
 
ससोललापपूर महलानगरपलाललकला कक्षेतलाततील खखुल्यला
जमतीनतीचक्षे करयसोग्य मखुल्य लनलश्चित करण्यलाचती
पध्दतती.

 
ससोललापपूर महलानगरपलाललकला

मलालमतला कर आकलारणती व कर ससकलन लवभलाग
असतगर्गत लन्दरश क.02

द्द.     /      /2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
 

जयलाअरर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला लवलवधि तरतखु्दतीनखुसलार
जमतीन आलण इमलारततीवर मलालमतला कर ललावण्यलाचती तरतखु्द आहक्षे,

 

                        आलण जयलाअरर उक अलधिलनयमलाच्यला अनखुसपूचती 5  मधितील प्रकरण 8  लनयम 7 (1)

नखुसलार करयसोग्य मखुल्य लनधिलार्गरतीत करण्यलाच्यला तरतखु्दतीत मलालमतक्षेच्यला वरलार्गनखुवरर लमळपू  शकक्षेल अशला अपक्षेलकत
वलाररक भलाडलातपून 10% वजलावट ्दक्षेऊन उवर्गररत रक्कमक्षेलला करयसोग्य मखुल्य समजण्यलाचती तरतखु्द आहक्षे,
 

                        आलण जयलाअरर उक अलधिलनयमलाचक्षे कलम  67(3)  अन्वयक्षे सवर्ग कलायर्गकलारती अलधिकलार
आयखुक यलासनला लनहतीत आहक्षेत,
 

                        आलण जयलाअरर मलालमतला कर लवभलागलाच्यला कलायर्गपध्दततीत /  कर आकलारणती करण्यलाच्यला
कलामलात सखुसपूततला आणण्यलाचती आवश्यकतला आहक्षे असक्षे मलाझक्षे मत झलालक्षे आहक्षे.
 

                        त्यलाअरर मती, जमतीनतीचक्षे करयसोग्य मखुल्य आकलारणती करण्यलाचती कलायर्गपध्दतती खलालतील प्रमलाणक्षे
ठरवपून ्दक्षेत आहक्षे.
 

1. कलम 2 (30) मलधिल " जमतीन " यला  ससजक्षेत लजच्यलावर बलासधिकलाम करण्यलात यक्षेत आहक्षे ककवला 
करण्यलात आलक्षे आहक्षे ककवला जती पलाण्यलानक्षे आच्आला्दलक्षेलती आहक्षे अशती जमतीन , जलमनतीपलासपून उत्पन्न 
हसोणलारक्षे फफलाय्दक्षे जलमनतीशती जसोोलक्षेल्यला वसतपू   ककवला कसोणत्यलाहती जलमनतीशती जलाोलक्षेल्यला वसतपूशती 
कलायमच्यला जखोलक्षेल्यला वसतपू आलण लवधिलानमसोळलानक्षे पलाररत कक्षेलक्षेल्यला अलधिलनयमलान्वयक्षे कसोणत्यलाहती 
रसत्यलावर लनमलार्गण कक्षे लक्षेलक्षे हक्क यलासचला समलावक्षेश हसोतसो. 

2. उपरसोक वलाखक्षेनखुसलार कक्षे वळ खखुलती आलण मसोकळती जलमन जजहणजक्षे जलमन नसखुन त्यलात लवलवधि बलाबबींचला 
समलावक्षेश हसोतसो हक्षे लकलात  यलावक्षे. 

3.         सवर्ग मसोकळक्षे भखुखसो सवरलकत करन त्यलासनला मलालमतला कर ललावलावला, 
4.  जयला रठकलाणती नगरचनला लवभलागलानक्षे जलमनतीवर बलासधिकलाम करण्यलास परवलानगती प्र्दलान कक्षेलती असक्षेल त्यला

जमतीनतीस परवलानगतीच्यला तलारखक्षेपलासपून कर ललावलावला 
5. जयलारठकलाणती जमतीनतीवर इमलारत बलासधिलक्षेलती आहक्षे. तक्षेरक्षे इमलारततीच्यला एकपूण कक्षेतफफळलापक्षेकला जमतीनतीचक्षे जक्षे 

कक्षेतफफळ जलासत आहक्षे त्यला रठकलाणती इमलारततीचक्षे कक्षेतफफळ वगळतला उवर्गररत कक्षेतफफळलावर कर ललावलावला. 
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6. जमतीनतीवर ्दल्दल, तळक्षे, पलाणरळ असल्यलास स्दरचती जमतीन ससोोपू नयक्षे जमतीनतीचक्षे एकपूणणय 
7.  कक्षेतफफळ लकलात घक्षेतलानला त्यलासलाठती कसोणततीहती वजलावट ्दक्षेवपू नयक्षे. 
8.             एखला्दयला जमतीन जलालहरलाततीचक्षे हसोरोग अरवला तत्सम उत्पनलाचती बलाब असल्यलास त्यलापलासपून लमळणलारक्षे उत्पलान

    कर लनधिलार्गरण करतलानला लकलात  यलावती. 
 

