
महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, 
कार्यक्षम, गधिमान व पारदशयक करणे र्ासाठी 
"महाराजस्व अधिर्ान"  राबधवणेबाबि.... 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन धविाग 

 शासन धनणयर् क्रमाांक :- मराअ-2021 /प्र.क्र.34/म-5 
मादाम कामा मागय, हुिात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालर्, मुांबई - 400 032. 
धदनाांक :- 11 नोव्हेंबर, 2021    

 

 वाचा :  1) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- सुजअ 2013/प्र.क्र.83/म-8, 
                 धद.18.07.2013,  
       2) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- मराअ 2015/प्र. क्र. 110/म-5, 
                 धद.29.07.2015, 

 3) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- मराअ 2016/प्र. क्र. 144/म-5, 
     धद.01.08.2016, 

             4) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- मराअ 2017/प्र. क्र. 149/म-5,                             
                 धद.01.08.2017, 
             5) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- मराअ 2018/प्र. क्र. 150/म-5, 
      धद.01.08.2018.  
  6) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- मराअ 2019/प्र. क्र. 95/म-5, 
                 धद.01.08.2019.  
             7) शासन धनणयर्, महसूल व वन धविाग क्रमाांक :- मराअ 2020/प्र. क्र. 20/म-5, 
                 धद.07.09.2020.  

प्रस्िावना : 

सवयसामान्र् जनिा, शेिकरी व शेिमजूर र्ाांचा त्र्ाांच्र्ा दैनांधदन कामकाज व धवधवि प्रश्ाांच्र्ा सांदिाि 
महसूल धविागाांिगयि क्षेधत्रर् कार्ालर्ाांशी धनर्धमि सांबांि रे्िो. शेिकरी व सवयसामान्र् जनिेचे दैनांधदन प्रश् 
त्वधरि धनकाली काढण्र्ाच्र्ा अनुषांगाने राज्र्ाि “महाराजस्व अधिर्ान” दरवषी 1 ऑगस्ट िे 31 जुलै र्ा 
कालाविीि राबधवले जािे. "महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, कार्यक्षम, गधिमान व पारदशयक” करण्र्ाच्र्ा 
अनुषांगाने र्ावषीही "महाराजस्व अधिर्ान"   राबधवण्र्ाची बाब शासनाच्र्ा धवचारािीन होिी.   

शासन धनणयर् :  

        सवयसामान्र् जनिा व शेिकरी र्ाांचे महसूल धविागाांिगयि क्षेधत्रर् कार्ालर्ाांशी सांबांधिि दैनांधदन प्रश् 
सत्वर धनकाली काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, कार्यक्षम व गधिमान करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने राज्र्ाि 
धदनाांक 01.08.2015 पासून हािी घेण्र्ाि आलेला "महाराजस्व अधिर्ान" हा महत्त्वाकाांक्षी कार्यक्रम सवय  
धजल्हर्ाांमध्रे् अधिक धवस्िाधरि स्वरुपाि  राबधवण्र्ाचा शासन धनणयर् घेण्र्ाि रे्ि आहे.  
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2. धदनाांक 01.08.2021 िे धदनाांक 31.07.2022 र्ा कालाविीि राबवावर्ाच्र्ा महाराजस्व अधिर्ानाांिगंि 
खालील लोकाधिमुख व प्रशासकीर् घटकाांचा समावशे राहील:-   

(अ) लोकाधिमुख घटक :-  

             महाराजस्व अधिर्ानाांिगयि पढुील लोकाधिमुख घटक धजल्हाधिकारी/अपर धजल्हाधिकारी र्ाांच्र्ा 
नेिृत्वाखाली धजल्हाधिकारी कार्ालर्ापासून गावपािळीपरं्ि प्रिावीपणे राबधवण्र्ाि र्ाविे :-  
(i)   सवय खािेदाराांच्र्ा खािेउिा-र्ाांवर आिार नांबर नोंदधवण्र्ाची कार्यवाही पणुय करणे व सवय खािेदाराांना धवशेष 
मोधहमेअांिगयि घरपोच 7/12 धविरीि करणे:-  
              स्वािांत्र्र्ाच्र्ा अमिृ महोत्सवी वषा धनमीत्त धिजीटल िधूम अधिलेख आिुधनकीकरण कार्यक्रम, ई-
महािधूम अांिगयि धवकधसि करण्र्ाि आलेल्र्ा आज्ञावलीमिून सांगणकीकृि धिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्ि होणाऱ्र्ा 
अधिकार अधिलेख धवषर्क गाव नमुना नांबर 7/12 अद्यर्ावि उिाऱ्र्ाच्र्ा प्रिी गावामध्रे् सांबांधिि िलाठ्यामार्य ि 
प्रत्रे्क खािेदारास घरोघरी जाऊन मोर्ि देण्र्ाकधरिा धवशेष मोधहम राबधवण्र्ासाठी शासन धनणयर् क्र.सांधकणय-
2021/प्र.क्र.295/ल-1, धद.01.09.2021 रोजी धनगयधमि करण्र्ाि आलेला आहे. सदर शासन धनणयर्ानुसार 
गावािील खािेदाराांना सांगणकीकृि 7/12 घरपोच देण्र्ासाठी कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. 
       

 (सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल-प्रपत्र अ-1 मध्रे् सांकधलि 
करण्र्ाि र्ावी.)  
 

(ii) एक मधहन्र्ाच्र्ावर प्रलांधबि असलले ेरे्रर्ार धनकाली काढणे व त्र्ाकधरिा मांिळ मुख्र्ालर्ी रे्रर्ार 
अदालि घेणे :- 

a) सवय प्रथम िहधसल स्िरावर मांिळधनहार् एक मधहन्र्ाचे वर प्रलांधबि असलेल्र्ा साध्र्ा व धववादग्रस्ि 
रे्रर्ाराांची सांख्र्ा धनश् चि करण्र्ाि र्ावी. सदरची सांख्र्ा धनश् चि करि असिाना Online MIS 
प्रणालीचा वापर करावा. िलाठी व मांिळ अधिकारी र्ाांच े login द्वारे महसूल नार्ब िहधसलदार (DBA) 
र्ाांनी िपासणी करुन प्रलांधबि रे्रर्ाराांची सांख्र्ा व रे्रर्राांची प्रलांधबि श्स्थिी धनश् चि करावी. र्ासाठी 
िलाठी दैनांधदनी व बारधनशी (Talathi Diary & Worksheet) ऑनलाईन करण्र्ाि र्ावी. जणेेकरुन 
प्रलांधबि रे्रर्ाराांची धनश् चिी अचकूपणे करिा रे्ईल. 

b) "रे्रर्ार अदालि" िहधसलदार स्िरावर आर्ोधजि करण्र्ाि र्ावी व र्ाबाबि व्र्ापक प्रधसध्दी देण्र्ाि 
र्ावी.  

c) आवर्किेनुसार रे्रर्ार अदालि मांिळ स्िरावर आर्ोधजि करण्र्ाकामी सांबांधिि धजल्हाधिकारी 
धनणयर् घेिील.  

d) रे्रर्ार अदालिीच ेआर्ोजन दर मधहन्र्ाचे दुसऱ्र्ा बिुवारी करण्र्ाि र्ाव.े  
e) रे्रर्ार अदालिीच्र्ा धदवशी प्रलांधबि रे्रर्ार नोंदीच्र्ा सांदिाि अजयदार व हरकिदार र्ाांना आवर्क 

त्र्ा परुाव्र्ाांसह उपश्स्थि राहण्र्ाबाबि नोटीस बजाधवण्र्ाि र्ावी.  
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f) सदर प्रलांधबि रे्रर्ार उपलब्ि अधिलेखावरुन धनर्मानुसार असल्र्ाचे धनष्ट्पन्न होि असल्र्ास त्र्ाच 
धदवशी प्रमाधणि करण्र्ाि र्ाविे.  

g) एधप्रल 2016 पासून Online ई-रे्रर्ार सुधविा प्रत्रे्क गावाि उपलब्ि करुन धदली आहे. मात्र िाांधत्रक 
अिचणींमुळे काही नोंदणीकृि skip पर्ार् वापरुन झालेले आहेि. अशा रे्रर्ाराांची नोंद घेण्र्ाकामी 
िसेच त्र्ापवूीच्र्ा काळािील प्रलांधबि रे्रर्ाराांची नोंद घेण्र्ाकामी मागील 10 वषािील प्रलांधबि "अ" 
पत्रकाांचा आढावा घेऊन त्र्ासांबांिीच्र्ा रे्रर्ार नोंदी पणूय करण्र्ाि र्ाव्र्ाि.   

h) दरमहा 30 िारखेला सांबांधिि मांिल स्िरावर मुदि पणूय झालेले प्रलांधबि रे्रर्ार प्रकरण नाही अस े
प्रमाणपत्र घेण्र्ाि र्ाव.े उक्ि प्रमाणपत्रामध्रे् कार्यवाही पणूय करण्र्ाच्र्ा अांधिम िारखेचा समावशे 
करण्र्ाि र्ावा.  

i) धजल्हाधिकारी/ उपधविागीर् अधिकारी व िहधसलदार र्ा कार्यवाहीस व्र्ापक प्रधसध्दी देिील. 
 

        (सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल-प्रपत्र अ-2 मध्रे् सांकधलि   
        करण्र्ाि  र्ावी.)  
 

