नािशक महानगरपािलका, नािशक
आदे श �.
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िदनांक - 31 / 03 /2018

भारताचे संिवधान पिरिशष् 7 मधील सुची II (राज्यसूच) मधील नों 49 अन्वय जमीन आिण इमारती यांवर कर
आकारण्याचा अिधका राज्यांन िमळाला असून तो कर आकारण्याचा वसुल करण्याच अिधकार राज्यांन महानगरपािलकेला िदले
आहे त. महाराष् महानगरपािलका अिधिनयम कलम 127 (1) अन्वय महानगरपािलकेने कर आकारणेची तरतूद आहे .
महाराष् महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसच
ु ी ‘ड’ मधील �करण 8 (कराधान िनयम) िनयम 7 व 8 अन्वय
सन 2018-19 या आ�थक वष�पासुन नव्यान िनम�ण होणा-या िमळकती, वाढीव बांधकामे, वापरात बदल, भाडे करी व जमीनी इ. चे
कर योग् मुल् ठरवीतांना खालील �माणे मुल्यांकनाच दर िन�श्च करणेत येत आहे .
िनवासी िमळकतींकरीत करयोग् मुल्
(दर �ित चौ.फु टास)

अ.
�

1

अ)

2

3

अ)

4

अ)

5

अ)

6

अ)

(दर �ित चौ.फु टास)

िसमेंटच् िंभत,
छत प�याचे,
कौला� अशा
इमारती

कच्च प�ा शेड प�ा, फायबर,
लाकूड, इ.
स्व�पाच् िंभत,
छत अशा �कारचे
बांधकाम

आर.सी.सी
/लोड
बेअिंर
प्लॉ
िसस्ट
इमारत

कौला� इमारत,
दगड, िवट
माती, िसमेंटच्

0.40

0.20

1.20

0.75

0.45

2.00

1.60

1.10

7.20

4.80

3.00

िद.31/3/2018 चे  दर

0.40

0.30

0.20

1.20

0.75

0.45

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

1.60

1.20

1.00

4.80

3.60

2.50

नािशक प�श्च िवभाग
(सं पुणर पिरसर)

िद.31/3/2018 चे  दर

0.50

0.40

0.20

1.80

1.20

0.45

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

2.00

1.60

1.10

7.20

4.80

3.00

पंचवटी िवभाग

िद.31/3/2018 चे  दर

0.50

0.40

0.20

1.20

0.90

0.45

(खालील पिरसर वगळता
अन् सवर पिरसर)

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

2.00

1.60

1.10

7.20

4.80

3.00

म्हस�,
नांद रु ,
मानुरगांव, मखमलाबाद /
आडगांव
गांवठाण
(नगररचना िवभाग व
भुिमअिभलेख िवभागाने
िन�श्च केलेला पिरसर)

िद.31/3/2018 चे  दर

0.40

0.25

0.20

0.75

0.60

0.45

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

1.60

1.20

1.00

4.80

3.60

2.50

नािशक रोड िवभाग

िद.31/3/2018 चे  दर

0.50

0.40

0.20

1.80

1.20

0.45

(खालील पिरसर वगळता
अन् सवर पिरसर)

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

2.00

1.60

1.10

7.20

4.80

3.00

िद.31/3/2018 चे  दर

0.30

0.20

0.15

1.00

0.75

0.45

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

1.60

1.20

1.00

4.80

3.60

2.50

सातपूर िवभाग

िद.31/3/2018 चे  दर

0.40

0.25

0.20

1.00

0.75

0.45

(खालील पिरसर वगळता
अन् सवर पिरसर)

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

2.00

1.60

1.10

7.20

4.80

3.00

सातपूर,
आनंदवल्ल,
गंगापूर गांव, चुंचाळे ,
िंपपळगां बहु ला गावठाण
पिरसर (नगररचना िवभाग
व भुिमअिभलेख िवभागाने
िन�श्च केलेला पिरसर)

