
                                                            भोगवटादार वग
 2  ची जमीन ह�तारणांसाठ��या स�व�तर तरतुद�

� जमीनीचा धारणा �कार परवानगी देणारे स#म 

�ा$धकरण

परवानगी दे%यासाठ� कायदेशीर 

तरतुद�

नजराणा र'कम

1 नवीन शथ��या जमीनी ( भोगवटादार 

वग� 2) 

�वभागीय आयु�त महसुल व वन �वभाग � 

एलएनडी1083/27925/सीआर 3671/

ग 6, �द 8/9/1983

कृषक #योजनासाठ% 

#&येक ह(तारणास चालु 

बाजारभावा�या 50% 

नजराणा र�कम आ,ण 

अकृषक #योजनासाठ% 

#&येक ह(तारणास चालु 

बाजारभावा�या 75% 

नजराणा र�कम

2 कमाल जमीन धारणा काय/याखाल1 

अ2त3र�त ठरले4या वाटप केले4या 

जमीनी

िज4हा7धकार1 महारा89 शेतजमीन (जमीन 

धारणेची कमाल मया�दा) अ7ध2नयम

1961 कलम 29

3 भोगवटादार 2 :हणुन #दान केले4या 

इमारतीसाठ%चे भुखंड ( ब स&ता #कार)

िज4हा7धकार1 महारा89 जमीन महसुल 2नयम 

पुि(तका खंड 2 व शासन 2नण�य 

महसुल व वन �वभाग � एलएनडी

4857/169145/1 �द 21/11/1957

#&येक ह(तारणास चालु 

बाजारभावा�या 50% 

नजराणा र�कम

4 नवीन व अ�वभा=य शथ�ने धारण 

केले4या भोगवटादार 2 जमीनी (

पाट1ल,कुलकण�,मुलाणी काझी इनाम 

जमीन)

तहसीलदार महसुल व वन �वभाग प3रप?क �

वतन 1099/ #� 233/ल 4, �द 
9/7/2002

चालु बाजारभावा�या 

50% नजराणा र�कम 

(एकदाच भरणा करण)े

5 पाटबंधारे #क4प@(त :हणुन वाटप 

झाले4या भोगवटादार 2 �या जमीनी वग�

1 करणे.

िज4हा7धकार1(जमीन 

�वतरणास 10 वष� पुण� 

झाले अस4यास)

1) महसुल व वन �वभाग � 

आरपीए 2004 #� 91/ र 1 �द. 

11/6/2004

2) महसुल व वन �वभाग � 

आरपीए 2004 #� 91/ र 1 �द. 

24/12/2004

3) महसुल व वन �वभाग � 

आरपीए 1512 #� 141/ र 1 �द. 

20/7/2012

चालु बाजारभावा�या 

50% नजराणा र�कम 

(एकदाच भरणा करण)े

�वभागीय आयु�त 

(जमीन �वतरणास 10 वष�

पुण� झाले अस4यास)

6 नवीन व अ�वभा=य शथ�ने धारण 

केले4या भोगवटादार 2 जमीनी ( महार, 

जागले, Aभ4ल इनाम)

िज4हा7धकार1 महारा89 अ7धAमयम � 21/2002 

�द 6/5/2002 आ,ण महसुल व वन 

शासन 2नण�य � 

वतन/1099/#� 223/ ल 4, �द 
9/7/2002

चालु बाजारभावा�या 

50% नजराणा र�कम 

(एकदाच भरणा करण)े

7 मुबई कुळव�हवाट अ7ध2नयम 1948 �या

कलम 43 नुसार�या 2नयं?ीत स&ता 

#कार�या जमीनी

तहसीलदार ( कुळानी 

जमीन खरेद1 कDन 10 

वषा�पेEा जा(त काळ 

झाला असेल तर) 

1) महसूल व वन �वभाग

शासन प3रप?क �मांकः 

�टएनसी04/2013/#.�.196/ज-1, 

�द. 11/2/2014

2) महरा89 कुळव�हवाट सुधारणा 

अ7ध2नयम 2012 

जमीन महसुला�या 40 

पट र�कम ( एकदाच 

भरणा करणे)

उप�वभागीय अ7धकार1 (

कुळानी जमीन खरेद1 

कDन 10 वषा�पेEा कमी 

काळ असेल तर) 
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