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महाराातील सव महानगरपालका (मब
ुं ई व मब
ुं ई उपनगर िज&हे वगळून) नगरपालका, ,भाव-े. व /ामीण -े.ा0या वाषक म&
ू य दर त34यानस
ु ार
म&
ू यांकन कर5यासाठ7 सवसाधारण मागदशक सच
ू ना
(परप.क :.का.15/वामद
ु त/सवसाधारण सच
ू ना/1027 Bद.31.12.2014 चे सहप.)
अ.:.
1.

मागदशक सच
ू नेचा तपशील
भाडेकF असले&या जG
ु या इमारतीचे अभहIतांतरण (खरे दK दIत) ,करणी 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 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
ं ाचे एकूण 0े1
ू ड

= - चौ.मी

2) 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

= P चौ.मी

5) मालमतेचे मालका3या ता4यात असलेले बांधकाम 0े1 = ह
6) भाडेकं कडून %मळणारे एकूण मा%सक भाडे

= भ Fपये

उदा-1 :- भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे या मालमतेम"ये ,नयमा-माणे अन/
ु ेय एकूण बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त, +हणजेच जर P 0े1 हे - x य पे0ा जा;त असेल तर
मालमतेचे मू य खालल-माणे प5रग7णत करJयात यावे.
महानगरपा%लका 0े1ासाठL मू य = 16 X 7 X भ = . 112 X ‘भ’
महानगरपा%लका :य,त5रRत 0े1ासाठL मू य = 16 X 9 X भ = . 144 X ‘भ’
उदा-2 :- भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे या मालमतेम"ये ,नयमा-माणे अन/
ु ेय असले या एकूण बांधकाम 0े1ापे0ा कमी +हणजेच जर P 0े1 हे - x य पे0ा कमी असेल
तर या मालमतेचे मू य खालल-माणे प5रगणीत करJयात यावे.
= 112 भ (कं वा 144 भ +

[ (0 x य) - / - ह ] X (वाष#क मू य दर तRया-माणे जमीनीचा दर)

+ ( ह x संबZं धत वापराचा, घसारा वजावटनंतर येणारा व[\ दर )
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टKप :1) भाडेक असले या ज^
ु या इमारतीचे %मळकत आहे या ि;थतीत (भाडेकं 3या हRकासहत) व[\ होत अस यास अथवा केवळ जमीन मालकाचे हRकाचे ह;तांतरण होत अस यास
मू यांकन ,निचत करतांना अन/
ु ेय चटई 0े1ाबाबत संबZं धत स0म -ाZधकरणाचे उदा.महानगरपा%लका / नगर प5रषदा / नगर पंचायती / नवनगर वकास -ाZधकरण / वशेष ,नयोजन
-ाZधकरण, इ. अथवा यांचेकडील नcदणीकृत आ(क#टे Rट / इंिज,नअर यांचे -माणप1 घेणे बंधनकारक असेल. स0म -ाZधकरणाचे / नcदणीकृत आ(क#टे Rट / इंिज,नअर यांचे असे
-माणप1 सादर के यास, यानस
ु ार अन/
ु ेय चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात घेJयात यावा. असे -माणप1 सादर न के यास ठाणे, क याण-डceबवल, %भंवडी-,नजामपरू व %मरा-भाfदर
महानगरपा%लका 0े1ा3या वकास योजनेत ,नदB %शत केले या गावठाण / तसम दाटव;ती 0े1ात 3.00 व गावठाण / तसम दाटव;ती बाहे रल 0े1ात 2.00 चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात
hयावा. सोलापरू व को हापरू महानगरपा%लका 0े1ा3या वकास योजनेत ,नदB %शत केले या गावठाण / तसम दाटव;ती 0े1ात 2.25 व गावठाण / तसम दाटव;ती बाहे रल 0े1ात 1.25
चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात hयावा. उव#5रत सव# महानगरपा%लका 0े1ा3या वकास योजनेत ,नदB %शत केले या गावठाण / तसम दाटव;ती 0े1ात 2.00 व गावठाण / तसम दाटव;ती
बाहे रल 0े1ात 1.00 चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात hयावा. सव# नगरप5रषद 0े1ा3या वकास योजनेत ,नदB %शत केले या गावठाण / तसम दाटव;ती 0े1ात 2.15 व गावठाण / तसम
दाटव;ती बाहे रल 0े1ात 1.15 चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात hयावा.
2) भाडेक:या8त असले या जु^या इमारतीचा पन
ु व#कास वकसन करारना+याiवारे करJयात येणार अस यास महाराjk मl
ु ांक अZध,नयम 1958 चे कलम 31 अ^वये अ%भ,नण#यांतग#त
सव;तर मू यांकन कन hयावे.
2.

2.1) जG
ु या इमारतीतील भाडेकFस नवीन इमारतीत जागा दे ताना करावयाचे म&
ू यांकन :अ) भाडेक3या ता4यात असलेले जु^या इमारतीतील बांधकाम 0े1ाइतकेच 0े1 याच भख
ू ंडावर इमारतीत भाडेकना दे Jयात येत,े यावेळी वरल-माणे 112 x भ (कं वा 144 x भ या मू य
रRकमेत भाडेकला nदले या 0े1ाची प5र%शjट ब मधील बांधकाम वगoकरणानस
ु ार वहत केले या नवीन बांधकामा3या दरावन प5रग7णत केलेल रRकम समावjट कन मू यांकन
करावे.
ब) pयावेळी भाडेकस दे Jयात येणारे नवीन इमारतीतील 0े1 जु^या इमारतीतील 0े1ापे0ा जा;त असते, यावेळी जु^या इमारतीतील 0े1ाइतRया बांधकामाचे मू यांकन वरल (अ) -माणे
प5रग7णत कन याम"ये जा;ती3या बांधकाम 0े1ाचे वाष#क मू य दर तRयातील ,नवासी / दक
ु ाने / काया#लया3या दरानस
ु ार येणारे मू य समावjट कन मू यांकन करावे.
2.2) भाडेक :या8त %मळकत भाडेकच खरे द करत अस यास अशा -करणी :या8त 0े1ाचे येणाqया बाजारमू याचे 40% मू य वचारात hयावे. भाडेक :या8त 0े1ा:य,त5रRत जमीन
मालकाची अ,त5रRत जागा खरे द करत अस यास सदर 0े1ाचे अन/
ु ेय च.0े.,न.नस
ु ार मू य वचारात घेऊन या रRकमेवर मl
ु ांक शु क आकारणी करावी. सन 2005 नंतरचा भाडेक
हRक ह;तांतरण द;त नcदणी केला अस यास यावेळी वचारात घेतलेले मू य व आजचे मू य या3या फरका3या मू यावर मl
ु ांक शु क आकारणी करावी.
मागदशक सच
ु ना :.1 व 2 साठ7 Bटप :अ) ,नर%सत मब
ुं ई भाडे ,नयं1ण अZध,नयम 1947 मधील तरतद
ु 3या आधारे तसेच महाराjk भाडे ,नयं1ण अZध,नयम 1999 चे कलम 7 (15)(क) अ^वये जो भाडेक अस याचे मानJयात
येईल केवळ अशा भाडेक व या3या ता4यातील 0े1ासाठLच उपरोRत सच
ू ना [.1 व 2 लागू आहे त. भाडेक असले या %मळकतीम"ये वरल-माणे सवलत दे ताना संबZं धतांनी या
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इमारतीत भाडेक nद.30 माच# 2000 रोजी पासन
ू वा;त:य करत असलेबाबत अथवा तiनंतर 5रतसर नcदणीकृत :यवहारा:दारे भाडेक3यावतीने द;ता:दारे हRक -ा8त केला असलेल
:यRती गेले पाच वषB भाडेक +हणन
ू वा;त:य करत अस याबाबतचा परु ावा दे णे आवयक आहे. उदा.महानगरपा%लकेकडील भाडेकची नcद असलेला %मळकत कर दाखला, भाडेक3या
नावे असलेले वीजदे यक, दरू "वनी दे यक, भाडेपावया, रे शनकाड#, महानगरपा%लकेचा :यापार परवाना, 1995 3या मतदार यादतील नcद यापैक\ (कमान तीन परु ावे अथवा शासना3या
गह
ु प-ु 1, nद.16/8/2010 म"ये नमद
ू परु ा:यापैक\ कोणतेह तीन परु ावे nद यानंतरच सवलत दे ता येईल. द;त नcदणीसाठL
ृ ,नमा#ण वभागाचा ,नण#य [.लोकआ-2007/-.[.120(अ)/दव
सादर करताना भाडेकं 3या ता4यात असले या 0े1ाचा सव;तर तपशील व घेJयात येणारे भाडे द;ताम"ये नमद
ू कन परु ा:यासह (कमान आठ nदवस अगोदर दuु यम ,नबंधक
काया#लयास सादर करावे. उपरोRत सव# परु ावा कागदप1ां3या सय-ती द;ताचा एक भाग +हणन
ू राहतील. दuु यम ,नबंधकांनी परु ा:यासाठL nदले या कागदप1ांची पडताळणी कन भाडेक
अस याची यांची खा1ी पट यास अशा द;ताची नcदणी करावी. %ल:ह ॲ^ड लायस^सचे द;तऐवजा^वये %मळणारे हRक या सवलतीसाठL पा1 असणार नाहत.
ब) या %मळकतींतील अन/
े असलेला -ोसाहनामक वाढव चटई 0े1 ,नदB शांक (Incentive F.S.I.) दे खील
ु ेय बांधकाम 0े1 ,निचत करताना वकास ,नयं1ण ,नयमावलनस
ु ार अन/
ु य
वचारात घेणे आवयक आहे .
3.

