महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता, 1966 मधील
तरतूदीच्या

ऄनुषंगाने

ऄपील

किंवा

पुनहरक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीने
अव्हाहनत अदे शांतगजत शासनास दे य रिंमेच्या
25% रक्िंम शासनास जमा िंरणे तसेच
याप्रमाणे जमा िंेलेल्या रिंमेपेक्षा शासनास
ऄंहतमत: दे य ठरलेली रक्िंम िंमी ऄसेल, तर
ज्यादा रक्िंमेचा ऄहपलिंर्त्यास / ऄजजदारास
परतावा िंरण्याबाबत िंायजपध्दती.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन हवभाग
शासन हनणजय क्रमांिंः जमीन-2016/प्र.क्र.249 /ज-1
मादाम िंामा मागज, हु तार्त्मा राजगुरु चौिं,
मंत्रालय, मुंबइ-400 032
हदनांिं : 01 माचज, 2017
वाचा:
1. सन 2016 चा महाराष्ट्र ऄहधहनयम क्र. 27, हद. 22 ऑगस्ट, 2016
प्रस्तावना :सन 2016 चा महाराष्ट्र ऄहधहनयम क्र. 27 हदनांिं 22, ऑगस्ट, 2016 रोजी शासन राजपत्र
(ऄसाधारण) यामध्ये प्रहसध्द िंरण्यात अला ऄसून र्त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता, 1966 च्या
िंलम 256 च्या पोटिंलम (2) व पोट िंलम (3) मध्ये परंतुिंे दाखल िंरण्यात अली अहेत.
ईक्त नवीन परंतुिंान्वये ज्या अदे शाहवरुध्द ऄपील िंरण्यात अले ऄसेल किंवा ज्या
अदे शाहवरुध्द पुनर्ववलोिंन किंवा पुनहरक्षण यािंरीता ऄजज दाखल िंरण्यात अला ऄसेल, र्त्या
अदे शामध्ये शासनाला िंोणर्त्याही रिंमेचे प्रदान िंरणे ऄंतभूत
ज ऄसेल र्त्याबाबतीत ऄशा अव्हाहनत
अदे शांतगजत शासनाला दे य ऄसलेल्या रिंमेच्या पंचवीस टक्िंे (25%) रक्िंम ऄपील िंरणाऱ्या किंवा
यथास्स्थती पुनहरक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजज दाखल िंरणाऱ्या व्यक्तीने शासन जमा िंेली नाही तर ऄशा
अव्हाहनत अदे शाच्या ऄंमलबजावणीस स्थहगती दे ण्यात येणार नाही ऄशी तरतूद िंरण्यात अली अहे.
ईक्त तरतूदीप्रमाणे शासन जमा िंेलेली रक्िंम ही ऄपीलामध्ये किंवा पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजामध्ये
हदलेल्या ऄंहतम अदे शानुसार शासनास ऄंहतमत: दे य ठरलेल्या रिंमेमधून समायोहजत िंरण्याची अहण
जर शासनास दे य ठरलेली ऄंहतम रक्िंम ऄपील / पुनरीक्षण किंवा पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीने
जमा िंेलेल्या रिंमेपेक्षा िंमी ऄसेल तर राहहलेली ज्यादा रक्िंम ऄपील िंरणाऱ्या, किंवा यथास्स्थती,
पुनहरक्षण /पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीला िंोणर्त्याही व्याजाहशवाय परत िंरण्यात येइल ऄशी

तरतूद िंरण्यात अली अहे. या तरतूदीनुसार “महसूल व जमा यांची शीषे ” यामध्ये ऄशी रक्िंम
ऄपीलिंर्त्यािंडू न/ऄजजदारािंडू न जमा िंरण्यािंरीता व नंतर ऄपीलिंर्त्यास/ऄजजदारास परत
151

शासन हनणजय क्रमांिंः जमीन-2016/प्र.क्र.249/ज-1
िंरण्यािंरीता नवीन महसूल शीषज ईघडण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती, र्त्यानुसार, शासनाने
खालीलप्रमाणे हनणजय घेतला अहे.
शासन हनणजय:सन 2016 चा महाराष्ट्र ऄहधहनयम क्र.27, हदनांिं 22.8.2016 ऄन्वये ज्या अदे शाहवरुध्द ऄपील
िंरण्यात अले ऄसेल किंवा ज्या अदे शाहवरुध्द पुनर्ववलोिंन किंवा पुनहरक्षण यािंरीता ऄजज दाखल
िंरण्यात अला ऄसेल, र्त्या अदे शामध्ये शासनाला िंोणर्त्याही रिंमेचे प्रदान िंरणे ऄंतभूत
ज ऄसेल
र्त्याबाबतीत ऄशा अक्षेहपत अदे शांतगजत शासनाला दे य ऄसेल ऄशा रिंमेच्या 25 टक्िंे रक्िंम ऄशा
ऄपील िंरणाऱ्या व्यक्तीने /ऄजजदाराने जमा िंेली नाही तर, ऄशा अक्षेहपत अदे शाच्या ऄंमलबजावणीस
स्थहगती दे ण्यात येणार नाही, ऄशी तरतूद िंरण्यात अली ऄसून ऄशी जमा िंरण्यात अलेली रक्िंम
ऄपीलामध्ये किंवा यथास्स्थती पुनहरक्षण /पुनर्ववलोिंनामध्ये दे ण्यात अलेल्या ऄंहतम अदे शानुसार
शासनास दे य ठरलेल्या रिंमेमधून समायोहजत िंरण्याची अहण जर शासनास दे य ठरलेली ऄंहतम
रक्िंम ऄपीलिंर्त्याने किंवा यथास्स्थती पुनहरक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीने जमा िंेलेल्या
रिंमेपेक्षा िंमी ऄसेल तर राहहलेली ज्यादा रक्िंम ऄशा ऄपीलिंर्त्यास किंवा यथास्स्थती ऄजजदारास
िंोणर्त्याही व्याजाहशवाय परत िंरण्यात येइल ऄशी तरतूद िंरण्यात अली अहे. ईक्त तरतूदीनुसार
ऄपील किंवा यथास्स्थती पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजात अक्षेहपत अदे शांतगजत शासनास दे य रिंमेच्या

25% रक्िंम शासनािंडे जमा िंरण्यािंरीता खाली नमूद िंेल्याप्रमाणे नवीन “महसूल शीषज ”
ईघडण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत अहे :आंग्रजी लेखाशीषज
0070-Other Administrative Services
01-Administration of Justice
102-Fines and Forfeitures
01- Fines and Forfeitures
(01) (09) Deposits in cases of Appeal/
Review/Revision under Maharashtra Land
Revenue Code.
Cross Reference Code-0070084201

मराठी लेखाशीषज
0070-आतर प्रशासहनिं सेवा
01- न्यायदान
102- दं ड अहण जप्तीच्या रिंमा
01-दं ड अहण जप्तीच्या रिंमा
(01)(09) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहतेऄत
ं गजत
ऄपील/ पुनर्ववलोिंन/पुनरीक्षण प्रिंरणातील ठे वी.
संगणिं संिंेतांिं क्रमांिं:- 0070084201

02. ईक्त जादा प्रदानाची रक्िंम संबंधीतांना परत िंरण्यािंहरता परतावा लेखाशीषज :ऄहपलिंर्त्याने/ऄजजदाराने स्थहगती अदे श हमळहवण्यािंामी वरीलप्रमाणे शासनािंडे जमा िंेलेली
रक्िंम ही ऄपील/पुनर्ववलोिंन/पुनहरक्षण या िंायजवाहीमध्ये संबंहधत सक्षम प्राहधिंाऱ्याने हदलेल्या ऄंहतम
अदे शानुसार शासनास दे य ठरलेल्या ऄंहतम रिंमेपक्ष
े ा जास्त ऄसेल तर ज्यादा राहहलेली रक्िंम संबंहधत

ऄपील िंर्त्यास किंवा यथास्स्थती पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंनासाठी ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीस “००७००७९८-

वजा परतावे” या लेखाशीषातून संबंहधत ऄपीलीय प्राहधिंारी किंवा यथास्स्थती पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंन
प्राहधिंाऱ्यािंडू न दे ण्यात यावी.
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03.

हा शासन हनणजय हवत्त हवभागाच्या ऄनौपचाहरिं संदभज क्रमांिं 436/ऄथज -6/16 हदनांिं

28.12.2016 व महालेखापाल, मुंबइ यांच्या ऄनौपचाहरिं संदभज क्रमांिं ख.हव. /चा-1/म.व.वन हव. /
युओअर-88/2016-17/1386 हदनांिं 7.11.2016 च्या सहमतीने हनगजहमत िंरण्यात येत अहे.
04.

सदर शासन हनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या संिंेतस्थळावर

ईपलब्ध िंरण्यात अला ऄसून, र्त्याचा संगणिं संिंेतांिं क्रमांिं 201703011111586719 ऄसा अहे.
हा अदे श हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहिंत िंरून िंाढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

मनु िंुमार श्रीवास्तव
प्रधान सहचव (महसूल, मुद्ांिं शुल्िं व नोंदणी)
प्रहत,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सहचव, राजभवन, मलबार हहल, मुंबइ.
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सहचव, मुख्यमंत्री सहचवालय, मंत्रालय, मुंबइ-32
3) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबइ-32.
4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबइ-32.
5) मा.मुख्य सहचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबइ-32.
6) सवज हवभागीय अयुक्त,
7) सवज हजल्हाहधिंारी,
8) सवज मंत्रालयीन हवभाग,
9) महालेखापाल महाराष्ट्र1/2 (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबइ/नागपूर
10) महालेखापाल (लेखापहरक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबइ
11) ऄहधदान व लेखाहधिंारी, मुंबइ.
12) हनवासी लेखा परीक्षा ऄहधिंारी, मुंबइ
13) महसूल हवभागातील सवज िंायासने
14) हनवडनस्ती (िंायासन ज-1)
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जमीन विषयक िाद वििादाांच्या अनुषांगाने “विज

पेंडन्स” ची नोंद अविकार अवििेखाच्या गा.न.नां.

7/12 च्या उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी न
घेण्यासांबांिी वदशावनदे श.
महाराष्ट्र शासन
महसूि ि िन वििाग
शासन पवरपत्रक क्रमाांकः जमीन- 2017/प्र.क्र.115/ज-1अ
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रािय,मुांबई-400 032.
वदनाांक:

21 सप्टें बर, 2017.

िाचा 1) मा.मुांबई उच्च न्यायाियातीि वर.या.क्र. 6604/2013, आवि वर.या. क्र. 7040/2013
मिीि आदे श वद.27.2.2014 ि वदनाांक 07/06/2017
2) नोंदिी महावनरीक्षक ि मुद्ाांक वनयांत्रक याांचे पवरपत्रक क्र.का.4/450/15/विज पेंडन्स/
1302, वद.5.8.2015
प्रस्तािना महाराष्ट्र जमीन महसूि सांवहता, 1966 मिीि तरतूदी ि त्याखािीि महाराष्ट्र जमीन महसूि
अविकार अवििेख आवि नोंदिह्या (तयार करिे ि सुस्स्ितीत ठे ििे) वनयम, 1971 नुसार विहीत
केिेल्या कायगिाहीचा अििांब करुन अविकार अवििेखविषयक नोंदी घेण्यात येतात.
02.

अविकार अवििेखाच्या गा.न.नां. 7/12 उता-याच्या नमुन्यातीि इतर हक्काच्या रकान्यात

“विज पेंडन्स” ची ही नोंद घेिे अनुषांवगक बाबीची िैिता ि अविकार या अनुषग
ां ाने राज्याचे महावििक्ता
याांचे अविप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आिेिे असून, प्राप्त अविप्रायाांच्या अनुषांगाने याकामी क्षेवत्रय महसूि
प्राविकारी आवि अविकारी याांना सुस्पष्ट्ट वदशा वनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती.
शासन पवरपत्रक:महाराष्ट्र जमीन महसूि सांवहता, 1966 च्या किम 148 मिीि तरतूदी ि त्याखािीि
महाराष्ट्र जमीन महसूि अविकार अवििेख आवि नोंदिह्या (तयार करिे ि सुस्स्ितीत ठे ििे) वनयम,
1971 अन्िये गा.न.नां. 7/12 च्या उता-यामध्ये कोिकोित्या बाबींची नोंद असािी, याबाबतचा तपशीि
विवहत करण्यात आिा असून, त्यात “विज पेंडन्स” ची नोंद घेण्याच्या बाबीचा समािेश नाही. त्यामुळे,
“विज पेंडन्स ” ची नोंद गा.न.नां.7/12 उता-याच्या इतर हक्क सदरी घेण्यात येऊ नये.
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02.

सिग वजल्हाविकारी, क्षेत्रीय महसुिी प्राविकारी आवि सांबांवित अविकारी याांनी या वनदे शाची

तात्काळ अांमिबजाििी करािी.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर
उपिब्ि करण्यात आिा असून त्याचा सांकेताक 201709211211187 719 असा आहे . हे शासन
पवरपत्रक वडजीटि स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाि याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

