महसूल विभागाच्या अवधसूवित सेिा
अ.क्र

लोकसेिेिा तपशील

लोकसेिा
पुरविण्यासाठी
विवहत केलेली
कालमयादा
(वदिस)

पदवनदे वशत
अवधकाऱ्यािे पदनाम

प्रथम अवपल
अवधकाऱ्यािे
पदनाम

1

वय, राष्ट्रीयत्व आणण अणधवास प्रमाणपत्र

15

तहणसलदार

2

िातीचे प्रमाणपत्र

21

उपणवभागीय अणधकारी/ अप्पर णिल्हाणधकारी
उपणिल्हाणधकारी

णिल्हाणधकारी

3

उत्पन्न प्रमाणपत्र

15

नायब तहणसलदार

तहणसलदार

उपणवभागीय अणधकारी

4

नॉन णिमीले अर प्रमाणपत्र

21

उपणवभागीय अणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

णिल्हाणधकारी

5

तात्पुरता रणहवास प्रमाणपत्र

7

तहणसलदार

अप्पर णिल्हाणधकारी

6

ज्येष्ट्ठ नागणरक प्रमाणपत्र

7

तहणसलदार

7

ऐपतीचा दाखला

21

ना. तहणसलदार
(रू.2 लक्ष पयंत)

उपणवभागीय
अणधकारी
उपणवभागीय
अणधकारी
तहणसलदार
उपणवभागीय
अणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

णिल्हाणधकारी

अप्पर आयुक्त

णवभागीय आयुक्त

तहणसलदार
(रू.200001 ते 8 लक्ष
पयंत)
उपणवभागीय अणधकारी
(रू.8 लक्ष 1 ते 40
लक्ष पयंत)
णिल्हाणधकारी
(रू. 40 लक्ष वरील)

उपणवभागीय
अणधकारी

वितीय अवपल
अवधकाऱ्यािे पदनाम

अप्पर णिल्हाणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी
उपणवभागीय अणधकारी

8

साांस्कृ णतक काययिम परवाना

7

9

अणधकार अणभले खाची प्रमाणणत प्रत

7

10

अल्प भू-धारक दाखला

11

भूमीहीन शेतमिुर असल्याचा दाखला

12

शेतकरी असल्याचा दाखला

13

डोंगर/ दुगयम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र

14

प्रणतज्ञापत्र साक्षाांकीत करणे

15

उद्योिकाांना महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता 1966 च्या कलम 44अ
च्या तरतूदीनुसार परस्पर औद्योणगक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे
त्याांकणरता आवश्यक अणधकृ त माणहती तातडीने उपलब्ध करुन दे णे

15
15
15
7
1

30

16

औद्योणगक प्रयोिनाथय िणमन खोदण्याची परवानगी (गौण खणनि उत्खनन)

30

तहणसलदार
तथा उपणवभागीय
तालुका
काययकारी दां डाणधकारी
दां डाणधकारी अणतणरक्त
णिल्हा दां डाणधकारी
णिल्हा दां डाणधकारी
णलणपक/ तलाठी
नायब तहणसलदार
तहणसलदार
तहणसलदार
तहणसलदार
तहणसलदार
अव्वल कारकून/ नायब
तहणसलदार
सांबांणधत
णिल्हयाचे
अपर
णिल्हाणधकारी
तथा शा.णन. ि.एनएपी2015/प्र.ि.28/टी-1
णद.31.03.2015
अन्वये गठीत णिल्हा
स्तरावरील औद्योणगक
अकृ णषक
वापर
सहाय्यभूत
सणमतीचे
अध्यक्ष
तहसीलदार - 500
ब्रास पयंत
उपणवभागीय अणधकारी

अणतणरक्त णिल्हा
दां डाणधकारी
णवभागीय आयुक्त
तहणसलदार

उपणवभागीय
अणधकारी
उपणवभागीय
अणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

उपणवभागीय
अणधकारी
उपणवभागीय
अणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

नायब तहणसलदार/
तहणसलदार

उपणवभागीय अणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

अप्पर णिल्हाणधकारी

अपर णिल्हाणधकारी णवकास आयुक्त
तथा
समन्वय अध्यक्ष “मैत्री कक्ष”
अणधकारी
“मैत्री
कक्ष”