घसारा :ज^
ु या इमारती3या पव
ू ा#यjु यमानानस
ु ार घसारा वजावटनंतर होणारे मू य खालल कोjटका-माणे वचारात घेJयांत यावे.
इमारतीचे पव
ू ायु य (वषामRये)

घसारा वजावटKनंतर होणारK म&
ू याची ट3केवारK
आर.सी.सी./ इतर प3के बांधकाम

अधU प3के व क0चे 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#पय#त

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%

3

टKप :1) ज^
ु या मालमतेचे मू यांकन ,निचत करतेवेळी ज%मनदरापे0ा मू यांकन कमी येत अस यास सच
ू ना [.6 -माणे मू यांकन करावे.सदर दो^ह सच
ू नांनस
ु ार येणा-या मू यांकनातील
अZधकचे मू य वचारात hयावे.
2) घसारा ,निचत करतेवळ
े ी भोगवटा -माणप1 (Occupation Certificate) उपल4ध नस यास अ^य परु ावे उदा. महानगरपा%लका / नगरपा%लकेकडे भोगवटा -माणप1ासाठL केले या
अजा#3या पोचपावतीसह -त, महानगरपा%लका / नगरपा%लकेकडील / ामपंचायतीकडील कर भरणा दाखला (कं वा इमारत पण
ू # वाचा / ता4यात अस याबाबतचा इतर परु ावा जसे वiयत
ु
दे यक, दरू "वनी दे यक आ7ण सोसायटचे -माणप1 यापैक\ एक वचारात hयावे.
4.

कापUट एरया / Wब&ट-अप एरया :वाष#क मू य दर तRयाम"ये नमद
ु दर हे eब ट-अप 0े1ाचे आहे त. द;ताम"ये कापBट ए5रयाचा उ लेख अस यास, पढ
ु ल-माणे eब ट-अप ए5रया काढून मू यांकन करावे. परं तु
कापBट ए5रया:य,त5रRत द;ताम"ये बांधकाम 0े1ाबाबत कोणताह अ^य उ लेख असला तर, द;तात नमद
ू 0े1 वचारात घेऊन मू यांकन करावे. मा1 खुले वाहनतळ (Open Parking) व
ग3ची (Terrace) याबाबत फRत नमद
ू 0े1 वचारात hयावे.
eब ट-अप ए5रया = 1.2 x कापBट ए5रया अथवा कापBट ए5रया = eब ट-अप ए5रया / 1.2

5.

समह
ू गह
ृ बांधणी ,क&पांतगत रो-हाउस / पY ट हाऊस / डय[ु ले3स / बंगला / सद\नका :(अ) i) समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त असले या केवळ ,नवासी सद,नकेचे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत मू य वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दराने करावे.
ii) ठाणे / क याण-डceबवल / %मरा-भाfदर / उ हासनगर / %भंवड-,नजामपरू / नवी मब
ंु ई / ना%शक / पण
ु े / पंपर-Zचंचवड / औरं गाबाद / नागपरू महानगरपा%लका 0े1ामधील भख
ू ंडावर
समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेRस / बंग याचे मू यांकन करताना याचे बांधकाम 0े1 120 चौ.मी.पे0ा जा;त अस यास संबZं धत वभागातील ,नवासी
सद,नके3या मू य दरा3या 25% जा;त दर वचारात hयावा. मा1 जर या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेRस / बंग यावर आर.सी.सी.ची ;लॅ ब नसेल आ7ण इतर पRके अथवा
अध#पRके ;वपाचे बांधकाम असेल तर, या %मळकतीचे मू यांकन करताना ,नवासी सद,नके3या दरा3या केवळ 10% जा;त दर वचारात hयावा.
iii) उपरोRत महानगरपा%लका 0े1ा:य,त5रRत उव#रत सव# महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगरपंचायती / -भाव 0े1ांमधील समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त 120 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1ाचे
रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेRस / बंग याचे मू यांकन संबZं धत वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दरा3या 10% जा;त दर वचारात घेऊन करावे. मा1 अशा ;वपा3या
इमारतीवर आर.सी.सी.;लॅ ब नसेल आ7ण इतर पRके अथवा अध#पRके बांधकाम असेल तर सद,नके3या दराने मू यांकन करावे.
iv) सव# महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगरपंचायती / -भाव 0े1ांमधील समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेRस / बंग यांचे
मू यांकन संबZं धत वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दरा-माणे करावे.
v) समह
ू गह
ू ंडावर बांधJयात आले या रो-हाऊस / बंग याचे बाबतीत
ृ बांधणी -क पा3या 0े1ा:य,त5रRत इतर सहकार गह
ृ ,नमा#ण सं;थेमधील अथवा ;वतं1 रे खांकन मंजूर असले या भख
/ इमारती बाबतीत ;वतं1 मू यवभाग अथवा दर nदला नस यास सच
ू ना [. 6 (i) (अ) नस
ु ार मू यांकन करावे.
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(ब) ठाणे / क याण-डceबवल / %मरा-भाfदर / उ हासनगर / %भंवडी-,नजामपूर / नवी मुंबई / ना%शक / पुणे / पंपर-Zचंचवड / औरं गाबाद / नागपूर या महानगरपा%लका 0े1ातील 2 ते 10 हे Rटर3या
मोठया ,नवासी -क पासाठL वाष#क मू य दर तRयात द;तात नमूद गह
ृ -क पाक5रता ;वतं1 मू यवभाग नस यास सदर -क प pया मू यवभागात आहे या मू यवभागातील सद,नका /
दक
ु ाने / काया#लये दरा3या 105% दर व 10 हे Rटरपे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क पासाठL 110% दर या -क पातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लयाचे मू यासाठL वचारात hयावा. उव#रत
महानगरपा%लका / नगर प5रषदा 0े1ात 1.0 हे Rटर ते 2.0 हे Rटरपयत मोठया ,नवासी -क पासाठL वाष#क मू य दर तRयात गह
ृ -क पाक5रता ;वतं1 मू य वभाग नस यास, सदर -क प
pया मू य वभागात आहे या मू य वभागातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये दरा3या 105% व यापे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क पासाठL 110% दर या -क पातील सद,नका / दक
ु ाने /
काया#लयाचे मू यासाठL वचारात hयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डयु8लेRस / बंग याचे मू यांकनासाठL उपरोRत -माणे वाढ दे ऊन येणा-या
सद,नकां3या मू य दरा3या अन[
ु मे 20% व 15% जा;त दर वचारात hयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या रो-हाऊस / पट हाऊस / डयु8लेRस / बंग यांचे मू यांकनासाठL
या मू य वभागातील सद,नका दरा3या उपरोRत संबंZधत महानगरपा%लकेतील -क पा3या 0े1ा3या मया#दे-माणे 105% व 110% दर वचारात hयावा.

