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मनोगत 
महसलू अधिकनरी ककंवन कममचनरी म्हणून कनम करतनंनन अनेकदन टिपणी, अहवनल, ननकनल ककंवन पत्रनलन उत्तर  
ललटहतनंनन, एखनद ान शब दनची कनादेशीर व् ानख् ान नमदू करनवी लनेत.े लिन् न लिन् न कनादानंतेमत कनम करीत 
असतनंनन अनेक व् ानख् ान णपण वनचत  त् ानपीकक कनही लषातनत रनहतनत तर कनही व् ानख् ान सवसरय ान तनतनत. 
महसलू खनत् ानत अहमतन परीषातन देतनंनन व् ानख् ानचंे महत् व लषातनत ाेत.े  
णपण अनेक कनादे रनबसवत असत  त् ानम ेे प्रत्ाेक व् ानख् ान लषातनत रनटहलच अस ेननही. किीकिी एक 
व् ानख् ाेचन कनादेशीर अथ म तनणून णेय ानसन   कनाद ानची अनेक पसे् तके चन नवी लनेतनत. किीकिी व् ानख् ान 
लषातनत असत ेपरंत ेनेमक ान क णत् ान कनाद ानखनली, क णत् ान कलमनन् वाे ती व् ानख् ान टदलेली णहे हे ण वत 
ननही.   
ान सवम े ष् िीचंन सवचनर क न, तनतडीच ान वे ेलन ककंवन अहमतन परीषातचेन अभ् ानस करतनंनन, क णती व् ानख् ान, 
क णत् ान कनाद ानखनली ण ण क णत् ान कलमनन् वाे टदलेली णहे हे नेमके क नवे ान दृष् िीक ननतनू "महसलू 
सबंधंिकात व् या ख् या "ची रचनन केलेली णहे. ानत सवसवि कनाद ानखनलील एकूण २०४ व् ानख् ान, कनादन व कलमनचंन 
उय लखे क न उपलब ि क न देय ानचन प्रात् न केलन णहे.  
सवसवि व् ानख् ान देतनंनन, शक ा नतथ े न् ानानलाीन ननणमानंचन सदंिम टदलेलन णहे. कनही ट कनणी तक त ेटदलेले 
णहेत. ानम ेे अभ् ानस करतनंनन, कनादेशीर अथ वन न् ानानलाीन ननणमानंचन सदंिम देऊन ननकनल ललटहय ानस ककंवन 
एखनद ान अतनमलन उत्तर देय ानस मदत ह  ल.   
 
"महसलू सबंधंिकात व् या ख् या " महसलू खनत् ानतील सवमच स् तरनवरील अधिकनरी/कममचनर ानंसन   उपाकेत  रेल अशी 
अपेषातन णहे. "महसलू सबंधंिकात व् या ख् या " मध् ाे कनही त्रिेी असयानची शकातन ननकनरतन ाेत ननही. णवश्ाक तथे े 
अदाानवत तरतदेीचंन सदंिम घ्ानवन ही सवनतंी.   
 
डॉ. सजंय क ं डटेकर            
बी.ए., एन.डी., डी.मॅे., एम.बी.ए.,        
एम.डी., पीएच.डी.                  
उपजतयहनधिकनरी,   
महनरनष्र शनसन, (महसलू सविने)  
म . ९९२२९६८०५५             
e-mail-dcsanjayk@gmail.com 
 

अस्िीकृती 
वनचकनंनन सवम सनमनन्ा महसेली व् ानख् ानंच ेज्ञनन व्हनवे ान हेतूने हे हन लेख प्रलसध्द केलन णहे. ानतील ललखनण सवनमथ नमने 
पररपूणम ण ण णदशम णहेत असन दनवन लेखक करीत ननही. हन लेख वनचतनंनन अदाानवत तरतेदीही सवचनरनत घ्ानव्ानत. 
ानतील क णतनही मतकूर क णत्ानही कनरणनसन   कनादेशीर पेरनवन म्हणून वनपरलन तनणनर ननही. हन लेख पररपूणम करयानचन 
प्रात्न केलन असलन तरी ानत कनही त्रेिी ककंवन चेकन असयानची शकातन ननकनरतन ाेत ननही. अशन त्रेिी ककंवन चेकनंनन लेखक 
तबनबदनर असणनर ननही.   
 

mailto:e-mail-dcsanjayk@gmail.com
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''महसलू संबंधिकात व् या ख् या '' 
 

 अन क्रमणिका    
 
१. 'कृषी िषष' २. 'द मा ला ' ३. 'हद दीची शनशा िी' ४. ' इमा रत' ५. 'इमा रतीची जा गा '  
६. 'प्रमा णित प्रत' ककंिा  'प्रमा णित उता रा ' ७. ' चा िडी' ८. 'आाा रसा मग्री सचंशयका '  
९ . 'भ-ूसपंत्ती' १० . 'शतेा तील इमा रत' ११. 'गा िठा ि' ककंिा  'गा िा तील जा गा '  
१२. 'शा सकीय पट्टेदा र' १३. 'जमीन ाा रि करिे' ककंिा  'जमीन ाा रक असिे' ककंिा  'जममनीचा  ाा रक असिे'  
१४. 'ाा रि जमीन' १५. 'स ाा रिा ' १६. 'सयं क्त ाा रक' ककंिा  'सयं क्त भोगिटा दा र' १७. 'जमीन'  
१८. 'जमीन मा लक' १९. 'भमूम-अमभलेख' २०. 'जमीन महसलू' २१. 'विधिका व्यिसा यी' २२. 'अकृवषक आका रिी'  
२३. 'भोगिट्या ची जमीन' २४. 'भोगिटा दा र' २५. ' भोगिटा ' २६. 'जममना चा  भोगिटा  करिे' २७. 'पा डी जमीन'  
२८. 'लोकसखं् या ' २९. 'विहहत' ३०. 'मा न्यता प्रा प्त अमभकता ष' ३१. 'सबंधंिकात क ळिहहिा ट का यदा '  
३२. 'महसलू अधिकाका री' ३३. 'महस ली िषष' ३४. 'सा झा ' ३५. 'सा ठिि कीच ेयतं्र' ३६. 'उपविभा गीय अधिकाका री'  
३७. 'भ-ूमा पन क्रमा ंका चा  पोट-विभा ग' ३८. 'भ-ूमा पन शनशा िी' ३९. 'भ-ूमा पन क्रमा ंक' ४०. 'िररष्ट्ठ ाा रक'  
४१. 'भ-ूमा पन अधिकाका री' ४२. 'क ळ' ४३. 'भोगिट्या त नसलेली जमीन' ४४. 'ना गरी क्षेत्र' ४५. 'गा ि'  
४६. 'िा डा  जमीन' ४७. 'मा मलक मकब जा ', 'रयत मा मलक', 'पिूष िहहिा टदा र क ळ', 'द मा ला पिूष क ळ', 'प रा तन क ळ', 
'भमूी स् िा मी' ४८. 'िहहिा टदा र क ळ', 'रयत', 'भमूमाा री' ४९. 'खजा न जमीन' ककंिा  'खा र जमीन'  
५०. 'स् ाा िर संपत्तीचा  भा डपेट् टा ' ५१. 'अप् पर तहमसलदा र' ५२. 'अशतररक् त तहमसलदा र' ५३. 'पिूष भरतीची खिू'  
५४. 'भोगिटा दा र- िगष एक' ५५. 'भोगिटा दा र - िगष दोन' ५६. 'अन सधूिकचत जा मा ती'  
५७. 'म.ज.म.अ. कलम ३६ च या  बांना स पा त्र जममनी' ५८. 'नझूल जमीन' ५९. ‘खरा ख रा  औद योधिकगक िा पर'  
६०. 'एका त मीकृत नगर िसा हत प्रकलप' ६१. 'रूपा ंतरि कर' ६२. 'अ' िगष ककंिा  'ब' िगष नगरपा मलका क्षेत्र'  

६३. 'गौि खशनज' ६४. ' िगषिा रीची ककंमत' ६५. 'जममनीचा  िगष' ६६. 'घटक सा ान प्रमा ि' ६७. 'गट'  
६८. 'प्रमा ि दर' ६९. 'सोळा  आिे िगीकरिा ची जमीन' ७०. 'जमा बदंीची म दत' ७१. 'प्रदेश' ७२. 'सपंिूष बा जा र मलू य' 
७३. 'अधिकाका र अमभलेख' ७४. 'िा दग्रस्त प्रकरिा ंचया  नोंदिहीत दा खल केलेली िा दग्रस्त प्रकरिे शनका ला त 
का ढिा रा  अधिकाका री' ७५. 'प्रमा िन अधिकाका री' ७६. 'शनस्ता रपत्रक' ७७. 'शनस्ता रपत्रका त तरतदू करा िया चया  बा बी'  
७८. 'शनस्ता रपत्रका त नम द करा िया चया  बा बी' ७९. 'िा जजब-उल-अजष' ८०. 'मजचिमा री इतया दींचे शनयमन'  
८१. 'जमीन महस ला च ेदा शयति' ८२. ‘ाकबा की’, ‘कसरू करिा री व्यक्ती’ ८३. 'जप् ती/मलला िा स प्रशतबधंिकात िस् त'ू  

८४. 'सविस् तर ककंिा  रीतसर चौकशी' ८५. 'आका री पड जमीन' ८६. 'सविस् तर ककंिा  ररतसर चौकशीची प्रकरिे'  
८७. 'सकं्षक्षप् त चौकशी' ८८. 'सकं्षक्षप् त चौकशीची प्रकरिे' ८९. 'सा मा न् य चौकशी' ९०. 'सा मा न् य चौकशी प्रकरिे'  
९१. 'ाकबा कीचया  िस लीची का यषपदाती' ९२. 'जप् त िस् तूचंी विक्री ाा ंबवििे' ९३. 'प्रकरिे हस् ता ंतरीत करा या चा  
अधिकाका र' ९४. 'नोटीस बजा िाया ची रीत' ९५. 'अपील ि अपील प्रा धिकाका री' ९६. 'अवपला ची म दत'  
९७. 'म दत सपंलया नतंर अपील दा खल करुन घेिे' ९८. 'वििक्षक्षत आदेशा ंचया  विरुदा अपील करता  येिा र ना ही'  
९९. 'अपील कराया चा  शिेटचा  हदिस रवििा र ककंिा  स ट्टीचा  हदिस असेल तर तया बा बत तरतदू'  
१००. 'जममनीतील हहतसबंांा च ेस्िरूप' १०१. 'भ-ूाा रिपदाती' १०२. ‘शनयोजन प्रा धिकाकरि’  
१०३. ‘चा ल ूजमीन महसलू’ १०४. ‘सा िषत्रत्रक आपत्ती’ १०५. ‘स्ाा शनक आपत्ती’ १०६. ‘ाा रक’  
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१६३. 'दबूषल घटक' १६४. 'दा ररद्र रेषखेा लील व् यक् ती' १६५. 'शतेिा र पत्रक' १६६. 'कचचा  स ड' १६७. 'पक्का  स ड' 
१६८. 'दरिा री' १६९. 'क्ला सर रजजस्टर' १७०. 'प्रशतब क' १७१. 'क्षेत्रब क' १७२. 'िसलेिा र ब क' १७३. 'बा गा यत तक्ता ' 
१७४. 'आका र बदं' १७५. 'गा िंचे नका श'े १७६. 'अधिकाका र अमभलेख' १७७. 'फा ळिी नका श'े १७८. 'ग िा का र ब क' 
१७९. 'कब् जेहक् का ची रक् कम ककंिा  भोगा धिकाका र मलू य' १८०. 'जजल हा  पररषद उपकर' १८१. 'ग्रा मपचंा यत उपकर' 
१८२. 'एकूि महसलू िस लीची रक् कम' १८३. 'ब' पत्रका ची िस ली' १८४. ' क' पत्रका ची िस ली'  
१८५. 'िा ढीि जमीन महसलू ि विशषे आका रिी' १८६. 'मशक्षि कर ि रोजगा र हमी कर आका रिी' 
१८७. 'शा सन शनिषय' १८८. 'िटह कूम' १८९. 'अकृवषक आका रिीचा  प्रमा ि दर' १९०. 'शतेकरी' १९१. 'शतेमजूर' 
१९२. 'क ळ' १९३. 'का यदेशीर क ळ' १९४. 'सरंक्षक्षत क ळ’ १९५. 'का यम क ळ’ १९६. 'बेदखल क ळ' 
१९७. 'शतेजममनीिर जमीन मा लका चा  'प्रत यक्ष ता बा ' असिे' १९८. 'व्यजक्तश: जमीन कसिे’ 
१९९. 'क .का . कलम ८४ क अन्िये का रिा ई पा त्र जमीन' २००. 'कृषी जमीन' २०१. 'भमूीहीन व् यक् ती'  
२०२. 'चा िडी' २०३. 'शनिा षहक क्षेत्र' २०४. 'कमा ल क्षेत्र'. २०५. अपील प नरीक्षि प नविषलोकन तक् ता  
२०६. गा ि नम ने तक् ता  
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१. 'कृषी िषष' म् हणते १ एसप्रल त े३१ मनचम हन कनलनविी 'कृषी वषम' मननलन तनत . [म.त.म.अ. कलम २(१)   
 
२. 'द मा ला ' म् हणते ज् ान तलमनीचन महसलू वसलू करयानचन शनसननचन अधिकनर, पणूमतः ककंवन अशंत:  दसेरान 
एखनदान व्ाकतीकड ेमनलककहककनने हस्तनंतररत ह त , अशन तलमनीलन दमेनलन अथ नमत इननम तलमनी म्हणतनत. 
[म.त.म.अ. कलम २(२)   
 
३. 'हद दीची शनशा िी' म् हणते तलमनीचान क णत्ानही िनेनची हद द दशमसवय ानसन   उिी केलेली क णतीही मनतीची, 
देडनची ककंवन इतर पदनथ नमची तसेच, क णतहेी कंेपण, बबन-ननंेरलेलन बनंि ककंवन तलमनीची पट्िी ककंवन क णतीही 
नीसधेमक ककंवन कृबत्रम वस्त.ू [म.त.म.अ. कलम २(३)   
 
४. ' इमा रत' म् हणते शतेनतील इमनरत नसलेल ेक णतहेी बनंिकनम. [म.त.म.अ. कलम २(४)   
 
५. 'इमा रतीची जा गा ' म् हणते बनंिकनम करयानचान प्रा तननकररतन िनरण केलेलन तलमनीचन िने, मे त्ानवर 
प्रत्ाषातपणे क णतीही इमनरत उिनरयानत णली अस  ककंवन नस , ण ण नतचानशी संलेन असेलेली म क ी तनेन 
ककंवन अंे ण. [म.त.म.अ. कलम २(५)   
 
६. 'प्रमा णित प्रत' ककंवन 'प्रमा णित उता रा ' म् हणते, िनरतीा परेनवन अधिननाम, १८७२ ानचान कलम ७६ अन्वाे 
सवटहत केलेयान रीतीने प्रमन णत केलेली, ाथ नजस्थ ती प्रत ककंवन उतनरन. [म.त.म.अ. कलम २(६)   
 
७. ' चा िडी' म् हणत ेे नवनचन कनरिनर चनलसवयानसन   ग्रनम अधिकनरानकडून सवमसनिनरणपणे वनपरयानत ाेणनरी 
तनेन. [म.त.म.अ. कलम २(७)   
 
८. 'आाा रसा मग्री सचंशयका ' म् हणते सबंधंित सविनेनच ान जतय हन प्रमखेनने ननणनमाकतनेे प्रमन णत केलेलन ण ण 
त् ानने वे  वे ी अद ाानवत कुनन सबंधंित जतय हनधिकनरी कनानमलानत सजेस् थ तीत  ेवलेय ान मनटहतीचन सचंनाकन 
सगं्रह. त  तलमनीची अकृसषक वनपरनची परवननेी देतनंनन वनपरय ानत ाेत . [म.त.म.अ. कलम २(७-अ)        
 
९ . 'भ-ूसपंत्ती' म् हणते तलमनीतील क णतनही टहतसबंिं ण ण ती तमीन िनरण करयानस पनत्र असलेयान व्ाकतींकड े
ककंवन व्ाकतीसमहूनंकड ेननटहत असलेले एकूण टहतसबंिं. [म.त.म.अ. कलम २(८) 
 
१० . 'शतेा तील इमा रत' म् हणते शतेीचान कनरणनकररतन िनरण केलये ान तलमनीवर, नतचान मनलकनमनर्म त ककंवन 
लनेवड करणनर ान व् ाक तीकडून पढेीलपीकक सवम ककंवन क णत्ानही प्रा तननसन  , 
क) शतेीची अवतनरे, खत ककंवन वीरण सन सवयानसन  ;  
ख) शतेीचे उत्पन्न सन सवयानसन  ; 
ग) ेरेनढ रनंनन ननवनरन लम यानसन  ; 
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घ) तमीन िनरकनचान केिंेबनतील व्ाकतींचान, सेवकनंच ान ककंवन के नंचान ननवनसनसन   ककंवन ङ) लनेवडीसबंिंीचान, 
त्ानचान व्ावस्थ चेन एक अलिन्न िने असलेयान इतर क णत्ानही प्रा तननसन   बनंिलेले बनंिकनम. [म.त.म.अ. 
कलम २(९) 
 
११. 'गा िठा ि' ककंवन 'गा िा तील जा गा ' म् हणते, म.त.म.अ. १९६६, कलम १२२ अन्वाे ननजश्चत करयानत 
णयानप्रमनणे े नवनचान, नेरनचान ककंवन शहरनचान तनेेमध्ाे समनसवष्ि असलेली तमीन. [म.त.म.अ. कलम २(१०) 
 
१२. 'शा सकीय पट्टेदा र' म् हणते म.त.म.अ. १९६६, कलम ३८, अन्वाे तरतदे केय ानप्रमनणे शनसननकडून पट् ट् ानने 
तमीन िनरण करणनरी व्ाकती. [म.त.म.अ. कलम २(११)  
 
१३. 'जमीन ाा रि करिे' ककंवन 'जमीन ाा रक असिे' ककंवन 'जममनीचा  ाा रक असिे' म् हणते वीिरीत् ान तलमनीचन 
कब तन असणे, मे त ेप्रत् ाषातनत अस  ककंवन नस . [म.त.म.अ. कलम २(१२) 
 
१४. 'ाा रि जमीन' म् हणते िनरकनन ेिनरण केलेलन तलमनीचन िने. [म.त.म.अ. कलम २(१३) 
 
१५. िनरण तलमनीचान सबंिंनत 'स ाा रिा ' ान सजं्ञचेन अथ म ज् ानम ेे तलमनीचान ककंमतीत महत्त्वपणूम वनढ ह त ेव 
ते अशन तलमनीवर करणे ा ग्ा णहे, तसेच ज्ान कनरणनकररतन तमीन िनरण करयानत णली असेल त्ान 
कनरणनशी त ेससेंे त णहे ण ण ते कनम िनरण तलमनीवर केले नसेल, तरीही त ेनतचान प्रत्ाषातपणे 
र्नादानसन   केलेले असेल ककंवन कनम झनयानवर त्ान तलमनीस प्रत्ाषातपणे र्नादेशीर क न देयानस ाेत असले 
अस ेक णतहेी कनम, असन ह त . ण ण पवूमवती तरतदेींनन अिीन रनहून, त् ानमध्ाे, 
क) शतेीचान प्रा तननंसन   पनयानचन सन न, परेव न ककंवन वनिप करयानसन   तलनव, सवटहरी, पनयानचे पनि, बिंनरे 
व इतर बनंिकनम ेबनंिणे; 
ख) तलमनीवरील तलननस्सनरणनसन   ककंवन परेनम ेे ककंवन िूप ह यानम ेे ककंवन पनयानम ेे ह णनरान इतर 
नकेसननीपनसनू तलमनीचे सरंषातण करयानसन   बनंिकनम ेकरणे; 
ग) झनड ेलनवणे ण ण तमीन लनेवड ा ग्ा करणे, सनर् करणे, तलमनीलन कंेपण णनलणे, ती सपनि करणे ककंवन 
तनली बनंिणे; 
घ) िनरण तलमनींचन स ाीस्कररीत्ान ककंवन र्नादेशीर उपा े करयानसन   ककंवन नतचन 
ि ेविन करयानसन   अशन िनरण तलमनीवर ककंवन नतचान पररसरनत े नव नणनव्ानतररकत इतरत्र 
इमनरती बनंिणे; ण ण 
ड) वरीलपीकक क णतहेी बनंिकनम पने्हन नव्ानने बनंिणे ककंवन त्ानची पने्हन बनंिणी करणे ककंवन त्ानमध्ाे रे्रर्नर 
ककंवन वनढ करणे. ान े ष्िींचन समनवेश ह त . 
परंत,े त्ानमध्ाे पढेील े ष्िींचन समनवेश ह त ननही- 
(एक) त्ान ट कनणचान शतेकरानंकडून शतेीचान ननत्ा व्ावसनानत सनमनन्ात: करयानत ाेणनरी पढेील कनम े
म्हणत,े तनत्परेत्ान सवटहरी ण ण पनयानचे पनि व बिंनरे बनंिणे, तमीन सपनि करणे, कंेपण णनलणे ककंवन अन्ा 
कनम ेकरणे ककंवन अशन प्रकनरचान कनमनत ककरक   रे्रबदल करणे ककंवन दुेनस्ती करणे; ककंवन 
(दोन) ि ेविनदनर ककंवन के  म्हणून क णत्ानही इतर व्ाकतीचान कबतनत क  ेही असलेयान क णत्ानही 
तलमनीची ककंमत वस्तते: कमी करणनरे क णतहेी कनम; 
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स्पष्ट्टीकरि: ते कनम, अनेक िनरण तलमनींनन र्नादेशीर ह ते त ेअशन िनरण तलमनींपीकक प्रत्ाेक िनरण तलमनीचान 
बनबतीत केलेली सिेनरणन णहे अस ेसमतयानत ाे ल. [म.त.म.अ. कलम २(१४) 
 