िद.31/3/2018 चे  दर

0.40

0.20

0.15

1.00

0.75

0.45

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत कर
योग्य मुल

1.60

1.20

1.00

4.80

3.60

2.50

िद.31/3/2018 चे  दर

0.40

0.30

0.20

1.00

0.75

0.45

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

2.00

1.60

1.10

7.20

4.80

3.00

िद.31/3/2018 चे  दर

0.40

0.20

0.15

1.00

0.75

0.45

1.60

1.20

1.00

4.80

3.60

2.50

आर.सी.सी
/लोड
बेअिंर
प्लॉ िसस्ट
इमारत

िवभागीय काय�लयाचे
नांव व पिरसर

आ�थक वषर

नािशक पुवर िवभाग

िद.31/3/2018 चे  दर

0.50

(खालील पिरसर वगळता
अन् सवर पिरसर)

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

वडाळा गावं, टाकळीगांव
(गांवठाण
पिरसर)
(नगररचना िवभाग व
भुिमअिभलेख िवभागाने
िन�श्च केलेला पिरसर)

चेहेडी (बु) चाडे गांव,
दसक, पंचक, िविहतगांव
दे वळालीगांव, गांवठाण
(नगररचना िवभाग व
भुिमअिभलेख िवभागाने
िन�श्च केलेला पिरसर)

निवन नािशक (िसडको)
िवभाग
(खालील पिरसर वगळता
अन् सवर पिरसर)
अंबड गांव, कामठवाडे,
पाथड�, वडनेर दुमाला,
िंपपळगां खांब गावठाण
पिरसर (नगररचना िवभाग
व भुिमअिभलेख िवभागाने
िन�श्च केलेला पिरसर)

िद.1/4/2018
पासन
ू चे सुधारीत दर

कौला� इमारत,
दगड, िवट माती,

अिनवासी िमळकतींकरीत करयोग् मुल्

िंभत, छत
प�याचे, कौला�
अशा इमारती

कच्च प�ा शेड प�ा, फायबर,
लाकूड, इ.
स्व�पाच् िंभत,
छत अशा �कारचे
बांधकाम

पृष् �. 1/4

तपिशल

वापरात नसलेल्य जिमनी / जागा

आ�थक वषर

करयोग् मुल् दर ( �ित चौ.फु टास)

िद.1/4/2018 पासन
ू चे सुधारीत कर योग्य मुल

0.40

िद.31/3/2018 पावेतोचे  दर

0.03

उक् तक्या नमुद सन 2018-19 पासुन अिधिनयमातील तरतुदीनुसार इमारतीच्य �कारानुसार, वापरानुसार, बांधकाम
�कारानुसार करयोग् मूल् ठरिवणेत यावे.
1.

तळघर कर आकारणी - इमारतीमधील तळघरावर कर आकारणी करतांना वापर गोडाऊन करीता असल्या, (बांधकाम
पुणर्त्वाच दाखल्यानुसा) िनवासी / अिनवासी वापर असल्या त्य त्य भागातील मलू ्यांकनाचे द िवचारात घे वन
ू कर योग्
मलू ् िन�श्च करण्या यावे. पा�कग करीता वापर असल्या त्य त्य भागातील िनवासी /अिनवासी दराचे 20 टक्क
मूल्यांकनाच दर िवचारात घे वन
ू कर योग् मूल् िन�श्च करण्या यावे.

2.

पोहण्याच तलाव – गृहिनम�ण संकूले यामध्य �स्विं पूल सुिवधा उपलब् असल्या, अशा पोहण्याच तलावांचे कर योग्
मलू ् ठरिवतांना त्य-त्य भागातील िनवासी आर.सी.सी. दराचे 30 टक्क मलू ्यांकनाच दर िवचारात घे ऊन कर योग् मलू ्
िन�श्च करण्या यावे. तसेच अिनवासी वापराकरीता उभारणी केले ले पोहण्याच तलाव (हॉटे ल,मॉल इ.) यावर करयोग्
मलू ् िन�श्चत करतांन त्य भागातील आर.सी.सी. अिनवासी दराचे 50 टक्क मलू ्यांकनाच दर िवचारात घे वन
ू कर योग् मलू ्
िन�श्च करण्या यावे.

