जिल्हाजिकारी व जिल्हादं डाजिकारी कार्यालर्य,मंबई शहर
ओल्ड कस्टम हाऊस,शहीद भगतससग मागग,फोटग ,मुंबई-400001.
Fax22661239,Tel.22665233,Email:collector_mumbaicity@maharashtra.gov.in
(भूमापन वभूजमअजभलेख शाखा)

___________________________________________________________________________
क्रमाुंक : सीएसएलआर/एसॲण्डएलआर-2/टे -13/माहहतीअहिकार/2020
हदनाुंक :/09/2020

प्रहत,

हिल्हा सूचना व हवज्ञान अहिकारी,
(NIC), मुंबई शहर.

हवषय:- मा.हिल्हाहिकारी, मुंबई शहर या कायालयाच्याअहिकृ त सुंकेतस्थळावर,
नगर भूमापन व भूहमअहभले ख हवभागाची माहहती अहिकार कायदा अुंतगगत
कायग व कतगव्य याुंचा तपशील प्रहसद्ध करणेबाबत.

हिल्हाहिकारी कायालय, मुंबई शहर या कायालयाच्याअहिनस्त, अिीक्षक, मुंबई नगर भूमापन व भूहम अहभलेख
(शहर) या शाखेचे माहहती अहिकार कायदा अुंतगगत कायग व कतगव्य दशगहवणारा सिाहरत तपशील मुंबई शहर हिल्ृयाच्या
सुंकेतस्थळावर प्रहसद्ध करणेकामी या सोबत पाठहवण्यात येत आहे .कृ पया सदर तपशील सुंकेतस्थळावर प्रहसद्ध करून
या कायालयास ज्ञातकरावे.

(कृ ष्णात कणसे)
अिीक्षक
मंबई नगर भूमापन व भूजम अजभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [i]
मुं बई शहर ये थील अधीक्षक, नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील कायय व कतयव्य याुंचा तपमशल.
कायालयाचे नाुंव

:- मिल्हामधकारी, मुं बई शहर अमधनस्त
अधीक्षक, मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख
िने िकात घर, शमहद भगतससग मागय, फोर्य , मुं बई-400 001.

कायालय प्रमख

:- अधीक्षक

शासकीय मवभागाचे नाुंव

:- भूमापन शाखा/महसूल शाखा

कोणत्या मुं त्रालयातील खात्याच्या अमधनस्त

:- महसूल व वन मवभाग

कायय क्षेत्र

:- मुं बई शहर कलाबा ते मामहम व सायन

भौगोमलक

:- कलाबा ते मामहम व सायन

कायय स्वरूप

:-

मवमशष्र् कायय

:- भूमम अमभलेखाचे पमररक्षण नतनीकरण व ितन

मवभागाचे ध्ये य/धोरण

:- वरीलप्रमाणे

सवय सुंबुंमधत कमय चारी

:- ताुंमत्रक कमय चारी

कामाचे मवस्तृत स्वरूप

:- पढील पानावर

कलम 4 [1] [B] [i]
मुं बई शहर ये थील अधीक्षक, नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील कायय व कतयव्य याुंचा तपमशल.
अ.क्र.

समवधे चा प्रकार

वेळ

कायय पद्धती

मिकाण

1.

मिळकत पमिका
मिळणेकमिता अर्ज
स्विकृ ती

सकाळी.10.30
ते 1.30

अर्ासह फी
भिणे

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.

2.

नकाशाच्या
सतयाुंमकत प्रती
मिळणेकमिता अर्ज
स्विकृ ती
शोधणािळ
किणेकमिता अर्ज

सकाळी.10.30
ते 1.30

अर्ासह फी
भिणे

सकाळी.10.30
ते 1.30

अर्ासह फी
भिणे

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.
पमहला िर्ला

मिळकत पमिका
मितिण
नकाशाच्या
सतयाुंमकत प्रती
मितिण
प्रलुं मबत कािाुंच्या
मिचािणा/चौकशी

सुंध्या.3.30 ते
5.30
सकाळी.10.30
ते 1.30

फी भिल्याच्या
िुळ पाितीसह
अर्ासह फी
भिणे

दु.2.30 ते 5.30

कागदपिाुंसह
उपस्विती

3.

4.
5.

6.

िबाबदार
व्यक्ती/कमय चारी
सेतू

तक्रार
मनवारण

सेतू

अधीक्षक ि
सहा.अधीक्षक

ििीलप्रिाणे

तळिर्ला

सुंबुंमधत
पमििक्षण
भूिापक
सुंबुंमधत मलमपक

ििीलप्रिाणे

ििीलप्रिाणे

ििीलप्रिाणे

पमहला िर्ला

सुंबुंमधत
पमििक्षण
भूिापक

ििीलप्रिाणे

ििीलप्रिाणे

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [i]
मुं बई शहर ये थील अधीक्षक, नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील शासकीय मामहती
अमधकारी/सहा.शासकीय मामहती अमधकारी/अमपलीय प्रामधकारी तेथील लोक प्रामधकारीच्या कायय क्षेत्रातील मवस्तत
मामहती प्रकामशत करणे.
अ. शासकीय मामहती अमधकारी
अ.क्र. शासकीय
पदनाम
कायय क्षेत्र पत्ता/फोन
मामहती
अमधकाऱयाुंचे
नाुंव
श्री. प्रशाुंत
सहा.अधीक्षक मुंबई
र्ुने र्कात घि,
1.
चौधरी

तथा नगर
भूमापन
अमधकारी
क्र.1

शहर

ई-मे ल

फोर्ज , िुुंबई-400
001.
22662234

याच्या अमधन्सत
शासकीय मामहती
अमधकारी

cts.rev.mumbaicit मिल्हामधकारी, मुंबई
y@gmail.com
शहर अमधनस्त अधीक्षक,
मुंबई शहर नगर भूमापन
व भूमम अमभलेख

ब. शासकीय मामहती अमधकारी
अ.क्र. शासकीय
पदनाम
मामहती
अमधकाऱयाुंचे
नाुंव

कायय क्षेत्र पत्ता/फोन

ई-मे ल

याच्या अमधन्सत शासकीय
मामहती अमधकारी

1.

