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माग-दश-क सच
ू नेचा तपशील
भाडेकD असलेया ज#
ु या इमारतीचे अभहFतांतरण / खरे दH दFत Iकरणी म
ू यांकन :भाडेक असले या मालमतांचे मू यांकन करताना खालल बाबी वचारात घेणे आवयक आहे .
अ) सदर मालमतेम"ये सव# मज यावर %मळून एकूण (कती बांधकाम करता येईल +हणजेच ,नयमा-माणे एकूण अन/
ु ेय बांधकाम 0े1 (कती आहे ते पाहाणे.
ब) भाडेक3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 प5रग7णत करणे.
क) भाडेकं कडून -ा8त होणारे एकूण मा%सक भाडे प5रग7णत करणे.
ड) भाडेक:या8त बांधकाम 0े1ाखेरज मालका3या ता4यातील बांधकामाचे ;वप, 0े1, वय इयाद पाहाणे.
समजा

1) भख
ू ंडाचे एकूण 0े1

= & चौ.मी

2) एकूण अन/
ु ेय चटई 0े1 ,नदB शांक (एफ.एस.आय)

= य

3) मालमतेवर एकूण अन/
ु ेय बांधकाम 0े1

= & x य चौ.मी

4) मालमतेचे भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1

= N चौ. मी

5) मालमतेचे मालका3या ता4यात असलेले बांधकाम 0ेत ्र = ह
6) भाडेकं कडून %मळणारे एकूण मा%सक भाडे

= भ Dपये

उदा-1:- भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे या मालमतेम"ये ,नयमा-माणे एकूण अन/
ु ेय बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त, +हणजेच जर N 0े1 हे & x य पे0ा जा;त असेल तर
मालमतेचे मू य खालल-माणे प5रग7णत करKयात यावे.
महानगरपा%लका 0े1ासाठM मू य = 16 x 7 x भ = .112 x ‘भ’ (कं वा ज%मनी3या मळ
ू अन/
ु ेय चटई 0े1ाचे जमीन दराने होणा-या मू या3या 25% मू य यापैकV
जा;तीचे मू य
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उदा-2:- भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे या मालमतेम"ये ,नयमा-माणे एकूण अन/
ु ेय बांधकाम 0े1ापे0ा कमी +हणजेच जर N 0े1 हे & x य पे0ा कमी असेल तर या
मालमतेचे मू य खालल-माणे प5रग7णत करKयात यावे.
= 112 भ +

[ (0 x य) - / - ह ] x (वाष#क मू य दर त[या-माणे ज%मनीचा दर)

+ ( ह x संब\ं धत वापराचा, घसारा वजावटनंतर येणारा व]V दर) (कं वा

ज%मनी3या मळ
ू अन/
ु ेय चटई 0े1ाचे जमीन दराने होणा-या मू या3या 40% मू य यापैकV जा;तीचे मू य
टHप :1. मब
ुं ई शहर व उपनगरातील भाडेक असले या जुaया इमारतीचे तसेच मब
ुं ई शहरातील उपकर-ा8त %मळकतीचे (cessed properties) मू यांकन ,निचत करतांना
-ोसाहनामक / अ,त5र[त चटई0े1 ,नदB शांकासह एकूण अन/
ु ेय चटई 0े1ाबाबत संब\ं धत स0म -ा\धकरणाचे उदा.महानगरपा%लका / वशेष ,नयोजन -ा\धकरण इ.अथवा
यांचेकडील नnदणीकृत आ(क#टे [ट / इंिज,नअर यांचे -माणप1 घेणे बंधनकारक असेल. असे -माणप1 सादर के यास, यानस
ु ार एकूण अन/
ु ेय चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात
घेKयात यावा. -माणप1 सादर न के यास 33 (7) खालल उपकर-ा8त इमारतीसाठM (कमान 3.00 व उपनगरातील भाडेक:या8त इमारतीसाठM (कमान 1.40 चटई 0े1 ,नदB शांक
वचारात pयावा.
ज%मनीचे मळ
ू अन/
ु ेय चटई 0े1ाचे मू य काढणेसाठM असे -माणप1 सादर न के यास मब
ुं ई शहरासाठM (कमान 1.33 व उपनगरासाठM (कमान 1.00 चटई 0े1 ,नदB शांक
वचारात pयावा.
2. भाडेक:या8त असले या जa
ु या इमारतीचा पन
ु व#कास वकसन करारना+याrवारे करKयात येणार अस यास महाराst मu
ु ांक अ\ध,नयम 1958 चे कलम 31 अaवये
अ%भ,नण#यांतग#त सव;तर मू यांकन कन pयावे.
2.

