Case No.

/NAP-34/20__/Mauja_________

Ta.______
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महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधधधनयम १९६६ चे कलम ४४ ऄ पोट कलम २ नुसार ऄजााचा नमनु ा
प्रती, तहसीलदार, ___________मार्ात तलाठी, __________
महोदय, मी,
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दरू ध्वनी न.
E-Mail Address

1. मी याद्वारे सूचना देतो कक, मी कदनाांक ___________रोजी खालील वणण न के लेल्या जकमनीचा
महाराष्ट्र जमीन महसूल सांकहता, 1966 चे कलम 44 अ अन्वये खऱ्याखऱ्ु या औद्योकगक
प्रयोजनाकररता अकृकिक वापर करण्यास प्रारांभ के ला आहे.
अ)

जमीन जेथे कथथत आहे ते

मौजा
ब)

क)

धजल्हा

जकमनीचे वणण न

सवे न.

क)

तालक
ु ा

धहस्सा न.

क्षेत्र हे अर

सध्या ज्या साठी जकमनीची आकारणी करण्यात आली आहे
ककां वा जमीन धारण करण्यात आली आहे ते प्रयोजन जकमनीचे
वणण न (म्हणजे कनवासी/ वाकणकज्यक / कृकिकवियक ):
त्यावर कोणतीही इमारत अथतीत्वात आहे काय? आकण तसे
असेल तर कतचा उपयोग खऱ्याखऱ्ु या औद्योकगक
प्रयोजनाकररता ककां वा इतर कोणत्याही अकृकिक
प्रयोजनाकररता अकृकिक वापर करण्यात येत असलेले वरील
खांड ब मधील जागेचे क्षेत्र :

अकारणी रु.

प्रायोजन क्षेत्र
औद्योधगक
वाधणधययक
धनवासी
आतर ऄकृधषक वापर

चौ . मीटर मध्ये
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वरील बाबींच्या पुष्ट्यथा गावाच्या सात/बाराच्या ईतार्याच्या प्रमाधणत प्रती, त्याच प्रमाणे जधमनीच्या वापराच्या
काया धनहाय / प्रयोजन धनहाय तपशीलानुसार आमारतीचे व आतर बांधकामाचे स्थान अधण त्या गावाला / जधमनीला
जोडणारे धनकटतम पोच मागा धकं वा तेथे पोहोचण्याची साधने दशाधवणारी रेखाटणे धकं वा रेखांकणे यांच्या प्रमाधणत
प्रती (10 प्रती) सोबत जोडल्या पाधहजेत.
मी, पुढील माधहती सुद्धा सादर करीत अहे.

2.

या जधमनीत हक्क/बोझा/कब्जा रूपाने धहत संबध ऄसलेल्या व्यक्तींची जधमनीच्या परवताांनासाठी
ना हरकत ऄसल्याबाबत खालील प्रमाणे संमती दशाक सह्या के ल्या अहेत.
ऄ.क्र.

भूधारकांचे संपूणा नाव व टपालाचा
पत्ता

मोबाइल क्र.

1
2
3
4

3.

खऱ्या-खऱ्ु या औद्योकगक वापराचे सांकक्षत व वणण न आकण
प्रथतुत जकमनीवर उभारावयाचा कनयोकजत उद्योग

4.

उद्योग कवभाग ककां वा अकधकारी याांनी कदलेल्या
लायसनची (कोणतेही असल्यास ) वैकिष्टे / तपिील

4.1

लायसन देणाऱ्या अकधकाऱ्याचे पदनाम

4.2

त्याच्या कायाण लयाचा पत्ता

क)

लायसन चा क्रां. व तारीख आकण त्यात नमूद के लेले
प्रयोजन / कायण

ड)

लायसन वैध असण्याचा कालावधी

व्यवसाय

सही
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ड.1

त्यात कोणत्याही कवकिष्ट िती लादलेल्या आहेत
काय?

ड.2

असल्यास, त्याचा कवथतृत तपिील द्या.

ई.