मुंबई
शहर

cts.rev.mumbaic
ity@gmail.com

मिल्हामधकारी, मुंबई शहर
अमधनस्त अधीक्षक, मुंबई शहर
नगर भूमापन व भूमम
अमभलेख

श्री. चुंद्रकाुंत
सशदे

सहा.अधीक्षक
तथा नगर
भूमापन
अमधकारी क्र.2

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.
22662234

क. अमपलीय अमधकारी
अ.क्र. अमपलीय
पदनाम
अमधकाऱयाुंचे
नाुंव

कायय क्षेत्र पत्ता/फोन

ई-मे ल

याच्या अमधन्सत शासकीय
मामहती अमधकारी

1.

मुंबई
शहर

cts.rev.mumbaicity
@gmail.com

मिल्हामधकारी, मुंबई शहर
अमधनस्त अधीक्षक, मुंबई शहर
नगर भूमापन व भूमम
अमभलेख

श्री. कृ ष्णात
कणसे

अधीक्षक,
मुंबई नगर
भूमापन व
भूमम
अमभलेख
(शहर)

सुंस्थेच्या सुंरचनात्मक तक्त्यामध्ये
कायय क्षेत्राचे प्रत्ये क स्तरावरचे तपमशल
कायालयीन दूरध्वनी व वेळा
साप्तामहक सट्टी व मवमशष्र् सेवेसािी

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.
22662234

::::-

22662234, सकाळी 9.45 ते 6:15
रमववार, शमनवार

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

सुंस्थे चा प्रारूप तक्ता
मिल्हामधकारी, मुं बई शहर

भूमापन शाखा

सहा.अधीक्षक

पमररक्षण भूमापक

आरे खक

खलाशी

मशपाई

महसूल शाखा

अव्वल कारकन

कमनष्ि मलपीक

लघलेखक

मशपाई

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

मुं बई शहर ये थील अधीक्षक, नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील कायय व कतयव्य याुंचा तपमशल.
अ.

पदनाम

कामकाजाचे स्वरुप

क्र.
1.

अधिक्षक, मुंबई

बीबीआर ब्लॉक क्र.1 ते 8, क्वीन्स बॅरक्स एधरया, जाधहराती, माधसक भाडे , धजमखाने या शासधकय भाडे पट्टयाने

शहर, नगर

धिलेल्या जधमनीबाबतची प्रकरणे व त्यामिील शततभुंग, भाडे पट्टा नूतनीकरण इ. कामे तसेच 19 महसूल

भूमापन व भूधम
अधभले ख (शहर)
2.

धवभागातील भाडे पट्टािाधरका, एलएनए, एलटीए प्रकरणाचे नूतनीकरण शततभुंग व वाढीव भाडे इ. प्रकरणे तसेच
शासकीय जधमनीवरील कायतक्रमास परवानगी िे णे. त्याचप्रमाणे धमळकतपधिका व नकाशा, नकला धवतरीत करणे
इत्यािी.

सहाय्यक

पधररक्षण भूमापक, वधरष्ठ आरे खक धनयुंिण ठे वणे, त्याुंचेकडील हसताुंतरण प्रकरणे, रसतारुंिी प्रकरणे,

अधिक्षक

भूसुंपािन प्रकरणे, इनामी व धवशेष अवधि धनमूतलन शाखे कडील प्रकरणे, भूसुंपािन प्रकरणे, म्हाडा प्रकरणे,

क्र.1 व 2

पनर्ववलोकन पधरधनधरक्षण पनर्ववलोकन कामाचे पधरधनधरक्षण, फाटले ले व जीणत झालेले आलेख अियावत

मोजणी प्रकरणे, धमळकतींचे पोटधहससे, धमळकतीचे साधमलीकरण धमळकत उतारे , नकाशा नक्कल आलेख
करणे, आले खावर नगर रचना योजना अमाल घे णे, नगर रचना योजनेचे पधरधनधरक्षण तसेच सॉल््हन्सीची
न्यायालयीन / शैक्षधणक प्रकरणे हाताळणे.

3.

पधररक्षण भूमापक

नागधरकाुंकडू न प्राप्त झालेली हसताुंतरण प्रकरणे तसेच बृहन्मुंबई महानगरापधलका व वासतधवशारि याुं चेकडू न
येणारी रसता रुंिीप्रकरणे, भूसुंपािन प्रकरणे, इनामी व धवशेष अवधि धनमतलन
ू शाखेकडील सािर वसूलीबाबतची
प्रकरणे, म्हाडा कायालयाकडील ताबा िे णे / घे णे बाबतची प्रकरणे , मोजणी प्रकरणे, धमळकतीचे पोटधहससे,
धमळकतीचे सधमलीकरण, धमळकत उतारे , पधरधनधरक्षण नकाशा नक्कल, पधरधनधरक्षण पनर्ववलोकन कामाचे
पधरधनधरक्षण, फाटलेले व जीणत झालेले अधभले ख अद्यावत करणे .