2.1) ज#
ु या इमारतीतील भाडेकDस नवीन इमारतीत जागा दे ताना करावयाचे म
ू यांकन :अ) भाडेक3या ता4यात असलेले जa
ु या इमारतीतील ,नवासी 0े1 ल0ात घेऊन 35% फंजीबल एफ.एस.आय.सह जे:हा कमीत कमी 37.665 चौ.मी. (405 चौ.फूट) कापBट 0े1 याच
इमारतीत भाडेकं ना दे Kयात येत,े यावेळेस नवीन जागेवर मu
ु ांक शु क आकारताना भाडेकं ना लागू असले या फ[त भाडया3या 112 पट रकमेवर मu
ु ांक शु क आकारKयात यावे.
ब) जुaया इमारतीतील भाडेकं 3या ता4यात असलेले ,नवासी 0े1 ल0ात घेऊन जे:हा 37.665 चौ.मी. (405 चौ.फूट) कापBट 0े1ापे0ा जा;त परं तु ता4यात होते ,ततकेच 0े1 94.50
चौ.मी. (1017.19 चौ.फूट) कापBट 0े1ा3या मया#देत जे:हा याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत भाडेकस दे Kयात येत,े यावेळी 2 (अ) -माणे 37.665 चौ.मी. (405 चौ.फूट) कापBट 0े1
वगळता उव#रत 0े1ाचे वगzकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर (construction rate) वचारांत घेऊन येणारे मू यांकन वरल ]. 2 (अ) नस
ु ार भाडया3या 112 पट रकमेत
समावsट कन मू यांकन करावे.
क) भाडेकस जुaया इमारतीतील या3या ता4यातील ,नवासी 0े1 ल0ात घेऊन उपरो[त ,नयमानस
ु ार 37.665 चौमी (405 चौ.फूट) कापBट 0े1 व जा;तीत जा;त 94.50 चौ.मी.
(1017.19 चौ.फूट) कापBट 0े1 ~यामधील अन/
ु ेय 0े1 याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत दे तांना जर भाडेक यास %मळणा-या 0े1ा:य,त5र[त जा;तीचे 0े1 खरे द क इि3छत
असेल अथवा यास दले जात असेल तर, भाडेकला rयावया3या अन/
ु ेय 0े1ांचे मु यांकन वरल ,नयम ].2 (अ) आ7ण (ब) -माणे कन याम"ये जा;ती3या 0े1ाचे वाष#क
मू य दर त[यातील दराने (,नवासी) मू य काढून ते यात समावsट कन मू यांकन करावे.
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ड) भाडेक3या ता4यात असलेले जुaया इमारतीतील वा7णय 0े1 ल0ात घेऊन 20% फंजीबल एफ.एस.आय.सह जे:हा कमीत कमी 33.48 चौ.मी. (360 चौ.फूट) कापBट 0े1 याच
इमारतीत भाडेकं ना दे Kयात येत,े यावेळेस नवीन जागेवर मu
ु ांक शु क आकारताना भाडेकं ना लागू असले या फ[त भाडया3या 112 पट रकमेवर मu
ु ांक शु क आकारKयात यावे.
इ) जa
ु या इमारतीतील भाडेकं 3या ता4यात असलेले वा7णय 0े1 ल0ात घेऊन जे:हा 33.48 चौ.मी.(360 चौ.फूट) कापBट 0े1ापे0ा जा;त परं तु ता4यात होते ,ततकेच 0े1 84.00
चौ.मी.(903 चौ.फूट) कापBट 0े1ा3या मया#देत जे:हा याच भख
ं ावर नवीन इमारतीत भाडेकस दे Kयात येत,े यावेळी 2 (ड) -माणे 33.48 चौ.मी. (360 चौ.फूट) कापBट 0े1
ू ड
वगळता उव#रत 0े1ाचे वगzकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर (construction rate) वचारांत घेऊन येणारे मू यांकन वरल ]. 2 (ड) नस
ु ार भाडया3या 112 पट रकमेत समावsट
कन मू यांकन करावे.
फ) भाडेकस जुaया इमारतीतील या3या ता4यातील वा7णय 0े1 ल0ात घेऊन उपरो[त ,नयमानस
ु ार 33.48 चौमी (360 चौ.फूट) कापBट 0े1 व जा;तीत जा;त 84 चौ.मी.
(903 चौ.फूट) कापBट 0े1 ~यामधील अन/
ु ेय 0े1 याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत दे तांना जर भाडेक यास %मळणा-या 0े1ा:य,त5र[त जा;तीचे 0े1 खरे द क इि3छत असेल
अथवा यास दले जात असेल तर, भाडेकला rयावया3या अन/
ु ेय 0े1ांचे मू यांकन वरल ,नयम ].2 (ड) आ7ण (इ) -माणे कन याम"ये जा;ती3या 0े1ाचे वाष#क मू य दर
त[यातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये / औrयो\गक दराने मू य काढून ते यात समावsट कन मू यांकन करावे.
2.2) भाडेकD PयाQत मळकत भाडेकDच खरे दH करHत असयास अशा Iकरणी PयाQत &े(ाचे येणाRया बाजारम
ू याचे 40% म
ू य वचारात Uयावे. भाडेकD PयाQत &े(ाPयVतर0त जमीन
मालकाची अVतर0त जागा खरे दH करHत असयास सदर &े(ाचे अनN
ु ेय चटई &े( VनदW शांकानस
ु ार म
ू य वचारात घेऊन 1या र0कमेवर म
ु ांक श
ु क आकारणी करावी.
2.3) सहकारH गह
ु या इमारती\या पन
ु व-कास Iकपाम]ये नवीन इमारतीत सभासदांना जागा दे ताना करावयाचे म
ू यांकन
ृ Vनमा-ण संFथे\या ज#
सहकार गह
# 3
े या
ु व#कास -क पात, गह
ू मालक) व वकासक यां3यात वकसन करारनामा झाला अस यास सदर करारना+या3या पत
ू त
ृ ,नमा#ण सं;थे3या पन
ृ ,नमा#ण सं;था (मळ
अनष
ं ाने गह
ु ग
ु \ं गक द;तऐवजावर महाराst मu
ु ांक अ\ध,नयमा3या कलम 4 नस
ु ार मu
ु ांक शु क आकारणी करावी.
ृ ,नमा#ण सं;थे3या लाभात करKयात येणा-या अनष
मा1 केवळ गह
ू सभासदाचे वैयि[तक लाभात सद,नका / गाळा ह;तांतरण
ृ ,नमा#ण सं;था व वकसक यां3यात वकसन करारनामा झाला अस यास, गह
ृ ,नमा#ण सं;थे3या मळ
करKयाचा द;तऐवज हा मळ
# 3
े या अनष
ू वकसन करारना+या3या पत
ू त
ु \ं गक द;तऐवज +हणन
ू समजता येणारा नसन
ू तो ;वतं1 द;तऐवज आहे . यामळ
ु े अशा द;तऐवजाaवये
ह;तांतरत होणा-या सद,नका / गाळयांसाठM गह
ु ांक शु क आकारणी करKयात यावी. यापे0ा
ृ ,नमा#ण सं;थेने माaयता दले या 0े1ासाठM बांधकाम खचा#वर (construction cost) मu
वाढव 0े1 वैयि[तक5रया घेत अस यास यास वाष#क मू य दर त[यातील दराने (सद,नका / दक
ु ानगाळा / काया#लय / औrयो\गक) मu
ु ांक शु क आकारणी करKयात यावी.

