महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मद्
ु ाांक ववभाग
मूल्यांकन अहवयल सन २० ….

१. दस्ताचा प्रकार

:- …………………..................

अनच्
ु छे द क्रमाांक :- ………………….................

२. सादरकर्तयााचे नाव

:- …………………......................................................................................................

३. तािक
ु ा

:-

४. गावाचे नाव

:- …………………………………………………….

मब
ांु ई / अांधेरी / बोरीविी / कुिाा ………………………………………….

५. नगरभम
ु ािान क्रमाांक / सर्व्हे क्र / अांनतम भख
ु ांड क्र :- …………………..................
६. मल्
ु य दरववभाग (झोन) :-

उिववभाग :- …………………...........

…………………......

७. लमळकतीचा प्रकार : खुिी जमीन / ननवासी / कायाािय /दक
ु ान / औद्योगगक
प्रनत चौ. मी. दर

:- …………………..................

८. दस्तात नमद
ु केिेल्या लमळकतीचे क्षेत्रफळ :- …………………... कारिेट/ बबल्ट अि चौ मीटर / फुट
९. कारिार्किंग:-

…………………

१०. मजिा क्रमाांक :११. बाांधकाम वर्ा :-

गच्ची :-

…………………...
…………………...

………………

िोटमाळा :-

…………………...

उदवाहन सवु वधा :- आहे / नाही
घसारा :-

…………………...

१२. बाांधकामाचा प्रकार :- आरसीसी / इतर िक्के / अधे िक्के / कच्चे
१३. बाजार मल्
ु यदर तक्र्तयातीि मागादशाक सच
ु ना क्र :१४. भाडेकरू र्व्याप्त लमळकत असल्यास :-

४) ज्यान्वये ददिेिी …………………... % घट

१. र्तयाच्या ताब्यातीि क्षेत्र (जुने क्षेत्र) :- …………………...
२. नवीन इमारतीत ददिेिे क्षेत्र :- …………………...
३. भाड्याची रक्कम :- …………………...

१५. लिर्व्ह अँड िायसन्सचा दस्त :१४. भाडेकरू र्व्याप्त लमळकत असल्यास :-

१. र्तयाच्या ताब्यातीि क्षेत्र (जुने क्षेत्र) :- ………………….
२. नवीन इमारतीत ददिेिे क्षेत्र :- ………………………..
३. भाड्याची रक्कम :- …………………………………..

१५. लिर्व्ह अँड िायसन्सचा दस्त :-

१. प्रनतमाह भाडे रक्कम :- ……………………………….

ननवासी / अननवासी

२. अनामत रक्कम / आगाउ भाडे :- …………………….
३. कािावधी :- …………………………………………….

१६. ननधााररत केिेिे बाजारमल्
ु य :- …………………………………
१७. दस्तामध्ये दशावविेिा मोबदिा :- ……………………………...
१८. दे य मद्
ु ाांक शल्
ु क :- ……………………..

भरिेिे मद्
ु ाांक शुल्क :- …………………………

१९. दे य नोंदणी फी :- ……………………….

लिविक

सह दय्ु यम ननबांधक

DISCLAIMER: These legal forms are for reference purpose only. Any forms that you use, should be consulted with the concern department.
e-Stamp Duty Ready Reckoner will not be responsible for any claim arising out of the use of any of the above mentioned forms.

