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D:\Sonali\Karpe sir/ ित ापञ 
 

ित ापञ 
 

     मी ी/ ीम---------------------------------------------------------- वय ------ वष,  धंदा ---------------, 
रा. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- स य 

ित ेवर असे ित ाप  क न देतो क ,  

 मौजे -------------  ता. ---------------- िज. पुणे येथील स.नं./ िस.स.नं. --------------------------- 
पुणे यांसी एकुण े  ------------------ चौ.मी. या जिमनीचा धारक असुन मी रा  जिमन महसुल अिधिनयम 
-१९६६ चे कलम ४४ चे कलम ४४४ चे अनुषंगाने महारा  जिमन महसुल (जिमनीचे वापरात बदल) िनयम 
१९६९ मधील िनयम ३ अ वये शासनाने िवहीत केले या नमु यात उपरो  जिमनीस िनवासी / औ ोिगक / 
वािण य योजनासाठी अकृिषक परवानगी िमळावी, हणुन मा.िज हािधकारी/मा.तहिसलदार/मा.अ पर 
तहिसलदार, पुण/े पपरी चचवड/हवेली/मुळशी   यांचेकडे अज दाखल केलेला असुन, सदर अजात दलेली 
मािहती यो य व रा त आह.े याच माणे स य ित ेवर आ ही / मी कथन करतो क , 

१. सदर जिमन संपादनाखाली संपादीत झालेली नाही, अथवा संपादनासाठी तािवत नाही. 
२. सदर जिमनीस अिधकृत पोहच र ता उपल ध आह.े 
३. सदर जिमनीचे बाबत खालीलपैक  कोण याही काय ां या तरतुद चा भंग झालेला नाही. 

१) मुंबई कुळविहवाट व शेतजिमन अिधिनयम - १९४८ 
२) महारा  जिमन महसुल अिधिनयम – १९६६ 
३) महारा  शेतजिमन (जिमन धारणा कमाल मयादा) अिधिनयम – १९७६ 
४) इनाम जिमनी खालसा कर यासाठीचे िनगिमत केलेले िविवध कायद े
५) मुंबई तुकडे पाड यास ितबंध करणे व जिमन एकि करण करणे, अिधिनयम – १९४७ 
६) महारा  अनुसुिचत जमात या जिमनी या पत करणे अिधिनयम – १९७४  
७) महारा  खाजगी वने (भुसंपादन) अिधिनयम  - १९७५ 
८) नागरी जिमन कमाल धारणा अिधिनयम  - १९७६ 
९) महारा  क पबािधत चे पुनवसन अिधिनयम  - १९८६  

४. जिमन निवन व अिवभा य शत वर वग-२ हणुन धारण केलेली नाही. 
५. जिमनीचा वापर अज देणेपुव  अकृिषक योजनाकडे सु  केलेला नाही. 
६. अजात नमुद केलेली जिमन नागरी जिमन कमाल धारणा कायदा १९७६ चे क ेत येत असुन या 

जिमनी ित र  महारा ातील कोण याही इतर नागरी समुहात मी मोकळी जिमन धारण केलेली 
नाही, अजात नमुद केलेले े  हे सदर काय ा वये अित र  घोिषत केलेले नाही. 

७. सदर जिमन आरो यदृ या यो य आह.े 
८. सदर जिमन तु ंगाजवळ आह/े नाही, अस यास तुरंग अिधकारी यांनी िबनशेती परवानगी 

दे याबाबत हरकत आहे / नाही. 
९. सदर जिमनीतून गटाराची अगर पा याची लाईन जात आहे / नाही. 

 
 सदरचे ित ाप  मी / आ ही मा.िज हािधकारी/मा.तहिसलदार/मा.अ पर तहिसलदार, पुण/े पपरी 
चचवड/हवेली/मुळशी  यांचे कायालयामधुन देणेकामी िल न देत आह.े  

 हे ित ाप  आज दनांक -    /     /२०१   रोजी िल न दले.  
 
 

ित ाप  करणार 
  
 

 

 