ज्याला लायसन देण्यात आले त्या उद्योजकाचे /
उपक्रम पररचालकाचे नाव आकण त्याचे जमीन
मालकािी / भू-धारकािी असलेले नाते
मालक / धारक हा सहकारी उद्योजक आहे ककां वा कसे
कवथततृ तपिील द्या

फ.
ग.

ड)

पयाण वरण कवभाग / प्रदूिण कनयांत्रण मांडळ याांच्याकडून
पयाण वरण कवियक कनवाण कधता ( Clearance )
कमळकवली आहे ककां वा कसे ? तपिील द्या
लायसन वैध असण्याचा कालावधी

4.

जमीन

अ. 1 ज्याकररता सध्याची प्रारूप / अांतररम / अांकतम /
प्रादेकिक योजना / कवकास योजना / नगर रचना
पररयोजना आहे अिा क्षेत्रात कथथत आहे ककां वा
कसे ?
अ.2

तसे असल्यास, अिा योजनेचा / परीयोजनेचा
कवथततृ तपिील वीकनकदण ष्ट करा

ब.

नगर पाकलका क्षेत्रात

क

िहर भूमापण क्षेत्रात

ड.

कटक क्षेत्राचे आत ककां वा जवळ

इ.

कवमानतळ / रेल्वे थटेिन / रेल्वे मागण / कारागहृ /
तरु ां ग / दहन ककां वा दफन भूमीजवळ आहे काय ?
असे असेल तर, त्या कठकाणापासून त्याचे अांदाजे
अांतर

5.

आतर माधहती कोणतीही ऄसल्यास
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6. वाथतकवक रीतीने मी माझी खात्री करून घेतली आहे की ,अ) वर नमूद के लेल्या जकमनीचा मला पररपूणण हक्क आहे आकण तेथे पोहोचण्यास योग्य पोच मागण आहे.
ब)
वर नमूद के लेल्या जकमनीचा कोणताही भाग कवकास आराखड् या नस
ु ार सावण जकनक प्रयोजनासाठी
राखीव ठे वलेला नाही ( जेथे असा आराखडा अथतीत्वात असेल तेथे )
क) औदोकगक वापराच्या उक्त आराखड् याच्या सवण कि योजणेि कवरोध होणार नाही.
ड)
भूमी सांपादन अकधकनयम,1894 ककां वा महाराष्ट्र औद्योकगक कवकास अकधकनयम, 1961 या अन्वये उक्त
जकमनीचा कोणताही भाग सांपादनाकरीता अकधसूकचत करण्यात आलेला नाही.
ई ) या जकमनीचा कोणताही भाग राज्य िासनाने अांकतम थवरूप कदल्या प्रमाणे 2001 ते 2021 राथता
योजनेत समाकवष्ट असलेल्या कोणत्याही रथत्याच्या ओळीत अांतभण ूत होणार नाही.
फ) कोणत्याही रेल्वे मागाण च्या 30 मीटरच्या पररसरात हा उद्योग येत नाही.
ग)
उच्च दाब पारेिन वाकहनीच्या 15 मीटरच्या पररसरात हा उद्योग येत नाही.
ह)
ककनार पट्टी वीकनयम क्षेत्र व्यवथथापनाचे सांबधातील कोणताही कायदा ककां वा कनयम ककां वा वीकनयम
ककां वा आदेि ओळीच्या बाांधणी बाबत वीकनयम, इमारती वीकनयम, जल कसांचन प्रकल्पाचा लाभ
कमळालेली क्षेत्रे तसेच कनयोकजत उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी पयाण वरणािी, सावण जकनक आरोग्य,
िाांतता ककां वा सरु कक्षतता इत्याकद बाबींिी सांबकधत असेल असा कोणताही कायदा ककां वा कनयम ककां वा
कवकनयम ककां वा आदेि याांच्या कोणत्याही तरतूदीचे उल्लांघन होणार नाही.
7. कजल्हाकधकारी जेंव्हा व जसा कनदेि देईल त्या प्रमाणे मोजमाप िल्ु क भरण्याची सुद्धा मी हमी देतो आकण जकमनीच्या
वापरच्या सधु ाररत तपिीलासह कोणताही बदल झाल्यास ( रेखाटनाच्या रेखाांकनाच्या तीन प्रतीत ) तो
कजल्हाकधकाऱ्याला आगावू कळकवणे ही माझी जबाबदारी आहे.
8. वरील माकहती चक
ु ीची असल्यास, उपरोक्त अकृकिक वापर अनाकधकृत समजण्यात येईल आकण उक्त कलम 44-अ
च्या दांडकनय तरतदु ी लागू होतील, या कायदेिीर पररकथथतीची मला पणू ण जाणीव आहे.
9.
मी, या द्वारे कनवेदन करतो की, उक्त अकृकिक वापरास म्हणजेच ____________ला प्रारांभ करण्याच्या
तारखेपासून एक मकहन्याच्या कालावधीच्या आत म्हणजेच कदनाांक _____मकहना _______, 201__ रोजी ही
सूचना देण्यात येत आहे.
10. मी, गाांभीयण पूवणक प्रकतज्ञा करतो की, वर कदलेली माकहती माझ्या माकहती प्रमाणे व कवश्वासाप्रमाणे खरी आहे.