      (iii)   िसूांपादन केलले्र्ा प्रकरणी कमी-जास्ि पत्रके िर्ार करुन गाव दप्िर अद्यर्ावि करणे :- 

खाजगी जधमनींच ेिसूांपादन झाल्र्ानांिरही प्रत्र्क्षाि कमी-जास्ि पत्रक िर्ार करुन गाव दप्िरािील सवय 
नोंदी अद्यर्ावि न केल्र्ामुळे गाव दप्िराि मूळ मालकाांची नाव े िशीच रहाि असल्र्ाचे व काही प्रकरणाि 
त्र्ािून कार्देधशर गुांिागुांि धनमाण झाल्र्ाच े धनदशयनास आले आहे. हे टाळण्र्ासाठी जमाबांदी आर्ुक् ि िथा 
सांचालक, िधूम-अधिलेख, महाराष्ट्र राज्र् र्ाांनी धदनाांक 5.12.2012 रोजी कमी-जास्ि पत्रक अांमलबांजावणी 
कामी पधरपत्रक काढले आहे. मात्र त्र्ाप्रमाणे कार्यवाही झाली नसल्र्ाच ेधनदशयनास आले आहे. 

सबब, र्ा अधिर्ान कालाविीि सवय धजल्हाधिकारी धिटीश कालाविीपासून सवय शासकीर्, धनमशासकीर्, 
सावयजधनक प्रर्ोजनासाठी व प्रकल्पग्रस्िाांचे पनुवयसनासाठी करण्र्ाि आलेले धनवािे जाहीर झाल्र्ापरं्िची 
कार्यवाही पणूय झालेल्र्ा परांिु कमी-जास्ि पत्रके न झालेल्र्ा िसूांपादन प्रस्िावाांची र्ादी सवय िमूी सांपादन 
अधिका-र्ाांकिून सोबिच्र्ा पधरधशष्ट्ट- 1 मिील नमनुा नोंदवही मध्रे् िर्ार करण्र्ाि र्ावी. बांद व स्थलाांिधरि 
िसूांपादन कार्ालर्ाांच्र्ा बाबिीि िे कार्ालर् ज्र्ा कार्ालर्ामध्रे् समाधवष्ट्ट झालेले आहे अशा कार्ालर्ाांनी 
र्ादी िर्ार करावी. सदर र्ादीसह कमी-जास्ि पत्रके िर्ार करण्र्ासाठी खालील नमूद कागदपत्राांसह सदरच े
प्रस्िाव धजल्हा अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांच्र्ाकिे पाठवावीि.  

1. सांर्ुक् ि मोजणी नकाशा व सांर्कु् ि मोजणी पत्रक  

2. िसूांपादन कार्दा कलम 6 चे नोटीधर्केशन  

3. अांधिम जाहीर धनवाड्याची प्रि  

4. िमूी सांपादीि जधमनीची िाब ेपाविीची नक्कल  
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5. शेिसारा कमी करण्र्ाबाबिचे आदेश  

6. जर काही जधमनींच ेसव्हे नांबर ककवा अन्र् क्षेत्र वगय कराव ेलागि असल्र्ास िस ेजमीन वगय केल्र्ाबाबिचे 
धजल्हाधिकारी र्ाांच ेअधिहस्िाांिरीि आदेश  

7. िसूांपादन समन्वर् अधिका-र्ाांनी िसूांपादन अधिका-र्ाांकिील प्रपत्र क्र.3(1) प्रमाणे माधहिी िर्ार करुन प्रपत्र 
क्र.3(2) प्रमाणे माधहिी धजल्हाधिका-र्ाांना सादर करावी व त्र्ाची एक प्रि धजल्हा अिीक्षक, िधूम अधिलेख 
र्ाांना पाठवावी.  

8. धजल्हा अिीक्षक, िधूम-अधिलेख र्ाांनी कमी-जास्ि पत्रके करण्र्ासाठी प्रकरणाांची नोंदवही िालुका धनहार् 
प्रपत्र क्र.3(3) प्रमाणे िर्ार करुन त्र्ामध्रे् प्राप्ि प्रकरणाांची नोंद घेऊन सदरची प्रकरणे सांबांधिि उप अिीक्षक, 
िधूम-अधिलेख र्ाांचकेिे कमी-जास्ि पत्रके िर्ार करण्र्ासाठी पाठवावीि.  

9. उप अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांनी सदरची प्रकरणे प्राप्ि होिाच प्रपत्र क्र.3(4) प्रमाणे नोंदवही िर्ार करुन 
त्र्ामध्रे् नोंदी घेऊन, दुरुस्िी / कमी-जास्ि पत्रके नोंदवही व आकारबांद र्ावरुन सवय प्रकरणाांमध्रे् 
कमीजास्ि पत्रक झाले आहे कार् र्ाबाबि खात्री करावी आधण कमी-जास्ि पत्रक झाले नसल्र्ास दुरुस्िी 
नोंदवहीमध्रे् नोंद घेऊन त्वधरि कमी-जास्ि पत्रके करण्र्ाची कार्यवाही पणूय करावी. 

10.उप अिीक्षक, िधूम अधिलेख कार्ालर्ाने करावर्ाची कार्यवाही:- उप अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांनी कमी-
जास्ि पत्रक करिाना खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.  

* अांधिम जाहीर धनवाड्याि व सांर्कु् ि मोजणी नकाशे, सांर्कु् ि मोजणी पत्रके र्ामध्रे् नमदू केलेले गावाच े
नाव, सव्हे नांबर / गट नांबर, क्षेत्र एकच असल्र्ाबाबि खात्री करुन कमी जास्ि पत्रक िर्ार कराव.े 

* सरकारी जधमनी सांपादीि झालेल्र्ा असिील िर धजल्हाधिकारी र्ाांचेकिील अधिहस्िाांधकि आदेश 
प्राप्ि करुन घेऊनच कमी-जास्ि पत्रक कराव.े  

* सांपादीि क्षेत्रापकैी लागण क्षेत्र व पोटखराब क्षेत्र धकिी आहे हे काळजीपवूयक पाहून त्र्ाप्रमाणे 
िेरजमेिील प्रकारवार दुरुस्िी बरोबर झाली आहे र्ाची खात्री करावी.  

* कमी-जास्ि पत्रकामध्रे् अांधिम जाहीर धनवाड्याचा क्रमाांक व धदनाांक अचकू दाखल करण्र्ाि आला 
आहे र्ाची खात्री करावी.  

* गाव नकाशाच्र्ा दोन प्रिी घेण्र्ाि रे्ऊन त्र्ा “अ” व “ब” अधिलेखाि ठेवून त्र्ामध्रे् कमी-जास्ि 
पत्रकामिील सवय दुरुस्िींचा अांमल घेण्र्ाि र्ावा व िसा गाव नकाशाांवर शेरा ठेवण्र्ाि र्ावा. 

           *  नकाशा दुरुस्िी करिाना र्ोग्र् स्केल मध्रे् आहे कार् र्ाची खात्री करावी.  

* कमी-जास्ि पत्रकाची एक प्रि गावच ेआकारबांदास ठेवल्र्ाबाबि व आकारबांदास सांबांधिि सव्हे नांबर / 
गट नांबर र्ास शेरे ठेवले आहेि र्ाची खात्री करावी.  
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* आकारबांदामिील “क” र्ॉमय मध्रे् कमी-जास्ि पत्रकाप्रमाणे दुरुस्िी करावी व त्र्ा दुरुस्िी समोर उप 
अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांनी अदर्ाक्षरी करावी.  

11. उप अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांनी कमी-जास्ि पत्रक मांजूर करुन गाव नमुना नांबर 7/12 सदरी अांमल 
घेणेकामी सांबांधिि िहधसलदार र्ाांच्र्ाकिे पाठवाव े व त्र्ाचा अांमल गाव नमुना नांबर 7/12 सदरी 
झाल्र्ाबाबिच ेअद्यर्ावि केलेले गाव नमुना नांबर 7/12 उिारे व घेण्र्ाि आलेला रे्रर्ाराची प्रि सांबांधिि 
गाव कामगार िलाठी / िहधसलदार र्ाांच्र्ाकिून प्राप्ि करुन घ्र्ावी आधण दरमहा प्रपत्र क्र.3(5) मिील 
नमुन्र्ाि माधहिी धजल्हा अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांचकेिे सादर करावी.  

12. सांबांधिि िहधसलदार र्ाांनी कमी-जास्ि पत्रके प्राप्ि होिाच 7/12 सदरी त्वधरि गाव कामगार िलाठी र्ाांच्र्ा 
मार्य ि अांमल घ्र्ावा व त्र्ाबाबि अद्यर्ावि केलेले गाव नमुना नांबर 7/12 उिारे व घेण्र्ाि आलेल्र्ा 
रे्रर्ाराच्र्ा प्रिी उप अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांच्र्ाकिे पाठधवण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  

13. धजल्हा अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांनी माधहिी प्राप्ि झाल्र्ानांिर प्रपत्र क्र.3(6) मिील नमुन्र्ाि सांकधलि 
करुन धजल्हाधिकारी र्ाांना सादर करावी व त्र्ाची एक प्रि उप सांचालक, िधूम अधिलेख र्ाांच्र्ामार्य ि 
जमाबांदी आर्कु् ि िथा सांचालक, िधूम अधिलेख र्ाांच्र्ाकिे सादर करावी. 

14.धजल्हाधिकारी र्ाांनी त्र्ाांच्र्ाकिील दरमहाच्र्ा महसलू बठैकीमध्रे् प्रपत्र क्र.3(6) मिील माधहिी वरुन कमी-
जास्ि पत्रकाची कार्यवाही सांबांधिि उप अिीक्षक, िधूम अधिलेख र्ाांच्र्ाकिून पणूय झाली आहे कार्, िसेच 
िर्ार झालेल्र्ा कमी-जास्ि पत्रकाचा गाव नमुना नांबर 7/12 सदरी अांमल सांबांधिि िहधसलदार र्ाांनी 
घेिला आहे कार् र्ाचा आढावा घ्र्ावा. 

15. गाव कामगार िलाठी र्ाांनी करावर्ाची कार्यवाही:- गाव कामगार िलाठी र्ाांनी कमी-जास्ि पत्रकाचा अांमल 
घेिाना खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी. 