3.

4.

क्ल हाउस, िजम, वॉचमन कॅ िबन - गृहिनम�ण संकूलांमध्य क्ल हाउस, िजम, वॉचमन कॅ िबन इ. या �कारच्य िमळकती
आढळु न येत आहे , अशा िमळकतींव करयोग् मलू ् िन�श्चत करतांन बांधकाम �कारानुसार त्य-त्य भागातील िनवासी /
अिनवासी मूल्यांकनाच दर िवचारात घे ऊन करयोग् मलू ् िनध�रण करण्या यावे.
पािक�ग करीता उभारणी केलेल्य िमळकती –

अ) ज्य िमळकतींच उभारणी फक् वाहनतळा करीता केले ल्य आहे त व त्याच वापर वाहनतळा किरताच किरत आहे . अशा
िमळकतींव त्य िठकाणी िन�श्च केले ल्य आर.सी.सी. अिनवासी दराचे 20 टक्क मलू ्यांकनाचे द िवचारात घे वन
ू करयोग्
मलू ् िन�श्च करण्या यावे. मा� यापुव� दर िन�श्च नसल्यान अशा िमळकतींन, नगररचना िवभागाचा बांधकाम पुणर्त्वा
दाखला िद. 31/03/2018 पुव�चा �ाप् असल्या, त्याव त्य-त्य भागातील िद. 31/03/2018 पुव�चे िन�श्च केले ले
अिनवासी दराच्य िवस टक्क मूल्यांकनाचे द िवचारात घे ऊन कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.

ब) खुल्य जागेवरील खाजगी वाहनतळ - ज्य खुल्य खाजगी जागेंवरी वाहनतळे , वाहन बाजार (जुने व निवन) अशा वाहनतळांचे
कर योग् मलू ् िन�श्च करतांना त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ले आर.सी.सी. अिनवासी दराच्य 40 टक्क मूल्यांकनाचे
दर िवचारात घे ऊन कर योग् मूल् िन�श्च करण्या यावे.
क) िनवासी संकुले व अिनवासी संकुले या इमारतीमधील पािक�ग क्षे�ा कर िनध�रण त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ले िनवासी
/ अिनवासी दराचे 20 टक्क मूल्यांकनाचे द िवचारात घे वन
ू कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.
5.

पे�ोल/िडझेल/गॅसपंप/स�वस स्टेश इ. िमळकती – पे�ोल पंप, स�व्ह स्टेश, रॅम्, व्ही बल
ॅ े िंस, व्ही बल
ॅ े िंस रॅम्
व इ. मोकळया जागेचे कर योग् मूल् िन�श्च करतांना त्य त्य भागातील िन�श्च केले ल्य आर.सी.सी. अिनवासी दराच्य
50 टक्क मूल्यांकनाचे द िवचारात घे ऊन कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे. मा� ज्य जागेत काय�लय व अन्
बांधकाम आढळु न येतात. अशा िमळकतींच बांधकाम �कारानुसार त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ले अिनवासी दराने कर
योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.

6.

हॉटे ल, हॉस्पीट, न�सग होम, - हॉटे ल व्यवसायी मो�ा �माणात सुखसुिवधा उपलब् क�न उत्पन �ाप् करीत
आहे . ज्य िठकाणी राहणे खानेिपणे व तत्संबधी सवर सुखसोयी उपलब् आहे त, अशा हॉटे ल् िमळकतीवर बांधकाम
�कारानुसार त्य-त्य िठकाणी िन�श्च केले ले अिनवासी दराचे 15 टक्क अिधक मलू ्यांकनाच दर िवचारात घे वन
ू कर
योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे. तसेच हॉस्पीट/ न�सग होम, असले ल्य िमळकतीवर त्य-त्य िठकाणच्य िन�श्च
केले ल्य अिनवासी दराच्य 10 टक्क अिधक मूल्यांकनाच दर िवचारात घे वन
ू कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.

