ई- फेरफार प्रणालीमध्ये महसूल अधिकारी
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महाराष्ट्र शासि
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शासि पधरपत्रक क्र. राभूअ-2019/प्र.क्र.39/ल-1
मुख्य इमारत, पधहला मजला, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मादाम कामा मागग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
धदिाांक : 04 जुल,ै 2019
वाचा :- जमाबांदी आयुक्त आधण सांचालक, भूधम अधभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचे क्र. रा. भू. अ.
आ. का. 4/उधवअ/प्रारूप पधरपत्रक/2019, धद. 21.01.2019 चे पत्र
शासि पधरपत्रकराज्यात सुरु असलेल्या ई-फेरफार प्रणालीच्या अांमलबजावणीसाठी अचूक 7/12 व8अ जितेला
ऑिलाईि पध्दतीिे उपलब्ि करुि दे ण्यासाठी सांगणकीकृत 7/12 डे टा अचूक असणे अत्यावश्यक आहे .
त्यासाठी घेतलेल्या चावडी वाचिाच्या धवशेष मोधहमेिांतर आलेले तक्रार अजग अथवा धिदशगिास आलेल्या
त्रुटी दू र करण्यासाठी धर-एधडट मॉडयुल उपलब्ि करुि दे ण्यात आले होते. त्यामध्ये सांदभीय धदिाांक
05.05.2017 चे पधरपत्रकातील मागगदशगक सुचिाांप्रमाणे कायगवाही केल्यािांतर त्याकामी सांबांधित सवग
प्रधक्रया पुणग केल्यािांतर घोषणापत्र-1 तलाठी याांिी करणे अपेधित होते. तसेच प्रत्येक गावासाठी धियुक्त
केलेल्या पालक महसुल अधिकाऱ्यािे तपासणी केल्यािांतर त्याचे अहवालािांतर कायगवाही पुणग करुि
घोषणापत्र-2 करण्याची जबाबदारी िायब तहधसलदार (Database Administrator-DBA) याांची होती
तर इष्ट्टाांकाप्रमाणे सांगणकीकृत 7/12 ची तपासणी करुि प्रत्येक महसुल अधिकाऱ्याचे प्रपत्र-1 मिील
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यािांतर तसेच अशा स्वािरीत 7/12 सह तपासणी सांधचका तालुका अधभलेख
किामध्ये जति करुि ठे वण्यासाठी तहधसलदार याांचेकडे प्राप्त झालेिांतर घोषणापत्र-3 करण्याची
जबाबदारी तहधसलदार याांची होती. त्याप्रमाणे कायगवाही करुिही ज्याधठकाणी अद्यापही सांगणकीकृत
7/12 मध्ये त्रुटी धदसुि येतात त्याची गुणवत्ता तपासणी करुि घोषणापत्र-4 करण्याची जबाबदारी
उपधवभागीय अधिकारी याांची राहील असे धिदे श दे ण्याची बाब शासिाच्या धवचारािीि होती. त्याअिुषांगािे
खालीलप्रमाणे धिदे श दे ण्यात येत आहेत.
तलाठी याांची जबाबदारी 1) तलाठी याांचेकडे जबाबदारी असलेल्या सवग महसुली गावाांचे चावडी वाचि त्या त्या गावासाठी
धियुक्त महसूल पालक अधिकारी याांचे उपस्स्थत पूणग करणे.
2) री एडीट सुधविेचा वापर करूि सवग दु रुस्त्या पूणग झाले िांतर प्रत्येक गावातील सवग 7/12 प्रप्रट ची
100% तपासणी करूि अचूकतेबाबत सवग 7/12 स्वािरीत करणे व त्यािांतर घोषणापत्र-1
(Declaration-1) करणे.
3) सवग महसूल अधिकारी याांची धिधित करूि धदलेल्या प्रबदू च्या 7/12 ची तपासणी झाल्यािांतर त्याांचे
कडू ि प्राप्त प्रपत्र-1 मिील प्रमाणपत्र िायब तहधसलदार ( DBA) याांिा सादर करणे व तपासणी
सांधचका तालुका अधभलेख किात जमा करणे.