राजेंद् क्षीरसागर
सह सवचि, महसूि ि िन वििाग
प्रत,
1) मा.राज्यपाि याांचे सवचि, राजििन, मिबार वहि, मुांबई.
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रािय, मुांबई
3) मा.मांत्री (महसूि) याांचे खाजगी सवचि.
4) मा.राज्यमांत्री (महसूि) याांचे खाजगी सवचि.
5) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रािय, मुांबई.
6) प्रिान सवचि (महसूि, मुद्ाांक शुल्क ि नोंदिी) याांचे वि.का.अ./स्िीय सहायक, मांत्रािय,मुांबई.
7) प्रिान सवचि, वििानमांडळ सवचिािय याांचे स्िीय सहायक, वििानििन, मुांबई-32
8) सिग वििागीय आयुक्त,
9) जमाबांदी आयुक्त ि सांचािक, िूमी अवििेख, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
10) नोंदिी महावनरीक्षक ि मुद्ाांक वनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
11) सिग वजल्हाविकारी / अपर वजल्हाविकारी,
12) सिग तहवसिदार
13) महािेखापाि, िेखा ि अनुज्ञय
े ता/िेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(1 )/(2) मुांबई/ नागपूर
14) सिग उपसवचि/सहसवचि, महसूि ि िन वििाग, मांत्रािय, मुांबई.
15) “ज” समूहातीि सिग कायासने, महसूि ि िन वििाग, मांत्रािय, मुांबई.
16) वििानमांडळ ग्रांिािय, वििानििन, मुांबई-32
17) मावहती ि जनसांपकग सांचािनािय, मांत्रािय, मुांबई-32.
18) वनिडनस्ती, कायासन-ज-1, महसूि ि िन वििाग
**************
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महाराष्ट्र जमीन महसूल ननयमपुस्तिका
खंड-4 मधील ग्राम पािळीवरील महसुली
लेखांकन पध्दिी नवषयक गाव नमुना नं.8-अ
मध्ये सुधारणा करण्याबाबि.......................
पोटखराब क्षेत्र समानवष्ट्ट करण्याकरीिा
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन नवभाग
शासन ननणणय क्रमांकः संनकणण 2018/प्र.क्र. 67/ज-1 अ
मादाम कामा मागण, हु िात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
नदनांक: 18 एनप्रल, 2018
वाचा 1) महाराष्ट्र जमीन महसूल ननयमपुस्तिका खंड-4 भाग (दोन) यांमधील ग्राम पािळीवरील
महसुली लेखांकन पध्दिी
2) महाराष्ट्र जमीन महसूल अनधकार अनभलेख आनण नोंदवह्या (ियार करणे व सुस्तििीि ठे वणे)
ननयम 1971.
प्रतिावना महाराष्ट्र जमीन महसूल ननयमपुस्तिका (खंड चार) मधील भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यािील ग्राम
पािळीवरील महसुली लेखांकन पध्दिी या नवषयी आहे. त्यानुसार ग्राम पािळीवरील महसुली लेखांकन
करण्याकरीिा, नवनवध नोंदवह्यांचा गाव नमुना व दु य्यम नोंदवह्या यांचे नमुने नवहीि करण्याि आलेले असुन
त्याचा गोषवारा दे खील दे ण्याि आलेला आहे.
 गाव नमुना नंबर- 7 हा अनधकार अनभलेख या नवषयी आहे.
 गाव नमुना नंबर- 12 हा नपकांची नोंदवही या नवषयी आहे.
 गाव नमुना नंबर- 8 अ धारण जनमनींची नोंदवही या नवषयी आहे.
राज्यािील ग्राम पािळीवरील महसुली लेखांकन पध्दिी यांमधील, गाव नमुना नंबर- 7 हा अनधकार
अनभलेख या नवषयी असून यामध्ये, संबंधीि जनमनीच्या भोगवटादार यांचे नाव, शेिीचे तिाननक नाव, भुमापन
क्रमांक, भुधारणा पध्दिी, धारण क्षेत्राचा िपनशल [लागवडी योग्य क्षेत्र, पोटखराब क्षेत्र (लागवडी योग्य
नसलेले), एकूण क्षेत्र] , आकारणी, जुडी ककवा नवशेष आकारणी, खािे क्रमांक, कुळाचे नांव, इिर अनधकार
या ठळक बाबीचा िपनशल समानवष्ट्ट आहे . िर, गाव नमुना नं.8-अ हा धारण जनमनीची नोंदवही असून,
यासंबंधी खुलासा पाहिा, सद्यस्तििीि गाव नमुना नं 8-अ मध्ये केवळ लागवडीयोग्य क्षेत्राचा अंिभाव करिा
येिो.
राज्यािील ग्राम पािळीवरील महसुली लेखांकन पध्दिी यांमधील गाव नमुना नं.7 /12 च्या गाव
नमुना नं.7 मधील आनण गाव नमुना नं. 8-अ मधील धारण क्षेत्र आनण त्यानवषयीचे रकाने सारखेच असणे
आनण त्यामधील िपनशल दे खील एकसमान राहण्याकरीिा, क्षेत्र नवषयक आकडे वारी जुळण्याची
आवश्यकिा आहे. िसे झाल्यास गा.न.नं. 7/12 च्या संगणकीकरणाच्या प्रक्रीयेि, गाव नमुना नं.7/12 मध्ये
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नमूद धारण क्षेत्र, लागवडी योग्य क्षेत्र आनण पोटखराब क्षेत्र या रकानयांना िेट गाव नमुना नं. 8-अ मधील
संबंधीि राकानयाशी संगणक प्रणालीनवये संलग्न करण्यास मदि होईल.
या बाबी नवचाराि घेवून, गाव नमुना नं.7 व गाव नमुना नं.8-अ मधील क्षेत्राि साम्य ठे वण्याकरीिा
गाव नमुना नं.8-अ मधील तिंभ क्र.3 ‘ क्षेत्र या तिंभाि (3अ) लागवडी योग्य क्षेत्र, (3ब) पोटखराब क्षेत्र
(लागवडी योग्य नसलेले) आनण (3क) एकूण क्षेत्र असे िीन उपतिंभ करून, त्यामध्ये पोटखराब क्षेत्राचा
समावेश करण्याि यावा. िसेच ‘ रकाना क्र. (3अ) मधील लागवडी योग्य क्षेत्र हेच आकारणीस पात्र क्षेत्र
राहील, पोटखराब क्षेत्रावर आकारणी लागू नाही. अशा तवरूपाचे नदशाननदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या
नवचाराधीन होिी.
शासन ननणणय महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहिा, 1966 मधील िरिूदीनुसार क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्रानधकारी
यांना खालीलप्रमाणे ननदे श दे ण्याि येि आहेि की, महाराष्ट्र जमीन महसूल ननयमपुस्तिका (खंड चार) च्या
भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यािील ग्राम पािळीवरील महसुली लेखांकन पध्दिी मधील गाव नमुना आठ-अ
धारण जनमनीची नोंदवही (आसामीवार खिावणी- जमाबंदी पत्रक) या नोंदवहीचा सुधारीि नमुना या शासन
ननणणयानवये पुढीलप्रमाणे नवहीि करण्याि येि आहे.
गाव नमुना आठ-अ
धारण जनमनीची नोंदवही
(आसामीवार खिावणी- जमाबंदी पत्रक)
खािे क्रमांक :

खािेधारकाचे नाव :

गाव नमुना

भूमापन

सहा मधील

क्रमांक व

नोंद

उपनवभाग
क्रमांक

(1)

(2)

धारण क्षेत्र
लागवडी

पोटखराब क्षेत्र

योग्य क्षेत्र
(3अ)
हे .आर.

वसुलीसाठी
आकारणी

दु माला

(लागवडी योग्य

ककवा

जनमनीवरील

नसलेल)े

जुडी

नु कसान

(4)

(5)

(3ब)
हे .आर.

एकूण क्षेत्र

(3क)
हे .आर.

रु. पै.

रु. पै.

एकूण
तिाननक उपकर
नज.प.

ग्रा.प.

(6अ)

(6ब)

(7)

रु. पै.

रु. पै.

रु. पै.

नटप:- उक्ि रकाना क्र. (3अ) मधील लागवडी योग्य क्षेत्र हे च आकारणीस पात्र क्षेत्र राहील, पोटखराब क्षेत्रावर आकारणी लागू नाही.

०2.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनमनीच्या वापरावर ननबंध) ननयम, 1968 मधील ननयम 2 नुसार उक्ि

नमुनयाच्या रकाना क्र. (3अ) मधील लागवडी योग्य क्षेत्र हेच संबंनधि जनमनीच्या आकारणीस पात्र क्षेत्र राहील.
03.

महाराष्ट्र जमीन महसूल ननयमपुस्तिका (खंड चार) च्या भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यािील ग्राम

पािळीवरील महसुली लेखांकन पध्दिी आनण महाराष्ट्र जमीन महसूल अनधकार अनभलेख आनण नोंदवह्या
(ियार करणे व सुस्तििीि ठे वणे) ननयम 1971 मधील िरिूदीनुसार गाव नमुना आठ-अ - धारण जनमनीची
नोंदवही (आसामीवार खिावणी- जमाबंदी पत्रक) ही क्षेत्रीय पािळीवर प्रत्येक साझाि उक्ि नमूद सुधारीि

नमुनयाि ठे वण्याची दक्षिा घेण्याि यावी. िसेच जमाबंदी आयुक्ि व संचालक, भूमी अनभलेख, महाराष्ट्र
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राज्य, पुणे, यांनी गा.न.नं. 7/12 च्या संगणकीकरणाच्या प्रक्रीया यांमध्ये दे खील या नमुनयानुसार आवश्यक
त्या सुधारणा संबंनधिांकडू न करून घेण्याची दक्षिा घ्यावी.
04.

सवण नजल्हानधकारी व क्षेत्रीय महसूली प्रानधकारी िसेच नजल्हा अनधक्षक, भूनम अनभलेख यांनी या

ननदे शांची िात्काळ अंमलबजावणी करावी.
०5.

सवण नवभागीय आयुक्ि आनण नजल्हानधकारी यांनी त्यांच्याशी संबंनधि नजल्ह्याि, यासंदभाि

वरीलप्रमाणे सुधारीि नमुना लागू करण्याच्या कायणवाहीचा मानसक बैठकीमध्ये आढावा घ्यावा.
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेितिळावर उपलब्ध
करण्याि आला असून त्याचा संकेिाक 201804181229201319 असा आहे . हा आदे श नडजीटल
तवाक्षरीने साक्षांनकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

राजेंद्र क्षीरसागर
सह सनचव, महसूल व वन नवभाग
प्रि,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुंबई,

2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सनचव, मुख्यमंत्री सनचवालय, मंत्रालय, मुंबई,
3) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय,मुंबई-32,

4) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय,मुंबई-32,
5) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-32,

6) प्रधान सनचव, नवधानमंडळ सनचवालय, नवधानभवन, मुंबई,32

7) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयिा/लेखापनरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (1) मुंबई,

8) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयिा/लेखापनरक्षा, महाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर,
9) प्रधान सनचव (महसूल) यांचे तवीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-32,
10) सवण नवभागीय आयुक्ि,

11) जमाबंदी आयुक्ि व संचालक, भूमी अनभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
12) सवण नजल्हानधकारी /अपर नजल्हानधकारी

13) मानहिी व जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-32,

14) सवण उप नवभागीय अनधकारी (प्रांि अनधकारी) / सवण नजल्हा अनधक्षक, भूमी अनभलेख,
15) सवण िहनसलदार/ सवण िालुका नननरक्षक, भूमी अनभलेख,

16) सवण सहसनचव /उपसनचव, महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय,मुंबई-32,

17) “ज" समूहािील सवण कायासन, महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय,मुंबई-32,

18) ननवडनतिी, कायासन-ज-1 अ, महसूल व वन नवभाग,मंत्रालय,मुंबई-32.
*******
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ई- फेरफार प्रणालीमध्ये महसूल अधिकारी
याांच्या जबाबदाऱ्या धिधित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि धवभाग
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.
पृष्ट्ठ 6 पैकी 4
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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 .

( 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 ).

पृष्ट्ठ 6 पैकी 6

164

अधिकार अधिलेख
संगणकीकृत

गाव

उताऱ्यावरील

धिजीटल

महसूली

प्राधिकारी

नमुना

नं.

7/12

च्या

स्वाक्षरीबाबत

क्षेधिय

अधिकारी

यांना

व

स्पष्टीकरणात्मक धिशाधनिे श िे ण्याबाबत.....

महाराष्र शासन
महसूल व वन धविाग
शासन पधरपिक क्रमांकः संकीणण-2019/प्र.क्र.303 /ज-1 अ
मािाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई - 400 032.
धिनांक: 08 ऑगस्ट, 2019
वाचा :1. महाराष्र जमीन महसूल संधहता, 1966.
2. महाराष्र जमीन महसूल अधिकार अधिलेख आधण नोंिवह्या (तयार करणे व सुस्स्ितीत ठे वणे)
धनयम, 1971.
3. महाराष्र जमीन महसूल (महसूल अधिकाऱ्यांची कायणपध्िती) धनयम,1967.
4. महाराष्र जमीन महसूल धनयम पुस्स्तका खंि 4 (िाग-2)
पधरपिक :महाराष्र जमीन महसूल संधहता, 1966, महाराष्र जमीन महसूल धनयमपुस्स्तका ( खंि-4) िाग
-िोन महाराष्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसूली लेखांकन पध्िती, महाराष्र जमीन महसूल
अधिकार अधिलेख आधण नोंिवहया (तयार करणे व सुस्स्ितीत ठे वणे) धनयम,1971 यामिील
तरतुिींनुसार राज्याच्या ग्रामीण क्षेिात ग्राम पातळीवर महसूली लेखे ठे वण्याकधरता धवधवि गाव नमुने व

िु य्यम नोंिवहया धवधहत करण्यात आलेल्या आहेत. यामिील गाव नमुना नं 7 हा “अधिकार अधिलेख”
धवषयक असून गाव नमुना नं.12 हा “धपकांची नोंिवही”ठे वण्यासंििात आहे. उक्त नमूि

धनयमपुस्स्तकेतील, “गा.न.नं 7/12 संबंिी खुलासा (अधिकार अधिलेख आधण धपकांची नोंिवही)” या
शीषाखाली प्रकरणांमध्ये या एकधित नमुन्यावरील सवणसािारण सूचना तसेच पीक नोंिवहीमिील नोंिी

घेण्या संििातील कायणपध्िती नमूि केलेली आहे. उक्त नमूि धनयमांमिील तरतुिीनुसार सद्या सवण

गा.न.नं 7/12 चा उतारा हा संबंधित गावच्या तलाठी यांच्या स्वाक्षरीने िे ण्यात येतो.

तिाधप, नागरीकांना “आपले सरकार” या संकेतस्िळावरून धवतरीत करण्यात येणाऱ्या
संगणकीकृत गा.न.नं.7/12 च्या उताऱ्यामध्ये सुसुिता राहण्याच्या दृष्टीने तसेच तांधिक अिचणी येवू
नयेत यादृष्टीने असे उतारे तालुक्यातील एका अधिकाऱ्याकिू न संगणकीकृत स्वाक्षरीत करून धनगणधमत
करणे गरजेचे आहे. यास्तव त्यानुषंगाने क्षेधिय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना स्पष्टीकरणात्मक
धिशाधनिे श िे ण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.
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उपरोक्त पार्श्णिम
ू ीवर, महाराष्र जमीन महसूल संधहता, 1966, महाराष्र जमीन महसूल धनयमपुस्स्तका
(खंि-4) िाग -िोन महाराष्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसूली लेखांकन पध्िती, महाराष्र जमीन
महसूल अधिकार अधिलेख आधण नोंिवहया (तयार करणे व सुस्स्ितीत ठे वणे) धनयम,1971 यामिील
तरतुिींनुसार प्राप्त अधिकारात क्षेधिय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना या आिे शाव्िारे पुढील
प्रमाणे स्पष्टीकरणात्मक धिशाधनिे श िे ण्यात येत आहेत :(1) “आपले सरकार” या संकेतस्िळावरून धवतरीत करण्यात येणारा संगणकीकृत गा.न.नं.7/12
चा उतारा हा यापुढे संबंिीत तालुक्यातील नायब तहधसलिार (महसूल) यांच्या संगणकीकृत
स्वाक्षरीने धनगणधमत करण्यात यावा.
(2) तसेच, “महािूमी” च्या संकेतस्िळावरून धवतरीत करण्यात येणारा संगणकीकृत गा.न.नं.
7/12 चा उतारा हा पुवीप्रमाणेच संबंिीत गावच्या तलाठी यांच्या संगणकीकृत स्वाक्षरीने
धनगणधमत करण्यात यावा.
(3) तहधसल कायालयातील “फेरफार कक्षा” मिून धवतरीत होणाऱ्या संगणकीकृत गा.न.नं. 7/12
चा उतारा संबंिीत तालुक्याच्या नायब तहधसलिार (महसूल) यांच्या हस्तधलखीत स्वाक्षरीने
धनगणमीत करण्यात यावा.
(4) सवण संगणकीकृत गा.न.नं. 7/12 चे उतारे धिजीटल स्वाक्षरीत होईपयंत ही तात्पुरती व्यवस्िा
आहे.
सिर शासन पधरपिक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201908081758546619 असा आहे . सिर शासन
पधरपिक धिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

( रमेश चव्हाण )
उप सधचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्र राज्य यांचे प्रिान सधचव, राजिवन, मलबार धहल, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंिी यांचे प्रिान सधचव, मंिालय, मुंबई.
3) मा. मंिी (महसूल), यांचे खाजगी सधचव, मंिालय, मुंबई.
4) मा. राज्यमंिी (महसूल), यांचे खाजगी सधचव, मंिालय, मुंबई.
5) मा. मुख्य सधचव, महाराष्र राज्य, मंिालय, मुंबई.
6) अपर मुख्य सधचव, (धवत्त), धवत्त धविाग, मंिालय, मुंबई.
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7) प्रिान सधचव, महाराष्र धविानमंिळ सधचवालय,मुंबई.
8) अपर मुख्य सधचव (महसूल, मुद्ांक शुल्क व नोंिणी), यांचे स्वीय सहायक, मंिालय, मुंबई.
9) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्र 1/2, मुंबई / नागपूर.
10) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्र 1/2, मुंबई / नागपूर
11) जमाबंिी आयुक्त आधण संचालक, िूमी अधिलेख, पुणे.
12) नोंिणी महाधनधरक्षक व मुद्ांक धनयंिक, महाराष्र राज्य, पुणे.
13) महासंचालक, माधहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबई.
14) धविागीय आयुक्त, कोकण धविाग
15) धजल्हाधिकारी, मुं बई उपनगर.
16) अधििान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
17) धनवासी लेखाधिकारी, मुंबई.
18) उपसधचव (ज-1अ), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन धविाग, मंिालय, मुंबई.
19) धनवि नस्ती (कायासन ज-1अ).