तथा

अपर णिल्हाणधकारी णवकास आयुक्त
तथा
समन्वय अध्यक्ष “मैत्री कक्ष”
अणधकारी
“मैत्री

तथा

17

18

19

20

औद्योणगक प्रयोिनाथय िमीन वापरण्याकामी णबगर अणधसूणचत वृक्ष तोड
परवानगी

महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42अ (1) (अ)
अन्वये भोगवाटादार वगय-1 या धारणा-णधकाराच्या िणमनींसांदभात
णनयोिन प्राणधकरणाकडू न प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानांतर अिांतगयत िणमनीचा
वगय, िणमनीचा भोगवाटादार व त्यावरील भार इत्यादीबाबतचे णवणनश्श्चती
प्रमाणपत्र दे णे.
महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42अ (1) (ब)
अन्वये राज्यात अांमलात असलेले शेतिमीन व कुळवणहवाट अणधणनयम,
णवणवध वतन अणधणनयम आणण महाराष्ट्र शेतिमीन (िमीन धारणेची
कमाल मयादा) अणधणनयम, 1961 या अणधणनयमाांनस
ु ार वाटप केले ल्या
भोगवटादार वगय-2 या धारणा-णधकाराच्या िणमनीकरीता भोगवटा-दाराचा
पणरपूणय अिय प्राप्त झाल्यापासून णवकास परवानगी णमळणवण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दे णे.
महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42अ अन्वये
सांबांणधत व्यश्क्तने प्राप्त केले ल्या णवकास परवानगीच्या अनुषांगाने, अशा
व्यश्क्तकडू न प्राप्त झालेल्या लेखी माणहतीच्या आधारे आणण कलम
47अ मध्ये नमुद केलेल्या दराने रुपाांतरण कराचा आणण त्याबद्दलच्या
अकृ णषक आकारणीचा भरणा केल्यावर, सांबांणधत व्यक्तीला णवहीत
नमुन्यामध्ये सनद दे णे

30

30

-2000 ब्रास पयंत
कक्ष”
णिल्हाणधकारी 25000 ब्रास पयंत
उपणवभागीय अणधकारी अपर णिल्हाणधकारी णवकास आयुक्त तथा
सांबांणधत महसूल णवभाग तथा
समन्वय अध्यक्ष “मैत्री कक्ष”
अणधकारी
“मैत्री
कक्ष”
सांबांणधत तहणसलदार
सांबांणधत उपणवभागीय सांबांणधत
अपर
अणधकारी
णिल्हाणधकारी
/
णिल्हाणधकारी

सांबांणधत णिल्हाणधकारी

सांबांणधत णवभागीय
आयुक्त

सणचव/प्रधान सणचव व
णवशेष कायय अणधकारी
(अपील व णरव्हीिन),
महसूल व वन णवभाग,
मांत्रालय, मुांबई

सांबांणधत तहणसलदार

सांबांणधत उप
णवभागीय अणधकारी

सांबांणधत अपर
णिल्हाणधकारी /
णिल्हाणधकारी

30

30

भूमी अवभलेख विभाग
21

नक्कल पुरविणे
अ) णमळकत पणत्रका

3

22

ब) णमळकत पणत्रका मुांबई उपनगर णिल्हा, क्षेत्र पडताळणी करून

30

23

क) णटपण, क्षेत्रबुक, प्रणतबुक, शेतपुस्तक, िबाब, फाळणी, काटे
फाळणी, णह. फॉ. नां. 4, आकारफोड, स्कीम उतारा, आकारबांद,
गटनकाशा, मोिणी नकाशा, क.िा.प., चौकशी नोंदवही इत्यादी
अणभले ख

5

24

ड) अपील णनणययाच्या नकला

3

1) मुख्यालय सहाय्यक/
परीरक्षण भूमापक
(गावठाण) , उप
अणधक्षक भूणम
अणभले ख कायालय
2) णशरस्तेदार/ प्रमुख
णलणपक, नगर भूमापन
अणधकारी कायालय
नगर भूमापन अणधकारी

1) उप अणधक्षक भूणम
अणभले ख
2) नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूणम
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

1) मुख्यालय सहाय्यक/
परीरक्षण भूमापक
(गावठाण) 2)
णशरस्तेदार/ प्रमुख
णलणपक, नगर भूमापन
अणधकारी कायालय
3) णशरस्तेदार, णवशेष
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख
(गावठाण/शहर मापन),
4) णवशेष उपअधीक्षक
भूणम अणभले ख तथा
चौकशी अणधकारी

1) उप अणधक्षक भूणम
अणभले ख

1, 2, व 3 णिल्हा
अधीक्षक भूणम अणभले ख
4) उपसांचालक भूणम
अणभले ख

1) मुख्यालय सहाय्यक,
उप अणधक्षक भूणम
अणभले ख कायालय
2) मुख्यालय सहायक/

2) नगर भूमापन
अणधकारी

3) णवशेष उपअधीक्षक
भूणम अणभले ख
(गावठाण/शहरमापन),
4) णिल्हा अधीक्षक
भूणम अणभले ख
1) उप अणधक्षक भूणम
अणभले ख
2) नगर भूमापन