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4) घोषणापत्र-3 झाल्यािांतर लिात आलेल्या त्रुटी प्रकवा प्राप्त अजांचे प्रमाणे दुरुस्तीचे ऑिलाईि
प्रस्ताव तहधसलदार याांिा सदर करणे.
5) ज्या प्रकरणी धिदशगिास आलेल्या त्रुटी हस्तधलधखत मांजूर फेरफार / सातबारा मिेच असतील
त्याांच्यासाठी गरजेप्रमाणे तहधसलदार याांिा कलम 155 व उप धवभागीय अधिकारी याांिा कलम
157 अन्वये हस्तधलधखत प्रस्ताव सादर करणे.
6) सांगणकीकृत 7/12 च्या अचूकतेची खात्री करूि गावातील सवग 7/12 धडधजटल स्वािरीत करणे.
7) अधभलेख धवतरण प्रणाली (Document Distribution Management- DDM) मिूि धवतरीत
केलेल्या अधभखाांची िक्कल फी धवधहत खात्यावर वेळेत जमा करणे व या बाबतचे अधभलेख कायम
स्वरूपी जति करूि ठे वणे.
8) आपल्या प्रत्येक गावातील सवग हस्तधलखीत 7/12 सांगणकीकृत करूि ते अचूक असल्याची खात्री
करण्याची जबाबदारी तलाठी याांची राहील.
मांडळ अधिकारी याांची जबाबदारी 1) चावडी वाचिाच्या मोधहमेतील त्रुटी दू र केल्या िांतर प्रत्येक गावातील 30% 7/12 च्या प्रप्रट
तपासूि अचूकतेबाबत स्वािरीत करणे.
2) प्रत्येक फेरफार योग्यधरत्या घेतला असूि प्रत्येक 7/12 चे पूवावलोकि योग्य असल्याची खात्री
करूि धियमाप्रमाणे फेरफार प्रमाधणत करणे.
3) कलम 155 चे व 257 चे हस्तधलधखत प्रस्ताव तयार करतािा तलाठी याांिा मदत व मागगदशगि
करणे.
4) ई फेरफार प्रणालीतील सवग ऑिलाईि फेरफार ( िोंदणीकृत, अिोंदणीकृत , क.155 च्या
दु रुस्त्या, खाता दु रुस्त्या, चूक दु रुस्त्या फेरफार ) धियमाप्रमाणे वेळेत धविाधवलांब धिगगत करणे ही
जबाबदारी मांडळ अधिकारी याांची राहील.
5) आपल्या मांडळातील एकही सािी ऑिलाईि फेरफार िोंद एक मधहन्यापेिा जास्त व ऑिलाईि
तक्रार िोंद तीि मधहन्यापेिा जास्त कलाविीसाठी प्रलांधबत राहणार िाही ह्याची दिता मांडळ
अधिकारी याांिी घ्यावी .
िायब तहसीलदार ( डी.बी.ए.) याांची जबाबदारी 1) आपल्या तालुक्यात कोणत्याही वापरकत्याचे बदली, सेवाधिवृत्ती, दीघगमुदतीची रजा अथवा
धिलांबि इत्यादी कारणािे होणारे पदभार हस्ताांतरण अथवा अधतधरक्त पदभार दे ण्याबाबतची
कायगवाही लेखी आदे शाधशवाय बदल करू ियेत.
2) पालक महसूल अधिकाऱ्याचा लेखी तपासणी अहवाल पाहू ि प्रत्येक गावासाठी घोषणापत्र 2
करणे.
पृष्ट्ठ 6 पैकी 2
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3) कलम 155 अन्वये दु रुस्तीसाठी प्राप्त ऑिलाईि प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्राांचे अवलोकि
करूि तहसीलदार याांचे कडू ि ऑिलाईि मान्यता प्राप्त करूि घेणे.
4) कलम 155 अन्वये प्राप्त होणे आवश्यक हस्तधलखीत प्रस्ताव व प्रत्येि प्राप्त प्रस्तावाांचा आढावा
घेणे.