अजण दाराची सही

पोचपावती
श्री.___________________________________ रा.___________तालक
ु ा____________
कजल्हा:____________येथे कथथत असलेल्या जकमनीचा अकृकिक वापरासाठी प्रारांभ के ल्याच्या
तारखेच्या सूचनेचा नमूना व त्याच्या सांबकधत असलेली इतर माकहती कमळाली
कठकाण:___________
कदनाांक:______________

महसूल अकधकाऱ्याची सही आकण पदनाम
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तालक
ु ा:

मौजा:

नमन
ु ा ‘अ’

जाहीरनामा

या जाहीरनाम्या द्वारे सवण कहत सांबकधताांना सूकचत करण्यात येते कक , अजण दार श्री/श्रीमती...

राहणार

सांपकाण साठी मोबाईल ककां वा दरू ध्वनी न.

यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संधहता,१९६६ याचे कलम ४४-ऄ ऄन्वये खालील प्रमाणे नमदू के लेल्या शेत
जधमनीचे _______________या औद्योधगक वापराची सनद प्राप्त करण्यासाठी ह्या न्यायालयात ऄजा के ला अहे.
या द्वारे जाहीर करण्यात येते धक, ईक्त जधमनीत ययांचे धहत संबध ऄसतील धकं वा ययांना, ऄशी परवानगी मंजूर
करण्याधवरुद्ध कोणतेही अक्षेप सादर करावयाचे ऄसतील, ऄशा सवा आसमास या द्वारे कळधवण्यात येते धक, एकतर
त्यांनी स्वतः जातीने धकं वा धवधी व्यवसायी धकं वा ऄधभकताा यांचे मार्ात माझ्या समोर ईपधस्थत राहावे अधण
कोणतेही अक्षेप ऄसल्यास ,
ते, त्यांनी, माझ्या धवचारासाठी सदर जाहीरनामा प्रधसद्ध झाल्यापासनू १५ धदवसाचे अत लेखी धनवेदनाद्वारे धकं वा
समक्ष हजर राहून सादर करावे.धवधहत मदु तीनंतर प्राप्त अक्षेप धकं वा कोणत्याही प्रकारचा ईजर धवचारात घेण्यात
येणार नाही. कृपया नोंद घ्यावी.

मौजा

सव्हे न.

अराजी

धदनांक :

हे.अर

धशक्का

हक्क

वापर

ऄपर धजल्हाधधकारी, वधाा

महसल
ु ी मामला क्र.
१. तहसीलदार ,

यांना माधहती व अवश्यक कायावाहीस्तव रवाना. त्यांनी या जाहीरनाम्याची एक प्रत
कायाालयाचे नोटीस बोडावर लाउन प्रधसद्ध करावी व प्रधसद्धी ऄहवाल तसेच या जधमनीचे संदभाातील मद्दु े धनहाय ऄहवाल एक
मधहन्याचे अत सादर करावा.
२. धजल्हा नाझर , धजल्हा कायाालय , वधाा यांनी एक प्रत नोटीस बोडाावर लाउन प्रधसद्ध करावी.