1, व 2, णिल्हा
अधीक्षक भूणम अणभले ख

प्रमुख
णलणपक/णशरस्तेदार,
नगर भूमापन अणधकारी
कायालय
3) प्रमुख णलणपक,
णिल्हा अणधक्षक भूणम
अणभले ख कायालय
4) वरीष्ट्ठ णलपीक,
उपसांचालक भूणम
अणभले ख कायालय
25

अ) मोजणी प्रकरणे
i) अणततातडी प्रकरणे

60

26

ii) तातडी प्रकरणे

90

27

iii) साधी प्रकरणे

180

28

iv) अणत अणत तातडी प्रकरणे

15

29

ब) मोिणी पुणय झाल्यानांतर मोिणी नकाशाची "क" प्रत दे णे

15

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
1. उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख
2. नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

अणधकारी

3) णिल्हा अणधक्षक
भूणम अणभले ख

3) उपसांचालक भूणम
अणभले ख

4) कायालय
अणधक्षक,
उपसांचालक भूणम
अणभले ख कायालय
णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

4) णिल्हा अधीक्षक भूणम
अणभले ख (सलग्न),
उपसांचालक भूणम
अणभले ख
उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

आकारफोड/कजाप तयार करणे
अ) पोटणहस्सा मोिणीनांतर पणरपूणय प्रकरणामध्ये आकारफोड मांिरू
करणे
ब) णबनशेती मोिणी प्रकरण णनकाली झाल्यानांतर पणरपूणय प्रकरणामध्ये
क.िा.प. तयार करून मांिरू करणे

30

32

फेरफार नोंदी
अ) णववादग्रस्त नसल्यास

25

33

ब) दुवा तुटले ली असल्यास फेरफाराबाबत णनणयय घे णे

90

34

क) रस्ता, रस्ता सेट ब ॅक, णरझय वेशन याबाबत सांबांधीत प्राणधकरणाला
िागा हस्ताांतणरत केलेल्या प्रकरणी सांबांधीताांच्या नाांवे णमळकत पणत्रकेत
नोंद घे णे. (प्रकरणी महानगरपाणलका/ सक्षम प्राणधकारी याांनी ताबा पावती
व सांपण
ु य कागदपत्रासह नामाांतरासाठी प्रकरण पाठणवल्यास)

30

35

ड) णववादग्रस्त असल्यास

36

वमळकत पविकेिी पोटविभागणी करून वमळकत पविका स्ितंि
करणे याबाबत पोटणहस्सा मोिणी पूणय झाले ल्या णदवसापासून
अ) णिल्हाणधकारी याांनी आदे णशत केलेल्या क्षेत्रात तफावत येत नसल्यास
पोटणहस्सा मोिणी झाल्यापासून स्वतांत्र णमळकत पणत्रका तयार करणे.

30

37

ब) णिल्हाणधकारी याांनी आदे णशत केलेल्या पोटणहस्सा क्षेत्रात तफावत येत
आहे . मात्र मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक नाही अशा प्रकरणी
णिल्हाणधकारी याांनी फेरमान्यता णदल्यानांतर स्वतांत्र णम. पणत्रका उघडणे.
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30

31

30

1 वषय

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी
उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

38

भूसांपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बक
ॅ , णरझवेशन याबाबत शासन/ सांबांधीत
प्राणधकारी याांचे नाांवे स्वतांत्र णमळकत पणत्रका तयार करणे.
अ) ज्याणठकाणी मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक पडत नाही अशा
बाबतीत सक्षम प्राणधकाऱयाांचा अांणतम आदे श झाले नांतर णमळकत पणत्रका
स्वतांत्र तयार करणे.

30

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

39

ब) हस्ताांतरण क्षेत्रात फरक पडत असल्यास सक्षम
फेरअांणतम आदे शानांतर

प्राणधकाऱयाांच्या

30

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

40

दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा तयार करणेबाबत़
(पोटणहस्सा, सामीलीकरण, भूसांपादन, रस्ता सेटब ॅक इ.मुळे नकाशात
होणारे बदल) सक्षम प्राणधकाऱयाने मांिरू ीचे आदे श णदल्यानांतर

30

उपअधीक्षक भूणम
अणभले ख/नगर भूमापन
अणधकारी

णिल्हा अधीक्षक भूमी
अणभले ख

उपसांचालक भूणम
अणभले ख

1

दुय्यम णनबांधक

सह णिल्हा णनबांधक

नोंदणी उपमहाणनरीक्षक

3
5
1
1
3

दुय्यम णनबांधक
दुय्यम णनबांधक
दुय्यम णनबांधक
दुय्यम णनबांधक
दुय्यम णनबांधक

सह णिल्हा णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक

नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी उपमहाणनरीक्षक

3
1
15

दुय्यम णनबांधक
दुय्यम णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक

नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी महाणनरीक्षक

22

सह णिल्हा णनबांधक

1

सह णिल्हा णनबांधक

सह णिल्हा णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक
नोंदणी
उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी
उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी
उपमहाणनरीक्षक