5) तालुक्यातील सवग वापरकते याांचे मोबाईल िांबर व ई मेल आय डी प्रणाली मध्ये अद्यावत करूि
तालुक्याची साजा व मांडळ धिर्ममतीची कायगवाही पूणग करणे.
6) Online Data Crop - ODC अहवाल 1 ते 41 धिरांक करूि सवग सांगणकीकृत 7/12 चे
अचूकतेबाबत खात्री करूि सवग 7/12 तलाठी याांचेकडू ि धडधजटल स्वािरीत करूि घेणे.
7) ई-फेरफार प्रणालीच्या गुणवत्तापूवक
ग कामासाठी तालुक्यातील सवग गावाांचे कामकाजावर धियांत्रण
ठे वणे तसेच अधभलेख धवतरण प्रणाली (DDM) मिूि धवतरीत केलेल्या िक्कल फी बाबतचे
अधभलेख लेखा परीिण होईपयंत जति करूि ठे वणे तसेच धदिाांक 31.1.2019 च्या शासि
धिणगयाप्रमाणे सवग तलाठी याांिी िक्कल फी खात्यावर जमा केली प्रकवा िाही हे पाहण्याची
जबाबदारी िायब तहसीलदार ( DBA) याांची राहील.
तहधसलदार याांची जबाबदारी 1) ठरवूि धदलेल्या सवग महसूल अधिकाऱ्याांचे 7/12 तपासणी अहवाल ( प्रपत्र-1) प्राप्त झाल्यािांतर
व तपासणी सांधचका तालुका अधभलेख किात प्राप्त झाल्यािांतर घोषणापत्र-3 करणे.
2) तालुक्यातील सवग गावाांचे घोषणापत्र-3 झाल्यािांतर तालुक्याचा एकधत्रत प्रख्यापि आदे श काढणे.
3) तलाठी याांचे कडू ि प्राप्त होणाऱ्या कलम 155 अन्वये दु रुस्तींच्या ऑिलाईि प्रस्तावाांिा तात्काळ
ऑिलाईि मान्यता दे णे.
4) कलम 155 च्या मान्यते प्रमाणे तलाठी याांिी

तयार केलेले परीधशष्ट्ट-क मिील आदे श

कागदपत्राांची खात्री करूि स्वािरीत करूि दे णे.
5) सुिावणी घेणे आवश्यक असलेल्या प्रस्तावाांच्या सुिावणीचे कामकाज पूणग करूि कलम 155
अन्वये दु रुस्तीचे आदे श पाधरत करणे.
6) ODC अहवाल 1 ते 41 धिरांक करूि सवग सांगणकीकृत 7/12 चे अचूकते बाबत खात्री करूि सवग
7/12 तलाठी याांचे कडू ि धडधजटल स्वािरीत करूि घेणे.
7) प्रधतबांधित सत्ता प्रकारािे िारण केलेल्या जमीि धमळकतींचे हस्ताांतरासाठी सिम अधिकारी याांचा
परवािगी आदे श पाहू ि अथवा हस्ताांतरासाठी परवािगीची गरज िाही ह्याची खात्री करूि असे
7/12 हस्ताांतरासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रधतबांिमुक्त ( UNBLOCK) करण्याची जबाबदारी
तहधसलदार याांची राहील.

पृष्ट्ठ 6 पैकी 3
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8) आपल्या तालुक्यातील एकही सािी ऑिलाईि फेरफार िोंद एक मधहन्यापेिा जास्त व ऑिलाईि
तक्रार िोंद तीि मधहन्यापेिा जास्त कलाविीसाठी प्रलांधबत राहणार िाही ह्याची जबाबदारी
तहधसलदार याांची राहील.
उपधवभागीय अधिकारी याांची जबाबदारी 1) उपधवभागीय अधिकारी आपल्या उपधवभागातील प्रत्येक महसूल गावाचे सवग सांगणकीकृत 7/12
तलाठी याांिी धडजीटल 7/12 स्वािरीत केल्यािांतर ई-फेरफार प्रणालीच्या USER CREATION
MODULE मिुि घोषणापत्र- 4 करेल.