4.

वधरष्ठ आरे खक

प्रत्येक वधरष्ठ आरे खक याुंनी त्याुंना नेमन
ू धिलेल्या महसूल धवभागातील आले ख ्यवसस्सित ठे वणे, त्याची

व आरे खक

िे खभाल करणे, जासतीत जासत पनर्ववलोकन झालेल्या आलेखाची सुंपणत आरे खन करन ते छपाईसाठी पाठधवणे.
अजतिाराकडू न मागणी करण्यात आलेल्या प्रमाधणत नकाशाची आरे खकावरन आरे खन करन त्याुंची पूततता करन
अजतिार याुंना िे ण्यासाठी तयार करणे , सुंगणकाद्वारे तयार करण्यात आले ले धमळकत उतारे पधररक्षण भूमापन
याुंचेकडे तपासणीसाठी िे णे. तसेच अन्य कारणाुंसाठी आवश्यक असणारे उतारे प्रमाधणत नकाशाचे आरे खण
करून सुंबुंधिताुं कडे सािर करणे.

5.

अव्वल कारकून

1. बीबीआर ब्लॉक क्र.1 व 2 मिील शासकीय भूखुंड 99 वषांच्या भाडे पट्टयाने धिले आहे त. त्याचे ्यवसिापन,
शततभुंग शोिून काढणे.
2. बीबीआर ब्लॉक क्र.5 मिील 99 वषांच्या कालाविीसाठी भाडे पट्टयाने धिलेल्या भूखुंडाचे ्यवसिापन,
भाडे पट्टा करार इ. कामे.
3. कलाबा, फोटत , भलेश्वर या महसूल धवभागातील शासकीय भूखुंडाचे ्यवसिापन व भाडे पट्टा नूतनीकरण इ.
कामकाज करणे.
4. परे ल, धशवडी, माुंटगा, सॉल्टपनॅ धवभाग, वडाळा महसूल धवभागाचे ्यवसिापन व भाडे पट्टा नूतनीकरण इ.
कामकाज करणे.
5. न्यायालयीन प्रकरणातील िे खील कामकाज करणे.

6.

कननष्ठ नलपीक

1. बीबीआर ब्लॉक क्र.3 व 4 मिील शासकीय भूखुंड 99 वषांच्या भाडे पट्टयाने धिले ले आहे त. त्याुंचे ्यवसिापन,
शततभुंग शोिून काढणे.
2. मुंबई शहरातील धजमखाने, क्वीन्स बॅरेक्स इसटे ट मिील शासकीय भूखुंडाचे ्यवसिापन

3. मलबार खुंबाला धहल, वरळी, धगरगाुंव, लोअर परे ल या महसूल धवभागातील भाडे पट्टाने ्यवसिापन व
नूतनीकरण इ.कामकाज करणे.
4. माुंडवी, िारावी, सायन या महसूल धवभागातील भाडे पट्टयाचे ्यवसिापन, शततभुंग प्रकरणे.
5. न्यायालयीन प्रकरणातील िे खील कामकाज करणे.
6. जाधहरातीची प्रकरणे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करणे.

7.

लघले खक

मा.धजल्हाधिकारी, अिीक्षक, मुंबई शहर भूमापन व भूधम अधभले ख याुंचेकडील श्रतले खन घे ऊन ते टुं कधलधखत

(धनम्मश्रेणी)

करन िे णे. मराठी व इुंग्रजी टुं कले खनाचे काम करणे. कायालयीन कामकाजाचे िृस्ष्टने आवश्यक असलेले तक्ते,
अहवाल, प्रसताव तयार करणे. तसेच न्यायालयीन प्रकरणात शपिपि तयार करणे तसेच पधरच्छे िधनहाय भाष्य
टुं कधलधखत करणे.

8.

ले खापाल

ताळमेळाचे काम करणे, वेतन दे येक व इतर सवव प्रकारची दे येक तयार करून घे णे, लेखा नवषयक नववरणपत्रे
तपासून सादर करणे, आयकर व भनवष्य ननवाह ननधीची प्रकरणे तपासणे, ननवृत्ती वेतनधारकाांची दे यके व
कायालयीन लेखा नवषयक दे यके तपासणे.

9.

वनरष्ठ

फाटलेले अनतजीणव झाले ल्या अनधकार अनभलेखाांची व्यवस्थितपणे बाांधण करणे, तसेच अनभले खाांना कापड

बाांधणीकार

लावून ते नीटनेटके करून दे णे, कायालयास लागणाऱ्या वेगवेगळ्या नोंदवह्या तयार करणे.

मालमत्तेचा तपमशल

:- मालमत्ता नाही

इमारतीची व मालमत्तेचा तपमशल

:- सदरचे कायालय मिल्हामधकारी, मुं बई शहर याुंचे

इमारतीत कायय रत आहे .
उपलब्ध सेवा

:- नकाशे , ममळकत पमत्रका, भाडे पट्टा कराराच्या,
कागदपत्राुंच्या प्रती व अन्य मागणी केलेले, सत्याुंमकत
प्रती परमवणे इत्यादी.