7.

अिनवासी वापरातील खाजगी खुल्य जागा/मै दाने, मं गल काय�लय मधील लॉन्, भं गार व्यवसा, �शर, नसर्र,
�ीन हाऊस, वखारी, पेव्ह ब्लॉ व िसमे ं पाईप इ. (Open to Sky), - ज्य खाजगी खुल्य जागेंव खेळाची
मैदाने/सकर् तंब/ू �दशर्न (Exhibition)/ िविवध �कारचे उत्स (मेळावे) व तसेच इतर व्यावसायी वापर या िठकाणी दर
आका�न व्यवसा करतात, मंगल काय�लय मधील लॉन् तसेच खुल्य जागेत भं गार व्यवसा, �शर, वखारी अशा �कारच्य
इतर व्यावसािय जागा मोठया �माणात असुन अशा जमीनींच जागांचे मलू ् िन�श्च करतांना त्य-त्य भागातील िन�श्च
केले ले आर.सी.सी. अिनवासी दराच्य 30 टक्क मलू ्यांकनाचे द िवचारात घे ऊन कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे. मा�
भाडे करी वापर आढळु न आल्या, ितन पट दराने (आर.सी.सी. अिनवासी दराच्य 90 टक्क ) कर योग् मलू ् िन�श्च
करण्या यावे.

8.

मोबाईल टॉवर कर आकारणी – मा. सव�च् न्यायाल, िसव्ही अिपल �. 5360-5363/2013, अहमदाबाद िव�ध्
जीटीएल इन्�ास्�क िल. व इतर �करणी िदले ल्य न्या िनणर् व महाराष् शासन, नगरिवकास िवभाग पिरप�क � ठामपा2017/�.�.92/निव-23 िद. 16/05/2017 अन्वय िविवध मोबाईल कंपन्याच टॉवसर व तद्अनुषंगी टॉवर करीता जागा
मालक/िमळकतधारक यांचे मध्य झाले ला भाडे करारनामा व त्यामधी अटी-शत�नुसार दरमहा भाडे िवचारात घे ऊन कर योग्
मलू ् िन�श्च करण्या येते. नािशक शहर ह�ीतील मोबाईल टॉवर करीता मलू ्यांकनाचे द िकमान दर महा र.� 15,000/अथवा भाडे करारानुसार यापैकी जे अिधक असेल त्यानुसा कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.
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िसनेमागृह / िथएटर वरील कर आकारणी - मा. स्थाय सिमती ठराव �. 1504 िदनांक 19/03/1990 अन्वय या
िमळकतींच कर आकारणी ‘िसटीं कॅ पिसटी कम �ोिफट बेसीस’ (खुच्य�च धारणा शक्त) या पध्दतीन कर योग् मुल्
िन�श्च करण्याच पध्दत िन�श्च करण्या आले ली आहे . त्यानुसा िसनेमागृहांवर कर आकारणी करण्या येते.

9.

अ) यापुढे िसनेमागृहाची कर आकारणी करतांना िकमान चार (4) शो (खेळ) िवचारात घे वन
ू त्यापासू �त्ये खुच�चे िमळणारे
उत्पन अशा �कारे एकुण िदवसातील चार खेळांचे उत्पन िवचारात घे वन
ू त्यामधू शासनाचे कर वजा जाता िशल्ल
रािहले ले उत्पन त्यामधू 45 टक्क िरकाम्य खुच्य�च उत्पन वजा क�न िशल्ल ५५ टक्क िनव्व उत्पनाच् �ती िदवसाचे
उत्पन नुसार वा�षक उत्पन (365 िदवसाचे ) एकुण उत्पन्नाच ७.५ टक्क रक्क ही वा�षक भाडे मलु ् म्हणू धरण्या यावे.
तसेच िसनेमा गृहातील उवर्री क्ष उदा. �ोजेक् �म, िसनेमागृहाचे काय�लय, खा�पदाथर िव�ीची जागा प ॅसेज, पोचर या
व्यितिरक व्यवसायी इ. क्षे�ां त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ल्य बांधकाम �कारानुसार अिधकृ त/अनािधकृ त वाजवी
मुल् नुसार येणारे कर योग् मुल् िन�श्च करण्या यावे. मा� भाडे करी असल्या �चलीत मुल्यांकनाच् ितनपटीने कर
योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.
ब)