2) प्रत्येक महसुली गावातील सवग सांगणकीकृत 7/12 धडजीटल स्वािरीत करण्यासाठी तलाठी याांिा
उपलब्ि करुि दे ण्यासाठी जसे की, अहवाल-1, अहवाल-3, अहवाल-5, अहवाल-5.1, िेत्र व
एकक दु रुस्तीचे अहवाल धिरांक करण्यासाठी समन्वयकाची भुधमका उपधवभागीय अधिकारी
धिभावतील. यासाठी गरजेप्रमाणे उपअिीिक भूधम अधभलेख, िगर भूमापि अधिकारी,
तहधसलदार, दु य्यम धिबांिक याांच्या समन्वय बैठका घेतील.
3) अहवाल- 3 धिरांक करण्यासाठी उपअिीिक भूधम अधभलेख याांिी सांबांधित तलाठी याांिा अद्यावत
गा.ि.िां.1 (आकारबांद) उपलब्ि करुि द्यावा. तलाठी याांिी त्याप्रमाणे सांगणकीकृत आकारबांद
दु रुस्त करुि अहवाल धिरांक करावा. ज्याधठकाणी आकारबांद तलाठी याांच्याकडे उपलब्ि िाहीत
ते उपलब्ि करुि दे ण्याची जबाबदारी उपअिीिक भूधम अधभलेख व धजल्हा अिीिक भूधम
अधभलेख याांची राहील.
4) अहवाल -1 व अहवाल -3 धिरांक करण्यासाठी मूळ हस्तधलखीत 7/12 मिील काही िोंदी दु रुस्त
करणे आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र जमीि महसुल अधिधियम 1966 मिील कलम 257 अांतगगत
अशा िोंदी पुिर्मवलोकिात घेऊि सवग सांबांधिताांिा सुिावणीची सांिी दे वुि उपधवभागीय अधिकारी
योग्य तो धिणगय तातडीिे पारीत करतील व त्याप्रमाणे 7/12 दु रुस्त करुि अहवाल दु रुस्त
करण्यात यावेत.
5) अचूक 7/12 व 8 अ चे कामकाज चालू असतािा ऑिलाईि 7/12 व खाते उताऱ्यातील त्रुटी दू र
करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीि महसूल अधिधियम 1966 चे कलम 155 अन्वये दु रुस्त्याांची सुधविा
वापरूि करावयाच्या कामाचा कालबद्ध कायगक्रम आपल्या उप धवभागात योग्यरीत्या राबधवणेत
येत आहे का? हे पाहणे देखील उपधवभागीय अधिकारी याांची जबाबदारी राहील.
6) तालुक्यातील ई फेरफार प्रणालीत करण्यात आलेले व करण्यात येत असलेले सवग कामकाज
गुणवत्तापूवक
ग पूणग होत आहे िा? हे पाहण्याची जबाबदारी ज्याप्रमाणे तहसीलदार याांची असते
त्याप्रमाणे आपल्या उप धवभागात ही जबाबदारी उप धवभागीय अधिकारी याांचेवर सोपधवण्यात येत
आहे. तसेच ई-फेरफार प्रणाली च्या अांमलबजावणी त्या उप धवभागासाठी उप धवभागीय अधिकारी
उप धवभाग िोडल अधिकारी असतील.
7) आपल्या उप धवभागात एकही ऑिलाईि फेरफार िोंद एक मधहन्यापेिा जास्त कालाविी साठी
प्रलांधबत राहणार िाही हे पाहण्याची जबाबदारी उप धवभागीय अधिकारी याांची राहील.
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8) थोडक्यात ई फेरफार प्रणालीतील अचूक कामकाजासाठी उप धवभागीय अधिकारी हे उप
धवभागासाठी िोडल अधिकारी असतील.
उप धजल्हाधिकारी तथा डी डी ई (District Domain Expert) याांची जबाबदारी 1) ई-फेरफार प्रणाली मध्ये उप धवभागीय अधिकारी, तहसीलदार व िायब तहसीलदार (DBA) याांची
िोंदणी करणे.