6.

म&
ू य दर त34यात Iवतं. दर Bदलेले नस&यास अथवा सच
ू ना :.3 ,माणे जमीन दरापे-ा कमी म&
ू यांकन येत अस&यास ववध वापरासाठ70या मळकतींचे म&
ू यांकन :,नवासी %मळकत, वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसा,यक, तळमज यावरल दक
ु ाने / :यावसा,यक तसेच औiयोZगक वापरासाठL3या %मळकतींचे मू यांकन, संबZं धत
ज%मनी3या दरावन व बांधकाम वगoकरणानस
ु ार3या दरावन खालल-माणे करावे.
(i) \नवासी मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल ,नवासी इमारत / बंगला = ज%मनीचे मू य +

घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य

ब) ,नवासी सद,नका = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.15 x सद,नकेचे 0े1
सद,नके3या 0े1ाबाबत उपरोRत [.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) वाaणbय मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल वा7णpय 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 / वा7णpय 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) औdयोeगक मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल औiयोZगक इमारत = ज%मनीचे मू य +

घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य

ब) औiयोZगक गाळा = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.20 x गाळयाचे 0े1
(iv) ना वकास वभागातील कोण4याहK वापरा0या मळकतीचे म&
ू यांकन :%मळकतीचे मू य = ज%मनीचे संपण
ू # 0े1फळ x ज%मनीचा दर (सच
ू ना [.16 अ नस
ु ार) + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य
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7.

दवाखाना, बँक, गोडाऊन, माBहती तं.Pान पाकमधील न दणीकृत माBहती तं.Pान (IT) / माBहती तं.Pान सहाiयभत
ू सेवा (ITES) करताचे गाळे (Units), शाळा व धामक इमारतीचे
म&
ू यांकन :अ) तळमज यावरल र;यास^मख
गोडाऊन, खाजगी दवाखाने व बँकांचे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत मू यवभागातील दक
ु
ु ानांसाठL3या दराने करJयात यावे व
र;यास^मख
ु नस यास मू यांकन, दक
ु ान दरा3या 70% दराने करJयात यावे.
ब) वर3या मज यावरल दवाखाना / णालय / बँकेचे मू यांकन माग#दश#क सच
ू ना [.8 मधील क) व ड) नस
ु ार करावे.
क) माnहती तं1/ान पाक#मधील नcदणीकृत माnहती तं1/ान / माnहती तं1/ान सहाuयभत
ू सेवा क5रता3या गाळयांचे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील वा7णpय दराने न करता
औiयोZगक दराने करावे. औiयोZगक दर nदला नस यास ,नवासी इमारत / सद,नका दरा3या 110% दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे.
ड) शाळा व धा%म#क इमारतीचे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत मू यवभागातील ,नवासी सद,नका दराने करावे.

8.

दक
ु ानगाळयाचे म&
ू यांकन :अ) रIते सGमख
ु असलेलK दक
ु ाने : वाष#क मू यदर तRयातील दक
ु ाना3या दराने मू यांकन करावे.
ब) रIते सGमख
ु नसलेलK दक
ु ाने : वाष#क मू यदर तRयातील 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;यास^मख
े
ु 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 संबZं धत दuु यम ,नबंधक यांनी दक
ु ान गाळा र;यास^मख
ु आहे (कं वा कसे याची खा1ी करावी व मंजूर नकाशाची -त
द;ताचा भाग +हणन
ू जोडJयात यावी.
क) 450 चौ.मी बांधकाम -े.ापे-ा जाIत -े.ांची दक
ु ाने / कायालये : 450 चौ.मी. बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त 0े1ा3या दक
ु ानांचे / काया#लयांचे मू यांकन करताना वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत मू य वभागातील दक
ु ान / काया#लये दराम"ये
खालल-माणे वजावट दे Jयात यावी.

दक
ु ानाचे / कायालयाचे बांधकाम -े.फळ

म&
ू य दरामRये dयावयाची 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%
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टKप :1) र;यास^मख
ु नसले या मोठया 0े1ा3या दक
ु ानासाठL सच
ू ना [. 8 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल. मा1 अशी वजावट र;ते स^मख
ु नसले या मोठया
0े1ा3या काया#लयास अन/
े असणार नाह.
ु य
2) वरल-माणे मू यांकन करताना ट8यानस
ु ार मू यांकन न करता या 0े1ासाठL थेट अनष
ु Zं गक वजावट वचारात hयावी.
ड) मॉ&स sय\तर3त इतर मोठे दक
ु ान संकुल असले&या इमारतीतील दक
ु ानांचे म&
ू यांकन :अ.:.

दक
ु ान असलेला मजला

वाषक म&
ू य दर त34यातील दक
ु ानासाठ70या दराची वचारात
tयावयाची ट3केवारK

1)

तळघर (Basement)

70%

2)

खाल3या पातळीवरल तळमजला (Lower Ground floor)

90%

3)

तळमजला (Ground floor) / वर3या

100%

4)

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

90%

5)

दस
ु रा व यावरल मजले

80%

पातळीवरल तळमजला (Upper Ground Floor)

टKप :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 hयावा.
2) उपरोRत संकुलातील र;यास^मख
ु नसले या दक
ु ानासाठL सच
ू ना [.8 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल.
9.

बंBदIत खरे दK -े. दालनाचे संकुल (Malls) / yडपाट मYटल Iटोअस :अशा इमारतीस ;वतं1 मू य वभाग / दर नमद
ू नस यास यामधील खरे द 0े1 दालनातील गाळा / दक
ु ानांचे मू य खालल-माणे ठरवJयात यावे.
अ.:.

दक
ु ान असलेला मजला

वाषक म&
ू य दर त34यातील संबंधीत म&
ू यवभागातील दक
ु ानां0या दराचे
वचारात tयावयाची ट3केवारK

1.

तळघर (Basement)

80%

2.

खाल3या पातळीवरल तळमजला (Lower Ground floor)

100%

3.

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

120%

4.

पnहला मजला

100%

5.

दस
ु रा मजला व यावरल मजले

80%
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टKप :मॉ स / ¢डपाट# मटल ;टोअस#साठL वाष#क मू य दर तRयात ;वतं1 मू यवभाग कन दर nदला 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 करJयासाठL द;तासोबत महानगरपा%लका / नगर प5रषदे ने मंजूर केले या बांधकाम नकाशाची -त द;तासोबत
जोडणे आवयक राहल. वरल-माणे येणारा दर वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत मू य वभागातील वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसायीक गाया3या दरापे0ा कमी येत
अस यास काया#लय / :यावसा,यक गायाचा दर वचारात hयावा. वरल-माणे येणा-या दरास प^
ु हा उपरोRत 8 (ब) येथील सच
ू ने-माणे घट दे Jयात येऊ नये.
10.

वाaणbय / रBहवास, सावज\नक-\नम-सावज\नक / वाaणbय / रBहवास व औdयोeगक / वाaणbय अशा संमz वापरा0या इमारतीमधील लोअर /ाउं ड {लोअर वरKल दक
ु ाने [ मोठे दक
ु ान संकुल
/ बंBदIत खरे दK -े. दालनांचे संकुल (Malls) वगळून ] :लोअर ाउं ड £लोअर दक
ु ानाचे मू यांकन संबZं 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 तRयातील संबZं धत मू य वभागातील दक
ु ानदरा3या 100% दर वचारात घेऊन करावे.

11.

तळघर (Basement) :तळघर (Basement) वाहनतळा:य,त5रRत दक
ु ानासाठL / गोडाऊन / ;टोरे जसाठL वापरJयांत येत अस यास संबZं धत मू य वभागातील दक
ु ाना3या दरा3या 70% दराने मू यांकन
करावे.