मा� कॅ पिसटी कम �ॉिफट बेसीस वर येणारे मुल्यांक तसेच �चिलत मुल्यानुसा बांधकाम क्ष (िबल्टअ) क्षे�ा येणारे
मुल् यामध्य तुलना क�न ज्यापासू जास् उत्पन िमळे ल त्यानुसा कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.

10. वापरात बदल िमळकती - ज्य िमळकतींन मनपाच्य नगररचना िवभागाने अथवा महाराष् शासनाच्य इतर �ािधकरणाने

ज्य वापरासाठी (उदा. रिहवासी, वािणज्, औ�ोिगक इ.) परवानगी िदली आहे , त्या �योजनासाठी वापर करणे बंधनकारक
आहे . त्याव्यितिर वापरात बदल आढळु न आल्या (खाजगी क्लासे, ब्युट पालर ्, सनदी काय�लये व इतर अिनवासी
वापर) महाराष् महानगरपािलका अिधिनयम कलम 267 (अ), अन्वय दं डास पा� आहे . अशा आढळु न आले ल्य िमळकतींन
(एकुण िमळकतीपैकी ज्य भागाचा वापर अिनवासी होत असेल, तोच भाग िवचारात घे ऊन) त्य-त्य भागाच्य िन�श्च केले ले
(बांधकाम �कारानुसार) �चिलत अिनवासी दराच्य तीन पट मलू ्यांकनाच दरा�माणे कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.

11.

शै क्षि व वस्तीगृ वापरातील िमळकती - शैक्षि िमळकती व वस्तीगृ यापुढे भाडे मलू ् िन�श्च करतांना
बांधकामाचा �कारानुसार त्य-त्य भागातील अिनवासी मलू ्यांकनाचे द िवचारात घे ऊन कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या
यावे.

12. कें शासनाच्य िमळकतीवर कर आकारणी –कें शासनाचे िमनीस्� ऑफ अबर् डे व्हलपमे, या काय�लयाचे पिरप�क

� एन-11025/26/2003-युसीडी, िद. 17/12/2009 मध्य नमूद केल्या�माण "स�व्ह चाज�स" हे महानगरपािलका, सवर
सामान् नागिरकांना सुिवधा पुरिवते त्या सुिवधा कें शासनाच्य काय�लयांना पुरिवत असल्यान त्यानुसा स�व्ह चाज�सची
कर आकारणी करणे �म �ाप् आहे . त्यानुसा नािशक महानगरपािलका क्षे� सवर सामान् नागिरकांना संपण
ु र सुिवधा उदा.
स्�ी लाईट, रस्त, सांडपाणी, साफ सफाई, आरोग्, आग िनवारण इ. सेवा पुणर दे त असल्यान ितच सेवा नािशक
महानगरपािलका ह�ीतील कें शासनाच्य िमळकतींन दे णेत येते. त्यामुळ कें शासनाच्य, िनवासी / अिनवासी िमळकती व
जमीनींव त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ल्य िनवासी/ अिनवासी दरा �माणे मलू ्यांकनाचे द िन�श्च क�न कर योग् मलू ्
िन�श्च करण्या येऊन, खालील नमुद तक्या मनपा करांच्य (सरकारी कर वगळता) 75% �माणे स�व्ह चाज�स
आकारणेत यावे.

