परशट-अ
न दणी व म
ु ांक वभाग
महाराातील सव महानगरपालका (बह
ुं ई महानगरपालका वगळून) नगर परषदा / नगर पंचायती, -भाव व .ामीण /े1 यामधील मळकतींचे वाषक म3
ू य दर त45यानस
ु ार
ृ #मब
म
ु ांक श3
ु क आकारणीकामी म3
ू यांकन कर7यासाठ9 अ:ययावत व सध
ु ारणेसह सवसाधारण मागदशक सच
ू ना
( परप1क ;.का.15/सवसाधारण मागदशक सच
ू ना/म3
ू यांकन/परप1क/1, ?द.01.01.2016 चे सहप1 )

अ.;.
1.

मागदशक सच
ू नेचा तपशील
भाडेकD असले3या ज#
ु या इमारतीचे अभहGतांतरण (खरे दI दGत) -करणी म3
ू 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

= ज ्ञ चौ.मी

5) मालमतेचे मालका3या ता4यात असलेले बांधकाम 0े1 = 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 Q 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’ (कं वा ज%मनी3या मळ
ू अन/
ु ेय चटई 0े1ाचे जमीन दराने होणा-या मू या3या 25% मू य यापैकU जा;तीचे
मू य
महानगरपा%लका :य,त5रVत 0े1ासाठL मू य = 16 x 9 x भ = .144 x ‘भ’ (कं वा ज%मनी3या मळ
ू अन/
ु ेय चटई 0े1ाचे जमीन दराने होणा-या मू या3या 25% मू य
यापैकU 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 Q 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 तVया-माणे ज%मनीचा दर)

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

ज%मनी3या मळ
ू अन/
ु ेय चटई 0े1ाचे जमीन दराने होणा-या मू या3या 40% मू य यापैकU जा;तीचे मू य
टIप :1) भाडेक असले या जु`या इमारतीचे %मळकत आहे या ि;थतीत (भाडेकं 3या हVकासहत) व]U होत अस यास अथवा केवळ जमीन मालकाचे हVकाचे ह;तांतरण होत अस यास
मू यांकन ,निचत करतांना -ोसाहनामक / अ,त5रVत चटई0े1 ,नदB शांकासह एकूण अन/
ु ेय चटई 0े1ाबाबत संब\ं धत स0म -ा\धकरणाचे उदा.महानगरपा%लका / नगर प5रषदा / नगर
पंचायती / नवनगर वकास -ा\धकरण / वशेष ,नयोजन -ा\धकरण, इ. अथवा यांचेकडील नeदणीकृत आ(क#टे Vट / इंिज,नअर यांचे -माणप1 घेणे बंधनकारक असेल. स0म -ा\धकरणाचे
/ नeदणीकृत आ(क#टे Vट / इंिज,नअर यांचे असे -माणप1 सादर के यास, यानस
ु ार एकूण अन/
ु ेय चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात घेJयात यावा. असे -माणप1 सादर न के यास ठाणे,
क याण-डegबवल, %भंवडी-,नजामपरू व %मरा-भाhदर 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 iयावा. 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 iयावा. 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 iयावा. 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 iयावा.
ज%मनीचे मळ
े चटई 0े1ाचे मू य काढणेसाठL असे -माणप1 सादर न के यास सव# महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगरपंचायतीसाठL; गावठाण / तसम दाटव;ती
ू अन/
ु य
0े1ात (कमान 2.00 व गावठाण / तसम दाटव;ती 0े1ाबाहे रल 0े1ासाठL (कमान 1.00 चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात iयावा.
2) भाडेक:या8त असले या जु`या इमारतीचा पन
ु व#कास वकसन करारना+याlवारे करJयात येणार अस यास महाराmn मo
ु ांक अ\ध,नयम 1958 चे कलम 31 अ`वये अ%भ,नण#यांतग#त
सव;तर मू यांकन कन iयावे.
2.