12.

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

13.

इमारतीचे तळमज&याभोवती असलेलK जागा :मंजूर बांधकाम नकाशातील सद,नका / काया#लये / दक
ु ान यांना लागन
ू असले या ज%मनीचे, पा(कग अथवा अ^य कारणासाठL हRक दे Jयात येत असतील तर अशा ज%मनीचे
मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत मू य वभागा3या जमीनदरा3या 40% दराने करावे.

14.

ग0ची (Terrace) :;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता अ^य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औiयोZगक) %मळकतीलगत3या (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औiयोZगक) ग3ची (Terrace)
3या मू यांकनासाठL वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत वापरा3या मू य दरा3या 40% दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे. सद,नके3या वर3या मज यावरल ग3ची (Terrace),
सद,नकेसह व[\ होत अस यास, अशा ग3चीचे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील सद,नके3या दरा3या 25% दराने करावे. तथाप, काया#लया3या / दक
ु ाना3या वरल मज यावरल
ग3ची (Terrace) चे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील काया#लया3या / दक
ु ाना3या दरा3या 40% दरानेच करावे.
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15.

वाहनतळ (Parking) :;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता, अ^य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औiयोZगक) %मळकतीस आ3छाnदत वाहनतळाची (Covered Parking)

उदा. पा(कग गॅरेज,

;ट ट पा(कग व बहुवध मज यावरल पा(कग सु वधा उपल4ध अस यास आ3छाnदत वाहनतळा3या बांधकाम 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर तRयातील संबZं धत (सद,नका / काया#लये
/ दक
ु ाने / औiयोZगक) 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 संबZं धत
मू यवभागातील ज%मनदरा3या 40% दराने करावे. द;ताम"ये वाहनतळाचा उ लेख नस यास सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औiयोZगक यासाठL आ3छाnदत अथवा खल
ु े वाहनतळ
(Parking) दे Jयात आले नस याचे हमीप1 घेऊन ते द;ताचा भाग करJयात यावे.
16.

Iथल
ू जमनीचे म&
ू यांकन :;थल
ू ज%मनीचे मू यांकन खालल कोjटका-माणे करावे. खरे दखतानस
ु ार खरे द दे णा-या एकाच अथवा %भ^न मालकाचे एकच गट नंबर / स:हB नंबर मधील nह;से सलग एकe1त
होत असतील अथवा एकाच मालकाचे वेगवेगळया स:हB नंबरची जमीन सलग एक1 होत असेल तर अशा एकe1त 0े1ास ;थूल ज%मनी3या खाल नमद
ू (अ) व (ब) मधील कोjटकानस
ु ार
वजावट दे Jयात यावी. मा1 %भ^न जमीन मालकाचे वेगवेगळया ज%मनीचे / स:हB नंबस#चे तक
ु डे जर सलग एकe1त होत असले तर अशा एकe1त 0े1ास तसेच एकाच जमीन मालका3या
वेगवेगळया nठकाणी असले या ज%मनीचे / स:हB नंबस#चे तक
ु डे सलग एकe1त होत नसतील तर अशा एकe1त 0े1ास सदर वजावट अन/
ु ेय राहणार नाह. याबाबत खा1ी करJयासाठL मोजणी
नकाशाची / गाव नकाशाची सय-त घेऊन तो द;ताचा भाग +हणन
ू नcदवJयात यावा.
अ) ,ादे शक योजना / वकास योजनेनस
ु ार शेती / ना-वकास वभागातील -े., ,ादे शक योजना / वकास योजना नसले&या Bठकाणी शेत जमनी या म&
ू यवभागामRये समावट -े. व bया
जमनीबाबत चौरस मीटर व ,\त हे 3टर असे दोन दर Bदले अस&यास अशा -े.ाचे म&
ू यांकन
अ.:.

-े.

वग एक

वग दोन

केवळ ,.चौ.मी.दर Bदले

वाषक म&
ू य दर त34यामRये एकाच जमनीसाठ7 ,.चौ.मी. व ,.हे .असे दोGहK दर Bदले असले&या म&
ू य

अस&यास ,.चौ.मी. दराची

वभागामRये समावट -े.ाचे म&
ू यांकन

वचारात tयावयाची ट3केवारK
1

2,000 चौ.मी.पयत

100%

2

2,001 चौ.मी.ते 4,000 चौ.मी.

80%

3

4,001 चौ.मी.ते 10,000 चौ.मी.

60%

4

10,000 चौ.मी.पे0ा जा;त

40%

2000 चौ.मी. पयत -.चौ.मी. दराने होणारे मू यांकन अZधक (+)
उव#रत 0े1ाचे -.हे .दराने होणारे मू यांकन
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टKप :1) वरल कोjटक वापरताना माग#दश#क सच
ू ना [. 16 (अ) म"ये नमद
ू केले या सव# ट88यातील मू यांकनाची बेरज कन मू यांकन ,निचत करावे.
2) सदर कोjटक नागर व -भाव0े1ातील शेतज%मनींना लागू करणेपव
े
ू ापर दाखला तपासन
ू अन/
ु य
ू o वकास योजना / -ादे %शक योजनेचा अiयावत +हणजे तीन मnह^या3या आतील भव
भव
ू ापराबाबत खा1ी करणे व तो द;तासोबत जोडणे आवयक राहल.
ब) नागरK -े.ा0या वकास योजनेनस
ु ार शेती तथा ना वकास वभागातील म&
ू य वभाग वगळता उवरKत रBहवास / वाaणbय / औdयोeगक इ.वकसन-म वापरा0या म&
ू य वभागामRये
समावट असलेले -े. तसेच ,ादे शक योजना असले&या / नसले&या ,भाव-े.ातील संभाsय Wबनशेती या म&
ू य वभागातील -े.

अ.:.

-े.फळ

वचारात tयावयाची ,.चौ.मी. म&
ू य दराची ट3केवारK
ठाणे / क&याण-ड WबवलK / भंवडी-\नजामपरू / उ&हासनगर / मीरा-भादर / नवी मब
ुं ई / वसई-

अGय सव महानगरपालका,

वरार / पण
ु े / पंपरK-eचंचवड / नाशक / औरं गाबाद / नागपरू या महानगरपालका -े.ासाठ7

नगरपालका, ,भाव-े. व /ामीण
-े.ासाठ7

1

500 चौ.मी.पय#त

100%

100%

2

500 चौ.मी.ते 2,000 चौ.मी.

90%

90%

3

2,001 चौ.मी.ते 4,000 चौ.मी.

80%

80%

4

4,001 चौ.मी.ते 10,000 चौ.मी.

70%

60%

5

10,000 चौ.मी.पे0ा जा;त

60%

50%

टKप :-

वरल कोjटक वापरताना माग#दश#क सच
ू ना [.16 (ब) म"ये नमद
ू केले या सव# ट88यातील मू यांकनाची बेरज कन मू यांकन ,निचत करJयात यावे.

.

क) Wबनशेती झाले&या जमनीचे / भख
ू ंडाचे म&
ू यांकन
रnहवास / वा7णpय / औiयोZगक इ.वापरासाठL eबनशेती केलेले मंजूर रे खांकनाखालल संपण
ू # 0े1ाची (र;ते, खुल जागा, सु वधा 0े1 इ.सह) व[\ होत अस यास, वाष#क मू य दर
तRयातील संबZं धत वापरा3या eबनशेती दरा3या 80% दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा. मंजरू रे खांकनातील र;ते, खल
ु  जागा, सु वधा 0े1 इ.वगळून केवळ एक अथवा
यापे0ा अZधक भख
ू ंडाची व[\ होत अस यास अशा 0े1ास / एकe1त 0े1ास थेट eबनशेती दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा.
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17.