अ.
�
1

मनपा करांचा
तपिशल
सवर्साधार कर

2

आग िनवारण कर वा�षक करपा� रक्क आग िनवारण कर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75%

3

वृक्षसंवध कर

वा�षक करपा� रक्क वृक्षसंवध कर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75%

4

सवर्साधार
स्वच्छ कर
जललाभ कर

वा�षक करपा� रक्क सवर्साधार स्वच्छ कर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75 %

5

कराचे दर
वा�षक करपा� रक्क सवर्साधार कर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75%

वा�षक करपा� रक्क जललाभ कर टक्केवार �माणे

येणा-या रक्कमेच् 75%

6

मलिनसा:रण
लाभकर

वा�षक करपा� रक्क मलिनसा:रण लाभकर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75%

7

पथकर

वा�षक करपा� रक्क पथकर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75%

8

िशक् कर

वा�षक करपा� रक्क िशक् कर टक्केवार �माणे येणा-या रक्कमेच् 75%

13. राज् शासनाच्य िमळकतीवर कर आकारणी - राज् शासनाच्य िमळकतींन अथवा जिमनींन अशा िमळकतींव त्य-त्य

भागातील िन�श्च केले ल्य िनवासी/ अिनवासी दरा �माणे मलू ्यांकनाचे द िन�श्च क�न कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या
येऊन महाराष् महानगरपािलका अिधिनयम कलम 133 अन्वय सवर सामान् करामध्य 20 टक्क सवलत दे णेत यावी.
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14. जमीनी व इमारती इ. चे भाडे करी/वापरात बदल इ.चे मुल्यांकन बाबत - ज्य जमीनी/इमारती (िनवासी/अिनवासी) यांचे

मुल्यांक िन�श्च झाल्यानंत अशा जमीनी/इमारती भिवष्या भाडे तत्वाव / वापरातद बदल इ. काही कालावधी करीता
दे णेत येतात, त्य कालावधीचे मुल् िनध�रण हे भाडे करी/वापरात बदल इ. चे �चिलत मलू ्यांकनाच दर िवचारात घे वन
ू कर
योग् मलू ् िन�श्च करण्या येते. अशा िमळकतींच भाडे करी स्थलांतरी झाल्यानंत िमळकतीचा वापर मालकी तत्वाव
तसेच वापरात बदल (अिनवासी ऐवजी िनवासी) इ. पुव��माणे केल्या अशा जमीनी/इमारतीचे �थम करणेत आले ले मुल्
िनध�रण कायम करण्या यावे. मा� अशा िमळकतीमध्य पुव�चे मुल्यांक कायम करणेपव
ु � िमळकतीमध्य बांधकामात अथवा
इतर बदल (अिधकृ त व अनािधकृ त) आढळु न आल्या अशा िमळकतींव मुल् िनध�रण करतांना त्य-त्य आ�थक वष�तील
�चिलत मूल्यांकनाच दर िवचारात घे वन
ू कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.
.

15. भाडे करी दराने करावयाची कर आकारणी बाबत - ज्य िनवासी / अिनवासी िमळकती/जमीनी इ.मध्य भाडे करी

वापरअसल्या अशा िमळकतींव त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ल्य दराच्य ितप्प दर िवचारात घे वन
ु कर योग् मलू ्
िन�श्च करण्या यावे. तसेच जे िमळकतधारक भाडे क�ची मािहती मनपास दे णार नाहीत, अशा िमळकती/ जमीनींव
वापरानुसार एक पट अिधक दं ड िवचारात घे ऊन एक वषर कालावधी करीता कर आकारणी करणेत यावी.

16. िवनापरवाना बांधकाम केलेल्य िमळकतींवरी कर आकारणी बाबत - अनािधकृ त/िवनापरवाना बांधकामांना आळा

घालण्यासाठ, महाराष् महानगरपािलका अिधिनयम कलम 267-अ अन्वय ज्य इमारतींन भोगवटा �माणप� �ाप् न करता
वापर सु� केला आहे अशा िमळकतींव वापराच्य व बांधकाम �कारानुसार नुसार त्य-त्य भागातील िन�श्च केले ल्य
िनवासी / अिनवासी दराचे तीनपट दराने (एकपट िनयिमत व दोनपट दं ड) दं डात्म मलू ्यांकनाच दर िन�श्चत क�न कर योग्
मलू ् िन�श्च करण्या यावे. मा� दं डात्म दराने कर िनध�रण केले ल्य िमळकतींच बांधकाम पुणर्त्वा दाखला �ाप्
झाल्य नंतर िनयमीत दराने कर आकारणी करणेत यावी.