2.1) ज#
ु या इमारतीतील भाडेकDस नवीन इमारतीत जागा दे ताना करावयाचे म3
ू यांकन :अ) भाडेक3या ता4यात असलेले ज`
ु 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
रVकमेत भाडेकला qदले या 0े1ाची प5र%शmट ब मधील बांधकाम वगrकरणानस
ु ार वहत केले या नवीन बांधकामा3या दरावन प5रग7णत केलेल रVकम समावmट कन मू यांकन
करावे.
ब) sयावेळी भाडेकस दे Jयात येणारे नवीन इमारतीतील 0े1 ज`
ु या इमारतीतील 0े1ापे0ा जा;त असते, यावेळी ज`
ु या इमारतीतील 0े1ाइतVया बांधकामाचे मू यांकन वरल (अ) -माणे
प5रग7णत कन याम"ये जा;ती3या बांधकाम 0े1ाचे वाष#क मू य दर तVयातील ,नवासी / दक
ु ाने / काया#लया3या दरानस
ु ार येणारे मू य समावmट कन मू यांकन करावे.
2.2) भाडेकD RयाSत मळकत भाडेकDच खरे दI करIत अस3यास अशा -करणी RयाSत /े1ाचे येणाTया बाजारम3
ू याचे 40% म3
ू य वचारात Wयावे. भाडेकD RयाSत /े1ाRयXतर4त जमीन
मालकाची अXतर4त जागा खरे दI करIत अस3यास सदर /े1ाचे अनQ
ु ेय च./े.Xन.नस
ु ार म3
ू य वचारात घेऊन 5या र4कमेवर म
ु ांक श3
ु क आकारणी करावी.
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2.3) सहकारI गह
ु या इमारती]या पन
ु वकास -क3पाम^ये नवीन इमारतीत सभासदांना जागा दे ताना करावयाचे म3
ू यांकन :ृ Xनमाण संGथे]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 महाराmn मo
ु ांक अ\ध,नयमा3या कलम 4 नस
ु ार मo
ु ांक शु क आकारणी करावी.
ृ ,नमा#ण सं;थे3या लाभात करJयात येणा-या अनष
मा1 केवळ गह
ू सभासदाचे वैयिVतक लाभात सद,नका / गाळा ह;तांतरण
ृ ,नमा#ण सं;था व वकसक यां3यात वकसन करारनामा झाला अस यास, गह
ृ ,नमा#ण सं;थे3या मळ
करJयाचा 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;तऐवजा`वये ह;तांतरत
होणा-या सद,नका / गाळयांसाठL गह
ु ांक शु क आकारणी करJयात यावी. यापे0ा वाढव 0े1
ृ ,नमा#ण सं;थेने मा`यता qदले या 0े1ासाठL बांधकाम खचा#वर (construction cost) मo
वैयिVतक5रया घेत अस यास यास वाष#क मू य दर तVयातील दराने (सद,नका / दक
ु ानगाळा / काया#लय / औlयो\गक) मo
ु ांक शु क आकारणी करJयात यावी.
मागदशक सच
ु ना ;.1 व 2 साठ9 ?टप :अ) ,नर%सत मब
ंु ई भाडे ,नयं1ण अ\ध,नयम 1947 मधील तरतद
ु 3या आधारे तसेच महाराmn भाडे ,नयं1ण अ\ध,नयम 1999 चे कलम 7 (15)(क) अ`वये जो भाडेक अस याचे मानJयात
येईल केवळ अशा भाडेक व या3या ता4यातील 0े1ासाठLच उपरोVत सच
ू ना ].1 व 2 लागू आहे त. भाडेक असले या %मळकतीम"ये वरल-माणे सवलत दे ताना संब\ं धतांनी या
इमारतीत भाडेक qद.30 माच# 2000 रोजी पासन
ू वा;त:य करत असलेबाबत अथवा तlनंतर 5रतसर नeदणीकृत :यवहारा:दारे भाडेक3यावतीने द;ता:दारे हVक -ा8त केला असलेल
:यVती गेले पाच वषB भाडेक +हणन
ू वा;त:य करत अस याबाबतचा परु ावा दे णे आवयक आहे . उदा.महानगरपा%लकेकडील भाडेकची नeद असलेला %मळकत कर दाखला, भाडेक3या
नावे असलेले वीजदे यक, दरू "वनी दे यक, भाडेपावया, रे शनकाड#, महानगरपा%लकेचा :यापार परवाना, 1995 3या मतदार यादतील नeद यापैकU (कमान तीन परु ावे अथवा शासना3या
गह
ु प-ु 1, qद.16/8/2010 म"ये नमद
ू परु ा:यापैकU कोणतेह तीन परु ावे qद यानंतरच सवलत दे ता येईल. द;त नeदणीसाठL सादर
ृ ,नमा#ण वभागाचा ,नण#य ].लोकआ-2007/-.].120(अ)/दव
करताना भाडेकं 3या ता4यात असले या 0े1ाचा सव;तर तपशील व घेJयात येणारे भाडे द;ताम"ये नमद
ू कन या3या परु ा:यासह (कमान आठ qदवस अगोदर दु यम ,नबंधक
काया#लयास सादर करावे. उपरोVत सव# परु ावा कागदप1ां3या सय-ती द;ताचा एक भाग +हणन
ू राहतील. दु यम ,नबंधकांनी परु ा:यासाठL qदले या कागदप1ांची पडताळणी कन भाडेक
अस याची यांची खा1ी पट यास अशा द;ताची नeदणी करावी. %ल:ह ॲ`ड लायस`सचे द;तऐवजा`वये %मळणारे हVक या सवलतीसाठL पा1 असणार नाहत.
ब) या %मळकतींतील अन/
ु ेय बांधकाम 0े1 ,निचत करताना वकास ,नयं1ण ,नयमावलनस
ु ार अन/
ु ेय असलेला -ोसाहनामक वाढव चटई 0े1 ,नदB शांक (Incentive F.S.I.) दे खील
वचारात घेणे आवयक आहे .
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3.