नोंदणी ि मुद्ांक विभाग
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

दस्त नोंदणी करणे
प्रकार 1 - थेट प्राप्त
प्रकार 2- मैत्री कक्षाकडू न प्राप्त सांदभय
सांगणकीकृ त प्रणालीमध्ये दस्ताच्या सूचीची प्रमाणणत नक्कल दे णे.
दस्ताची प्रमाणणत नक्कल दे णे.
शोध उपलब्ध करणे
नोटीस ऑफ इांणटमेशन फाईल करून दे णे.
मुद्ाांक शुल्क भरण्याचे प्रयोिनाथय मूल्याांकन अहवाल दे णे
दस्त नोंदणी सांदभात गृहभे ट दे णे
णवशेष कुलमुखत्यारपत्राचे अणधप्रमाणन करून दे णे
सह णिल्हाणनबांधक कायालयात नोंदणी झाले ल्या दस्ताची/त्या दस्ताच्या
सूचीची प्रमाणणत नक्कल दे णे
दस्त नोंदणी न केले ल्या प्रकरणाांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी
फी चा परतावा
मृत्युपत्राचा सीलबांद लखोटा िमा करणे,परत घे णे व उघडणे

नोंदणी महाणनरीक्षक
नोंदणी महाणनरीक्षक

52

णवशेष णववाह कायदा,1954 अन्वये णववाह सांपन्न करणे

53
54

णववाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणणत नकला दे णे
इतर पद्धतीने अगोदरच झाले ल्या णववाहाची णवशेष कायदा, 1954
अांतगयत नोदणी करणे

55

दस्ताचे अणभणनणयय करणे
प्रकार-1मुद्ाांक णिल्हाणधकारी याांचेकडे थेट दाखल अिय
(कागदपत्राांची पूतयता झाले पासून) (मुांबई शहर व उपनगर णिल््ाांकणरता)

नोटीस प्रणसध्द
झाल्यापासून 30
णदवसाांचा कालावधी
सांपल्यानांतर 90
णदवसाांच्या आत
15
30 णदवसाांचा
कालावधी
सांपल्यानांतर
पुवयणनयोणित
वेळेनस
ू ार 1 तास
णदवस 45

प्रकार-2सह णिल्हा णनबांधक तथा मुद्ाांक णिल्हाणधकारी याांचेकडे थेट दाखल अिय
(मुांबई शहर व उपनगर णिल्हयाांव्यणतणरक्त)
प्रकार – 3मैत्री कक्षाकडू न प्राप्त (कागदपत्राांची पूतयता झाल्यापासून) (मुांबई शहर व
मुांबई उपनगर णिल््ाांकणरता)

णदवस 45

प्रकार -4
मैत्री कक्षाकडू न प्राप्त (कागदपत्राांची पूतयता झाल्यापासून) (मुांबई शहर व
उपनगर णिल््ाांव्यणतणरक्त)

णदवस 45

णदवस 45

******

णववाह अणधकारी

सह णिल्हा णनबांधक

नोंदणी उपमहाणनरीक्षक

णववाह अणधकारी
णववाह अणधकारी

सह णिल्हा णनबांधक
सह णिल्हा णनबांधक

नोंदणी उपमहाणनरीक्षक
नोंदणी उपमहाणनरीक्षक

मुद्ाांक णिल्हाणधकारी

अप्पर मुद्ाांक णनयांत्रक

सह नोंदणी महाणनरीक्षक

सह णिल्हा णनबांधक
तथा मुद्ाांक
णिल्हाणधकारी
मुद्ाांक णिल्हाणधकारी

नोंदणी
उपमहाणनरीक्षक

सह नोंदणी महाणनरीक्षक

नोडल अणधकारी,
मैत्री कक्ष

अध्यक्ष,
मैत्री कक्ष

नोडल अणधकारी,
मैत्री कक्ष

अध्यक्ष, मैत्री कक्ष

सह णिल्हा णनबांधक
तथा मुद्ाांक
णिल्हाणधकारी

सेिा हमी कायदा अंतगगत अद्याप अवधसूवित न केलेल्या सेिा
1

महाराष्ट्र शेतिमीन (ि.धा.क.म.) अणधणनयम, 1961 च्या कलम 27 अन्वये वाटप केले ल्या िमीनीच्या णविीस सदर अणधणनयमाच्या कलम 29 नुसार परवानगी दे णे.