१६. 'सयं क्त ाा रक' ककंवन 'सयं क्त भोगिटा दा र' म् हणते, टहदं ूकनादाननसेनर असविकत केिंेबनतील सहटहस्सेदनर 
असलेले ककंवन नसलेले ण ण ज्ानंचान टहश्ानंची म तून-मनपनू सविनेणी करयानत णली ननही अस,े तमीन िनरण 
करणनरे िनरक ककंवन ि ेविनदनर.  [म.त.म.अ. कलम २(१५) 
 
१७. 'जमीन' ान सजं्ञेत, तलमनीपनसून लम नवानचान र्नादानचन ण ण िमूीस सलंग्न असलेयान वस्तूचंन ककंवन 
िमूीस सलंग्न असलेयान वस्तूशंी कनाम त डलेयान क णत्ानही वस्तूचंन ण ण तसेच, े नवनंचान ककंवन ननजश्चत 
केलेयान इतर प्रदेशनंचान महसलेनतील ककंवन खंडनतील टहस्सन ककंवन त्ानवरील णकनर, ानंसह असलेय ान म कय ान 
तलमनीचन समनवेश ह त . [म.त.म.अ. कलम २(१६) 
 
१८. 'जमीन मा लक' म् हणत ेतमीन पट्ट्ानने देय ानचन कनादेशीर अधिकनर असलेलन. [म.त.म.अ. कलम २(१७)   
 
१९. 'भमूम-अमभलेख' म् हणते, रनज्ानंत अमंलनत असलेयान क णत्ानही कनादन, सिेनरणन अथ वन ा तनेन् वाे 
 ेवलेल ेअलिलेख, नकनश ेव णरनखड ेण ण त् ानंच ान प्रती. [म.त.म.अ. कलम २(१८)  
 
२०. 'जमीन महसलू' म् हणते, क णत्ानही व्ाकतीने िनरण केलेयान ककंवन नतचानकड ेननटहत असलेयान 
तलमनीबददल ककंवन अशन तलमनीत असलेयान टहतसंबिंनबददल, नतचानकडून रनज्ा शनसननलन ककंवन रनज्ा 
शनसननचान वतीने वीिररत्ान मनेणी करयानत ाेणनरी रक कम, उपकर ककंवन पट्िीची रक कम. [म.त.म.अ. कलम 
२(१९)   
 
२१. 'विधिका व्यिसा यी' म् हणते, अधिवकत्ानंबनबत अधिननाम, १९६१ ानत, ान सजं्ञेचन टदलेलन अथ म. [म.त.म.अ. कलम 
२(२०)  
 
२२. 'अकृवषक आका रिी' म् हणत,े अकृसषक प्रा तननंसन   केलेयान तलमनीचान उपा ेनचान सदंिनमत,  
म.त.म.अ. चान तरतदेीं/ ननामनंन्वाे क णत्ानही तलमनीवर ननजश्चत केलेली णकनरणी. [म.त.म.अ. कलम २(२१) 
 
२३. 'भोगिट्या ची जमीन' म् हणते, ि ेविनदनरनने िनरण केलेयान तलमनीचन िने. [म.त.म.अ. कलम २(२२) 
 
२४. 'भोगिटा दा र' म् हणत,े के  ककंवन शनसकका पट्िेदनर खेरीत कुनन, बबनदमेनलन तलमनीचन प्रत्ाषात कबतन 
असलेलन िनरक. प्रत्ाषात कबतन असणनरन िनरक हन के  असेल त्ानबनबतीत, तर िलूमिनरक ककंवन वररष्  
तमीनमनलक हन ि ेविनदनर णहे अस ेमननयानत ाे ल. [म.त.म.अ. कलम २(२३) 
 
२५. 'भोगिटा ' म् हणते कब तन [म.त.म.अ. कलम २(२४) 
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२६. 'जममना चा  भोगिटा  करिे' म् हणते तमीन कबतनत असणे ककंवन कबतनत णेणे. [म.त.म.अ. २(२५) 
 
२७. 'पा डी जमीन' म् हणते, ेनव नणनतील णरनंशी सबंधंित असलेली, लनेवड केलेली तमीन. [म.त.म.अ. २(२६)  
 
२८. 'लोकसखं् या ' म् हणते, ज्ान तनेणनेची सबंधंित णकडवेनरी प्रलसदि करयानत णली णहे अशन ननकिपवूीचान 
तनेणनेत  रसवलेली ल कसखं्ान. [म.त.म.अ. कलम २(२७)  
 
२९. 'विहहत' म् हणते, शनसननने ान अधिननामनन्वाे केलेयान ननामनंदवनरे सवटहत केलेले. [म.त.म.अ. कलम २(२८)  
 
३०. 'मा न्यता प्रा प्त अमभकता ष' म् हणत,े म.त.म. अधिननामनन्वाे करय ानत ाेणनर ान कनामवनहीत क णत् ानही 
पषातकनरनच ानवतीने उपजस्थ त रनहयानसन  , अतम करयानसन   ण ण इतर कनम ेकरयानसन   लेखी प्रनधिकृत केलेली 
व्ाकती. [म.त.म.अ. कलम २(२९) 
 
३१. 'सबंधंिकात क ळिहहिा ट का यदा ' म् हणते,  
अ) महनरनष्र रनज्ानचान मेबं  षातेत्रनच ान सबंिंनत- मेबं  के वटहवनि व शतेतमीन अधिननाम, १९४८; 
ब) महनरनष्र रनज्ानचान हीदरनबनद षातेत्रनचान सबंिंनत, हीदरनबनद के वटहवनि व शतेतमीन अधिननाम, १९५०; ण ण 
क) महनरनष्र रनज्ानचान सवदिम प्रदेशनचान सबंिंनत, मेबं  के वटहवनि व शतेतमीन (सवदिम प्रदेश) अधिननाम, १९५८. 
[म.त.म.अ. कलम २(३०) 
 
३२. 'महसलू अधिकाका री' म् हणते म.त.म.अ. च ान क णत्ानही तरतदेींन्वाे नेमलेलन ण ण तमीन महसलेनचान ककंवन 
िमूनपननचान, णकनरणीचान, टहश बनचान ककंवन तत्सबंिंी अलिलेखनचान कनमकनतनत ककंवन कनमकनतनंचान सबंिंनने 
ननाकेत केलेलन क णत्ानही दतनमचन प्रत्ाेक अधिकनरी. [म.त.म.अ. कलम २(३१) 
 
३३. 'महस ली िषष' म् हणते, महनरनष् रनसन   १ ऑेस् ि त े३१ तेली हे 'महसलेी वषम' णहे. [म.त.म.अ. कलम २(३२)  
 
३४. 'सा झा ' म् हणत,े म.त.म.अ. कलम ४ अन्वाे सनझन म्हणून रचनन करयानत णलेयान तनलकेानतील सनिनरणत: 
१ त े१५ ेनवनचंन ेनवनचंन ेि. [म.त.म.अ. कलम २(३३) 
 
३५. 'सा ठिि कीच ेयतं्र' (Storage Device) ानचन अथ म, संे णकनमध्ाे मनटहती सन वनू  ेवयानसन   वनपरयानत 
ाेणनरे इलेकरॉननक / सवदाेत ातं्र, असन णहे. ण ण ानत, ातं्रसनमग्री व णज्ञनवली (हनडमवेअर व सॉफ्िवेअर) ान 
द न्हींचन समनवेश ह त . [म.त.म.अ. कलम २(३३-अ) 
 
३६. 'उपविभा गीय अधिकाका री' म् हणते, जतय्ानचान एकन ककंवन अनेक उप-सविनेनंचन कनामिनर ज्ानचानकड े
स पसवय ानत णलन णहे असन सहनाक ककंवन उप-जतयहनधिकनरी. [म.त.म.अ. कलम २(३४)  
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३७. 'भ-ूमा पन क्रमा ंका चा  पोट-विभा ग' म् हणते, िू-मनपन क्रमनंकनचान षातेत्रर्  ण ण णकनरणीची, िलूम-
अलिलेखनंत ज्ान ि-ूमनपन क्रमनंकनचन त  िने असेल त्ान क्रमनंकननतंर, दशमक क्रमनंक देऊन स्वततं्रपणे नोंदणी 
केलेलन िने. [म.त.म.अ. कलम २(३५)  
 
३८. 'भ-ूमा पन शनशा िी' म् हणते, म.त.म.अ. च ान प्रा तननंसन   ि-ूकरनसबंिंी (कॅडस्रल) ि-ूमनपननचान 
प्रा तननंसन   उिनरयानत णलेली ननशनणी. [म.त.म.अ. कलम २(३६)  
 
३९. 'भ-ूमा पन क्रमा ंक' म् हणते, िमूी-अलिलेखनत दशमक क्रमनंक देऊन त्ानखनली तलमनीचान ज्ान सविनेनचे षातते्रर्  
ण ण णकनरणी स्वततं्रपणे नोंदयानत णली असेल त  तलमनीचन िने. ण ण त्ानमध्ाे- 
एक) क णत्ानही कनादानन्वाे क णत्ानही षातते्रनत अमंलनत णलेली अनंतम नेररचनन ा तनन, 
सिेनरणन ा तनन ककंवन िनरण तलमनीचान एकत्रीकरणनची ा तननन्वाे पनेप्रमस् थ नसपत ि-ूखंडनचन (प्लॉिस)् ण ण 
दोन) ननेपरू, विनम, चनंदन व िडंनरन ान जतय्ानंतील खसरन क्रमनंक म्हणून ओ खयानत ाेणनरान, क णत्ानही 
दशमक क्रमनंकनखनली िमूी अलिलेखनत नमदू केलेय ान तलमनीचान क णत्ानही िनेनचन समनवेश ह त . [म.त.म.अ. 
कलम २(३७)  
 
४०. 'िररष्ट्ठ ाा रक' म् हणते म.त.म.अ. प्रकरण १४ खेरीत, इतर िलूमिनरकनंकडून (ज्ानंनन कननष्  िनरक अस े
म्हिल ेणहे) खंड ककंवन तमीन महसलू णेयानचन हकक ज्ान िलूमिनरकनस णहे त  िलूमिनरक असन ह त . मे त  
अशन खंडनबददल ककंवन तमीन महसलेनबददल ककंवन त्ानंचान क णत्ानही िनेनबददल रनज्ा शनसननलन तबनबदनर 
अस  ककंवन नस . [म.त.म.अ. कलम २(३८)   
 
४१. 'भ-ूमा पन अधिकाका री' म् हणत,े म.त.म.अ. कलम ८ अन्वाे, ककंवन त्ानमध्ाे तरतदू केलेयान रीतीने नेमलेलन 
अधिकनरी. [म.त.म.अ. कलम २(३९) 
 
४२. 'क ळ' म् हणते, लेखनन्वाे ककंवन तोंडी करनरनन्वाे तमीन िनरण करणनरन पट्िेदनर ककंवन कब तनसटहत के नचे 
हकक े हनण णेणनरी व्ाकती. ानमध्ाे प्रत्ाषातपणे रनज्ा शनसननकडून तमीन िनरण करणनरान पट्िेदनरनचन समनवेश 
ह त ननही. [म.त.म.अ. कलम २(४०) 
 
४३. 'भोगिट्या त नसलेली जमीन' म् हणते, ि ेविनदनर, के  ककंवन शनसकका पट्िेदनर ानंनी िनरण केलेयान 
तलमनीखेरीत े नवनतील तमीन. [म.त.म.अ. कलम २(४१)  
 
४४. 'ना गरी क्षेत्र' म् हणते, त्ान त्ान वे ी अमंलनत असलेयान क णत्ानही कनादानन्वाे णटित करयानत णलेयान 
क णत्ानही महननेरपनललकेचान ककंवन नेरपनललकेचान हददीत समनसवष्ि केलेले षातेत्र. [म.त.म.अ. कलम २(४२) 
ण ण 'नगरेतर क्षते्र' ान शबदप्रा ेनचन अथ म त्ाननसेनर लनवलन तन ल.  
 
४५. 'गा ि' ान सजं्ञेत, नेरनचन ककंवन शहरनचन ण ण े नवनचान, नेरनचान ककंवन शहरनचान सवम तलमनींचन समनवेश 
ह त . [म.त.म.अ. कलम २(४३)  
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४६. 'िा डा  जमीन' म् हणते, ेरेे-ढ रे बनंियानसन   ककंवन पीक ककंवन वीरण, खत ककंवन तत्सम इतर वस्त ू
सन सवयानसन   वनपरलेली े नव नणनतील खेली तनेन असन ह त . [म.त.म.अ. कलम २(४४) 
 
४७. 'मा मलक मकब जा ', 'रयत मा मलक', 'पिूष िहहिा टदा र क ळ', 'द मा ला पिूष क ळ', 'प रा तन क ळ', 'भमूी स् िा मी' 
म् हणते रनज्ानचान सवदिम प्रदेशनत अमलनत असलेयान क णत्ानही कनादानतील िेविनदनर वेम-एक सबंिंीच ेसदंिम. 
[म.त.म.अ. कलम ३३७  
 
४८. 'िहहिा टदा र क ळ', 'रयत', 'भमूमाा री' म् हणते रनज्ानचान सवदिम प्रदेशनत अमलनत असलेयान क णत्ानही 
कनादानतील िेविनदनर वेम-द न सबंिंीच ेसदंिम. [म.त.म.अ. कलम ३३७  
 
४९. 'खजा न जमीन' ककंवन 'खा र जमीन' म् हणते ती तमीन लनेवडीखनली णणतन ाेत ेण ण ती समे्  
ककननर ानलेत असत ेव ती िरतीम ेे पनय ानखनली तनत.े (सेके्रिरी ऑर् स् िेि सव.रे्अरडून, ए.णा.णर. १९३४, बॉम् बे 
४३४)   
 
५०. 'स् ाा िर संपत्तीचा  भा डपेट् टा ' म् हणते हस् तनतंररतीने हस् तनतंरकनलन टदलेली ककंवन देय ानचे वचन टदलेली ककंमत 
अथ वन ननातकनलनंतरे णक ककंवन सवननटदमष् ि प्रसंे ी द ानवानचे पीसे, सपकनचन वनिन, सेवन ककंवन अन् ा क णतीही 
मयू ावनन वस् त ूानंच ान प्रनतर्लनथ म हस् तनंतरकनने व् ाक तपणे ककंवन उपलनषातणेने ननजश् चत ककंवन शनश् वत कन नकररतन 
केलेले व हस् तनतंररतीने अशन अिीवर जस् वकनरललेे, सपंत्तीचन उपि े णेय ानच ान अधिकनरनचे हस् तनंतरण ह ा. 
हस् तनतंरकनलन 'पट् टा का र'; हस् तनंतररतीलन 'पट् टेदा र'; ककंमतीलन 'अधिकामलू य'; द ानवानचे पीसे, सपकनचन वनिन, सेवन 
ककंवन अन् ा क णतीही वस् तलून 'भा ड'े म् हणतनत.  [संपत्ती हस् तनंतरण अधिननाम १८८२, कलम १०५ 
 
५१. 'अप् पर तहमसलदा र' चन समनवेश सन १९८२ च ान महनरनष् र अधिननाम क्रमनंक ५ अन् वाे तहलसलदनर ान सजं्ञेमध् ाे 
केलन णहे. 
 
५२. 'अशतररक् त तहमसलदा र' चन समनवेश तहलसलदनर ान सजं्ञेमध् ाे ह त . (अपे्रकनबन  कननविे सव. महनद ून. बीनवनड, १९९२, 
एम.सी.णर.१३८)   
 
५३. 'पिूष भरतीची खिू' म् हणते वषनमच ान क णत् ानही हंेनमनत, नेहमीच ान उिनणनच ान िरतीचे पनणी ज् ान बबदंपूातं 
चढत ेत  उच चतम बबदं ूसमतनवन (म.त.म.अ. कलम २०) 
 

५४. 'भोगिटा दा र- िगष एक' म् हणते, ज्ान व्ाकती, बबनदमेलन तमीन कनामची व हस्तनंतरण करयानचान हककनवरील 
क णत्ानही ननबिंनवनचून िनरण करीत असतील, अशन व्ाकती. ककंवन   
अ) ज्ान व्ाकती, म.त.म.अधिननाम अमंलनत ाेयानचान वे ी ककंवन अमंलनत ाेयानचान ननकिपवूी, रनज्ानचान 
क णत् ानही िनेनत, तमीन महसलेनचान सबंिंनत अमंलनत असलेयान क णत्ानही ननबिंनवनचून, सपंणूम ि ेवट् ानच ान 
अधिकनरनंन् वाे ककंवन िमूीस् वनमी हक कनन् वाे तमीन िनरण करीत असतील अशन व्ाकती. 
ण ण 
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ब) सवदिनमतील ते स्थ नननक षातते्र, मध्ाप्रदेश तमीन महसूल सटंहतन, १९५४ च ान कलम १५० अन्वाे वे य ानत 
णले नसेल अशन क णत् ानही स् थ नननक षातेत्रनत ज् ान व् ाक ती िूमीिनरी हक कनन् वाे तमीन िनरण करीत असतील 
ण ण ज्ानंनन रनज्ा शनसननने ान बनबतीत केलेयान ननामनंस अिीन रनहून, ानपढेे अशन तलमनीचान सबंिंनत 
दानवानचान णकनरणीचान नतपिीहून अधिक नसेल अस ेपट्िनमयूा टदयाननतंर, ि ेविनदनर - वेम एकमध्ाे 
समनसवष्ि क न णेयानस परवननेी देयानत णली णहे, अशन व् ाक ती. म.त.म.अ. कलम २९(२) 
 
५५. 'भोगिटा दा र - िगष दोन' म् हणते ज्ान व्ाकती हस्तनंतरण करयानचान हककनवरील ननबिंनंनन अिीन रनहून, 
बबनदमेनलन तमीन कनामची िनरणन करीत असतील अशन व्ाकती. ककंवन म.त.म.अधिननाम अमंलनत ाेयानचान 
ननकिपवूी, 
एक) ज्ान व्ाकती सवदिनमत, मध्ाप्रदेश तमीन महसलू सटंहतन, १९५४ अन्वाे हस्तनंतरण करयानचान हककनवरील 
ननबिंनसह िलूमस्वनमी हककनन्वाे, ककंवन िमूीिनरी हककनन्वाे तमीन िनरण करीत असतील अशन व्ाकती. ण ण 
दोन) ज्ान व्ाकती, तमीन महसलेनचान सबंिंीच ान क णत्ानही इतर कनादानन्वाे, हस्तनंतरण करयानचान 
हककनवरील ननबिंनसह ि ेवट्ानचान हककनन्वाे इतरत्र तमीन िनरण करीत असतील अशन व्ाकती. 
तीन) तमीन महसलेनसबंिंीचान व ान सटंहतचेान प्रनरंिनपवूी अमंलनत असलेयान क णत्ानही कनादानखनली,  
ज्ान पट्ट्ानखनली कनाम स्व पनत ककंवन  रनसवक खंड देऊन नवीकरण करयानचान सवकयपनसह कमीतकमी 
पन्ननस वषनंचान मदेतीसन   तमीन िनरण करयानचन हकक प्रनप्त झनलन असेल, अशन पट्ट्ानन्वाे ज्ानंनन 
म.त.म.अधिननामनचान प्रनरंिनपवूी बबनदमेनलन तलमनीतील हकक देयानत णल ेअसतील अशन व्ाकती. 
ि ेविनदनर वेम द न ानंचे हकक, दननात्व ेव तबनबदनरान ान म.त.म.अधिननामनतील सवम तरतदेी तण ूत ेान 
अधिननामनन्वाे ि ेविनदनर वेम द न णहेत अस ेसमतून त्ानंनन लने ूह तनत. म.त.म.अ. कलम २९(३) 
 
५६. 'अन सधूिकचत जा मा ती' म् हणते िनरतीा ससंविनननच ान अनचे े ेद ४३२ अन् वाे महनरनष् र रनज् ासबंिंनत अनसेधूचत 
तमनती म् हणनू समतय ानत ाेणनर ान तमनती, वन् ा तमनती, म.त.म.अ. कलम ३६-अ अन् वाे सरंषातणनची ेरत 
असणनर ान व् ाक ती. 
 
५७. 'म.ज.म.अ. कलम ३६ च या  बांना स पा त्र जममनी' म् हणते तमनतीतील व् ाक तीकंडून तमनततेर व्ाकतीनंन 
करय ानत ाेणनर ान हस् तनतंरणनवर ननबिं असणनर ान तलमनी. 
 