सुंस्थेच्या सुंरचनात्म तक्त्यामध्ये कायय क्षेत्राचे प्रत्ये क स्तरावरचे तपमशल

:-

कायालयीन दूरध्वनीव वेळा

:- 22662234, सकाळी 9.45 ते 6:15

साप्तामहक सट्टी व मवमशष्र् सेवेसािी िरमवलेल्या वेळा

:- रमववार, शमनवार

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [iii]
कामाचे स्वरूप :- भूमापन नेाुंदबदल, मोिणी काम, ममळकत पमत्रका/नकाशे मवतरण इत्यादी
सुंबुंमधत तरतूद

:- महाराष्र िमीन महसूल अमधमनयम 1966 अमधमनयमाुंचे नाुंव मनयम शासन मनणयय/पमरपत्रके

कायालयीन आदे श :- ऍपेक्स/ओअँडएम/मर्-2/1986-87, मद.01/07/1987
.अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालावधी ममहने

1.

अर्जदािाुंच्या
मिनुंतीनुसाि
हवताुंतिातील नोंद
बदल
बृहनिुुंबई
िहानगिपामलकेकउून
िवता रुंदीकिणासाठी
आले ले नोंदबदलाचे
अर्ज
बृहनिुुंबई
िहानगिपामलकेकडू न
प्राप्त झाले ल्या
र्प्तीच्या हु किाुंचे नोंद
बदल
कि मनधािणा किी नोंद
घे ण्याकमिता प्राप्त
झाले ल्या कि
आकािणी नोंद
पिकानुसाि नोंदी
दुय्यि मनबुंधकाकडू न
नोंदबदल किणेकािी
प्राप्त झाले ले दसत
भूसुंपादन
अमधकाऱयाुंकडू न प्राप्त
झाले लल्या भूसुंपामदत
भुखुंडाचे नोंदबदल
गैि हे तन
ू े क्षेिाचे
िकानयात खाडाखोड
केले ल्या प्रकिणी
दूरवतीकमिता प्राप्त
झाले ली प्रकिणे
भूसुंपादन अमधकािी,
म्हाडा याुंचेकडू न
नोंदबदलासाठी प्राप्त
झाले ली प्रकिणे
अर्जदािाकडू न प्राप्त
झाले ले र्मिन

2 िमहने

कामासािी िबाबदार
अमधकारी
अधीक्षक

1 िमहने

अधीक्षक

2 आठिडे

अधीक्षक

2 आठिडे

अधीक्षक

1 िमहने

अधीक्षक

2 िमहने

अधीक्षक

3 िमहने

अधीक्षक

1 िमहने

अधीक्षक

3 िमहने

अधीक्षक

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

अमभप्राय

10.

11.

12.

िोर्णीचे ि भूिापन
हद्दीच्या मनशाण्या
दाखमिणे कािीचे अर्ज
भूिापन नोंदिह्यातील
भूकि क्रिाुंकाच्या
सतयाुंमकत प्रती प्राप्त
झाले ले अर्ज
आले खािरन भूकि
क्रिाुंकाच्या नकाशाच्या
नकला मिळणेकमिता
प्रापृत झाले ले अर्ज
झोपडपट्टी पुनिजसन
प्रामधकिणाकडू न
िोर्णीकमिता प्राप्त
झाले ले अर्ज.

1आठिडा

अधीक्षक

1 आठिडा
1 िमहने
उपलब्धतेनस
ु ाि

अधीक्षक

2 िमहने

अधीक्षक

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [iv] नमना [V]
सुंघर्नाचे लक्ष वार्षिक
अ.क्र.

काम/कायय

कामाचे प्रमाणे
मनरुं क

आर्षथक लक्ष

अमभप्राय

कलम 4 [1] [B] [iv] नमना [ब]
कामाची कालमयादा

काम पणय होण्यासािी प्रत्ये क कामाची कालमयादा :-

अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालावधी ममहने

1.

अर्जदािाुंच्या मिनुंतीनुसाि हवताुंतिातील नोंद
बदल
बृहनिुुंबई िहानगिपामलकेकउून िवता
रुंदीकिणासाठी आले ले नोंदबदलाचे अर्ज
बृहनिुुंबई िहानगिपामलकेकडू न प्राप्त झाले ल्या
र्प्तीच्या हु किाुंचे नोंद बदल

2 िमहने

कामासािी िबाबदार
अमधकारी
सुंबुंमधत कमयचारी

1 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

2 आठिडे

सुंबुंमधत कमयचारी

कि मनधािणा किी नोंद घेण्याकमिता प्राप्त
झाले ल्या कि आकािणी नोंद पिकानुसाि नोंदी
दुय्यि मनबुंधकाकडू न नोंदबदल किणेकािी
प्राप्त झाले ले दसत
भूसुंपादन अमधकाऱयाुंकडू न प्राप्त झालेलल्या
भूसुंपामदत भुखुंडाचे नोंदबदल
गैि हे तन
ू े क्षेिाचे िकानयात खाडाखोड केलेल्या
प्रकिणी दूरवतीकमिता प्राप्त झाले ली प्रकिणे
भूसुंपादन अमधकािी, म्हाडा याुंचेकडू न
नोंदबदलासाठी प्राप्त झाले ली प्रकिणे
अर्जदािाकडू न प्राप्त झालेले र्मिन िोर्णीचे ि
भूिापन हद्दीच्या मनशाण्या दाखमिणे कािीचे
अर्ज
भूिापन नोंदिह्यातील भूकि क्रिाुंकाच्या
सतयाुंमकत प्रती प्राप्त झाले ले अर्ज
आले खािरन भूकि क्रिाुंकाच्या नकाशाच्या
नकला मिळणेकमिता प्रापृत झाले ले अर्ज

2 आठिडे

सुंबुंमधत कमयचारी

1 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

2 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

3 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

1 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

3 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

1आठिडा

सुंबुंमधत कमयचारी

1 आठिडा
1 िमहने
उपलब्धतेनस
ु ाि
2 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

झोपडपट्टी पुनिजसन प्रामधकिणाकडू न
िोर्णीकमिता प्राप्त झाले ले अर्ज.