2

महाराष्ट्र शेतिमीन (ि.धा.क.म.) अणधणनयम, 1961 च्या कलम 47 (1)(ब) मधील तरतुदीनुसार कमाल मयादे पेक्षा अणधकची िमीन धारण करण्यास कृ षी महाणवदयालय
ककवा शाळा ककवा कृ णषणवषयक सांशोधन करत असलेल्या सांस्थेस राज्य शासनाची मान्यता दे णे.

3

महाराष्ट्र शेतिमीन (ि.धा.क.म.) अणधणनयम, 1961 च्या कलम 47 (2) (अ) नुसार णवश्वस्थ व्यवस्थेने ककवा एखादया वक्फाने णदनाांक 26 सप्टें बर, 1970 पुवी धारण
केले ल्या िमीनीस उक्त अणधणनयमाच्या तरतुदीतुन वगळण्यासाठी परवानगी दे णे.
महाराष्ट्र शेतिमीन (ि.धा.क.म.) अणधणनयम, 1961 च्या कलम 47 (2)(ब) नुसार कोणत्याही व्यक्तीने, अश्वपैदास क्षेत्रासाठी ककवा कोणत्याही सावयिणनक णवश्वस्त
व्यवस्थेने ककवा एखादया वक्फाने पाांिरपोळ ककवा गोशाळा यासाठी णदनाांक 26 सप्टें बर, 1970 पुवी धारण केले ल्या िमीनीस उक्त अणधणनयमाच्या तरतुदीतुन वगळण्यासाठी
परवानगी दे णे.
महाराष्ट्र शेतिमीन (ि.धा.क.म.) अणधणनयम, 1961 च्या कलम 47 (2)(क) नुसार औदयोणगक उपिमास खऱयाखुऱया औदयोणगक ककवा अन्य कृ षीत्तर वापरासाठी कमाल
मयादे पेक्षा अणधकची शेतिमीन धारण करण्यास परवानगी दे णे.
महाराष्ट्र अणधणनयम िमाांक 21/2002 अन्वये केले ली सुधारणा आणण त्या अनुषांगाने शासन पणरपत्रक ि.वतन 1099/ प्र.ि.223/ल-4, णद.9.7.2002 अन्वये महार वतन
िणमनी व्यणतणरक्त नवीन अणवभाज्य शतीने णदले ल्या भोगवटादार वगय-2 च्या इनामी /वतनी िणमनी वगय-1 करण्याबाबतची णवहीत रक्कम भरणा करुन घे णे.
कुळ हक्काने णदले ल्या िणमनीच्या णविी कणरता महाराष्ट्र कुळवणहवाट व शेतिमीन अणधणनयम, 1948 च्या कलम-43 अन्वये आवश्यक असले ली णिल्हाणधकारी याांची पूवय
परवानगी दे णे. (मराठवाडा आणण णवदभात लागू असलेल्या सांबांणधत कुळकायदयातील पूवय परवानगी)
कुळ हक्काने णदलेल्या िणमनीच्या णविी कणरता महाराष्ट्र कुळवणहवाट व शेतिमीन अणधणनयम, 1948 च्या कलम- 32एम चे प्रमाणपत्र प्राप्त होऊन 10 वषापेक्षा अणधक
कालावधी झाले ला असेल, अशा प्रकरणी सदर कलम 43 खालील तरतुदीनुसार आवश्यक असले ली आकाराच्या 40 पट इतकी रक्कम भरणा करुन घेणे (मराठवाडा आणण
णवदभात लागू असलेल्या सांबांणधत कुळकायदयातील तरतुदीनुसार )
शासनाने प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनीवरील इमारती मधील सदणनका/गाळे णविीने, वारसाने, बक्षीसपत्रान्वये, इत्यादी प्रकारे हस्ताांतरीत करण्यास मान्यता दे णे.
शासनाने प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनीवरील इमारती मधील अथवा सहकारी गृहणनमाण सांस्थाांमधील सदणनका/ गाळे पोट-भाडयाने दे ण्याकणरता पूवय परवानगी दे णे,
त्याकणरता आवश्यक शुल्काचा भरणा करुन घे णे.
शासनाने प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनीवरील इमारती मधील सदणनका/गाळे तारण ठे वण्यास मान्यता दे णे.
शासनाने कृ षीक/अकृ षीक प्रयोिनासाठी प्रदान केलेल्या शासकीय िणमनींची बेकायदे शीर हस्ताांतरणे णनयणमत करण्याणवषयीचे अिय णनर्णणत करणे
आकारीपड िणमनी मुळ शेतकऱयाांना परत करण्याकणरता महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 182 मधील सुधारणा आणण त्याखालील णनयमानुसार प्राप्त
झाले ला अिय णनर्णणत करणे.
प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनीवरील इमारतींच्या पुनयणवकासा कणरता परवानगी दे णे व आवश्यक असले ले अणधमूल्य भरुन घे णे (मुांबई शहर आणण मुांबई उपनगर वगळू न)
भाडे पट्टयाने प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनींच्या भाडे पट्टयाचा कालावधी सांपष्ट्ु टात आल्यानांतर अशा भाडे पटटयाचे नुतनीकरण करणाचे आदे श काढणे, करारनामा करणे,