प्रकसद्धी अहवाल : तहसील कायाण लयाचा नोटीस बोडण

गाव चावडी प्र.कदनाांक:
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
ईप-धवभागीय ऄधधकारी ,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४-ऄ नुसार औद्योधगक प्रयोजनासाठी ऄधभप्राय देणे बाबत

सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ अ नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
सबब महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयमातील 44 अ मध्ये के लेल्या तरतदु ी तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (जकमनीच्या
वापरत बदल व अकृकिक आकारणी) कनयम १९६९ प्रमाणे कनयमाचा व या बाबत िासनाने वेळोवेळी कनगण कमत के लेले
िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेत बाबत परवानगी देणे योग्य आहे ककां वा कसे या बाबत आपले
थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पूवी द्यावेत.त्याच प्रमाणे सोबत जोडलेल्या धवधहत
नमन्ु यात तलाठी यांचे कडून तपासणी ऄहवाल प्राप्त करून घ्यावा.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.अकधक
माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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धबन-शेती परवानगीसाठी के लेल्या ऄजा प्रकरणी तलाठी यांचा मोका चौकशी ऄहवाल
मौजा

सव्हे न.

अराजी

प्रकरण क्र.

हे.अर

तपासणीचा मद्दु ा

1

ऄजादार हाच जधमनीचा कब्जेदार अहे काय ?

2

सध्या जधमनीचा कोणत्या कारणासाठी वापर के ला जात अहे.

3

सदरचा वापर ऄधधकृत अहे काय ?

5

धसधलंग/भूदान ऄथवा ऄन्य योजने ऄंतगात ऄजादारास धदली अहे
धकं वा कसे?
सदरची जमीन आनाम नष्ट कायद्या प्रमाणे धमळालेली अहे काय?
ऄसल्यास ऄजादाराने नजराण्याची रक्कम भरणा के ली अहे
काय? व धबनशेती वापरासाठी अवश्यक्त परवानगी घेतली अहे
काय?
सदर जमीन अधदवासी जमीन हस्तांतरण कायद्या ऄंतगात येते
काय?
सदर जमीन शासकीय ऄथवा आतर प्रयोजनाथा भूसपं ादनासाठी
प्रस्ताधवत अहे काय?
सदर कास्तकाराकडे शासकीय धकं वा धनम-शासकीय कजााचा
बोजा अहे काय?
सदर जमीन मळ
ु ची भूधमधारी हक्काची होती काय?

7
8
9
10
11
12
13
14

हक्क

मोका चौकशीची तारीख :

ऄ.क्र.

6

जमा

भूधमधारी ऄसताना धकं वा भोगवटादार वगा-२ ऄसताना धह जमीन
ऄजादाराने मयााधदत हक्कावर धारण के ली होती काय?
सदर जमीन शासनाने मयााधदत हक्कावर धदली अहे काय?
सदर जधमनीला लागून सरकारी / झुडपी जंगल/धकं वा नदी नाला
अहे काय?
सदर शेत जधमनीवर धनस्तार हक्क अहेत काय

तलाठीचे ऄधभप्राय

तलाठी अहवाल ( पढु े चालू )

ऄ.क्र. तपासणीचा मद्दु ा

15
16
17
18
19
20
21.