घसारा :जु`या इमारती3या पव
ू ा#यmु यमानानस
ु ार घसारा वजावटनंतर होणारे मू य खालल कोmटका-माणे वचारात घेJयांत यावे.
इमारतीचे पव
ू ायु य (वषाम^ये)

घसारा वजावटIनंतर होणारI म3
ू याची ट4केवारI
आर.सी.सी./ इतर प4के बांधकाम

अध` प4के व क]चे बांधकाम

0 ते 2

100%

100%

2 पे0ा जा;त व 5 वषा#पर्यत

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%

टIप :1) जु`या मालमतेचे मू यांकन ,निचत करतेवेळी ज%मनदरापे0ा मू यांकन कमी येत अस यास सच
ू ना ].6 -माणे मू यांकन करावे.
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 वlयत
ु
दे यक, दरू "वनी दे यक आ7ण सोसायटचे -माणप1 यापैकU एक वचारात iयावे.
4.

काप`ट एरया / bब3ट-अप एरया :वाष#क मू य दर तVयाम"ये नमद
ु दर हे gब ट-अप 0े1ाचे आहे त. द;ताम"ये कापBट ए5रयाचा उ लेख अस यास, पढ
ु ल-माणे gब ट-अप ए5रया काढून मू यांकन करावे. परं तु कापBट
ए5रया:य,त5रVत 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 फVत नमद
ू 0े1 वचारात iयावे.
gब ट-अप ए5रया = 1.2 x कापBट ए5रया अथवा कापBट ए5रया = gब ट--अप ए5रया / 1.2
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5.

समह
ू गह
ृ बांधणी -क3पांतगत रो-हाउस / पc ट हाऊस / डयSु ले4स / बंगला / सदXनका :(अ) i) समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त असले या केवळ ,नवासी सद,नकेचे मू यांकन वाष#क मू य दर तVयातील संब\ं धत मू य वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दराने करावे.
ii) ठाणे / क याण-डegबवल / %भंवडी-,नजामपरू / उ हासनगर / %मरा-भाhदर / नवी मब
ंु ई / वसई-वरार / पण
ु े / पंपर-\चंचवड / ना%शक / औरं गाबाद / नागपरू महानगरपा%लका
0े1ामधील भख
ू ंडावर समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेVस / 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 iयावा. मा1 जर या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेVस / बंग यावर आर.सी.सी.ची ;लॅ ब नसेल आ7ण इतर
पVके अथवा अध#पVके ;वपाचे बांधकाम असेल तर, या %मळकतीचे मू यांकन करताना ,नवासी सद,नके3या दरा3या केवळ 10% जा;त दर वचारात iयावा.
iii) उपरोVत महानगरपा%लका 0े1ा:य,त5रVत 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 लेVस / बंग याचे मू यांकन संब\ं 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 पVके अथवा अध#पVके 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 लेVस / बंग यांचे
मू यांकन संब\ं 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,त5रVत इतर सहकार गह
ृ ,नमा#ण सं;थेमधील अथवा ;वतं1 रे खांकन मंजरू असले या भख
इमारती बाबतीत ;वतं1 मू यवभाग अथवा दर qदला नस यास सच
ू ना ]. 6 (i) (अ) नस
ु ार मू यांकन करावे.
(ब) ठाणे / क याण-डegबवल / %भंवडी-,नजामपरू / उ हासनगर / %मरा-भाhदर / नवी मब
ुं ई / वसई-वरार / पण
ु े / पंपर-\चंचवड / ना%शक / औरं गाबाद / नागपरू या महानगरपा%लका
0े1ातील 2 ते 10 हे Vटर3या मोठया ,नवासी -क पासाठL वाष#क मू य दर तVयात द;तात नमद
ू गह
ृ -क पाक5रता ;वतं1 मू यवभाग नस यास सदर -क प sया मू यवभागात
आहे या मू य वभागातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये दरा3या 105% दर व 10 हे Vटरपे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क पासाठL 110% दर या -क पातील सद,नका / दक
ु ाने /
काया#लयाचे मू यासाठL वचारात iयावा. उव#रत महानगरपा%लका / नगर प5रषदा 0े1ात 1.0 हे Vटर ते 2.0 हे Vटरपयत मोठया ,नवासी -क पासाठL वाष#क मू य दर तVयात गहृ
-क पाक5रता ;वतं1 मू य वभाग नस यास, सदर -क प sया 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 iयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस
/ डय8ु लेVस / बंग याचे मू यांकनासाठL उपरोVत -माणे वाढ दे ऊन येणा-या सद,नकां3या मू य दरा3या अन]
ु मे 20% व 15% जा;त दर वचारात iयावा. सदर -क पातील 120
चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेVस / बंग यांचे मू यांकनासाठL या मू य वभागातील सद,नका दरा3या उपरोVत संब\ं धत महानगरपा%लकेतील -क पा3या
0े1ा3या मया#दे-माणे 105% व 110% दर वचारात iयावा.
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6.