नागरK व ,भाव -े.ातील रI4याकरता Iवतं. म&
ू य वभाग असले&या म&
ू य वभागातील आतील बाजस
ू असले&या भख
ू ंडा0या दराबाबत :र;याकरता असले या ;वतं1 मू यवभागातील सदर र;यापासन
ु 50 मी.पे0ा जा;त अंतरावर असले या भख
ू ंडांचे / व;ताराने मोठया असले या स.नं./ ग.नं.पैक\ 50 मी.पे0ा
जा;त अंतग#त भागात ि;थत असले या ;थूल ज%मनींचे मू य र;यावरल मू यदरा3या 70% दर वचारात घेऊन ठरवJयात यावे. सदर भख
ू ंड 50 मी. अंतरात येत नस याबाबत वकास
योजनेचा / -ादे %शक योजनेचा भाग नकाशा, जागे3या मोजणी नकाशा वन खा1ी कन ते द;तासोबत जोडणे आवयक आहे. ;वतं1 मू य वभागा3या र;यास^मख
ु मंजूर रे खांकनातील
भख
ू ंडांना ह सवलत दे तांना मंजरू अ%भ^यासाची -त द;तासोबत जोडणे आवयक राहल. सदर सच
ू ना ह र;यासाठL ;वतं1 मू यवभाग अस यासच अशा मू यवभागातील जमीनी /
भख
ू ंडाना लागू आहे. इतर सव#साधारण मू यवभागातील तसेच ामीण 0े1ातील ज%मनी / भख
ू ंडांना सदर सच
ू ना लागू राहणार नाह.

18.

उdवाहन सू वधा नसले&या इमारती :उदवाहन सु वधा नसले या इमारतीतील सद,नकांचे मू यांकन खालल-माणे मू यदराची टRकेवार वचारात घेऊन करJयात यावे

19.

अ.:.

सद\नकेचा मजला

वचारात tयावयाची संबeं धत म&
ू य दराची ट3केवारK

1.

तळ मजला / ि;ट ट £लोअर

100%

2.

पnहला

100%

3.

दस
ु रा

95%

4

,तसरा

90%

5.

चौथा व यावरल सव# मज यांसाठL

80%

उdवाहन सु वधा असले&या बहुमजलK इमारती :बहुमजल इमारतीतील ,नवासी/ :यावसायीक/ काया#लयीन गायांचे मू यांकन करताना संबZं धत मू यवभागातील दराम"ये पढ
ु ल-माणे वाढ वचारात hयावी.
अ.:.

संबeं धत \नवासी / sयावसायीक गाळयाचा मजला

वाषक म&
ू यदरामRये करावयाची वाढ

1

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

वाष#क मू यदरा-माणे

2

5 वा मजला ते 10 :या मज यापयत

5%

3

11 वा मजला ते 20 :या मज यापयत

10%

4

21 वा व यावरल मजले

15%

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

शेतजमनींचे / ना-वकास वभागातील जमनीचे म&
ू यांकन :अ) 7/12 उतारा पाहणे :- ामीण भागात शेतज%मनीचे मू यांकन करतांना या ज%मनीचे मागील 3 वषाचे 7/12 उतारे पाहून व यावरल पकपाJयाची नcद पाहून ज%मनीचा -कार (पड,
िजरायत, तरपॅडी, हं गामी बागायत, बारमाह बागायत इ.) ठरवJयात यावा. संपण
ू # जमीन 0े1ा3या 50% पे0ा जा;त 0े1ावर वहर / कॅनॉल / उपसा जल%संचन :दारा ऊस / फळबाग /
फुलबाग अस यास संपण
ू # 0े1ाचे मू यांकन बारमाह बागायत +हणन
ू व 50% पे0ा कमी 0े1ावर वरल उपल4ध सु वधां:दारा ऊस / फळबाग / फुलबाग अस यास हं गामी बागायत
+हणन
ू मू यांकन करावे.
ब) शेतजमनी0या एखादया ,कारासाठ7 म&
ू यदर नमद
ु नस&यास : जेथे िजरायत, हं गामी बागायत वा बारमाह बागायत यापैक\ एखाiया -कारातील शेतज%मनींसाठL ;वतं1 दर नमद
ू
नसतील तेथे खालल-माणे -माण वापन मू यांकन करावे.

टKप :-

िजरायत / कोरडवाहु धानशेती

हं गामी बागायत / तरKपॅडी / बागायती धानशेती

बारमाहK बागायत / उसशेती / फळबाग / फुलबाग / [लॅ Gटे शन

1.00

1.50

2.00

ामीण भागांत pया nठकाणी िजरायत, हं गामी बागायत वा बारमाह बागायत ज%मनींसाठL ;वतं1 दर नमद
ू आहे त, या nठकाणी ह सच
ू ना लागू असणार नाह.

क) क वग नगरपालका -े.ातील ना-वकास वभागातील शेतजमनींचे म&
ू यांकन :- क वग# नगरपा%लका 0े1ातील ना-वकास वभागातील हे Rटर दर हे िजरायतसाठL आहे त. 7/12 उतारे
पाहून हं गामी बागायत, धानशेती, तरपॅडी व बारमाह बागायत ज%मनीसाठL माग#दश#क सच
ू ना [. 20 (ब) -माणे काय#वाह करावी.
ड) शासनाने / िज&हाeधकारK यांनी खाणपा (Mining Belt) हणन
ू जाहKर केलेले -े. तसेच पवनउजा / सौरउजा ,क&प :- अशा -क पासाठL -थम खरे द / व[\ होणाqया ामीण
0े1ातील ज%मनीचे मू य या ज%मनी3या शेतसारा आकारणी गटानस
ु ार वाष#क मू य दर तRयात नमद
ू दरा3या द8ु पट दराने वचारात hयावे.
-भाव व नागर 0े1ातील ज%मनीबाबत ती जमीन िजरायत / शेती / ना वकास वभागात असलेस ज%मनीचे मू य सदर जमीन वाष#क मू य दर तRयात ती pया मू य वभागात
आहे यासाठL3या -,त हे Rटर दरा3या द8ु पट दराने वचारात hयावे. सदर ज%मनीसाठL -.चौ.मी. अथवा -,त हे Rटर व -.चौ.मी. असे दो^ह दर nदले अस यास ;थूल ज%मनीबाबत
असणार सच
ू ना [.16 (अ) येथील कोjटक वापन येणारे मू य द8ु पट न करता थेट वचारात hयावे. सदर जमीन संभा:य eबनशेती / रnहवास / वकसन0म वभागात अस यास या
मू य वभागातील ज%मनीसाठL असलेला मू य दर व ;थल
ू ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना [.16 (ब) येथील कोjटक वापन येणारे मू य द8ु पट न करता थेट वचारात hयावे.
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इ) सौरउजा व पवनच3क ,क&पासाठ7 ,थम खरे दK केलेलK जमीन आवयक सु वधेसह वकसत कFन अGय sय3तीस / कंपनीस व: / हIतांतरण होणा-या जमनीसाठ7 वकसन खच
वचारात घेता जमनीचे म&
ू यांकन खालKल,माणे करावे
i)

/ामीण -े.ासाठ7 :- [ (संबZं धत ज%मनी3या शेतसारा आकारणी गटानस
ु ार वाष#क मू य दर तRयात नमद
ू -,त हे Rटर दर ) x 2 + . 15,00,000 ] x जागेचे 0े1फळ (हेRटर)

ii) ,भाव व नागरK -े.ासाठ7 :- िजरायत / शेती / ना वकास वभागातील ज%मनीसाठL केवळ -,त हेRटर दर nदले अस यास वरल-माणे मू यांकन करावे.
सदर ज%मनीसाठL -.चौ.मी. अथवा -.चौ.मी. व -.हे .असे दो^ह दर nदले अस यास ;थल
ू ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना [.16 (अ) येथील कोjटक वापन येणा-या मू याम"ये
-.हे . .15,00,000/- -माणे खच# समावjट कन एकूण मू य काढावे.
सदर ज%मनी संभा:य eबनशेती / रnहवास / वकसन0म वभागातील अस यास या मू य वभागातील ज%मनीसाठL असलेला मू य दर व ;थल
ू ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना
[.16 (ब) येथील कोjटक वापन येणा-या मू याम"ये -.हे . .15,00,000/- -माणे खच# समावjट कन एकूण मू य काढावे.
फ) कॉ+पेनसेटर वनीकरणासाठL वनवभागास ह;तांतर करJयात येणाqया ज%मनीचे मू य वाष#क मू यदर तRयात नमद
ू दराने करJयात यावे.
ग) महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगर पंचायती3या वकास योजनेतील ना-वकास वभागातील ज%मनीसाठL वाष#क मू य दर तRयात ;वतं1 मू य वभाग / दर nदले नस यास सदर
जमीन pया मू य वभागात समावjट आहे या मू य वभागा3या दरा3या 40% दर व संबZं धत जागेचे 0े1ासाठL ;थूल ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना [.16 (अ) येथील कोjटक वापन
मू यांकन करJयात यावे.
21.