22
23

24

8

तलाठीचे ऄधभप्राय

ऄजादारास सदर जमीन वारसहक्काने धमळाली अहे
काय?
नसल्यास खरेदी हक्काने प्राप्त के ली अहे काय?
जधमनीपासून 15 मीटर चे अत ईच्च दाबाची धवद्युत
वाधहनी गेली अहे काय?
जधमनीपासून 30 मीटर चे अत रेल्वे लाआन गेली
अहे काय?
सदर जमीन ऄजादाराचे ताब्यात कें व्हा पासून अहे ?
कोणत्या हक्काने प्राप्त के ली अहे?
सदर स.न. चा १९५४-५५ चे खस्र्यानस
ु ार जुना स.न
व त्यावेळच्या भूधारकाचे नाव
सदर जमीन प्रारूप धकं वा ऄंधतम ऄसलेल्या प्रादेधशक
धवकास अराखडा मध्ये समाधवष्ट झालेली अहे
काय?
जधमनीत जाने येणे साठी सध्या पोच रास्ता अहे
काय?
जमीन ऄस्तीत्वात ऄसलेल्या कोणत्या रस्त्याचे
लगत अहे ?
रस्त्याचे नाव व त्याची वगावारी नमूद करावी जसे की
पानधन रस्ता/ ग्रामीण / प्रमख
ु धजल्हा मागा / रायय
मागा/ राष्ट्रीय महामागा /
१९५४ पासनू अतापयांत भूधारकामध्ये झालेला
बदल व त्याचे कारणे याचा वेगळा ऄहवाल सादर
करावा

तलाठी साझा:
तहसील:

नाव , सही व मोबाइल नंबर
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
तहसीलदार ,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४-ऄ नुसार औद्योधगक प्रयोजनासाठी ऄधभप्राय देणे बाबत

सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (३) नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
सबब महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयमातील कबनिेती परवानगी देण्याबाबत के लेल्या तरतदु ी तसेच महाराष्ट्र जमीन
महसूल (जकमनीच्या वापरत बदल व अकृकिक आकारणी) कनयम १९६९ प्रमाणे कनयमाचा व या बाबत िासनाने वेळोवेळी
कनगण कमत के लेले िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेत बाबत परवानगी देणे योग्य आहे ककां वा कसे या
बाबत आपले थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पूवी द्यावेत.त्याच प्रमाणे सोबत जोडलेल्या
धवधहत नमन्ु यात तलाठी यांचे कडून तपासणी ऄहवाल प्राप्त करून घ्यावा.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.अकधक
माकहतीसाठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
धजल्हा पुनवासन ऄधधकारी ,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ A नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (३) नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
सबब महाराष्ट्र प्रकल्प बाकधत व्यक्तींचे पनु वण सन अकधकनयम १९८६ व कनयम १९८९ प्रमाणे कनयमाचा व या बाबत
िासनाने वेळोवेळी कनगण कमत के लेले िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेत बाबत परवानगी देणे योग्य
आहे ककां वा कसे या बाबत आपले थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पवू ी द्यावेत. प्रथताकवत
जमीन कह लाभ/ बडु ीत क्षेत्रातील आहे ककां वा कसे? असल्यास अकधकनयमाचे तरतदु ीनुसार परवानगी कदली आहे ककां वा
कसे ? सदर जमीन पनु वण सनासाठी आवश्यक आहे ककवा कसे ? या बाबत आपले अकभप्राय द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.अकधक
माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
धवशेष भूसपं ादन ऄधधकारी ,(समन्वयक)
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ A नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ अ नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
सबब सांदभाांककत िेत जमीन कह भूसांपादनात समाकवष्ट आहे ककां वा कसे ? तसेच एखाद्या िासन यांत्रणेने या जकमनीची
मागणी के ली आहे ककां वा कसे ? या बाबत आपले थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पूवी द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.

सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in

12

ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
कायाकारी ऄधभयंता , वधाा पाटबंधारे धवभाग,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ऄ नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत

सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ अ नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
सबब महाराष्ट्र प्रकल्प बाकधत व्यक्तींचे पनु वण सन अकधकनयम १९८६ व कनयम १९८९ प्रमाणे कनयमाचा व या बाबत
िासनाने वेळोवेळी कनगण कमत के लेले िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेत बाबत परवानगी देणे योग्य
आहे ककां वा कसे या बाबत आपले थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पवू ी द्यावेत. प्रथताकवत
जमीन कह लाभ/ बडु ीत क्षेत्रातील आहे ककां वा कसे? असल्यास अकधकनयमाचे तरतदु ीनुसार परवानगी कदली आहे ककां वा
कसे ? सदर जमीन पनु वण सनासाठी आवश्यक आहे ककवा कसे ? या बाबत आपले अकभप्राय द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
कायाकारी ऄधभयंता , सावाजधनक बांधकाम धवभाग,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ A नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ अ नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
म.ज.म.(जकमनीच्या वापरात बदल व अकृकिक आकारणी )कनयम १९६९ च्या अनस
ु ूची २ व ३ नस
ु ार सस
ु ांगत आहेत
ककां वा कसे ?; त्याचप्रमाणे मबुं इ महामागा ऄधधधनयम १९५५ याांचे प्रकरण तीन ज्याांचा बाबतीत अमलाांत नाही अिा
क्षेत्रातील रथत्याची सीमा व इमारतीची रांग या मधील इमारतीची राांग व कनयांत्रण रेिे सांबधी तरतदु ीनस
ु ार तपासून आपले
ताांकत्रक अकभप्राय द्यावेत. त्याअनिु गां ाने व आवश्यकता असल्यास, अांकतम आदेिात समाकवष्ट करावयाच्या अटी व ितीचा
उल्लेख करून आपले अकभप्राय कदनाांक ____________चे आत कळवावेत.कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न
झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील , भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण
झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
कायाकारी ऄधभयंता , महाराष्ट्र रायय धवद्युत धवतरण कं पनी ,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ ए नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (ए) नस
ु ार अिी परवानगी देणे बांधन कारक आहे.
धवद्युत ऄधधधनयम २००३, आंधडयन टेधलग्रार् ऄधधधनयम १८८५ , तसेच या बाबत िासनाने वेळोवेळी कनगण कमत के लेले
िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेती बाबत परवानगी देणे योग्य आहे ककां वा कसे या बाबत आपले
थवयां-थपष्ट अकभप्राय ,अनिु कां गक ताांकत्रक तपासणी करून व अजण दाराला घालून द्यावयाच्या अटी व िती सह कदनाांक
पूवी द्यावेत., त्याच प्रमाणे कह िेत जमीन कवद्यतु कवतरण कां पनी ककां वा इतर कवद्यतु कां पन्याच्या कवकास योजनेत
समाकवष्ट आहे ककां वा कसे ? या बाबत अकभप्राय द्यावेत. कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती
आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील , भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी
आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
कायाकारी ऄधभयंता , धनम्न वधाा प्रकल्प ,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ A नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (३) नस
ु ार अिी परवानगी ९० कदवसाचे आत देणे बांधन
कारक आहे.
सबब महाराष्ट्र प्रकल्प बाकधत व्यक्तींचे पनु वण सन अकधकनयम १९८६ व कनयम १९८९ प्रमाणे कनयमाचा व या बाबत
िासनाने वेळोवेळी कनगण कमत के लेले िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेत बाबत परवानगी देणे योग्य
आहे ककां वा कसे या बाबत आपले थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पवू ी द्यावेत. प्रथताकवत
जमीन कह लाभ/ बडु ीत क्षेत्रातील आहे ककां वा कसे? असल्यास अकधकनयमाचे तरतदु ीनुसार परवानगी कदली आहे ककां वा
कसे ? सदर जमीन पनु वण सनासाठी आवश्यक आहे ककवा कसे ? या बाबत आपले अकभप्राय द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
कायाकारी ऄधभयंता , धनम्न वधाा प्रकल्प ( कालवे धवभाग )
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे बाबत

सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (३) नस
ु ार अिी परवानगी ९० कदवसाचे आत देणे बांधन
कारक आहे.
सबब महाराष्ट्र प्रकल्प बाकधत व्यक्तींचे पनु वण सन अकधकनयम १९८६ व कनयम १९८९ प्रमाणे कनयमाचा व या बाबत
िासनाने वेळोवेळी कनगण कमत के लेले िासन कनणण य व पररपत्रके याांचा कवचार करून सदर िेत बाबत परवानगी देणे योग्य
आहे ककां वा कसे या बाबत आपले थवयां-थपष्ट अकभप्राय कदनाांक
पवू ी द्यावेत. प्रथताकवत
जमीन कह लाभ/ बडु ीत क्षेत्रातील आहे ककां वा कसे? असल्यास अकधकनयमाचे तरतदु ीनुसार परवानगी कदली आहे ककां वा
कसे ? सदर जमीन पनु वण सनासाठी आवश्यक आहे ककवा कसे ? या बाबत आपले अकभप्राय द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
नगर रचनाकार ,नगर रचना कायाालय , वधाा
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ ए नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

याांनी खालील वणण नाचे िेत जकमनीच्या औद्योकगक वापरासाठी कबन-िेती परवानगी साठी अजण कदनाांक:
रोजी अजण सादर के ला आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ ए नस
ु ार अिी अजण दाराने औद्योकगक अकृकिक वापर सरू
ु
के ल्याची सूचना कदले आहे.
प्रथताकवत अकभन्यास हा कवकास योजनेत समाकवष्ट असल्यास महाराष्ट्र प्रादेकिक व नगर रचना अकधकनयम,१९६६
मधील तरतदु ीिी सस
ु ांगत आहे ककां वा नाही? ह्या बाबत अकभप्राय ककां वा ग्रामीण भागातील असल्यास ब व क वगण नगर
पाकलकाांना लागू असलेल्या कवकास कनयांत्रण कनयमावली तसेच म.ज.म.(जकमनीच्या वापरात बदल व अकृकिक
आकारणी )कनयम १९६९ च्या अनस
ु ूची २ व ३ नस
ु ार सस
ु ांगत आहेत ककां वा कसे ?; त्यानस
ु ार घालून द्यावयाच्या अटींचा
उल्लेख करून आपले वथतकु नष्ठ अकभप्राय कदनाांक
पूवी द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
मख्ु याधधकारी, नगर पररषद,
धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४ नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे बाबत

सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

याांनी खालील वणण नाचे िेत जकमनीच्या कनवासी / व्यापारी / औद्योकगक वापरासाठी कबन-िेती परवानगी साठी अजण
कदनाांक:
रोजी अजण सादर के ला आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (३) नस
ु ार अिी परवानगी ९० कदवसाचे आत देणे बांधन
कारक आहे.
प्रथताकवत अकभन्यास हा कवकास योजनेत समाकवष्ट असल्यास महाराष्ट्र प्रादेकिक व नगर रचना अकधकनयम,१९६६
मधील तरतदु ीिी सस
ु ांगत आहे ककां वा नाही? ह्या बाबत अकभप्राय, तसेच ‘ब’ व ‘क’ वगण नगर पाकलकाांना लागू असलेल्या
कवकास कनयांत्रण कनयमावली तसेच म.ज.म.(जकमनीच्या वापरात बदल व अकृकिक आकारणी )कनयम १९६९ च्या
अनस
ु ूची २ व ३ नस
ु ार सस
ु ांगत आहेत ककां वा कसे ?; तसेच पाणी परु वठा, गटारे, अांतगण त रथत्याांचे बाबत आपले अकभप्राय
व त्यानस
पूवी द्यावेत.
ु ार घालून द्यावयाच्या अटींचा उल्लेख करून आपले वथतकु नष्ठ अकभप्राय कदनाांक
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
अकधक माकहती साठी आवश्यकता असल्यास अजण दार याांचेिी सांपकण साधावा.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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ऄपर-धजल्हाधधकारी वधाा यांचे कायाालय
महसूल मामला क्र.: ____/NAP-34/2013-14

कदनाांक:
जावक क्र.:

प्रती,
ग्राम धवकास ऄधधकारी , ग्राम पंचायत

ता.

धवषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल ऄधध.६६ चे कलम ४४-A नुसार धबन-शेती परवानगी देणे साठी ऄधभप्राय देणे
बाबत
सांदभण :
ऄजादाराचे नाव

राहणार

संपकाासाठी मोबाइल धकं वा दूरध्वनी न.
E-Mail Address

याांनी खालील वणण नाचे िेत जकमनीच्या कनवासी / व्यापारी / औद्योकगक वापरासाठी कबन-िेती परवानगी साठी अजण
कदनाांक:
रोजी अजण सादर के ला आहे.
तालुका

मौजा

स.न.

क्षेत्रर्ळ

अकारणी

पैकी क्षेत्र

प्रयोजन

महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम १९६६ चे कलम ४४ (३) नस
ु ार अिी परवानगी ९० कदवसाचे आत देणे बांधन
कारक आहे.
प्रथताकवत अकभन्यास हा ग्रामीण भागात समाकवष्ट असल्यामळ
ु े त्यास ‘ब’ व ‘क’ वगण नगर पाकलकाांना लागू असलेल्या
कवकास कनयांत्रण कनयमावली लागू होते.तसेच मबुं इ ग्राम पंचायत ऄधधधनयम ,१९५८ व महाराष्ट्र ग्राम पंचायत
( गावठाणाच्या धवस्ताराची तत्वे अधण आमारतीचे धनयमन) धनयम १९६७ मधील तरतदु ींचा कवचार करून
अकभन्यासाची तपासणी करण्यात यावी, या तरतदु ीिी कवसांगत बाबी सांदभाण त बदल करणे आवश्यक असल्यास तिा
सधु ारणा ,पाणी परु वठा, गटारे, अांतगण त रथत्याांचे बाबत आपले अकभप्राय व त्यानस
ु ार घालून द्यावयाच्या अटींचा उल्लेख
करून आपले वथतकु नष्ठ अकभप्राय कदनाांक
पूवी द्यावेत.
कवकहत कालावधीत अकभप्राय प्रात व न झाल्यास आपली सांमती आहे हे गहृ ीत धरून अजण कनकाली काढण्यात येयील ,
भकवष्ट्यामध्ये या सांबधी काही प्रश्न कनमाण ण झाल्यास त्यास सवण थवी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी.
सह-पत्रे: १.गाव नमनु ा ७/१२ चा ईतारा; २.गाव नमनु ा ८ऄ; ३. जधमनीचा स्थळ दशाक नकाशा; ४.मोजणी
नकाशा; ५. प्रस्ताधवत ऄधभन्यास (ले-अईट )
ऄपर-धजल्हाधधकारी, वधाा
Sanjay.bhagwat@nic.in
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धबनशेती प्रकरणाचे बाबत पाठधवलेल्या पत्रांच्या पोच पावतीचा नमनु ा
महसल
ु ी मामला क्र.____/NAP-34/ 2013-14

मौजा:____________ता._____________

ईपरोक्त संदभाातील पत्र क्र.__________ धदनांक __________रकान्यात नमूद के लेय धदनांकास
प्राप्त झाले अहे.
कायाालय
उपकवभागीय अकधकारी
तहसीलदार
कजल्हा पनु वण सन
अकधकारी
कविेि भूसांपादन
अकधकारी (समन्वय)
कायण कारी अकभयांता
सावण जकनक बाांधकाम
कायण कारी अकभयांता
म.रा. कवद्यतु प.ु कां पनी
कायण कारी अकभयांता वधाण
पाटबांधारे कवभाग
कायण कारी अकभयांता
कनम्न वधाण प्रकल्प
कायण कारी अकभयांता
कनम्न वधाण कालवे वी.
नगर रचना कवभाग
नगर परीिद / ग्राम
पांचायत
Power Grid
Nagpur

स्वीकारणार्या व्यक्तीचे प्राप्तीचा धदनांक
नाव/ पदनाम

स्वीकारणार्या व्यक्तीची स्वीकारणार्या व्यक्तीचा
सही
मोबाइल न.