3)  एखला्दयला जमतीनतीचक्षे  अलभन्यलास  (लक्षेआऊट)  कक्षेलक्षे असल्यलास जमतीनतीवरतील सवर्ग पललाटलला सवसततपणक्षे कर
ललावण्यलात यलावला आलण लक्षेआऊट मधितील असतगर्गत रसतक्षे ,  मसोकळक्षे भखुखसो,  ससौकरयलाच्यला जलागला ( मक्षेलनटती सपक्षेसॲ )

महलापलाललकक्षेकोक्षे हसतलासतरतीत न कक्षे ल्यलास मलालकलाच्यला नलासवक्षे कर ललावलावक्षे .  अशला करलाचती वसपूलती स्दरचती जलागला
महलापलाललकक्षेकोक्षे हससतलाररत करक्षेपयर्त चलालपू ठक्षेवलावती.
 

4) एखला्दयला जमतीनतीवर लवकलास आरखलाोयलाततील रसतला अरवला लवकलास आरलाखोयलाचक्षे आरकण असलक्षे तरतीहती
स्दर जलागला महलानगरपलाललकक्षेकोक्षे हसतलासतरतीत करक्षेपयर्त कर ललावण्यलाचक्षे व असला कर वसखुल करण्यलाचक्षे कलाम सखुरच
ठक्षेवलावक्षे.
 

5) महलानगरपलाललकक्षे नक्षे सवखचलार्गनक्षे तयलार कक्षे लक्षेलक्षे रसतक्षे , 20 वरलार्गपलासपून सलावर्गजलनक उपयसोगलात  असणलारक्षे रसतक्षे
आलण समशलानभपूजजयला व ्दफफनभखुजजयला तसक्षेच ममत प्रलाण्यलाचती लवल्हक्षेवलाट ललावण्यलाचती जलागला करपलात असणलार नलाहती.
 

6)  जमतीनतीचक्षे करयसोग्य  मखुल्य  कलााढण्यलाकररतला जमतीनतीचक्षे खरक्षे्दती खत उपलब्धि झलाल्यलास खरक्षे्दती खतलावरन
जमतीनतीचती ककमत  बलाजलारभलाव  नखुसलार  "वलाजवती"  असल्यलाचती खलातती पटल्यलास  अशला ककमततीचला उपयसोग
करण्यलात यलावला.
 

7)  जयला रठकलाणती जमतीनतीचक्षे खरक्षे्दती खत उपलब्धि नसक्षेल त्यला रठकलाणती जमतीनतीचक्षे मखुल्य महलारलाष शलासनलानक्षे
ससबसलधित वरलार्गकररतला प्रलसध्द कक्षेलक्षेल्यला वलाररक बलाजलार मखुल्य (रक्षेोतीरक्षेकनर) तक्त्यला नखुसलार मखुल्यलासकन करलावक्षे. 
 

8) म.न.पला. ठरलाव क.303, द्द.18.02.2016 नखुसलार जमतीनतीचक्षे करयसोग्य मखुल्य कलााढण्यलाकररतला उपरसोक
पररच्आक्षे्द 6 ककवला 7 नखुसलार लनधिर्गररत कक्षेलक्षेल्यला मखुल्यलाच्यला 2 टक्कक्षे  रक्कम वलाररक भलाोक्षे समजण्यलात यलावती, अशला
वलाररक भलाोयलातखुन  10 टक्कक्षे  सलासलवधितीक वजलावट द्दल्यलानसतर उवर्गररत रक्कमक्षेस स्दर जमतीनतीचक्षे करयसोग्य मखुल्य
समजण्यलात यलावक्षे.
 

9) जमतीनतीचक्षे मलालककीहक्क ब्दलततील त्यला द्दवशती जमतीनतीचक्षे कर लनधिलार्गरण / पखुनमखुर्गल्यलाकस न करण्यलात यलावक्षे, जयला
रठकलाणती जमतीनतीचक्षे लवकलास करण्यलासलाठती कखुलमखुखत्यलार पत आलण लवकलासकरलार कक्षेलला असलक्षे त्यलालला हती जमतीनक्षेचक्षे
हससतलारण झलालक्षे असक्षे समजपून त्यला द्दनलासकलापलासपून पखुनमखुर्गल्यलासकन करण्यलात यलावक्षे.
 

जमतीनतीलला कर लनधिलार्गरण करण्यलासलाठती उपरसोक पध्दततीचला अवलसब यला लन्दरशलासच्यला द्दनलासकलापलासपून
तलात्कलाळ प्रभलावलानक्षे ललागपू करण्यलात यलावला. त्यलात हयगय झलाल्यलास ससबसलधितलासवर कलारवलाई करण्यलात यक्षेईल.

 

 

(लप.लशवशसकर भला.प्र.सक्षे)
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आयखुक,
ससोललापपूर महलानगरपलाललकला, ससोललापपूर

 
प्रत :- मलालहततीसतव

1. अलतररक आयखुक, 

2. उपलायखुक (मखुख्यलालय), 

3. सहला.आयखुक (मलालमतला कर) 
प्रत :- 

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

2. लन्दरश नसतती 
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