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                        ज्यलाअरर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला प्रकरण  8 मलधिल
लनयम 9 (क) मधितील तरतपुरतीनपुसलार कर आकलारणती पपुस्तकलात  कर रक्षेणयलास प्ररमत: जबलाबरलार असलक्षेेयला
व्यकक्तीचक्षे नलाव नमपुर करणयलाचती  तरतपुर आहक्षे,
                        आलण ज्यलाअरर उक अलधिलनयमलाचक्षे अनपुसपूलचततील प्रकरण   8 मलधिल लनयम क.1 (1) 
 अन्वयक्षे मलालकक्ती हकलाचक्षे हस्तलात्तांतरणलान्वयक्षे  फक्षे रफलार व रपुरस्तती करणयलाचक्षे अलधिकलार आयपुक यलात्तांनला लनहतीत आहक्षेत,
                        आलण ज्यलाअरर मलालमतला कर लवभलागलाच्यला मलालमतला हस्तलात्तांतरणलात व नलावलात रपुरस्तती
करणयलाच्यला कलामलात सपुसपूततला आणणयलाचती आवश्यकतला आहक्षे असक्षे मलाझक्षे मत झलालक्षे आहक्षे.
                        त्यलाअरर मती,  कर लनधिलार्गरण पपुस्ततीकक्षे ततील कर रक्षेणयलास प्ररमत: जबलाबरलार असलक्षेेयला
व्यकक्तीचक्षे नलात्तांव रपुरस्त करणयलाचती कलायर्गपध्रतती खलालतील प्रमलाणक्षे ठरवपून रक्षेत आहक्षे.
 

1. मलालकक्ती हकलाचक्षे हस्तलात्तांतरण करणयलाचला अजर्ग प्रलाप करन घ्यलावला. 
2. ज्यलात्तांचक्षे नलावक्षे हस्तलात्तांतरण करलावयलाचक्षे आहक्षे व ज्यलात्तांचक्षे नलात्तांव कमती करलावयलाचक्षे आहक्षे अशला रसोन्हती व्यकक्तीत

लक्षेखती सत्तांलक्षेख झलालक्षेलला असेयलास त्यलाचती ननोंरणतीकक त प्रत उपलबधि करन घ्यलावती. 
3. ननोंरणतीकक त सत्तांलक्षेख उपलबधि नसेयलास अजलार्गवर उपरसोक रसोन्हती व्यककच्यला स्वलाकऱ्यला आवश्यक

असततील,  तसक्षेच जलागक्षेवर ज्यलात्तांचक्षे नलावक्षे हस्तलात्तांतरण करलावयलाचक्षे आहक्षे,  त्यलात्तांचला कबजला असेयलाचला
पत्तांचनलामला करलावला. तसक्षेच, ज्यलात्तांचक्षे नलावक्षे हस्तलात्तांतरण करलावयलाचक्षे आहक्षे त्यलात्तांच्यलाकडपून असक्षे हस्तलात्तांतरण गगैर
कलायरक्षेशतीर कबजलामपुुळक्षे,  चपुकक्तीच्यला मलालहततीमपुुळक्षे ककवला अजर्गरलारलाच्यला अफरलातफरतीमपुुळक्षे झलाेयलास
महलानगरपलाललकला जबलाबरलार असणलार नलाहती असक्षे प्रलतजलापत (Affidavit) व नपुकसलान भरपलाईचला
बत्तांधि (Indemnity bond) ललहुन घ्यलावला. 

4. ज्यलात्तांचक्षे नलावक्षे हस्तलात्तांतरण करलावयलाचक्षे आहक्षे त्यलात्तांच्यलाकडपून अजर्ग करणयलात आेयलाच्यला करनलाकपयर्यंतचती
सत्तांबधितीत मलालमतक्षेवरतील करलाचती रकबलाकक्ती पपुवरच्यला मलालकलानक्षे भरलती असेयलाचती खलातरजमला करन
घ्यलावती, रकबलाकक्ती असेयलास अजर्ग नलाकलारणयलात यलावला. 

5. दर.06.10.2001 रसोजती तत्कलालतीन आयपुक यलात्तांचक्षे आरक्षेशलान्वयक्षे हस्तलात्तांतरण करत असतलानला सत्तांबधितीत
जलागक्षेच्यला करयसोग्य मपुेयलात 10 टकक्षे  वलाढ करलावती. असक्षे लनररश रक्षेणयलात आलक्षे हसोतक्षे. तक्षे कलायम ठक्षेवणयलात
यक्षेत आहक्षेत. 

                        उपरसोक पध्रततीचला अवलत्तांब यला लनररशलाच्यला दरनलात्तांकलापलासपून तलात्कलाुळ प्रभलावलानक्षे ललागपू
करणयलात यलावला. त्यलात हयगय झलाेयलास सत्तांबत्तांलधितलात्तांवर कलारवलाई करणयलात यक्षेईल.
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(लप.लशवशत्तांकर भला.प्र.सक्षे)
आयपुक,

ससोललापपूर महलानगरपलाललकला, ससोललापपूर
 
प्रत :- मलालहततीस्तव

1. अलतररक आयपुक, 

2. उपलायपुक (मपुख्यलालय), 

3. सहला.आयपुक (मलालमतला कर) 

प्रत :- 
1. कर आकलारणती व कर सत्तांकलन लवभलाग, - यसोग्य त्यला कलायर्गवलाहतीस्तव 

2. लनररश नस्तती 
 

File No.SMC-22011/1/2021-SMC-PROPERTY TAX


		2021-02-18T19:52:21+0530
	P.SIVASANKAR
	Approved