 मांजूर कमी-जास्ि पत्रकाप्रमाणे रे्रर्ार नोंद घेऊन सदर नोंद मांजूर करुन घ्र्ावी व मांजूर नोंदी प्रमाणे 
गाव नमुना नांबर 7/12 सदरी अांमल दर्ावा. 

 अद्यर्ावि केलेला गाव नमुना नांबर 7/12 उिारा रे्रर्ार उिा-र्ासह िहधसलदार र्ाांच्र्ाकिे सादर 
करावा. 

 कमी-जास्ि पत्रकासोबिच्र्ा गाव नकाशाच्र्ा रेकसग प्रमाणे त्र्ाांचेकिील गाव नकाशाच्र्ा प्रिीमध्रे् 
दुरुस्िी करावी. 

 कमी-जास्ि पत्रक रेकसगसह गावच्र्ा आकारबांदास जोिाव.े 
 आकारबांदास सांबांधिि सव्हे नांबर / गट नांबर र्ाांस शेरे ठेवाविे. 

  

16. धजल्यािील सवय उपधविागीर् अधिकारी, िहधसलदार, धजल्हा अिीक्षक, िधूम अधिलेख व उप अिीक्षक, 
िधूम अधिलेख र्ाांनी िलाठी दप्िर िपासणीवळेी आकारबांदास कमी जास्ि पत्रक ठेवले आहे कार् व गाव 
नमुना नांबर 7/12 मध्रे् कमी-जास्ि पत्रकाप्रमाणे अांमल घेण्र्ाि आला आहे कार् र्ाबाबि िपासणी करुन 
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गाव नमुना नांबर 7/12 वर अांमल घेण्र्ाचे धशल्लक राधहले असल्र्ास, िात्काळ अांमल करुन घेण्र्ाची 
कार्यवाही करावी.  

17. िसेच र्ापढेु सवय ि-ूसांपादन प्रकरणाांमध्रे् अांधिम धनवािा जाहीर होिाच सवय सांबांधििाांनी उपरोक्ि प्रमाणे 
कार्यवाही करुन कमी-जास्ि पत्रके िर्ार करुन त्र्ाचा अांमल गावचे दप्िरामध्रे् घेण्र्ाची दक्षिा घ्र्ावी.  

18. अधिर्ान कालाविीच्र्ा पवूी िालुकाधनहार् अशी कमीजास्ि पत्रके करण्र्ावर प्रलांधबि प्रकरणाांची सांख्र्ा 
धनश् चि करावी व अधिर्ान कालाविी नांिर त्र्ा धदनाांकापरं्िचे अस े कमी-जास्ि पत्रके धशल्लक राधहले 
नाहीि अस ेप्रमाधणि कराव.े  

                 (सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल-प्रपत्र अ-3 िे अ-3(6) मध्रे् 
सांकधलि करण्र्ाि र्ावी.)  

    (iv) महाराष्ट्र जमीन महसलू सांधहिा, 1966 च्र्ा कलम 42(ब), 42(क) व 42(ि) च्र्ा अनुषांगाने प्रािान्र्ाने कार्यवाही 
करणे :-  

 महाराष्ट्र जमीन महसूल सांधहिा, 1966 मध्रे् महाराष्ट्र अधिधनर्म क्रमाांक 30/2017 अन्वरे् समाधवष्ट्ट 
कलम42-ब मिील िरिुदींनुसार धजल्यािील अांधिम धवकास र्ोजना मांजूर झालेल्र्ा नागरी क्षते्रामिील 
जधमनींच्र्ा सांदिाि सांबांधिि धजल्हाधिकारी र्ाांनी स्वि:हून आढावा घेऊन अांधिम धवकास र्ोजनेमध्रे् जमीन 
वापराबाबि जो वापर धविाग दशयधवण्र्ाि आला आहे, त्र्ा-त्र्ा वापरास सांबांधिि जधमनीचे अकृधषक वापरासाठी 
महाराष्ट्र जमीन महसूल सांधहिा, 1966 मिील कलम 42 (ब) अन्वरे् मानीव रुपाांिरण होण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने 
पढुीलप्रमाणे रकमा धनधिि करुन सदर रकमाांचा िरणा शासनाकिे करण्र्ाबाबि सांबांधिि ििूारकाांना 
कळधवण्र्ाची व्र्वस्था करावी. :- 

(i) सांबांधिि जधमनीच्र्ा अकृधषक वापराच्र्ा सांदिाि महाराष्ट्र जमीन महसूल सांधहिा, 1966 मिील कलम 47 
(अ) खाली रुपाांिरण कर आधण धनर्माांनुसार अकृधषक आकार. 

(ii) र्ा व्र्धिधरक्ि िोगवटदार वगय-दोन म्हणनू िारण केलेल्र्ा जधमनीच्र्ा बाबिीि लागू असेल त्र्ाप्रमाणे 
नजराणा ककवा अधिमूल्र् आधण इिर शासकीर् देणी. 

वरीलप्रमाणे रकमा धनधिि करुन सदर रकमाांचा िरणा शासनाकिे करण्र्ाबाबि सांबांधिि 
िोगवटादारास कळधवण्र्ाची कार्यवाही मोधहमेच्र्ा स्वरुपाि धजल्हाधिकाऱ्र्ाने करावी. ज्र्ा धदनाकाांस सांबांधिि 
िोगवटादार सदरहू रक्कम शासनाकिे अदा करेल, त्र्ा धदनाांकापासून सांबांधिि जमीन ही धवकास 
आराखिर्ानुसार दशयधवण्र्ाि आलेल्र्ा वापर धविागािील प्रर्ोजनाकरीिा अकृधषक वापराि रुपाांिधरि झाली 
असल्र्ाच ेमानण्र्ाि रे्ईल. िसेच सदरहू जधमनीच्र्ा अकृधषक वापरासाठी स्विांत्रधरत्र्ा अकृधषक परवानगीची 
आवर्किा राहणार नाही, र्ाची स्पष्ट्ट कल्पना सांबांधिि ििूारकास त्र्ावळेी देण्र्ाि र्ावी. िसचे सांबांधिि 
िोगवटादाराने धवधहि रकमाांचा िरणा शासनाकिे केल्र्ास, सांबांधिि जधमनीच्र्ा अधिकार अधिलेखाि जमीन 
अकृधषक झाल्र्ासांबांिी नोंद घेण्र्ाि र्ावी आधण त्र्ाअनुषांगाने धवधहि रक् कम शासनाकिे िरणा केल्र्ाच्र्ा 
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धदनाांकापासून 2 मधहन्र्ाांच्र्ा आि सांबांधििाांना सनद देण्र्ाबाबिही कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. अशा धकिी सनदा 
प्राप्ि करून घेण्र्ाबाबि अजय प्राप्ि झाले होिे व धकिी धनकाली काढले हे स्पष्ट्ट कराव.े त्र्ासाठी धवधहि 
कालमर्ादेि सांबांधििाांना धनर्मानुसार सनद देण्र्ाकधरिा कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. 

(सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल-प्रपत्र अ-4 मध्रे् सांकधलि करण्र्ाि र्ावी.)  

      (v)  गाव नकाशाप्रमाणे अधिक्रधमि व बांद झालले ेगािी रस्िे / पाणांद / पाांिण / शेिरस्िे /   
              धशवाररस्िे / शेिावर जाण्र्ाच ेपार्मागय मोकळे करणे, पोटखराबा वगय-अ खालील जमीन            
              लागविीखाली आणण्र्ासाठी धवशेष मोधहम राबधवणे, गाव धिथे स्मशानिमूी/दर्निमूी  
              सुधविा उपलब्ि करुन देण्र्ाबाबि कार्यवाही करणे :- 
  शेिक-र्ाांना त्र्ाांच्र्ा शेिावर जाण्र्ासाठी व शेिािील माल वाहिूक करण्र्ासाठी अधिक्रमण मुक्ि रस्िे 

अत्र्ावर्क आहेि. त्र्ासाठी गाव नकाशाप्रमाणे अधिक्रधमि व बांद झालेले गािी रस्िे / पाणांद/ पाांिण/ शेि 
रस्िे/ धशवार रस्िे /शेिावर जाण्र्ाच ेपार्मागय व धशव रस्िे लोकसहिागाद्वारे मोकळे करणे, पोटखराबा वगय-अ 
खालील जमीन लागविीखाली आणण्र्ासाठी धवशेष मोधहम राबधवणे, गाव धिथे स्मशानिमूी/दर्निमूी उपलब्ि 
करुन देण्र्ाबाबि सवय धजल्हर्ाि धवशेष मोहीम राबधवण्र्ाि र्ावी. र्ाकधरिा पढुीलप्रमाणे कार्यपध्दिी 
अनुसरण्र्ाि र्ावी:-  

  सवय प्रथम सांबधिि िलाठी र्ाांचेमार्य ि गावािील एकूण पाणांद/पाांिण/शेि रस्िे/धशवार रस्िे/गािी रस्िे 
शेिावर जाण्र्ाचे पार्मागय व धशव रस्िे अशा रस्त्र्ाांबाबि माधहिी सांकधलि करण्र्ाि र्ावी. त्र्ापैकी 
अधिक्रधमि व बांद झालेल्र्ा रस्त्र्ाांची माधहिी सांकधलि करावी व ही सवय माधहिी Geo-tag करुन Soft 
व  Digital स्वरुपाि साठवावी.  

 वरीलप्रमाणे रस्त्र्ाांची सांकधलि केलेली माधहिी सवय गावक-र्ाांना धमळावी र्ाकधरिा सदर रस्त्र्ाांची 
माधहिी ग्रामपांचार्ि / चाविीमध्रे् गाव नकाशाि दशयवून िेथे दशयनी िागाि लावण्र्ाि र्ावी. िसेच ही 
सवय माधहिी धजल्हाधिकारी कार्ालर्ाच्र्ा सांकेिस्थळावर प्रधसद्ध करण्र्ाि र्ावी. 

