
महसुल �वभागाकडुन कर�यात येणारे वेगवेगळे दंड

A) अन�धकृत उ�खनन :- 

1) एकुण उ�खनन(
ास) * बाजारभावा�या पाचपट दंड = र�कम  :- MLRC 48(7)

2) एकुण उ�खनन(
ास) *  रॉयट�चा दर = र�कम :- शासन  नण!य 2015

3) या�शवाय या अवैध #यवसायात गुंतले(या लोकांवर CRPC Sec 109 खाल� कारवाई क+न �यां�या झोप-या काढुन 

टाकता येतील.

4) अन0धकृत उ�खननासाठ3/वाहतुक5साठ3 वापरलेले सा6ह�य/वाहने ज7त क+न उप8वभागीय अ0धकार� यांचकेड ेअहवाल

सादर करणे. याम9ये प6ह(या चुक5साठ3 संबंधीतांकडुन बॉडं घे;यात येईल. :- MLRC 48(8)(1)

B)  अन�धकृत वाहतुक :- 

1) एकुण 
ास *  बाजारभावा�या पाचपट दंड र�कम = र�कम  :-  [ MLRC 48(7) ]

2) गौणख=नज काढ;यासाठ3 व वाहतुक5साठ3 वापरलेल� साधणे ज7त करणे.  :- [ MLRC 48(8)(1) ]

3) एकुण 
ास *  रॉयट�चा दर = र�कम :- शासन  नण!य 2015

C) शासक"य जमीनीवर%ल अ त&मण :-  

1) शासक5य जमीनीवर अकृषक ?योजनाथA अ=तBमण केलेबाबत र�कम :- 2000  :-   [ MLRC 50(2) ]

2) अकृषक आकारणी दंडनीय र��म (DेE *  40)    :-  [MLRC  45]

3) अ=तBमण कालावधीचा अकृषक आकार :-  (DेE *  0.10  *  वषF)

D) �वनापरवाना हॉटेल :- 

1) 8वनापरवाना हॉटेल सु+ केलेबGल आकारावयाची दंडनीय र�कम :- 2000  [ BP Act Sec 131A(2) ]

2) DेE *  Hबनशेतीचा दर *  40  :-  [MLRC  45]

3) हॉटेल सु+ केलेपासुनचा अकृषक आकार ( वाषIक Hबनशेती सारा *  एकुण वषF)

4) या�शवाय मुंबई पोल�स अ0ध=नयमा�या कलम 131 खाल� हॉटेल सील क+न गुJहा दाखल करता येईल.

E)  अन�धकृत *बनशतेी वापर :-

1) एकुण Hबनशेतीखाल�ल DेE *  Hबनशेती साK याचा दर *  40   :-  [MLRC  45]

2) एकुण Hबनशेतीखाल�ल DेE *  वापर सु+ Lकती वषाAपासुन आहे ती संMया 

3) Hबनशेतीचा वापर सु+ के(याच ेन कळवलेबOल + 1000/-  दंड

F) अन�धकृत बांधकाम :-

1) बांधकामाखाल�ल DेE *  Hबनशेती साK याचा दर *  40   :-  [MLRC  45] 

2) एकुण Hबनशेतीखाल�ल DेE *  वापर सु+ Lकती वषाAपासुन आहे ती संMया

3)    Hबनशेतीचा वापर सु+ के(याच ेन कळवलेबOल + 1000/-  दंड

G) अन�धकृत घरगुती गॅस वापर :- [ जीवनाव. यक व/ तु कायदा 1955 चे कलम- 6; एलपीजी (रे2 यलुर ऑफ / 5 लाय अॅ6 ड 7ड/ 8%9 यशुन  

                                                                                ऑड!र 2000)  ]

1) घरगुती गॅस �सलQडर RडपोSझट र� कम +पये + घरगुती व # यवासा=यक गॅस दरामधील दरामधील फरक 

+पये र� कम +  1000 + महाराU V जमीन महसूल अ0ध=नयम 1696 च ेकलम 329 (2) नुसार दंड

2) या�शवाय जीवनावX यक वY तु कायदा 1955 च ेकलम- 6  खाल� गुJहा दाखल करता येईल Lकंवा गॅस जोडणी

           shashikant jadhav,Naib Tahsildar. 9923593063



रO करता येईल

H) ह:ी;या  नशानी न<ट करणे :- 

1) संDी7त चौकशीनंतर ?�येक नUट केले(या =नशानीला 100/- पेDा जाYत नसेल इतके दंड :- [ MLRC  

145 ]

I) अन�धकृत व=ृतोड :- 

1) MLRC 25/2 चा भंग झाला अस(यास महाराUV जमीन महसुल ( झाड इ.बाबत�या अ0धकाराच े

=नयमनबाबतचे) =नयम 1967 नुसार जाYतीत जाYत 1000/-  दंड

2) महाराUV जमीन महसुल (लाकुडतोड व लाकडाचा पुरवठा इ. =नयमन) =नयम, 1970  �या =नयम 2(2)  च े

उ(लघंन के(यास =नयम 3  नुसार तोडले(या लाकडा�या मु(या�या दोन प[ीपयAत दंड करावे.