माग-दश-क सच
ू ना 9. 1 व 2 साठ6 ?टपा :अ) ,नर%सत मब
ंु ई भाडे ,नयं1ण अ\ध,नय

1947 मधील तरतद
ु 3या आधारे तसेच महाराst भाडे ,नयं1ण अ\ध,नयम 1999 चे कलम 7 (15)(क) अaवये जो भाडेक अस याचे

मानKयात येईल केवळ अशा भाडेक व या3या ता4यातील 0े1ासाठMच उपरो[त सच
ू ना ].1 व 2 लागू आहे त. भाडेक असले या %मळकतीम"ये वरल-माणे सवलत दे ताना
संब\ं धतांनी या इमारतीत भाडेक द.30 माच# 2000 रोजी पासन
ू वा;त:य करत असलेबाबत अथवा तदनंतर 5रतसर नnदणीकृत :यवहारा:दारे भाडेक3यावतीने द;ता:दारे ह[क
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-ा8त केला असलेल :य[ती गेले पाच वषB भाडेक +हणन
ू वा;त:य करत अस याबाबतचा परु ावा दे णे आवयक आहे . उदा.महानगरपा%लकेकडील भाडेकची नnद असलेला %मळकत
कर दाखला, भाडेक3या नावे असलेले वीजदे यक, दरू "वनी दे यक, भाडेपावया, रे शनकाड#, महापा%लकेचा :यापार परवाना, 1995 3या मतदार यादतील नnद यापैकV (कमान तीन
परु ावे अथवा शासना3या गहृ ,नमा#ण वभागाचा ,नण#य ].लोकआ-2007/-.].120(अ)/दव
ु प-ु 1, द.16/8/2010 म"ये नमद
ू परु ा:यापैकV कोणतेह तीन परु ावे द यानंतरच सवलत दे ता
येईल. द;त नnदणीसाठM सादर करताना भाडेकं 3या ता4यात असले या 0े1ाचा सव;तर तपशील व घेKयात येणारे भाडे द;ताम"ये नमद
ू कन परु ा:यासह (कमान आठ दवस
अगोदर दु यम ,नबंधक काया#लयास सादर करावे. उपरो[त सव# परु ावा कागदप1ां3या सय-ती द;ताचा एक भाग +हणन
ू राहतील. दु यम ,नबंधकांनी परु ा:यासाठM दले या
कागदप1ांची पडताळणी कन भाडेक अस याची यांची खा1ी पट यास अशा द;ताची नnदणी करावी. %ल:ह ॲaड लायसaसचे द;तऐवजाaवये %मळणारे ह[क या सवलतीसाठM पा1
असणार नाहत.
ब) या %मळकतींतील अन/
े बांधकाम 0े1 ,निचत करताना वकास ,नयं1ण ,नयमावलनस
ु य
ु ार अन/
ु ेय असलेला -ोसाहनामक वाढव चटई 0े1 ,नदB शांक (Incentive F.S.I.) दे खील
वचारात घेणे आवयक आहे .
3.

टH.डी.आर वापरणेची &मता असलेया भख
ू ंडाचे म
ू यांकन :मब
ुं ई उपनगरातील ह;तांतरणीय वकास ह[क (ट.डी.आर.) वापरणेची 0मता असले या भख
ू ंडाचे मू यांकन करताना, वाष#क मू य दर त[यात नमद
ू (1.00 चटई 0े1
,नदB शांकानस
ु ार3या) जमीन दराम"ये 40% वाढ दे ऊन येणारा दर मू यांकनासाठM वचारात घेKयात यावा. वरल-माणे वाढ द यानंतर ट.डी.आर.वापर 0मतेचा पa
ु हा ;वतं1 वचार
करKयाची आवयकता नाह. या द;तां3या बाबतीत उदा.उपकर -ा8त इमारती, शै07णक, तारां(कत हॉटे ल, +हाडा, झोपडपी पन
ु व#कास इ.साठM द;तात नमद
ू %मळकतीत -ोसाहनामक
/ अ,त5र[त चटई 0े1 (अन/
ु ेय चटई 0े1ाम"ये या भख
ू ंडा3या संपण
ू # ट.डी.आर.0मतेचा वचार केलेला असतो) ल0ात घेऊन सव;तर मू यांकन केले जाते, यावेळी या सच
ू नेत
नमद
ू नस
ु ार दरात 40% वाढ दे Kयाचा -न उपि;थत होत नाह.

4.

घसारा :- जुaया इमारती3या पव
ू ा#यsु यमानानस
ु ार घसारा वजावटनंतर वचारात pयावयाचा मू यांकन दर खालल-माणे प5रग7णत करावा.
परगणना
1) वाष#क मू य दर त[यातील ,नवासी इमारत / काया#लय / :यावसा,यक / दक
ु ान यांचा अaय माग#दश#क सच
ू नानस
ु ार अन/
ु ेय वाढ / घट दे ऊन येणारा मू य दर – (अ)
2) वाष#क मू यदर त[यातील खु या ज%मनीचा मू यदर ------ (ब)
3) जमीन व बांधीव इमारत दरातील फरक ------ (क) = (अ - ब)
4) वाष#क मू यदर त[यानस
ु ार ट[केवार ------ (ड)
5) घसारा वजावटनंतर वचारात pयावयाचा मू यदर = ब + (क x ड)
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इमारतीचे पव
ू ा-यु य (वषा-म]ये)

घसारा वजावटHनंतर वचारात Uयावयाची ट0केवारH – (ड)
आर.सी.सी./ इतर प0के बांधकाम

अधW प0के व क\चे बांधकाम

0 ते 2

100%

100%

2 पे0ा जा;त व 5 वषा#पय#त

95%

95%

5 पे0ा जा;त व 10 वषा#पय#त

90%

85%

10 पे0ा जा;त व 20 वषा#पय#त

80%

75%

20 पे0ा जा;त व 30 वषा#पर्यत

70%

60%

30 पे0ा जा;त व 40 वषा#पय#त

60%

45%

40 पे0ा जा;त व 50 वषा#पय#त

50%

30%

50 पे0ा जा;त व 60 वषा#पय#त

40%

20%

60 वषा#पे0ा जा;त

30%

15%

टHप :1) घसारा ,निचत करतेवेळी भोगवटा -माणप1 (occupancy certificate) उपल4ध नस यास अaय परु ावे उदा.महानगरपा%लकेकडे भोगवटा -माणप1ासाठM केले या अजा#3या
पोचपावतीसह -त, महानगरपा%लकाकडील कर भरणा दाखला (कं वा इमारत पण
ू # वाचा / ता4यात अस याबाबतचा इतर परु ावा जसे वrयत
ु दे यक, दरू "वनी दे यक आ7ण
सोसायटचे -माणप1 यापैकV एक वचारात pयावे. सदर इमारत पन
ु व#कसीत झाल अस यास इतर परु ा:याबाबत सखोल पडताळणी करावी.
2) मू यदर तकयात बांधीव ,नवासी इमारत / काया#लय / :यावसा,यक / दक
ु ाने / औrयो\गक इमारतींचे ;वतं1 दर दले नस यास %मळकतीचे मू यांकन सच
ू ना ].7 -माणे
करणेत यावे.
3) ;थूल ज%मनीसाठM, ज%मनीचे मू य, सच
ू ना ].17 नस
ु ार प5रग7णत करावे.
5.