 त्र्ानांिर सवयप्रथम अधिक्रधमि व बांद झालेले रस्िे लोक सहिागािून मोकळे करण्र्ाची कार्यवाही 
करण्र्ाि र्ावी.  

 त्र्ानांिर अधिक्रमणामुळे बांद झालेले उवयधरि रस्िे मोकळे करुन देण्र्ास स्वि:हून शेिकरी पढेु रे्णार 
नसल्र्ास व अपेधक्षि लोकसहिाग प्रर्त्न करुनही न धमळाल्र्ास अधिक्रधमि व बांद झालेले रस्िे मोकळे 
करण्र्ाबाबि उपलब्ि कार्देशीर िरिुदींचा आिार घेऊन रस्िे मोकळे करण्र्ाची पढुील कार्यवाही 
करण्र्ाि र्ावी.  

 शेिकऱ्र्ाांकिून मागणी आल्र्ास व शेिबाांिाच्र्ा दोन्ही बाजूांच्र्ा शेिकऱ्र्ाांची सांमिी असल्र्ास नवीन 
शेिरस्िे िर्ार करण्र्ाची कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी.  

 पोटखराबा वगय-अ खालील जमीन लागविीखाली आणण्र्ासाठी धवशेष मोधहम राबधवण्र्ाि र्ावी. 
 गाव धिथे स्मशानिमूी/दर्निमूी सुधविा उपलब्ि करून देण्र्ासाठी धवशेष मोधहम राबधवण्र्ाि र्ावी. 

 

वरीलप्रमाणे र्ा मोधहमेअांिगयि अधिक्रमणमकु् ि झालेले सािारणि: 6 रू्ट ककवा त्र्ापके्षा जास्ि रुां दीचे रस्िे 
अथवा सांमिीने नव्र्ाने िर्ार केलेले रस्िे महात्मा गाांिी राष्ट्रीर् रोजगार हमी र्ोजनेअांिगयि ककवा धजल्हा 
धनर्ोजन सधमिीच्र्ा धनिीिनू ककवा अन्र् र्ोजनेअांिगयि र्ा प्रर्ोजनाथय उपलब्ि होऊ शकणा-र्ा धनिीिनू ककवा 
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धवधवि कां पन्र्ा / कारखाने / सांस्थाांच्र्ा Corporate Social Responsibility (CSR) र्ां िािून धवकधसि करण्र्ाि 
र्ाव.े 

 र्ा सवय प्रधक्ररे्साठी केलेल्र्ा स्विांत्र App मध्रे् अधिक्रमण असिानाची म्हणजचे मोधहमेपवूीची रस्त्र्ाांची 
श्स्थिी व मोधहमेनांिर अधिक्रमण काढल्र्ानांिर रस्त्र्ाांचे स्वरुप र्ाांची छार्ाधचत्र े काढून सांग्रहीि ठेवावीि. 
जणेेकरुन झालेल्र्ा कामाच ेदृर् पधरणाम लक्षाि रे्िील. िसेच िधवष्ट्र्ाि अधिक्रमण रोखण्र्ास मदि होईल. 
 (सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल- प्रपत्र-अ-5 मध्रे् सांकधलि 
करण्र्ाि र्ावी.) 

* वरीलप्रमाणे सवय प्रधक्ररे्साठी स्विांत्र App िर्ार करण्र्ाि र्ाव.े 

(vi)   लोकसेवा हक्क अधिधनर्म-2015ची प्रिावी अांमलबजावणी, प्रचार-प्रधसद्धी व धवशेष धशधबरे घेऊन धवधवि 
दाखल ेप्रदान करणे :-     

 

1. आपले सेवा कें द्ाांवर सवय धविागाांच्र्ा सवय सेवा उपलब्ि करून देण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  
     2. Online प्रकरणे धनकाली काढल्र्ानांिर सांगणकीर् प्रणालीमध्रे् "धनकाली” धनघाले अस े दाखधवणे 

आवर्क आहे. प्रत्र्क्षाि अपील धनकाली काढल्र्ानांिर सांगणकीर् प्रणालीमध्रे् Disposed दाखधवले 
जाि नसल्र्ामुळे सांगणकीर् प्रणालीमध्रे् प्रकरणे प्रलांधबि धदसिाि. र्ाबाबि सांबांधििाांकिे पाठपरुावा 
करून सिुारणा करण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  

     3.  Desk-1 व Desk-2 वर वगेवगेळे कमयचारी कागदपत्राांची िपासणी करिाि. मिल्र्ा कुठल्र्ाही एका 
Desk  ने प्रकरणास धवलांब लावल्र्ास अांधिम स्वाक्षरी कधरिा धवलांब होिो आधण त्र्ामुळे काही प्रकरणाि 
धवधहि कालाविीि प्रमाणपत्र देणे शक् र् होि नाही र्ािील एक Desk कमी केल्र्ास धवलांब कमी होईल 
अशी सिुारणा प्रस्िाधवि करून अधिक जलद पद्धिीने प्रकरणे धनकाली काढण्र्ाबाबि पाठपरुावा 
करण्र्ाि र्ावा. 

     4. Maha Online Portal वरील काही िाांधत्रक कारणामुळे प्रमाणपत्र मांजूर करण्र्ास धवलांब होिो व त्र्ामुळे 
प्रमाणपत्र देण्र्ास धवलांब होिो र्ाबाबि सांबांधििाांकिे पाठपरुावा करून सुिारणा करण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  

      5. प्रत्रे्क धजल्यामध्रे् प्रधिज्ञापत्र साक्षाांधकि करण्र्ासाठी मोठर्ा प्रमाणाि अजय प्राप्ि होिाि. एकां दरीि 
पाहिा, अजांची सांख्र्ा र्ार मोठर्ा प्रमाणाि आहे आधण सेवा देण्र्ाकरीिाचा धवधहि कालाविी र्क्ि 
एक धदवसाचा आहे. एवढर्ा कमी कालाविीमध्रे् एवढर्ा मोठर्ा प्रमाणावरील अजाचा धनपटारा करणे 
शक्र् होि नाही. िसेच प्रधिज्ञापत्र धविरीि करण्र्ाचा कालाविी एक धदवसाचा आहे. प्रस्िाव प्राप्ि 
झाल्र्ानांिर एकाच धदवसामध्रे् दाखल केल्र्ानांिर कप्रट काढून कार्यकारी दांिाधिकारी र्ाांचकेिे रे्िे व 
एक धदवस धवलांब झाला िरी Not on time delivery मध्रे् गणले जािाि. त्र्ामुळे सदर सेवचेा 
कालाविी हा कमीिकमी िीन धदवसाांचा करण्र्ाबाबि प्रस्िाव सादर करण्र्ाि र्ावा.  
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      6.  महा ऑनलाईन द्वारे प्राप्ि होणारे अजय हे ज्र्ावळेी त्रटुी मध्रे् काढले जािाि, त्र्ावळेी िे पनु्हा सेिु कें द्ाि 
नागरीकासाठी त्रटुी पणुय करण्र्ाकरीिा उपलब्ि झालेले असिाि. अशा वळेी त्रटुी पणुय करुन आलेला 
अजय महाऑनलाईन प्रणालीवर अजयदाराने सवाि प्रथम केलेल्र्ा िारखेपासून प्रलांधबि अजय म्हणनू 
धदसिो. त्रटुी पिुयिा केल्र्ानांिर अजयदार जवे्हा अजय ऑनलाईन प्रधक्ररे्द्वारे पनु्हा सादर करिो, िेव्हा 
त्रटुी पिुयिा केल्र्ाचा धदनाांक हाच त्र्ा अजाचा नवीन धदनाांक मानण्र्ाि र्ार्ला हवा. मात्र अस े होि 
नाही. त्र्ामुळेच धवधवि कालाविीि धदल्र्ा जाणाऱ्र्ा सेवा र्ा कालाविीनांिर धदल्र्ा गेल्र्ा असे गणले 
जािे. र्ामध्रे् सिुारणा करणेबाबिचा प्रस्िाव सादर करण्र्ाि र्ावा. 

      7.  सेवा हमी कार्द्याअांिगयि धविागीर् िॅशबोिय लॉगीन (Log in) देण्र्ाि र्ाव.े  

 सवयसामान्र् जनिेस शैक्षधणक व अन्र् कामाांकरीिा धवधवि स्वरुपाच्र्ा दाखल्र्ाांची आवर्किा असिे. 
र्ासांबांिी प्रधक्रर्ा सकुर करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने धवद्यार्थ्र्ांना लागणा-र्ा प्रमाणपत्राांकरीिा सहामाही/वार्षषक पधरक्षेच्र्ा 
पवुी व सुटीचीच्र्ा धदवशी िसेच सवयसािारण जनिेस आवर्क दाखल्र्ाांसाठी जनिेच्र्ा सोर्ीच्र्ा मध्र्विी 
धठकाणी धवशेष धशधबरे आर्ोधजि करून त्र्ाधठकाणी दाखल्र्ाांकरीिा आवर्क िे अजय व कागदपत्रे र्ाबाबि 
जनिेस माधहिी द्यावी व त्र्ाच धठकाणी अजय िरून घेऊन धवधवि दाखले धनगयधमि करण्र्ाि र्ाविे. र्ासाठी 
पढुीलप्रमाणे कार्यपध्दिी अवलांधबण्र्ाि र्ावी :-   

  * िहधसलदाराांनी गटधशक्षण अधिकाऱ्र्ाांकिून जाि प्रवगय धनहार् इर्त्ता 8वी, 9वी, 10वी, 11वी व 12वी 
च्र्ा धवद्यार्थ्र्ांची पटधनहार् सांख्र्ा प्राप्ि करुन घ्र्ावी.  

* सवय प्रथम िालुक् र्ािील सवय शाळा व महाधवदर्ालर्ाांची िसचे अन्र् "दाखले वाटप धशधबराांची" सांख्र्ा 
धनिाधरि करण्र्ाि र्ावी.  