म3
ू य दर त45यात Gवतं1 दर ?दलेले नस3यास अथवा सच
ू ना ;.3 -माणे जमीन दरापे/ा कमी म3
ू यांकन येत अस3यास ववध वापरासाठ9]या मळकतींचे म3
ू यांकन :,नवासी %मळकत, वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसा,यक, तळमज यावरल दक
ु ाने / :यावसा,यक तसेच औlयो\गक वापरासाठL3या %मळकतींचे मू यांकन, संब\ं धत ज%मनी3या
दरावन व बांधकाम वगrकरणानस
ु ार3या नवीन बांधकामाचे (प5र%शmट - ब) दरावन खालल-माणे करावे.
(i) Xनवासी 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 उपरोVत ].4 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 वा7णsय 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 / वा7णsय 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) औ:योiगक मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल औlयो\गक इमारत = ज%मनीचे मू य +

घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य

ब) औlयो\गक गाळा = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.20 x गाळयाचे 0े1
(iv) ना वकास वभाग / शेत जमनी / िजरायत जमनी म3
ू य वभागातील कोण5याहI वापरा]या मळकतीचे म3
ू यांकन :%मळकतीचे मू य = सच
ू ना ].16 अ नस
ु ार ज%मनीचे मू य + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य
7.

दवाखाना, बँक, गोडाऊन, मा?हती तं1Qान पाकमधील न दणीकृत मा?हती तं1Qान (IT) / मा?हती तं1Qान सहाoयभत
ू सेवा (ITES) करताचे गाळे (Units), शाळा, महाव:यालये व धामक
इमारतीचे म3
ू यांकन :अ) तळमज यावरल र;यास`मख
गोडाऊन, खाजगी दवाखाने व बँकांचे मू यांकन वाष#क मू य दर तVयातील संब\ं 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) माqहती तं1/ान पाक#मधील नeदणीकृत माqहती तं1/ान / माqहती तं1/ान सहायभत
ू सेवा क5रता3या गाळयांचे मू यांकन वाष#क मू य दर तVयातील वा7णsय दराने न करता
औlयो\गक दराने करावे. औlयो\गक दर qदला 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 तVयामधील संब\ं धत मू य वभागातील ,नवासी इमारत दराने येणारे मू य व सच
ू ना ].6
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(i) (ब) नस
ु ार येणारे मू य यापैकU जा;तीचे मू यावर मo
ु ांक शु क आकारणी करावी.
सव# महावlयालयां3या (अ%भयांg1कU / वैlयकUय / :यव;थापन इ.) इमारतींचे मू यांकन संब\ं धत मू य वभागातील वरल मज यावरल :यावसा,यक / काया#लयासाठL3या दराने
येणारे मू य व सच
ू ना ].6 (ii) (क) नस
ु ार येणारे मू य यापैकU जा;तीचे मू यावर मo
ु ांक शु क आकारणी करावी.
उपरोVत दो`ह मु यांकनासाठL :यावसा,यक /काया#लयासाठL दर qदला नस यास, ,नवासी इमारत / सद,नका दराने मू य वचारात iयावे .दो`ह दर qदला नस यास केवळ
सच
ु ना ].6 (II) (क) चे मू य वचारात iयावे.
8.

दक
ु ानगाळयाचे म3
ू यांकन :अ) रGते स#मख
ु असलेलI दक
ु ाने : वाष#क मू यदर तVयातील दक
ु ाना3या दराने मू यांकन करावे.
ब) रGते स#मख
ु नसलेलI दक
ु ाने : वाष#क मू यदर तVयातील 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 संब\ं धत दु 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 /े1ापे/ा जाGत /े1ांची दक
ु ाने / कायालये : 450 चौ.मी.बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त 0े1ा3या दक
ु ान / काया#लये दराम"ये
ु ानांचे / काया#लयांचे मू यांकन करताना वाष#क मू य दर तVयातील संब\ं धत मू य वभागातील दक
खालल-माणे वजावट दे Jयात यावी.
दक
ु ानाचे / कायालयाचे बांधकाम /े1फळ

म3
ू य दराम^ये :यावयाची 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%

टIप :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
ु \ं गक वजावट वचारात iयावी.
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ड) मॉ3स RयXतर4त इतर मोठे दक
ु ान संकुल असले3या इमारतीतील दक
ु ानांचे म3
ू यांकन :अ.;.