कापWट एरया / `बट-अप एरया :वाष#क मू यदर त[याम"ये नमद
ु दर हे ब ट-अप 0े1ाचे आहे त. द;ताम"ये कापBट ए5रयाचा उ लेख अस यास, पढ
ु ल-माणे ब ट-अप ए5रया काढून मू यांकन करावे. परं तु
कापBट ए5रया:य,त5र[त द;ताम"ये बांधकाम 0े1ाबाबत कोणताह अaय उ लेख असला तर, द;तात नमद
ू 0े1 वचारात घेऊन मू यांकन करावे. मा1 खुले वाहनतळ (open parking) व
ग3ची (Terrace) याबाबत फ[त नमद
ू 0े1 वचारात pयावे.
ब ट-अप ए5रया = 1.2 x कापBट ए5रया अथवा कापBट ए5रया = ब टअप ए5रया / 1.2
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6.

समह
ू गह
ृ बांधणी Iकपांतग-त रो-हाउस / पb ट हाऊस / डयQु ले0स / बंगला / सदVनका :(अ) i) समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त असले या केवळ ,नवासी सद,नकेचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दराने करावे.
ii) मब
ंु ई शहर व उपनगर िज हा 0े1ामधील भख
ं ावर समह
ू ड
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु ले[स / बंग याचे मू यांकन करताना याचे बांधकाम 0े1 120
चौ.मी.पे0ा जा;त अस यास संब\ं धत वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दरा3या 25% जा;त दर वचारात pयावा. मा1 जर या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु ले[स /
बंग यावर आर.सी.सी.ची ;लॅ ब नसेल आ7ण इतर प[के अथवा अध#प[के ;वपाचे बांधकाम असेल तर, या %मळकतीचे मू यांकन करताना ,नवासी सद,नके3या दरा3या केवळ
10% जा;त दर वचारात pयावा.
iii) मब
ुं ई शहर व उपनगर िज हा 0े1ामधील समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु ले[स / बंग यांचे मू यांकन संब\ं धत
वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दरा-माणे करावे.
iv) समह
ं ावर बांधKयात आले या रो-हाऊस / बंग याचे
ू गह
ू ड
ृ बांधणी -क पा3या 0े1ा:य,त5र[त इतर सहकार गह
ृ ,नमा#ण सं;थेमधील अथवा ;वतं1 रे खांकन मंजरू असले या भख
बाबतीत / इमारती बाबतीत ;वतं1 मू यवभाग अथवा दर दला नस यास सच
ू ना ]. 7 (i) (अ) नस
ु ार मू यांकन करावे.
(ब) मब
ुं ई शहर व उपनगर िज हा 0े1ामधील 2 ते 10 हे [टर3या मोठया ,नवासी -क पासाठM वाष#क मू य दर त[यात द;तात नमद
ू गह
ृ -क पाक5रता ;वतं1 मू यवभाग नस यास
सदर -क प या मू यवभागात आहे या मू यवभागातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये दरा3या 105% दर व 10 हे [टरपे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क पासाठM 110% दर या
-क पातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लयाचे मू यासाठM वचारात pयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु ले[स / बंग याचे
मू यांकनासाठM उपरो[त -माणे वाढ दे ऊन येणा-या सद,नकां3या मू य दरा3या अन]
ु मे 20% व 15% जा;त दर वचारात pयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या
रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु ले[स / बंग यांचे मू यांकनासाठM या मू य वभागातील सद,नका दरा3या उपरो[त -क पा3या 0े1ा3या मया#दे-माणे 105% व 110% दर वचारात
pयावा.
(क) अ,तव%शsट बंगला / इमारत याम"ये हे लपॅड, िज+नॅ%शयम, ;वीमींग पल
ू इ. सु वधा आहे , काह मज याची उं ची द8ु पट आहे तसेच इतर अयाधु,नक सोई सु वधा आहे त अशा
बंग यासाठM या मू यवभागातील बंग या3या दरा3या द8ु पट अथवा दर दला नस यास सच
ू ना ].7 -माणे येणाया दरा3या द8ु पट अथवा संब\ं धत मू यवभागातील सद,नका व]V
दरा3या द8ु पट यापैकV येणाया जा;ती3या दरानस
ु ार मू यांकन करावे.

7.

म
ू य दर त01यात Fवतं( दर ?दलेले नसयास ववध वापरासाठ6\या मळकतींचे म
ू यांकन :,नवासी %मळकत, वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसा,यक, तळमज यावरल दक
ु ाने / :यावसा,यक तसेच औrयो\गक वापरासाठM3या %मळकतींचे मू यांकन, संब\ं धत
ज%मनी3या दरावन व बांधकाम वगzकरणानस
ु ार3या नवीन बांधकामाचे (प5र%शsट - ब) दरावन खालल-माणे करावे.
(i) Vनवासी मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल ,नवासी इमारत / बंगला = ज%मनीचे मू य +

घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य
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ब) ,नवासी सद,नका = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.15 x सद,नकेचे 0े1
सद,नके3या 0े1ाबाबत उपरो[त ].5 3या सच
ं ाने यापढ
ू ना लागू राहतील. सद,नका कोणया मज यावर आहे या अनष
ु ग
ु ल सच
ू ना ].18 व 19 लागू राहतील
(ii) वाfणgय मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल वा7णय इमारत = (ज%मनीचे 0े1 x ज%मनीचा दर) + (बांधीव 0े1 x घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.5
ब) तळमजला दक
ु ानगाळा / :यावसा,यक / वा7णय गाळा / काया#लये (कं वा इमारत = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.50 x गाळयाचे 0े1
क) तळमज याखेरज वरल मज यावरल :यावसा,यक / काया#लये इ. = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर ) x 1.25 x गाळयाचे 0े1
(iii) औ7योiगक मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल औrयो\गक इमारत = ज%मनीचे मू य +

घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मल
ू ्य

ब) औrयो\गक गाळा = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.20 x गाळयाचे 0े1
(iv) ना वकास वभागातील कोण1याहH वापरा\या मळकतीचे म
ू यांकन :%मळकतीचे मू य = सच
ू ना ].17 (क) नस
ु ार ज%मनीचे मू य + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य
8.