2) प्रधतबांधित सत्ता प्रकारािे िारण केलेल्या जमीि धमळकतींचे हस्ताांतरासाठी झालेले राज्य, धवभाग
व धजल्हा स्तरावरील सिम अधिकारी याांचा परवािगी आदे श पाहू ि असे 7/12 हस्ताांतरासाठी
तात्पुरत्या स्वरुपात प्रधतबांिमुक्त (UNBLOCK) करण्याची जबाबदारी उपधजल्हाधिकारी तथा डी
डी ई याांची राहील.
3) धजल्ह्यातील ई-फेरफार प्रणालीचे सवग कामकाज गुणवत्तापूणग होत असल्याची जबाबदारी डी डी
ई याांची राहील तसेच हेच ई-फेरफार प्रणाली च्या अांमलबजावणी साठी धजल्हा िोडल अधिकारी
असतील.
4) आपल्या धजल्ह्यात एकही ऑिलाईि फेरफार िोंद एक मधहन्यापेिा जास्त कालाविीसाठी
प्रलांधबत राहणार िाही हे पाहण्याची जबाबदारी उप धजल्हाधिकारी तथा डी.डी.ई. याांची राहील
धजल्हाधिकारी याांची जबाबदारी 1) आपल्या धजल्हयातील ई फेरफार प्रणाली तील कामकाज गुणवत्तापूवक
ग पूणग करूि घेण्याची
जबाबदारी धजल्हाधिकारी याांची राहील .
2) धजल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात एकही ऑिलाईि फेरफार िोंद एक मधहन्यापेिा जास्त
कालाविीसाठी प्रलांधबत राधहल्यास त्याबाबत सांबांधिताांचा खुलासा घेवूि धजल्हाधिकारी सदारचा
अहवाल अप्पर मुख्य सधचव ( महसूल ) याांिा तातडीिे सादर करतील .
थोडक्यात ई फेरफार प्रणालीतील अचूक कामकाजासाठी उप धवभागीय अधिकारी हे उप
धवभागासाठी िोडल अधिकारी असतील. त्याचप्रमाणे ई फेरफार प्रणाली मध्ये सवग तलाठी, मांडळ
अधिकारी, महसूल पालक अधिकारी, िायब तहसीलदार व उप धवभागीय अधिकारी याांिी गुणवत्तापूवक
ग
कामकाज करणे अपेधित आहे. ज्या कमगचारी / अधिकारी याांिी हे कामकाज गुणवत्तापूवक
ग पूणग केले असेल
त्याबाबत अशा सवग कमगचारी / अधिकारी याांचे गोपिीय अहवालामध्ये वस्तुधिष्ट्ठ िोंद घेण्यात यावी तसेच
या अत्यांत महत्वाच्या महसुली कामकाजामध्ये दु लगि करणाऱ्या व धिष्ट्काळजीपणा दाखधवणाऱ्या अधिकारी
/ कमगचाऱ्याांचे गोपिीय अहवालामध्ये यथोधचत िोंदी घेण्यात याव्यात. सदर पधरपत्रकाची अांमलबजावणी
होते प्रकवा िाही ह्याबाबत धजल्हाधिकारी व धवभागीय आयुक्त याांिी वेळोवेळी आढावा घेण्याचा आहे .
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सदर शासि पधरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताांक 201907041231447719 असा आहे . हे पधरपत्रक
धडजीटल स्वािरीिे सािाांधकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे .

Santosh
Haridasrao Bhogle
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( डॉ. सांतोष भोगले )
सह सधचव
महसूल व वि धवभाग
प्रत,
1. धवभागीय आयुक्त (सवग)
2. जमाबांदी आयुक्त तथा सांचालक भूमी अधभलेख (म.रा.) पुणे
3. धजल्हाधिकारी (सवग )
4. उप धजल्हाधिकारी तथा डी डी ई (सवग )
5. धजल्हा अिीिक भूमी अधभलेख (सवग )
6. उप धवभागीय अधिकारी (सवग )
7. तहसीलदार (सवग )
8. उप अिीिक भूमी अधभलेख (सवग ).
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