* त्र्ानांिर िेथे घ्र्ावर्ाच्र्ा दाखले वाटप धशधबराांच्र्ा िारखा धनश् चि करण्र्ाि र्ाव्र्ाि व त्र्ास व्र्ापक 
प्रमाणाि प्रधसध्दी दर्ावी.  

* अशा धशधबराांसाठी धनश् चि केलेल्र्ा शाळा ककवा महाधवदर्ालर्ाांच्र्ा मुख्र्ाध्र्ापक/प्राचार्ांना धवधवि 
प्रमाणपत्राांकधरिा आवर्क असलेले अजाच ेछापील नमनेु व आवर्क असणा-र्ा दस्िऐवजाांची र्ादी 
परुधवण्र्ाि र्ावी. वगयधनहार् प्रकरणे िर्ार करणे व कागदपत्राांची पिुयिा करणेची जबाबदारी वगय 
धशक्षकाांवर राधहल र्ाबाबि त्र्ाांना मुदिीि प्रधशक्षण धमळेल र्ाची व्र्वस्था िहधसलदाराांनी करावर्ाची 
आहे. जणेेकरून धशधबराांच्र्ा धदवशी पधरपणूय धवधहि नमुन्र्ाि िरलेले अजय धवदर्ार्थ्र्ाकिून प्राप्ि करून 
घेण्र्ाि रे्िील.  

    * ित्पवूी सदरची मुले ही अज्ञान असल्र्ाने शपथपत्र,े स्वर्ांघोषणापत्र इ. आवर्क बाबींची पिुयिा 
करण्र्ासाठी पालक सिाांच ेआर्ोजन करण्र्ाि र्ाव.े  
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    * धशधबराांच्र्ा धदवशी आवर्क असलेला सवय अधिकारी व कमयचारी वगय धशधबराांस उपश्स्थि राहील हे 
सुधनधिि करण्र्ाि र्ाव.े जणेेकरून धवद्यार्थ्र्ास त्र्ाच धदवशी प्रमाणपत्रे/दाखले परुधविा रे्िील. 

   * र्ासांदिाि शासन पधरपत्रक क्रमाांक- सांकीणय 02/2010/प्र.क्र.15/ई-1, धदनाांक 3 ऑगस्ट,2010 मध्रे्  
सधवस्िर कार्यपध्दिी देण्र्ाि आलेली आहे. त्र्ा कार्यपध्दिीचे पालन करण्र्ाि र्ाव.े  

 िसचे िटक्र्ा धवमुक्ि जािी व जमािी व आधदवासी जमािींच्र्ा व्र्क् िींना धवधवि प्रकारचे दाखले प्रदान 
करण्र्ासाठी त्र्ाांच ेवास्िव्र् असलेल्र्ा धठकाणी िसेच आधदवासी पािे, िाांिे व वस्िीगधणक धशधबरे आर्ोधजि 
करून दाखले देण्र्ाबाबि धवशेष स्वरूपाची मोहीम राबधवण्र्ाि र्ावी.  

 (सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल-प्रपत्र अ-6 मध्रे् सांकधलि करण्र्ाि 
र्ावी.)  

 
 (vii)   धनस्िार पत्रक व वाधजब -उल - अजय च्र्ा नोंदी अद्यर्ावि करणे :-  

 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनर्म, 1966 मध्रे् कलम 161 िे 166 अांिगयि धनस्िार पत्रक व वाधजब-
उल-अजय च्र्ा नोंदी घेण्र्ाची िरिूद आहे. परांिु ब-र्ाच कालाविीपासनू र्ा नोंदी अद्यर्ावि करण्र्ाि आले 
नसल्र्ाची बाब धनदयशनास आली आहे. त्र्ामुळे सदर बाबींचा समावशे महाराजस्व अधिर्ानाि करुन मोहीम 
स्वरुपाि धनस्िार पत्रक व वाधजब-उल-अजय च्र्ा नोंदी अद्यर्ावि करण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  
 (सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेल्र्ा प्रगिी अहवाल- प्रपत्र अ-7 मध्रे् सांकधलि 
करण्र्ाि र्ावी.) 

 (viii) ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अांमलबजावणी, ई-हक्क प्रणालीचा वापर, धवसांगि सािबारा दुरुस्िी, प्रलांधबि 
रे्रर्ाराांचा आढावा व उप धविागीर् अधिकारी र्ाांनी घोषणापत्र 4 करणे :- 

अ) ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अांमलबजावणी :-  
 ई-पीक पाहणी पथदशी प्रकल्पाच्र्ा र्शस्वी प्रर्ोगानांिर खरीप 2021 हांगामापासून शासनाने ई-पीक 
पाहणी प्रकल्पाची राज्र्व्र्ापी अांमलबजावणी करण्र्ाचा धनणयर् घेिला आहे. आपल्र्ा शेिािील पीक पाहणीच्र्ा 
नोंदी गाव नमुना नांबर 7/12 वर नोंदधवण्र्ासाठी शेिकऱ्र्ाांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प क्षते्रीर् स्िरावर महसूल 
व कृधष धविागाच्र्ा अधिकारी व कमयचाऱ्र्ाांच्र्ा समन्वर्ािनू राबधवण्र्ाि रे्ि आहे. र्ासाठी िालुक् र्ािील सवय 
महसूल गावाांच ेिलाठी व कृधष सहाय्र्क र्ाांच्र्ामध्रे् वाटप करून द्याव.े अशा पद्धिीने वाटप केलेल्र्ा महसूली 
गावािील सवय शेिकरी खािेदाराांची नोंदणी ई-पीक पाहणी र्ा मोबाईल ॲपवर करून घेण्र्ाची जबाबदारी अशा 
पद्धिीने वाटप केलेल्र्ा गावासाठी त्र्ा-त्र्ा िलाठी/ कृधष सहाय्र्क र्ाांची राहील. सवय पात्र शेिकरी 
खािेदाराांची ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप मध्रे् नोंदणी करून त्र्ाांना त्र्ाांच ेशेिाि उि ेअसलेल्र्ा धपकाांची नोंद 
त्र्ा शेिाि उभ्र्ा असलेल्र्ा धपकाचा अक्षाांश रेखाांशासह र्ोटो अपलोि करून धपकाची माधहिी अपलोि 
केल्र्ास अशा सवय माधहिीच े अवलोकन करून 10% धपकाांच्र्ा नोंदीची पििाळणी िलाठी व कृधष सहाय्र्क 
करिील व त्र्ानांिर िलाठी अशा धपकाांच्र्ा नोंदी पििाळणी शेरा पाहून नोंदी िलाठीस्िरावरून मांजूर करिील 
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ककवा आवर्क असल्र्ास दुरुस्ि करून मांजूर करिील. र्ा नांिर या धपकाांच्र्ा नोंदी नमुना नांबर 12 मध्रे् त्र्ाच 
क्षणाला अपिेट होवून खािेदार र्ाांना उपलब्ि होिील. सन 2021 च्र्ा खरीप हांगामापासून हे कामकाज सांपणूय 
राज्र्ाि करण्र्ाि र्ाव.े  

        ब) ई-हक्क प्रणालीचा वापर -:  

 रे्रर्ार घेण्र्ासाठी सामान्र् खािेदाराला थेट िलाठी कार्ालर्ाकिे ऑनलाईन अजय करिा र्ावा र्ा 
उदे्दशाने धवकधसि ई-हक्क प्रणाली (Public Data Entry-PDE) चा प्रचार व प्रसार करण्र्ासाठी िालुका व 
धजल्हा स्िरावरून धवशेष प्रर्त्न केले जाविे. शक्र्िो ई-हक् क प्रणालीिील 8 धवधवि प्रकारच ेरे्रर्ारसाठीच े
सवय अजय ई-हक्क प्रणालीिूनच श्स्वकारण्र्ाि र्ाविे व धवधहि कालमर्ादेि धनगयि केले जाविे. िसेच 
सांगणकीकृि 7/12 मिील चकू दुरुस्िीसाठी रे्णारे ऑनलाईन अजय देखील अनावर्कधरत्र्ा नाकारले जाणार 
नाहीि याची दक्षिा घ्र्ावी.  

        क) धवसांगि सािबारा दुरुस्िी:- 

 सांगणकीकृि गाव नमुना नांबर 7/12 च्र्ा अचकू िेटाबसे साठी सवय धवसांगि सािबारा मिील त्रटुी दूर 
करून सवय सांगणकीकृि 7/12 धिधजटल स्वाक्षरीि करणेसाठी वधरष्ट्ठ स्िरावरून आढावा घेवून होि असलेले 
काम अत्र्ांि गुणवत्तापवूयक पणूय होणे आवर्क आहे. त्र्ासाठी ODC (Online Data Correction) अहवाल मिील 
अत्र्ावर्क 26 अहवाल धनरांक करून ODC अहवाल मिील धवसांगि सािबाराांची सांख्र्ा शून्र् करणे हे र्ा 
वषाच ेउधद्दष्ट्ट राहील.  

        ि) प्रलांधबि रे्रर्ाराांचा आढावा:- 

 ई-रे्रर्ार प्रणालीिून होणारे सवय रे्रर्ार धवधहि कालमर्ादेि धनगयि करणे आवर्क असल्र्ाने 
मांिळ, िालुका, उप धविाग, धजल्हा व धविागीर् स्िरावर प्रलांधबि रे्रर्ाराांचा दरमहा आढावा घेण्र्ाि र्ावा व 
कोणिाही धवनािक्रार रे्रर्ार एक मधहन्र्ापके्षा जास्ि कालाविीसाठी आधण धववादग्रस्ि प्रकरणे (िक्रार नोंदी) 
िीन मधहन्र्ापेक्षा जास्ि कालाविीसाठी प्रलांधबि राहणार नाही र्ाची दक्षिा घ्र्ावी.  