अमभप्राय

सुंबुंमधत कमयचारी

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [iv] नमना [V]
महसूल शाखा
नमन्यामध्ये कामाचे प्रकर्ीकरण
सुंघर्नाचे लक्ष वार्षिक
अ.क्र.

काम/कायय

कामाचे प्रमाणे
आर्षथक लक्ष
मनरुं क
कलम 4 [1] [B] [iv] नमना [ब]

अमभप्राय

महसूल शाखा
कामाची कालमयादा
अ.क्र.
कामाचे स्वरूप
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

काम पणय होण्यासािी प्रत्ये क कामाची कालमयादा :कालावधी ममहने
कामासािी िबाबदार
अमधकारी
भाडे पट्टा किाि/दवत
सुंबुंमधत कमयचारी
अस्वततिात असले ल्या भाडे पट्ट्याच्या शती ि
½ िमहने
सुंबुंमधत कमयचारी
अर्ीिध्ये बदल किाियाचे अर्ज मनकाली काढणे.
भाडे पट्टयाने मदले ल्या भूखुंडाचे अनुज्ञप्तीसाठी प्राप्त 1 िमहना
सुंबुंमधत कमयचारी
झाले ले अर्ज मनकाली
भाडे पट्टयाने मदले ल्या भूखुंडािि मिमिध पििानग्या 1 आठिडे
सुंबुंमधत कमयचारी
कमिता प्राप्त झालेले अर्ज मनकाली काढणे
भाडे पट्टयाने मदले ल्या भूखुंडाििील अर्ी ि शतींचा 2 िमहने
सुंबुंमधत कमयचारी
भुं ग झालेल्या प्रकिणातील कायजिाही
भाडे पट्टयाुंचे मदलेल्या भूखुंडाििील प्रमतभूमि
2 िमहने
सुंबुंमधत कमयचारी
ठे िीची िसूली
भाडे पट्टयाुंचे नुतनीकिण
-----सुंबुंमधत कमयचारी
बक
ँ गॅिुंर्ीद्वािा भिलेल्या भाडे पट्टयाुंचे सुिक्षा ठे िीचे 2 िमहने
सुंबुंमधत कमयचारी
नुतनीकिण किणे
िामसि भाडे पयाुंने मदले ल्या भूखुंडाचे नुतनीकिणे ---सुंबुंमधत कमयचारी
शासकीय भूुंखुंडाची कायत विरपी
2 िमहने
सुंबुंमधत कमयचारी
अनुज्ञप्ती/पििानगी मिळणेबाबतचे अर्ज मनकाली
काढणे
शासकीय भूखुंडािि कायि विरपी
2 िमहने
सुंबुंमधत कमयचारी
अनुज्ञप्ती/पििानगी मिळणेबाबतचे अर्ज मनकाली
काढणे
शासकीय भूखुंडािि तातपुितया विरपात
अनुज्ञप्ती/पििानगी मिळणेबाबतचे अर्ज मनकाली
काढणे.

1 िमहने

अमभप्राय

सुंबुंमधत कमयचारी

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [v] नमना [अ]
कामाशी सुंबुंमधत मनयम / अमधमनयम
अ.क्र.

सचना पत्रकानसार मदलेले मनयम क्रमाुंक व विय
मनयम
मनरुं क

अमभप्राय असल्यास

कलम 4 [1] [B] [v] नमना [ब]
कामाशी सुंबुंमधत मनयम / अमधमनयम
अ.क्र.

सचना पत्रकानसार मदलेले मनयम क्रमाुंक व विय
मनयम
मनरुं क

अमभप्राय असल्यास

कलम 4 [1] [B] [v] नमना [क]
कामाशी सुंबुंमधत मनयम / अमधमनयम
अ.क्र.

सचना पत्रकानसार मदलेले मनयम क्रमाुंक व विय
मनयम
मनरुं क

अमभप्राय असल्यास

कलम 4 [1] [B] [v] नमना [ड]
कामाशी सुंबुंमधत मनयम / अमधमनयम
अ.क्र.

सचना पत्रकानसार मदलेले मनयम क्रमाुंक व विय
मनयम
मनरुं क

अमभप्राय असल्यास

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [B] [v] नमना [इ]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयामध्ये उपलब्ध दस्तऐविाुंची यादी.
अ.क्र.

दस्तऐविाुंचा प्रकार

मविय

सुंबुंमधत
व्यक्ती/पदनाम

व्यक्तीचे मिकाण/उपरोक्त
कायालयात उपलब्ध नसल्यास

1.

भूमापन नोंद वही

मालकी क्षे त्र ,
फेरफार

सुंबुंमधत पमररक्ष्पाण
भूमापक

सुंबुंमधत कायालय

2.

आलेख
फेर फार नस्त्या

सुंबुंमधत पमररक्ष्पाण
भूमापक
सुंबुंमधत पमररक्ष्पाण
भूमापक

सुंबुंमधत कायालय

3.

भूकर क्रमाुंक,
नकाशा
हस्ताुंतरणाची
प्रमक्रया, सादर केलेले
दस्त व कागदपत्र

4.