५८. 'नझूल जमीन' म् हणते टदणम मदेत ककंवन अय प मदेत िनडपेट् िनवर ककंवन नन िरपन  करनरनवर टदलेय ान 
तलमनींसह इमनरत, रस् तन, बनतनर, कक्रडनंेण ानंसनरख् ान अकृसषक प्रा तननंसन   ककंवन इतर क णत् ानही सनवमतननक 
प्रा तननसन   वनपरय ानत ाेत असेल ककंवन ज् ान तलमनीचन िसवष् ानत असन वनपर ह य ानची शक ातन असेल अशी 
शनसकका तमीन. म.त.म.अ. कलम ३७(ब)  
 
५९. ‘खरा ख रा  औद योधिकगक िा पर' म् हणते क णत् ानही व् ाक तीकडून केली तनणनरी मनलनची ननलममती, त् ानचे ततन 
ककंवन त् ानवरील प्रकक्रान ानसबंधंिचे कनाम ककंवन क णतनही हस्तव्ावसना ककंवन औद ा धेक व्ावसना ककंवन उपक्रम 
ककंवन पामिनस्थ   ककंवन धेरीस्थ नन म्हणून रनज्ा शनसननने अधिसधूचत केलेयान षातेत्रनतील पामिननचन उपक्रम असन 
असनू त्ानत ननलममनतप्रकक्रान ककंवन प्रा तन ककंवन वीत प्रकयप ानंसन   ण ण सबंधंित उद ा े नचे सशं िन व सवकनस, 
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े दनम, उपहनरेहृ, कनानमला इमनरत ानंसनरख्ान सहनय्ाितू औदा धेक वनपरनसन   असलेयान, ककंवन सबंधंित 
उदा ेनतील कनमेनरनंसन   रनहयानचान तनेेची तरतदू करयानसन   असलेयान, औदा धेक इमनरतींचान 
बनंिकनमनचन ककंवन सहकनरी औदा धेक वसनहत, सिंनरण उदा े, केिीर उदा े, ग्रनम दा े ानेनि ककंवन 
ग्रनम दा े वसनहती ानंचानसह औदा धेक वसनहतीचान स्थ नपनेचन समनवेश ह  ल. म.त.म.अ. कलम ४४(अ) 
 
६०. 'एका त मीकृत नगर िसा हत प्रकलप' म् हणते महनरनष्र प्रनदेलशक नना तन व नेररचनन अधिननाम, १९६६चान 
तरतदेींखनली शनसननने एकनत् मीकृत नेर वसनहत प्रकयपनसन   तानर केलेयान सवननामनंखनलील एक ककंवन अनेक 
एकनत् मीकृत नेर वसनहत प्रकयप. म.त.म.अ. कलम ४४(अ) 
 
६१. 'रूपा ंतरि कर' म् हणते तलमनीच ान वनपरनतील बदलन बद दल वसलू केलन तनणनरन कर. हन कर तमीन 
महसलेनव् ानतररक त तनदन कर म् हणून वसलू केलन तनत . म.त.म.अ. कलम ४७(अ) 
 

६२. 'अ' िगष ककंिा  'ब' िगष नगरपा मलका क्षते्र' म् हणते, महनरनष् र नेर पनललकन अधिननाम १९६५ अन् वाे  
'अ' वेम ककंवन 'ब' वेम अस ेवेीकरण करय ानत णलेले क णतहेी नेरपनललकनषातते्र. म.त.म.अ. कलम ४७(अ) 
 
६३. 'गौि खशनज' म् हणते देड, मनती, कंकर, बनरीक खडी, वन ू ककंवन मुेनम. रनज्ा शनसननलन ेौण 
खननतनसबंिंी ननाम करयानचन अधिकनर प्रदनन करयानत णलेलन णहे. महनरनष् र शनसननने ेौणखननतनसन   
ननाम बनसवलेले णहेत. खनणी व खननत पदनथ म (ननामन व सवकनस) अधिननाम, १८५७ अन् वाे खनणी अधिननाम १९५२, 
कलम (२-त)े; खनणी व खननते अधिननाम,१९५७, कलम ३(इ); महनरनष् र तमीन महसूल (ेौण खननतनंच ेउत् खनन व ती 
कनढणे) ननाम १९६८ 
 
६४. ' िगषिा रीची ककंमत' म्हणते, तलमनीचन प्रकनर, नतचे स्थ नन, पनणी व इतर र्नादे लषातनत णेऊन ि-ूमनपन 
अलिलेखनत नोंद केयानप्रमनणे असलेली तलमनीची सनपेषात ककंमत ण ण तीत ननेपरे, चं्परे, विनम, िडंनरन ान 
जतय्ानंतील ण ण अमरनवती जतय्ानतील मे णनि तनलेकानतील णिक सनिन प्रमनणनचान णिनरनवर तलमनीचान 
प्रकनरनचान स्वुनपनत नतच ेत ेमयूा दशमसवयानत णल ेअसेल त्ान मयूानचन समनवेश ह त . म.त.म.अ. कलम ९०(अ) 
    
६५. 'जममनीचा  िगष' म्हणत ेतलमनीचन उदन. वरकस, क रडवनहू, िनतनची तमीन ककंवन बनेनात तमीन ानपीकक 
क णतनही वेम. म.त.म.अ. कलम ९०(ब) 
 
६६. 'घटक सा ान प्रमा ि' म्हणत ेतलमनीचान वेमवनरीचान मतंूर ा तनेत समनसवष्ि केलेयान तलमनीचान प्रत्ाेक 
प्रकनरनच ेसनपेषात मयूा. म.त.म.अ. कलम ९०(क) 
 
६७. 'गट' म्हणते तमीन महसलेनचान णकनरणीचान प्रा तननसन   तचे प्रमनण दर लने ूकरयानसन  , ज्ान तलमनी 
रनज्ा शनसननचान मत ेककंवन ान बनबतीत त्ानने प्रनधिकृत केलेयान अधिकनरानंचान मत ेपरेेशन एकजतनसी असतील 
अशन एखनदान प्रदेशनतील सवम तलमनी. म.त.म.अ. कलम ९०(ड 
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६८. 'प्रमा ि दर' म्हणते े िनतील एखनदान सवलशष्ि तलमनीचान वेनमचान बनबतीत त्ान वेनमचान स  न णणे 
ककमतीचान वेीकरणनचान तलमनीवरील दर एकरी सपकनंचान सरनसरी उत्पन्ननंची (एक पचंसवसनंशनपेषातन अधिक 
ह णनर ननही अशी) ककंमत. म.त.म.अ. कलम ९०(र्) 
 
६९. 'सोळा  आिे िगीकरिा ची जमीन' म्हणते रनज्ा शनसननने सवटहत केयानप्रमनणेचान स  न 
णणे वेीकरणननसेनर असतील असे णिक सनिन प्रमनणनतील मदृ एकक (Soil Units) असणनरी तमीन. म.त.म.अ. 
कलम ९०(र्)  
 
७०. 'जमा बदंीची म दत' म्हणते रनज्ा शनसननने ज्ान मदेतीसन   तमनबदंी अमलनत रनहील अस ेतनहीर केल ेअसले 
ती मदेत. तमनबदंी  तीस  वष े अमंलनत  रनहत े ण ण  अशी  मदेत  सपंयाननतंर  नव्ान  तमनबदंीची  मदेत स े ह  पातं 

ही तमनबदंी अमंलनत असयानचे चनल ूरनहत.े म.त.म.अ. कलम ९३ 
 
७१. 'प्रदेश' म्हणत ेएक ककंवन त्ानहून अधिक जतय्ानंतील तनलकेानंचन ककंवन तनलकेानंचन ेि ककंवन त्ानंचे िने 
बनलेलन त  स्थ नननक प्रदेश रनज्ा शनसननचान ककंवन ान बनबतीत रनज्ा शनसननने प्रनधिकनर टदलेयान क णत्ानही 
अधिकनरानचान मत,े 
(१) तलमनीचन बन्ा णकनर (२) हवनमनन व पतमन्ामनन (३) सदरहू स्थ नननक षातेत्रनत उत्पन्न करयानत ाेणनरी 
मखे्ा सपके. ण ण (४) तलमनीची वीलशष्ट्ा ेानंचान सबंिंनत सलंग्न ण ण एकजतनसी असेल असन प्रदेश. 
म.त.म.अ. कलम ९०(ह) 
  
७२. 'सपंिूष बा जा र मलू य' म् हणत ेसबंधंित तलमनीचे बनतनर मयूा अधिक त्ान वे ी अमंलनत असलेय ान 
णकनरणीच ान िनडंवलीकृत णकनरणीच ान रकमेइतकक रक कम. सपंणूम बनतनर मयू ा  रसवय ानसन  , शनसननने 
ननामननसेनर कनही तत् वे  रवनू टदलेली णहेत. महनरनष् र तमीन महसूल (तलमनीच ान वनपरनत बदल व अकृसषक 
णकनरणी) ननाम, १९६९, ननाम १५(१) त े(त)े ; म.त.म.अ. कलम १०८ 
 

७३. 'अधिकाका र अमभलेख' म् हणत े
(अ) (के  स डून अन्ा अशन) ज्ान व्ाकती तमीन िनरण करणनरान, ि ेविन करणनरान, मनलक ककंवन तमीन 
ेहनण णेणनरान ककंवन नतच ेिनड े ककंवन महसलू णपयान ननव ेक न णेणनरान असतील अशन सवम व्ाकतीचंी 
ननव.े 
(ब) शनसकका पट्िेदनर म्हणून ककंवन सबंधंित के कनादानचान अथ मकषातेतील के े ि न, के े म्हणून ज्ान 
व्ाकती तमीन िनरण करीत असतील अशन सवम व्ाकतींची ननव.े 
(क) अशन व्ाकतींचान परस्पर टहतसबंिंनचे स्व प, त्ानची मानमदन ण ण त्ानचानशी सबंधंित असलेयान अिी 
ककंवन दननात्वे असयानस त्ान अिी ककंवन दननात्व.े 
(ड) अशन व्ाकतींपीकक क णत्ानही व्ाकतींनी दानवानचन ककंवन त्ानंनन देयानत ेन खंड ककंवन महसलू, क णतनही 
असयानस, त  खंड ककंवन महसलू. 
(इ) रनज्ा शनसन, ानबनबतीत केलेयान ननामनन्वाे सवमसनमनन्ापणे ककंवन त्ानत सवननटदमष्ि केलयेान क णत्ानही 
षातेत्रनचान प्रा तननंसन   सवटहत करील अस ेइतर तपशील असलेलन अलिलेख. म.त.म.अ. कलम १४८ 
 



 

 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री,       महसूल संबंधित व् ानख् ान  Page 14 

 

७४. 'िा दग्रस्त प्रकरिा ंचया  नोंदिहीत दा खल केलेली िा दग्रस्त प्रकरिे शनका ला त का ढिा रा  अधिकाका री' म् हणत े
अव्वल कनरकेननचान हेदानपेषातन कमी हेददन नसेल असन महसलेी ककंवन ि-ूमनपन अधिकनरी. असन अधिकनरी  
शकात वर एक वषनमचान णत अशी वनदग्रस् त प्रकरणे ननकनलनत कनढील ण ण अशन नोंदवहीत नोंद करयानत 
णलेले णषातेप ज्ान णदेशनन्वाे ननकनलनत कनढयानत णल ेअसतील अशन णदेशनचंी असन अधिकनरी ानबनबत 
रनज्ा शनसननने केलेयान ननामनंदवनरे सवटहत करयानत ाे ल अशन रीतीने रे्रर्नर नोंदवहीत नोंद करील. 
मडंलअधिकनरी ानंनन ान कलमनन् वाे तक्रनर नोंदींवर ननकनल देय ानचन अधिकनर प्रनप् त णहे. म.त.म.अ. कलम 
१५०(४) 
 

७५. 'प्रमा िन अधिकाका री' म् हणत ेरे्रर्नर नोंदवहीतील नोंदी तपनसणनरन ण ण अशन नोंदी बर बर असयानच े
णढ ून णल ेतर ककंवन, ाथ नजस्थ नत, त्ानत दुेनस्ती केयाननतंर, सवटहत करयानत ाे ल अशन 
रीतीने त् ान  प्रमन णत करणनरन अव्वल कनरकेननचान दतनमहून कमी दतनमचन नसेल असन महसलू अधिकनरी 
ककंवन ि-ूमनपन अधिकनरी. सबंधंित पषातकनरनंवर त्ानबनबतीत न िीस बतनसवयानत णयानलशवना अशन क णत् ानही 
नोंदी प्रमन णत करय ानत ाेत ननहीत. मडंलअधिकनरी ानंनन ान कलमनन् वाे रे्रर्नर नोंदी प्रमन णत करय ानचन  
अधिकनर प्रनप् त णहे. म.त.म.अ. कलम १५०(६) 
 

७६. 'शनस्ता रपत्रक' म् हणते एखनदान ेनवनतील ि ेवट्ानत नसलेयान सवम तलमनीचान ण ण नतचानशी णनषेधंेक 
असतील अशन सवम बनबींचान व्ावस्थ ेसबंिंीची ा तनन अतंिूमत असलेले, जतयहनधिकनरी ानंनी तानर केलेले पत्रक.  
ननस्तनरपत्रकनचन मसदेन संबं धित ेनवनत प्रलसदि करयानत ाेत  ण ण जतयहनधिकनराननंी  रवनू टदलेयान 
रीतीने ेनवनतील रटहवनशनंची मत ेअतमनसवयाननतंर जतयहनधिकनरी त्ानस अनंतम स्व प देतनत. ग्रनमपचंनातीच ान 
सवनतंी व न ककंवन एखनदान ेनवनतील प्रौढ रटहवनशनपीकक कमीतकमी एक-चतथे नशं रटहवनशननंी अतम केयाननतंर 
जतयहनधिकनरी, ा ग्ा ती चौकशी क न ननस्तनरपत्रकनतील क णत्ानही नोंदीत सिेनरणन क  शकतनत. म.त.म.अ. 
कलम १६१ महनरनष् र तमीन महसूल (ननस् तनरपत्रक व मच े  मनरीच ेननामन) ननाम, १९७३ पहनवे. 
 
७७. 'शनस्ता रपत्रका त तरतदू करा िया चया  बा बी' म् हणत े
अ) शतेीसन   उपा े केलन तनणनरान ेनवनतील ेरेनंनन म र्त चरन  परवननेीबनबत अिी ण ण शती.  
ब) ेनवकर ाननंी णरेतेी उपा ेनसन   ण ण ेनवनतील कनरनधेरनंनन त्ानंचान िंदानकररतन, तंेलनतील उत्पन्न 
ण ण दये्ाम खननत णेऊन तनय ानच ान अिी, शती व मानमदन, म.त.म.अ. कलम १६२, १६३ 
 
७८. 'शनस्ता रपत्रका त नम द करा िया चया  बा बी' म् हणते,  
ेनव नण, दर्निमूी व दहन िमूी, ेनवणीची तमीन, म णीची तमीन, बनतनर, चनमडी स लयानसन   तमीन, 
सनवमतननक प्रा तननसन   ेनव नणनबनहेर रनखून  ेवलेली तमीन, सवमसनिनरण चरन सन   एकूण रनखून  ेवलेली 
तमीन, कृसष प्रा तननंकररतन ज् ान पररमडं नतनू ननस्तनर णेतन ाे ल अशन पररमडं नतील ेनवनची ानदी, तलमनीची 
िूप ह ऊ नाे ानसन   ेवत, झनड ेइत्ानटदचंान वनढीकररतन ककंवन सरपण ण ण वीरण ानंचान रनखीव सनठ्ानकररतन, 
रनखून  ेवलेली तमीन, व्ानवसननाक ननस्तनर तलमनी, खत  ेवय ानसन   ण ण खतनचे खड ड ेखणय ानसन   रनखून 
 ेवय ानत णलेली तमीन, ेनव नणनबनहेरील तमीन दशमसवणनरे सववरण, तललसचंन ण ण पनयानबनबतचे इतर 
अधिकनर, ेनवनतील रस्त,े वनिन ण ण त्ानवरील ेनवकर ानंचे अधिकनर, ेनवनंचान तलमनीवरील इतर ेनवनंच े
अधिकनर, इतर ेनवनंचान तलमनीवरील ान ेनवनचे अधिकनर, इतर सवशषेनधिकनर ान बनबी ननस् तनरपत्रकनत 
ससवस् तरपणे नमदे केलेय ान असतनत. महनरनष् र तमीन महसूल (ननस् तनरपत्रक व मच े  मनरीच ेननामन) ननाम, १९७३   
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७९. 'िा जजब-उल-अजष' म् हणते ती क णतीही तमीन ककंवन त ेपनणी रनज्ा शनसननचान ककंवन एखनदान स्थ नननक 
प्रनधिकरणनचान मनलककच ेनसेल अशन तलमनीतील ककंवन पनयानसबंिंनतीचे हकक ककंवन तनयान-ाेयानचन हकक 
ककंवन अन्ा वटहवनिी, मचे मनरीबनबतच ेहकक ानबंनबत प्रत्ाेक ेनवनतील  रसवलेय ान ककंवन टदवनणी न्ानानलानने 
हेकूमननम्ानदवनरे ननजश्चत केलेलन ररवनतनची नोंद असलेलन, जतय हनधिकनरी ानंनी ा ग्ा ररतीने प्रलसदि केलेलन 
अलिलेख. 
ान अलिलेखनत केलेयान क णत्ानही नोंदीम ेे व्ाधथ त झनलेयान क णत्ानही व्ाकतीलन असन अलिलखे प्रलसदि 
केयानचान टदननंकनपनसनू एक वषनमच ान णत, ती नोंद रदद करयानकररतन ककंवन तीत रे्रबदल करयानकरतन 
टदवनणी न्ानानलानत दनवन दनखल करतन ाेत . ककंवन त्ानमध्ाे टहतसबंिं असलेयान क णत्ानही व्ाकतीचान 
अतनमव न ककंवन जतयहनधिकनरानंनन णपण ह ऊन 'वनजतब-उल-अतम' मिील क णत्ानही नोंदीत रे्रबदल करतन 
ाेत  ककंवन नवीन नोंद दनखल करतन ाेत.े म.त.म.अ. कलम १६५ 
 
८०. 'मजचिमा री इतया दींचे शनयमन' म् हणत ेरनज्ा शनसननने, शनसकका तलनवनतील मजचेमनरी, रनज्ा शनसननचान 
मनलककचान तलमनीतनू क णतीही सनमग्री नेणे ानबनबत परवनने देणे, अशन परवनन्ानंबनबत शती  रसवणे 
ण ण त्ानकररतन र्क लनदणे व तदनषेधंेक अन्ा े ष्िींसन   ननाम करणे. म.त.म.अ. कलम १६६ ; 
महनरनष् र तमीन महसूल (ननस् तनरपत्रक व मच े  मनरीच ेननामन) ननाम, १९७३ 
 
८१. 'जमीन महस ला च ेदा शयति' म् हणत े
(अ) बबनदमेलन तलमनीचान बनबतीत, ि े विनदनर ककंवन रनज्ा शनसननचन पट्िेदनर,  
(ब) दमेनलन तलमनीचान बनबतीत, वररष्  िनरक, ण ण 
(क) के नचान ि ेवट्ानतील तलमनीचान बनबतीत, तर सबंधंित के सवहवनि कनादानन्वाे त्ानबनबत तमीन महसलू 
देयानस अस ेकू  तबनबदनर असेल तर त ेकू , तमीन महसलेनची सवम थ कबनकक ि न, त्ान तलमनीचान 
बनबतीत देा असलेलन तमीन महसलू देयानसन   रनज्ा शनसननस प्रथ मत: तबनबदनर असणे. प्रथ मत: तबनबदनर 
असणनरे सांकेत ि ेविनदनर ण ण सांकेत िनरक हे सांकेतपणे ण ण पथृ कपणे 'तमीन महसलेनच ेदननात्व' 
सन   तबनबदनर असतनत. म.त.म.अ. कलम १६८ 
 

८२. ‘ाकबा की’, ‘कसरू करिा री व्यक्ती’ म् हणते देा झनलेलन ण ण सवटहत केलेयान टदननंकनस ककंवन त्ानपवूी न 
टदलेलन क णतनही तमीन महसलू, त्ान टदननंकनपनसनू थ कबनकक ह त . ण ण त  देयानस तबनबदनर असलेयान 
व्ाकती कसरू करणनरान व्ाकती  रतनत. म.त.म.अ. कलम १७३ 
 
८३. 'जप् ती/मलला िा स प्रशतबधंिकात िस् त'ू म् हणते म.त.म.अ. कलम १७६ त े२२३ अन् वाे सक तीने थ कबनकक वसलू 
करतनंनन ज् ान वस् त ूतप् त करय ानत ाेऊ नाे अशन वस् त.ू उदन. थ कबनककदनरनच े
(१) पररिनन करय ानचे णवश्ाक कपड.े (२) स् वापंनकनची िनंडी. (३) ेनदी, चनदर इत्ानदी. (४) िनलममक वनपरननसेनर 
णवश्ाक असलेले दनधेने. (५) कनरनेीरीची सनिने (६) शतेीची अवतनरे, बील (म.त.म.अ.१९६६, कलम १७६(े) 
अन् वाे ांत्र शक तीवर चनलणनरी वे ून). (७) िनलममक देणग् ानंच ान उपा ेनसन   रनखेन  ेवलेय ान वस् त.ू  
(८) समनतनतील दबूमल णिकनतील व् ाक तीकंडून शक ात  सक तीच ान उपनानंनी वसलेी क  नाे. (९) पनवसनय ानत 
(न व् हलबर पातं) सक तीच ान उपनानंनी वसलेी क  नाे. (१०) खरीप सपकनंच ान पेरणी हंेनमनत सक तीच ान उपनानंनी 
वसलेी क  नाे. (११) नीसधेमक णपत्तीम ेे शतेकर ानचे नकेसनन झनले असय ानस सक तीच ान उपनानंनी वसलेी क  
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नाे. (१२) ज् ान िनेनत ५० पीशनपेषातन कमी पीसेवनरी तनहीर करय ानत णली णहे ककंवन ती ेनवे िंचन ग्रस् त ण षीत 
करय ानत णली णहेत तथे े सक तीच ान उपनानंनी वसलेी क  नाे. 
 