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रक्कम भरणा करुन घे णे,इत्यादी.
प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनीवरील इमारतींच्या बाांधकामाकणरता मुदतवाढ दे णे.
औद्योणगक प्रयोिनाकणरता प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनींच्या वापरात णनवासी प्रयोिनाथय बदल करण्याकणरता परवानगी दे णे, रक्कम भरणा करुन घे णे.
औद्योणगक प्रयोिनाकणरता प्रदान केले ल्या शासकीय िणमनींच्या वापरात धमयदाय प्रयोिनाथय बदल करण्याकणरता परवानगी दे णे, रक्कम भरणा करुन घे णे.
खेळाचे मैदान अथवा णिडाांगण, मोकळया िागा या प्रयोिनासाठी प्रदान केलेल्या अथवा प्रदान न केले ल्या मोकळया शासकीय िमीन इत्यादी यावर मनोरां िनाचे काययिम,
प्रदशयन, सकयस, णवणवध समारां भ घे ण्याकणरता परवानगी दे णे, त्याकणरता आवश्यक शुल्क भरुन घे णे.
मोकळया शासकीय िणमनीवर िाणहरात फलक उभारण्यास परवानगी दे णे, आवश्यक त्या शुल्काचा भरणा करुन घेणे.
महाराष्ट्र कुळवणहवाट व शेतिमीन अणधणनयमाच्या कलम 63 एक अ अन्वये खऱयाखुऱया औद्योणगक प्रयोिनासाठी ककवा एकाश्त्मक नगर वसाहत प्रकल्पा कणरता खरे दी
केले ल्या भोगवटादार वगय-2 धारणाणधकाऱयाच्या िणमनींच्या अनुषांगाने 2 टक्के अथवा 50टक्के निराणा रक्कम भरुन घेणे.
महाराष्ट्र कुळवणहवाट व शेतिमीन अणधणनयमाच्या कलम 63 एक अ अन्वये खऱयाखुऱया औद्योणगक प्रयोिनासाठी ककवा एकाश्त्मक नगर वसाहत प्रकल्पाकणरता खरे दी
केले ल्या शेत िणमनींच्या वापरासाठीचा 5 वषाचा कालावधी सांपष्ट्ू ठात आल्यानांतर मुदतवाढ दे ण्यासाठी परवानगी दे णे, त्या अनुषांगाने आवश्यक ती 2 टक्के प्रणतवषय या प्रमाणे
दे य णबगर उपयोिन रक्कम भरणा करुन घेणे.
महाराष्ट्र कुळवणहवाट व शेतिमीन अणधणनयमाच्या कलम 63 एक अ अन्वये खऱयाखुऱया औद्योणगक प्रयोिनासाठी ककवा एकाश्त्मक नगर वसाहत प्रकल्पा कणरता खरे दी
केले ल्या शेत िणमनींचा णवकास आराखडा अथवा प्रादे णशक योिना या मधील आरक्षणाशी सुसांगत अन्य णबगर कृ षी प्रयोिनाथय वापर करण्यास अनुम ती दे णे व आवश्यक
शुल्काचा भरणा करुन घे णे.
महाराष्ट्र िणमनीचे तुकडे पाडण्यास प्रणतबांध करण्याबाबत व त्याचे एकणत्रकरण करण्याबाबतचा अणधणनयम अांतगयत तुकडे बांदी असताांना झालेल्या िणमनींच्या तुकडयाांच्या
णनयणमतीकरणाची प्रकरणे णनयमानुकुल करणे.
महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42 ब अन्वये भोगवटादार वगय-1 ककवा वगय-2 या धारणाणधकाराच्या िमीनींसांदभात सांबांणधत अियदाराकडू न अिय प्राप्त
झाल्यानांतर अिांतगयत िणमनीचा णवकास योिनेत दशयणवलेल्या वापराच्या आधारे मानीव अकृ णषक रुपाांतरणाबद्दल दे य असले ला निराणा ककवा अणधमुल्य आणण इतर
शासकीय दे णी, रुपाांतरण कर आणण िणमनीची अकृ णषक आकारणी णनधाणरत करुन भरणा करण्यासाठी अियदाराला कळणवणे.
महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42 ब अन्वये भोगवटादार वगय-1 ककवा वगय-2 या धारणाणधकाराच्या िणमनींसांदभात सांबांणधत अियदाराने दे य असले ल्या
रकमेचा भरणा केल्यानांतर त्यास णवहीत नमुन्यात सनद दे णे.
महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42 क अन्वये प्रारुप ककवा अांणतम प्रादे णशक योिना क्षेत्रात भोगवटादार वगय-1 ककवा वगय-2 या धारणाणधकाराच्या
िणमनींसांदभात सांबांणधत अियदाराकडू न अिय प्राप्त झाल्यानांतर अिांतगयत िणमनीसाठी णवकास परवानगी णमळाल्यावर मानीव अकृ णषक रुपाां तरणाबद्दल दे य असले ला निराणा