******
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शासन स्तरावर दाखल करण्यात येणाऱ्या
अपिल व िुनरीक्षण / िुनर्ववलोकन अर्ज
यानुषंगाने

तातडीच्या तसेच स्थपगती

अर्ा संदर्भात अनुसरावयाच्या कायजिध्दती
बाबत मागजदशजनात्मक पदशापनदेश ......

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन पवर्भाग
शासन पनणजय क्रमांकः र्मीन-2019/प्र.क्र.179/र्-1 अ
मादाम कामा मागज, हु तात्मा रार्गुरु चौक,
मंत्रालय,मुंबई-400 032
पदनांक :-13 सप्टें बर,2019.
संदर्भज : १) शासन पनणजय क्रमांकः एस-30/2015/प्र.क्र.299 /र्-1, पदनांक 17 पडसेंबर, 2015

प्रस्तावना
महाराष्ट्र र्मीन महसूल संपहता, 1966 आपण राज्यात अस्स्तत्वात असलेल्या अन्य र्मीन
पवषयक कायद्ांतगजत र्मीन पवषयक वादपववादांच्या अनुषंगाने संबपं ित अर्जदारांकडू न वेळोवेळी
अपिले ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज राज्य शासनाकडे दाखल करण्यात येतात. सदर
अिील/अर्ज अिज-न्यापयक प्रकरणे म्हणून हाताळण्यात येतात. या अनुषंपगक तरतूदी महाराष्ट्र
र्मीन महसूल संपहता,1966 मिील प्रकरण-१२, प्रकरण-१३ तसेच महाराष्ट्र र्मीन महसूल
(महसूली अपिकाऱ्यांची कायजिध्दती) पनयम, 1967 तसेच महाराष्ट्र र्मीन महसूल (अपिले,
िुनरीक्षण व िुनर्ववलोकन) पनयम, 1967 यामध्ये अंतर्भूजत करण्यात आलेल्या आहे त.
शासन स्तरावर दाखल करण्यात येणारी अिील ककवा िुनरीक्षण /िुनर्ववलोकन अर्ज या
पवषयी अिज-न्यापयक स्वरुिाची प्रकरणे सद्ःस्स्थतीत खालील तीन सक्षम प्रापिकारी यांच्याकडे
चालतात:(1) मा.मंत्री (महसूल)
(2) मा.राज्यमंत्री (महसूल)
(3) प्रिान सपचव तथा पव.का.अ.(अ.व पर.)
महाराष्ट्र र्मीन महसूल संपहता, 1966 आपण अन्य र्मीन पवषयक कायद्ांतगजत वेळोवेळी
र्मीन पवषयक वादपववादांच्या अनुषंगाने संबपं ित व्यक्ती अथवा त्यांच्या प्रापिकृत प्रपतपनिींकडू न
राज्य शासनाकडे अिील ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज दाखल करण्यात येतात. अशी प्रकरणे
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उक्त नमूद तीन सक्षम प्रापिकारी यांच्या कडू न पवषय वाटिानुसार अथवा स्थायी आदेशान्वये नेमून
पदल्यानुसार तत्संबि
ं ीत दाखल प्रकरणे सुनावणीस घेण्यात येतात. यासंदर्भात मा. मुंबई उच्च
न्यायालय येथे दाखल परट यापचका क्र. 7504/2015 मिील पसव्हील अर्ज क्र. 2041/2018, परट
यापचका (स्टॅ म्ि) क्र. 11253/2017, परट यापचका (स्टॅ म्ि) क्र. 11254/2017 च्या अनुषंगाने मा.
उच्च न्यायालयाने पदनांक 5/12/2018 रोर्ी सपवस्तर आदेश िापरत केलेले आहे त.
मा. उच्च न्यायालयाच्या उक्त नमूद आदेशास अनु लक्षून शासन स्तरावर पवपवि र्मीन
पवषयक कायद्ांतगजत अिज-न्यापयक कामकार् हाताळताना तातडीच्या प्रकरणांबाबत अथवा स्थपगती
अर्ासंदर्भात, तातडीचे कारण नमूद करून असे प्रकरण त्वरेने सुनावणीस घेण्याबाबत तसेच सक्षम
प्रापिकारी यांनी िापरत केलेले आदेश िक्षकारास बर्ावण्याच्या संदर्भात अनुसरावयाच्या
कायजिध्दती बाबत लेखी सुचना ककवा आदेश पनगजपमत करण्याची बाब शासनाच्या पवचारािीन होती.
शासन पनणजय
महाराष्ट्र र्मीन महसूल संपहता, 1966 आपण अन्य र्मीन पवषयक कायद्ांतगजत वेळोवेळी
र्मीन पवषयक वादपववादांच्या अनुषंगाने संबपं ित व्यक्ती अथवा त्यांच्या प्रापिकृत प्रपतपनिींकडू न
राज्य शासनाच्या स्तरावरील (1) मा.मंत्री (महसूल), (2) मा.राज्यमंत्री (महसूल), (3) प्रिान सपचव
तथा पव.का.अ. (अ.व पर.) या पतन्ही सक्षम प्रापिकारी यांच्याकडे त्यांना नेमन
ू पदलेल्या पवषयाबाबत
अिज-न्यापयक स्वरूिाची अिील ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज दाखल करण्यात येतात. या
पतन्ही सक्षम प्रापिकारी यांस नेमून पदलेल्या पवषयानुषंगाने शासन स्तरावर दाखल प्रकरणांिैकी
वादी अथवा प्रपतवादी यांनी त्यांचे दाखल प्रकरण तातडीने सुनावणीस घेण्यासंदर्भात परतसर पवनंती
अर्ज सादर केल्यास, असे तातडीबाबतचे अर्ज सक्षम प्रापिकाऱ्यांनी सुनावणीव्दारे ऐकून घेऊन
प्रकरण िरत्वे गुणवत्तेवर पनर्वणत करणे आवश्यक आहे .
तथापि, शासन स्तरावर दाखल अिज-न्यापयक प्रकरणांिैकी वादी अथवा प्रपतवादी यांना
त्यांचे दाखल प्रकरण तातडीने सुनावणीस घेण्यासंदर्भात उक्त नमूद पतन्ही सक्षम प्रापिकारी यािैकी
संबपं ित सक्षम प्रापिकाऱ्यांस पवनंती करावयाची असल्यास, त्याबाबतचा पवनंती अर्ज दाखल करुन
घेण्यासंदर्भात, तसेच सदर बाब सक्षम प्रापिकाऱ्यांच्या समोर सादर करण्यासाठी सुनावणीचा पदनांक
व वेळ संबपं ित अर्जदार यांना कळपवण्याच्या संदर्भात उक्त नमूद पतन्ही सक्षम प्रापिकारी यांच्या
कायालयात अनुसरावयाच्या कायजिध्दती पवषयी

सुस्िष्ट्ट आदे श असण्याची आवश्यकता आहे .

त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र र्मीन महसूल संपहता, 1966 मिील कलम 13 (7) मिील तरतूदीनु सार
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शासनास प्राप्त अपिकारात िुढीलप्रमाणे मागजदशजनात्मक पदशापनदेश या शासन पनणजयाद्वारे देण्यात
येत आहे त:(1) शासन स्तरावर दाखल असलेल्या अिजन्यापयक प्रकरणांबाबत वादी ककवा प्रतीवादी
यांच्याकडू न तातडीने सुनावणी होण्याकरीता प्राप्त होणारे तातडीचे अर्ज उक्त नमूद पतन्ही
सक्षम प्रापिकारी यांच्या मंत्रालयातील कायालयात दर मंगळवारी दुिारी 3.00 ते 5.00 वार्े
ियंत स्स्वकारण्यात यावेत आपण संबपं ित सक्षम प्रापिकारी यांच्या समोर तातडीच्या अर्ाची
सुनावणी नेमकी कोणत्या पदवशी पकती वार्ता घेण्यात येईल तो पदनांक व वेळ संबपं ित
अर्जदार अथवा त्यांचे प्रापिकृत प्रपतपनिी यांना अवगत करण्यात यावे.
(अ) मा.मंत्री (महसूल) यांच्या कायालयातील पवशेष कायज अपिकारी अथवा मा.मंत्री
(महसूल) पनयुक्त करतील असा नामपनदेपशत अपिकारी.
(ब) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांच्या कायालयातील पवशेष कायज अपिकारी अथवा
मा.राज्यमंत्री (महसूल) पनयुक्त करतील असा नामपनदेपशत अपिकारी.
(क) प्रिान सपचव तथा पव.का.अ.(अ.व पर.) यांच्या कायालयातील कक्ष अपिकारी/अवर
सपचव अथवा प्रिान सपचव तथा पव.का.अ.(अ.व पर.)

पनयुक्त करतील असा

नामपनदेपशत अपिकारी.
(2) महाराष्ट्र र्मीन महसूल संपहता, 1966 आपण अन्य र्मीन पवषयक कायद्ांतगजत वेळोवेळी
र्मीन पवषयक वादपववादांच्या अनुषंगाने दाखल प्रकरणांबाबत संबपं ित व्यक्ती अथवा त्यांच्या
प्रापिकृत प्रपतपनिींकडू न तातडीचे अर्ज दाखल करुन घेण्यासाठी /स्वीकारण्यासाठी संबपं ित
सक्षम प्रापिकारी यांच्या कायालयात वरील िपर. 01 मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे स्वतंत्र व्यवस्था
पनमाण करण्यात यावी. तसेच, तद्नुषंपगक कायजवाहीवर संपनयत्रण करण्याची र्बाबदारी त्या
कायालयात या प्रयोर्नाथज नामपनदेपशत रार्िपत्रत अपिकाऱ्यावर सोिपवण्यात यावी.
(3) वादी ककवा प्रपतवादी यांनी अशा स्वरूिाचे तातडीचे अर्ज दाखल करण्यािुवी, त्या
प्रकरणातील सवज संबपं ित वादी ककवा प्रपतवादी यांना सदर तातडी अर्ाच्या प्रतीसह
यापवषयीची आगाऊ सुचना देवून त्याची िोच तातडीच्या अर्ासोबत सादर करणे अपनवायज
राहील.
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(4) संबपं ित अर्जदार यांनी तातडीच्या अर्ासोबत सक्षम प्रापिकारी यांच्याकडे दाखल केलेल्या
मुळ अिील ककवा िुनरीक्षण /िुनर्ववलोकन अर्ज दाखल केल्याच्या िुराव्याची प्रत र्ोडणे
अपनवायज राहील.
(5) वरीलप्रमाणे तातडीचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अशा अर्ांची नोंद घेण्यासाठी सक्षम प्रापिकारी
यांच्या कायालयात, महसूल पवषयक सवज कायद्ांच्या अनुषंगाने प्रत्येक कायदेपनहाय स्वतंत्र
“पवशेष नोंदवही” ठे वण्यात यावी.
(6) तातडीचा पवनंती अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याप्रकरणी, अर्जदाराने अशा पवनंती अर्ान्वये
लेखी नमूद केलेल्या तातडीच्या कारणांची गुणवत्ता र्ाणून घेण्याकरीता सक्षम प्रापिकाऱ्यांनी
या प्रयोर्नाथज नामपनदे शीत केलेल्या अपिकारी यांनी सक्षम प्रापिकारी यांच्याशी
पवचारपवपनयम करून सत्वर सुनावणीचे आयोर्न करावे.
(7) तातडीच्या अर्ावर सुनावणी िूणज होवून, अशा तातडीच्या अर्ावर सक्षम प्रापिकारी
यांच्याकडू न गुणवत्तेवर आदेश िापरत करण्यात येतील. तद्नंतर, सदर आदेश सवज
संबपं ितांना नोंदणीकृत डाकेने अथवा संबपं ितांनी त्यांचा ई-मेल आयडी उिलब्ि करुन
पदलेला

असल्यास,

ई-मेल

संदेशाद्वारे

िाठपवण्यात

यावेत.