८४. 'सविस् तर ककंिा  रीतसर चौकशी' म् हणते ान चौकशीत वनदी व प्रनतवनदी, सनषातीदनर ानंचे लखेी म् हणणे मरन   
मध् ाे णेतले तनत,े वनदी व प्रनतवनदी, सनषातीदनर ानचंे तबनब त् ानंच ान स् वनषातरीसह नोंदवनू त् ानंनन वनचून दनखसवले 
तनतनत, त् ानचंे ाजेक तवनद ाकनले ककंवन जस् वकनरले तनतनत, तर क णतनही परेनवन इंग्रतीमध् ाे टदलन तनत  तवे् हन 
चौकशी करणनरन अधिकनरी म.त.म.अ. कलम २३४(४) नसेनर त् ानचन मरन   मध् ाे अनवेनद करत , असन अनवेनद 
अलिलेखनचन िने ह त . प्रत् ाेक तबनब समषात णेऊन त् ानखनली चौकशी अधिकनरी स् वतःची सही करत  ण ण 
प्रकरणनत ससवस् तर कनरणनसंह लेखी ननकनल देत . म.त.म.अ. कलम २३४  
 
८५. 'आका री पड जमीन' म् हणते शतेतलमनीचन महसलू, तेन  अथ वन अन् ा शनसकका देा रक कम ि  न 
शकणनर ान खनतदेनरनची तमीन तप्त क न ती जतयहनधिकनर ानंचान व्ावस्थ नपननखनली णणतन ाेत.े म.त.म.अ. 
कलम १८२  
 
८६. 'सविस् तर ककंिा  ररतसर चौकशीची प्रकरिे' म् हणत ेर्ौतदनरी दंड सटंहतन कलम १४५ अन् वाेची प्रकरणे,    
के कनादन प्रकरणे, म.त.म.अ. कलम २०(२), १३३, २१८ अन् वाेची प्रकरणे, म.त.म.अ. कलम २४७ अन् वाे 
प्रकरणे. म.त.म.अधिननाम कलम २३७ नसेनर ररतसर चौकशी ही िनरतीा दंड सटंहतन (१८६० चन ४५ ) कलम े
१९३,२१९,२२८ च ान अथ नमनसेनर न् ाननाक कनामवनही समतली तनत ेण ण चौकशी करणनर ान क णत् ानही प्रनधिकनर ानचे 
कनानमला चौकशी कनरणनसन   टदवनणी न् ानानला समतणेत ाेत.े  
 
८७. 'सकं्षक्षप् त चौकशी' म् हणते ान चौकशीत वनदी व प्रनतवनदी ानंचे लखेी म् हणणे मरन  मध् ाे णेतले तनत,े  
सनषातीदनरनचे तबनब नोंदसवल ेण ण त् ाननंन वनचून दनखसवले तनतनत, त् ानचंे ाजेक तवनद ाकनले ककंवन जस् वकनरले 
तनतनत, ान चौकशीत पररजस् थ ती, वस् तजूस् थ ती, पचंननमन इ. परेनवे महत् वनचे मननले तनतनत. चौकशी अधिकनरी 
प्रत् ाेक तबनब समषात णेत  ण ण त ्ानखनली स् वतःची सही करत . चौकशी अधिकनर ानस ा ग् ा वनिय ानस सकं्षषातप् त 
चौकशीचे ुनपनंतर ररतसर चौकशीमध् ाे केले तनऊ शकत.े  म.त.म.अ. कलम २३६ 
 
८८. 'सकं्षक्षप् त चौकशीची प्रकरिे' म् हणत ेम.त.म.अ. कलम १२४, २४२ अन् वाेची प्रकरणे, लेखन प्रमनद दुेनस् तीची 
म.त.म.अ. कलम १५५ अन् वाेची प्रकरणे, हद दीवुनन रस् त् ानचन अधिकनर देय ानची म.त.म.अ. कलम १४३ 
अन् वाेची प्रकरणे, सीमन व धचन् हनंच ान नकेसनननची म.त.म.अ. कलम १४५ अन् वाेची प्रकरणे, सपक पनहणी 
प्रकरणे, क िम वनिप दरखनस् त प्रकरणे, र्ौ. प्र. स.ं कलम १०७, १०९, ११० अन् वाे चौकशीची प्रकरणे.  
म.त.म.अधिननाम कलम २३७ नसेनर सकं्षषातप् त चौकशी ही िनरतीा दंड सटंहतन (१८६० चन ४५ ) कलमे 
१९३,२१९,२२८ च ान अथ नमनसेनर न् ाननाक कनामवनही समतली तनत ेण ण चौकशी करणनर ान क णत् ानही प्रनधिकनर ानचे 
कनानमला चौकशी कनरणनसन   टदवनणी न् ानानला समतणेत ाेत.े  
 
८९. 'सा मा न् य चौकशी' म् हणते ररतसर व सकं्षषातप् त करणे णवश् ाक ननही अशी चौकशी म् हणत ेसनमनन् ा चौकशी.  
रनज् ा सरकनर, वररष्   अधिकनरी ानंनी टदलेय ान णदेशनंनसेनर, ननामनंनन णधिन रनहून अशी चौकशी केली तनत.े    
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चौकशी अधिकनर ानस ा ग् ा वनित असेल तर सनमनन् ा चौकशीचे ुनपनंतर, ररतसर चौकशी मध् ाे कुन शकतनत व त े
स् वचे े नधिन ण ण कनादेशीर णहे. म.त.म.अ. कलम २३८ 
 
९०. 'सा मा न् य चौकशी प्रकरिे' म् हणत ेरेशनकनडम सविक त चौकशी, अनधिकृत बबनशतेी चौकशी, अनधिकृत वन ू 
वनहतकू चौकशी, अनतक्रमण चौकशी, सवशषे सहनय् ा ा तनन प्रकरणे चौकशी, सवििट् िी प्रकरणे चौकशी. 
 
९१. 'ाकबा कीचया  िस लीची का यषपदाती' म् हणते तमीन महसलेनची थ कबनकक पढेीलपीकक क णत्ानही एकन ककंवन 
अधिक कनामपदितीनसेनर वसलू करणे. म.त.म.अ. कलम १७६ 
(क) कसरू करणनरान व्ाकतीवर मनेणीची लेखी न िीस बतनवनू. म.त.म.अ. कलम १७८ 
(ख) ज्ान ि ेवट्ानचान ककंवन िनरण केलेय ान दमेनलन तलमनीचान सबंिंनने थ कबनकक ाेणे असेल त्ान ि ेवट्ानच े
ककंवन त्ान िनरण केलेयान दमेनलन तलमनीच ेसमपहरण क न. म.त.म.अ. कलम १७९  
(ग) कसरू करणनरान व्ाकतीची तंेम मनलमत्तन अिकनवनू ण ण नतची सवक्रक क न. म.त.म.अ. कलम १८० 
(घ) कसरू करणनरान व्ाकतीची स्थ नवर मनलमत्तन तप्त क न ण ण नतची सवक्रक क न. म.त.म.अ. कलम १८१ 
(च) कसरू करणनरान व्ाकतीची स्थ नवर मनलमत्तन तप्त क न. म.त.म.अ. कलम १८२ 
(ि) कसरू करणनरान व्ाकतीस अिक क न व नतलन की देत  ेवनू. म.त.म.अ. कलम १८३,१८४ 
(ज) िनरण केलेयान दमेनलन तलमनी, सपंणूम े नवे ककंवन े नवनचं ेटहस्स ेलम ून झनलये ान असतील त्ान बनबतीत, अशी 
ेनवे ककंवन ेनवनंच ेटहस्स ेतप्त क न. म.त.म.अ. कलम १८५ त े१९० 
 
९२. 'जप् त िस् तूचंी विक्री ाा बंवििे' म् हणत ेकसरू करणनरी व्ाकती ककंवन नतचान वतीने क णतीही व्ाकती, ज्ान 
थ कबनककचान सबंिंनत मनलमत्तन सवकनवानची असेल, ती थ कबनकक ण ण त्ानने देणे असललेन सवम कनादेशीर खचम, 
मनलमते्तची लललनवनत सवक्रक ह यानपवूी, क णत्ानही वे ी, थ कबनककची रककम वसलू करयानसन  , कलम १७० अन्वाे 
सवटहत केलेयान क णत्ानही व्ाकतीस ककंवन सवक्रकच ेकनम चनलसवयानसन   नेमलेय ान अधिकनरानस दे ल ककंवन कलम 
१९१ अन्वाे नतने तनरण टदल ेअसेल तर, अशी सवक्रक थ नंबसवयानत ाेत.े म.त.म.अ. कलम १९७ 
 
९३. 'प्रकरिे हस् ता तंरीत करा या चा  अधिकाका र' म् हणत ेन्ानानचान उददेशनंसन   णदेश देणे इष्ि णहे अस ेतेव्हन 
रनज्ा शनसननलन टदसनू ाे ल तवे्हन त्ानस क णतहेी सवलशष्ि प्रकरण एकन महसूल अधिकनरानकडून कनढून त्ानच 
जतय्ानतील ककंवन क णत्ानही अन्ा जतय्ानतील त्ानच दतनमच ान ककंवन वररष्  दतनमच ान महसलू अधिकनरानकड े
हस्तनंतररत करयानबददल ननदेश देतन ाेत .  म.त.म.अ. कलम २२५ 
 

९४. 'नोटीस बजा िाया ची रीत' म् हणत ेतेव् हन एखनद ान व्ाकतीवर न िीस बतनवनवानची असेल अशन व्ाकतीस ककंवन 
नतचान प्रनधिकृत अलिकत्ानमस न िीसची एक प्रत देऊन ककंवन स्वनिीन क न ककंवन अशी प्रत, डनकेने पन वनू, 
बतनसवतन ाेत.े ान रीतीने न िीस बतनवतन ाेत नसेल तर, त्ान व्ाकतीचान मनटहती असलेयान शवेिचान 
रनहयानचान तनेी ककंवन ट कनणी ककंवन न िीस ज्ान तलमनीसबंिंनत असेल ती तमीन ज्ान ेनवनमध्ाे असेल ककंवन 
ज्ान ेनवनत उकत तलमनीची लनेवड करयानत ाेत असेल त्ान ेनवनतील सनवमतननक ट कनणी, क णत्ानही तनेी 
उकत प्रत धचकिवनू, ती बतनसवतन ाेत.े अशी क णतीही न िीस, त्ानमध्ाे उयलेख केलेयान क णत्ानही व्ाकतीचान 
ननवनमध्ाे ककंवन पदननमनमध्ाे ककंवन क णत्ानही तलमनीचान वणमननमध्ाे क णतीही चूक झनयानम ेे, अशन 



 

 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री,       महसूल संबंधित व् ानख् ान  Page 18 

 

चेककम ेे वनस्तसवक अन्ाना झनलन नसेल तर, ननरथ मक झनली णहे अस ेमननयानत ाेणनर ननही. म.त.म.अ. कलम 
२३० 
 
९५. 'अपील ि अपील प्रा धिकाका री' म् हणते महसलू अधिकनरानने टदलेय ान क णत्ानही ननणमानसवुनदि ककंवन 
णदेशनसवुनदि, त्ानच ान वररष्   अधिकनरानंकड ेदनद मनेणे. परंत,े क णत्ानही पररजस्थ तीमध्ाे असपलनंची सखं्ान 
द नपेषातन तनस्त ह णनर ननही. म.त.म.अ. कलम २४७ 
 

अपील प्रा धिकाका री अपील प्रा धिकाका री 
(महस ली प्रकरिे) (क ळ का यदा  प्रकरिे) 

तहलसलदनर तहलसलदनर 

↓ ↓ 

उपसविनेीा अधिकनरी उपसविनेीा अधिकनरी/जतय हनधिकनरी 

↓ ↓ 

जतय हनधिकनरी महसूल न् ानानधिकरण (एम.णर.िी.) 

↓ ↓ 

सविनेीा णाेक त उच च न् ानानला 

↓ ↓ 

शनसन सवोच च न् ानानला 

 
म.त.म.अ. मध् ाे समनसवष् ि असलेय ान अनसेचूी 'इ' चान स्तिं (१) मध्ाे सवननटदमष्ि केलेयान महसलू अधिकनरानने 
टदलये ान क णत्ानही ननणमानसवुनदि ककंवन णदेशनसवुनदि, त्ान अनसेचूी स्तिं (२) मध्ाे सवननटदमष्ि केलेयान 
अधिकनरानंकड ेअपील करयानत ाे ल, मे असन ननणमा ककंवन णदेश ान अनसेचूीचान स्तिं (१) मध्ाे 
सवननटदमष्ि केलेयान अधिकनरानचान ननणमानसवुनदि ककंवन णदेशनसवुनदि केलेयान असपलनवर टदलेलन अस  ककंवन 
नस . 

अन सचूी 'इ' 
महसूल अधिकाका री अपील प्रा धिकाका री 

१ उप सविनेीा अधिकनरानचान हनतनखनलील, 
उप-सविनेनतील सवम अधिकनरी 

उपसविनेीा अधिकनरी ककंवन जतयहनधिकनरी ानबनबतीत सवननटदमष्ि 
करील असन सहनाक जतयहनधिकनरी ककंवन उपजतयहनधिकनरी 

२ उपसविनेीा अधिकनरी ककंवन सहनाक 
जतयहनधिकनरी ककंवन उपजतयहनधिकनरी 

जतयहनधिकनरी ककंवन रनज् ा शनसन ानबनबतीत जतयहनधिकनर ानचे 
अधिकनर ज्ानचानकड ेननटहत करील असन सहनाक जतयहनधिकनरी 
ककंवन उपजतयहनधिकनरी 

३ जतयहनधिकनरी (मेंब चन जतयहनधिकनरी िुनन) 
ककंवन जतयहनधिकनर ानच ेअसपलीा अधिकनर 
ज्ानचानकड ेननटहत करय ानत ाेतील असन 
सहनाक जतयहनधिकनरी ककंवन उपजतयहनधिकनरी   

सविनेीा णाेकत 

४ कलम १५ अन्वाे प्रदनन करयानत णलेय ान 
अधिकनरनंचन वनपर करणनरी व् ाक ती 

रनज् ा शनसन ानबनबतीत सवननटदमष्ि करील असन अधिकनरी 
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भ-ूमा पन अधिकाका री 
 

अपील प्रा धिकाका री 
१ जतयहन ननरीषातक, िूलम-अलिलेख, िूमनपन 

तहसीलदनर ण ण जतयहन ननरीषातक- िूलम-
अलिलेख ण ण त्ानच दतनमच ेइतर अधिकनरी 

अधिषातक, िूलम-अलिलेख ककंवन रनज् ा शनसन ानबनबतीत सवननटदमष्ि 
करील असन अधिकनरी   

२ अधिषातक, िूलम-अलिलेख ण ण त्ानच दतनमच े
इतर अधिकनरी 

संचनलक, िूलम-अलिलेख ककंवन रनज् ा शनसन ानबनबतीत ज् ानच ानकड े
संचनलक, िूलम-अलिलेख ानंच ेअधिकनर ननटहत करील असन 
उपसंचनलक, िूलम-अलिलेख   

३ तमनबंदी अधिकनरी तमनबंदी णाेक त 

 
९६. 'अवपला ची म दत' म् हणते ज्ान ननणमानसवुनदि ककंवन णदेशनसवुनदि तक्रनर असेल त  ननणमा ककंवन णदेश, 
जतयहनधिकनरानचान ककंवन अिीषातक, िलूम अलिलेख ानचान दतनमहून कमी दतनमचान असलेयान त्ान त्ान सविनेनतील 
अधिकनरानने टदलन असेल तर, सन  टदवसनचंी मदेत सपंयाननतंर त्ानसव दि अपील करतन ाेणनर ननही ककंवन 
इतर क णत्ानही बनबतीत नव्वद टदवसनंची मदेत सपंयाननतंर अपील करतन ाेणनर ननही. अपील करणनरान व्ाकतीस 
असन ननणमा ककंवन णदेश ज्ान टदननंकनस लम नलन असेल त्ान टदननंकनपनसनू सन  टदवसनंची ककंवन नव्वद टदवसनचंी 
मदेत म तयानत ाे ल. वरील कनलनविी म ततननन, ज्ानसवुनदि अपील करयानत णल ेअसेल अशन ननणमानची 
ककंवन णदेशनची प्रत लम यानसन   त  कनलनविी लनेलन असेल त  वे यानत ाे ल. म.त.म.अ. कलम २५० 
 
९७. 'म दत सपंलया नतंर अपील दा खल करुन घेिे' म् हणते तवे्हन अपील ककंवन अतम करणनरी व्ाकती, अपील ककंवन 
अतम करयानसन   ती मदेत सवटहत करयानत णली असेल त्ान मदेतीत अपील ककंवन अतम न करयानस नतचानतव  
परेेसे कनरण ह ते अशी, ज्ान अधिकनरानकड ेअपील ककंवन अतम करील त्ान अधिकनरानची खनत्री पिवून दे ल तेव् हन 
पनेसवमल कननसन   केलेले क णतहेी अपील ककंवन अतम, त्ानसन   सवटहत केलेयान मदेतीनतंर दनखल क न णेतन ाे ल. 
म.त.म.अ. कलम २५१ 
 
९८. 'वििक्षक्षत आदेशा ंचया  विरुदा अपील करता  येिा र ना ही' म् हणत े
(अ) म.त.म.अ. कलम २५१ अन्वाे केलेले अपील ककंवन पनेसवमल कननसन   केलेलन अतम दनखल क न णेणनरान,  
(ब) पनेरीषातणनसन   ककंवन पनेसवमल कननसन   केलेलन अतम ननकनरणनरान; ककंवन 
(क) कनामवनही स्थ धेत करयानसन   केलेलन अतम ननमतंूर करणनरान, ककंवन ननकनरणनरान णदेशनसवुनदि क णतहेी 
अपील करतन ाेणनर ननही.  म.त.म.अ. कलम २५२ 
 
९९. 'अपील कराया चा  शिेटचा  हदिस रवििा र ककंिा  स ट्टीचा  हदिस असेल तर तया बा बत तरतदू' म् हणत ेतेव्हन 
तेव्हन अपील ककंवन पनेसवमल कननसन   अतम करयानसन  च ान क णत्ानही मदेतीचन शवेिचन टदवस रसववनर ककंवन 
रनज्ा शनसननने मनन्ा केलेयान इतर सटे्िीचन टदवस असेल तवे्हन तवे्हन, ती सटे्िी सपंयाननतंर लेत पढेील 
टदवस अपील करयानसन   शवेिचन टदवस णहे अस ेसमतयानत ाेत.े  म.त.म.अ. कलम २५३ 
 
१००. 'जममनीतील हहतसबंांा च ेस्िरूप ' म्हणत ेिनरक, ि ेविनदनर, मनलक, के , तलमनमनलक, ेहनणदनर, 
ककंवन अलिहस्तनंकनकतनम म्हणून ककंवन क णत्ानही इतर रीतीने, तमीन िनरण केली णहे. महनरनष्र तमीन महसूल 
अधिकनर अलिलेख ण ण नोंदव्ान (तानर करणे व सेजस्थ तीत  ेवणे) ननाम, १९७१ ननाम ४(१)(द न) 
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१०१. 'भ-ूाा रिपदाती' म्हणत ेिनरण केलेली तमीन दमेनलन तमीन ककंवन बबनदमेनलन तमीन णहे ण ण 
बबनदमेनलन तलमनीचान बनबतीत खनतदेनर वेम १ ककंवन खनतदेनर वेम २ ककंवन सरकनरी पट्िेदनर म्हणून णहे ककंवन 
कस.े महनरनष्र तमीन महसूल अधिकनर अलिलेख ण ण नोंदव्ान (तानर करणे व सेजस्थ तीत  ेवणे) ननाम, १९७१ ननाम 
४(१)(तीन) 
 
१०२. ‘शनयोजन प्रा धिकाकरि’ म्हणत ेमहनरनष्र प्रनदेलशक नेरनना तन अधिननाम, १९६६ मध् ाे व्ानख्ान 
केयानप्रमनणे असलेले नना तन प्रनधिकरण. महनरनष्र तमीन महसूल शेतनतील इमनरत (उिनरणे, नूतनीकरण करणे, 
पेनबनंिणी करणे, रे्रबदल करणे ककंवन िर णनलणे इत्ानदी) ननाम, १९८९, ननाम २(क) 
 
१०३. ‘चा ल ूजमीन महसलू’ म्हणत ेतमीन महसलू अधिननाम, कलम १७० अन्वाे क णत्ानही तलमनीचान 
सबंिंनत देा असलेलन तमीन महसलू. महनरनष्र तमीन महसूल (कमी करणे, तहकूब करणे व सेि देणे)  ननाम, १९७०, 
ननाम २(ब) 
 
१०४. ‘सा िषत्रत्रक आपत्ती’ म्हणत ेअवषमण, परू, पनऊस न पडणे ककंवन तनस्त पनऊस पडणे ककंवन अवे ी पनऊस 
पडणे ककंवन क णत्ानही इतर नीसधेमक णपत्तीम ेे क णत्ानही महसलू वषनमत सपकनचंी म ठ्ान प्रमनणनवर ककंवन 
सनवमबत्रक हननी ण ण ानमध्ाे अलीकडचान क णत्ानही णपत्तीम ेे ककंवन सषातम प्रनधिकनर ानने क णत्ानही सविी 
अन्वाे टदलेयान णदेशनम ेे क णत्ानही ि-ूिनेनतील तलमनीत पेरणी न झनयानने सपकनंचान पणूम हननीचन समनवेश 
ह त . महनरनष्र तमीन महसूल (कमी करणे, तहकूब करणे व सेि देणे)  ननाम, १९७०, ननाम २(क) 
 