दवाखाना, बँक, गोडाऊन, मा?हती तं(Nान पाक-मधील न दणीकृत मा?हती तं(Nान (IT) / मा?हती तं(Nान सहाnयभत
ू सेवा (ITES) करताचे गाळे (Units), शाळा व धाम-क इमारतीचे
म
ू यांकन :अ) तळमज यावरल र;यासaमख
ु गोडाऊन, खाजगी दवाखाने व बँकांचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू यवभागातील दक
ु ानांसाठM3या दराने करKयात यावे व
र;यासaमख
ु नस यास मू यांकन दक
ु ान दरा3या 80% दराने करKयात यावे.
ब) वर3या मज यावरल दवाखाना / णालय / बँकेचे मू यांकन माग#दश#क सच
ू ना ].9 मधील क) व ड) नस
ु ार करावे.
क) माहती तं1/ान पाक#मधील नnदणीकृत माहती तं1/ान / माहती तं1/ान सहायभत
ू सेवा क5रता3या गाळयांचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील वा7णय दराने न करता
औrयो\गक दराने करावे. औrयो\गक दर दला नस यास ,नवासी इमारत / सद,नका दरा3या 110% दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे.
ड) बालवाडी, -ाथ%मक शाळा, मा"य%मक शाळा व धा%म#क इमारतींचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यामधील संब\ं धत मू य वभागातील ,नवासी इमारत दराने येणारे मू य व सच
ू ना
].7 (i) (ब) नस
ु ार येणारे मू य यापैकV जा;तीचे मू यावर मu
ु ांक शु क आकारणी करावी.
सव# महावrयालयां3या (अ%भयां1कV / वैrयकVय / :यव;थापन इ.) इमारतींचे मू यांकन संब\ं धत मू य वभागातील वरल मज यावरल :यावसा,यक / काया#लयासाठM3या
दराने येणारे मू य व सच
ू ना ].7 (ii) (क) नस
ु ार येणारे मू य यापैकV जा;तीचे मू यावर मu
ु ांक शु क आकारणी करावी.
उपरो[त दोaह मु यांकनासाठM :यावसा,यक /काया#लयासाठM दर दला नस यास, ,नवासी इमारत / सद,नका दराने मू य वचारात pयावे .दोaह दर दला नस यास केवळ
सच
ु ना ]. 7 (II) (क) नस
ु ार मू य वचारात pयावे.
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9.

दक
ु ानगाळयाचे म
ू यांकन :अ) रFते स#मख
ु असलेलH दक
ु ाने : वाष#क मू य दर त[यातील दक
ु ाना3या दराने मू यांकन करावे.
ब) रFते स#मख
ु नसलेलH दक
ु ाने : वाष#क मू यदर त[यातील दक
ु ान दरा3या 80% दराने मू यांकन करावे. तथाप यानस
ु ार येणारा दर वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसा,यक
गायां3या दरापे0ा कमी असू नये. सदर सवलत ह र;यासaमख
ु नसणा-या केवळ तळमजला / लोअर ाऊंड फलोअर / अ8पर ाऊंड फलोअर मधील केवळ दक
ु ानगाळयासच
अन/
ु ेय राहल. द;तात नमद
ू इमारतीचा बांधकाम नकाशा अवलोकन कन संब\ं धत दु यम ,नबंधक यांनी दक
ु ान गाळा र;यासaमख
ु आहे (कं वा कसे याची खा1ी करावी व मंजूर
नकाशाची -त द;ताचा भाग +हणन
ू जोडKयात यावी.
क) 450 चौ.मी बांधकाम &े(ापे&ा जाFत &े(ांची दक
ु ाने / काया-लये : 450 चौ.मी. बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त 0े1ा3या दक
ु ानांचे / काया#लयांचे मू यांकन करताना वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागातील दक
ु ान / काया#लये
दराम"ये खालल-माणे वजावट दे Kयात यावी.
दक
ु ानाचे / काया-लयाचे बांधकाम &े(फळ

म
ू य दराम]ये 7यावयाची वजावट

450 चौ.मी.पे0ा जा;त व 700 चौ.मी.पयत

5%

700 चौ.मी.पे0ा जा;त व 900 चौ.मी.पयत

10%

900 चौ.मी.पे0ा जा;त व 2300 चौ.मी.पयत

15%

2300 चौ.मी.पे0ा जा;त

20%

टHप :1) र;यासaमख
नसले या मोठया 0े1ा3या दक
ु
ु ानासाठM सच
ू ना ].9 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल. मा1 अशी वजावट र;ते सaमख
ु
नसले या मोठया 0े1ा3या काया#लयास अन/
ु ेय असणार नाह.
2) वरल-माणे मू यांकन करताना ट8यानस
ु ार मू यांकन न करता या 0े1ासाठM थेट अनष
ु \ं गक वजावट वचारात pयावी.
ड) मॉस PयVतर0त इतर मोठे दक
ु ान संकुल असलेया इमारतीतील दक
ु ानांचे म
ू यांकन :अ.9.

दक
ु ान असलेला मजला

1)

तळघर (Basement)

2)

खाल3या पातळीवरल तळमजला

वाष-क म
ू य दर त01यातील दक
ु ानासाठ6\या दराची वचारात Uयावयाची ट0केवारH
70%

(Lower Ground floor)

90%
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3)

तळमजला (Ground floor) / वर3या पातळीवरल तळमजला (Upper Ground

100%

Floor)
4)

पहला मजला (तळ मज यावरल अथवा ;ट ट मज यावरल)

90%

5)

दस
ु रा व यावरल मजले

80%

टHप :1) वरल-माणे येणारा दर वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसा,यक गाया3या दरापे0ा कमी येत अस यास काया#लय / :यावसा,यक गायाचा दर वचारात pयावा.
2) उपरो[त संकुलातील र;यासaमख
ु नसले या दक
ु ानासाठM सच
ू ना ].9 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल.
10.

बं?दFत खरे दH &े( दालनाचे संकुल (Malls) / zडपाट- मbटल Fटोअस- :अशा इमारतीस ;वतं1 मू य वभाग / दर नमद
ू नस यास यामधील खरे द 0े1 दालनातील गाळा / दक
ु ानांचे मू य खालल-माणे ठरवKयात यावे.
अ.9.

दक
ु ान असलेला मजला

वाष-क म
ं ीत म
ू य दर त01यातील संबध
ू यवभागातील दक
ु ानां\या
दराचे वचारात Uयावयाची ट0केवारH

1.

तळघर (Basement)

80%

2.

खाल3या पातळीवरल तळमजला

3.

तळमजला (Ground floor) / वर3या पातळीवरल तळमजला (Upper Ground Floor)

120%

4.

पहला मजला

100%

5.