10 आर पे-ा कमी -े.फळा0या शेतजमनीचे म&
ू यांकन :अ) -भाव0े1 व ामीण भागात 10 आर पे0ा कमी 0े1ा3या पड ज%मनीची (कं वा शेतज%मनीची व[\ होत असेल आ7ण अशा ज%मनीसाठL केवळ -ती हे Rटर दर नमद
ू अस यास, या
ज%मनी3या पकपाणी नcदनस
ु ार येणा-या मू यदरा3या दडपट दराने मू यांकन करावे. मा1 वाष#क मू यदर तRयाम"ये pया nठकाणी तरपॅडी (भातशेती) साठL ;वतं1 दर नमद
ू आहे त,
अशा वभागातील एखादया संपण
# णे व[\ केले जात अस यास आ7ण ती जमीन कोणयाह र;यास स^मख
ू # स.नं./ गटाचे 0े1 10 आर पे0ा कमी अस यास व ते पण
ू प
ु नस यास या
ज%मनीस दडपट दर लागू क नये.
ब) एखाद जमीन लाभ0े1ात असन
ू ह यास पाणी उपल4ध नस यास, प0काराने व[\ करावया3या 0े1ासाठL पाटबंधारे वभागाचे पाणी उपल4ध होत नस याचे संबZं धत -ाZधका-याचे
-माणप1 द;ताचा भाग +हणन
ू जोड यास सच
ू ना [मांक 20 नस
ु ार मु याकन करावे.

22.

वाडी वभाजन :वाडी वभाजनाने pया nठकाणी ;वतं1 महसल
ू  गांवे अि;तवात आल आहे त, या गावांसाठL वाष#क मू यदर तRयाम"ये ;वतं15रया मू य दर nदले नस यास वभाजनापव
ू o3या
%स.स.नं./ स.नं.नस
ु ार लागू असणा-या मू यदराने मू यांकन करावे.

13

23.

/ामीण व ,भाव -े.ातील ,4य-ातील Wबनशेती / संभाsय जमनीचे म&
ू यांकन :अ) ामीण 0े1ात शेतजमीनीची व[\ होत असेल व ती जमीन eबनशेती झाल असेल तर या ज%मनीचे / ज%मनीमधील भख
ू ंडाचे मू यांकन, या गावाचा eबनशेती मू यदर व ;थल
ू
ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना [.16 (क) नस
ु ार करावे.
ब) -भाव 0े1ातील िजरायत / शेती या मू य वभागातील शेत ज%मनीची व[\ होत असेल व ती जमीन eबनशेती झाल असेल तर या ज%मनीचे / ज%मनीमधील भख
ू ंडाचे मू यांकन सदर
गावा3या सार¦या गण
ु -दोष असले या लगत3या eबनशेती मू य वभागातील मू य दर व ;थल
ू ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना [.16 (क) नस
ु ार करावे.
क) ामीण 0े1ातील eबनशेती ज%मनी मू यवभागासाठL nदलेले दर हे रnहवास eबनशेतीसाठL असन
ू वा7णpय / औiयोZगक eबनशेती झाले या ज%मनींसाठL सदर दरा3या 110% मू यावर
मl
ु ांक शु क आकारणी करावी.
ड) -भाव 0े1ाम"ये मू य दर तRयात eबनशेती मू यवभागाम"ये, eबनशेती न झालेल जमीन समावjट अस यास व अशा ज%मनीवर -ादे %शक योजनेतील ,नयमानस
ु ार व झोन
दाख यानस
ु ार रnहवास / वा7णpय / औiयोZगक वापर अन/
ु ेय अस यास याचे मू यांकन संभा:य eबनशेती समजन
ू सदर गावा3या सार¦या गण
ु -दोष असले या लगत3या संभा:य
eबनशेती या मू य वभागातील मू य दराने रnहवास वापर वभागातील ;थूल ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना [.16 (ब) नस
ु ार करावे. रnहवास / वा7णpय / औiयोZगक वापर अन/
ु ेय
नस यास अशा ज%मनीसाठL सच
ू ना [.16 (अ) ;थूल जमीनीचे कोjटक वापन मू यांकन करJयात यावे. याच-माणे संभा:य eबनशेती मू यवभागातील जमीन eबनशेती अस यास /
झा यास व या ज%मनीसाठL eबनशेतीचा दर nदला नस यास, याचे मू यांकन सदर गावातील सार¦या गण
ु -दोष असले या लगत3या eबनशेती मू य वभागातील मू य दर व ;थल
ू
ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना [.16 (क) वचारात घेऊन करJयात यावे.

24.

शेतघराचे (Farm house) / वनघराचे (Forest house) म&
ू यांकन :ामीण व -भाव 0े1ातील शेत ज%मनीची, शेतघरासाठL / वनघरासाठL जर ज%मनीची खरे द होत असेल तर संभा:य eबनशेती वापर समजन
ू या-माणे व सच
ू ना [.16 (अ) मधील
नावकास वभागासाठL nदले या ;थूल जमीनी3या कोjटका-माणे संभा:य eबनशेती3या दराने मू यांकन करावे. सदर जागेसाठL मू यदर तRयात संभा:य eबनशेती दर नमद
ू नस यास या
-भाव 0े1ातील संभा:य eबनशेतीसाठL असलेला जा;तीचा दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे. ामीण 0े1ाम"ये संभा:य eबनशेती दर नमद
ू नस याने eबनशेती दरा3या 50% दर व सच
ू ना
[.16 (अ) मधील ना वकास वभागासाठL nदले या ;थल
ू ज%मनी3या कोjटका-माणे मू यांकन करJयात यावे.

25.

पड / पोटखराब / ड गरपड जमनींचे म&
ू यांकन :i) नागरK व ,भाव -े.ात पड / पोटखराब / डcगरपड ज%मनींचे मू यांकन संबZं धत मू य वभागातील दराने (100%) करावे.
ii) /ामीण -े. :अ) पोटखराब जमनीचे म&
ू यांकन :- हे Rटर आकार काढणेसाठL 7/12 वरल एकूण आकारास एकूण 0े1ाने (पड / पोटखराब 0े1 न वगळता) (आकार ÷ 0े1) भागावे. यानस
ु ार येणा-या
-,त हे Rटर आकारा3या मू य दरानस
ु ार व ज%मनी3या -कारानस
ु ार (िजरायत / बागायत / फळबागा) पोटखराबासह सव# 0े1 मू यांकनासाठL वचारात hयावे.
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ब) ड गरपड जमनीचे म&
ू यांकन :- ामीण 0े1ातील डcगरपड ज%मनीचे मू यांकन िजरायत ज%मनीचे -कारानस
ु ार व शेतसारा-माणे3या मू य दरा3या 75% दराने करावे. डcगरपड
ज%मनीपैक\ काह 0े1 7/12 नस
ु ार िजरायत / हं गामी / बारमाह बागायत अस यास या 0े1ाचे ज%मनी3या -कारानस
ु ार व शेतसा-या-माणे दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे.
26.