१०५. ‘स्ाा शनक आपत्ती’ म्हणत ेक णत्ानही महसलू वषनमत क णत्ानही वस्तीतील सपके ककंवन इतर मनलमतत्तन ानंच े
ेनरपीि ककंवन णे ानम ेे उदिवलेले ककंवन ि  नंम ेे ककंवन अज्ञनन व्ाकतींनी केलेयान च रीम ेे ककंवन ख डीम ेे 
झनलेले नकेसनन ककंवन हननी ण ण त्ानमध्ाे परेनंम ेे ककंवन अवषमण, परू, पनऊस न पडणे ककंवन तनस्त पनऊस 
पडणे ककंवन अवे ी पनऊस पडणे ककंवन क णत्ानही इतर नीसधेमक णपत्तीम ेे क णत्ानही महसलू वषनमत सपकनचंी 
म ठ्ान प्रमनणनवर ककंवन सनवमबत्रक हननी ण ण ानमध्ाे अलीकडचान क णत्ानही णपत्तीम ेे ककंवन सषातम 
प्रनधिकनर ानने क णत्ानही सविी अन्वाे टदलेयान णदेशनम ेे क णत्ानही ि-ूिनेनतील तलमनीत पेरणी न झनयानने 
सपकनंचान पणूम हननीचन खंड (क) मध्ाे सवननटदमष्ि केलेयान क णत्ानही इतर कनरणनंम ेे झनलयेान सपकनंम ेे हननी 
ानंचन समनवेश ह त . महनरनष्र तमीन महसूल (कमी करणे, तहकूब करणे व सेि देणे)  ननाम, १९७०, ननाम २(ड) 
 
१०६. ‘ाा रक’ म्हणत,े तमीन ज्ान ेनवनमध्ाे असेल त्ान ेनवनचान महसलेी लेख्ानमध्ाे ज्ानची स्वततं्र खनतवेही 
 ेवयानत णली असेल म.त.म. अधिननामनचान कलम १५१ मध्ाे ननटदमष्ि केलेयान शतेतलमनीचन िनरक, ण ण 
अस ेसहिनेिनरक ानंनी सांकेतपणे िनरण केलेयान तलमनीचान प्रत्ाेक सह-िनेिनरकनचन समनवेश ह त . 
महनरनष्र तमीन महसूल खनतेपेजस्तकन (तानर करणे, ती देणे व  ेवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(क) 
 
१०७. ‘खा तपे जस्तका ’ ककंवन ‘प जस्तका ’ म्हणत,े म.त.म. अधिननामनचान कलम १५१ मध्ाे ननटदमष्ि केलेली व 
(तमीन) िनरकनलन परेसवलेली ककंवन परेसवयानत ाेणनरी पजेस्तकन, ानमध्ाे, त्ानचान तलमनीसबंिंीचान अधिकनर 
अलिलेखनची एक प्रत व म.त.म. अधिननामनचान कलम १५१(४) मध्ाे ननटदमष्ि केलेली इतर मनटहती अतंिूमत 
असत ेण ण अशी मनटहती अतंिूमत करयानकररतन परेसवयानत णलयेान ककंवन परेसवयानत ाेणनर ान परेवणीचन 
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त्ानमध्ाे अतंमिनव ह त . महनरनष्र तमीन महसूल खनतपेेजस्तकन (तानर करणे, ती देणे व  ेवणे) ननाम, १९७१, ननाम 
२(इ)  
 
१०८. ‘तगा ई’ म्हणत,े शनसननने मतंेर केलेले ण ण त्ानवे ी अमंलनत असलेयान क णत्ानही सविीअन्वाे, 
तलनठ्ानस वसलू करतन ाे ल अस ेक णतहेी कतम. महनरनष्र तमीन महसूल खनतपेेजस्तकन (तानर करणे, ती देणे व 
 ेवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(े)  
 
१०९. 'व्या पक स्िरुपा चा  ि ला भप्रद क ं भा र ककंिा  विट व्यिसा य' म्हणत,े क णतनही कंेिनर ककंवन सविन अथ वन 
लनदान तानर करणनरी व्ाकती करीत असलये ान व्ावसनानमध्ाे तानर करयानत णलेयान मनलनचे वनसषमक मयूा 
वीस हतनरनंपेषातन कमी नसेल तर, त  व्ावसना व्ानपक स्वुनपनचन व लनिप्रद असयानचे समतयानत ाे ल. 
महनरनष्र तमीन महसूल (ेौण खननतनंचे उत्खनन व ती कनढणे) ननाम, १९६८, ननाम ४] 
 
११०. ‘मीठ आय क्त’ म्हणत ेकल ्ीा उत्पनदन शयेक ण ण अधिननाम, १९४४ अन्वाे तानर करयानत णलेले 
कल ्ीा उत्पनदन शयेक ननाम १९४४ अन्वाे मी नचान सबंधंित जतयहनधिकनर ानंचान शकतींचन वनपर करयानसन   
ज्ानंनन शकती प्रदनन करयानत णयान णहेत अस ेअधिकनरी. महनरनष्र तमीन महसूल (ेौण खननतनंचे उत्खनन व ती 
कनढणे) ननाम, १९६८, ननाम ५]    
 
१११. ‘शनयोजन प्रा धिकाकरि’ म्हणत ेमहनरनष्र प्रनदेलशक व नेररचनन अधिननाम, १९६६ ानत व्ानख्ान 
केयानप्रमनणे असलेले नना तन व प्रनधिकरण. महनरनष्र तमीन महसूल (तलमनीचान वनपरनत बदल व अकृसषक 
णकनरणी) ननाम, १९६९, ननाम २(क) 
 
११२. 'जलप्रिा ह’ म्हणते ज्ानत पनवसनयानत ककंवन अन्ाथ न पनणी सन त ेव प्रना: ज्ानत डडसलबर अखेरपातं पनणी 
रनहत ेअसे सवम ओढे, नदान, ओह   व ननले ानचंन समनवेश ह त , परंत ेत्ानत पनवसनयानत पनणी वनहयानम ेे 
तानर झनलेयान लहनन तनत्परेत्ान तलमनेनमचन समनवेश ह त ननही. महनरनष्र तमीन महसूल (झनड ॆइत्ानदीचंान 
बनबतीतील अधिकनरनंच ेननामन करयानबनबत) ननाम, १९६७, ननाम २ 
 

११३. 'आज्ञा िली' (सॉफ्िवेअर) म्हणत ेणाकेतनंनी सचेनदेवनरे सवननमटदमष्ि केलेले, म.त.म.अ. कलम १४८-अ नसेनर 
अधिकनर अलिलेख व िलेम अलिलेख तानर करणे, त्ानंचे पररषातण व अद ानवतीकरण करणे ानंबददलचे सगं्रह 
सनिननवरील प्रकक्रान ा तन (प्र गॅ्रम). महनरनष्र तलमन महसूल (नेर िू-मनपन) ननाम, १९६९, ननाम २(ड-१) 
 
११४. 'सगं्रह सा ान' (storage device) ानचन अथ म, म.त.मअ. कलम २ (३३-अ) मध्ाे व्ानख्ान केयानप्रमनणे 
सगं्रहसनिन. महनरनष्र तलमन महसूल (नेर िू-मनपन) ननाम, १९६९, ननाम २(ड-२) 
 
११५. 'मळईची जमीन' ककंिा  'जलोढ जमीन' म्हणत ेक णत्ानही तीरनवर ककंवन ककनन वर तानर झनलेली ेन नची 
तमीन. अशी तमीन एक एकरहून कमी असय ानस, ककंवन ककननर ानलेतच ान ि ेविनदनरनच ान म ू िनरण 
तलमनीच ान षातते्रनच ान एक दशनंशपेषातन कमी असय ानस, नतचन तनत् परेतन महसलू मके त उपा े करतन ाेत . अशी 
तमीन एक एकरहून अधिक असेल तवे्हन जतयहनधिकनरी म.त.म.अ. कलम ३२(१) मध्ाे तरतदू केयानप्रमनणे, 
ककननर ानलेतच ान ि ेविनदनरनस, वनसषमक णकनरणीच ान नतपिीहून अधिक ननही अशन ककमतीस देऊ शकतनत. 
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अशन ि ेविदनरनने, जतयहनधिकनर ानने देऊ केलेली तमीन स्वीकनरली नसेल ण ण ती म  ची तमीन क णत्ानही 
सनवमतननक ककंवन सरकनरी प्रा तननथ म णवश्ाक नसेल तर ती तमीन एक वषम करनरनने देतन ाेत ेककंवन 
सनवमतननक लललनवनदवनरे सवनमत अधिक ब ली करणनर ानस सवकयानत ाेत.े  म.त.म.अ. कलम ३२, ३३, ६५ ण ण 
महनरनष्र तमीन महसूल (म  ची तमीन व िौत तमीन) ननाम १९६७ 
 
११६. 'ाौत जमीन' म्हणते एखनदान ि-ूमनपन क्रमनंकनतील क णतनही िने िेपीम ेे कमी ह णे. असन कमी 
झनलेलन झनलन तलमनीचन िने, अध्ानम एकरनहून तनस् त असेल तर नतचान िनरकनस, महसलू णकनरणीत 
प्रमनणशीर कपनत क न णेयानचन हकक असत . ि-ूमनपन क्रमनंकनच ेएकूण षातेत्रर् , त्ानची णकनरणी व िेपीम ेे 
ेेलेल,े कमी झनलेले षातेत्र ान े ष्िी सवचनरनत णेऊन, अशी कपनत करनवानचान णकनरणीची रककम जतयहनधिकनरी 
 रसवतनत. िेपीम ेे ेेलेयान ज्ान तलमनीचान सबंिंनत णकनरणीत कपनत करयानत णली असेल ती तमीन पने्हन 
प्रकि झनयानवर नतच ेषातेत्रर्  अध्ानम एकरनहून अधिक ह त असेल तर तमीनिनरक पने् हन पणूम णकनरणी देयानस 
पनत्र ह त.े म.त.म.अ. कलम ६६ ण ण महनरनष्र तमीन महसूल (म  ची तमीन व िौत तमीन) ननाम १९६७ 
 
११७. 'भमूा पन क्रमा ंक' म्हणते म.त.म.अ. कलम ८२ अन्वाे ननजश्चत केलेयान ककमनन षातेत्रनपेषातन कमी षातेत्र 
नसलेयान प्रत्ाेक िनरण तलमनीचे िमूी अलिलेखनतील ि-ूमनपन क्रमनंक म्हणून स्वततं्रपणे म तमनप णेऊन त् ानचंे 
वेीकरण करयानत ाेत ेण ण त् ानंची सीमन धचन्हनंदवनरे ननजश्चत करयानत ाेत ेण ण त् ानंनन क्रमनंक टदलन तनत . 
असन क्रमनंक म् हणत ेिमूनपन क्रमनंक. महनरनष्र तमीन महसूल िू-मनपन ननाम, १९६९ (महसेली िू-मनपन व िू-मनपन 
क्रमनंकनच ेउपसविने) ननाम, १९६९, ननाम ३(१) 
 
११८. 'उपविभा ग क्रमा ंक' म्हणत ेम.त.म.अ. कलम ८२ अन्वाे ननजश्चत केलेयान ककमनन षातेत्रनपेषातन कमी षातेत्र 
असलेयान प्रत्ाेक िनरण तलमनीचे, ती ज्ान ि-ूमनपन क्रमनंकनमध्ाे समनसवष्ि करयानसबंिंी ननदेश देयानत णलन 
असेल त्ान ि-ूमनपन क्रमनंकनचन उपसविने म्हणून िमूी अलिलेखनमध्ाे स्वततं्रपणे म तमनप णेयानत ाेऊन 
वेीकरण करयानत ाेत.े िमूी अलिलेख सचंनलकनंनी ननदेश टदयानस ती िनरण तमीन स्वततं्रपणे सीमनंककत 
करतन ाेत ेव नतची क्रमनकं देऊन नोंद णेयानत ाेत.े असन क्रमनंक म् हणते उपसविने क्रमनंक. महनरनष्र तमीन 
महसूल िू-मनपन ननाम, १९६९ (महसेली िू-मनपन व िू-मनपन क्रमनंकनचे उपसविने) ननाम, १९६९, ननाम ३(२) 
 
११९. 'मा गा स िगष' म्हणत,े अनसेधूचत तनती, अनसेधूचत तमनती, नवबौध्द, पररलशष्ि १ मध्ाे  
सवननटदमष्ि केलेयान सवमकेत तनती, पररलशष्ि २ मध्ाे सवननटदमष्ि केलेयान ििकान तमनती व पररलशष्ि ३ मध्ाे 
सवननटदमष्ि केलेले इतर मनेनस वेम. महनरनष्र तमीन महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) ननाम, १९७१, 
ननाम २(अ) 
  
१२०. 'मा गा स िगष सहका री ससं्ाा ' म्हणत,े ज् ान ससं्थ चेे ६० िककानहून कमी नसतील इतके सदस्ा  
मनेनसवेनमतील असनू ती, महनरनष्र सहकनरी ससं्थ न अधिननाम,१९६० अन्वाे नोंदसवयानत णलेली असेल ककंवन 
नोंदली असयानच ेसमतयानत ाेत असेल अशी ससं्थ न. महनरनष्र तमीन महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) 
ननाम, १९७१, ननाम २(ब) 
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१२१. 'जा तीने ककंिा  व् यजक् तश: जमीन कसिे' म् हणत ेस्वत:चान अंे मेहनतीने ककंवन स्वत:चान केिंेबनतील 
क णत्ानही व्ाकतीचान अंे मेहनतीने ण ण मतेरीने कनमनवर लनवलेयान मतेरनंकरवी ककंवन र ख रकमेत ककंवन 
मनलनचान ुनपनत, परंत ेसपकनचान टहश्श्ानचान ुनपनत नव्हे-देा असलेयान न करनचान प्रसंे  पनत मदतीने क णतीही 
तमीन कसणे. महनरनष्र तमीन महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(ड) ण ण महनरनष्र 
के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम २०११, कलम २(६) 
 
१२२. 'ओलीता ची जमीन' म्हणत,े क णतीही पनिबिंनरानचान बनंिकनमनदवनरे तललसधंचन प्रनप् त ह णनरी तमीन. 
महनरनष्र तमीन महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(ड) 
 
१२३. 'अन सधूिकचत जा ती' म्हणत ेिनरतनचान ससंविनननचान अनचेेेद ३४१ अन्वाे, अनसेधूचत तनती म्हणून 
समतयानत ाेत असतील अशन तनती, वशं ककंवन तमनती अशन तनतीच,े वशंनचे ककंवन तमनतीच ेिने ककंवन 
त्ानतील ेि. महनरनष्र तमीन महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(म) 
 
१२४. 'अन सधूिकचत जमा ती' म्हणत ेिनरतनचान ससंविनननचान अनचेेेद ३४२ अन्वाे अनसेधूचत तमनती म््णून 
समतयानत ाेत असतील अशन तमनती ककंवन तनतनती समहू ककंवन अशन तमनतीच ेककंवन तनतनती समहूनचे िने 
ककंवन त्ानतील ेि. महनरनष्र तमीन महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(न) 
 
१२५. 'गा ळपेर जमीन' म्हणते रनज्ा शनसननकड ेननटहत असेल अशी नदी, ननल,े तलनव, सर वर, तलनशा, बनंि, 
पनि, तलमनेम ण ण सवम जस्थ र ण ण प्रवनही पनयानचान त नशी जस्थ त असलेली तमीन, ती नीसधेमक  
प्रकक्राेमध्ाे पनणी कमी झनयानम ेे टदस ूलनेत ेण ण सनमनन्ात: कृसषसन   उपलबि ह त.े परंते ानमध्ाे म.त.म. 
अधिननामनचान कलम ३२ ण ण ३३ ानमध्ाे ननटदमष्ि केलेयान तलमनीचन समनवेश ह त ननही. महनरनष्र तमीन 
महसूल (सरकनरी तलमनीची सवयहेवनि लनवणे) ननाम, १९७१, ननाम २(ओ)(१) 
 
१२६. 'अधिकाकृत सलग सीमा  धिकचन्हे' म् हणते सीमन पट्िन ककंवन िेरन, सरबनंि ककंवन कंेपण ण ण लितंीसनरखी इतर 
कनाम स्व पनची सले बनंिकनम.े महनरनष्र तमीन महसूल (सीमन व सीमन धचन्हे) ननाम, १९६९, ननाम ३  
 
१२७. 'खंडडत सीमा  धिकचन्हे' म् हणते ओबडि बड णकनर टदलले लनंबडेके देड, तनशीव देडनच ेखनंब ककंवन लसमलिच े
धचरेबदंी खनंब ककंवन ननम ेतन पनान णनलनू तलमनीत णट्ि बससवलेले लसमलि ककंवन चेनन ानंचे खनंब ककंवन मनती, 
लसमलि ककंवन चेन्ानमध्ाे बससवलेयान पककान सविनचं ेबनसवलेले खनंब, ल लकनकृनत, णातनकृती ककंवन क णनकृती 
उंचविन ककंवन सटे्ान देडनंचन बुेनत ककंवन ि-ूिनेनसन   ा ग्ा वनितील अशी िमूी अलिलेख सचंनलकनंनी मनन्ातन 
टदलेली इतर धचन्हे. महनरनष्र तमीन महसूल (सीमन व सीमन धचन्हे) ननाम, १९६९, ननाम ३  
 
१२८. ‘फा जजदंा र आणि फा जजंदा री क ळे’ म्हणत ेननात तमीन िनड ेि न, सेवनननवतृ्ती व कर ि-ूिनरणनपदितीवर 
रनज्ा शनसननकडून तमीन अखंडतनेे िनरण करीत असेल ण ण जतन ेइमनरती व इतर बनंिणी उिनरयानचान 
प्रा तननथ म अशी तमीन ककंवन नतच ेिने, इतर व्ाकतीनंन  ढ ककंवन समंत िनड ेिरयानवर पट्ट्ानने टदलेली 
असेल अशी व्ाकती, ज्ान इतर व्ाकतींनन अशी तमीन ककंवन नतच ेिने पट्ट्ानने देयानत णल ेअसतील त्ान 
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व्ाकतींनन ‘र्नजतंदनरी के े’ असे सबं ियानत ाे ल. संककणम- मेंब  शहर (इननमी व सवशेष) िू-िनरणनपदिती ननहीशन 
करयानबनबत ण ण महनरनष्र तमीन महसूल अधिननाम (सेिनरणन) अधिननाम, १९६९, ननाम २(४) 
 
१२९. ‘फा जजदंा री जमीन’ म्हणत ेर्नजतंदनरनने िनरण केलेली ण ण म.त.म. अधिननाम, कलम ३०५ अन्वाे 
 ेवलेयान नोंदणीपसे्तकनंमध्ाे व सनरन ानदीमध्ाे अशी (तमीन) म्हणून नोंद केलेली तमीन. संककणम- मेंब  शहर 
(इननमी व सवशेष) िू-िनरणनपदिती ननहीशन करयानबनबत ण ण महनरनष्र तमीन महसूल अधिननाम (सेिनरणन) अधिननाम, 
१९६९, ननाम २(५)  
 
१३०. ‘भ-ूाा रिा  शनरा स का यदे’ म्हणत े‘सनष्िी इस्िेि (तमीन महसलूनची सिू रदद करणे) अधिननाम, १९५१,’ 
‘मेबं  तनतइननम ेननहीशी करयानबनबत अधिननाम, १९५२,’ ‘मेबं  सवलीन षातेत्र ेव प्रदेश(तहनधेर ान ननहीशन 
करयानसबंिंी) अधिननाम, १९५३,’ ‘मेबं  सवलीन प्रदेश ककरक   दमेनलन वटहवनिी ननहीशन करयानबनबत 
अधिननाम, १९५५,’ ण ण मेबं  शहर (इननमी व सवशषे ि-ूिनरणनपदिती) ननहीशी करयानबनबत ण ण महनरनष्र 
तमीन महसलू अधिननाम, १९६९. संककणम- महनरनष्र सववक्षषातत िूलम अधिननामनतील सवदामनन खनण व तमीन मनलकक 
हकक ननटहसे करयानबनबत अधिननाम, १९८५, ननाम ३(ड)  
 
१३१. ‘अतंमृषदा  हक्क’ म्हणते क णत्ानही तलमनीचान पषृ् िनेनवर ककंवन णतयान थ रनवर सनपडलेली ककंवन 
सनपडयानची शकातन असलेली खनण व खननत ेानंवरील क णतहेी हकक. संककणम- महनरनष्र सववक्षषातत िूलम 
अधिननामनतील सवदामनन खनण व तमीन मनलकक हकक ननटहसे करयानबनबत अधिननाम, १९८५, ननाम ३(र्) 
 
१३२. एखनदान प्रकयपनचान सबंिंनत ‘बा धिकात पररमडंल’ म्हणत,े त्ान प्रकयपनम ेे बनधित झनलेयान पररमडंलनच ेषातेत्र 
म्हणून कलम १३ अन्वाे ण सषत केलेले षातेत्र संककणम- महनरनष्र प्रकयपबनधित व्ाकतींचे पेनवमसन अधिननाम, १९८६, 
ननाम २(१) 
 
१३३. ‘प्रकलपबा धिकात व्यक्ती’ म्हणत,े  
(अ) एखनदान प्रकयपनचान प्रा तननकररतन, ज्ान ि ेविनदनरनची प्रकयपबनधित पररमडंलनतील तमीन (ेनव नणनतील 
तमीन ि न) सपंनटदत करयानत णली असेल, अशी ि ेविनदनर व्ाकती. तथे  ेएखनदान शते तलमनीची, सबंधंित 
ेनवनचान अलिलेखनतील नोंद, असविकत टहदं ूकेिंेबनतील कतनम पुेनष ककंवन व्ावस्थ नपक म्हणून क णत्ानही एकन 
िनवनचान ननव ेकेलेली असेल, तथे े, प्रत्ाेक िनवनलन (ककंवन मतृ िनवनचन मेलेन ककंवन मेलेे ानंनन संाेकतपणे) त्ान 
तलमनीत टहस्सन रनहील, मे त्ानचे ननव अशन ेनवनचान अलिलखेनत नोंदलेल ेअस  व नस , ण ण त्ानस 
प्रकयपबनधित व्ाकती म्हणनू मननयानत ाे ल.  
(ब) तलमनीचान सपंनदननचान वे ी जतचानकड ेसबंधंित के वटहवनि कनादानन्वाे बनधित पररमडंलनतील तलमनीचन 
प्रत्ाषात कबतन असेल अशी व्ाकती. 
(क) लनििनरक पररमडंलनतील ज्ान ि ेविनदनर व्ाकतीचंी तमीन, म ठ्ान व मध्ाम पनिबिंनरे प्रकयपनखंनलील 
कनलवे व त्ानंचे ककननरे ानंचे बनंिकनम, सवस्तनर, सिेनरणन ककंवन सवकनस ानंसन   ककंवन बनधित पररमडंलनतील 
व्ाकतींचान पनेवमसननसन   नवीन ेनव नण बससवयानसन   सपंनटदत केली असनू,  
(एक) सपंनदनननतंर जतची उवमररत लनेवडा ग्ा िनरण तमीन १ हेकिरहून कमी झनली णहे ककंवन  