         इ) उप धविागीर् अधिकारी र्ाांनी घोषणापत्र 4 करणे-:  

 अचकू सांगणकीकृि गाव नमुना नांबर 7/12 िेटाबसे साठी ODC मिील सवय अत्र्ावर्क अहवाल 
धनरांक करून उपधविागीर् अधिकारी र्ाांनी त्र्ाांच्र्ा उपधविागािील प्रत्रे्क गावासाठी घोषणापत्र 4 करणे 
आवर्क असून सन 2021-22 र्ा महसूली वषाि हे काम पणूय करण्र्ाि र्ाव.े  

 उपरोक्ि ‘अ’ िे ‘इ’ रे्थील नमूद कामकाजाचे मूल्र्मापन करून त्र्ाची धवशेष नोंद िलाठी, मांिळ 
अधिकारी, िहसीलदार, उप धविागीर् अधिकारी, सांबांधिि उपधजल्हाधिकारी िथा धजल्हा समन्वर् अधिकारी, 
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धजल्हाधिकारी र्ाांच ेगोपनीर् अहवाल धलधहिाना घेण्र्ाि र्ावी व मूल्र्मापनाच्र्ा आिारे धजल्हाधिकारी र्ाांचसेह 
सांबांधिि महसूल अधिकारी र्ाांचे गुणाांकन करण्र्ाि र्ाव.े 

  (उपरोक्ि ‘अ’ िे ‘इ’ बाबिची माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेल्र्ा प्रगिी अहवाल- प्रपत्र 
अ-8(1) िे अ-8(5) मध्रे् सांकधलि करण्र्ाि र्ावी.)  

(ब) प्रशासकीर् घटक:-  

 (ix) नाधवन्र्पणूय र्ोजना उपधविाग / िहधसल कार्ालर् रे्थे राबधवणे :-  

         महाराजस्व अधिर्ानामध्रे् कार्यवाही करावर्ाच्र्ा वरील मुद्याांव्र्धिधरक्ि सांबांधिि धविागीर् आर्ुक् ि, 
सांबांधिि धजल्हाधिकारी, सांबांधिि उपधविागीर् अधिकारी ककवा सांबांधिि िहधसलदार र्ाांना त्र्ाांच ेकार्यक्षेत्रामध्रे् 
लोकाधिमुख व लोकोपर्ोगी इिर कोणिाही नाधवन्र्पणूय उपक्रम राबवार्चा असल्र्ास िे र्ा वषाच्र्ा राजस्व 
अधिर्ानामध्रे् हािी घेऊ शकिाि. त्र्ा-त्र्ा िागािील गरज, िौगोधलक पधरश्स्थिी, त्र्ा िागानुसार वगेळे 
महसूली धवषर् इत्र्ादी र्ाअांिगयि राबधवले जाऊ शकिाि. र्ासांदिाि सांबांधिि धजल्हाधिकारी र्ाांच्र्ा 
मागयदशयनाखाली राबधवलेल्र्ा सांबांधिि नाधवन्र्पणूय उपक्रमाांच्र्ा अहवालाची शासनास माधहिी सादर करण्र्ाि 
र्ावी.  

(सदर माधहिी प्रस्िुि शासन धनणयर्ासोबि जोिलेले प्रगिी अहवाल-प्रपत्र ब-1 मध्रे् सांकधलि करण्र्ाि र्ावी.)  

3. राज्र्ािील सवय धजल्हाधिकारी र्ाांनी वरील धदशाधनदेशाांप्रमाणे “महाराजस्व अधिर्ान” आपआपल्र्ा 
धजल्हर्ाांमध्रे् प्रिावीपणे राबधवण्र्ासाठी सवयिोपरी प्रर्त्न कराविे आधण र्ा अधिर्ानाच्र्ा अांमलबजावणीचा 
आढावा घेऊन त्र्ाबाबिचा माधसक प्रगिी अहवाल धविागीर् आर्कु्ि र्ाांना सादर करावा. धविागीर् आर्ुक्ि 
र्ाांनी र्ा अधिर्ानाचा धनर्धमिपणे आढावा घेऊन धिमाही प्रगिी अहवाल शासनास सोबि जोिलेल्र्ा प्रपत्र “अ” 
व प्रपत्र “ब” मध्रे् सादर करावा. त्र्ाचप्रमाणे जमाबांदी आर्ुक्ि िथा सांचालक, िधूम अधिलेख, (महाराष्ट्र राज्र्), 
पणेु र्ाांनी स्विांत्रपणे र्ा अधिर्ानाांिगयि त्र्ाांच्र्ा अधिनस्ि कार्ालर्ाि होणा-र्ा कार्यवाहीचा आढावा घेऊन 
धिमाही प्रगिी अहवाल शासनास सोबि जोिलेल्र्ा प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मध्रे् सादर करावा. 

4. प्रस्िुि महाराजस्व अधिर्ानाची प्रिावीपणे अांमलबजावणी करण्र्ासाठी अधिर्ानाि अांििूयि धवधवि 
लोकाधिमुख व प्रशासकीर् घटकाांच्र्ा धनपटाऱ्र्ासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलांधबि कामाांचा धनपटारा करणे 
आवर्क आहे.  अशा घटकाांसाठी सवय धविागीर् आर्कु्िाांनी घटकधनहार् कालबद्ध कार्यक्रम धनधिि करुन सवय 
धजल्हाधिकाऱ्र्ाांना अनुपालनाचे धनदेश द्याविे व र्ाबाबिचे अांमलबजावणीचे सांधनर्त्रण त्र्ाांच ेस्िरावर करुन र्ा 
कार्यक्रमाचा वळेोवळेी आढावा घ्र्ावा व त्र्ाबाबिचा त्रैमाधसक अहवाल वर नमूद केल्र्ाप्रमाणे धवधहि केलेल्र्ा 
सोबिच्र्ा धववरणपत्राि  शासनास धनर्धमिपणे सादर करावा.  
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सदर शासन धनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर उपलब्ि 
करण्र्ाि आला असून त्र्ाचा सांकेिाक 202111111218029719 असा आहे. हा आदेश धिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांधकि करुन काढण्र्ाि रे्ि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेशानुसार व नावाने, 

 

                                ( िॉ. धनधिन करीर ) 
                 अपर मुख्र् सधचव (महसूल) 
               प्रि :  

1. मा.मुख्र्मांत्री र्ाांच ेप्रिान सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32.  
2. मा.उपमुख्र्मांत्री र्ाांचे खाजगी सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32. 
3. मा.सिापिी , महाराष्ट्र धविानपधरषद र्ाांच ेखाजगी सधचव, धविानिवन, मुांबई : 32. 
4. मा.उप सिापिी, महाराष्ट्र धविानपधरषद र्ाांचे खाजगी सधचव, धविानिवन, मुांबई : 32. 
5. मा.अध्र्क्ष, महाराष्ट्र धविानसिा र्ाांच ेखाजगी सधचव, धविानिवन, मुांबई : 32. 
6. मा.उपाध्र्क्ष, महाराष्ट्र धविानसिा र्ाांच ेखाजगी सधचव, धविानिवन, मुांबई : 32 
7. मा.धवरोिी पक्ष नेिा, धविानसिा, र्ाांच ेखाजगी सधचव, धविानिवन, मुांबई : 32. 
8. मा.धवरोिी पक्ष नेिा, धविानपधरषद, र्ाांच ेखाजगी सधचव, धविानिवन, मुांबई : 32 
9. मा.मांत्री (महसूल) र्ाांच ेखाजगी सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32. 
10. सवय धजल्हर्ाांचे मा.पालकमांत्री र्ाांच ेखाजगी सधचव. 
11. मा.राज्र्मांत्री (महसूल) र्ाांच ेखाजगी सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32. 
12. मा.मुख्र् सधचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालर्, मुांबई : 32.  
13. प्रिान सधचव (वने), मांत्रालर्, मुांबई : 32. 
14. प्रिान सधचव (मदि व पनुवयसन), मांत्रालर्, मुांबई : 32. 
15. सवय धजल्हर्ाांचे पालक सधचव.  
16. सवय धविागीर् आर्कु्ि. 
17. जमाबांदी आर्कु्ि िथा सांचालक, िधूम अधिलेख, महाराष्ट्र राज्र्, पणेु: 01. 
18. नोंदणी महाधनरीक्षक िथा मुद्ाांक धनर्ांत्रक, महाराष्ट्र राज्र्, पणेु :01.   
19. सवय धजल्हाधिकारी. 
20. अपर मुख्र् सधचव (महसूल) र्ाांचे धवशेष कार्य अधिकारी िथा त्र्ाांच ेकार्ालर्, 
       मांत्रालर्, मुांबई : 32. 
21. सवय सह सधचव / उप सधचव, महसूल व वन धविाग, मांत्रालर्, मुांबई : 32 
22. धनवि नस्िी, कार्ासन म-5, महसूल व वन धविाग, मांत्रालर्, मुांबई :32. 