तसेच,

शासनाच्या http://eqjcourts.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रपसध्द करण्यात यावेत.
(8) सक्षम प्रापिकारी यांनी तातडीचे पवनंती अर्ज मान्य केल्यास संबपं ित प्रकरणी

सक्षम

प्रापिकारी यांच्याकडे मुळ दाखल प्रकऱणाबाबत सत्वर सुनावणीचे आयोर्न करण्यात यावे.
तसेच, सुनावणी संबि
ं ी नोटीस िाठपवणे व तद्नुषंपगक िुढील कायजवाही संदर्भािीन क्र. 1 येथे
नमूद शासन पनणजय पद. 17/12/2015 अन्वये पदलेल्या आपण शासन स्तरावरील सक्षम
प्रापिकारी यांना लागू असलेल्या पनदेशानुसार करण्यात यावी. सदर नोटीस अर्जदार यांनी
उिलब्ि करून पदलेल्या ई-मेल आयडी वर िाठपवण्यात यावी. तसेच, शक्य असल्यास त्यांनी
उिलब्ि करून पदलेल्या भ्रमणध्वणीवर लघु संदेश (एस.एम.एस.) िाठपवण्यात यावेत.
(9) वरील प्रमाणे सक्षम प्रापिकारी यांच्याकडे संबि
ं ीत अर्जदाराच्या दाखल मुळ अर्ांवर देखील
सुनावणी अंती गुणवत्तेवर आदेश िापरत करण्यात यावेत. अशा प्रकारे आदेश िापरत
करण्यािूवी अथवा असे प्रकरण आदेशाकरीता बंद करण्यासमयी आदेशाची समर् संबपं ित
िक्षकार यांना देण्यात येवून, आदेशाची उद्-घोषणा करण्याचा पदनांक पनपित करून
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(Pronouncement of Judgment) तो संबपं ित िक्षकार यांना पवपहत मागाने कळपवण्यात
यावा.
(10) आदेशाची उद् घोषणा करण्यात आल्यानंतर, त्यानुसार सक्षम प्रापिकारी यांनी िापरत
केलेल्या आदेशाच्या प्रती सवज संबपं ितांना नोंदणीकृत डाकेने अथवा संबपं ितांनी त्यांचा ई-मेल
आयडी उिलब्ि करुन पदलेले असल्यास, ई-मेल संदेशाद्वारे िाठपवण्यात यावेत. तसेच,
शासनाच्या http://eqjcourts.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रपसध्द करण्यात यावेत.
(11) सक्षम प्रापिका-यांने तातडीचे पवनंती अर्ज अमान्य केल्यास संबपं ित प्रकरणी सक्षम
प्रापिकारी यांच्याकडे मुळ दाखल प्रकऱणाबाबत संदर्भािीन क्र. 1 येथे नमूद शासन पनणजय पद.
17/12/2015 अन्वये पदलेल्या पनदेशानुसार सुनावणीचे आयोर्न करण्यात यावे.
सदर शासन पनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेत स्थळावर
उिलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909131247081819 असा आहे . हा आदेश
पडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षांपकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(रमेश चव्हाण)
सह सपचव, महसूल व वन पवर्भाग
प्रत,

1) मा.राज्यिाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सपचव, रार्र्भवन, मलबार पहल, मुंबई.
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सपचव, मुख्यमंत्री सपचवालय, मंत्रालय, मुंबई-32
3) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खार्गी सपचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खार्गी सपचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
5) मा.मुख्य सपचव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32.
6) प्रिान सपचव (महसूल) यांचे पव.का.अ./स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई.
7) प्रिान सपचव, पविानमंडळ सपचवालय यांचे स्वीय सहायक, पविानर्भवन, मुंबई.
8) प्रिान सपचव (अपिल व परव्हीर्न्स), महसूल व वन पवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
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9) सवज पवर्भागीय आयुक्त,
10) र्माबंदी आयुक्त व संचालक, र्भूमी अपर्भलेख, महाराष्ट्र राज्य, िुणे.
11) सवज पर्ल्हापिकारी / अिर पर्ल्हापिकारी,
12) सवज उिपवर्भागीय अपिकारी/ तहपसलदार,
13) महालेखािाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखािरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(1 ) मुंबई.
14) महालेखािाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखािरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(2 ) नागिूर
15) उि सपचव(र्-1अ), महसूल व वन पवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
16) “र्” समूहातील सवज सहसपचव/उिसपचव/अवर सपचव/ कक्ष अपिकारी, महसूल व वन पवर्भाग,
मंत्रालय, मुंबई.

17) मापहती व र्नसंिकज संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-32
18) पनवडनस्ती (कायासन र्-1अ)
****
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महसुली लेख क
ां न पध्दती विषयक “ग ि नमुन नां.7
अविक र अविलेख पत्रक” च सुि वरत नमून ई-फेरफ र
प्रण लीत ठे िणे ि वितरीत करण्य करीत क्षेवत्रय महसूली
अविक री ि प्र विक री य न
ां वदश वनदे श दे ण्य ब बत...
मह र ष्ट्र श सन
महसूल ि िन विि ग
श सन वनणणय क्रम क
ां ः जमीन- 2020/प्र.क्र. 27/ज-1 अ
म द म क म म गण, हु त त्म र जगुरु चौक,
मांत्र लय, मुांबई - 400 032.
वदन क
ां : 02 सप्टें बर, 2020
िच 1) मह र ष्ट्र जमीन महसूल वनयमपुस्ततक खांड-4 ि ग (दोन) य म
ां िील ग्र म प तळीिरील
महसुली लेख क
ां न पध्दती
2) मह र ष्ट्र जमीन महसूल अविक र अविलेख आवण नोंदिह्य (तय र करणे ि सुस्तितीत ठे िणे)
वनयम 1971.
3) जम बांदी आयुक्त क यालय चे पत्र क्र.र .िू.अ.क .4/क .िी/सुि वरत स तब र नमुन / 2020,
वदन क
ां 1/6/2020 ि वद.27 जुलै,2020.
प्रतत िन मह र ष्ट्र जमीन महसूल वनयमपुस्ततक (खांड च र) मिील ि ग (दोन) मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र म
प तळीिरील महसुली लेख क
ां न पध्दती य विषयी आहे. त्य नुस र ग्र म प तळीिरील महसुली लेख ांकन
करण्य करीत , विविि नोंदिह्य च
ां ग ि नमुन ि दु य्यम नोंदिह्य य च
ां े नमुने विहीत करण्य त आलेले असुन
त्य च गोषि र दे खील दे ण्य त आलेल आहे.
02.

र ज्य तील ग्र म प तळीिरील महसुली लेख क
ां न पध्दती य म
ां िील, ग ि नमुन नांबर- 7 ह अविक र

अविलेख य विषयी असून य मध्ये, सांबांिीत जवमनीच्य िोगिट द र य च
ां े न ि, शेतीचे ति वनक न ि, िुम पन
क्रम क
ां , िुि रण पध्दती, ि रण क्षेत्र च तपवशल [ल गिडी योग्य क्षेत्र, पोटखर ब क्षेत्र (ल गिडी योग्य
नसलेले) एकूण क्षेत्र] आक रणी, जुडी ककि विशेष आक रणी, ख ते क्रम ांक, कुळ चे न ि
ां , इतर अविक र य
ठळक ब बीच तपवशल सम विष्ट्ट आहे . तर, ग ि नमुन नांबर-12 ह “वपक च
ां ी नोंदिही” य विषयी आहे.
03.

य विि ग च श सन वनणणय क्रम क
ां र .िू.अ.2013/प्र.क्र.32/ल-1, वदन क
ां 23 ज नेि री, 2013

अन्िये ई-फेरफ र ह ऑनल ईन म्युटेशनच क यणक्रम सुरू करण्य स म न्यत वदली आहे. त्य स ठी र ष्ट्रीय
सुचन विज्ञ न केंद्र, पुणे य च
ां े म फणत “ई-फेरफ र” ही आज्ञ िली विकवसत करण्य त आली आहे. सदर
आज्ञ िलीव्द रे र ज्यिर त ऑनल ईन फेरफ र घेण्य ची क यणि ही सुरू झ ली आहे. त्य स ठी श सन
पवरपत्रक क्रम क
ां : सीएलआर-1003/प्र.क्र.47/ल-1 सेल, वद. 03 वडसेंबर 2005 अन्िये य सांगणकीकृत
अविक र अविलेख न
ां क यदे शीर िैित दे ण्य त आली आहे. र ज्य श सन ने य विि ग च्य श सन पवरपत्रक
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क्रम क
ां : र .िू.अ.आ.क .2016/प्र.क्र.180/ल-1, वदन क
ां 11 जुल,ै 2017 अन्िये हततवलवखत 7/12 चे
वितरण, वदन क
ां 31 जुलै, 2017 प सून पूणणतः बांद करून ऑनल ईन फेरफ र घेण्य च वनणणय घेण्य त आल
आहे.
04.

य विि ग च्य श सन वनणणय क्रम क
ां सांकीणण-2015/प्र.क्र.284/ल-1, वदन क
ां 3 म चण, 2020 अन्िये

श सन ने ग ि नमुन नां 7/12 ि 8(अ) मध्ये िरच्य ब जूल मध्यि गी मह र ष्ट्र श सन च लोगो ि ई-मह िूमी
प्रकल्प च्य लोगोच ि टरम कण ट कण्य स म न्यत वदली आहे. त्य प्रम णे विवहत ग ि नमुन नां.7/12 मध्ये
यिोवचत बदल करणेत आल आहे. त्य चिेळी सध्य च ग ि नमुन नां.7/12 मध्ये अविक अविक जमीन
विषयक तपवशल ख तेद र न
ां उपलब्ि होण्य च्य दृष्ट्टीने क ल नुरूप क ही बदल करून, तो सांबांवित न
ां
समजण्य स ठी अविकसोप होण्य स ठी सांगणकीकृत ग ि नमुन नां.7 मध्ये सुि रण करुन ई-फेरफ र
प्रण लीत ठे िणे ि वितरण करणे य स दे खील श सन ची म न्यत आिश्यक आहे .
05.

य ब बी विच र त घेिून, “ग ि नमुन नां.7 अविक र अविलेख पत्रक” च सुि वरत नमून नव्य ने ल गू

करण्य ब बत आवण अविक र अविलेख पत्रक सुि वरत नमून्य त ठे िणे ि वितरीत करण्य ब बत क्षेवत्रय
महसूली अविक री ि प्र विक री य न
ां वदश वनदे श दे ण्य ची ब ब श सन च्य विच र िीन होती.
श सन वनणणय मह र ष्ट्र जमीन महसूल सांवहत , 1966 मिील तरतूदीनुस र क्षेत्रीय महसूली यांत्रण ि प्र विक री
यन
ां
ख लीलप्रम णे वनदे श दे ण्य त येत आहे त की, मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र म प तळीिरील महसुली
लेख क
ां न पध्दती मिील “ग ि नमुन नां.7 अविक र अविलेख पत्रक” य मध्ये ख लील तपवशल उपलब्ि
होण्य च्य दृष्ट्टीने सोबत जोडलेल्य पवरवशष्ट्ट-“अ” मध्ये विवहत केलेल्य नमुन्य त अविक र अविलेख पत्रक
ठे िण्य स आवण वितरीत करण्य स य व्द रे श सन ची म न्यत दे ण्य त येत आहे .
सुि रीत “ग ि नमुन नां.7 अविक र अविलेख पत्रक” मिील तपवशल च्य ब बी :1.

ग ि नमुन नां. 7 मध्ये ग ि च्य न ि सोबत LGD (Local Government Directory) कोड
दशणविण्य त य ि .

2.

ग ि नमुन नां.7 मध्ये (अ) ल गिडीयोग्य क्षेत्र ि (ब) पोट खर ब क्षेत्र य सोबत एकूण क्षेत्र
(अ+ब) दशणविण्य त य िे.

3.

ग ि नमुन नां.7 मिील क्षेत्र चे एकक नमुद करुन, य त शेती क्षेत्र स ठी हे.आर.चौ.मी. आवण
वबनशेती क्षेत्र स ठी आर.चौ.मी. हे एकक ि पर िे.

4.

ग ि नमुन नां.7 मध्ये ख ते क्रम क
ां ह पूिी इतरहक्क रक न्य सोबत नमूद केल ज त असे,
य पुढे ख ते क्रम क
ां ख तेद र / ख तेद र च्ां य न ि सोबतच नमूद केल ज ि .
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5.

ग ि नमुन नां.7 मिील मयत ख तेद र अिि सांपूणण क्षेत्र विक्री केलेले ख तेद र ि इतर
हक्क तील कमी केलेले कजण बोजे अिि ई-कर र च्य नोंदी कांस करून दशणविल्य ज त
होत्य , आत्त ती कमी केलेली न िे ि नोंदी कांस करून त्य िर एक आडिी रेष म रून खोडू न
(strike through) दशणविण्य त य ि .

6.

कोणत्य ही ग ि नमुन नां.7 िर नोंदिलेले परांतु वनगणत न झ लेले फेरफ र (प्रलांवबत असे पयंत)
प्रलांवबत फेरफ र म्हणून इतर हक्क रक न्य च्य ख ली तितांत्र रक न्य त दशणविण्य त य िेत.
तसेच सांबांवित िूम पन क्रम क
ां ि उपविि ग क्रम क
ां िर एक ही फेरफ र प्रलांवबत नसल्य स
प्रलांवबत फेरफ र न ही असे दशणविण्य त य िे.

7.

कोणत्य ही ग ि नमुन नां.7 िर नोंदविण्य त आलेल शेिटच फेरफ र क्रम क
ां ि त्य च
वदन क
ां इतर हक्क रक न्य च्य ख ली शेिटच फेरफ र क्रम क
ां ि वदन क
ां ह निीन रक न
सम विष्ट्ट करुन दशणविण्य त य ि . फेरफ र घेण्य ची प्रवक्रय

ई-फेरफ र प्रण लीद्व रे

ऑनल ईन सुरु झ ल्य प सून एखद्य स.नां. /गट नां. िर एकही फेरफ र नोंदविल नसल्य स,
शेिटच फेरफ र क्रम क
ां ि वदन क
ां य रक न्य त क हीही दशणविले ज ण र न ही.
8.

य ग ि नमुन नां.7 िरील सिण जुने फेरफ र क्रम क
ां ग ि नमुन नां.7 िर सिात शेिटी जुने
फेरफ र क्रम क
ां य निीन रक न्य त एकत्रीतवरत्य दशणविण्य त य िेत.

9.

ग ि नमुन नां.7 मिील कोणत्य ही दोन ख त्य तील न ि च
ां े मध्ये डॉटे ड ल ईन छ पण्य त
य ि . त्य मुळे ख तेद र च
ां े न ि मध्ये अविक तपष्ट्टत येईल.

10.

शेती क्षेत्र स ठी ि वबनशेती क्षेत्र स ठी तितांत्र ग ि नमुने िोड स बदल करून दशणविण्य त
य िेत. तसेच वबनशेतीच्य ग .न.नां. 7 मध्ये पोट खर ब क्षेत्र, जुडी ि विशेष आक रणी, तसेच
इतर हक्क त कुळ ि खांड हे रक ने िगळण्य त य िेत.

11.

वबनशेती क्षेत्र चे ग ि नमुन नां.7/12 स ठी एकवत्रतपणे ग .न.नां.12 छ पून त्य ख ली सदरचे
क्षेत्र अकृषक क्षेत्र मध्ये रुप त
ां रीत झ ले असल्य ने य क्षेत्र स ठी ग ि नमुन न.12 मिील
म वहती िरण्य ची आिश्यकत न ही.

०2.