 

 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री,       महसूल संबंधित व् ानख् ान  Page 25 

 

(दोन) जतची उवमररत िनरण तमीन अशन तकेडानंमध्ाे सविनेली ेेली णहे, कक त ेलनेवडीचान दृष्िीन ेर्नादेशीर 
रनटहलेले ननहीत ककंवन  
(तीन) जतची उवमररत िनरण तमीन लनेवडीस अा ग्ा  रली णहे. अशी ि ेविनदनर व्ाकती. संककणम- महनरनष्र 
प्रकयपबनधित व्ाकतींचे पेनवमसन अधिननाम, १९८६, ननाम २(२) 
 
१३४. ‘शतेजमीन’ ान सजं्ञेत र् बनेनात करणे, सपके, ेवत ककंवन बनेनाती उत्पन्न कनढणे, दगे्िव्ावसना, 
केककेिपनलन, पशिेनपीदनस, औषिी वनस्पतींची लनेवड करयानत ाेणनरे र पम े ककंवन ेरेनंची चरन , ानसन   
वनपरयानत ाेणनर ान ककंवन वनपरयानत ग्ान तलमनी ानंचन समनवेश ह त . केव  लनकूड त डयानसन   वनपरलेयान 
तलमनींचन त्ानत समनवेश ह त ननही. संककणम- महनरनष्र प्रकयपबनधित व्ाकतींचे पेनवमसन अधिननाम, १९८६, ननाम 
२(४)  
 
१३५. ‘प्रकलप’ म्हणत-े 
(अ) पनिबिंनरे प्रकयप व त्ानचन अथ म पनिबिंनर ानंचान प्रा तननथ म, पनणीपरेव न करयानसन   केलेले क णतहेी 
बनंिकनम, बनंिकनमनचन सवस्तनर, सिेनरणन ककंवन सवकनस.  
(ब) वीत प्रकयप म्हणत,े वीतननलममती ककंवन वीतपरेव न ानंसन   उिनरलेले क णतहेी कनम अथ वन वीतसवषाक 
सवकनसनलन प षक अस ेक णतहेी कनम, ानसबंिंनच ेबनंिकनम, सवस्तनर, सिेनरणन ककंवन सवकनस. 
(क) ल क पा ेी प्रकयप म्हणत,े पनिबिंनरे प्रकयप ककंवन वीत प्रकयप ानंचान व्ानतररकत ल क पा ेनसन   केलेले 
क णतहेी बनंिकनम, सवस्तनर, सिेनरणन ककंवन सवकनस. ककंवन 
(ड) अशन द न ककंवन अधिक प्रकयपनंचन क णतनही सांकेत प्रकयप ण ण त्ानमध्ाे ज्ानम ेे, अशन प्रकयपनसन   
वनपरयानत ाेणनर ान तलमनीचे िनरक ककंवन ि ेविनदनर बनधित ह तनत ण ण ज्ानचंानसबंिंनत 
िसूपंनदनअधिननाम, कलम ११ अन्वाे अधिसचूनन कनढयानत णली णहे, अस ेएखनदान प्रकयपनचान 
अमंलबतनवणीशी अनषेधंेक ककंवन त्ानस परूक असणनरे क णतहेी बनंिकनम, सवस्तनर, सिेनरणन ककंवन 
सवकनससवषाक कनम ेानंचन समनवेश ह त . संककणम- महनरनष्र प्रकयपबनधित व्ाकतींच ेपेनवमसन अधिननाम, १९८६, ननाम 
२(१०) 
 
१३६. 'स् ाा शनक चौकशी' म् हणते तलनठ् ानलन वदी लम नय ाननतंर, त् ान वदीची खनतरतमन करय ानसन   सरपचं, 
प लीस पनिील ण ण ेनवनतील अन् ा प्रनतजष्  त व् ाक तीकंड ेकरय ानत ाेणनरी चौकशी म् हणते स् थ नननक चौकशी.  
 
१३७. 'नोटीस 'बजा ििे' म् हणते सबंिंीत व्ाकतीलन न िीस प्रनप्त ह णे. पटहली न िीस शकात  प स्िनन ेपन वली 
तनत ेककंवन क तवनलनमनर्म त सबंिंीत व् ाक तीवर समषात ककंवन त् ान व् ाक तीच ान सविी सय लनेनरनवर बतनवनू प ह च 
णेतन ाेत ेअथ वन प ह च-देा नोंदणीकृत प स्िनन ेपन वली तनत.े प ह च-देा नोंदणीकृत प स्िनची प ह च परत 
णयानस न िीस बतनवली ेेली अस ेेटृहत िरल ेतनत.े अनंतम न िीस ही सबंिंीत इसमनचान शवेिचान ज्ञनत 
पत्त्ानवर, त् ानच ान णरनतील सज्ञनन व् ाक तीकड ेदेऊन व त् ानची प ह च णेऊन न िीस बतनवतन ाेत ेअथ वन 
पचंननम्ानने, णरनचान मखे् ा दरवनज्ानलन ककंवन तलमनीलन डकवनू (धचकिवनू) बतनवली तनत.े अशनप्रकनरे 
पचंननम्ानने डकवलेली न िीस बतनवली ेेली अस ेेहृीत िरल ेतनत.े कनही प्रकरणनत वतममननपत्रनत प्रलसध् द क न 
न िीस बतनवतन ाेत.े म.त.म.अ. कलम ३०२  
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१३८. 'ज डी' म् हणत ेवतन तलमनींसबंिंनत शतेतलमनीसन   णकनरय ानत ाेणनर ान महसलूनच ान रक कमेखनली 'तेडी 
ककंवन सवशषे' ान प्रकनरच ान रकमेचन उय लेख असत . इननमदनरनकडून वसलू केलेय ान तमीन महसलूनपीकक त  िने 
सरकनर तमन केलन तनत  त् ान िनेनलन 'तेडी' म् हणतनत.  
 
१३९. 'न कसा न' म् हणत ेवतन तलमनींसबंिंनत, इननमदनरनने वसलू केलेय ान तमीन महसलेनपीकक त  िने इननमदनर 
स् वत:कड े ेवत  त् ान िनेनलन 'नकेसनन' म् हणतनत.  
 
१४०. 'सा रा  मा फी' म् हणते सवसवि कनरणनंसन   महसलू णकनरणी मनर् करणे म् हणते सनरन मनर्क. म.त.म.अ. 
कलम ४७, ७८  
 
१४१. 'सकंीिष इना म' म् हणते सनवमतननक कनरणनंसन   महसलू कनादानतील तरतदेींन्वाे सवलशष्  अि ण ण सनरन 
मनर्कने, कबतेहककनची ककंमत न णेतन टदलेयान तलमनी. उदन. शन न, महनसवदानलाे, दवनखनन,े कक्रडनंेणे 
इत् ानदींनन कनही अिींवर टदलये ान तमीनी. अशन तलमनींची नोंद ेनव नमनेन २ व ३ मध्ाे असत.े ान तलमनीनंन 
इननम वेम-७ असेही म् हणतनत.  
  
१४२. 'देिस्ाा न इना म' म् हणत ेदेवदेवतन ककंवन अन्ा िनलममक स्थ  नंचान व्ावस्थ सेन   शनसननने प्रदनन केलेली 
तमीन. ानलन इननम वेम- ३ असेही म् हणतनत. 
 
१४३. 'ररगॅ्रन् ट रक् कम' म् हणते वतन कनाद ानन् वाे देवस्थ नन इननम वेम तीन ण ण इननमवेम सनत (महसलू 
मनर्कचान तलमनी) स डून बनकक सवम इननमे सवसवि तनरखनंनन खनलसन/नष्ि करयानत णलेली णहेत. ान सवम 
तलमनी शनसननकड ेवेम झनयाननतंर अशन तलमनींची णकनरणीचान पिीतील  रनसवक रक कम ण ण मदेत  रवनू 
ान तलमनी वतनदनरनंनन पने् हन नवीन शतीवर प्रदनन (ररगॅ्रन् ि) करय ानत णय ान. ज् ान वतनदनरनंनी मदेतीत रक कम 
िरली त ् ानंच ानकडून सहनपि ण ण मदेतीनतंर बनरनपि रक कम वसलू करय ानत णली. अशी रक कम म् हणते 
ररगॅ्रन् ि रक कम.  
 
१४४. 'सकंीिष जमीन महस ल' म् हणते म ू तमीन महसलून व् ानतररक त इतर रक कम. सकंकणम तमीन महसलेनचे 
द न प्रकनर णहेत. 
(१) स् थ नननक उपकरनंसह पनत्र सकंकणम तमीन महसलू: ज् ान सकंकणम तमीन महसलेनचन सबंिं तलमनीच ान 
उपा ेनशी असत  अशन सकंकणम तमीन महसलेनवर सवम सनिनरण तमीन महसलूनच ानच दरनने स् थ नननक उपकर 
बसत . (उदन. तमीन िनड)े  
(२) स् थ नननक उपकरनंसह अपनत्र सकंकणम तमीन महसलू: ज् ान सकंकणम तमीन महसलेनचन सबंिं तलमनीच ान 
उपा ेनशी नसत  त् ानवर स् थ नननक उपकर बसत ननही. (उदन. दंडनची रक कम)  
सकंकणम महसलू णकनरणीच ेअधिकनर तहलसलदनर व उपसविनेीा अधिकनरी ानंनन असतनत.  
 
१४५. 'शा सकीय पट् टेदा र' म् हणते ज् ान शतेकर ानंनन  रनसवक मदेतीसन   शनसननकडून वटहवनिय ानसन   िनडतेत् वनवर 
तमीन देय ानत णली णहे अशन शतेकर ानस शनसकका पट् िेदनर म् हणतनत. म.त.म.अ. कलम २(११); ३८  
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१४६. 'पोटखरा ब क्षते्र' म् हणते खडकन , खंदक, खनणी, ननल,े इत् ानदीने व् ानप् त असलेले षातेत्र ज् ानत सपक लनेवड 
करतन ाेणे शक ा ह त ननही असे लनेवडीा ग् ा नसलेल ेषातेत्र. ान 'प िखरनब' षातेत्रनच े'प िखरनब' वेम अ' ण ण 
'प िखरनब' वेम ब' असे द न प्रकनर णहेत.   
'प िखरनब-वेम अ' म् हणते खडकन  षातेत्र, ननल,े खदंक, खनणी इत् ानदीने व् ानप् त असलेले षातेत्र. वेम अ अतंेमत 
ाेणनर ान प िखरनब षातेत्रनवर महसलूनची णकनरणी करय ानत ाेत ननही. अशन षातते्रनखनली ाेणनर ान तलमनीत तर 
शतेकर ानने कनही पीके णेतली असतील तर पीक पनहणीच ान वे ेस अशन पीकनंची नोंद णेतन ाेत.े 
'प िखरनब वेम ब' म् हणते रस् त,े पदपथ  ककंवन तलप्रवनह, कनलवे, तलनव अशन सनवमतननक प्रा तननथ म ककंवन 
णरेतेी प्रा तननसन   वनपरणेत ाेणनरे तलनव ककवन ओढन ानंनी व्ानपलेली ककंवन क णत्ानही तनती-तमनती मनर्म त 
दहनिमूी ककंवन दर्निमूी म्हणून वनपरनत असणनरी ककंवन पनय ानची िनकक, रटहवनस वनपर अशन कनही सवलशष्   
प्रा तननथ म रनखून  ेवलेली,  ण ण त् ानम ेे लनेवडीसन   उपलब ि नसलेले षातते्र. 'प िखरनब वेम ब' षातते्रनवर 
क णत्ानही प्रकनरची महसलू णकनरणी करय ानत ाेत ननही. 
 
१४७. 'पीक पहा िी' म् हणत ेशतेनत पीक उिे असतनंनन, वषनमतनू द न वे न खरीप हंेनमनत (०१ ऑेस् ि त े१५ 
ऑक ि बर) ण ण रब बी हंेनमनत (१५ न व् हलबर त े३१ तननेवनरी), तलन   ानंनी सबंिंीत शते मनलक, सरपचं, 
ग्रनमपचंनात सदस् ा ण ण ेनवकरी ानंनन पवूम सचूनन देऊन, प्रत् ाषात शतेनवर तनऊन, सबंिंीत शतेनत उभ् ान 
असणनर ान सपकनचंन तसेच त् ान शतेतलमनीत असणनर ान र् झनड,े वन झनड,े सवहीर, णरपड इत् ानदी नोंदी ेनव 
नमनेन १२ मध् ाे नोंदसवणे तसेच खनत्री करणे. पीक पहनणीच ान वे ेस शतेतलमनीच ान वीि मनलकनलशवना अन् ा 
व् ाक ती, शतेतलमनीत बेकनादेशीरपणे वटहवनि करीत नसय ानची खनत्री केली तनत.े महनरनष् र तमीन महसूल अधिकनर 
अलिलेख ण ण नोंदव् ान (तानर करणे ण ण सेजस् थ तीत  ेवणे) ननाम १९७१, ननाम ३० 
 
१४८. 'खरीप गा िे' म् हणत ेज्ान ेनवनंत मखे् ात: तेन त ेसप्िलबर ान खरीप हंेनमनत सपके णेतली तनतनत त् ाननंन 
खरीप ेनवे म् हणतनत. 
 
१४९. 'रब्बी गा िे' म् हणते ज्ान ेनवनंत मखे् ात: ऑकि बर त ेतननेवनरी ान रबबी हंेनमनत सपके णेतली तनतनत 
त् ाननंन रबबी ेनवे म् हणतनत.  
 
१५०. 'क.जा .प.' म् हणते कमी-तनस् त पत्रक. ेनवनतील शतेतलमनी, रस्त,े ननल,े ओढे, स्मशननिमूी, वनषातेत्र, 
िसूपंनदन इत्ानदी सवसवि कनरणनंम ेे तलमनीचान षातेत्रनंमध्ाे अमलेनग्र बदल ह त असत . अशनवे ी ेिनच ेम ू षातेत्र 
बदलयानम ेे तलमनीचान म ू रेकॉडममध्ाे, म तणी खनत्ानकडून एक े षवनरन ण ण रेखनधचत्र त डून कमी-तनस्त 
पत्रक ननवनच ेतानर केल ेतनणनरे सववरणपत्र म् हणते क.तन.प. महनरनष्र तलमन महसलू अधिननामनत तरतदू 
केयानप्रमनणे सव्हे नबंर/ेि नबंरचे णकनर व षातेत्रनमध्ाे कनही कनरणनंस्तव बदल झनयानस, ेनवचान 
णकनरबदंनमध्ाे बदल करयानसन   त  अलिलखे तानर केलन तनत . त्ानस कमी-तनस्त पत्रक म्हणतनत. 
सनिनरणपणे शते तलमनीचन वनपर बबनशतेी प्रा तननसन   करनवानचन असयानस, म ू िमूनपननमध्ाे े णतीा 
ककंवन हस्तद षनने ननमनमण झनलेली चूक (षातेत्र द ेस्ती), बबनणकनरी तलमनीवर णकनरणी करणे (म ू िमूनपननचान 
वे ी णकनरणी न केलेयान तमीनी), म   तमीनीचंे प्रदनन इ. िसूपंनदन ान प्रकरणी कमी-तनस्त पत्रक तानर 
करनवे लनेत.े 
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१५१. 'आका रफोड' म् हणते सव्हे नबंर/ेि नबंरच ेउपसविने पडयानम ेे त्ानंचान षातेत्रर् नत झनलयेान बदलननसेनर 
िमूी अलिलखे खनत्ानने तानर केलेले दुेनस्ती पत्रक म् हणते णकनरर् ड. िमूनपननच ेवे ी सव्हे नबंरच ेषातते्र व 
णकनर, एकबत्रकरण ा तनेवे ी ेिनचे षातते्र व णकनर कनाम केलेलन णहे. सदरहू सव्हे नबंर अथ वन ेि नबंर 
मध्ाे प िटहस्सन म तणीने, क िमवनिपनने, िसूपंनदननने ककंवन बबनशतेी णदेशनने सदरहू सव्हे नबंर अथ वन ेि 
नबंरचन णकनर कमी-तनस्त केलन तनत  त्ान पत्रकनलन णकनर र् ड पत्रक असे म्हणतनत. णकनर र् ड पत्रक िमूी 
अलिलेख कनानमलानतरे् तानर करय ानत ाेत.े   
   
१५२. 'िरकस जमीन' म् हणते िनतशतेी लनेवडीसन   ककंवन रनबखतनचान प्रा तननथ म उपा ेनत णणली तनणनरी 
तमीन. तकेडबेदंी-तकेडते ड व एकत्रीकरण कनादन, १९४७ अन् वाे वरकस तलमनीचे प्रमनणितू षातेत्र २० ेे ें 
 रसवले णहे. (महनरनष् र के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम २०११, कलम २०-अ) 
 
१५३. 'जजरा यत जमीन' म् हणते पनवसनचान पनयानवर शतेी ह त असणनरी तमीन. ानलन जतरनात तमीन सधे् दन 
म् हणतनत. तकेडबेदंी-तकेडते ड व एकत्रीकरण कनादन, १९४७ अन् वाे क रडवनहू ककंवन जतरनात तलमनीचे प्रमनणितू 
षातेत्र १५ ेे ें  रसवले णहे. 
 
१५४. 'बा गा यत जमीन' म् हणते कॅनॉल, म ि, पनि ानचं ान पनय ानचन शतेीसन   पनणीपरेव न ह त असणनरी तमीन. 
तकेडबेदंी-तकेडते ड व एकत्रीकरण कनादन, १९४७ अन् वाे सवटहर बनेनाती बनेनाती तलमनीच ेप्रमनणितू षातते्र २० 
ेे ें तर कॅनॉल (पनि) बनेनाती तलमनीचे प्रमनणितू षातते्र १० ेे ें  रसवले णहे. ननर , प र् ी झनड े
लनवय ानसन   वनपरय ानत ाेणनर ान वनडी तलमनीच ेप्रमनणितू षातते्र ०५ ेे ें णहे. 
 
१५५. 'कसबा ' म् हणत ेकसब असणनर ान ल कनंच ान तनस् त वनड ान असणनरे ेनव.   
 
१५६. 'मौज ेगा ि' म् हणते कमी वनडान असणनरे कसबे ेनवनपेषातन े िे ेनव.   
 
१५७. 'ख दष' म् हणते एकनच ननवनचान द न ेनवनंपीकक लहनन ेनव.  
 
१५८. 'ब द्र क (ब ॥)' म् हणते एकनच ननवनचान द न ेनवनंपीकक म  े ेनव.  
 
१५९. 'प्रमा िीत प्रत/उता रा ' म् हणते सवटहत ररतीने तानर केली तनणनरी, कनेदपत्रनची प्रत. म.त.म.अ. कलम २(६); 
िनरतीा पेरनवन अधिननाम १८७२, कलम ७६  
 
१६०. 'िक् फ जममनी' म् हणते कल ् शनसननच ान, वकर् अधिननाम १९९५ नसेनर सवमसनमनन्ापणे इस्लनम िमनमचान 
िनलममक कनमनकररतन वनपरयानत ाेणनर ान सवम लम कती (मलशद, इदेनह, देनम, मकबरन, कब्रस्तनन, िनलममक 
उपनसनन ससं्थ न, अननथ नला) मश तले-  खदमत इननम ान बनबी वकर् कनादानखनली ाेतनत. वकर् अधिननाम 
१९९५ चान कलम ३(णर) वकर् अधिननामनतील कलम च ान तरतदेींन्वाे सदर कनादानलन अधििनवी प्रिनव 
(Overriding effect) प्रदनन करयानत णलन असनू त्ाननसेनर ान कनादानतील तरतदेी व अन्ा क णत्ानही 
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कनादानतील तरतदेी परस्पर सवसंे त  रत असयानस, अशन वे ेस वक र् कनादानचान तरतदेी प्रिनवी  रतनत. 
वकर् अधिननाम १९९५ चान कलम १०८-अ   
 
१६१. 'अल पभाूा रक शतेकरी' म् हणते त  शतेकरी मनलक व/ककंवन के  म् हणून एक हेक िर पातं (२.५ एकर) शते 
तमीन वटहवनित .  
 
१६२. 'लहा न शतेकरी' म् हणते त  शतेकरी मनलक व/ककंवन के  म् हणून एक हेक िर (२.५ एकर) पेषातन तनस् त शते 
तमीन वटहवनित .   
 
१६३. 'दबूषल घटक' म् हणत ेद न हेक िरपेषातन तनस् त ननही अशी क रडवनहू तमीन िनरण करणनरन (दषे् कन  प्रवण 
म् हणून तनहीर षातेत्रनत तीन हेक िर) लहनन शतेकरी ण ण ज् ानचे बबेर-शतेी वनसषमक उत् पन् न ुन. १३,५००/- पेषातन तनस् त 
ननही.    
 
१६४. 'दा ररद्र रेषखेा लील व् यक् ती' म् हणते ज् ानचे पीसन अथ वन मनल ककंवन अशंत: पीसन ण ण अशंत: मनल अशन सवम 
मनेनंनी लम णनरे एकूण वनसषमक उत् पन् न ग्रनलमण िनेनत ुन. २०,०००/- पेषातन ण ण शहरी िनेनत ुन. २५,२००/- 
पेषातन तनस् त ननही.   
 
