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                        जयलाअरर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला लवलवधि
तरतमु्दतीनमुसलार जमतीन आलण इमलारततीवर मलालमतला कर ललावणयलााचती तरतमु्द आहक्षे.
                        आलण जयलाअरर उक अलधिलनयमलाच्यला अनमुसपूाचती 5  मधितील प्रकरण 8  लनयम 7 (1)

नमुसलार करयसोग्य ममुल्य लनधिलार्गरतीत करणयलाच्यला तरतमु्दतीत मलालमतक्षेच्यला वरलार्गनमुवरर लमळपू  शकक्षे ल अशला अपक्षेलकत
वलाररक भलाडलातपून 10% वजलावट ्दक्षेऊन उवर्गररत रक्कमक्षेलला करयसोग्य ममुल्य समजणयलााचती तरतमु्द आहक्षे.
                        आलण जयलाअरर उक अलधिलनयमलााचक्षे कलम  67(3)  अन्वयक्षे सवर्ग कलायर्गकलारती अलधिकलार
आयमुक यलासनला लनहतीत आहक्षेत.

                        आलण जयलाअरर मलालमतला कर लवभलागलाच्यला कलायर्गपध्दततीत /  कर आकलारणती करणयलाच्यला
कलामलात समुसपूततला आणणयलााचती आवश्यकतला आहक्षे असक्षे मलाझक्षे मत झलालक्षे आहक्षे.
                        त्यलाअरर मती, नवतीन मलालमतला करयसोग्य ममुल्य आकलारणती करणयलााचती कलायर्गपध्दतती खलालतील
प्रमलाणक्षे ठरवपून ्दक्षेत आहक्षे.
 

1. उक अलधिलनयमलाच्यला कलम 2(5) मधितील "इमलारततीाचती" वलाख्यला लकलात घक्षेतला भभतती, ओटक्षे, ाचबमुतरक्षे,
पलायऱ्यला इत्यला्दती सवर्ग बलाबबींाचती गणनला करणक्षे आवश्यक आहक्षे. त्यलाकरतीतला इमलारततीाचक्षे ाचटई कक्षेतलात  

10% अलधिक कक्षेत धिरुन बलासधितीव कक्षेत कलाढणयलााचती पध्दत बस्द करणयलात यक्षेत आहक्षे. यलापमुढक्षे इमलारततीाचती
मसोजमलापक्षे घक्षेत असतलासनला भभतबींच्यला बलाहक्षेरुन घक्षेऊन मलालमतक्षेाचक्षे / स्दलनकक्षे ाचक्षे एकपू ण बलासधितीव कक्षेत 

(Built up Area) मसोजलावला. 
2.  मलालमतक्षेाचक्षे वरलार्गनमुवरर लमळपू शकक्षे ल असक्षे अपक्षेलकत वलाररक भलाडक्षे (ALV) कलाढणयलाकरतीतला कमलासक 1 

मधयक्षे मसोजलक्षेल्यला बलासधितीव कक्षेतलास (BA) महलानगरपलाललकक्षे नक्षे ठरवपून द्दलक्षेल्यला वलाररक ्दरलानक्षे गमुणपून 

त्यलावर रलहवलासती भलागलासलाठती 6% परतलावला व इतर वलापरलासलाठती असलक्षेल्यला मलालमतलासवर 9% 

परतलावला लकलात घ्यलावला. 
Residential ALV = BA x Rate x 6%
Non Residential ALV = BA x Rate x 9%
 

3.  करयसोग्य ममुल्य (RV) लनधिलार्गरतीत करणयलासलाठती अपक्षेलकत वलाररक भलाडक्षे ममुल्यलातपून लनयम 7 (1) 

अन्वयक्षे आवश्यक असलक्षेलती वजलावट दलावती. 
RV = ALV- 10% of ALV
       = ALV x 0.9
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एखलादला इमलारततीत एकलापक्षेकला जलास्त वलापरलााचक्षे प्रकलार अरवला उपभसोगकतलार्ग वकक असल्यलास
प्रत्यक्षेक वलापरलााचक्षे अरवला उपभसोग कत्यलार्गाचक्षे मलालमतला करलााचक्षे बतील स्वतसतपणक्षे ्दक्षेणयलात यलावक्षे.

यलासलाठती प्रत्यक्षेकलाच्यला ववैयककक वलापरलाततील जलागक्षेाचक्षे लबल स्वतसतपणक्षे द्दल्यलानसतर समलाईक जलागला
जसक्षे पलाकर्कींग, लजनला, ललफ्टरुम, पसपरुम इ. असल्यलास त्यलााचक्षे एक वक्षेगळक्षे  बतील दलावक्षे. असक्षे समलाईक लबल
ससबसलधित गगृहलनमलार्गण ससस्रक्षेच्यला नलासवक्षे दलावक्षे. आलण गगृहलनमलार्गण ससस्रला नसल्यलास ससबसधितीत जमतीन
मलालकलाच्यला नलावलानक्षे दलावक्षे.