मह र ष्ट्र जमीन महसूल वनयमपुस्ततक (खांड च र) च्य ि ग (दोन) मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र म

प तळीिरील महसुली लेख क
ां न पध्दती आवण मह र ष्ट्र जमीन महसूल अविक र अविलेख आवण नोंदिह्य
(तय र करणे ि सुस्तितीत ठे िणे) वनयम 1971 मिील तरतूदीनुस र ग ि नमुन नां.7 अविक र अविलेख
पत्रक हे क्षेत्रीय प तळीिर प्रत्येक ग ि त उक्त नमूद तपवशल नुषांवगक सुि रण च
ां ी अांमलबज िणी
करण्य करीत सोबतच्य पवरवशष्ट्ट-“अ” मध्ये विवहत केलेल्य नमुन्य त ई-फेरफ र प्रण लीत ठे िण्य त

येऊन, वितरीत करण्य ची दक्षत जम बांदी आयुक्त ि सांच लक, िूमी अविलेख, मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे, य न
ां ी
घ्य िी.
03.

सिण वजल्ह विक री ि क्षेत्रीय महसूली प्र विक री ि अविक री य न
ां ी य वनदे श च
ां ी त त्क ळ

अांमलबज िणी कर िी.
०4.

सिण विि गीय आयुक्त आवण वजल्ह विक री य न
ां ी त्य च्ां य शी सांबांवित वजल्ह्य त, य सांदिात

िरीलप्रम णे सुि रीत नमुन ल गू करण्य च्य क यणि हीच म वसक बैठकीमध्ये आढ ि घ्य ि .
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श सन वनणणय क्रम ांकः जमीन-2020/प्र.क्र.27 /ज-1अ, वद.02 सप्टें बर, 2020

सदर श सन वनणणय मह र ष्ट्र श सन च्य www.maharashtra.gov.in य सांकेततिळ िर उपलब्ि
करण्य त आल असून त्य च सांकेत क 202009021814519419 अस आहे . ह आदे श वडजीटल ति क्षरीने
स क्ष वां कत करुन क ढण्य त येत आहे .
मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य च्ां य आदे श नुस र ि न ि ने.

( रमेश चव्ह ण )
सह सवचि, महसूल ि िन विि ग
प्रत,
1) म .र ज्यप ल, मह र ष्ट्र र ज्य य च
ां े सवचि, र जििन, मलब र वहल, मुांबई,
2) म .मुख्यमांत्री य च
ां े अपर मुख्य सवचि, मुख्यमांत्री सवचि लय, मांत्र लय, मुांबई,
3) म . मांत्री (महसूल) य च
ां े ख जगी सवचि, मांत्र लय,मुांबई-32,
4) म . र ज्यमांत्री (महसूल) य च
ां े ख जगी सवचि, मांत्र लय,मुांबई-32,
5) म .मुख्य सवचि, मह र ष्ट्र श सन, मांत्र लय,मुांबई-32,
6) प्रि न सवचि, विि नमांडळ सवचि लय, विि नििन, मुांबई,32
7) मह लेख प ल, लेख ि अनुज्ञय
े त /लेख पवरक्ष , मह र ष्ट्र र ज्य, (1) मुांबई,
8) मह लेख प ल, लेख ि अनुज्ञय
े त /लेख पवरक्ष , मह र ष्ट्र र ज्य (2) न गपूर,
9) प्रि न सवचि (महसूल) य ांचे तिीय सह यक, मांत्र लय,मुांबई-32,
10) सिण विि गीय आयुक्त,
11) जम बांदी आयुक्त ि सांच लक, िूमी अविलेख, मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे,
12) सिण वजल्ह विक री /अपर वजल्ह विक री
13) म वहती ि जनसांपकण सांच लन लय, मांत्र लय,मुांबई-32,
14) सिण उप विि गीय अविक री (प्र त
ां अविक री) / सिण वजल्ह अविक्षक, िूमी अविलेख,
15) सिण तहवसलद र/ सिण त लुक वनवरक्षक, िूमी अविलेख,
16) सिण सहसवचि /उपसवचि, महसूल ि िन विि ग, मांत्र लय,मुांबई-32,
17) “ज" समूह तील सिण क यासन, महसूल ि िन विि ग, मांत्र लय, मुांबई-32,
18) वनिडनतती, क यासन-ज-1 अ, महसूल ि िन विि ग, मांत्र लय, मुांबई-32.
*******
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‘प रिश अ’

गाव नमुना सात (अिधकार अिभलेख प क)
[महारा

जमीन महसू ल अिधकार अिभलेख आिण नोंदव ा (तयार करणे व सु थतीत ठे वणे) िनयम, १९७१ यातील िनयम ३, ५, ६, आिण ७]

गाव :- _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ )
भूमापन

तालुका :- _ _ _ _ _

िज

मांक व उपिवभाग : _ _ _ _ _

भू-धारणा प ती : _ _ _ _ _
े , एकक व आकारणी

एकक – हे

खाते

.

शेताचे थािनक नाव : _ _ _ _ _

भोगवटादाराचे नांव

े

आकार

र .आर.चौ.मी

(अ) लागवड यो

ा :- _ _ _ _

पो.ख.

फे.फा

कुळ, खंड व इतर अिधकार

कुळाचे नाव व खंड -

े

िजरायती –
बागायत –

एकुण ला.यो. े

इतर अिधकार -

ब)पोट-खराब े
(लागवड अयो )

लंिबत फ़ेरफ़ार :

वग (अ) वग (ब) एकुण -

शे वटचा फेरफार

पो.ख. े

:

व िदनांक :

एकुण

े

-

(अ+ब)

आकारणी –
जुडी िकंवा िवशेष
आकारणी

जुने फेरफार .

सीमा आिण भूमापन िच े :
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गाव नमु ना बारा ( िपकांची नोदं वही )
[महारा

जमीन महसूल अिधकार अिभलेख आिण नोंदव ा (तयार करणे व सु थतीत ठे वणे) िनयम, १९७१ यातील िनयम २९]

गाव :- _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ )

भूमापन

तालुका :- _ _ _ _ _

मां क व उपिवभाग :

ा :- _ _ _ _ _

_____

िपकाखालील
िम

िज

िपकाखालील

े ाचा तपशील

े

िनभळ िपकाखालील

घटक िपके व
खालील े

े

े का

वष

हं गाम

िम णाचा
संकेत
मांक

जल
िसंिचत

अजल
िसंिचत

िपकाच
नाव

जल
िसंिचत

अजल
िसंिचत

िपकाच
नाव

जल
िसंिचत

अजल
िसंिचत

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६ )

(७)

( ८)

(९ )

(१०)

(११)

हे.आर
चौ.मी

हे.आर
चौ.मी

हे.आर
चौ.मी

हे.आर
चौ.मी

हे.आर
चौ.मी

हे.आर
चौ.मी
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लागवडीसाठी
उपल नसले ली
जमीन

प

(१२)

जल
िसंचनाचे
साधन

शे रा

(१४)

(१५)

े

(१३)
हे.आर
चौ.मी

डिजीटल स्वाक्षरी िे टाबेस

आधारीत संगणकीकृत

अडधकार अडिलेखास ( गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८अ,
गा.न.नं.6 ) कायदे शीर वैधता दे ण्यासंदिात क्षेडिय
महसूली प्राडधकारी व अडधकारी यांना डदशाडनदे श
दे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन डविाग
शासन पडरपिक क्रमांकः जमीन- 2020/प्र.क्र. 31/ज-1 अ
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई - 400 032.
डदनांक: 23 नोव्हेंबर, 2020
वाचा 1) महाराष्ट्र जमीन महसूल डनयमपुस्स्तका खंि-4 िाग (दोन) यांमधील ग्राम पातळीवरील
महसुली लेखांकन पध्दती
2) महाराष्ट्र जमीन महसूल अडधकार अडिलेख आडण नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्स्ितीत ठे वणे)
डनयम 1971.
3) जमाबंदी आयुक्त कायालयाचे पि क्र.रा.िू.अ.आ.का.4/डिडजटल स्वाक्षरीत अडिलेख/2020,
डदनांक 09/10/2020.
प्रस्तावना महाराष्ट्र जमीन महसूल डनयमपुस्स्तका (खंि चार) मधील िाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम
पातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दती या डवषयी आहे. त्यानुसार ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन
करण्याकरीता, डवडवध नोंदवह्यांचा गाव नमुना व दु य्यम नोंदवह्या यांचे नमुने डवहीत करण्यात आलेले असुन
त्याचा गोषवारा दे खील दे ण्यात आलेला आहे.
02.

या डविागाचा शासन डनणगय क्रमांक रा.िू.अ.2013/प्र.क्र.32/ल-1, डदनांक 23 जानेवारी, 2013

अन्वये ई-फेरफार हा ऑनलाईन म्युटेशनचा कायगक्रम सुरू करण्यास मान्यता डदली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय
सुचना डवज्ञान केंद्र, पुणे यांचे माफगत “ई-फेरफार” ही आज्ञावली डवकडसत करण्यात आली आहे. सदर
आज्ञावलीव्दारे राज्यिरात ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कायगवाही सुरू झाली आहे. त्यासाठी शासन
पडरपिक क्रमांक : सीएलआर-1003/प्र.क्र.47/ल-1 सेल, डद. 03 डिसेंबर 2005 अन्वये या संगणकीकृत
अडधकार अडिलेखांना कायदे शीर वैधता दे ण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या डविागाच्या शासन पडरपिक
क्रमांक : रा.िू.अ.आ.का.2016/प्र.क्र.180/ल-1, डदनांक 11 जुल,ै 2017 अन्वये हस्तडलडखत गा.न.नं.7/12
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शासन पडरपिक क्रमांकः जमीन-2020/प्र.क्र.31 /ज-1अ, डद.23 नोव्हें बर, 2020

चे डवतरण, डदनांक 31 जुल,ै 2017 पासून पूणगतः बंद करून ऑनलाईन फेरफार घेण्याचा डनणगय घेण्यात
आला आहे. त्यानुसार, राज्यात शासनाने महािूमी (https://mahabhumi.gov.in) या संकेत स्िळावर
अडधकार अडिलेख डवषयक गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.6 चे उतारे डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध
केलेले आहेत.
03.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संडहता,1966 चे कलम 148-अ मध्ये, योग्य ते साठवणूकीचे यंि वापरुन

अडधकार अडिलेख ठे वणे याडवषयीची तरतूद आहे. तसेच, माडहती व तंिज्ञान अडधडनयम,2000 च्या कलम
4,5,6,7 आडण 8 मध्ये “कोणतेही सावगजडनक दस्तऐवजाचे डिजीटल / इलेक्राडनक पध्दतीने जतन केले
जात असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत िे टाबेस आधाडरत अडिलेख हे जणु काही मुळ अडिलेखाची सत्यप्रत आहे ”
या डवषयीची तरतूद आहे.
04.

या बाबी डवचारात घेवून, “डिजीटल स्वाक्षरी िे टाबेस आधारीत संगणकीकृत अडधकार अडिलेखास

( गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.6 ) कायदे शीर वैधता दे ण्यासंदिात क्षेडिय महसूली अडधकारी व
प्राडधकारी आडण संबंडधत सक्षम प्राडधकारी यांना डदशाडनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या डवचाराधीन होती.
शासन पडरपिक माडहती व तंिज्ञान अडधडनयम,2000 च्या कलम 4,5,6,7 व 8 मधील तरतूद आडण महाराष्ट्र जमीन
महसूल संडहता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अडधकार अडिलेख आडण नोंदवहया (तयार करणे व
सुस्स्ितीत ठे वणे) डनयम,1971 मधील तरतूदीनुसार, प्राप्त अडधकारात क्षेिीय महसूली यंिणा व प्राडधकारी
आडण संबंडधत सक्षम प्राडधकारी यांना खालीलप्रमाणे डदशाडनदे श दे ण्यात येत आहेत :1. शासनाच्या

महािूमी

पोटग लवर

https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in

या

संकेतस्िळावरून उपलब्ध होणारे , क्युआर कोि (QR CODE) व १६ अंकी पिताळणी क्रमांक
असलेले, डिडजटल स्वाक्षरीत िे टाबेस आधाडरत संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं.८अ आडण
गा.न.नं.6 इत्यादी नमुन्यांचा अडधकार अडिलेख डवषयक उतारा सवग कायदेशीर व शासकीय/
डनम शासकीय कामकाजासाठी वैध राहतील.
2. अशा डिडजटल स्वाक्षरीत िे टाबेस आधाडरत संगणकीकृत गाव नमुना नं.७/१२, गाव नमुना नं.८अ
आडण गाव नमुना नं.6 वर तलाठी अिवा अन्य कोणत्याही अडधकारी यांची स्वाक्षरी असण्याची
आवश्यकता नाही.
02.

सवग डजल्हाडधकारी व क्षेिीय महसूली प्राडधकारी व अडधकारी यांनी या डनदे शांची तात्काळ

अंमलबजावणी करावी.