दक
ु ान असलेला मजला

वाषक म3
ू य दर त45यातील दक
ु ानासाठ9]या दराची वचारात
Wयावयाची ट4केवारI

1)

तळघर (Basement)

70%

2)

खाल3या पातळीवरल तळमजला

3)

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

100%

4)

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

90%

5)

दस
ु रा व यावरल मजले

80%

(Lower Ground floor)

90%

टIप :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 iयावा.
2) उपरोVत संकुलातील र;यास`मख
ु नसले या दक
ु ानासाठL सच
ू ना ].8 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल.
9.

बं?दGत खरे दI /े1 दालनाचे संकुल (Malls) / }डपाट मcटल Gटोअस :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 म3
ं ीत म3
ू य दर त45यातील संबध
ू यवभागातील दक
ु ानां]या
दराचे वचारात Wयावयाची ट4केवारI

1.

तळघर (Basement)

80%

2.

खाल3या पातळीवरल तळमजला

3.

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

120%

4.

पqहला मजला

100%

5.

दस
ु रा मजला व यावरल मजले

80%

(Lower Ground floor)

100%

टIप :मॉ स / £डपाट# मटल ;टोअस#साठL वाष#क मू य दर तVयात ;वतं1 मू यवभाग कन दर qदला 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 मंजरू केले या बांधकाम नकाशाची -त द;तासोबत जोडणे
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आवयक राहल. वरल-माणे येणारा दर वाष#क मू य दर तVयातील संब\ं धत मू य वभागातील वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसायीक गाया3या दरापे0ा कमी येत अस यास
काया#लय / :यावसा,यक गायाचा दर वचारात iयावा. वरल-माणे येणा-या दरास प`
ु हा उपरोVत 8 (ब) येथील सच
ू ने-माणे घट दे Jयात येऊ नये.
10.

वाfणgय / र?हवास, सावजXनक-Xनम-सावजXनक / वाfणज ्य / र?हवास व औ:योiगक / वाfणgय अशा संम~ वापरा]या इमारतीमधील लोअर .ाउं ड लोअर वरIल दक
ु ाने [ मोठे दक
ु ान संकुल
/ बं?दGत खरे दI /े1 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 तVयातील संब\ं धत मू य वभागातील दक
ु ानदरा3या 100% दर वचारात घेऊन करावे.

11.

तळघर (Basement) :तळघर (Basement) वाहनतळा:य,त5रVत दक
ु ानासाठL / गोडाऊन / ;टोरे जसाठL वापरJयांत येत अस यास ठाणे / क याण-डegबवल / %भंवडी-,नजामपरू / उ हासनगर / मीरा-भाhदर
/ नवी मब
ुं ई / वसई-वरार / पण
ु े / पंपर-\चंचवड / ना%शक / औरं गाबाद / नागपरू महानगरपा%लका 0े1ासाठL संब\ं धत मू य वभागातील दक
ु ाना3या दरा3या 70% दराने व उव#रत 0े1ासाठL
60% दराने मू यांकन करावे.

12.

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

13.

इमारतीचे तळमज3याभोवती असलेलI जागा :मंजरू बांधकाम नकाशातील सद,नका / काया#लये / दक
ु ान यांना लागन
ू असले या ज%मनीचे, पा(कग अथवा अ`य कारणासाठL हVक दे Jयात येत असतील तर अशा ज%मनीचे
मू यांकन वाष#क मू य दर तVयातील संब\ं धत मू य वभागा3या जमीनदरा3या 40% दराने करावे.

14.

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

वाहनतळ (Parking) :;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता, अ`य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औlयो\गक) %मळकतीस आ3छाqदत वाहनतळाची (Covered Parking) उदा. पा(कग गॅरेज, ;ट ट
पा(कग व बहुवध मज यावरल पा(कग सु वधा उपल4ध अस यास आ3छाqदत वाहनतळा3या बांधकाम 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर तVयातील संब\ं धत (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने
/ औlयो\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 संब\ं धत मू यवभागातील
ज%मनदरा3या 40% दराने करावे. द;ताम"ये वाहनतळाचा उ लेख नस यास सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औlयो\गक यासाठL आ3छाqदत अथवा खुले वाहनतळ (Parking) दे Jयात आले
नस याचे हमीप1 घेऊन ते द;ताचा भाग करJयात यावे.

16.