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


(१) (२) (३) (४) (५) (६)

एकूण :- 

शेरा/कारणे

    महाराजस्व अभियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-1               

भवषय :  सवव खातेदाराांना घरपोच 7/12 भवतरण मोभहमेअांतगवत 7/12 भवतरीत करणे
अहवाल मभहना -                  अखेर

भविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

अ.क्र. भजल्हा
एकूण खातेदाराांची 

सांख्या

सांगणकीकृत 7/12 घरपोच 
प्रदान करण्यात आलेल्या 

खातेदाराांची सांख्या

सांगणकीकृत 7/12 घरपोच 
प्रदान करण्यात न आलेल्या 

खातेदाराांची सांख्या



दि. 31 जलैु, 
2021 रोजीची 

प्रलंदित 
फेरफारांची 

संख्या 
Online MIS 
प्रणालीनसुार

दि. 31 जलैु, 2021 
रोजीच्या प्रलंदित 

फेरफारांपैकी 
अहवाल 

मदहनाअखेर 
दनकाली काढलेल्या 
फेरफारांची संख्या

दि. 31 जलैु, 
2021 

रोजीच्या 
प्रलंदित 

फेरफारांपैकी 
दिल्लक  
फेरफारांची 

संख्या

मागील 
मदहना अखेर 

प्रलंदित 
फेरफारांची 

संख्या

अहवाल 
मदहन्यातील 

आवक 
फेरफारांची 

संख्या

अहवाल  
मदहन्यात 
दनकाली 
काढलेल्या 
फेरफारांची 

संख्या

अहवाल 
मदहनाअखेर 
दिल्लक  
फेरफारांची 

संख्या
(6)+(7)-(8)

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११)

१

२

३

४

५

६

िेरा

एकूण

              महाराजस्व अदियान          
   प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-2

दवषय :  एक मदहन्याच्या वर प्रलंदित असलेले फेरफार दनकाली काढणे व त्याकदरता तहदसल / मंडल 
मखु्यालयात फेरफार अिालत घेणे.

दविाग :-

अ.क्र. दजल्हा

दि. 31 जलैु, 2021 अखेर प्रलंदित असलेल्या 
फेरफारांची संख्या

दि. 31 जलैु, 2021 नंतरच्या प्राप्त फेरफार संख्या

एकूण 
दिल्लक 

फेरफारांची 
संख्या (5+9)

 अहवालाचा मदहना:         अखेर



अ.क्र. जिल्हा

जिनाांक 31.07.2021 
अखेर कमी-िास्त पत्रके 

करणेवर प्रलांजित 
प्रकरणाांची सांख्या

रकाना क्र. 3 पैकी अहवाल 
मजहना अखेर जनर्गजमत कमी-

िास्त पत्रकाांची सांख्या

जिनाांक - 01.08.2021 पासनू 
अहवाल मजहना अखेर  र्ाव नमनुा 
नांिर 7/12 वर अांमल जिलेल्या कमी-

 िास्त पत्रकाांची सांख्या

अहवाल मजहना अखेर र्ाव 
नमनुा नां. 7/12 मध्ये अांमल 
िेण्यासाठी प्रलांजित असलेल्या 
कमी-िास्त पत्रकाांची सांख्या

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)
१
२
३
४
५
६

एकूण

महारािस्व अजियान
 प्रर्ती अहवाल-प्रपत्र अ-3

               जवषय : िसूांपािन प्रकरणी कमी-िास्त पत्रके तयार करुन र्ाव िप्तरी नोंिी अद्ययावत करणे.

जविार् :-
                     अहवालाचा मजहना :        अखेर



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

    महाराजस्व अभियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- 3(1)             

भवषय : कमी-जास्त पत्रक न झालेल्या िसंूपादन प्रकरणांची िसंूपादन अभिकारी भनहाय यादी.
अहवाल मभहना -                  अखेर

भविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

अ.क्र.
िसंूपादन 

कायालयाचे 
नाव

संपादन 
संस्थेचे 
नाव

साववजभनक 
कामाचे नाव

गावाचे 
नाव

एस.आर.नंबर
अंभतम 
भनवाडा 

मंजरू भदनांक

भजल्हा अभिक्षक िमूी 
अभिलेख यांचेकडे प्रस्ताव 

पाठभवल्याचा भदनांक
शेरा

(९)



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

कमी-जास्त पत्रक 
करणेकामी प्रस्ताव ज्या 

कायालयास पाठववला त्या 
कायालयाचे नाव व 

विनाांक

कमी जास्त-पत्रक 
करणेसाठी प्रस्ताव 
पाठववल्याचा विनाांक

महाराजस्व अभियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- 3(2)               

भवषय : भजल्हाभिकारी (उपभजल्हाभिकारी िमूी संपादन समन्वय अभिकारी) कायालयाने िमूी संपादन प्रकरणात कमी -जास्त 
पत्रके बाबत संकभलत करावयाची संख्यात्मक माभहती.

अहवाल मभहना -                  अखेर
भविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

अ.क्र.
भसूांपािन 

कायालयाचे नाव
सांपािन सांस्थेचे 

नाव

पवरविष्ट क्र.१ नसुार 
कमी जास्त पत्रके न 
झालेल्या प्रकरणाांची 

सांख्या

रकाना ४ पैकी कमी -
जास्त पत्रकासाठी 
प्रस्ताव पाठववलेल्या 
प्रकरणाांची  सांख्या



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

अ.क्र.

प्राप्त प्रस्तावाांची माहिती 

    मिाराजस्व अहियान
                         प्रगती अिवाल-प्रपत्र अ- 3(3)              

हवषय : हजल्िा अधीक्षक, िहूम अहिलेख यानी ठेवावयाचा कमी-जास्त पत्रके तयार करणेकामी प्राप्त प्रकरणी नोंदविी. (तालुका हनिाय)

अिवाल महिना -                  अखेर
हविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 कमी-जास्त पत्रक 
करणेसाठी प्रस्ताव 

प्राप्त हदनाांक

कमी-जास्त पत्रक 
करणेकामी प्रस्ताव ज्या 

कायालयास पाठहवला त्या 
कायालयाचे नाव व हदनाांक

कमी-जास्त पत्रक करणेसाठी प्रस्ताव 
पाठहवल्याचा हदनाांक

ज्या िमूीसांपादन 
कायालयाकडून 

प्रस्ताव प्राप्त त्याांचे 
नाव

गावाचे  
नाव

िमूी सांपादन 
एस.आर.नांबर

अांहतम हनवाडा 
मांजरू हदनाांक



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

    महाराजस्व अभियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- 3(4)              

भवषय : उप अधीक्षक, िभूम अभिलेख कायालयाने कमी-जास्त पत्रकासाठी प्राप्त प्रस्तावाांची माभहती सांकभलत करणेची नोंदवही

अहवाल मभहना -                  अखेर
भविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

अ.क्र.
िसूांपादन 

अभधका-याचे  
नाव

प्रकल्पाचे 
नाव

िसूांपादन  
एस.आर.  

क्रमाांक

गावाचे नाव / 
नावे

अांभतम 
भनवाडा मांजरू 

भदनाांक

 गाव 
वभहवाटीस 
तहभसलदार 

याांचेकडे कमी -
जास्त पत्रक 
पाठभवल्याचा 

भदनाांक

कमी-जास्त 
पत्रकाचा अांमल 
7/12 सदरी व 
आकारबांदावर 

घेतल्याचा भदनाांक

शेरा

(९)



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०)

एकूण

अ.क्र.
तालुक्याचे 

नाव

मागील महिना 
अखेर कमी-जास्त 
पत्रके प्राप्त प्रकरणे

चालू महिन्यात 
अखेर कमी -
जास्त पत्रके 
प्राप्त प्रकरणे

एकूण प्राप्त 
प्रकरणे

    मिाराजस्व अहियान
                         प्रगती अिवाल-प्रपत्र अ- 3(5)            

हवषय : उप अधीक्षक, िहूम अहिलेख याांनी कमी-जास्त पत्रके तयार केलेबाबत माहिक माहिती पत्रक (िांख्यात्मक माहिती)
अिवाल महिना -                  अखेर

हविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

कमी-जास्त पत्रके 
मांजरू करुन 
तिहिलदार 
याांचेकडे 

पाठहवलेली प्रकरणे

 कमी-जास्त 
पत्रके िोणेवर 

हिल्लक 
प्रकरणे

कमी-जास्त 
पत्रकाचा अांमल 

7/12 व 
आकारबांदाि 

घेतलेली प्रकरणे

कमी-जास्त 
पत्रकाचा 

अांमल घेणेवर 
हिल्लक प्रकरणे

िेरा



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४)

एकूण

अ.क्र. तालुक्याचे 
नाव

कमी-जास्त पत्रककामी 
प्राप्त प्रस्तावाांची माहिती

उप अधीक्षक, भहूम अहभलेख 
याांचेकडून कमी-जास्त पत्रक 
मांजरू व तिहिलदार याांना 

7/12 िदरी अांमल घेणेकामी 
पाठहवलेली प्रकरणे

 कमी-
जास्त 

पत्रक मांजरू 
िोणेवर 
हिल्लक 
प्रकरणे

मागील 
महिना 
अखेर  
प्राप्त

चालू 
महिन्यात
  प्राप्त

एकूण 
प्राप्त

मागील 
महिना 
अखेर

    मिाराजस्व अहभयान
                         प्रगती अिवाल-प्रपत्र अ-3(6)              

हवषय : हजल्िा अधीक्षक, भहूम अहभलेख याांनी कमी-जास्त पत्रकाबाबत िादर करावयाचे माहिक माहिती पत्रक (िांख्यात्मक माहिती)
अिवाल महिना -                  अखेर

हवभाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

िेरा

 चालू 
महिन्यात

चालू 
महिन्यात

एकूण

तिहिलदार याांना 7/12 
िदरी अांमल घेतलेल्या 

प्रकरणाची िांख्या
7/12 िदरी 

अांमल 
घेणेवर 
हिल्लक 

प्रकरणाची 
िांख्या

एकूण
मागील 
महिना 
अखेर



अ.क्र. जिल्हा

जिल्हयातील अंजतम जिकास 
आराखडयामध्ये समाजिष्ट असलेल्या 

जकती स.नं./ गट क्रमांकाची 
जि.31.03.2021 रोिी अकृजिक 

आकारणी कराियाची आहे.

जिल्हयातील  अंजतम जिकास  
आराखडयामध्ये  समाजिष्ट असलेल्या 

स.नं./ गट क्रमांकाच्या करण्यात आलेल्या 
अकृजिक आकारणी जिियी जकती 

भधूारकांना भरणा करण्यास कळजिण्यात 
आले आहे.