181

पष्ृ ठ 3 पैकी 2

शासन पडरपिक क्रमांकः जमीन-2020/प्र.क्र.31 /ज-1अ, डद.23 नोव्हें बर, 2020

सदर शासन पडरपिक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202011231322016519 असा आहे . हा आदे श डिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांडकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(रमेश चव्हाण)
सह सडचव, महसूल व वन डविाग
प्रत,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सडचव, राजिवन, मलबार डहल, मुंबई,
2) मा.मुख्यमंिी यांचे अपर मुख्य सडचव, मुख्यमंिी सडचवालय, मंिालय, मुंबई,
3) मा. मंिी (महसूल) यांचे खाजगी सडचव, मंिालय,मुंबई-32,
4) मा.डवरोधी पक्षनेता (डवधान सिा/ डवधान पडरषद) यांचे खाजगी सडचव, डवधानिवन, मुंबई-400 032,
5) मा. राज्यमंिी (महसूल) यांचे खाजगी सडचव, मंिालय,मुंबई-32,
6) मा.मुख्य सडचव, महाराष्ट्र शासन, मंिालय,मुंबई-32,
7) प्रधान सडचव, डवधानमंिळ सडचवालय, डवधानिवन, मुंबई,32
8) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापडरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (1) मुंबई,
9) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापडरक्षा, महाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर,
10) अपर मुख्य सडचव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंिालय,मुंबई-32,
11) सवग डविागीय आयुक्त,
12) जमाबंदी आयुक्त व संचालक, िूमी अडिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13) सवग डजल्हाडधकारी /अपर डजल्हाडधकारी
14) माडहती व जनसंपकग संचालनालय, मंिालय,मुंबई-32,
15) सवग उप डविागीय अडधकारी (प्रांत अडधकारी) / सवग डजल्हा अडधक्षक, िूमी अडिलेख,
16) सवग तहडसलदार/ सवग तालुका डनडरक्षक, िूमी अडिलेख,
17) सवग सहसडचव /उपसडचव, महसूल व वन डविाग, मंिालय,मुंबई-32,
18) “ज" समूहातील सवग कायासने, महसूल व वन डविाग, मंिालय, मुंबई-32,
19) डनविनस्ती, कायासन-ज-1 अ, महसूल व वन डविाग, मंिालय, मुंबई-32.
*******
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अधिकार अधिलेख
िूसंपादन केलेल्या जधिनी आधि वक्फ जधिनी
यांच्याबाबतीत गा. न.नं.7/12 च्या इतर हक्क
सदरी तसेच गा.न.नं.१ (क) िध्ये घ्यावयाच्या
नोंदी संदिात क्षेत्रीय िहसूली प्राधिकारी व
अधिकारी यांना पुरक धदशाधनदे श दे ण्याबाबत.
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन धविाग
शासन पधरपत्रक क्रिांकः जिीन- 2021/प्र.क्र.10/ज-1 अ
िादाि कािा िागग, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई - 400 032.
धदनांक: - 15 िाचग, 2021.
वाचा 1) िहसूल व वन धविाग, शासन धनिगय क्रं.लोआप्र-2009/प्र.क्र.238/ल-6,
धदनांक 17 िाचग,२०१२
2) िहसूल व वन धविाग, शासन धनिगय क्र.वक्फ-2015/प्र.क्र.78/ज-1अ,
धदनांक 13 एधप्रल,२०१6
3) िहसूल व वन धविाग, शासन धनिगय क्र.संकीिग/01/2017/प्र.क्र.11/अ-2,
धदनांक 11 जानेवारी,2018
4) िहाराष्ट्र जिीन िहसूल धनयिपुस्ततका खंड-4 िाग (दोन) यांििील ग्राि पातळीवरील
िहसुली लेखांकन पध्दती
5) िहाराष्ट्र जिीन िहसूल अधिकार अधिलेख आधि नोंदवह्या (तयार करिे व सुस्तितीत
ठे विे) धनयि,1971.
6) जिाबंदी आयुक्त कायालयाचे पत्र क्रिांक क्र.रा.िू.4/इतर हक्कातील नोंदी/2020,
धदनांक 28/12/2020.
प्रततावना िहाराष्ट्र जिीन िहसूल धनयिपुस्ततका (खंड चार) ििील िाग (दोन) िहाराष्ट्र राज्यातील
ग्राि पातळीवरील िहसुली लेखांकन पध्दती या धवषयी आहे . त्यानुसार ग्राि पातळीवरील िहसुली
लेखांकन करण्याकरीता, धवधवि नोंदवह्यांचा गाव निुना व दु य्यि नोंदवह्या यांचे निुने धवहीत
करण्यात आलेले असुन त्याचा गोषवारा दे खील दे ण्यात आलेला आहे .
या धविागाचा शासन धनिगय क्र. लोआप्र-2009/प्र.क्र.238/ल-6, धद. 17/03/2012 अन्वये
गाव निुना १(क) िध्ये सुिारिा केली असून, िोगवटदार वगग-२ सत्ता प्रकाराच्या तसेच धनबंधित सत्त्ता
प्रकारच्या जधिनीची वगगवारी १ ते १४ या प्रकारािध्ये धनधित करुन धदली आहे व त्याप्रिािेच सुधविा
ई-फेरफार प्रिालीिध्ये धवकधसत करण्यात आली आहे.
तसेच या धविागाच्या शासन धनिगय क्र.संकीिग/01/2017/प्र.क्र.11/अ-2, धदनांक 11
जानेवारी,2018 अन्वये िूसंपादन करून प्रदान केलेल्या जिीनीचे वापरात बदलाचे सवंकष िोरि
धनधित केले आहे . त्याच्या अनुषंगाने “िूसंपादन अधिधनयिान्वये संपाधदत वापर आधि हततांतरिावर
धनबंि”

असा शेरा गा.न.नं. ७/१२ च्या इतर हक्कात दशगधवण्यासाठी तसेच याकरीता धनबंधित

सत्ताप्रकाराचा नधवन तवतंत्र प्रकार गाव न.नं.1 (क) िध्ये सिाधवष्ट्ट करिे आवश्यक आहे . याततव,
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िूसंपादन केलेल्या जधिनीचा तवतंत्र प्रकार निुद करुन गाव निुना नं.१(क) च्या धनबंधित
सत्ताप्रकारांच्या यादीिध्ये सिाधवष्ट्ट करण्याबाबत व त्या अनुषंगाने “िूसंपादन अधिधनयिान्वये
संपाधदत वापर आधि हततांतरिावर धनबंि” असा शेरा गा.न.नं. ७/१२ च्या इतर हक्कात
दशगधवण्यासाठी संगिकीकरि प्रिाली (ई-फेरफार प्रिाली) िध्ये सुिारिा करण्याबाबत सवग क्षेत्रीय
िहसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना धदशाधनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.
तसेच, शासन धनिगय क्र.वक्फ-2015/प्र.क्र.78/ज-1अ,धदनांक 13 एधप्रल,२०१6अन्वये,
वक्फ अधिधनयि 1995 अन्वये अधिसूधचत वक्फ धिळकतीच्या गा.न.नं. 7/12 वर कब्जेदार सदरी
वक्फ संतिेचे नाव आधि गा.न.नं. 7/12 च्या इतर हक्क सदरी “वक्फ प्रधतबंिीत सत्ता प्रकार” अशी
नोंद घेण्याबाबतचे धनदे श आहेत. तिाधप वक्फ संतिेच्या या धिळकतीची िूिारिा धनबंधित
सत्ताप्रकारांचा एक तवतंत्र प्रकार गा.न.नं.1 (क) च्या यादीिध्ये सिाधवष्ट्ट करण्याबाबत सवग क्षेत्रीय
िहसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना धदशाधनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.
शासन पधरपत्रक िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संधहता,1966 व िहाराष्ट्र जिीन िहसूल अधिकार अधिलेख आधि
नोंदवह्या (तयार करिे व सुस्तितीत ठे विे) धनयि,1971 ििील तरतूदीन्वये प्राप्त अधिकारानुसार,
सवग क्षेत्रीय िहसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना याद्वारे पुढीलप्रिािे धदशाधनदे श दे ण्यात येत
आहेत:(1) अधिकार अधिलेख धवषयक गाव निुना नं.१ (क) िध्ये घ्यावयाच्या नोंदीच्या संदिातील प्रकार
शासन धनिगय क्र. लोआप्र-2009/प्र.क्र.238/ल-6, धदनांक 17/03/2012 िध्ये निूद केले
आहेत. त्या जधिनींच्या प्रकारांच्या िध्ये अ.क्र.15 येिे “िूसंपादन अधिधनयिान्वये संपाधदत
केलेल्या जधिनी” तर अ.क्र.16 येिे “वक्फ जधिनी” हा प्रकार या आदे शाव्दारे सिाधवष्ट्ट
करण्यात येत आहे. तसेच शासन धनिगय, धदनांक 17/03/2012 अन्वये सुिारीत गा.न.नं.1(क)
िध्येच वेगवेगळे िाग करुन या िागांिध्ये धनबंधित सत्ताप्रकाराच्या जधिनीची सदर शासन
धनिगयात धवशद केलेल्या वगगवारीप्रिािे नोंद घेण्याचे धनदे श आहेत, त्यानुसार या जधिनींची
दे खील खालील धदलेल्या वगगवारीप्रिािे नोंद घेण्यात यावी.
अ.क्र. जधिनीचा प्रकार

1(क)ििील नोंद घेण्यासाठी
प्रतताधवत सदर/िाग क्रिांक

15

िूसंपादन अधिधनयिान्वये संपाधदत केलेल्या 1(क)15
जधिनी

16

वक्फ जधिनी

1(क)16

(2) अधिकार अधिलेख धवषयक गाव न.नं.7/12 च्या इतर हक्क सदरी िूसंपादन केलेल्या
जधिनीच्या संदिात “िूसंपादन अधिधनयिान्वये संपाधदत वापर आधि हततांतरिावर धनबंि”
अशी नोंद घेण्यात यावी. तसेच वक्फ जधिनीच्या संदिात शासन धनिगय क्रिांक वक्फ2015/प्र.क्र.78/ज-1अ, धदनांक 13 एधप्रल,२०१6 अन्वये दे ण्यात आलेल्या धनदे शानुसार
िोगवटादार सदरी “वक्फ संतिेचे नाव” आधि इतर हक्क सदरी “वक्फ प्रधतबंधित सत्ता
प्रकार” अशी नोंद घेण्यात यावी.
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(3) उपरोक्त धनदे शाच्या अनुषंगाने अधिकार अधिलेखात नोंदी घेण्याकरीता संगिकीकरि प्रिाली
(ई-फेरफार प्रिाली) यािध्ये संबंधितांनी आवश्यक त्या सुिारिा कराव्यात.
02.

सवग धजल्हाधिकारी व क्षेत्रीय िहसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या धनदे शांची तात्काळ

अंिलबजाविी करावी.
03.

सदर शासन पधरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेततिळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202103151529545619 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल तवाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

(रिेश चव्हाि)
सह सधचव, िहसूल व वन धविाग
प्रत,
1) िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य यांचे प्रिान सधचव, राजिवन, िलबार धहल, िुंबई,
2) िा.िुख्यिंत्री याचे अपर िुख्यसधचव, िुख्यिंत्री सधचवालय, िंत्रालय, िुंबई,
3) िा. िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी सधचव, िंत्रालय,िुंबई-32,
4) िा.धवरोिी पक्षनेता (धविान सिा/ धविान पधरषद) यांचे खाजगी सधचव, धविानिवन,
िुंबई-400 032,
5) िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी सधचव, िंत्रालय,िुंबई-32,
6) िा.िुख्य सधचव, िहाराष्ट्र शासन, िंत्रालय,िुंबई-32,
7) प्रिान सधचव, धविानिं डळ सधचवालय, धविानिवन, िुंबई-32,
8) िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापधरक्षा, िहाराष्ट्र राज्य (1,) िुंबई,
9) िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापधरक्षा, िहाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर,
10) अपर िुख्य सधचव (िहसूल) यांचे तवीय सहायक, िंत्रालय, िुंबई-32,
11) प्रिान सधचव, अल्पसंख्यांक धवकास धविाग, िंत्रालय, िुंब ई-32.
12) सवग धविागीय आयुक्त,
13) जिाबंदी आयुक्त व संचालक, िूिी अधिलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुिे,
14) सवग धजल्हाधिकारी /अपर धजल्हाधिकारी,
15) िाधहती व जनसंपकग संचालनालय, िंत्रालय, िुंबई-32,
16) सवग सह सधचव /उप सधचव, िहसूल व वन धविाग, िंत्रालय,िुंबई-32,
17) “ज" सिूहातील सवग कायासने, िहसूल व वन धविाग, िंत्रालय,िुंबई-32,
18) धनवडनतती, कायासन-ज-1 अ, िहसूल व वन धविाग, िंत्रालय,िुंबई-32.
****
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मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदे शानुषंगाने महसूली
अधिकारी र्व प्राधिकारी यांच्या सम र ीमीन धर्वषयक
अधिधनयमाखाली
प्रकरणांच्या

चालणा-या

संदर्भातील

अिध-न्याधयक

स्थधगती

आदे शाच्या

बाबतीत मागधदशधनात्मक धदशाधनदे श...
महाराष्ट्र शासन
महसूल र्व र्वन धर्वर्भाग
शासन पधरपत्रक क्रमांकः संधकणध- 2021/प्र.क्र.15/ी-1 अ
मादाम कामा मागध, हु तात्मा राीगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
धदनांक: 06 मे, 2021
संदर्भध :- शासन पधरपत्रक क्रमांक आरईव्ही-1093/354/प्र.क्र.4/ल-2, धदनांक 24 ऑगस्ट,1993
शासन पधरपत्रकमा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ CF २०२० IN
CRIMINAL APPEAL NOS.1375-76 OF 2013 या प्रकरणात धद.१५ ऑक्ट बर, २०२० च्या आदे शान्र्वये

असे आदे धशत केले आहे की, “क णत्याही न्यायालयाने Civil /Criminal case मध्ये धदलेली अंतधरम

स्थधगतीची कालमयादा फक्त ६ मधहन्यांपयंत राहील. मा.न्यायालयाने सबळ पुराव्याच्या आिारे अशी
स्थधगती ६ मधहन्यानंतर र्वाढधर्वली असेल तरच धदलेली स्थधगती चालू राहील, अन्यथा सदरहु
स्थधगती ६ मधहन्याचा कालार्विी संपल्यानंतर आप आप व्यपगत ह ईल. तसेच, हे आदे श संपूणध
दे शाच्या क णत्याही मा.न्यायालयाने धदलेल्या सर्वध स्थधगती आदे शाला लागू राहतील”, असेही सदर
आदे शामध्ये नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र ीमीन महसूल संधहता, 1966 मिील तरतूदीनुसार अथर्वा ीमीनधर्वषयक धर्वधर्वि
अधिधनयमांन्र्वये मा.मंत्री(महसूल), मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रिान सधचर्व (अ.र्व.धर.), क्षेत्रीय महसूली
अधिकारी र्व प्राधिकारी, आधण महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या सम र र्वेळ र्वेळी अिध -न्याधयक
प्रकरणांची सुनार्वणी आय धीत करण्यात येते.
या बाबी धर्वचारात घेर्वून महसूली अधिकारी र्व प्राधिकारी यांच्या सम र ीमीन धर्वषयक
अधिधनयमाखाली चालणा-या अिध-न्याधयक प्रकरणांच्या संदर्भातील स्थधगती आदे शाच्या बाबतीत
महसूली अधिकारी र्व प्राधिकारी यांना धदशाधनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या धर्वचारािीन ह ती.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ CF २०२० IN
CRIMINAL APPEAL NOS.1375-76 OF 2013 या प्रकरणात धद.१५ ऑक्ट बर, २०२० र ीी पाधरत

केलेल्या आदे शाच्या (आदे शाची प्रत यास बत ी डली आहे ) अनुषंगाने, मा.मंत्री(महसूल),
मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रिान सधचर्व (अ.र्व.धर.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी र्व प्राधिकारी, आधण
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या सम र चालणा-या
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बाबतीत सर्वध संबंधित महसूली अधिकारी र्व प्राधिकारी यांना याद्वारे पुढीलप्रमाणे धदशा धनदे श दे ण्यात
येत आहेत:(1)

मा.मंत्री (महसूल), मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रिान सधचर्व (अ.र्व.धर.), क्षेत्रीय महसूली

अधिकारी र्व प्राधिकारी आधण महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या सम र चालणा-या
अिध-न्याधयक (Quasi- Judicial)/ न्याधयक प्रकरणी ६ मधहन्यांपेक्षा ीास्त काळाकरीता
स्थधगती

धदलेल्या

सर्वध

प्रकरणी

मा.सर्वोच्च

न्यायालयाने

MISCELLANEOUS

APPLICATION NO.१५७७ CF २०२० IN CRIMINAL APPEAL NOS.1375-76 OF 2013 या

प्रकरणात धद.१५ ऑक्ट बर, २०२० र ीी धदलेल्या आदे शाप्रमाणे, सर्वध संबंधितांनी य ग्य ती
कायधर्वाही करार्वी क णत्याही पधरस्स्थतीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदे शाचा अर्वमान
ह णार नाही, याचीही दक्षता घ्यार्वी.
(2) उक्त नमूद क णत्याही महसुली न्यायालयाने आधण महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने
धदलेली अंतधरम स्थधगतीची कालमयादा फक्त ६ मधहन्यांपयंत लागू राहील. महसुली
न्यायालयाने सबळ कारणांच्या आिारे , अपर्वादात्मक पधरस्स्थतीत अशी स्थधगती ६
मधहन्यानंतर र्वाढधर्वली असेल, तरच तत्पुर्वी धदलेली स्थधगती चालू राहील, अन्यथा सदरहु
स्थधगती ६ मधहन्याचा कालार्विी संपल्यानंतर आप आप व्यपगत ह ईल. तसेच, हे आदे श
संपूणध राज्यातील क णत्याही महसुली अथर्वा अन्य न्यायालयाने धदलेल्या सर्वध स्थधगती
आदे शाला लागू राहतील.
03.