दस
ु रा मजला व यावरल मजले

80%

(Lower Ground floor)

100%

टHप :मॉ स / ¥डपाट# मटल ;टोअस#साठM वाष#क मू य दर त[यात ;वतं1 मू यवभाग कन दर दला अस यास, ह सच
ू ना वचारात घेऊ नये. द;तात नमद
ू खरे द 0े1 दालनातील
गाळे / दक
ु ाने मॉ समधील / ¥डपाट# मटल ;टोअस#मधील आहे (कं वा कसे याची खा1ी करKयासाठM द;तासोबत महानगरपा%लकेने मंजूर केले या बांधकाम नकाशाची -त द;तासोबत जोडणे
आवयक राहल. वरल-माणे येणारा दर वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागातील वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसायीक गाया3या दरापे0ा कमी येत अस यास
काया#लय / :यावसा,यक गायाचा दर वचारात pयावा. वरल-माणे येणा-या दरास पa
ु हा उपरो[त 9 (ब) येथील सच
ू ने-माणे घट दे Kयात येऊ नये.
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11.

वाfणgय / र?हवास, साव-जVनक-Vनम-साव-जVनक / वाfणgय / र?हवास व औ7योiगक / वाfणgय अशा संम{ वापरा\या इमारतीमधील लोअर |ाउं ड }लोअर वरHल दक
ु ाने [ मोठे दक
ु ान
संकुल / बं?दFत खरे दH &े( दालनांचे संकुल (Malls) वगळून ] :लोअर ाउं ड ¦लोअर दक
ु ानाचे मू यांकन संब\ं धत वभागातील दक
ु ान दरा3या 80% दर वचारात घेऊन करावे. अ8पर ाऊंड फलोअर दक
ु ानाचे मू यांकन तळमज या-माणे
वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागातील दक
ु ानदरा3या 100% दर वचारात घेऊन करावे.

12.

तळघर (Basement) :तळघर (Basement) वाहनतळा:य,त5र[त दक
ु ानासाठM / गोडाऊन / ;टोरे जसाठM वापरKयांत येत अस यास संब\ं धत मू य वभागातील दक
ु ाना3या दरा3या 70% दराने मू यांकन करावे.

13.

पोट मजला (Mezzainine floor) :पोटमज याचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील या या मज या3या संब\ं धत वापरा3या दरा3या 70% दराने करावे. मा1 पोटमाळा (loft) चे 0े1 मू यांकनासाठM वचारात
घेऊ नये.

14.

इमारतीचे तळमजयाभोवती असलेलH जागा :मंजरू बांधकाम नकाशातील सद,नका / काया#लये / दक
ु ान यांना लागन
ू असले या ज%मनीचे, पा(कग अथवा अaय कारणासाठM ह[क दे Kयात येत असतील तर अशा ज%मनीचे
मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागा3या जमीनदरा3या 40% दराने करावे.

15.

ग\ची (Terrace) :अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता अaय बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औrयो\गक) %मळकतीलगत3या (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औrयो\गक) ग3ची
(Terrace) 3या मू यांकनासाठM वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत वापरा3या मू य दरा3या 40% दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे. सद,नके3या वर3या मज यावरल ग3ची
(Terrace), सद,नकेसह व]V होत अस यास, अशा ग3चीचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील सद,नके3या दरा3या 25% दराने करावे. तथाप, काया#लया3या / दक
ु ाना3या वरल
मज यावरल ग3ची (Terrace) चे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील काया#लया3या / दक
ु ाना3या दरा3या 40% दरानेच करावे.
ब) ;वतं1 भख
ु ंडावरल बंग याचे टे रेसवरल बांधकामाचे ह[क ह;तांतरण / व]V करKयात येणारा द;त अस यास सदर टे रेस 0े1ासाठM ज%मन दराने मू य प5रग7णत कन
याम"ये नवन बांधकाम दरा3या 15% बांधकाम खच# समावsट कन मू य ,निचत करावे.

16.

वाहनतळ (Parking) :;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता, अaय बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औrयो\गक) %मळकतीस आ3छादत वाहनतळाची (Covered Parking) उदा. पा(कग गॅरेज,
;ट ट पा(कग व बहुवध मज यावरल पा(कग सु वधा उपल4ध अस यास आ3छादत वाहनतळा3या बांधकाम 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत (सद,नका /
काया#लये / दक
ु ाने / औrयो\गक) वापरा3या दरात अन/
ु ेय वजावट / वाढ दे ऊन आले या दरा3या 25% दराने मू यांकन करावे. मा1, खु या ज%मनीवरल वाहनतळाचे मू यांकन हे
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संब\ं धत मू य वभागातील ज%मनदरा3या 40% दराने करावे. द;ताम"ये वाहनतळाचा उ लेख नस यास सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औrयो\गक यासाठM आ3छादत अथवा खल
ु े
वाहनतळ (Parking) दे Kयात आले नस याचे हमीप1 घेऊन ते द;ताचा भाग करKयात यावे.
17.

Fथल
ू जमनीचे म
ु यांकन :अ) भख
ू ंडाचे 0े1 2125 चौ.मी.पयत अस यास पण
ू # दराने मू यांकन करावे.
ब) भख
ू ंडाचे 0े1 2125 चौ.मी.पे0ा जा;त व 2500 चौ.मी.पे0ा कमी अस यास कमाल 2125 चौ.मी.0े1ावर पण
ू # जमीन दराने मू यांकन करKयात यावे. 2500 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1
अस यास ट8यानस
ु ार मू यांकन न करता सरसकट 15% वजावट दे ऊन मू यांकन करKयात यावे.
क) ना वकास वभागातील ज%मनींसाठM ;वतं1 मू य वभाग / दर दले नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समावsट आहे या मू य वभागा3या जमीनदरा3या 40% दर
वचारात घेऊन मू यांकन करKयात यावे. ज%मनी3या 0े1ा3या अनष
ं ाने उपरो[त-माणे 15% वजावट दे Kयात येऊ नये. या ,नयमाचा वापर करKयापव
ु ग
ू z ती जागा ना-वकास
वभागात समावsट अस याचा मब
ंु ई महानगरपा%लकेकडील अrययावत दाखला (D.P.Remarks) व नकाशा घेऊन तो द;तासोबत जोडणे आवयक राहल.

18.

उदवाहन सू वधा नसलेया इमारती :उदवाहन सु वधा नसले या ,नवासी इमारती / सद,नका / इमारतीतील वर3या मज यावरल काया#लयाचे मू यांकन खालल-माणे मू य दराची ट[केवार वचारात घेKयात यावी.
अ.9.

19.