भूसुंपादन नस्त्या

भूसुंपादनाबाबतची
प्रमक्रया व
तदअनिुं गाने केलेली
कायय वाही

सुंबुंमधत पमररक्ष्पाण
भूमापक

सुंबुंमधत कायालय

5.

भूमम अमभलेख

सुंबुंमधत पमररक्ष्पाण
भूमापक

सुंबुंमधत कायालय

सुंबुंमधत कायालय

महसूल शाखा
1.

एलएनडी फाईल्स

भाडे पट्टा
करारामधील शती व
अर्ी, कालावधी
भाडे , मुं िरू ी इत्यादी

सुंबुंमधत मलमपक

सुंबुंमधत कायालय

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [अ] [vi]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयामध्ये उपलब्ध दस्तऐविाुंची वगयवारी.
अ.क्र.

मविय

दस्तऐविाुंचा प्रकार

1.
2.
3.

मालकी क्षे त्र , फेरफार
भूकर क्रमाुंक, नकाशा
हस्ताुंतरणाची प्रमक्रया,
सादर केलेले दस्त व
कागदपत्र
भूसुंपादनाबाबतची
प्रमक्रया व तदअनिुंगाने
केलेली कायय वाही
भूमम अमभलेख

भूमापन नोंद वही
आलेख
फेर फार नस्त्या

----------

कायमस्वरूपी
कायमस्वरूपी
कायमस्वरूपी

भूसुंपादन नस्त्या

----

कायमस्वरूपी

भूमम अमभलेख

----

कायमस्वरूपी

4.

5.

प्रमख बाबींचा
तपमशलवार

सरमक्षत िे वण्याचा
कालावधी

कलम 4 [1] [अ] [vii]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयाच्या पमरणामाकारक कामासािी िनसामान्याुंशी सल्ला
मसलद करण्याची व्यवस्था.
अ.क्र.

सल्ला मसलतीचा
मविय

कायय प्रणाली
मवस्तृत वणयन

कोणत्या
अमनमनयमा/मनयम/पमपत्रकाद्वारे

पनरावृत्ती काल

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [अ] [viii] नमना [v]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयाच्या सममतीची यादी प्रकामशत करणे
अ.क्र.

सममतीचे नाुंव

सममतीचे
सदस्य

सममतीचे
उद्दीष्र्

मकती वेळा
घे ण्यात ये ते

सभा
सभुं चा
िनसामान्याुंसािी कायय वत्
ृ
खली आहे सकवा
नाही

मनरुं क

कलम 4 [1] [ब] [viii] नमना [ब]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयाच्या अमधसभाुंची यादी प्रकामशत करणे
अ.क्र.

अमधसभे चे
नाुंव

सभे चे सदस्य

सभे चे उद्दीष्र्

मकती वेळा
घे ण्यात ये ते

सभा
सभुं चा
िनसामान्याुंसािी कायय वत्
ृ
खली आहे सकवा
नाही

मनरुं क

कलम 4 [1] [ब] [viii] नमना [क]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयाच्या कोणत्याही सुंस्थेची यादी प्रकामशत करणे
अ.क्र.

सुंस्थेचे नाुंव

सुंस्थेचे सदस्य

पमरिदे चे
उद्दीष्र्

मकती वेळा
घे ण्यात ये ते

सभा
सभुं चा
िनसामान्याुंसािी कायय वत्
ृ
खली आहे सकवा
नाही

मनरुं क

कलम 4 [1] [ब] [xii] नमना [अ]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील अनदान वार्पाच्या कायय क्रमाची कायय पद्धती 2005
या विासािी प्रकामशत करणे
मनरुं क

कलम 4 [1] [ब] [xii] नमना [ब]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील अनदान वार्पाच्या कायय क्रमाअुंतगयत लाभाथींची
मवस्तृत मामहती प्रकामशत करणे
योिना/कायय क्रमाुंचे नाुंव :अ.क्र.

लाभाथींचे
नाुंव व पत्ता

अनदान/लाभ
याची रक्कम
स्वरूप

मनवड पात्रतेचे
मनकि

अमभप्राय

मनरुं क

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [ब] [viii] नमना [ड]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयाच्या सममतीची यादी प्रकामशत करणे
अ.क्र.

पमरिदाुंचे नाुंव

पमरिदाुंचे
सदस्य

पमरिदे चे
उद्दीष्र्

मकती वेळा
घे ण्यात ये ते

सभा
सभुं चा
िनसामान्याुंसािी कायय वत्त
ृ
खली आहे सकवा
नाही

मनरुं क

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [ब] [xiii]
महसूल शाखा
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील ममळणाऱया सवलतींचा परवाना यादी चालू विाची
तपमशलवार मामहती
परवाना/परवानगी सवलतीचे प्रकार
अ.क्र.
1.
2.

3.

4.