 

4.  एखलादला इमलारततीाचक्षे / मलालमतक्षेाचक्षे करलनधिलार्गरण यलापपूवराच झलालक्षे असपून त्यलात नवलानक्षे बलासधिकलाम 

झलाल्यलााचक्षे ककवला रलहवलाशती  वलापरलात ब्दल करुन वलापलारती वलापर करतीत असल्यलााचक्षे लकलात आल्यलास 

उक इमलारततीततील वलाढतीव बलासधिकलामलासलाठती उपरसोक पपॅरला 01 तक्षे 3 मधयक्षे ्दशर्गवल्यलानमुसलार अलतररक 

करयसोग्य ममुल्यलााचती गणनला करलावती व पपूवरच्यला करयसोग्य ममुल्यलात वलाढ करलावती. 
New RV = Old Existing RV + Additional RV 
 

5.  वलापलारती अरवला औदसोलगक वलापरलााचला ब्दल करुन रलहवलाशती वलापर कक्षे लला असल्यलास अशला वलापरलालला 
नगर राचनला लवभलागलााचती परवलानगती असल्यलााचती खलातती करुन त्यलानसतराच करयसोग्य ममुल्यलााचती पमुनर्गगणनला
उपरसोक पपॅरला 2 मधयक्षे ्दशर्गवल्यलाप्रमलाणक्षे करलावती. 

6.  एखलादला नवतीन इमलारततीस कर ललावतलानला असक्षे लन्दशर्गनलास आलक्षे कक, तती इमलारत ाचलालमु आररक 

वरलार्गत बलासधिलती नसपून, यलापपूवराच बलासधिपून पपूणर्ग झलालती आहक्षे. तर अशला इमलारततीाचक्षे बलासधिकलाम झलाल्यलााचक्षे 
वरर्ग लनलश्चित करलावक्षे व त्यला इमलारततीस कलम 150 (अ) नमुसलार ाचलालपू आररक वरलार्गच्यला मलागतील 

कमलाल 6 वरलार्गपयर्यंताचती मलागणती करलावती. 
7.  करयसोग्य ममुल्य लनधिलार्गरतीत करत असतलासनला लबगर रलहवलाशती वलापर असलक्षेल्यला मलालमतलासमधयक्षे मलालक व 

भलाडक्षेकरुन यलासच्यलात भलाडक्षेकरलार झलालला असल्यलााचक्षे लन्दशर्गनलास आल्यलास खलालतील प्रमलाणक्षे कलारवलाई 

करलावती. 
 

(अ)-मलालक व भलाडक्षेकरुन यलासच्यलाततील करलारलानमुसलार झलालक्षेलक्षे भलाडक्षे बलाजलार भलावलानमुसलार "वलाजवती"
असल्यलााचती खलातती आल्यलास, करयसोग्य ममुल्य कलाढणयलासलाठती अशला वलाररक भलाडयलााचला वलापर करलावला. मलात
असक्षे भलाडक्षे पपॅरला 2 मधितील गणन कक्षे लक्षेल्यला भलाडक्षे ममुल्यलापक्षेकला कमती नसलावक्षे.

वलाररक भलाडक्षेममुल्य (ALV) = मलासतीक भलाडक्षे x 12
 

(ब)-भलाडक्षेकरलारलााचक्षे ससपपूणर्ग वलााचन करुन त्यलात एक रकमती भलाडक्षे (Premium)  द्दलक्षे असल्यलास
त्यलाच्यलावर वलाररक 12% परतलावला लकलात घक्षेऊन त्यलााचती गणनला भलाडलात करलावती.

वलाररक भलाडक्षे ममुल्य (ALV) = लप्रलमयमाचती रक्कम x 12% + ठरलक्षेलक्षे मलासतीक भलाडक्षे x 12
 

(क)-मलालकलााचती जबलाब्दलारती कर भरणयलााचती असमुनहती भलाडक्षेकरुनक्षे करलारपतलादलारक्षे स्दराचती जबलाब्दलारती
लस्वकलारलती असल्यलास करलााचती रक्कम हला भलाडलााचलााच एक भलाग हसोतसो. त्यलाममुळक्षे  करलारलााचक्षे पपूणर्ग वलााचन
करुन अशती अट असल्यलााचती खलातती पटल्यलास करलााचती ्दक्षेय रक्कम भलाडलात लमळवपून वलाररक भलाडक्षे कलाढलावक्षे.

वलाररक अपक्षेलकत भलाडक्षे (ALV) = मलासतीक भलाडक्षे x 12 + (मलासतीक भलाडक्षे x 12 x करलााचला
त्यला आररक वलाररक एकपू ण ्दर )
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                  नवतीन इमलारतबींनला, नवतीन मलालमतलासनला, वलाढतीव बलासधिकमलासनला कर लनधिलार्गरण करणयलासलाठती
उपरसोक पध्दततीाचला अवलसब यला लन्दरशलासच्यला द्दनलासकलापलासपून तलात्कलाळ प्रभलावलानक्षे ललागपू करणयलात यलावला. त्यलात
हयगय झलाल्यलास ससबसलधितलासवर कलारवलाई करणयलात यक्षेईल.

 

(लप.लशवशसकर भला.प्र.सक्षे)
आयमुक,

ससोललापपूर महलानगरपलाललकला, ससोललापपूर
 

प्रत :- मलालहततीस्तव
1. अलतररक आयमुक, 

2. उपलायमुक (ममुख्यलालय), 

3. सहला.आयमुक (मलालमतला कर) 

प्रत :- 

1. कर आकलारणती व कर ससकलन लवभलाग, - यसोग्य त्यला कलायर्गवलाहतीस्तव 

2. लन्दरश नस्तती 
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