कंपनीचे लाभात होणा-या sयापारK त4वावर शेती / भाजीपाला उ4पादन / फुलो4पादन (floriculture) / रबर लागवड/ साग लागवड / फलो4पादन इ.दIतांचे म&
ू यांकन :अ) शेतीपरू क वापरासाठ7ची खरे दK :i) -,त हे Rटर आकाराचा दर वचारात घेऊन िजरायत ज%मनीसाठL सदर दरा3या द8ु पट (200%) दराने, हं गामी बागायतसाठL ,त8पट (300%) दराने व बारमाह बागायतसाठL (400%)
दराने मू यांकन करावे.
ii) बागायत वापरासाठL उदा.फूलबागा, फळबागा, ऊसशेती, इ.साठL ;वतं1 दर nदले अस यास ते दर अथवा उपरोRत (i) नस
ु ार येणारा दर यापैक\ जा;तीचा दर वचारात घेऊन मू यांकन
करावे.
iii) कंपनी खरे द करत अस याचे जागेत साठवणूक / -([या / संशोधनासाठL बांधकाम / अंतग#त र;ते करJयाचे -;तावत असते. यासाठL एकूण 0े1ा3या सव#साधारणपणे 20% 0े1
वचारात घेऊन एकूण 0े1ापैक\ 20% 0े1ाचे मू यांकन संभा:य eबनशेती -योजन वचारात घेऊन सदर गावा3या eबनशेती दरा3या 50% दराने करावे.
ब) केवळ शेतीपरू क :यवसाय उn©jट असले या कंपनी / सं;था :य,त5रRत इतर कंपनी / सं;थासाठL संभा:य eबनशेती वापर समजन
ू संबZं धत गावासाठL nदले या eबनशेती दरा3या 50%
दराने मू यांकन करावे.
क) कंपनी / सं;था उपरोRत -योजनासाठL खरे द करत असलेल जागा नागर व -भाव 0े1ातील eबनशेती / संभा:य eबनशेती / रnहवास / वकसन0म 0े1ात असेल तर संबZं धत मू य
वभागाचे लागू दरानस
ु ार मू यांकन करावे.
सदर जागा वकसन0म नसले या शेती / ना वकास / िजरायत मू य वभागात असलेस सदर मू य वभागा3या मू य दरा3या nदडपट (150%) दरानस
ु ार मू यांकन करावे.

27.

-ारपड :0ारपड (मीठ फुटले या) ज%मनीं3या बाबतीत आवयक ती शहा,नशा कन अशा ज%मनीचे मू यांकन बागायती ज%मनी3या मू यदरा3या 60% दराने करावे. सदर सच
ू ना नागर व
-भाव 0े1ातील ज%मनींसाठL लागू राहणार नाह.

28.

सहकारK गह
ु वकासाचे ,Iताव :ृ \नमाण संIथा0या पन
सहकार गह
ु व#कास -;तावामधील समावjट %मळकतींचे द;तांबाबत वाष#क मू य दर तRयानस
ु ार येणारे मू यांकन संबZं धतांना मा^य नसलेस महाराjk मl
ु ांक
ृ ,नमा#ण सं;था3या पन
अZध,नयम, 1958 3या कलम 31 अ^वये अ%भ,नण#याiवारे सव;तर मू यांकन कन घेJयात यावे.
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29.

संभाsय Wबनशेती वापरा0या शेतजमनींचे म&
ू यांकन :अ) ामीण 0े1ातील अथवा -भाव 0े1ातील eबनशेती / संभा:य eबनशेती मू यवभाग असले या जमीनी :य,त5रRत इतर खाजगी शेतजमीनींची वशेष नगर वकास -क प (Special
Townships), वशेष औदयोZगक 0े1े (Special Economic Zone), खासगी Zग5र;थान -क प (Hill Stations), इ.साठL -थम व[\ / ह;तांतरण होत अस यास तसेच शेतकर
:य,त5रRत इतर सं;था / कंपनी, शेतजमीन अ^य संभा:य ,नवासी / औदयोZगक / वा7णpय eबनशेती -योजनासाठL खरे द करत अस यास, याच-माणे ामीण 0े1ातील शासक\य
जमीनी eबनशेती -योजनासाठL ,नग#त होत अस यास, अशा संभा:य eबनशेती वापर / वकसनासाठL येणारा खच# वचारात घेता, ामीण 0े1ातील अशा -कार3या ज%मनींचे मू यांकन,
संबZं धत गावा3या वाष#क मू यदर तRयात nदले या -.चौ.मी.eबनशेती दरा3या 50% इतका मू यदर वचारात घेऊन व सच
ू ना [.16 (अ) मधील वभागासाठL nदले या ;थूल ज%मनीं3या
कोjटकानस
ु ार करJयात यावे. ामीण 0े1ातील शासक\य जमीन, शेती वापरासाठL ,नग#त होत अस यास वाष#क मू यदर तRयातील संबZं धत गावासाठL nदले या मू य वभागातील
आकार गट [.4 (5.01 ते 7.50) साठL असले या दरा-माणे येणारे मू य वचारात hयावे. -भाव 0े1ामधील ज%मनीचे मू यांकन संबZं धत -भाव 0े1ातील सार¦या गण
ु -दोष असले या
लगत3या संभा:य eबनशेती या मू य वभागातील मू य दर व ;थूल ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना [.16 (अ) मधील ना वकास वभागासाठL nदले या ;थूल ज%मनी3या कोjटका-माणे
करJयात यावे.
ब) ामीण 0े1ातील हायवेवरल (राjkय महामाग# / राpय महामाग#) स^मख
ु ज%मनीपैक\ 4000 चौ.मी.पय#त3या 0े1ाचे मू यांकन यास असलेल eबनशेती संभा:यता वचारात घेऊन खालल
कोjटका-माणे करJयात यावे. उव#रत ज%मनीचे मू यांकन सदर ज%मनी3या शेतसारा आकार गटानस
ु ार सदर गावासाठL nदले या -,त हेRटर दराने करावे.

अ.:.

-े.

वचारात tयावयाची ,\त चौ.मी. म&
ू य दराची ट3केवारK

1.

500 चौ.मी.पय#त

100%

2.

500 चौ.मी.ते 1,500 चौ.मी.

70%

3.

1,500 चौ.मी.ते 2,500 चौ.मी.

40%

4.

2,500 चौ.मी.ते 4,000 चौ.मी.

30%

वरल कोjटक वापरताना यामधील नमद
ू सव# ट8यातील मू यांकनाची बेरज कन मू यांकन ,निचत करावे.
क) ामीण 0े1ातील हायवेवरल ज%मनीं3या मू यवभागांसाठL nदलेले दर हे कोणयाह वापरा3या संभा:य eबनशेती ज%मनीचे असन
ू हायवेवरल eबनशेती झाले या ज%मनीचे मू यांकन सदर
जमीन दरा3या 120% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले या सच
ू ना [.16 (क) मधील कोjटका-माणे करJयात यावे.
ड) ामीण 0े1ातील 5000 लोकसं¦येपे0ा जा;त लोकसं¦ये3या census town साठL गावठाण ह©ीपासन
ू 200 मी.प5रघ;त 0े1ातील ज%मनीची eबनशेती संभा:यता वचारात घेऊन याचे
मू यांकन या गावासाठL nदले या eबनशेती दरा3या 50% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले या सच
ू ना [.16 (ब) मधील कोjटका-माणे करJयात यावे.
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30.

मंजरू वकास योजनेनस
ु ार0या आर-त (Reserved for public purpose) जमनींचे म&
ू यांकन :द;तात नमद
ू 0े1ापैक\ फRत मंजरू वकास योजनेनस
ु ार3या आर®0त / बाधीत 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू यदर तRयातील नमद
ू दरा3या 80% दराने करJयात यावे.

31.

टK.डी.आर.वापरणेत येणा-या भख
ू ंडाचे म&
ू यांकन :ठाणे, क याण डceबवल, %मरा-भाfदर, %भंवडी-,नजामपरू , पण
ु े, पंपर-Zचंचवड, ना%शक, औरं गाबाद व नागपरू महानगरपा%लका 0े1ातील वकसन करारनामा / बांधकाम वभागणी /
उप^न वभागणी द;तांचे मू यांकन करताना, याम"ये ट.डी.आर. 0े1ासह बांधकाम / उप^न वभागणी होत अस यास / ट.डी.आर.वापरJयात येणार आहे असे नमद
ू अस यास, वाष#क
मू य दर तRयात नमद
ू जमीन दराम"ये 25% वाढ दे ऊन येणारा दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा.