परवानाधारकाुंचे परवान्याुंचा
परवान्याुंचा
मदनाुंकापासून साधारण अर्ी परवान्याची मवस्तृत
नाुंव
प्रकार
क्रमाुंक
पयं त
मामहती
मुं बई शहर मिल्यातील शासकीय भाडे पट्टयाच्या िममनीवरील मिमखान्याुंच्या िागा मक्रडे तर कायय क्रमाकमरता
भाड्याने दे ण्यास अनज्ञप्ती फी आकारून दे ण्यात ये ते.
शासकीय भाडे पट्टे याच्या िममनीवरील इमारतीचे धारक, व्यवसामयक आस्थापना याुंिकडू न अिय प्रापत
झाल्यास शासन मनणययानसार अनज्ञेय फी आकारून तात्परत्या पावसाची शेड उभारण्यास िून ते स्प्र्ें बर या
कालावधीसािी परवानगी दे ण्यात ये ते.
सकयस, प्रदशय ने तसेच मामहम दगा उत्सव इत्याुंदीसािी मामहम रे ती बुं दर पमरसरात या कायालयाकडू न परवानगी
मदली िाते. तसेच न्यायालयाचे आदे शानसार क्रॅस मै दान मवमवध कायय क्रमासािी वार्प पद्धतीने दे ण्यात ये ते.
त्यासािी 31 माचय पयं त अिय स्स्वकारण्यात ये तात.
मुं बई शहर मिल्यातील शासकीय भाडे पट्टयाच्या िममनीवरील इमारतींवर मनयोंन साईन बोडय व िामहरातीकमरता
शासन मनणययानसार मवमहत करण्यात आलेल्या दराने शल्क आकारून मवमहत अर्ी व शतींवर परवानगी
दे ण्यात ये ते.

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [ब] [i]
महसूल शाखा
कामाचे स्वरूप

:- भाडे पट्टयाचे व्यवस्थापन, अनज्ञप्ती/परवानगी भूखुंड मुं िरू ी

सुंबुंमधत तरतूद

:- महाराष्र िमीन महसूल अमधमनयम 1966 अमधमनयमाुंचे नाुंव मनयम शासन मनणयय/पमरपत्रके

कायालयीन आदे श :- ऍपेक्स/ओअँडएम/मर्-2/1986-87, मद.01/07/1987

अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालावधी ममहने

1.

भाडे पट्टा किाि/दवत

-----

कामासािी िबाबदार
अमधकारी
शासन स्तरावर

2.

अस्वततिात असले ल्या भाडे पट्ट्याच्या
शती ि अर्ीिध्ये बदल किाियाचे अर्ज
मनकाली काढणे.
भाडे पट्टयाने मदले ल्या भूखुंडाचे
अनुज्ञप्तीसाठी प्राप्त झाले ले अर्ज मनकाली
भाडे पट्टयाने मदले ल्या भूखुंडािि मिमिध
पििानग्या कमिता प्राप्त झाले ले अर्ज
मनकाली काढणे
भाडे पट्टयाने मदले ल्या भूखुंडाििील अर्ी ि
शतींचा भुं ग झालेल्या प्रकिणातील
कायजिाही

-----

शासन स्तरावर

1 िमहना

सुंबुंमधत कमयचारी

2 आठिडे

सुंबुंमधत कमयचारी

2 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

भाडे पट्टयाुंचे मदलेल्या भूखुंडाििील
प्रमतभूमि ठे िीची िसूली
भाडे पट्टयाुंचे नुतनीकिण
बक
ँ गॅिुंर्ीद्वािा भिलेल्या भाडे पट्टयाुंचे
सुिक्षा ठे िीचे नुतनीकिण किणे
िामसक भाडे पयाुंने मदलेल्या भूखुंडाचे
नुतनीकिणे
शासकीय भूुंखुंडाची कायत विरपी
अनुज्ञप्ती/पििानगी मिळणेबाबतचे अर्ज
मनकाली काढणे

2 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

-----2 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी
सुंबुंमधत कमयचारी

----

शासन स्तरावर

-----

शासन स्तरावर

शासकीय भूखुंडािि तातपुितया विरपात
अनुज्ञप्ती/पििानगी मिळणेबाबतचे अर्ज
मनकाली काढणे.

1 िमहने

सुंबुंमधत कमयचारी

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

12.

अमभप्राय

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [ब] [xiv]
मुं बई शहर ये थील नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील इलेक्रॉमनक स्वरूपात सािमवलेली मामहत प्रकामशत
करणे चालू विाकमरता.
अ.क्र.

दस्तऐविाचा
प्रकार

मविय

1.

ममळकत पमत्रका

2.

भाडे पट्टा

अमधकार अमभलेखातील
मामहती
उदा.मामहती क्षे त्र,
भूसुंपादन इत्यादी.
भाडे पट्टयाची समवस्तर
मामहती

र्े प

:-

मफल्म

:-

मसडी
फ्लॉपी

कोणत्या
इलेक्रॉमनक
नमन्यात
हाडय मडस्क

मामहती
ममळमवण्याची
पद्धती
मवमहत केलेप्रमाणे

िबाबदार व्यक्ती

हाडय मडस्क

मवमहत केलेप्रमाणे

अव्वल कारकून

आरे खक

::-

इतर कोणत्याही स्वरूपात :-

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [ब] [xv]
मुं बई शहर ये थील अधीक्षक, नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयात उपलब्ध समवधाुंचा तक्ता प्रकामशत करणे
अ.क्र.

समवधे चा प्रकार

वेळ

कायय पद्धती

मिकाण

1.

मिळकत पमिका
मिळणेकमिता अर्ज
स्विकृ ती

सकाळी.10.30
ते 1.30

अर्ासह फी
भिणे

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.

2.

नकाशाच्या सतयाुंमकत प्रती
मिळणेकमिता अर्ज
स्विकृ ती

सकाळी.10.30
ते 1.30

अर्ासह फी
भिणे

3.

शोधणािळ किणेकमिता
अर्ज

सकाळी.10.30
ते 1.30

अर्ासह फी
भिणे

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.
पमहला िर्ला

4.

मिळकत पमिका मितिण

5.