सर्वध धर्वर्भागीय आयुक्त, धील्हाधिकारी र्व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी र्व अधिकारी यांनी या

धनदे शांची तात्काळ अंमलबीार्वणी करार्वी.
सदर शासन पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 202105061613027519 असा आहे . हे पधरपत्रक
धडीीटल स्र्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र्व नार्वाने.

( रमेश चव्हाण )
सह सधचर्व, महसूल र्व र्वन धर्वर्भाग
प्रत,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सधचर्व, राीर्भर्वन, मलबार धहल, मुंबई,
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सधचर्व, मुख्यमंत्री सधचर्वालय, मंत्रालय, मुंबई,
3) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाीगी सधचर्व, मंत्रालय,मुंबई-32,
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाीगी सधचर्व, मंत्रालय,मुंबई-32,
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5) मा.मुख्य सधचर्व, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-32,
6) प्रिान सधचर्व, धर्विानमंडळ सधचर्वालय, धर्विानर्भर्वन, मुंबई,32
7) महालेखापाल, लेखा र्व अनुज्ञय
े ता/लेखापधरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (1) मुंबई,
8) महालेखापाल, लेखा र्व अनुज्ञय
े ता/लेखापधरक्षा, महाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर,
9) अपर मुख्य सधचर्व (महसूल) यांचे स्र्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-32,
10) अपर मुख्य सधचर्व (महसूल) यांचे स्र्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-32,
11) प्रिान सधचर्व (अ.र्व.धर.) यांचे स्र्वीय सहायक, महसूल र्व र्वन धर्वर्भाग,मंत्रालय,मुंबई-32,
12) प्रबंिक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई
13) सर्वध धर्वर्भागीय आयुक्त,
14) सर्वध अपर आयुक्त, धर्वर्भागीय आयुक्तांचे कायालय,
15) ीमाबंदी आयुक्त र्व संचालक, र्भूमी अधर्भलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
16) सर्वध उपसंचालक, र्भूमी अधर्भलेख,
17) सर्वध धील्हाधिकारी /अपर धील्हाधिकारी
18) माधहती र्व ीनसंपकध संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-32,
19) सर्वध उप धर्वर्भागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) / सर्वध धील्हा अधिक्षक, र्भूमी अधर्भलेख,
20) सर्वध तहधसलदार/ सर्वध तालुका धनधरक्षक, र्भूमी अधर्भलेख,
21) सर्वध सहसधचर्व /उपसधचर्व, महसूल र्व र्वन धर्वर्भाग, मंत्रालय,मुंबई-32,
22) “ी" समूहातील सर्वध कायासन, महसूल र्व र्वन धर्वर्भाग, मंत्रालय, मुंबई-32,
23) धनर्वडनस्ती, कायासन-ी-1 अ, महसूल र्व र्वन धर्वर्भाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
*******

188

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

IN THE SUPREME COURT OF
INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

MISCELLANEOUS APPLICATION NO, 1577 OF 2020
IN
CRIMINAL APPEAL NOS, 1375-1376 OF 2013
ASIAN RESURFACING

OF

ROAD AGENCY PVT.

LTD. & ANR.

Appellant (s)

VERSUS
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

Respondent ( s)

0 R DER
Having heard Mr. Dilip Annasaheb Taur, learned counsel for the
applicant and Mr. S.V. Raju, learned ASG for the respondent, we are
constrained

to

point out

that

in our directions contained in the

judgment delivered in criminal Appeal Nos. 1375-1376 of 2013 [Asian
Resurfacing of Road Agency Pvt.

Ltd.

& Anr.

vs.

Central Bureau of

Investigation] and, in particular, para 35, it is stated thus:
In cases where stay is granted in future,
"35.
the same will end on expiry of six months from the
date of such order ,unless similar extension iis
granted by a speaking order. The speaking order must
show that the case was of such exceptional nature
that continuing the stay was more important than
having the trial finalized. The trial Court where

order of stay of civil or criminal proceedings is
produced,
the

order

may

fix

a

of

stay
proceedings

stay,

date

not

six

months

of

expiry of
unless
Commence

period
order

of
of

that

sO
can

beyond

on

extension of stay is produced."

Learned

order
letter

dated
as

as

instead

has

04.12.2019,

well

Judicial

Chief

Additional

stated

spirit,

of

that

Pune,

Magistrate,

following
the

our

judgment

Complainant should

Valigytknown

application

before

the

High

Court

to

say:

"The

lower

to

resume

the

trial.

Date
16:16.0U)A
Reason

Magistrate goes

which has

been

on

stayed by

the

Hon ble
189

his

by

in

move

The

pass

any order

High Court, Bombay

with due

Court

cannot

2

respect

of

ratio

Agency Pvt. Ltd.
d

over

the

of

the

& Anr.

country

that

Constitution of India,
g h Courts,

(supra)."

the

stay

35

of

remind

pyramidical

the

our

judgment.

been

granted

This

kind

of

orders

underTne

the Apex,

fly

Road

Magistrates

structure

though not subordinate administratively,

country will follow
has

our

must

the Supreme Court is at

subordinate judicially.
para

in

We

of

Resur facing

Asian

in

judgment

and the

are certainly

in

the

face

of

We expect that the Magistrates all over
our

by

order in letter
any

and

including

Court

Whatever

spirit.
the

High

Court

automatically expires within a period of six months, and unless
extension is granted for good reason,
the next six months,

as per our judgment,

the trial Court is,

within

on the expiry of the first

period of six months, to set a date for the trial and go ahead with
the same.

With this observation, the order dated 04.12.2019 is set aside
with

a

direction

to

the

learned

Additional

Chief

Judicial

Magistrate, Pune to set down the case for hearing immediately.
Miscellaneous Application is disposed of accordingly.
J.

(ROHINTON FALI NARIMAN)

J.

(NAVIN SINHA)
. J.

(K.M. J0SEPH)
New Delhi;
October 15,

2020.
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ITEM NO.27

Court 3 (video Conferencing)

SECTION II-C

S U PREMECOU RT O F
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous

Application

No.

1577/2020

IND I

in

Crl.

A

Appeal

1375-1376/2013

(Arising out of impugned final judgment and order dated
in Crl.A.

No.

No(s).

25-04- 2018

No. 1375/2013 passed by the Supreme Court 0f India)

ASIAN RESURFACING OF ROAD AGENCY P.

LTD.

& ANR.

Appellant (s)

VERSUS

Respondent (s)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

(FOR ADMISSION and IA No.15196/2020-EXEMPTION FROM FILING 0.T. and
IA No.15193/2020-INTERVENTION/IMPLEADMENT and IA No.15201/2020FOR
IA
CLARIFICATION/DIRECTION
No.15190/2020-APPLICATION
and

PERMISSION)
Date

15-10-2020 This matter was called on for hearing today.

CORAM
HON'BLE MR. JUSTICE ROHINTON FALI NARIMAN
HON 'BLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH
For Petitioner (s)

Mr. Dilip Annasaheb Taur, AOR

For Respondent (s)

Mr. s.V. Raju, ASG
Ms. Binu Tamta, Adv.

Ms. Rukhmini Bobde, Adv.
Mr. V.V.v. Pattabhiram, Adv.
Mr. Arvind Kumar Sharma,

AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
ORDER

Application

for

Miscellaneous

i

impleadment

Application

allowed.

is

disposed

of

in

terms

of

signed order.

Pending applications

also stand

(NISHA TRIPATHI)

(R. NATARAJAN)
ASTT.

disposed of.

BRANCH OFFICER

REGISTRAR-cum-PS

(Signed order is placed on the file)
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the

पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा
(Mobile App) गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदहवण्यासाठी
स्वत: शेतकऱयांनी उपलब्ध करुन दे ण्याचा “ई-पीक
पािणी” काययक्रम
अनुषंगाने
यांना

संपण
ू य राज्यात राबहवण्याच्या

क्षेहिय मिसूली अहधकारी व प्राहधकारी

हदशाहनदे श दे ण्याबाबत

मिाराष्ट्र शासन
मिसूल व वन हवभाग
शासन हनणयय क्रमांकः जमीन-2018/प्र.क्र. 92/(भाग-1)/ज-1अ
मादाम कामा मागय, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई - 400 032.
हदनांक : 30 जुल,ै 2021
प्रस्तावना :मिाराष्ट्र जमीन मिसूल संहिता, 1966, मिाराष्ट्र जमीन मिसूल हनयमपुस्स्तका (खंड-4)
भाग-दोन मिाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील मिसूली लेखांकन पध्दती, मिाराष्ट्र जमीन
मिसूल अहधकार अहभलेख आहण नोंदविया (तयार करणे व सुस्स्ितीत ठे वणे) हनयम,1971
यामधील तरतुदींनुसार राज्याच्या ग्रामीण क्षेिात ग्राम पातळीवर मिसूली लेखे ठे वण्याकहरता
हवहवध गाव नमुने व दु य्यम नोंदविया हवहित करण्यात आलेल्या आिे त. यामधील गाव नमुना नं
7

िा

“अहधकार

अहभलेख”

हवषयक

असून

गाव

नमुना

नं.12

िा

“हपकांची

नोंदविी”ठे वण्यासंदभात आिे . उक्त नमूद हनयमपुस्स्तकेतील, गा.न.नं. 7-12 संबध
ं ी खुलासा
(अहधकार अहभलेख आहण हपकांची नोंदविी) या शीषाखाली प्रकरणांमध्ये या एकहित
नमुन्यावरील सवयसाधारण सूचना तसेच पीक नोंदविीमधील नोंदी घेण्या संदभातील काययपध्दती
नमूद केलेली आिे . त्यानुसार, सध्या गाव नमुना नं.12 मधील हपकांच्या नोंदी या संबहं धत तलाठी
यांनी घ्यावयाच्या असून, गावभेटी नंतर, सदर नोंदी चुकीच्या आढळल्यास, त्या दु रुस्त
करण्याबाबतचा अहधकार मंडळ हनरीक्षक ककवा त्यािू न वहरष्ट्ठ असलेल्या अहधकारी यांना आिे .

तसेच सध्या गा.न.नं.12 मधील “हपकांच्या नोंदी” या सदरी संबहं धत तलाठी िे पीक पेरणी
अिवालाच्या नोंदी घेतात.

क्षेिीय स्तरावरुन पीक पेरणी अिवालाचा Real time crop data संकहलत िोण्याच्या
दृष्ट्टीने,

तसेच, सदर data संकहलत करताना पारदशयकता आणणे, पीक पेरणी अिवाल

प्रक्रीयेत शेतकऱयांचा सक्रीय सिभाग घेणे, कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे, पीक हवमा आहण पीक
पािणी दावे हनकाली काढण्याची प्रहक्रया सुलभ करणे, नैसर्गगक आपत्तीमुळे हपकांचे नुकसान
झाल्यास अचूक भरपाई आहण योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य व्िावे इत्यादी उद्देशाने पीक
पेरणीबाबतची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा (Mobile App) गा.न.नं.12 मध्ये
नोंदहवण्यासाठी शेतकऱयांनी स्वत: उपलब्ध करुन दे ण्याच्या दृष्ट्टीने (Farmer friendly App)
टाटा रस््स यांनी आज्ञावली हवकहसत केली आिे . त्यानुसार मौजे करंजपाडा, तालुका वाडा,
हजल्िा पालघर येिे प्रायोहगक तत्त्वावर सदर आज्ञावलीचा वापर करुन उत्सुक शेतकऱयांनी
त्यांच्या स्माटय भ्रमणध्वनीमध्ये ॲपची स्िापना करुन पीक अिवालाची नवीन पध्दत स्स्वकारली,
तद्नंतर सदर आज्ञावलीनुसार याबाबतचा पिदशी काययक्रम प्रायोहगक तत्त्वावर, राज्याच्या 10
हजल्ियांतील हनवडक 20 तालुक्यांमध्ये राबहवण्यात आला. त्यामुळे, आता टाटा रस्टस मार्यत
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तयार करण्यात आलेल्या आज्ञावलीनुसार“ई-पीक पािणी” काययक्रम राज्याच्या सवय
हजल्ियांमध्ये राबहवण्यासंदभात क्षेिीय मिसूली अहधकारी व प्राहधकारी यांना हदशाहनदे श
दे ण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन िोती.
शासन हनणयय :उपरोक्त पार्श्यभम
ू ीवर, पीक पेरणी बाबतची माहिती गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदहवण्यासाठी
शेतकऱयांनी स्वत: भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा उपलब्ध करून दे ण्याबाबतचा “ई-पीक पािणी”
िा काययक्रम टाटा रस््स ने हवकहसत केलेल्या आज्ञावलीचा वापर करून, त्यांच्या तांहिक व
इतर अनुषंहगक बाबींच्या सिाय्याने व सिकायाने हदनांक 15 ऑगस्ट,2021 पासून संपण
ू य
राज्यात राबहवण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने पुढीलप्रमाणे हनणयय घेतला आिे :1. “ई-पीक पािणी” िा काययक्रम Tata Trusts च्या सिकायाने/मदतीने, त्यांनी हवकहसत
केलेल्या आज्ञावलीद्वारे हदनांक 15 ऑगस्ट,2021 पासून संपण
ू य राज्यामध्ये राबहवण्यात
येईल.
2.