इमारतीचा मजला

वचारात Uयावयाची संबiं धत म
ू यदराची ट0केवारH

1)

तळ मजला / ि;ट ट ¦लोअर

100%

2)

पहला

100%

3)

दस
ु रा

95%

4)

,तसरा

90%

5)

चौथा व यावरल सव# मज यांसाठM

80%

उ7वाहन सु वधा असलेया बहुमजलH इमारती :बहुमजल ,नवासी इमारती / सद,नका / इमारतीतील वर3या मज यावरल काया#लयाचे मू यांकन करताना संब\ं धत मू य वभागातील दराम"ये पढ
ु ल-माणे वाढ वचारात pयावी.
अ.9.

इमारतीचा मजला

1

;ट ट मजला अथवा तळमजला ते 4 «या मज यापयत

2

5 वा मजला ते 10 :या मज यापयत

वाष-क म
ू य दराम]ये करावयाची वाढ
वाष#क मू य दरा-माणे
5%

11

3

11 वा मजला ते 20 :या मज यापयत

10%

4

21 वा मजला ते 30 :या मज यापयत

15%

5

31 वा मजला व यावरल मजले

20%

मज यांची सं¬या मोजतांना ;ट ट अथवा तळमजला सोडून यावरल सव# मजले एकसलग मोजावेत. बहुमजल इमारतीमधील दक
ु ानगाळा व आय.ट.वापरासाठM वाढ दे Kयात येऊ नये.
20.

बहुमजलH औ7योiगक गायांचे म
ू यांकन :बहुमजल औrयो\गक गायांसाठM दराम"ये पह या अथवा यावरल -येक मज यासाठM 5% वजावट दे ऊन मू यांकन करावे. या माग#दश#क सच
ू नेचा लाभ माहती व तं1/ान
पाक# मधील गाळयांना अन/
ु ेय असणार नाह.

21.

सहकारH गह
ु व-कासाचे IFताव :ृ Vनमा-ण संFथा\या पन
सहकार गह
ु व#कास -;तावामधील समावsट %मळकतींचे द;तांबाबत वाष#क मू य दर त[यानस
ु ार येणारे मू यांकन संब\ं धतांना माaय नसलेस महाराst
ृ ,नमा#ण सं;था3या पन
मu
ु ांक अ\ध,नयम, 1958 3या कलम 31 अaवये अ%भ,नण#याrवारे सव;तर मू यांकन कन घेKयात यावे.

22.

मंजरू वकास योजनेनस
ु ार\या आर&त (Reserved for public purpose) जमनींचे म
ू यांकन :द;तात नमद
ू 0े1ापैकV फ[त मंजरू वकास योजनेनस
ु ार3या आर0त / बाधीत 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील नमद
ू दरा3या 80% दराने करKयात यावे.
सी.आर.झेड.0े1ातील या आर0णांना ट.डी.आर.अन/
ु ेय नाह अशा आर0त / बा\धत 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील नमद
ू दरा3या 80% दराने व सच
ू ना ]. 17
वचारात घेऊन मू यांकन करावे.

23.

वकसन करारनामा - बांधकाम &े( वभागणी Iकरणी म
ू यांकन :अ) जमीन मालकास मळणाRया ?हयाचे मोबदयाचे म
ू य
i) जमीन मालका3या हयाचे 0े1ाचे बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य

+
ii) जमीनमालकास बांधकामा:य,त5र[त %मळणारा रोख मोबदला, ¥डपॉ7झटवरल :याज, वकास शु क इ. द;तामधील नमद
ू बाबी वचारात घेऊन येणारे मू य (¥डपॉ7झटसाठM
द;ताम"ये 10% पे0ा जा;त :याजदर नमद
ू अस यास तो दर अथवा :याजदर नमद
ू नस यास 10% :याजदराने येणारे सरळ:याज वचारात pयावे )
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ब) वकसनक1या-ला मळणाRया ?हयाचे म
ू य
वकसनकया#3या हया3या जागेचे 0े1 x ज%मनीचा दर
उपरो[त (अ) व (ब) पैकV जा;तीचे मू य बाजारमू य +हणन
ू वचारात pयावे.
24.

वकसन करारनामा उ1प#न वभागणी (Revenue sharing) Iकरणी म
ू यांकन खालHलIमाणे करावे :अ) जमीन मालकास मळणा-या ?हयाचे मोबदयाचे म
ू य
i)

मालकाचे हयाचे 0े1ाचे अन/
ु ेय वापर वचारात घेऊन याचे व]V दरानस
ु ार येणारे आजचे मू य x 0.85

+
ii) जमीन मालकास या:य,त5र[त %मळणारा मोबदला, ¥डपॉ7झटवरल :याज इ. द;तामधील नमद
ू बाबी वचारात घेऊन येणारे मू य (¥डपॉ7झटसाठM द;ताम"ये 10% पे0ा जा;त
:याजदर नमद
ू अस यास तो दर अथवा 10% :याजदराने येणारे सरळ:याज वचारात pयावे).
ब) संपण
ू - जमनीचे वाष-क म
ू य दर त01यातील जमीन दराने येणारे म
ू यांकन :वरल अ) व ब) पैकV जा;तीचे मू य वचारात pयावे.
25.

वकसन करारनामा - बांधकाम &े( वभागणी दFत न दणी / अभVनण-य Iकरणी म
ू यांकनासाठ6 वचारात UयाPया\या बाबी :अ) फंिजबल चटई &े( VनदW शांकाचे म
ू य :- वकास ,नयं1ण ,नयम ].35(4) अaवये फंिजबल चटई 0े1 ,नदB शांक अन/
ु ेय केला जात अस याने याचा वचार वकसन करारना+याrवारे
ज%मनमालकास %मळणा-या बांधकाम 0े1ाचे मू याम"ये करावा. वकसकासह फंिजबल चटई 0े1 ,नदB शांक %मळत अस याने, यास %मळणा-या चटई 0े1ा3या मू यात फंिजबल
चटई ,नदB शांकचे मू य समावsट करावे. मा1 वकसकास फंिजबल चटई ,नदB शांक -%मयम भन अन/
ु ेय अस याने सदर -%मयमची र[कम चटई 0े1ा3या मू यातन
ू वजा करावी.
ब) वकास श
ु काचे म
ू य :- ज%मनमालकास जे बांधीव 0े1 %मळणार आहे या 0े1ाचे महानगरपा%लकेस भरावे लागणारे वकास शु क वकसकाकडून भरKयात येत अस याने व सदर
र[कम ज%मनमालकाचे लाभात असलेने सदर र[कम नवीन बांधकाम दरानस
ु ार येणा-या बांधकाम 0े1ाचे मू यात समावsट करावी.