Gथल
ू जमनीचे म3
ू यांकन :;थूल ज%मनीचे मू यांकन खालल कोmटका-माणे करावे. खरे दखतानस
ु ार खरे द दे णा-या एकाच अथवा %भ`न मालकाचे एकच गट नंबर / स:हB नंबर मधील qह;से सलग एकg1त
होत असतील अथवा एकाच मालकाचे वेगवेगळया स:हB नंबरची जमीन सलग एक1 होत असेल तर अशा एकg1त 0े1ास ;थल
ू ज%मनी3या खाल नमद
ू (अ) व (ब) मधील कोmटकानस
ु ार
वजावट दे Jयात यावी. मा1 %भ`न जमीन मालकाचे वेगवेगळया ज%मनीचे / स:हB नंबस#चे तक
ु डे जर सलग एकg1त होत असले तर अशा एकg1त 0े1ास तसेच एकाच जमीन मालका3या
वेगवेगळया qठकाणी असले या ज%मनीचे / स:हB नंबस#चे तक
ु डे सलग एकg1त होत नसतील तर अशा एकg1त 0े1ास सदर वजावट अन/
ु ेय राहणार नाह. याबाबत खा1ी करJयासाठL मोजणी
नकाशाची / गाव नकाशाची सय-त घेऊन तो द;ताचा भाग +हणन
ू नeदवJयात यावा.
अ) -ादे शक योजना / वकास योजनेनस
ु ार शेती / ना-वकास वभागातील /े1, -ादे शक योजना / वकास योजना नसले3या ?ठकाणी शेत जमनी या म3
ू यवभागाम^ये समावट /े1 व gया
जमनीबाबत चौरस मीटर व -Xत हे 4टर असे दोन दर ?दले अस3यास अशा /े1ाचे म3
ू यांकन
अ.;.

/े1

वग एक

वग दोन

केवळ -.चौ.मी.दर ?दले अस3यास -.चौ.मी.

वाषक म3
ू य दर त45याम^ये एकाच जमनीसाठ9 -.चौ.मी. व -.हे .असे दो#हI दर ?दले

दराची वचारात Wयावयाची ट4केवारI

असले3या म3
ू य वभागाम^ये समावट /े1ाचे म3
ू यांकन

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 अ\धक (+)
उव#रत 0े1ाचे -.हे .दराने होणारे मू यांकन

टIप :1) वरल कोmटक वापरताना माग#दश#क सच
ू ना ]. 16 (अ) म"ये नमद
ू केले या सव# ट88यातील मू यांकनाची बेरज कन मू यांकन ,निचत करावे.
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2) सदर कोmटक नागर व -भाव0े1ातील शेतज%मनींना लागू करणेपव
े
ू r वकास योजना / -ादे %शक योजनेचा अlयावत +हणजे तीन मqह`या3या आतील भव
ू ापर दाखला तपासन
ू अन/
ु य
भव
ू ापराबाबत खा1ी करणे व तो द;तासोबत जोडणे आवयक राहल.
ब) नागरI /े1ा]या वकास योजनेनस
ु ार शेती तथा ना वकास वभागातील म3
ू य वभाग वगळता उवरIत र?हवास / वाfणgय / औ:योiगक इ.वकसन/म वापरा]या अथवा वकास योजना
नसले3या ?ठकाणी वकसन/म जमनी म3
ू य वभागाम^ये समावट असलेले /े1 तसेच -ादे शक योजना असले3या/नसले3या -भाव/े1ातील संभाRय bबनशेती या म3
ू य वभागातील /े1

अ.;.

/े1फळ

वचारात Wयावयाची -.चौ.मी. म3
ू य दराची ट4केवारI
ठाणे / क3याण-ड bबवलI / भंवडी-Xनजामपरू / उ3हासनगर / मीरा-भादर / नवी मब
ुं ई / वसई-

अ#य सव महानगरपालका, नगरपालका,

वरार / पण
ु े / पंपरI-iचंचवड / नाशक / औरं गाबाद / नागपरू या महानगरपालका /े1ासाठ9

-भाव/े1 व .ामीण /े1ासाठ9

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%

टIप :- वरल कोmटक 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) bबनशेती / वकसत जमनीचे / भख
ू ंडाचे म3
ू यांकन :रqहवास / वा7णsय / औlयो\गक इ.वापरासाठL gबनशेती केलेले मंजूर रे खांकनाखालल संपण
ू # 0े1ाची (र;ते, खुल जागा, सु वधा 0े1 इ.सह) व]U होत अस यास, वाष#क मू य दर
तVयातील संब\ं धत वापरा3या gबनशेती दरा3या 90% दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा. मंजरू रे खांकनातील र;ते, खल
ु  जागा, सु वधा 0े1 इ.वगळून केवळ एक अथवा यापे0ा
अ\धक भख
ू ंडाची व]U होत अस यास अशा 0े1ास / एकg1त 0े1ास थेट gबनशेती / वक%सत ज%मनीचा दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा.
17.

नागरI व -भाव /े1ातील रG5याकरता Gवतं1 म3
ू य वभाग असले3या म3
ू य वभागातील आतील बाजस
ू असले3या भख
ू ंडा]या 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.पैकU 50 मी.पे0ा
जा;त अंतग#त भागात ि;थत असले या ;थूल ज%मनींचे मल
ू ्य, र;यावरल मू यदरा3या 70% दर अथवा अशा र;यालगत3या अंतग#त ि;थत ज%मनीसाठL असले या मू य वभागातील दर
या दो`हपैकU जा;तीचा दर वचारात घेऊन ठरवJयात यावे. सदर भख
ू ंड 50 मी. अंतरात येत नस याबाबत वकास योजनेचा / -ादे %शक योजनेचा भाग नकाशा, जागे3या मोजणी नकाशा
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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 मंजूर 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.