ककवा अणधमुल्य आणण इतर शासकीय दे णी, रुपाांतरण कर आणण िणमनीची अकृ णषक आकारणी णनधाणरत करुन भरणा करण्यासाठी अियदाराला कळणवणे.
महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 42 ड अन्वये भोगवटादार वगय-1 ककवा वगय-2 या धारणाणधकाराच्या गावाच्या, नगराच्या ककवा शहराच्या हद्दीपासून 200
मीटरच्या आतील िमीनींसांदभात सांबांणधत अियदाराकडू न अिय प्राप्त झाल्यानांतर अिांतगयत िणमनीचा प्रारुप ककवा अांणतम प्रादे णशक योिनेत दशयणवले ल्या वापराच्या आधारे
मानीव अकृ णषक रुपाांतरणाबद्दल दे य असले ला निराणा ककवा अणधमुल्य आणण इतर शासकीय दे णी, रुपाांतरण कर आणण िणमनीची अकृ णषक आकारणी णनधाणरत करुन
भरणा करण्यासाठी अियदाराला कळणवणे.
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महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 36 अन्वये अनुसणू चत िमातीच्या व्यक्तींच्या िणमनी अनुसणू चत िमातीच्या इतर व्यक्तींना हस्ताांतरीत करावयाचा पणरपूणय
प्रस्ताव णिल्हाणधकाऱयाांकडे प्राप्त झाल्यानांतर त्यास मांिरू ी दे णे.
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महाराष्ट्र िमीन महसूल सांणहता, 1966 च्या कलम 36 अ अन्वये अनुसणू चत िमातीच्या व्यक्तींच्या िणमनी णबगर अनुसणू चत िमातीच्या व्यक्तींना हस्ताांतरीत करण्यास
शासनाची पूवयमान्यता प्राप्त करुन णिल्हाणधकाऱयाने त्यास मांिरू ी दे णे.
31 (अ) शासन णनणयय, महसूल व वन णवभाग, ि.िमीन-2499/ प्र.ि.125/ि-8, णद.23.12.2015 मधील तरतुदींनुसार नागपूर व अमरावती णवभागातील नझूल िणमनीच्या
भाडे पट्ट्ाांचे नुतनीकरण करण्यासांदभात भाडे पट्टाधारकाांकडू न नुतनीकरण करण्याबाबतचे अिय प्राप्त झाल्यास, त्याबाबतची शहाणनशा करून णनयमाांनस
ु ार सुधाणरत
भाडे पट्ट्ाचा दर णकती येतो; व सदर दर कोणत्या बाबींच्या आधारे णनश्श्चत केला आहे ्ा स्पष्ट्टतेसह भरणा करावयाच्या रकमेची पणरगणना करून सदर रक्कम
भरण्याबाबत सांबांणधत भाडे पट्टाधारकास कळणवणे.
(ब) शासन णनणयय, महसूल व वन णवभाग, ि.िमीन-2499/ प्र.ि.125/ि-8, णद.23.12.2015 नुसार नझूल भाडे पट्ट्ाांच्या नुतनीकरणासांदभात णिल्हाणधकारी याांनी
कळणवलेल्या रकमेचा भरणा सांबांणधत भाडे पट्टाधारकाने केल्यानांतर सदर भाडे पट्ट्ाचे नुतनीकरण करणे.
32 (अ) अमरावती व नागपूर णवभागातील नझूल भाडे पट्ट्ाांच्या सांदभात भाडे पट्ट्ाने अथवा यथाश्स्थती 'ब' सत्ताप्रकाराने धारण केले ल्या िणमनीचे णवनापरवानगी हस्ताांतरण
करण्यात आले असल्यास, सदर हस्ताांतरण णनयमानुकूल करण्यासाठी सांबांणधत भाडे पट्टाधारकाांकडू न अिय प्राप्त झाल्यास, अनणधकृ त हस्ताांतरण णनयमानुकूल करण्यासाठी
अनर्णित रकमेची पणरगणना करून सदर रक्कम भरण्याबाबत सांबांणधत भाडे पट्टाधारकास कळणवणे.
(ब) नझूल भाडे पट्ट्ाच्या सांदभात अनणधकृ त हस्ताांतरण णनयमानुकूल करण्याबाबत णिल्हाणधकाऱयाांनी णनधाणरत केले ल्या अनर्णित रकमेचा सांबांणधत नझूल भाडे पट्टाधारकाने
भरणा केल्यानांतर अनणधकृ त हस्ताांतरण णनयमानुकूल करणे.
33 (अ) अमरावती व नागपूर णवभागातील नझूल भाडे पट्ट्ाांच्या सांदभात भाडे पट्ट्ाने अथवा यथाश्स्थती 'ब' सत्ताप्रकाराने धारण केले ल्या िणमनीचा अनणधकृ त वापरातील बदल
करण्यात आला असल्यास, सदर अनणधकृ त वापरातील बदल णनयमानुकूल करण्यासाठी सांबांणधत भाडे पट्टाधारकाांकडू न अिय प्राप्त झाल्यास, अनणधकृ त वापरातील बदल
णनयमानुकूल करण्यासाठी अनर्णित रकमेची पणरगणना करून सदर रक्कम भरण्याबाबत सांबांणधत भाडे पट्टाधारकास कळणवणे.
(ब) नझूल भाडे पट्ट्ाच्या सांदभात अनणधकृ त वापरातील बदल णनयमानुकूल