26.

झोपडपी पन
ु व-कास Iकप वकसन करारनामा दFत न दणी / अभVनण-य Iकरणी म
ू यांकनासाठ6 वचारात Uयावया\या बाबी :अ) ज%मनमालकास %मळणारे बांधकाम 0े1ाचे वाष#क मू य दर त[यातील नवीन बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य + रोख व इतर ;वपात दे Kयात येणारा मोबदला असे एकूण मू य
ब) वकसक यांना %मळणारे बांधकाम / चटई 0े1ाचे मू य जमीनदराने काढून याम"ये झोपडपी पन
ु व#सनाचा बांधकाम खच# वजा कन येणारे मू य अथवा संपण
ू # ज%मनीचे जमीन
दराने येणा-या मू या3या 50% र[कम यापैकV जी र[कम जा;त असेल ती वचारात pयावी.
उपरो[त (अ) व (ब) -माणे येणा-या र[कमेपक
ै V जी र[कम जा;त असेल ती बाजार मू य +हणन
ू मu
ु ांक शु क आकारणीसाठM वचारात pयावी.
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27.

उपकर IाQत इमारतींचा पन
ु व-कास Iकप वकसन करारनामा दFत न दणी / अभVनण-य Iकरणी म
ू यांकनासाठ6 वचारात Uयावया\या बाबी :अ) ज%मनमालकास %मळणारे बांधकाम 0े1ाचे वाष#क मू य दर त[यातील नवीन बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य + रोख व इतर ;वपात दे Kयात येणारा मोबदला असे एकूण मू य
ब) वकसक यांना %मळणारे बांधकाम / चटई 0े1ाचे मू य जमीन दराने काढून याम"ये भाडेकं 3या पन
ु व#सनाचा बांधकाम खच# वजा कन येणारे मू य अथवा संपण
ू # ज%मनीचे जमीन
दराने येणा-या मू या3या 50% र[कम यापैकV जी र[कम जा;त असेल ती वचारात pयावी.
उपरो[त (अ) व (ब) -माणे येणा-या र[कमेपक
ै V जी र[कम जा;त असेल ती बाजार मू य +हणन
ू मu
ु ांक शु क आकारणीसाठM वचारात pयावी.

28.

वकसन करारनाया\या अनष
ं ाने वकसक Fवत:साठ6 राखन
ु ग
ू ठे वत असलेया सदVनका / दक
ु ाने / काया-लये इ. तो Fवत:साठ6 खरे दH करHत असलेया दFत Iकरणी म
ू यांकन :वकसक करारना+या3या अनष
ं ाने ;वत:साठM राखन
ु ग
ू ठे वले या सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये इ. वकसक ;वत:साठM खरे द करत असले या द;तांबाबत वाष#क मू य दर
त[यातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये इ.साठM3या मू य दरातन
ू बांधकाम वगzकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर वजा कन येणा-या मू य दरानस
ु ार प5रग7णत होणा-या मू यावर
मu
ु ांक शु क आकारावे.

29.

उपरो[त सव# माग#दश#न सच
ू नांनस
ु ार वजावट / घट / सवलत दे Kयापव
ू z या पsृ ठथ# आवयक कागदप1े / नकाशाची सय-त द;तासोबत जोडून द;ताचा भाग करणे आवयक राहल.

30.

एकच स:हB नंबर दोन मू य वभागात अस यास दोaहपैकV जा;ती3या दराने मू यांकन करKयात यावे. सदर दर माaय नस यास वभागीय उपसंचालक नगर रचना (मू यांकन)
यांचेकडून यापsृ ठयथ# आवयक कागदप1े सादर कन मू य वभाग ,निचत कन pयावे.

31.

इमारती\या टे रेसवरHल &े( मोबाईल टॉवर उभारणीसाठ6 हFतांतरHत होत असयास अथवा भाडेपयाने दे 4यात येत असयास करावयाचे म
ू यांकन :सदरचा वापर “वा7णय” +हणन
ू वचारात घेऊन अशा अ%भह;तांतरण (conveyance) साठM वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागातील वा7णय वापर (तळमज यातील
दक
ु ाने / :यावसा,यक) दरा3या 40% दराने मू य प5रग7णत करावे. सदर 0े1 भाडेपयाने (lease) ह;तांतरत होत अस यास महाराst मu
ु ांक अ\ध,नयम 1958 चे कलम 3 अनस
ु च
ू ी
].1 मधील अन3
ु छे द 36 नस
ु ार मू यांची ट[केवार वचारात pयावी.

32

12.0 मी.व 1यापे&ा जाFत Dं दH\या एकापे&ा जाFत रF1यास स#मख
ु भख
ू ंड (corner plot) / जमीन / corner वरHल दक
ु ानगाळयाचे म
ू यांकन :अशा र;यास सaमख
ु भख
ू ंड / जमीन / corner वरल दक
ु ानगाळयाचे मू यांकन वाष#क मू य दर त[यातील संब\ं धत मू य वभागातील खल
ु  जमीन / तळमज यामधील दक
ु ाने
दरा3या 110% दराने करावे. सदर सच
ु ना सद,नका / तळमज यावरल ,नवासी वापरासाठM / वर3या मज यावरल काया#लये वापरासाठM लागू राहणार नाह.

33.

महाराst मu
ु ांक (%मळकतीचे खरे बाजारमू य ,निचत करणे) ,नयम 1995 चे ,नयम ].4 (6) खालल परं तक
ु ानस
ु ार शासकVय अथवा ,नमशासकVय सं;था अथवा शासनाची महामंडळे /
उप]म अथवा ;था,नक -ा\धकरण (मनपा / नप) यांनी पव
ू ,# नधा#5रत (कं मती3या आधारे एखाrया %मळकतीची व]V करत अस यास अथवा वाटप करत अस यास अशा सं;थांनी
,नधा#5रत केलेल (कं मत हे खरे बाजारमू य समजन
ू यावर मu
ु ांक शु क आकारणी करावी. बॅकेकडे तारण ठे वले या मालमतेबाबत राय / कu शासना3या मं1ालयीन ;तरावरल
संब\ं धत वभागाने ,नय[
ु त केले या शासकVय अ\धकार यांचेमाफ#त व यांचेसमोर %ललावात आलेल (कं मत ह या मालमतेचे बाजारमू य समजन
ू यावर मu
ु ांक शु क आकारणी
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