32.

वकसन करारनामा-बांधकाम -े. वभागणी ,करणी म&
ू यांकन :अ) जमीन मालकास मळणाया Bहयाचे मोबद&याचे म&
ू य
i)

जमीन मालका3या nहयाचे 0े1ाचे बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य

+
ii) जमीनमालकास बांधकामा:य,त5रRत %मळणारा रोख मोबदला, ¢डपॉ7झटवरल :याज, वकास शु क इ.द;तामधील नमद
ू बाबी वचारात घेऊन येणारे मू य (¢डपॉ7झटसाठL
द;ताम"ये 10% पे0ा जा;त :याजदर नमद
ू अस यास तो दर अथवा :याजदर नमद
ू नस यास 10% :याजदराने येणारे सरळ:याज वचारात hयावे )
ब) वकसनक4याला मळणाया Bहयाचे म&
ू य
वकसनकया#3या nहया3या जागेचे 0े1 x ज%मनीचा दर
उपरोRत (अ) व (ब) पैक\ जा;तीचे मू य बाजारमू य +हणन
ू वचारात hयावे.
33.

वकसन करारनामा-उ4पGन वभागणी (Revenue sharing) ,करणी म&
ू यांकन खालKल,माणे करावे :अ) जमीन मालकास मळणा-या Bहयाचे मोबद&याचे म&
ू य
i)

मालकाचे nहयाचे 0े1ाचे अन/
ु ेय वापर वचारात घेऊन याचे व[\ दरानस
ु ार येणारे आजचे मू य x 0.85

+
ii) जमीन मालकास या:य,त5रRत %मळणारा मोबदला, ¢डपॉ7झटवरल :याज इ. द;तामधील नमद
ू बाबी वचारात घेऊन येणारे मू य (¢डपॉ7झटसाठL द;ताम"ये 10% पे0ा जा;त
:याजदर नमद
ू अस यास तो दर अथवा 10% :याजदराने येणारे सरळ:याज वचारात hयावे).
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ब) संपण
ू  जमनीचे वाषक म&
ू य दर त34यातील जमीन दराने येणारे म&
ू यांकन
वरल अ) व ब) पैक\ जा;तीचे मू य वचारात hयावे.
34.

वकसन करारनाया0या अनष
ं ाने वकसक Iवत:साठ7 राखन
ु ग
ू ठे वत असले&या सद\नका / दक
ु ाने / कायालये इ. ते Iवत:साठ7 खरे दK करKत असले&या दIत ,करणी म&
ू यांकन :वकसन करारना+या3या अनष
ं ाने ;वत:साठL राखन
ु ग
ू ठे वले या सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये इ. वकसक ;वत:साठL खरे द करत असले या द;तांबाबत वाष#क मू य दर तRयातील
सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये इ.साठL3या मू य दरातन
ू बांधकाम वगoकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर वजा कन येणा-या मू य दरानस
ु ार प5रग7णत होणा-या मू यावर मl
ु ांक शु क
आकारावे.

35.

महाराjk मl
ु ांक (%मळकतीचे खरे बाजारमू य ,निचत करणे) ,नयम 1995 चे ,नयम [. 4(6) खालल परं तक
ु ानस
ु ार शासक\य अथवा ,नमशासक\य सं;था अथवा शासनाची महामंडळे /
उप[म अथवा ;था,नक -ाZधकरण (मनपा / नप) यांनी पव
ू ,# नधा#5रत (कं मती3या आधारे एखाiया %मळकतीची व[\ करत अस यास अथवा वाटप करत अस यास अशा सं;थांनी ,नधा#5रत
केलेल (कं मत हे खरे बाजारमू य समजन
ू यावर मl
ु ांक शु क आकारणी करावी. ब¯केकडे तारण ठे वले या मालमतेबाबत शासन ,नयR
ु त अZधकार यांचेमाफ#त %ललावात आलेल (कं मत ह
या मालमतेचे बाजारमू य समजन
ू यावर मl
ु ांक शु क आकारणी करावी. वरल :य,त5रRत इतर कोणयाह -करणी ठरवलेले / मा^य झालेले / समझोता झालेले मू य वचारात घेऊ
नये.

36.

वाषक म&
ू य दर त34यामRये एकच स.स.नं. / स.नं. / ग.नं. / अं.भ.ू :. दोन म&
ू य वभागात (उदा. भागश: रI4यास सGमख
ु व भागश: अंतगत भागात, काहK भाग शेती वभागात व
उवरKत भाग इतर वभागात इ.) असताना म&
ू यांकनासाठ7 वचारात tयावया0या बाबी / दIताचा भाग हणन
ू आवयक कागदप.े :भ%ू म अ%भलेख वभागाचा -मा7णत मोजणी नकाशा / नगर रचना वभागाकडील -ादे %शक योजने3या भाग नकाशाची -मा7णत -त / नगर प5रषद अथवा महानगरपा%लकेकडील
वकास योजने3या भाग नकाशाची -मा7णत -त / द;तात नमद
ू चत:ु %समेचे %मळकतीचे वण#न या बाबी वचारात घेऊन -ा8त कागदप1े / नकाशे यांचे आधारे खातरजमा करावी. मा1
संबZं धत द;ताम"ये मू यांकनावर प5रणाम करणा-या बाबी नमद
ं ाने आवयक परु ावा द;ताचा भाग नस यास सदर %स.स.नं./ स.नं./ ग.नं./ अं.भ.ू [. समावjट
ू नस यास व या अनष
ु ग
असले या मू य वभागापैक\ सवा#त जा;त मू य वभागाचा दर लावन
ू मू यांकन करावे.

37.

उपरोRत माग#दश#क सच
ू नांनस
ु ार वजावट / घट / सवलत दे Jयापव
ू o या पjृ ठथ# आवयक कागदप1े / नकाशाची सय-त द;तासोबत जोडून द;ताचा भाग करणे आवयक राहल. एकच स:हB
नंबर दोन मू यवभागात अस यास दो^हपैक\ जा;ती3या दराने मू यांकन करJयात यावे. सदर दर मा^य नस यास संबZं धत उपसंचालक नगर रचना / सहा.संचालक नगर रचना (मू यांकन)
यांचेकडून यापjृ ठयथ# आवयक कागदप1े सादर कन मू यवभाग ,निचत कन hयावे.
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38.

म&
ू यवभाग व म&
ू य दर \निचतीबाबत मागदशन :एखाद %मळकत जागेचे ;थान / वण#नानस
ु ार चक
ु \3या मू य वभागात समावjट असलेस (कं वा टं कलेखन चक
ू असलेस (कं वा मू यदर वभागात समावjट नस यास (कं वा मू यदर
उपल4ध होत नस यास %मळकतीचा 7/12 उतारा अथवा -ॉपट काड#, वकास योजनेचा भव
ू ापर दश#वणारा भाग नकाशा, गाव नकाशा, नगर भम
ू ापन काया#लयाकडील नकाशा (शीट), मोजणी
नकाशा इ. कागदप1े उपल4ध कन घेऊन सह िज हा ,नबंधक तथा मl
ु ांक िज हाZधकार यांनी संबZं धत सहाuयक संचालक नगर रचना मू यांकन यांचे काया#लयाशी संपक# साधन
ू मू य
वभाग व मू य दर ,निचत कन hयावा.
उपरोRत सच
ु ना हया, सदर सच
ु नेम"ये काह सध
ु ारणा / द
ु ;ती नcद नमद
ू अस यास या :य,त5रRत, nद. 31/12/2014 पयत अiययावत केले या आहे त.

nद.31/12/2014

सह/( °ीकर परदे शी )
म¦
ु य ,नयं1क महसल
ु  -ाZधकार तथा
नcदणी महा,नर0क, महाराjk राpय, पण
ु े
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