
“ई-चावडी” व “ई-फेरफार” या योजनेअतंर्गत  
संर्णकावरुन देण्यात येणा-या 7/12 उताऱयांच्या 
प्रतींवर आकारण्यात येणाऱया शलु्काबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन ववभार् 
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32 वा मजला, सेंटर 1 इमारत, जार्वतक व्यापार कें द्र, 

कफ परेड, मंुबई-400 005 
वदनांक: 18 माचग, 2014 

वाचा :-  
1) शासन वनणगय महसूल व वन ववभार् क्र. संवकणग-2011/ (प्र.क्र.178/ 11)/ ई-10, 

वद.16.11.2011. 
2) वनयोजन ववभार्, मंत्रालय, मंुबई-32 यांचेपत्र क्र. डीएपी-

1013/प्र.क्र.449/कायासन 1481, वद.23.10.2013.  
प्रस्तावना :- 

“ई-चावडी”  यांजनेअंतर्गत संर्णकावरून देण्यात येणाऱया 7/12 उताऱयाच्या प्रतींवर आकारण्यात 
येणाऱया शलु्काबाबत संदभाविन वद.16.11.2011 रोजीच्या शासन वनणगयान्वये जमीनीच्या 7/12 
उतऱयाच्या प्रती संर्णकावरून ववतरीत करतांना आकारावयाच्या शासन शलु्कासंदभात आवश्यक सूचना 
देण्यात आल्या आहेत.  “ई-चावडी”  व “ई-फेरफार”   या योजनेअंतर्गत संर्णक खरेदी न केलेल्या 
तलाठयासाठी वजल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबववण्यात येणा-या नाववन्यपूणग योजनेअंतर्गत संर्णक 
प्रप्रटरसह खरेदी करून उपलब्ि करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रवत 7/12 उताऱयास 
आकारावयाच्या रकमेसंदभात नव्याने वनणगय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराविन होता. यानुसार 
संदभाविन वद.16.11.2011 रोजीचा शासन वनणगय अविक्रवमत करण्यात येऊन, आता पुढीलप्रमाणे 
सुिारीत शासन वनणगय वनर्गवमत करण्यात येत आहे. 
शासन वनणगय:- 

राज्यातील “ई-चावडी” व “ई-फेरफार” या  योजनेअंतर्गत ज्या तलाठ्ांनी संर्णक व प्रप्रटर खरेदी 
केलेले आहेत, त्यांनी जमीनीच्या 7/12 उतऱयाच्या प्रती संर्णकावरून ववतरीत करतांना प्रवत 7/12 
उताऱयास, प्रत्येकी रु.15/- (रुपये पंिरा फक्त) इतकी रक्कम, शलु्क म्हणून संबंवितांस आकारावी. सदर 
रक्कमेतील रु.5/- (रुपये पाच फक्त) या प्रमाणे जमा होणारी रक्कम शासन वहस्सा म्हणून वजल्हाविकारी 
यांचे नावे असलेल्या लेखावशिगखाली दरमहा जमा करावी. उवगवरत रक्कम रू.10/- संबंवित तलाठयांनी 
स्वत:कडे ठेवावे. यानुसार रुपये 10/- याप्रमाणे जमा होणाऱया एकूण रक्कमेतून संबंवित तलाठयांनी 
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संर्णक व प्रप्रटरची  देखभाल/ दुरुस्ती व ववजेवरील खचग इ. सवग खचग करावा व त्याचा स्वतंत्र वहशोब 
ठेवावा.  

ज्या तलाठ्ांनी “ई-चावडी” व “ई-फेरफार” प्रकल्पाअंतर्गत संर्णक खरेदी केलेले नाहीत त्या 
तलाठ्ांसाठी, वजल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबववण्यात येणा-या नाववन्यपूणग योजनेतून, संर्णक 
प्रप्रटरसह खरेदी करून उपलब्ि करून देण्यात येणार आहेत. अशा तलाठ्ांनी जमीनीच्या 7/12 
उताऱयाच्या प्रती संर्णकावरुन ववतरीत करतांना, प्रवत 7/12 उताऱयास, प्रत्येकी रु.15/- (रुपये पंिरा 
फक्त) इतकी रक्कम शलु्क म्हणून संबंवितांस आकारावी. सदर शलु्कातून जमा होणारी सवग रक्कम 
(रु.15/-) शासन वहस्सा म्हणून लेखावशिग “0029-जमीन महसूल, 501 सेवा व सेवा फी (01) केलले्या 
सेवांकरीता प्रदानाची वसुली”  या लेखावशिाखाली आयुक्त वनहाय (संर्णक संकेतकामध्ये) उपशीिामध्ये 
दरमहा जमा करावी.  

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201403191224365719 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

(स्वाविन क्षवत्रय) 
अपर मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1.  मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजर्ी सवचव यांना मावहतीसाठी अगे्रवित. 
2.  मा. राज्य मंत्री (महसूल) यांचे खाजर्ी सवचव यांना मावहतीसाठी अगे्रवित. 
3.  अप्पर मुख्य सवचव (महसूल) यांचे ववशेि कायग अविकारी यांना मावहतीसाठी अगे्रवित. 
4.  प्रिान सवचव (वनयोजन) यांचे खाजर्ी सवचव यांना मावहतीसाठी अगे्रवित.  
5.  सवग ववभार्ीय आयुक्त 
6.  सवग वजल्हाविकारी 
7.  सवग सहायक वजल्हाविकारी 
8.  सवग वजल्हा कोिार्ार अविकारी 
9.  सवग लेखा व कोिार्ार कायालय.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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