नकाशाच्या सतयाुंमकत प्रती
मितिण
प्रलुं मबत कािाुंच्या
मिचािणा/चौकशी

सुंध्या.3.30 ते
5.30
सकाळी.10.30
ते 1.30
दु.2.30 ते 5.30

फी भिल्याच्या
िुळ पाितीसह
अर्ासह फी
भिणे
कागदपिाुंसह
उपस्विती

6.

िबाबदार
व्यक्ती/कमय चारी
सेतू

तक्रार
मनवारण

सेतू

अधीक्षक ि
सहा.अधीक्षक

अधीक्षक ि
सहा.अधीक्षक

तळिर्ला

सुंबुंमधत
पमििक्षण
भूिापक
सुंबुंमधत मलमपक

ििीलप्रिाणे

ििीलप्रिाणे

पमहला िर्ला

सुंबुंमधत
पमििक्षण
भूिापक

अधीक्षक ि
सहा.अधीक्षक
अधीक्षक ि
सहा.अधीक्षक
अधीक्षक ि
सहा.अधीक्षक

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

कलम 4 [1] [ब] [xvi]
मुं बई शहर ये थील अधीक्षक, नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील शासकीय मामहती
अमधकारी/सहा.शासकीय मामहती अमधकारी/अमपलीय प्रामधकारी तेथील लोक प्रामधकारीच्या कायय क्षेत्रातील मवस्तत
मामहती प्रकामशत करणे.
अ. शासकीय मामहती अमधकारी
अ.क्र
.

1.

2.

शासकीय
मामहती
अमधकाऱयाुं
चे नाुंव
श्री. प्रशाुंत
चौधरी

श्री.
चुं द्रकाुंत
सशदे

पदनाम

कायय क्षे
त्र

सहा.अधीक्ष
क तथा
नगर
भूमापन
अमधकारी
क्र.1
सहा.अधीक्ष
क तथा
नगर
भूमापन
अमधकारी
क्र.2

मुं बई
शहर

मुं बई
शहर

पत्ता/फोन

र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.
22662234
र्ुने र्कात
घि, फोर्ज ,
िुुंबई-400
001.

ई-मे ल

याच्या अमधन्सत
शासकीय मामहती
अमधकारी

cts.rev.mumbaicity
@gmail.com

मिल्हामधकारी, मुं बई
शहर अमधनस्त
अधीक्षक, मुं बई शहर
नगर भूमापन व
भूमम अमभलेख

cts.rev.mumbaicity
@gmail.com

मिल्हामधकारी, मुं बई
शहर अमधनस्त
अधीक्षक, मुं बई शहर
नगर भूमापन व
भूमम अमभलेख

22662234

ब. अमपलीय अमधकारी
अ.क्र. अमपलीय
पदनाम
कायय क्षेत्र पत्ता/फोन
ई-मे ल
अमधकाऱयाुंचे
नाुंव
1.
श्री. कृ ष्णात अधीक्षक, मुं बई
र्ुने र्कात cts.rev.mumbaicity
कणसे
नगर
शहर
घि, फोर्ज , @gmail.com
भूमापन
िुुंबई-400
व भूमम
001.
अमभलेख
(शहर)
22662234

याच्या अमधन्सत
शासकीय मामहती
अमधकारी
1. श्री. प्रशाुंत
चौधरी
2. श्री. चुं द्रकाुंत
सशदे

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

मिल्हामधकारी, मुं बई शहर ये मथल नगर भूमापन व भूमम अमभलेख कायालयातील अमधकारी व कमयचारी याुंच्या
अमधकाराुंचा तपशील
अ
अ.क्र.

पदनाम

अमधकार आर्षथक

कोणत्या
अमभप्राय
कायदा/मनयम/शासन
मनणयय/पमरपत्राकानसार

मनरुं क
ब
अ.क्र.

पदनाम

1.

अधीक्षक, नगर
भूमापन व
भूमम अमभलेख,
मुं बई शहर

2.

सहा.अधीक्षक
तथा नगर
भूमापन
अमधकारी

अमधकार
प्रशासकीय
महाराष्र
िममन महसूल
अमधमनयम
1966 प्रकरण
16
महाराष्र
िममन महसूल
अमधमनयम
1966 प्रकरण
16

कोणत्या कायदा/मनयम/शासन
अमभप्राय
मनणयय/पमरपत्राकानसार
सीर्ीएस-1087/सीआर.5369/ि-1
व
सीएसएलआर/मनयमावली/87/198788, मद.31/12/1987
सीर्ीएस-1087/सीआर.5369/ि-1
व
सीएसएलआर/मनयमावली/87/198788, मद.31/12/1987

क
अ.क्र.

पदनाम

अमधकार
फौिदार

कोणत्या
अमभप्राय
कायदा/मनयम/शासन
मनणयय/पमरपत्राकानसार

मनरुं क
ड
अ.क्र.

पदनाम

1.

अधीक्षक,
नगर भूमापन
व भूमम
अमभलेख,
मुं बई शहर

अमधकार
अधय न्यायीक
वादग्रस्त फेर
फार नोंदी
महाराष्र
िममन महसूल
अमधमनयम
1966 प्रकरण
14

कोणत्या कायदा/मनयम/शासन
मनणयय/पमरपत्राकानसार

अमभप्राय

सीर्ीएस-1087/सीआर.5369/ि-1
व
सीएसएलआर/मनयमावली/87/198788, मद.31/12/1987

अधीक्षक,
मुं बई नगर भूमापन व भूमम अमभलेख (शहर)