J)  अन�धकृत केबल :- 

1) एकुण केबल जोड;या *  ?�येक केबल जोडणीमागील आकारावयाचा दर [ केबल दरुदशAन नेटवकA (8व=नयमन)

अ0ध=नयम 1995 आSण मुंबई करमणुक कर अ0ध=नयम 1923]

2) प6ह(या अपराधासाठ3 1000/-  आSण �यानंतर�या अपराधासाठ3 5000/-  दंड आका+ शकतो. या�शवाय गुJहा

दाखल करता येईल [ केबल दरुदश!न नेटवक! (�व नयमन) अ�ध नयम 1995]     OR

3) कमीत कमी 2000/-  Lकंवा जाYतीत जाYत 5000/-  दंड आकारता येईल. [ मुंबई करमणुक कर अ0ध=नयम 

1923 कलम 5 क]

K) अन�धकृत ि@हडीओ गेम :- 

1) एकुण ि#हडीओ संच *  ?�येक ि#हडीओ संचमागील आकारावयाचा दर 

2) प6ह(या अपराधासाठ3 1000/-  आSण �यानंतर�या अपराधासाठ3 5000/-  दंड आका+ शकतो. या�शवाय गुJहा

दाखल करता येईल [ केबल दरुदश!न नेटवक! (�व नयमन) अ�ध नयम 1995]     OR 

3) कमीत कमी 2000/-  Lकंवा जाYतीत जाYत 5000/-  दंड आकारता येईल.  [ मुंबई करमणुक कर अ0ध=नयम 

1923 कलम 5 क]

L) अन�धकृत पाणी वापर :-

1) 8वनापरवाना पाणी उपसा केलेबाबत एकर� 50/- + दर आकारावे. [ मुंबई जमीन महसुल  नयम, 1921]

2) पाणी �सचंनासाठ3 वापरले अस(यास 200/- पेDा अ0धक नाह� इतका आSण इतर ?योजनासाठ3 असेल तर 

100 /-  पेDा अ0धक नाह� इतका दंड [ महारा<8 जमीन महसुल (पाणी वापर�यासाठD परवानगी)  नयम, 

1969 ]

M)  अन�धकृत पे8ोल पंप :-

1) एकुण Hबनशेतीखाल�ल DेE *  Hबनशेती साK याचा दर *  40   :-  [MLRC  45]

2) एकुण Hबनशेतीखाल�ल DेE *  वापर सु+ Lकती वषाAपासुन आहे ती संMया 

                       3)    Hबनशेतीचा वापर सु+ के(याच ेन कळवलेबOल + 1000/-  दंड

                       4)    प6ह(या अपराधासाठ3 1000/- दंड आSण �यानंतर�या अपराधासाठ3 5000/- दंड Lकंवा गुJहा दाखल करता  

                 येईल [ पेVो�लयम अ ॅ�ट, 1934 ] 

        

N)  अन�धकृत धा6यदकुान :- 

                     1)  जीवनावXयक वYतु अ0ध=नयम 1955 �या कलम 7 खाल� गुJहा दाखल करणे.

           shashikant jadhav,Naib Tahsildar. 9923593063



O)  ि@हडीओ बसेस वर%ल करमणुक कर आकरणी :-  [ मुंबई करमणुक कर अ0ध=नयम 1923 कलम 3(16)]

              1)  ?=त बस 1000 /-  करमणुक कर आSण 10%  अ0धभार.           (जाने 15 तारखेपयAत देणे आवXयक)

P) �वनापरवाना मोबाईल टॉवर :-  (MLRC  sec 44a)

1) नोट�सीची मुदत संप(यानंतर Lकती 6दवस उ(लघंन चालु रा6हल �या ?�येक 6दवसासाठ3 100/-  ?=त6दन 

दंड [ MLRC  44a(4a) ]

2) 10000/-  दंड [ MLRC  44a(a1) ]

3) 5000/- दंड  [  MLRC  44a(4a) ]

4) अकृषक सारा 

           shashikant jadhav,Naib Tahsildar. 9923593063


