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जिमनी या वापरातील बदलाचे ना हरकत माणप
महसुल जिमन अिधिनयम १९६६ कलम ४४ अ पोट कलम (१) कामी अज

मा.िज हािधकारी / मा.तहसीलदार/ मा. अ पर तहिसलदार
मा.िज हािधकारी, मा. तहसीलदार/ मा. अ पर तहिसलदार यांचे कायालय
( पपरी चचवड / मुळशी )
यांस
महोदय,
मी

ी. ---------------------------------------, राहणार-------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------तालुका -------------- िज हा – पुणे. या ारे खालील वणन के ले या या जिमनीची
अ) शेती या योजनाथ/ ----------------- अकृ िषक योजनासाठी/ योजनासाठी आकारणी
कर यात आली आहे कवा यासाठी ती धारण के लेली आहे.
ब) ----------------- अकृ िषक योजनासाठी/ योजनासाठी आकारणी कर यात आली आहे कवा
यासाठी ती धारण के लेली आहे.
क) ---------------- अकृ िषक

योजनासाठी आकार यात आली आहे कवा यासाठी ती धारण

के लेली आहे ती जमीन याच

योजनाथ पण जमीन दे या या वेळी कवा अशा अकृ िषक

वापरासाठी हणजेच ---------------- साठी परवानगी देतेवेळी लादलेली ------------------शत
िशिथल क न वापर यासाठी परवानगी दे याक रता अज करीत आहे.
२) मी या अजास पुढील गो ी जोडत आहे.
अ) अज कर या या वेळी अि त वात अस या माणे जिमनी या संबंधातील अिधकारी
अिभलेखाची मािणत त.
ब)

याक रता परवानगी मािगतलेली आहे

या िनयोिजत इमारतीचे

कवा इतर

बांधकामाचे आिण सवात र ते कवा दळणवळणाची साधने यांचे थान दशिवणारे
तुत जागेचे रेखां कत कवा रेखांकन
क) कु ळ/व र धारक/भोगवटादार यांची लेखी संमती
३) तसेच मी पुढील मािहती पुरिवत आहे.
१) अजदाराचे संपूण नांव -----------------------------२) प

वहाराचा पुण प ा --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------३)
४)

वसाय -----------------------------------------जेथे जमीन असेल ते गांव ---------------- स.नं. / िस.स.नं.---------------------------तालुका --------------- िज हा – पुणे येथील िमळकत

५) जिमनीची मािहती – अ) भुमापन मांक -------- ब) िह सा मांक-----------,
क) े फळ ----------------------चौरस मीटर व आकारणी --------------- भाडे योजन-------६) -------------------- साठी वापर याचे योजले या वरील (५)

ा जागेचे े फळ

िनवासी ----------------वािण य ----------------

कोणतेही इतर अकृ िषक योजन

---------------------------------------------------------------------------------------------------शत ची मितताथ थोड यात नमुद करावा
७) अजदार दु माला जमीनीचा व र /धारक कवा खातेदार वग १ कवा २ कवा कु ळ कवा
सरकारी प ेवार आहे कवा कसे --------------८)

जमीनीचा स याचा उपयोग व ित यावर कोणतीही इमारत आहे कवा काय तसे
अस यास, ितचा वापर --------------------------
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९) ती जमीन -------------------------अ) महानगरपािलका े ात -------------------ब) शहर सव ण के ले या े ात -----------------क) अिधसुिचत िवभागीय योजनेत कवा महारा

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६

खालील िवकास योजनेत कवा नगररचना योजनेत आहे कवा अंतभुत के लेली आहे कवा
करा -----------------------ड) छावणी े ात कवा यां याजवळ आहे कवा कसे --------------------इ) रे वे थानक कवा रे वेमाग कवा थािनक, सावजिनक कायालय कवा मशान कवा
दफनभुमी यां याजवळ आहे कवा कसे, तसे अस यास यां यापासून ितचे अदमाने अंतर ----१०) िवजे या उ

पारेषण तारा (हाय ा सिमशन लाई स) या जिमनीव न जातात कवा काय

आिण तसे अस यास िनयोिजत इमारत कवा इतर बांधकामे यां यापासून यांचे अंतर कती
आहे ---------------------११) जमीन संपादनाखाली आहे काय, तसे अस यास तपशील नमुद करावा.
१२) जेथुन जमीनीवर सहजग या फे -या करता येईल असा र ता तेथे आहे काय र याचे नांव व तो
महामाग मुख िज हा माग कवा गांवचा र ता आहे कवा कसे हे नमूद करा. र या या
म यापासून िनयोिजत इमारतीपयतचे कवा इतर बांधकामाचे अंतर कती आहे.
१३) जिमनीला लागून र ता नसेल तर या जागेत जा याये यासाठी कशा

कारची तरतूद

कर याचे ठरिवले आहे -----------------१४) या जिमनी या अकृ िषक वापरासाठी यापूव असाच अज के लेला होता काय व तो
फे टाळ यात आला होता काय, फे टाळला अस यास कारण -------------------मी ित ापुवक कथन करतो क , वर दलेली मािहती मा या मािहती माणे व िवचारा माणे
स य आहे.

आपला िव ासु,
ठकाण :
दनांक :-

/ /२०१५

अजदाराची सही
सोबत जोडलेली कागदप े :१. १९५१ पासुनचे ७/१२ उतारे पानांक १ ते
२. ७/१२ उता-यावरील फे रफार पानांक १ ते
३. सी.टी.स हकडील मोजणी नकाशाची स य त
४. गटवारी झाली अस यास मोजणी खा याकडील योजनाप क उतारा स य त
५. ला.आ कटे टचा लेआऊटसह नकाशा
६. महानगरपािलका नगररचना व िवकास िवभागाकडील िवकास योजना अिभ ाय नकाशासह
७. इतर मालक ह ा बाबतची आव यक कागदप े.
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