करण्याबाबत णिल्हाणधकाऱयाांनी णनधाणरत केले ल्या अनर्णित रकमेचा सांबांणधत नझूल

भाडे पट्टाधारकाने भरणा केल्यानांतर अनणधकृ त वापरातील बदल णनयमानुकूल करणे.
34 (अ) अमरावती व नागपूर णवभागातील नझूल भाडे पट्ट्ाांच्या सांदभात भाडे पट्ट्ाने अथवा यथाश्स्थती 'ब' सत्ताप्रकाराने धारण केले ल्या िणमनीचे हस्ताांतरण करण्याकणरता
परवानगी दे ण्यासाठी सांबांणधत भाडे पट्टाधारकाांकडू न अिय प्राप्त झाल्यास, िणमनीचे हस्ताांतरण करण्यासाठी अनर्णित रकमेची पणरगणना करून सदर रक्कम भरण्याबाबत
सांबांणधत भाडे पट्टाधारकास कळणवणे.
(ब) नझूल भाडे पट्ट्ाच्या सांदभात िणमनीचे हस्ताांतरण करण्याबाबत णिल्हाणधकाऱयाांनी णनधाणरत केलेल्या अनर्णित रकमेचा सांबांणधत नझूल भाडे पट्टाधारकाने भरणा केल्यानांतर
हस्ताांतरण करण्यास परवानगी दे णे.

35 (अ) अमरावती व नागपूर णवभागातील नझूल भाडे पट्ट्ाांच्या सांदभात भाडे पट्ट्ाने अथवा यथाश्स्थती 'ब' सत्ताप्रकाराने धारण केले ल्या िणमनीच्या वापरात बदल करण्याकणरता
परवानगी दे ण्यासाठी सांबांणधत भाडे पट्टाधारकाांकडू न अिय प्राप्त झाल्यास, िणमनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी अनर्णित रकमेची पणरगणना करून सदर रक्कम
भरण्याबाबत सांबांणधत भाडे पट्टाधारकास कळणवणे.
(ब) नझूल भाडे पट्ट्ाच्या सांदभात िणमनीचे हस्ताांतरण करण्याबाबत णिल्हाणधकाऱयाांनी णनधाणरत केलेल्या अनर्णित रकमेचा सांबांणधत नझूल भाडे पट्टाधारकाने भरणा केल्यानांतर
िणमनीच्या वापरात बदल करण्यास परवानगी दे णे.
36
37

ई-रणिस्रेशन
(णलव्ह ॲण्ड लायसन्स व णवकसकाचे (णबल्डर) प्रथम णविी करारनामा)
मुद्ाांक शुल्काचा परतावा दे णे
प्रकार-1 मुांबई णवभाग
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प्रकार-2 उवयणरत णवभागात
दस्त दुय्यम णनबांधक कायालयात नोंदणीस सादर करणेसाठी ककवा कबुलीिबाब दे ण्यासाठी झाले ला णवलां ब क्षमाणपत करणे.
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दस्त नोंदणी नाकारण्याच्या आदे शाणवरुध्द अपील

******