उ:वाहन सू वधा नसले3या इमारती :उदवाहन सु वधा नसले या ,नवासी इमारती / सद,नका / इमारतीतील वर3या मज यावरल काया#लयाचे मू यांकन खालल-माणे मू यदराची टVकेवार वचारात घेऊन करJयात
यावे.

19.

अ.;.

इमारतीचा मजला

वचारात Wयावयाची संबiं धत म3
ू य दराची ट4केवारI

1.

तळ मजला / ि;ट ट ¤लोअर

100%

2.

पqहला

100%

3.

दस
ु रा

95%

4

,तसरा

90%

5.

चौथा व यावरल सव# मज यांसाठL

80%

उ:वाहन सु वधा असले3या बहुमजलI इमारती :बहुमजल ,नवासी इमारती / सद,नका / इमारतीतील वर3या मज यावरल काया#लयाचे मू यांकन करताना संब\ं धत मू यवभागातील दराम"ये पढ
ु ल-माणे वाढ वचारात iयावी.
अ.;.

इमारतीचा मजला

वाषक म3
ू यदराम^ये 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 म3
ू यांकन :अ) 7/12 उतारा पाहणे :- ामीण 0े1ात शेतज%मनीचे मू यांकन करतांना या ज%मनीचे मागील 3 वषाचे 7/12 उतारे पाहून व यावरल पकपाJयाची व इतर शे-याची नeद 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 इयाद
: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) शेतजमनी]या एखादया -कारासाठ9 म3
ू यदर नमद
ु नस3यास :- ामीण 0े1ात जेथे िजरायत, हं गामी बागायत वा बारमाह बागायत यापैकU एखाlया -कारातील शेतज%मनींसाठL ;वतं1
दर नमद
ू नसतील तेथे खालल-माणे -माण वापन मू यांकन करावे.
िजरायत / कोरडवाहु धानशेती

हं गामी बागायत / तरIपॅडी / बागायती धानशेती

बारमाहI बागायत / उसशेती / फळबाग / फुलबाग / Sलॅ #टे शन

1.00

1.50

2.00

टIप :- ामीण 0े1ात sया qठकाणी िजरायत, हं गामी बागायत वा बारमाह बागायत ज%मनींसाठL ;वतं1 दर नमद
ू आहे त, या qठकाणी ह सच
ू ना लागू असणार नाह.
क) शासनाने / िज3हाiधकारI यांनी खाणपा (Mining Belt) हणन
ू जाहIर केलेले /े1 तसेच पवनउजा / सौरउजा -क3प :- अशा -क पासाठL -थम खरे द / व]U होणा¨या ामीण
0े1ातील ज%मनीचे मू य या ज%मनी3या शेतसारा आकारणी गटानस
ु ार वाष#क मू य दर तVयात नमद
ू दरा3या द8ु पट दराने वचारात iयावे.
-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 तVयात ती sया मू य वभागात
आहे यासाठL3या -,त हेVटर दरा3या द8ु पट दराने वचारात iयावे. सदर ज%मनीसाठL -.चौ.मी. अथवा -,त हे Vटर व -.चौ.मी. असे दो`ह दर qदले अस यास ;थल
ू ज%मनीबाबत
असणार सच
ू ना ].16 (अ) येथील कोmटक वापन येणारे मू य द8ु पट न करता थेट वचारात iयावे. सदर जमीन संभा:य gबनशेती / रqहवास / वकसन0म वभागात अस यास या
मू य वभागातील ज%मनीसाठL असलेला मू य दर व ;थूल ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना ].16 (ब) येथील कोmटक वापन येणारे मू य द8ु पट न करता थेट वचारात iयावे.
ड) सौरउजा व पवनच4क -क3पासाठ9 -थम खरे दI केलेलI जमीन आवयक सु वधेसह वकसत कDन अ#य Rय4तीस / कंपनीस व; / हGतांतरण होणा-या जमनीसाठ9 वकसन खच
वचारात घेता जमनीचे म3
ू यांकन खालIल-माणे करावे
i)

.ामीण /े1ासाठ9 :- [ (संब\ं धत ज%मनी3या शेतसारा आकारणी गटानस
ु ार वाष#क मू य दर तVयात नमद
ू -,त हे Vटर दर ) x 2 + . 15,00,000 ] x जागेचे 0े1फळ (हेVटर)