जिल्हयातील अंजतम जिकास 
आराखडयामध्ये  समाजिष्ट असलेल्या 

परंत ुअकृजिक 
आकारणी करण्याचे प्रलंजित असलेल्या 

स.नं. / गट क्रमाकांची संख्या

(१) (२) (३) (५) (६)
१
२
३
४
५
६

एकूण

(४)

जिल्हयातील अंजतम  जिकास 
आराखडयामध्ये  समाजिष्ट असलेल्या 
जकती स.नं./गट क्रमांकाची अकृजिक 
आकारणी अहिाल मजहना अखेर पणुण 

करण्यात आली आहे.

महारािस्ि अजभयान
 प्रगती अहिाल-प्रपत्र अ-4

जििय :  महाराष्र िमीन महसलू संजहता, 1966 च्या कलम 42 (ि), 42(क) ि 42(ड) च्या अनिंुगाने पढुाकाराने कायणिाही करणे.

जिभाग :-

 अहिालाचा मजहना:           अखेर



संख्या
रस्तयांची लांबी 

(कि.मी.)
संख्या रस्तयांची लांबी (कि.मी.) संख्या

रस्तयांची लांबी 
(कि.मी.)

संख्या
रस्तयांची लांबी 

(कि.मी.)

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११)
१
२
३
४
५
६

किनांि 01.08.2021 पासनू 
एिूण अकिक्रमण िाढलेले रस्िे

एिूण

महाराजस्व अकियान
प्रगिी अहवाल-प्रपत्र अ-5

कवषय: गाव निाशाप्रमाणे अकिक्रमण बंि झालेले पाणंि/पांिण/शेिरस्िे/कशवार/कशव रस्िे मोिळे िरणे.

कविाग :- 

अ.क्र. कजल्हा

किनांि 31.07.2021 अखेर 
अकिक्रकमि व Geotag िेलेले रस्िे

किनांि 01.08.2021 पासनू मागील  
मकहना अखेर अकिक्रमण िाढलेले रस्िे

अहवाल मकहन्याि अकिक्रमण 
िाढलेले रस्िे

अहवालाचा मकहना:         अखेर

पोटखराबा वगग-अ 
खालील 

लागवडीखाली 
आणलेल्या 

जकमनीचे के्षत्र 
(हेक्टर)



जातीचा 
दाखला

उत्पन्नाचा 
दाखला

अधिवास 
दाखला

रधिवास 
दाखला

नॉन 
धिमीलेअर 

दाखला
इतर दाखले एकूण दाखले

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५)
१
२
३
४
५
६

एकूण

अ.
ि.

धजल्िा

मागील मधिना 
अखेर 

घेतलेल्या 
धिधिराांची 

सांख्या

अिवाल 
मधिन्यातील 
घेतलेल्या 
धिधिराांची 

सांख्या

मिाराजस्व अधियान
      प्रगती अिवाल-प्रपत्र अ-6  

धवषय : लोकसेवा िक्क अधिधनयम-2015ची प्रिावी अांमलिजावणी, प्रचार-प्रधसद्धी व धविेष धिधिरे घेऊन धवधवि दाखले प्रदान करणे 

धविाग:-
अिवाल मधिन्यात धवतरीत करण्यात आलेल्या दाखल्याांचे प्रकार व सांख्या धद.01.08.2021 

पासनू  मागील 
मधिनाअखेर वाटप 

केलेल्या एकूण 
दाखल्याांची सांख्या

धद.01.08.2021 
पासनू एकूण एकां दर 

वाटप केलेल्या 
दाखल्याांची सांख्या 

(12+13)

िेरा
एकूण 

धिधिराांची 
सांख्या

 अिवालाचा मधिना:             अखेर



(१) (२) (३) (४) (५) (६)

एकूण :- 

शेरा

    महाराजस्व अभियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- 7               

भवषय : महाराष्ट्र जमीन महसलू अभिभनयम, 1966 मध्ये कलम 161 ते 166 मिील तरतदुीनसुार भनस्तार पत्रक व वाभजब-
उल-अजाच्या नोंदी अद्ययावत करणे

अहवाल मभहना -                  अखेर
भविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

अ.क्र. भजल्हा  

भनस्तार पत्रक व वाभजब - 
उल - अजाच्या  

भद.31.07.2021 अखेर 
नोंदी अद्ययावत 

करण्याकरीता प्रलंभबत 
असलेली एकूण प्रकरणे

अहवाल कालाविीत 
नोंदी अद्ययावत 

करण्यात आलेल्या 
प्रकरणाची संख्या

अहवाल कालाविी अखेर 
भशल्लक प्रकरणाची संख्या



खात्ाांची 
सांख््ा

के्षत्र      
(हे.आर)

खात्ाांची 
सांख््ा

के्षत्र      
(हे.आर)

खात्ाांची 
सांख््ा

के्षत्र      
(हे.आर)

खातेदार 
नोंदणी %

पीक 
पाहणी 
अपलोड 
के्षत्र %

पीक 
पाहणी 
मांजरुी 
के्षत्र %

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३)

एकूण

  महाराजस्व अभि्ान
 प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-8(1) 

भवष् : ई पीक पाहणी प्रकल्प अांमलबजावणी अहवाल 
अहवाल मभहना -                  अखेर

भविाग:- हांगाम:- 
तलाठी ्ाांनी पीक झालेल््ा कामाची टक्केवारी अ.क्र. भजल्हा एकूण 

महसलुी गावे
ई पीक 

पाहणीसाठी 
पात्र खाते 

सांख््ा

ई पीक पाहणी पीक पहाणी अपलोड 



अ.नं. जिल्हा
फेरफार साठी 
अिज संख्या

दरुुस्ती साठी 
अिज संख्या

एकूण अिज 
संख्या

फेरफार साठीचे 
 जनर्जत अिज 

संख्या

दरुुस्ती साठी 
जनर्जत अिज संख्या

एकूण जनर्जत 
अिज संख्या

फेरफार 
साठीचे 

प्रलंजित  अिज 
संख्या

दरुुस्ती साठी 
प्रलंजित अिज 
संख्या

एकूण प्रलंजित 
अिज संख्या

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११)

एकूण

ई हक्क मधनू प्राप्त अिज संख्या ई हक्क मधील जनर्जत अिज ई हक्क मधील प्रलंजित अिज

  महारािस्व अजियान
प्रर्ती अहवाल-प्रपत्र अ-8(2) 

जवषय : ई-हक्क प्रणालीतून प्राप्त अिांची जनर्जती
अहवाल मजहना -                  अखेर

जविार्:-



अ.क्र. जिल्हा मागील जिल्लक 
जिसंगत 7/12

चालू मजहन्यात त्रटुी दरू 
केलेल्या 7/12 ची संख्या

जिल्लक जिसंगत 7/12 ची संख्या जिल्लक कामाची टक्केिारी

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

एकूण

  महारािस्ि अजियान
प्रगती अहिाल-प्रपत्र अ-8(3) 

जिषय : जिसंगत सात-बारा दरुुस्ती अहिाल
अहिाल मजहना -                  अखेर

जििाग:-



अ.नं. जिल्हा 
नोंदणीकृत 
 फेरफार

अनोंदणीकृत 
फेरफार

एकूण 
फेरफार

नोंदणीकृत 
 फेरफार

अनोंदणीकृत 
फेरफार

एकूण 
फेरफार

नोंदणीकृत 
 फेरफार

अनोंदणीकृत 
फेरफार

एकूण 
फेरफार

नोंदणीकृत 
 फेरफार

अनोंदणीकृत
 फेरफार

एकूण 
फेरफार

एक 
मजहन्यातील

एक 
मजहन्या 
वरील

एक 
मजहन्यातील

एक 
मजहन्या 
वरील

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (15) (16) (17) (18) (18) (19)

  महाराजस्व अभियान
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-8(4) 

भवषय :प्रलंभित फेरफार आढावा 
अहवाल मभहना -                  अखेर

मागील जिल्लक चाल ूमजहन्यात प्राप्त चाल ूमजहन्यात जनगगत फेरफार मजहना अखेर जिल्लक फेरफार जिल्लक फेरफार 
भविाग:- 

प्रजियेतील 
फेरफार 
संख्या

तिार 
फेरफार 
संख्या

एकूण

तलाठी स्तरावरील मंडळ अजिकारी 
स्तरावरील



अ.क्र. जिल्हा एकूण महसलू 
गावाांची सांख्या

घोषणापत्र 4 
केलेल्या गावाांची 
सांख्या

घोषणापत्र 4 न झालेल्या 
गावाांची सांख्या

झालेल्या कामाची टक्केवारी

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

एकूण

    महारािस्व अजियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-8(5)               

जवषय : उपजविागीय अजिकारी याांनी घोषणापत्र 4 केलेल्या गावाांचा अहवाल
अहवाल मजहना -                  अखेर

जविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)
१
2
3
4
5
6

एकूण :- 

    महाराजस्व अभियान
                         प्रगती अहवाल-प्रपत्र ब- 1               

भवषय : भविागीय आयकु्त / भजल्हाभिकारी / उप भविागीय अभिकारी / तहभिलदार याांच्या काययके्षत्रामध्ये नाभवन्यपणूय योजना उपभविाग 
/ तहभिल कायालय येथे राबभवणे

अहवाल मभहना -                  अखेर
भविाग :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

शेरा

िचूना:- िदर प्रपत्रात आवश्यतेनिुार िांबांभित भविागीय आयकु्त / भजल्हाभिकारी / उप भविागीय अभिकारी / तहभिलदार याांनी शािनाि माभहती परुवण्याच्या 
अनषुांगाने आवश्यक तो बदल करावा.

अ.क्र. भजल्हा  तालुका
लोकाभिमखु व 

लोकोपयोगी नाभवन्यपणूय 
उपक्रमाचे नाव / स्वरुप

िदर उपक्रमादरम्यान 
करण्यात आलेली काययवाही

 उपक्रमाची फलभनष्पत्ती
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