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िाचा 1) महाराष्ट्र जमीन महसूल सांधहता, 1966 च्या प्रकरण-2 ि प्रकरण-10
2) महाराष्ट्र जमीन महसूल मांडळ अधिकारी ि मांडळ धनरीक्षक (कतगव्य ि कायग) धनयम, 1970
3) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अधिलेख आधण नोंदिह्या (तयार करणे ि सुस्थितीत ठे िणे)
धनयम, 1971
4) महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितगणक
ू , धशथत आधण अपील) धनयम,1979
5) शासन पधरपत्रक क्र.सांकीणग-1003/प्र.क्र.196/ल-1, धदनाांक 29.9.2003
प्रथतािना राज्याच्या धिधिि धजल्ह्ह्यात सांदिािीन अधिधनयमातील तरतूदीप्रमाणे अधिकार अधिलेख
धिषयक नोंदिह्या धिहीत नमुन्यात ठे िण्यात येत नसल्ह्याबाबत तसेच सदर अधिलेख अद्ययाित ठे िण्यात
येत नसल्ह्याबाबत शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्ह्या आहेत. त्या अनुषांगाने तहधसलदार, मांडळ
अधिकारी/मांडळ धनधरक्षक, तलाठी ि अन्य क्षेत्रीय महसूल अधिकारी याांना उक्त धनयमाांची पूतगता करुन
अधिकार अधिलेख धिषयक गाि नमुने अद्ययाित ठे िण्यासांदिात

कायगिाही करण्याबाबत सूचना

दे ण्याची बाब शासनाच्या धिचारािीन होती.
शासन पधरपत्रकउपरोक्त बाब धिचारात घेऊन, महाराष्ट्र जमीन महसूल सांधहता 1966 मिील तरतूदी ि
सांदिािीन धनयम यामिील तरतूदी यानुसार प्राप्त असलेल्ह्या अधिकारात, सिग तहधसलदार, मांडळ
अधिकारी/मांडळ धनधरक्षक, तलाठी ि अन्य क्षेत्रीय महसुल अधिकारी याांना उक्त अधिधनयम/धनयमातील
तरतूदींचे तांतोतांत पालन करुन, सदर अधिधनयम/धनयमािलीतील तरतूदीनुसार अधिकार
अधिलेखातील धिधिि नोंदिह्या शासनाने धिधहत केलेल्ह्या नमुन्यातच ठे िणे , त्याांचे जतन करुन त्या
सुस्थितीत ठे िणे याबाबीची पूतगता करण्याकरीता खालीलप्रमाणे धनदे श दे ण्यात येत आहेत :1) राज्यातील सिग अधिकार अधिलेख नोंदिह्या उक्त नमूद अधिधनयम ि धनयम यामिील
तरतूदीचे पालन करुन िेळीच धनयधमतपणे अद्ययाित करण्यात याव्यात.
2) अधिकार अधिलेख धिषयक गाि नमुना नोंदिह्या या शासनाने धिधहत केलेल्ह्या नमुन्यातच
ठे िण्यात याव्यात.
3) शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल मांडळ अधिकारी ि मांडळ धनरीक्षक (कतगव्य ि कायग) धनयम,
1970 तयार केलेले आहेत. सदर धनयम ि महाराष्ट्र जमीन महसूल सांधहता 1966 मिील
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तरतूद पहाता, “महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अधिलेख आधण नोंदिह्या (तयार करणे ि
सुस्थितीत ठे िणे) धनयम, 1971” या धनयमािलीतील तरतूदीनुसार अधिकार अधिलेख आधण
नोंदिह्या अद्ययाित ठे िून त्याांचे जतन करण्याची कायगिाही सांबांधित तहधसलदार, मांडळ
अधिकारी/मांडळ धनधरक्षक, तलाठी आधण सांबांधित क्षेत्रीय महसूल अधिकारी/प्राधिकारी याांची
राहील.
4) उक्त अधिधनयम, तसेच धनयमातील तरतूदीनुसार तहधसलदार, मांडळ अधिकारी/मांडळ
धनधरक्षक, तलाठी आधण क्षेत्रीय महसूली अधिकारी/प्राधिकारी याांनी अधिकार अधिलेखातील
नोंदी अद्ययाित करुन अधिकार अधिलेखातील नोंदिह्याांचे जतन करण्याच्या कतगव्यात
कसूर केल्ह्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेिा धनयम 1979 नुसार धशथतिांगधिषयक कारिाईस पात्र
राहतील. याची सिांनी नोंद घ्यािी.
5) धजल्ह्हाधिकारी याांनी उपरोक्त सूचनाप्रमाणे कायगिाही होत असलेची खात्री करािी.
02.

सदर शासन पधरपत्रकातील सुचनाांप्रमाणे सत्िर कायगिाही करण्यात यािी.

03.

सदर शासन पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या

सांकेतथिळािर उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमाांक 201503051640177919
असा आहे. हा आदे श धडजीटल थिाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
सदर शासन धनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळािर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201503051640177919 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल थिाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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सुधनल कोठे कर
अिर सधचि, महसुल ि िन धििाग
प्रत,
1. मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सधचि.
2. मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सधचि.
3. प्रिान सधचि (महसूल) याांचे धिकाअ/थिीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई.
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4. सिग धििागीय आयुक्त,
5. जमाबांदी आयुक्त ि सांचालक, िूमी अधिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
6. सिग धजल्ह्हाधिकारी / अपर धजल्ह्हाधिकारी
7. सिग तहधसलदार.
8. महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(1 ) मुांबई.
9. महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(2 ) नागपूर
10. सिग सहसधचि/उपसधचि, महसूल ि िन धििाग, मांत्रालय, मुांबई
11. “ज” समूहातील सिग कायासने, महसूल ि िन धििाग, मांत्रालय, मुांबई.
12. धििानमांडळ ग्रांिालय, धििानििन, मुांबई-32
13. माधहती ि जनसांपकग सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32.
14. धनिडनथती, कायासन-ज-1, महसूल ि िन धििाग
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