१६५. 'शतेिा र पत्रक' म् हणत ेज् ान पसे्तकनत िमूनपन क्रमनंकननसेनर षातते्र व णकनर नमदे केलेलन असत .   
 
१६६. 'कचचा  स ड' म् हणते मखे् ात: क कण सविनेनत, एकूण षातेत्र दनखसवयानकनमी सडे (पजेस् तकन) वनपरनलन तनत . 
त्ानमध्ाे िमूनपन क्रमनंक, प ि टहस् सननबंर, स्थ  नचे ननव, जतरनात, बनेनात ानंच ेषातेत्र व णकनर नमदू असत . 
 
१६७. 'पक्का  स ड' म् हणते मखे् ात: डोंेरन  िनेनतील ेनवनसन    ेवयानत ाेणनरी पजेस् तकन. ानमध्ाे िमूनपन 
क्रमनंक व त्ानमध्ाे पडलेयान प िटहस्स्ानची स्केली णकृती असत.े तसेच तलमनीचन प्रकनर, िमूनपन क्रमनंक व 
प ि टहस्स्ानचे असणनरे खरनबन षातेत्र व णकनर नमदू असत .  
 
१६८. 'दरिा री' म् हणते िमूनपन क्रमनंक, प्रत नबंर, कचचन व पककन णकनर व षातते्र नमदू असणनरी पजेस् तकन.  
 
१६९. 'क्ला सर रजजस्टर' म् हणते िमूनपन क्रमनंक / प ि टहस् सन नबंर, तलमनीचे प्रकनरननहना षातते्र, प िखरनब, 
जतरनात, बनेनात व तरी ानप्रमनणे दर व णकनर नमदू असणनरी पजेस् तकन. ानत तलमनीची ेनवनपनसनू व 
पनयानपनसनू असणनरी लनंबी, मील ानवंुनन कनाम एकरी दर कनढललेन असत . 
 
१७०. 'प्रशतब क' म् हणते तमनबदंीच ानवे ी प्रतबदंी करतनंनन, प्रत्ाेक िमूनपन क्रमनंकनची प्रत्ाषात तनेेवर पनहणी 
कुनन त्ानचे  रनसवक चौक न णखेन त्ान प्रत्ाेक िनेनची प्रत  रसवली तनत.े प्रत्ाेक िनेनचे / तलमनीचे प्रनतवनर 
ननरीषातण कुनन, त्ानप्रमनणे सवटहत नमने्ानत प्रतवनरी प्रमनणे िनेणणे कनढले तनतनत व त्ान िनेणणे वुनन 
नतंर त्ानचन एकरी दर कनाम कुनन, णकनर बससवयानचे कनम केले तनत.े त्ानचान नोंदी प्रनतबके नोंदवहीमध्ाे 
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करयानत ाेतनत त्ानमध्ाे िमूनपन क्रमनंक, म तणी नबंर, डनेनचे ननव, कदनमचे ननव, तलमनीचन प्रकनर, षातेत्र, 
खरनबन षातेत्र, व लनेवडी लनाक षातेत्र, इत्ानदी नोंदी णेतयान तनतनत. 
 
१७१. 'क्षेत्रब क' म् हणत ेम तणी अतंी िमूनपन क्रमनंकनच ेपररमनणनत कनढलेले रेखनधचत्रनच ेषातते्र समनसवष्ि असणनरे 
म तणीचे पसे्तक. ानत िनरकनचे ननंव, सव्हे नबंर व त्ानचे षातते्र, चनलतन नबंर, इ. बनबी नमदे असतनत. 
 
१७२. 'िसलेिा र ब क' म् हणते िमूनपन क्रमनंकनचे षातेत्र कनढयानसन  , त् ान िमूनपन क्रमनंकनची कनिक न, बत्रक ण व 
समलबं चौक ननत सविनेणी कुनन म तमनपनचान सहनय्ानने षातेत्र ेणनन करयानची पध्दत म्हणत ेवसलेवनर.  
म तणी केलेयान िमूनपन क्रमनंकनची शकें पध्दतीने बत्रक ण ण ण समलबं चौक ननमध्ाे सविनेणी कुनन, 
ननजश्चत पररमनणनत मनपे िनकयानत ाेवनू, े णतीा पध्दतीने प्रत्ाेक बत्रक णनचे षातेत्र नमदे करयानत ाेत.े अशन 
म तणी केलेयान सवम िमूनपन क्रमनंकनची नोंद ज्ान नोंद वहीत केलेली असत,े त्ान नोंदवहीस वसलेवनर बके असे 
म्हणतनत. 
 
१७३. 'बा गा यत तक्ता ' म् हणते बनेनात सव्हे नबंरसन   तानर केलेलन तकतन. हान तकत्ानत वेीकरण करतननन 
ती मनटहती सव्हेअरने प्रनप्त कुनन णेतली, ती सवम हानत नमदे केली तनत.े सवहीरीची नोंद, सव्हे नबंरच ान हददी 
व हददीचान ननशनयान (खणेन) तपनसने ललहून णेतनत. वेमकनर सधे्दन प्रत्ाेक सव्हे नबंरची नोंद  ेवतनत. त्ान सव्हे 
नबंरचे ेनवनपनसनूचे अतंरही नोंदवतनत. ेनव नकनशन व ेनव नोंदवही तानर करतनत व ओलीतनचे/पनयानची सनिने 
क णक णती णहेत. त्ानंची नोंद त्ानत करतनत. तलनव, व डी, कंेिन ान पनसने शतेीलन पनणी लम त ेककंवन ननही 
ानचान नोंदी  ेवयान तनतनत. 
 
१७४. 'आका र बदं' म् हणते ेनवनतील प्रत्ाषात तलमनीची िमूनपन म तणी व तमनबदंी पणूम झनयाननतंर प्रत्ाेक 
िमूनपन क्रमनंकनच ेषातते्र वसलेवनर पध्दतीने कनढले तनत.े षातेत्र कनढतननन जतरनात, बनेनात, तरी (िनतशतेी) 
इत्ानदी वेेवेे े षातते्र नमदे केले तनत.े त्ानप्रमनणे (ेनव नमनेन एक) णकनरबदं तानर केलन तनत . 
एखनदान ेनवनचे एकूण षातेत्र, िमूनपन क्रमनंक ककंवन ेि क्रमनंक, त्ानंचे प्रत्ाेकक षातेत्र, णकनर, लनेवडीचे षातते्र, 
प िखरनबन, सत्तनप्रकनर, प्रतवनरी, तलमन महसलू णकनरणी, तमनबदंीची मदेत तसेच एकूण षातेत्र क णक णत्ान 
प्रकनरनखनली ककंवन प्रा तननसन   वनपरनत णहे, त्ानचन तपशील दशमसवणनरन ेनव नमनेन एक म्हणते णकनरबदं. 
णकनरबदंनमध्ाे ेनवचे एकेण षातते्र, लनेणी लनाक, खरनबन त्ानचन णकनर ान नोंदी केयान तनतनत.  
णकनरबदंनच ान शवेिच ान पनननवर सपंणूम िमूनपन क्रमनंकनचान षातेत्रनची/ णकनरनची बेरीत, तलमनीच ान वेेवेे ान 
प्रकनरननहना दशमसवललेी असत.े तसेच ेनव नण, नदान, ननल,े लशवेवरील िने, ओढन, रस्त,े कॅनॉल, तलनव, रेयवे, 
इ. षातेत्रनचन वेे  न उयलेख असत  ण ण शवेिी वर उयलेख केलेयान सवनंचे षातेत्रनची एकत्रीत बेरीत केलेली असते. 
त्ानस 'तेमलन बेरीत' असेही म्हणतनत. 
 
१७५. 'गा ंिचे नका श'े म् हणत ेिमूनपन अलिलेख. ानत ेनवचे सवम िकू्रमनंक दशमसवललेे असतनत. ेनव नकनशन  
एक इंच = २० सनख ी ककंवन १० सनख ी ान पररमनणनत कनढलन तनत ह तन. दशमनन पध्दत सुेन केयाननतंर 
म तणी प्रमन णत दशमनन सनख ीने केली तनत ेण ण ेनवनकनश े१:५००० व १:१०००० ान पररमनणनत तानर केले 
तनतनत. ेनव नकनशन मध्ाे ेनवनतील ेनव नंण, झनड,े सवटहरी, डोंेर, िेकडी, ओढन, ओण ी, ेनडी रस्त,े पनं ंद 
रस्त,े पकके रस्त,े झेरी इ. बनबी नमदे असतनत. ेनव नकनशनचान णिनरे एखनदान ेि नबंरचान ककंवन ेनवनचान 
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टदशनदशमक चत:ेलसमन समतनू ाेतनत. ज्ान ेनवनमध्ाे एकत्रीकरण ा तनन अमंलनत णली अशन ेनवनमध्ाे सव्हे 
नबंर ावती एकत्रीकरणननतंर त्ानस ेि नबंर असे सबं िले ेेले. 
 
१७६. 'अधिकाका र अमभलखे' म् हणत ेवरहनड षातते्रनत सव्हे नबंर नसेनर कबतदेनरनचं ेहककनच ेअधिकनर अलिलखे त्ानचं ान 
कबतनतील षातेत्रननहना तानर करणेत णले. मध्ा प्रनंतनत (ननेपरू सविनेनमध्ाे) 'खसरन पत्रक' तानर करणेत 
णल.े मरन वनडानत सधे् दन 'खनसरन पत्रक' तानर करणेत णले. पजश्चम महनरनष्रनत 'कड  पत्रक' तानर करणेत 
णल.े महनरनष्र तलमन महसले अधिनाम १९६६ लने ूझनयाननतंर अधिकनर अलिलेख म्हणून सनत-बनरन अमंलनत 
णलन.  सनत-बनरन हन म ू महसलू अलिलेख असनू, महनरनष्र तलमन महसले अधिकनर अलिलेख ण ण नोंदवहान 
(तानर करणे व सजेस्थ तीत  ेवणे) ननाम, १९७१ ानतील ननाम ३,५,६ ण ण ७ नसेनर सनत-बनरन तानर केलन 
तनत .  
 
१७७. 'फा ळिी नका श'े म् हणते एखनदान िमूनपन क्रमनंकनचे ररतसर टहस्से पनडयानसन   तनेेवरील वटहवनिीची 
म तणी कुनन तानर केललेन नकनशन म्हणते र्न णी नकनशन ह ा. र्न णी नकनश ेहे सन १९५६ पातं 
शकेंसनख ीने तानर केले ेेले.  त्ाननतंर त ेर्लकातं्रनच ान सनहनय्ानने तानर केललेे णहेत. र्न णी नकनशन 
णिनरे प िटहस्स्ानंचान ेहन  खणेनंची जस्थ ती ननजश्चत करतन ाेत.े हददीचे वनद लमिसवतन ाेतनत. ज्ान िमूनपन 
क्रमनंकनमध्ाे प िटहस्से पडलेले णहेत त्ानंच ान टहस्स्ानप्रमनणे असलयेान हददी ा ग्ा त्ान स्केलनप्रमनणे कनाम 
कुनन, ानमध्ाे िमूनपन क्रमनंकनचान हददी कन ान शन ने व प िटहस्ानचान हददी तनंबडान शन ने दशमवनू त्ानत 
त्ान- त्ान प िटहस्स्ानचन क्रमनंक नमदे केलेलन असत . 
 
१७८. 'ग िा का र ब क' म् हणत ेएखनदान िमूनपन क्रमनंकनमध्ाे ककंवन ेिनमध्ाे क णत्ानही कनरणनम ेे टहस्से पनडले 
तनतनत तवे्हन म तणीवे ी ेणेनकनर बके (टहस्सन र्ॉमम नं.४) िरलन तनत . सबंधंित तमीन िनरकनने दशमसवयानप्रमनणे 
वटहवनिीप्रमनणे प िटहस्स्ानंची म तणी कुनन णलेले षातेत्र रकननन क्रमनंक ६ मध्ाे ललटहयानत ाेत.े त्ाननतंर सव्हे 
नबंरचान एकेण षातते्रनशी मे   ेवयानसन   षातेत्र कमी अधिक रकननन क्रमनंक ८ व ९ मध्ाे िुनन सव्हे नबंरचे 
एकेण षातेत्र रकननन क्रमनंक १० मध्ाे कनाम केले तनत.े त्ानवे ी प्रत्ाेक टहस्सनचान खनतदेनरनचंे ननव/हतर 
असलेबनबत अंे  न ककंवन स्वनषातरी (रकननन क्रमनंक १२ मध्ाे) णेतली तनत.े ानमध्ाे ज्ान िमूनपन क्रमनंकनचे टहस्से 
करनवानचे णहेत त्ानमध्ाे खनष्िे पनडून अथ वन त्रीरनसषक पध्दतीने षातते्रर्  कनढले तनत.े प िटहस्सन म तणी करत 
असतननन तलमन एकत्रीकरण ा तनन १९४७ चान ननामनस अधिन रनहून सवहीत केलेयान प्रमनणितू षातेत्रनपेषातन 
कमीचन टहस्सन / तकेडन पडणनर ननही अशन ररतीने तलमनीची सविनेणी केली तनत.े एकंदरीत सव्हे नबंर अथ वन 
ेि नबंर मध्ाे तेव्हन सविनेणी ह त,े तवे्हन म तणी समाी तनेेवर करनवानचान / िरनवानचान तकत्ानलन 
ेणेनकनर बके असे म्हणतनत. 
 
१७९. 'कब् जेहक् का ची रक् कम ककंिा  भोगा धिकाका र मलू य' म् हणते एखनद ान व् ाक तीस तेव् हन शनसकका तलमनीच ेवनिप 
केले तनत ेतवे् हन त् ान तलमनीचन ि ेविन करय ानचन अधिकनर टदय ानबद दल म बदलन म् हणून देा असणनरी रक कम.  
ही रक कम लश्र  लसध् द ेणकननसूनर (रेडी रेकनर)  रसवली तनत.े महनरनष्र तलमन महसूल (सरकनरी तलमनीची 
सवय हेवनि लनवणे) ननाम १९७१, ननाम २(के)(एक) 
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१८०. 'जजल हा  पररषद उपकर' म् हणते असन उपकर त  तमीन महसलूनबर बर वसलू केलन तनत . हन उपकर म ू 
तमीन महसलू णकनरनच ान ७ पि असत .  
 
१८१. 'ग्रा मपचंा यत उपकर': म् हणते असन उपकर त  तमीन महसलूनबर बर वसलू केलन तनत . हन उपकर म ू 
तमीन महसलू णकनरनइतकनच असत .  
 
१८२. 'एकूि महसलू िस लीची रक् कम' म् हणते एकूण देा तमीन महसलेनची रक कम. म ू तमीन महसलू 
णकनरनची रक कम → े ेणले ७ अधिक → म ू तमीन महसलू णकनरनची रक कम अशी बेरीत केली कक देा 
तमीन महसलेनच ान रकमेचन णकडन तानर ह त . अशी ती एकबत्रत रककम तानर ह त ेती म े णकरनच ान ९ पि 
असत ेण ण सबंधित खनतदेनरनकडून तमीन बनब वसलू केली तनत.े   
 
१८३. 'ब' पत्रका ची िस ली' म् हणत ेेौण खननत, णर.णर.सी., करमणूक कर, मे् नंक शये क र्क ानंची वसलेी. 
ानंचन समनवेश ह त   
 
१८४. ' क' पत्रका ची िस ली' म् हणते सतंा ेनंिी ननरनिनर ा तनन कतम वसलेी, इतर कतम मदे दल वसलेी, तेन  
वसलेी इत् ानदी.    
 
१८५. 'िा ढीि जमीन महसलू ि विशषे आका रिी' म् हणते ज् ान शतेकर ानकड ेण  हेक िरपेषातन तनस् त परंत ेबनरन 
हेक िरपेषातन कमी तमीन णहे, त् ानंच ानकडून म ू तमीन महसलूनच ान ५०% वनढीव तमीन महसलू वसलू केलन 
तनत . ज् ान शतेकर ानकड ेबनरन हेक िर पेषातन तनस् त तमीन णहे, त् ानच ानकडून सवमसनिनरण तमीन महसलूनच ान 
१००% वनढीव तमीन महसलू वसलू केलन तनत . अकृसषक तलमनीसधे् दन वनढीव तमीन महसलू बससवय ानस पनत्र 
असतनत. ज् ान तमीनीवरील म ू तमीन महसलू मनर् केलेलन असत , त् ान तलमनीवरील वनढीव तमीन महसलू 
सधे् दन मनर् असत . (महनरनष् र तमीन महसूल ण ण सवशेष मूयानंकन कनादन १९७४) 
 
१८६. 'मशक्षि कर ि रोजगा र हमी कर आका रिी' म् हणते सवटहरीवरील लसचंननसह, लसचंननखनलील एकूण षातते्रनपीकक 
०.४० हेक िर (४० णर) वे ून उवमरीत षातेत्रनवर दर हेक िरी ुन. २५/- प्रमनणे र तेनर हमी करनची णकनरणी केली 
तनत.े (महनरनष् र लशषातण कर व र तेनर हमी कर अधिननाम, १९६२) 
 
१८७. 'शा सन शनिषय' म् हणते शनसननचन  रनव (Government Resolution). हन एक तनत्परेतन पररणनम असणनरन 
 रनव असत . तवे् हन कनादन ककंवन ननामनंतील कनही िने अस् पष् ि, अननवश्ाक ककंवन अव्ावहनाम असत  तवे्हन 
शनसन ननणमानद वनरे त् ानचन खेलनसन केलन तनत . सबंधंित कनादे णिीपनसनू अजस्तत्वनत असतनत. शनसन 
ननणमाद वनरे र्क त त् ानतील महत् वनचे मदे दे अि रे खत केले तनतनत.  
 
१८८. 'िटह कूम' म् हणते 'अध्ानदेश' (ऑडडमनन्स). िनरतीा णिनेनसेनर कनादन बनसवयानचे अधिकनर ससंदीा 
सिनेहृनंनन (ससंद ण ण सविननिवने) णहेत. मनत्र तवे्हन ससंदेचे सत्र चनल ूनसत ेण ण कनही ननाम तनत्कन  
लने ूकरणे अत्ानवश्ाक असत ेतवे्हन रनष्रपती/रनज् ापनल अध्ानदेश लने ूक  शकतनत.  
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अध्ानदेश (विहेकूम) हन कनादन असत  ण ण त  प्रचललत कनादानत बदल क  शकत . सवोचच न्ानानलानने 
स्पष्ि केयानप्रमनणे असे अध्ानदेश लने ूकरणे हन केव  'अत्ानवश्ाक प्रसंे ी' वनपरयानचन अधिकनर असनू त  
केव  'एजकसकाटेिव््त' नन टदलेलन णहे. अध्ानदेश लने ूकेयाननतंर ह णनर ान पटहयान सत्रनत, ६ ण वडानचान 
णत (सत्रनचान पटहयान टदवसनपनसून ६ ण वड)े हन अध्ानदेश ससंदेपढेे  ेवणे बिंनकनरक असत.े ससंदेलन हन 
अध्ानदेश मतंूर करयानचन ककंवन ननमतंूर करयानचन अधिकनर असत . ानव्ानतररकत रनष्रपती/रनज् ापनल हन 
अध्ानदेश मनेे णेऊ शकतनत. मनत्र तर हन अध्ानदेश ससंद- सत्रनचान पटहयान टदवसनपनसनू ६ ण वडानत मतंूर/ 
ननमतंूर ह ऊ शकलन ननही ककंवन सनदर केलन ेेलन ननही तर त  'अवीि'  रत  ककंवन व्ापेत (लॅप्स) ह त .  
अध्ानदेश सनदर झनयाननतंर, त्ान अध्ानदेशनलन परूक असन, ज्ान कनादानंमध्ाे बदल करणे प्रनप्त णहे ककंवन त  
कनादन बनसवणे णवश्ाक णहे, त ेकनादे ककंवन त ेबदल ससंदेपढेे सविेाकनचान  पनत मनंडले तनतनत व ती 
सविेाके ससंदेपढेे चचनम ण ण मतदनननथ म  ेवली तनतनत. त्ाननतंर नेहमीचान सविेाकननसेनर त्ानवर चचनम व 
मतदनन ह त ेण ण त ेबदल मतंूर ककंवन ननमतंूर ह तनत.  
 
१८९. 'अकृवषक आका रिीचा  प्रमा ि दर' म् हणते ननेरी षातेत्रनतील प्रत् ाेक ेिनतील तलमनीच ान दर चौरस मीिर 
षातेत्रनवर, अशन तलमनीच ान सपंणूम बनतनरमयू ानच ान, सवटहत करय ानत ाे ल अशन िक केवनरीत अकृसषक णकनरणीचन 
ननजश् चत करय ानत णलेलन दर. म.त.म.अ. कलम ११२ 
 
१९०. 'शतेकरी' म्हणते व् ाजक तश: तमीन कसणनरी व् ाक ती. महनरनष् र के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम, कलम 
२(२) क णत् ानही व् ाक तीने शतेीची तमीन नोंदणीकृत कनेदपत्रनन् वाे सवकत णेतली असय ानस ती व् ाक ती शतेकरी 
णहे कक ननही हे  रसवय ानचन अधिकनर टदवनणी न् ानानलानलन नसनू त  ा ग् ा त् ान अधिकनर ानचन णहे. (हौसनबन  
पनं. झवर सव. सेिनष श्री. पनिील, २००६(५), महन. लॉ तनमल ७६५ ; २००६(६) ऑल महन. ररप .(ए.ओ.सी.)      
 