17. सौर उज�च्य वापरास चालना व उ�े जन िमळावे म्हणू सोलर वॉटर िहटर पध्दतीच वापर करणा-या िनवासी वापराच्य

िमळकतधारकांना त्यांन चालू वष�च्य िनयिमत भरले ल्य मनपा मालम�ा करांवर ५ टक्क सवलत दे ण्या येईल. त्यासाठ
मनपा कराचा संपण
ु र भरणा करणे आवश्य आहे तसेच सोलर वॉटर िहटर बसिवल्याच सोलर वॉटर िहटर चे िबल (िज.एस.टी
नंबर असणे बंधनकारक), अथवा िबल नसल्या, बंधप�ावर (�ितज्ञाप ) सादर करणे आवश्य रािहल. त्याअन्व भाग
िनिरक् अहवाला नुसार सौर उज� काय�न्वी असल्या त्या वष�स सवलत लागू राहील.

18.

जिमनी व इमारती बाबतचे क् षे�ा सु� (Formula) - �ती चौ. फु टाचे दर याचे �पांतर �ती चौ.िमटर मध्य करतांना �ती
चौ. फु ट दरास “11” या गुणकाने गुणावे. फु टाचे (रिंनफु ट) �पांतर, मीटरमध्य (रिंनगमीट) करतांना 3.28 ने भागण्या
यावे. तसेच एकुण चौ. फु टाचे , �पांतर एकुण चौ. मीटर मध्य करतांना 10.76 ने भागण्या यावे. जिमनी व इमारतींच
मोजमापे हे चौ. मीटर मध्य घे ण्या यावे.

19. ज्य िमळकती िद. 01/04/2018 पासुन नव्यान िनम�ण होतील अशा िमळकती व तसेच ज्य िमळकतींच बांधकाम पुणर्त्वा

दाखला �ाप् न करता अनािधकृ त वापर सु� करतील अशा जमीनी व इमारतींच मुल्यांक पुवर्लक �भावाने (कलम 150-अ
नुसार) केल्या अशा िमळकतींच मुल्यांकनाच दर सन 2018-19 मधील िन�श्च केले ले दरां�माणे कर योग् मलू ् िन�श्च
करण्या यावे.

20.

इमारतींच मुल्यांक करतांना यापुव� चटई क्ष िवचारात घे ऊन आकारणी करणेत येत होते. मा� सन 2018-19 पासुन
आकारणी करतांना िबल्टअ क्षे�ा करणेत यावी. व ज्य इमारतींच िबल्टअ क्ष उपलब् नसल्या अशा इमारतींच चटई
क्षे�ाच िकमान 20 टक्क अिधक बांधकाम क्ष िवचारात घे ऊन, कर योग् मलू ् िन�श्च करण्या यावे.
सदर आदे शाची अंमलबजावणी िद. 01/04/2018 पासन
ू करणेत यावी.
º´ÉÉIÉ®úÒ xxx
आयुक्
नािशक महानगरपािलका, नािशक

�त कायर ्वाहीसाठ
1. उपआयुक् (मु.िन.क.सं.), मनपा नािशक
2. मुख् ले खािधकारी, मनपा नािशक
3. मुख् ले खापिरक्, मनपा नािशक
4. सहा. संचालक, नगररचना िवभाग, मनपा नािशक
5. िवधी िवभाग �मुख, मनपा नािशक
6. माहीती व माहीती तं�ज्ञ िवभाग, मनपा नािशक
7. सवर िवभागीय अिधकारी / सवर िवभागीय अधीक् / सवर करिनिरक् / सवर उप कर िनिरक्, मनपा नािशक
8. सॅनटे क िसस्टी, नािशक
9. आदे श फाईल.
10. स्थ �त.
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