
अभिनिर्णय प्रकरर्ासाठी तपासर्ी सूची (Checklist) 
 

अ.क्र. बाब शेरा 
1 अभिनिर्णयासाठीचा अर्ण विहित िमुन्यात आिे काय? आिे/िािी 
2 अभिनिर्णय अर्ाणस आिश्यक रु.5/-चा कोर्ण फी मुद्ाांक लािला आिे काय? आिे/िािी 
 दस्तातील व्यकतीांिी ककां िा दस्तातील व्यकतीच्या ितीिे अधिकार हदले असल्यास 

अधिकारपत्र/मुखत्यारपत्र सादर केले आिे का? 
 

3 अभिनिर्णय ज्या दस्तऐिर्ासाठी द्याियाचा आिे त्याच्या दोि प्रती सादर केल्या 
आिेत काय? 

आिे/िािी 

4 पक्षकारािे अभिनिर्णय फी रु.100/- िरलेली आिे काय? (प्रत्येक द्वितीय प्रनतस 
रु.100/- अनतररकत) 
पािती क्र.------------------  हदिाांक ------------ 

आिे/िािी 

5 दस्तऐिर्ासोबत देरे् आिश्यक असलेले विहित िमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र (साध्या 
कागदािरील) हदलेले आिे काय? अर्णदारचे घोषर्ापत्र 

आिे/िािी 

6 दस्तऐिर्ातील मालमते्तच्या बार्ारमूल्यािर प्रिाि  र्ाकर्ा-या बाबी दस्तऐिर्ात 
िमुद करुि त्याबाबतचे योग्य पुरािे सादर केलेले आिे काय? र्से, 
  अ) जागेचा तपशील - 

 शेतर्मीि असलेस त्याचे क्षेत्र िे.आर., आकार रु. ----------पै.------------- 
 िुखांड असलेस चौ.मी.,  

 बाांिीि मालमत्ता असलेस क्षेत्र कारपेर् आिे की बबल्र्अप, 
 िाडेकरु व्याप्त क्षेत्र,  

 र्मीि/िूखांडाच्या चतुुःभसमा ि सोबत 7/12 उतारा, भसर्ीएस उतारा ि इतर 
तदिुषाांधगक कागदपते्र. 

  ब) जागेबाबत गुर्/दोष 

 भमळकत िायिेलगत आिे काय?  

 मॉल िर्ीक आिे काय? 

 मोठा प्रकल्प आिे काय? 

 शेर्ारी स्मशाििूमी आिे काय? 

 िाल्यालगत आिे काय? 

 उच्च दाबाची विद्युतिािीिी आिे काय? 

 स्लम, CRZ, ND Zone मध्ये आिे का? 

  क) मुल्याांकि ि मुद्ाांक शुल्कािर पररर्ाम करर्ा-या इतर बाबी. 
---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 

आिे/िािी 

7 दस्तऐिर्ातील मालमत्ता बाांिीि स्िरुपाची असलेस पक्षकाराांिा बार्ारमूल्यात घसारा 
आिश्यक असल्यास बार्ारमूल्यदर तकत्यातील सुचिेिुसार आिश्यक पुरािा सादर 
केला आिे काय? 

 

आिे/िािी 
लागू िािी 



 

8 दस्तऐिर्ातील मालमत्ता िाडेकरु व्याप्त असलेस बार्ारमूल्य दरतकत्यातील 
सुचिेिुसार आिश्यक पुरािे, िाडेकरु यादी, क्षेत्र, माभसक िाडे पािती इत्यादी आिे 
काय? 

 

आिे/िािी 
लागू िािी 

9 दस्तऐिर्ातील र्मीि िा-विकास वििागातील/राखीि स्िरुपाची असलेस 
ि.पा./मिपा/एमएमआरडीए/िगररचिा वििाग याांचेकडील झोि दाखला सादर केलेला 
आिे काय? 

 

आिे/िािी 
लागू िािी 

10 दस्तऐिर्ातील मालमते्त सांदिाणत मिाराष्ट्र मुद्ाांक अधिनियमान्िये अथिा शासिािे  

निगणमीत केलेल्या अधिसुचिेद्िारे घोषीत केलेले मुद्ाांक शुल्क माफी /सिलत 
असल्यास त्या सांदिाणत योग्य पुरािे/प्रमार्पत्र सादर केलेले आिे काय?  

 

आिे/िािी 
लागू िािी 

11 एखाद्या पूिीच्या दस्तऐिर्ातील मुद्ाांक शुल्क समायोजर्त (िर्ािर्) कराियाचा 
असल्यास त्या दस्तऐिर्ाची मुळ दस्त सादर केलेलर आिे काय? 

आिे/िािी 
लागू असल्यास 

 
 
 
 

अर्णदाराची सिी                                             भलवपक   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



महाराष्ट्र मुद्ाांक अधिनियमाचे कलम 31 खाली, अभिनिर्णयासाठी (Adjudication) दाखल करावयाच्या अजाणचा 
िमुिा- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          ददिाांकः-   /   /201 

प्रनत, 
    मुद्ाांक जर्ल्िाधिकारी -------- 
 

    

विषयुः- मिाराष्ट्र मुद्ाांक अधिनियमाचे कलम 31 खाली दस्तऐिर्  

       अभिनिर्र्णत (Adjudication) कररे् बाबत. . . . 
 

मिोदय, 
  मुांबई मुद्ाांक अधिनियमाचे कलम 31 खाली दस्तऐिर्  अभिनिर्णयासाठी यासोबत र्ोडला आिे. 
त्याबाबतचा तपभशल खालीलप्रमारे् आिे.   

                       

1. अर्णदाराचे पूर्ण िाांि ि पत्ता 
  

:-  ------------------------------------------- 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------- 

2 दरूध्ििी क्र.------------मोबाईल िां.--------- ई-
मेंल-------------------------------------- 
 

:-  ------------------------------------------- 

3. दस्तऐिर्ाचा प्रकार 
 

:-  ------------------------------------------ 
4. दस्तऐिर् निष्ट्पाहदत केलेल्या/करर्ा-या 

पक्षकाराांची िाांिे 
 

:-   

 अ) भलिूि देर्ार :-  ------------------------------------------ 
 

 ब) भलिूि घेर्ार :-  ------------------------------------------- 
 

5. दस्त निष्ट्पादिाचा हदिाांक- 
 

:-   

6. भमळकतीचा ठरलेला मोबदला :-  ------------------------------------------ 
 

7 भमळकतीचे िर्णि  :-  गािचे िाि------------------ता------------------
जर्.---------------------स.िां--------------िुखांड 
िां------------------------------- 
के्षत्र िे-------आर---------चौमी.-----------------
------बाांिीि असल्यास--------------------------
-------------------------------------------- 
 



 

8. अभिनिर्णयासाठी 
प्रकरर् दाखल 
करण्याची 
थोडकयात काररे् 

:-  1)----------------------------------------- 

2)-----------------------------------------3)---------------------------------------

--4)-----------------------------------------5)-------------------------------------

---- 

 

9 इतर कािी माहिती 
असल्यास 

:-  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 आम्िी अर्ाणसोबतच्या तपासर्ी सूची प्रमारे् दस्त ि आिश्यक ती पुरक कागदपते्र ि अभिनिर्णय फी 
शासि र्मा केली असूि, कृपया दस्त अभिनिर्र्णत करुि भमळािा, िी वििांती.  

           

हठकार्ुः-                     आपला विश्िासू 
 

हदिाांकुः- 
                     (सिी---------------------------)   

                                             अजणदाराचे िाव ------------ 
 

         
 
         
 
 