१९१. 'शतेमजूर' म् हणते अशी व् ाक ती ती क णत् ानही प्रकनरची स् वत:ची शते तमीन िनरण करत ननही ण ण 
कसत ननही परंत ेरनहत ेणर िनरण करत ेण ण नतचे एकूण ५०% उत् पन् न शते मतेरीपनसनू लम त.े महनरनष् र 
के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम, कलम २(१-अ)  
 
१९२. 'क ळ' म्हणते पट् ट् ानने तमीन िनरण करणनरी व् ाक ती, जतलन, महनरनष् र के वटहवनि व शतेतमीन 
अधिननाम, कलम ४ अन् वाे के , ककंवन कलम ४-अ अन् वाे सरंषातीत के  ककंवन कलम २ (१०-अ) अन् वाे 
कनाम के  मननले ेेले णहे. (महनरनष् र के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम, कलम १८) 
 
१९३. 'का यदेशीर क ळ' म्हणते:  
१. त  इसम दसेर ानचान मनलककची तमीन वीि ककंवन कनादेशीरररत्ान के  ान ननत् ानने कसत असेल ण ण 
२. तमीन मनलक ण ण अशन के नत करनर झनलन असेल, तथ नसप, तर असन करनर तोंडी असेल तर त  
न्ानानलानत लसध्द ह य ानस पनत्र असेल ण ण 
३. असन के  तमीन प्रत्ाषातनत स्वत: कसत असेल ण ण  
४. तमीन कसयानचान बदयानत असन के , तमीन मनलकनस ननालमतपणे खंड देत असेल ण ण तमीन 
मनलकनने त  खंड स्वीकनरत असेल ण ण 
५. अशी व्ाकती तमीन मनलकनचान केिंेबनतील नसले ण ण  
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६. अशन व्ाकतीकड ेती तमीन ेहनण नसेल ण ण   
७. अशी व्ाकती पेनरनवर  ेवलेलन न कर नसेल ण ण 
८. अशी व्ाकती तमीन मनलकनचान ककंवन तमीन मनलकनचान केिंेबनतील क णत्ानही व्ाकतीचान प्रत् ाषात  ककंवन 
अप्रत् ाषात देखरेखीखनली तमीन कसत नसले तर अशी व् ाक ती कनादेशीर के  णहे.महनरनष् र के वटहवनि व 
शेततमीन अधिननाम २०११, (पूवीचन मेंब  के वटहवनि व शेत तमीन अधिननाम १९४८) कलम ४  
 
१९४. 'सरंक्षक्षत क ळ’ म् हणत ेसन १९३९ चान के  कनादाननसेनर, टदननंक ०१/०१/१९३८ पवूी सतत ६ वष ेके  
म्हणून तमीन कसणनरी व्ाकती ककंवन टदननंक ०१/०१/१९४५ पवूी सतत ६ वष ेके  म्हणून तमीन कसणनरी 
व्ाकती ण ण टदननंक ०१/११/१९४७ र ती के  म्हणून तमीन कसणनर ान व्ाकती. अशन व् ाक तीची नोंद अधिकनर 
अलिलेखनत ‘इतर हकक’ सदरी ‘सरंक्षषातत के ’ म्हणून केली ेेली णहे. महनरनष् र के वटहवनि व शेततमीन 
अधिननाम २०११, (पूवीचन मेंब  के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम १९४८) कलम ४-अ 
 
१९५. 'का यम क ळ’ म् हणत ेमेबं  के वटहवनि व शतेतमीन (सिेनरणन) अधिननाम १९५५ अमंलनत ाेयानच ान 
ननकिपवूी ज्ान व्ाकतींनन वटहवनिीम ेे, ुनढीम ेे ककंवन न्ानानलाीन ननकनलनम ेे कनाम के   रसवले ेेले त्ानंची 
तसेच ते म ूेेणीदनर ककंवन लमरनसदनर म्हणून तमीन िनरण करीत ह त ेण ण ज् ानंच ान के वटहवनिीसन प्रनरंि 
ककंवन अविी नतच ान प्रनधचनत् वनम ेे समनिननकनरक रीतीने लसध् द करतन ाेत नसेल ण ण ज् ानंच ान 
पवूमहक कनधिकनर ानचे ननव क णत् ानही अधिकनर अलिलेखनत ककंवन सनवमतननक अलिलेखनत उपर क त सन १९५५ चन 
अधिननाम अमंलनत ाेयानच ान ननकिपवूी कनाम के  म् हणून दनखल ह त ेअशन व् ाक ती. ानचंी नोंद अधिकनर 
अलिलेखनत ‘इतर हकक’ सदरी ‘का यम क ळ’ म्हणून केली ेेली णहे. महनरनष् र के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम 
२०११, (पूवीचन मेंब  के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम १९४८) कलम २ (१०-अ) 
 
१९६. 'बेदखल क ळ' म् हणत ेके नने- 
अ) क णत् ानही महसलू वषनमचन खंड वषनमनवेष ेण ण तनणूनबतेून त् ान त् ान वषनंच ान ३१ मे पवूी न िरय ानस, 
ब) तलमनीची खरनबी अथ वन कनाम स् वुनपी नकेसनन ह  ल असे कृत् ा तनणूनबतेून केय ानस, 
क) तनणूनबतेून महनरनष् र के वटहवनि व शतेतमीन अधिननामनच ान कलम २७ चे उय लणंन कुनन तलमनीची प ि 
सविनेणी, प िपट् िन ककंवन अलिहस् तनंतरण केय ानस,  
ड) व् ाक तीश: तमीन न कसय ानस, 
इ) तलमनीचन उपा े शतेी ककंवन शतेीसलंग् न त डिंद ानसन   न करतन इतर प्रा तननंसन   केय ानस, 
के  कसरूवनर  रत . तमीन मनलकनने के नस तीन मटहन् ानंची लेखी न िीस देऊन के वटहवनि समनप् त क  
शकत . अशन कसरूवनर के नस तलमनीतनू णनलवनू टदय ानस त् ानलन बेदखल के  म् हणतनत. (महनरनष् र के वटहवनि 
व शेततमीन अधिननाम २०११, कलम १४) 
 
१९७. 'शतेजममनीिर जमीन मा लका चा  'प्रत यक्ष ता बा ' असिे' म् हणते एखनद ान शते तलमनीची वटहवनि-  
अ. तलमनीचन मनलक ककंवन त् ानचे केिंेबीा करीत असतील ककंवन  
ब. के  कनाद ाननसेनर असलेले के  करीत असेल ककंवन 
क. उपर क त व् ाक तीलशवना अशी इतर व् ाक ती करीत असेल, ती कनादेशीर कनेद पत्री परेनव् ानदवनरे स् वत:च ान 
वटहवनिीचे समथ मन क  शकेल तर अशन शतेतलमनीवर तमीन मनलकनचन 'प्रत् ाषात तनबन' णहे अस ेकनादन मननत .     
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अननधिकनरनने अथ वन दंडलेशनहीने तलमनीचन कब तन णेणनर ान इसमनसव ध् द महनरनष् र तमीन महसलू अधिननाम, 
१९६६ च ेकलम ५९ ण ण कलम २४२ अन् वाे कनरवन  करतन ाेत.े  
 
१९८. 'व्यजक्तश: जमीन कसिे’ म् हणते ती व् ाक ती ‘स्वत:सन    
(एक) स्वत:चान मेहनतीने, अथ वन  
(दोन) स्वत:चान केिंेबनतील क णत्ानही व्ाकतीचान कष्िनन ेअथ वन  
(तीन) स्वत:चान ककंवन स्वत:चान केिंेबनतील क णत्ानही व्ाकतीचान प्रत्ाषात देखरेखीखनली, मतेरीने कनमनवर 
लनवलेयान मतेरनंकडून, त्ानंनन सपकनचान टहश्श्ानचान स्व पनत म बदलन न देतन र ख रककम अथ वन वस्तूचंान 
 पनत वेतन/म बदलन देऊन तमीन कसनू णेत’े’ त् ानलन ‘व्ाजकतश: तमीन कसणे’ अस ेम् हणतनत. 
तथ नसप, सविवन, अज्ञनन, शनरीररक ककवन मननलसकदृष् ान  अपंे  ण ण सशस् त्र दलनत न करी करणनरी व् ाक ती तरी 
न करनमनर्म त, मतेरनमनर्म त ककंवन के नमनर्म त तमीन कसवनू णेत असली तरी अशी व् ाक ती ‘व्ाजकतश: तमीन 
कसत’े असे मननय ानत ाेत.े महनरनष्र के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम, कलम २(६) 
 
१९९. 'क .का . कलम ८४ क अन्िये का रिा ई पा त्र जमीन' म् हणते शतेकरी नसलेय ान व् ाक तीने खरेदी केलेली 
शतेतमीन. महनरनष्र के वटहवनि व शतेतमीन अधिननाम, कलम ६३ अन् वाे, शतेकरी नसलेय ान व् ाक तीलन 
महनरनष् र रनज् ानत शतेतमीन खरेदी खरेदी करतन ाेत ननही. असे हस् तनंतरण ककंवन सपंनदन सवधिअग्रन् ा   न 
अशी तमीन कलम ८४ क अन्वाे सरकनर तमन करतन ाेत.े ण ण कलम ८४ कक अन् वाे अशन तलमनीची 
सवय हेवनि लनवतन ाेत.े 
 
२००. 'कृषी जमीन' म् हणते र् े, िनतीपनलन, पीक ानंच ेउत् पन् न णेतन ाे ल अशी तमीन. एखनद ान व् ाक तीने 
तलमनीत र्क त 'ेवत' उेवत  असन उय लेख केलन असेल तर त् ानचन समनवेश 'कृषी' ान व् ानख् ाेत ह त ननही 
तथ नसप, अशन व् ाक तीने ेरेनंनन चरणेसन   ेवत वनढसवले असेल ण ण अशन तलमनीमध् ाे ेरेनंनन ेवत 
चरय ानसन   मके तपणे वनवर टदलन असेल ण ण त  अशी कृती लसध् द क  शकत असेल तरच 'ेवत' चन समनवेश 
हे पीक ान सदरनत करतन ाेत  ण ण त् ानचन समनवेश 'कृषी' ान व् ानख् ाेत करतन ाेत . महनरनष्र के वटहवनि व 
शेततमीन अधिननाम, कलम २(१) ; सवश्रनम कनलन सव. पी. एम. शनह, १९६० ती.एल.णर.२३         
 
२०१. 'भमूीहीन व् यक् ती' म् हणते ज् ान व् ाक तीने, शतेीच ान प्रा तननसन   मनलक म् हणून ककंवन के  म् हणून 
क णत् ानही प्रकनरची शतेतमीन िनरण केलेली ननही व ती व् ाक ती मखे् ात: अंे मेहनतीने णपली उपतीसवकन करत े
ण ण जतचन शतेीचन व् ावसना करय ानचन हेत ूणहे व ती तमीन कसय ानस समथ म णहे. (महनरनष्र के वटहवनि व 
शेततमीन अधिननाम, कलम ९-अ) 
 
२०२. 'चा िडी' म् हणते ेनवनचन महसलेी कनरिनर चनलसवय ानसन   तलन   ानंच ानकडून वनपरय ानत ाेणनरी 
कनानमलाीन तनेन. म.त.म.अ. कलम २(७)  
 
२०३. 'शनिा षहक क्षते्र' म् हणत ेजतरनात तमीन: १६ एकर (वरकस तमीन वे तन) अथ वन हंेनमनत पनणी लम णनरी 
ककंवन िनत शतेी तमीन: ८ एकर अथ वन बनरन मटहने पनणी लम णनरी तमीन: ४ एकर.  
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तर एखनद ानने वरील तलमनींपीकक द न ककंवन अधिक प्रकनरची तमीन िनरण केली असेल तर, अशन तलमनींच ेषातेत्र 
कमनल षातते्रनस लने ूअसलेय ान ननकषनंच ान णिनरे  रसवय ानत ाेत.े ननवनमहक षातते्रनची पररेणनन करतनंनन वरकस 
चमीन वे य ानत ाेत.े महनरनष्र के वटहवनि व शेततमीन अधिननाम, कलम ६      
 
२०४. 'कमा ल क्षते्र' म् हणते जतरनात तमीन: ४८ एकर अथ वन हंेनमनत पनणी लम णनरी ककंवन िनत शतेी तमीन: 
२४ एकर अथ वन बनरन मटहने पनणी लम णनरी तमीन: १२ एकर.  
तर एखनद ानने वरील तलमनींपीकक द न ककंवन अधिक प्रकनरची तमीन िनरण केली असेल तर, 
अशन तलमनीचंे कमनल षातते्र: 
 बनरन मटहने पनणी लम णनर ान तलमनीच ान एक एकरनबर बर, 
 हंेनमनत पनणी लम णनर ान ककंवन िनत शतेी तलमनीच ान द न एकरनबर बर, 
 जतरनात तलमनीच ान चनर एकरनबर बर णहे अशन णिनरनवर  रसवय ानत ाेत.े महनरनष्र के वटहवनि व शेततमीन 
अधिननाम, कलम ५         
 
२०५. अपील प नरीक्षि प नविषलोकन तक् ता : 
 

अपील प नरीक्षि प नविषलोकन 
म.त.म.अ. कलम-२४७ म.त.म.अ. कलम-२५७  म.त.म.अ. कलम-२५८ 
सेननवणी णवश्ाक सेननवणी णवश्ाक सेननवणी णवश्ाक 
ेेणवत्तन (Merit) नसेल तरीही सवम 
मेददानंवर करतन ाेत.े  
 

१. कनादेशीरपणनची खनत्री 
करयानसन  . 
२. औधचत्ा िंे झनलन असेल तर. 
३. कनामपध्दतीबददल शंकन असेल 
तर. 
ान तीनच मेददानंवर करतन ाेत.े 

१. नवीन महत्वनचान पेरनव्ानंचन श ि 
२. पनहतनषातणी टदसून णलेली चूक 
३. इतर पेरेसे कनरण ान तीन 
मेददानंवर  
करतन ाेते. 

पषातकनर दनखल करत . महसूल अधिकनरी स्वत: ककंवन 
अतनमव न क  शकतनत. 

महसूल अधिकनरी स्वत: ककंवन 
अतनमव न क  शकतनत. 

पेनरीषातण ककंवन पेनसवमल कननत मू  ननणमा 
बदललन तर त्ानसव ध्द अपील करतन ाेते. 
(कलम-२४९ अन्वाे)  

पेनरीषातणनचन अतम रे्िन लन ेेलन तर 
त्ानसव ध्द अपील करतन ाेत ननही.  
(कलम-२५२ अन्वाे) 

पेनसवमल कननचन अतम रे्िन लन ेेलन 
तर त्ानसव ध्द अपील करतन ाेत 
ननही. (कलम-२५२ अन्वाे) 

वररष् नंकडे चनलते. वररष्  अधिकनरी कननष्  
अधिकनर ानकडील कनेदपत्रे मनेवून 
करतनत. 

ज्ानने ननणमा टदलन त  अधिकनरी क  
शकत . 

वररष् नंच ान परवननेीची णवश्ाकतन ननही. वररष् नंची पूवमपरवननेी णवश्ाक. लेखन प्रमनदनलशवना इतर कनरणनंसन   
वररष् नंची पूवमपरवननेी णवश्ाक. 

मू  णदेशननंतर ६० टदवसनत दनखल करनवे.  रनसवक कनलनविी नमूद ननही 
तथ नसप, सवोचच न्ानानलानने कनही 
प्रकरणनत ननकनल देतनंनन मू  
णदेशननंतर ३ वषम मेदतीत करनवे 
असे नमूद केले णहे. 

मू  णदेशननंतर ९० टदवसनत करनवे 
असे अपेक्षषातत णहे. परंतू बंिनकनरक 
ननही.  
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२०६. गा ि नम ने तक् ता  
क्षेत्र आणि जमीन महसूल या संबंाीच ेमहस ली लेख (गा ि नम ने १ त े५) 

१ १- अ १- ब स ाा ररत १- क; 
१ क (१) ते (१४); 

पररमशष्ट् ट – अ आणि पररमशष्ट् ट – ब 
तलमनींची नोंदवही 
णकनरबंद. तमनबंदी  
लमस् ल-शेतवनर पत्रक 

वन तलमनीचंी नोंदवही बबन ि ेवट् ानच ान (सरकनरी) 
तलमनींची नोंदवही 

ि ेविनदनर वेम द न म् हणून मतंरू केलेय ान 
तलमनी ण ण ग्रनमपंचनातीकड ेननटहत केलेय ान 
तलमनी ानंची नोंदवही 

१- ड १- इ २ ३ 
के  वटहवनि कनादन 
ण ण महनरनष् र शेत 
तमीन (तमीन 
िनरणेची कमनल 
मानमदन) अधिननाम 
१९६१ च ान 
उपबंिननेसनर 
अनतररक त म् हणून 
ण सषत केलेय ान 
तलमनी दशमसवणनरी 
नोंदवही.  

शनसकका तलमनींवरील 
अनतक्रमणनंची नोंदवही 

अकृसषक महसलेनची नोंदवही 
                        
 

दमेनलन तलमनीचंी नोंदवही 

४ ५                            
संककणम तमीन 
महसूलनची नोंदवही 
(लसवन  णमदननी – 
लसवन  तमनबंदी)                             
 

षेातत्र ण ण महसूल ानंचन 
सवमसनिनरण े षवनरन 
( रनवबंद - ककस् तबंदी 
खतनवणी - तमनबंदी 
पत्रक)                 
 

ज् या  व् यक् तींकडून जमीन महसूल िस ली करा िया ची आहे त या ंच ेमहसूल लेखे (गा ि नम ने ६ त े८अ) 
६ ६ - अ ६ - ब ६ - क 

रे्रर्नरनंची नोंदवही सववनदग्रस् त प्रकरणनंची 
नोंदवही  

सवलंब शेय क प्रकरणनंची नोंदवही वनरसन प्रकरणनंची नोंदवही 

६ - ड ७ ७ - अ ७ - ब 
नवीन उपिने (प ि 
टहस् से) नोंदवही  

अधिकनर अलिलेख पत्रक 
 

के वटहवनि नोंदवही 
 

अधिकनर अलिलेखननेसनर तमीन कबज्ानत 
असयानच ेमननयानत ाेणनर ान व्ाकती व्ानतररकत 
इतर व् ाक तीची नोंदवही 

८- अ    
िनरणन तलमनीची 
नोंदवही                   

 

िसूली ि ता ळेबंद संबंाीत महसूली लेखे (गा ि नम ने ८ब त े१०अ) 
८- ब ८- क ८- ड ९ 

ाेणे रकमन व वसूली 
ानंची वनसषमक खनतेवही व 
सवम  रनवबदं बनबीचं ान 

मनेय ान व वसूली ानंची वनसषमक खनतेवही ण ण 
तमीन महसेलनखेरीत इतर बनबी  
(उदन. बनंिबंटदस् ती सवषाक ाेण े

शनसकका ाेणे रकमनंची व  
इतर रकमनंची र ख 
नोंदवही 

दीननक व तमनपेस् तक 
(ककदम व तमनपेस् तक) 
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चनचणी तन ेबंदनची 
नोंदवही 
(असनमीवनर खतनवणी व 
लनवणी पत्रक) 
 

रकमनंव् ानतररक त पनिबंिनरे सवषाक ाेणे रकमन, 
प ि-टहस् सन िूमनपन र्क, सवक्रककर, णाकर 
इत् ानदी ानंचन चनचणी तन ेबंद ानचंी नोंदवही 

 

९ - अ ९ - ब १० १० - अ 
तमीन महसेलनखेरीत 
इतर ाेणे रकमनंच ान 
वसेलीसन   तमनपेस् तक  
(ककदम व तमनपेस् तक) 

ेनव नमेनन नऊची पनवती पेस् तके व इतर 
पनवती पेस् तके ानंच ान संग्रहनची नोंदवही  
 

       चलनन तमीन महसूलनचान 
रकमेखेरीत इतर रककम 
क षनेनरनत िरणेचे चलनन  
 

प्रशा सना च या  आकडिेा रीशी संबंाीत महसूली लेखे (गा ि नम ने ११ त े१६) 
११ १२ १३ १४ 

सपकनंची णकडवेनरी 
(जतन् नसवनर पेरे 
पत्रक) 

सपकनंची नोंदवही 
 

ल कसंख् ान, ेेरे व शेतकक 
अवतनरे दशमसवणनरी नोंदवही 
 

पनणीपेरवठ् ानच ान सनिननंची नोंदवही 
 

१५ १६  
णवक - तनवक 
नोंदवही 

पेस् तके, ननाम पेजस् तकन 
व स् थ नाी णदेश 
इत् ानदींची सूची 

संकीिष गा ि नम ने आणि नोंदिह् या  १७ त े२१ 
१७ १८ १९ २० 

संककणम महसूल 
बसवयानसंबंिीच े
प्रनतवतृ्त नोंदवही 

मंडलअधिकनरी ानंची 
णवक - तनवक नोंदवही 
(बनरननशी) 

तलन  /मंडलअधिकनरी ानंच ान 
तनब ानत असलेय ान शनसकका 
मनलमत्तेची नोंदवही 

तलन  /मंडलअधिकनरी ानंच ानसन   प स् िनच ान 
नतककिनंची नोंदवही  

 
२१  

मंडलअधिकनरी ानंची 
मनलसक दीनंटदनी 

संकीिष फा ईल स (एक त ेसा त) 
एक दोन तीन चा र 

वनसषमक प्रनतवतृ्त ेनवनचन नकनशन ककंवन 
ेि पेस् तक 

कमी-तनस् त पत्रके णकनरर् ड पत्रके 

पा च सहा  सा त  
उप ननबंिकनकडून 
पेरसवय ानत णलेली 
अ पत्रके 

रे्रर्नर नोंदवहीतील 
नोंदीसंबंिी णदेश व 
सूचनन 

संककणम कनेदपत्र े

इतर 
तलनठ् ानचे कनामिनर 
प्रनतवतृ्त 

ग्रनम णदशम तक तन 

 
 

  
 