राज्यस्तरीय ई-पीक पािणी काययक्रमाच्या अंमलबजावणीकहरता पुढीलप्रमाणे (अ)
राज्यस्तरीय (ब) हवभागस्तरीय (क) हजल्िास्तरीय (ड) तालुकास्तरीय संहनयिण सहमती
गहठत करण्यात येत आिे .:(अ) राज्यस्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अहभलेख,मिाराष्ट्र राज्य,पुणे

अध्यक्ष

2

कृषी आयुक्त, पुणे

सि अध्यक्ष

3

सिकार आयुक्त, पुणे

सदस्य

4

साखर आयुक्त, पुणे

सदस्य

5

हवभागीय आयुक्त, पुणे

सदस्य

6

पणन संचालक, पुणे

सदस्य

7

टाटा रस्टचे प्रहतहनधी

सदस्य

8

सियोगी अहधष्ट्ठाता, कृषी मिाहवदयालय, पुणे

सदस्य

9

राष्ट्रीय सूचना हवज्ञान केंद्र, पुणे प्रहतहनधी

सदस्य

10

मिाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र, नागपूर/ पुणे यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

11

कहमटीने हनयुक्त केलेले दोन तज्ञ व्यक्ती

सदस्य

12

अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे राज्यस्तरावरील प्रत्येकी एक प्रहतहनधी

सदस्य

13

मिाराष्ट्र माहिती तंिज्ञान मिामंडळ यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

14

उप हजल्िाहधकारी व राज्य समन्वयक ई-पीक पािणी प्रकल्प

सदस्य सहचव

(ब) हवभागस्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

हवभागीय आयुक्त

अध्यक्ष

2

हवभागीय कृषी सि संचालक

सि अध्यक्ष

3

मुख्यालयातील अहधक्षक कृषी अहधकारी

सदस्य

4

हवभागीय सिहनबंधक सिकारी संस्िा

सदस्य

5

पणन मंडळाचे प्रहतहनधी

सदस्य

6

मुख्यालयाचा हनवासी उप हजल्िाहधकारी ककवा डी.डी.ई.

सदस्य

7

उपायुक्त, मिसूल

सदस्य सहचव

8

टाटा रस्टचे प्रहतहनधी

सदस्य
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अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे हवभागीय स्तरावरील प्रत्येकी एक

सदस्य

प्रहतहनधी
(क) हजल्िास्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

हजल्िाहधकारी

अध्यक्ष

2

हनवासी उप हजल्िाहधकारी ककवा डी.डी.ई.

सदस्य सहचव

3

हजल्िा अहधक्षक कृषी अहधकारी

सदस्य

4

अहधक्षक, भूमी अहभलेख

सदस्य

5

हजल्िा सूचना हवज्ञान अहधकारी

सदस्य

6

टाटा रस्टचे प्रहतहनधी/ हजल्िा समन्वयक

सदस्य

7

हजल्ियातील कृषी मिाहवदयालयाचे प्राचायय (असल्यास)

सदस्य

8

अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे हजल्िास्तरावरील प्रत्येकी एक प्रहतहनधी

सदस्य

(ड) तालुकास्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

उप हवभागीय अहधकारी

अध्यक्ष

2

उप हवभागीय कृषी अहधकारी

सि अध्यक्ष

3

तिहसलदार

सदस्य

4

तालुका कृषी अहधकारी

सदस्य सहचव

5

अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे तालुका स्तरावरील प्रत्येकी एक प्रहतहनधी

सदस्य

3. “ई-पीक पािणी” िा काययक्रम संपण
ू य राज्यात यशस्वीपणे राबहवण्यासाठी, पुढीलप्रमाणे
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्िापना जमाबंदी आयुक्त तिा संचालक भूमी
अहभलेख, पुणे यांच्या हनयंिणाखाली करण्यात येत आिे.
(अ) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष

4.

अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

उप हजल्िाहधकारी व राज्य समन्वयक-ई पीक पािणी प्रकल्प

अध्यक्ष

2

कृषी अहधकारी (वगय-1)

सदस्य

3

टाटा रस््स यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

4

राष्ट्रीय सूचना हवज्ञान केंद्र पूणे यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

5

मिाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र पूणे यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

6

मिा आयटीचे प्रहतहनधी

सदस्य

7

दोन हवषयतज्ञ मिसूल अहधकारी/ कमयचारी

सदस्य

8

दोन हवषयतज्ञ कृषी अहधकारी/ कमयचारी

सदस्य

9

कक्ष अहधकारी- ई पीक पािणी प्रकल्प

सदस्य सहचव

“ई-पीक पािणी” िा काययक्रम संपण
ू य राज्यात यशस्वीपणे राबहवण्यासाठी, जमाबंदी
आयुक्त व संचालक भूमी अहभलेख,मिाराष्ट्र राज्य यांच्यावर पुढील जबाबदारी
सोपहवण्यात येत आिेत :अ) सदर काययक्रम राबहवताना मिसूल आहण कृषी हवभागाच्या क्षेिीय यंिणा,
जमाबंदी आयुक्त, NIC, माहिती व तंिज्ञान उपहवभाग, अिय व सांस्ख्यकी
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संचालनालय आहण Tata Trusts यांच्या भूहमका हनहित करण्याबाबत मागयदशयक
सूचना काढणे.
ब) सदर काययक्रमांतगयत नवीन प्रणालीमध्ये, पीक पेरणी अिवाल नोंदहवण्यासाठी
शेतकऱयांनी स्वत: माहिती उपलब्ध करुन दे ण्याची काययपध्दती ( Procedure of
Self Reporting of Crops by farmers) हनहित करणे.
क) “ई-पीक पािणी” िा काययक्रम यशस्वीपणे राबहवण्यासाठी, क्षेिीय स्तरावरील
पूवत
य यारी करणे, संबहं धतांना प्रहशक्षण देणे, मागयदशयन करणे, ई-पीक पािणी
ॲपसंबध
ं ीचे िस्तांतरण इत्याहदसंदभात आवश्यकतेनुसार हदशाहनदे श दे णे.
ड) सदर काययक्रमाची प्रचार व प्रहसध्दी करणे.
5. सवय संबहं धत क्षेिीय प्राहधकारी व अहधकारी यांनी या कामासाठी टाटा रस््स च्या हनयुक्त
अहधकारी व कमयचारी यांच्या सिकायाने सदर काययक्रम यशस्वी पध्दतीने राबहवण्याची
खबरदारी व दक्षता घ्यावी.
6.

सदर काययक्रम संपण
ू य राज्यात राबहवण्याबाबत टाटा रस््स आहण मिाराष्ट्र शासन
यांच्यातील सामंजस्य कराराची प्रत (M.O.U.) लवकरच सवय संबहं धतांना पाठहवण्यात
येईल.

7. NIC यांनी मागील तीन कृषी वषाचा गाव नमुना नं.12 मधील record केलेला तपशील
टाटा रस्टस यांच्या नामहनदे हशत सल्लागारांकडे तातडीने editable soft copy मध्ये
उपलब्ध करण्यात यावा.
सदर

शासन

हनणयय

मिाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202107301611058819
असा आिे . िा आदे श हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(रमेश चव्िाण)
शासनाचे सि सहचव
प्रत,

1)

मा.राज्यपाल, मिाराष्ट्र राज्य यांचे सहचव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.

2)

मा.मुख्यमंिी यांचे अपर मुख्य सहचव, मुख्यमंिी सहचवालय, मंिालय, मुंबई-32

3)

मा.मंिी (मिसूल) यांचे खाजगी सहचव, मंिालय, मुंबई-32.

4)

मा.राज्यमंिी (मिसूल) यांचे खाजगी सहचव, मंिालय, मुंबई-32.

5)

मा.मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र शासन, मंिालय, मुंबई-32.

6)

अपर मुख्य सहचव (हवत्त), हवत्त हवभाग, मंिालय, मुंबई-32.

7)

मिालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा व अनुज्ञयेता), मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर

8)

अपर मुख्य सहचव (मिसूल) यांचे हव.का.अ./स्वीय सिायक, मंिालय,मुंबई.

9)

प्रधान सहचव, कृषी हवभाग, मंिालय, मुंबई.

10) प्रधान सहचव, मदत व पुनवयसन हवभाग, मंिालय, मुंबई.
11) प्रधान सहचव, हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन, मुंबई.
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12) सवय हवभागीय आयुक्त.
13) जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अहभलेख, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
14) सवय हजल्िाहधकारी/अपर हजल्िाहधकारी.
15) माहिती व जनसंपकय संचालनालय, मंिालय,मुंबई-32.
16) राज्य समन्वयक, एनआयसी, मंिालय, मुंबई-32.

17) सवय सि सहचव / उप सहचव, मिसूल व वन हवभाग, मंिालय, मुंबई.
18) मंिालयीन सवय प्रशासकीय हवभाग,
19) “ज”समूिातील सवय अवर सहचव /कक्ष अहधकारी, मिसूल व वन हवभाग, मुंबई.
20) श्री.जयंतकुमार बांहठया, माजी मुख्य सहचव,
21) मुख्य काययकारी अहधकारी, टाटा रस्टस, वल्डय रेड सेंटर, 26 वा मजला, सेंटर वन
इमारत, वल्डय रेड सेंटर, मुंबई-400 005

22) मॅनेकजग रस्टी, टाटा रस्ट, वल्डय रेड सेंटर, 26 वा मजला, सेंटर वन इमारत, वल्डय
रेड सेंटर, मुंबई-400 005

23) हनवड नस्ती (कायासन ज-1 अ)
****
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अधिकार अधिलेखाधिषयक गा. न. नं.
७/१२ च्या उताऱ्यामिील “शेतीचे स्थाधनक
नाि” या सदरी नोंदधिण्यात आलेल्या
“जातीिाचक” नािांची नोंद कमी करुन
सुिारीत

नोंद

घेण्यासंदिात

क्षेत्रीय

महसूली अधिकारी ि प्राधिकारी यांना
धदशा-धनदे श दे ण्याबाबत.....
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन धििाग
शासन धनर्णय क्र.जमीन-2021/प्र.क्र.59/ज-1अ
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
धदनांक : 25 ऑगस्ट, 2021.
प्रस्तािना :महाराष्ट्र महसूल संधहता, 1966, त्याखालील धनयम महाराष्ट्र जमीन महसूल
धनयमपुस्स्तका (खंड-4) यामिील तरतुदीनुसार राज्याच्या प्रत्येक “साझा” यामध्ये अधिकार
अधिलेख धिषयक धिधिि नोंदिहया ठे िण्यात येतात. त्यामध्ये गा .न .नं. ७ ही “अधिकार अधिलेख
धिषयक” नोंदिही आहे , तर गा .न .नं. 12 ही “धपक पाहर्ी धिषयक” नोंदिही आहे . या दोन्ही
गा.न.नं. नोंदिहयांच्या एकधत्रत उताऱ्यास गा. न. नं. ७/१२ चा उतार असे संबोिण्यात येते.
राज्यातील काही गािांमिील गा. न. नं. 7/12 या अधिकार अधिलेखाधिषयक गा. न. नं. 7/12
च्या उताऱ्यािरील शेतीचे स्थाधनक नाि या सदरी “शेतीचे जातीिाचक स्थाधनक नािे” असल्याची
बाब शासनाच्या धनदशणनास आली आहे. राज्यात सामाधजक सलोखा ि सौहादण धनमार् होऊन
राष्ट्रीय एकात्मता िृध्दींगत होण्याच्या दृष्ट्टीने अशा अधिकार अधिलेखाधिषयक गा. न. नं. ७/१२ च्या
उताऱ्यामिील “शेतीचे स्थाधनक नाि” या सदरी नोंदधिण्यात आलेल्या “जातीिाचक” नािांची नोंद
कमी करुन सुिारीत नोंद घेण्यासंदिात क्षेत्रीय महसूली अधिकारी ि प्राधिकारी यांना धदशाधनदे श
दे ण्याची बाब शासनाच्या धिचारािीन होती.
शासन धनर्णय :राज्यातील जधमनीच्या अधिकार अधिलेखाधिषयक गा. न. नं. ७/१२ उताऱ्यात “शेतीचे
स्थाधनक नाि” याधिषयी स्ितंत्र रकाना आहे . काही गािांतील गा. न. नं. ७/१२ च्या उताऱ्यातील
या रकान्यात “शेतीचे जातीिाचक स्थाधनक नािे” नोंदधिले असल्याची बाब शासनाच्या धनदशणनास
आलेली आहे. त्यामुळे राज्यात सामाधजक सलोखा ि सौहादण पूर्ण िातािरर् राहू न राष्ट्रीय एकात्मता
िृद्धिंगत होण्याच्या दृष्ट्टीने अशा गािांतील अधिकार अधिलेखातील गा. न. नं. ७/१२

च्या

उताऱ्यातील “शेतीचे स्थाधनक नाि” या सदरी असलेली “जातीिाचक शेतीचे स्थाधनक नाि” यांची
नोंद िगळू न त्याऐिजी आिश्यक असल्यास गािातील स्थाधनक-िौगोधलक स्स्थतींशी धनगधडत,
नदी-नाल्यांशी धनगधडत नािे दे ण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .
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०२.

कायणपिंती:- अशा बदलाियाच्या नािासंदिात धनयम ि अधिधनयमांतील कायणपिंती

अनुसरून संबंधित गािच्या ग्रामपंचायतीचा ठराि घेऊन त्यास संबंधित तहसीलदाराने
धजल्हाधिकारी यांची प्रथम मान्यता घ्यािी, तद्नंतर संबंधित नोंदी धनयमातील तरतुदीस
अनुसरुन संबंधित गा.न .नं. ७/१२ च्या “शेतीचे स्थाधनक नाि” या सदरी अद्ययाित करण्यात
याव्यात.
०३.

या धिषयाचे महत्त्ि लक्षात घेता अधिकार अधिलेख धिषयक गा. न .नं. ७/१२ उताऱ्याच्या

“शेतीचे स्थाधनक नाि” या सदरी असलेल्या जातीिाचक नािांच्या नोंदी िगळू न िरील प्रमार्े
सुिाधरत नािांच्या नोंदी घेण्यासंदिात सिण धििागीय आयुक्त ि धजल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या
कायणक्षत्र
े ात “धिशेष मोहीम” हाती घ्यािी. तसेच यानुषंगाने केलेल्या कायणिाहीचा आढािा
संबधित धजल्हाधिकारी यांनी माधसक बैठकीत घ्यािा.
04.

सदर शासन धनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संगर्क सांकेतांक 202108251433321819 असा आहे.
हा शासन धनर्णय धडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने ,
(रमेश चव्हार्)
सह सधचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सधचि, राजििन, मलबार धहल, मुंबई,
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सधचि, मुख्यमंत्री सधचिालय, मंत्रालय, मुंबई,
3) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सधचि, मंत्रालय,मुंबई-32,
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सधचि, मंत्रालय,मुंबई-32,
5) मा.मुख्य सधचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-32,
6) प्रिान सधचि, धििानमंडळ सधचिालय, धििानििन, मुंबई,32
7) महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखापधरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (1) मुंबई,
8)

महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखापधरक्षा, महाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर,

9)

प्रिान सधचि (महसूल) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-32,

10) सिण धििागीय आयुक्त,
11) जमाबंदी आयुक्त ि संचालक, िूमी अधिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े,
12) सिण धजल्हाधिकारी /अपर धजल्हाधिकारी
13) माधहती ि जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-32,
14) सिण उप धििागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) / सिण धजल्हा अधिक्षक, िूमी अधिलेख,
15) सिण तहधसलदार/ सिण तालुका धनधरक्षक, िूमी अधिलेख,
16) सिण सहसधचि /उपसधचि, महसूल ि िन धििाग, मंत्रालय,मुंबई-32,
17) “ज" समूहातील सिण कायासन, महसूल ि िन धििाग, मंत्रालय, मुंबई-32,
18) धनिडनस्ती, कायासन-ज-1 अ, महसूल ि िन धििाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
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