ii) -भाव व नागरI /े1ासाठ9 :- िजरायत / शेती / ना वकास वभागातील ज%मनीसाठL केवळ -,त हेVटर दर qदले अस यास वरल-माणे मू यांकन करावे.
सदर ज%मनीसाठL -.चौ.मी. अथवा -.चौ.मी. व -.हे .असे दो`ह दर qदले अस यास ;थल
ू ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना ].16 (अ) येथील कोmटक वापन येणा-या मू याम"ये
-.हे . .15,00,000/- -माणे खच# समावmट कन एकूण मू य काढावे.
सदर ज%मनी संभा:य gबनशेती / रqहवास / वकसन0म वभागातील अस यास या मू य वभागातील ज%मनीसाठL असलेला मू य दर व ;थूल ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना
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].16 (ब) येथील कोmटक वापन येणा-या मू याम"ये -.हे . .15,00,000/- -माणे खच# समावmट कन एकूण मू य काढावे.
फ) कॉ+पेनसेटर वनीकरणासाठL वनवभागास ह;तांतर करJयात येणा¨या ज%मनीचे मू य वाष#क मू यदर तVयात नमद
ू दराने करJयात यावे.
ग) महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगर पंचायती3या वकास योजनेतील ना-वकास / ह5रतप©ा / शेती वभागातील ज%मनीसाठL वाष#क मू य दर तVयात ;वतं1 मू य वभाग / दर qदले
नस यास सदर जमीन sया मू य वभागात समावmट आहे या मू य वभागा3या दरा3या 40% दर व संब\ं धत जागेचे 0े1ासाठL ;थल
ू ज%मनीबाबत असणार सच
ू ना ].16 (अ) येथील
कोmटक वापन मू यांकन करJयात यावे.
21.

10 आर पे/ा कमी /े1फळा]या शेतजमनीचे म3
ू यांकन :अ) -भाव0े1 व ामीण भागात 10 आर पे0ा कमी 0े1ा3या पड ज%मनीची (कं वा शेतज%मनीची व]U होत असेल आ7ण अशा ज%मनीसाठL केवळ -ती हेVटर दर नमद
ू अस यास, या
ज%मनी3या पकपाणी नeदनस
ु ार येणा-या मू यदरा3या दडपट दराने मू यांकन करावे. मा1 वाष#क मू यदर तVयाम"ये sया qठकाणी तरपॅडी (भातशेती) साठL ;वतं1 दर नमद
ू आहे त,
अशा वभागातील एखादया संपण
# णे व]U 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]U करावया3या 0े1ासाठL पाटबंधारे वभागाचे पाणी उपल4ध होत नस याचे संब\ं धत -ा\धका-याचे
-माणप1 द;ताचा भाग +हणन
ू जोड यास सच
ू ना ]मांक 20 नस
ु ार मु याकन करावे.

22.

वाडी वभाजन :वाडी वभाजनाने sया qठकाणी ;वतं1 महसल
ू  गांवे अि;तवात आल आहे त, या गावांसाठL वाष#क मू यदर तVयाम"ये ;वतं15रया मू य दर qदले नस यास वभाजनापव
ू r3या
%स.स.नं./ स.नं.नस
ु ार लागू असणा-या मू यदराने मू यांकन करावे.

23.

.ामीण, -भाव व वकास योजना नसले3या नागरI /े1ातील -5य/ातील bबनशेती / वकसत व संभाRय bबनशेती / वकसन/म जमनीचे म3
ू यांकन :अ) ामीण 0े1ात शेतजमीनीची व]U होत असेल व ती जमीन gबनशेती झाल असेल तर या ज%मनीचे / ज%मनीमधील भख
ू ंडाचे मू यांकन, या गावाचा gबनशेती मू यदर व ;थूल
ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना ].16 (क) नस
ु ार करावे.
ब) -भाव व वकास योजना नसले या नागर 0े1ातील िजरायत / शेती या मू य वभागातील शेत ज%मनीची व]U होत असेल व ती जमीन gबनशेती / वक%सत झाल असेल तर या
ज%मनीचे / ज%मनीमधील भख
ू ंडाचे मू यांकन सदर गावा3या सार§या गण
ु -दोष असले या लगत3या gबनशेती / वक%सत मू य वभागातील मू य दर व ;थूल ज%मनीसाठL असलेल
सच
ू ना ].16 (क) नस
ु ार करावे.
क) ामीण 0े1ातील वा7णsय / औlयो\गक gबनशेती झाले या ज%मनींसाठL वाष#क मू यदर तVयात ;वतं1 दर qदले नस यास या गावासाठL3या gबनशेती मू य वभागासाठL qदले या
दरा3या 110% मू यावर मo
ु ांक शु क आकारणी करावी.
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ड) -भाव व वकास योजना नसले या नागर 0े1ाम"ये मू य दर तVयात gबनशेती / वक%सत मू य वभागाम"ये, gबनशेती न झालेल जमीन समावmट अस यास व अशा ज%मनीवर
-ादे %शक योजनेतील ,नयमानस
ु ार व झोन दाख यानस
ु ार रqहवास / वा7णsय / औlयो\गक वापर अन/
ु ेय अस यास, याचे मू यांकन संभा:य gबनशेती / वकसन0म समजन
ू सदर
गावा3या सार§या गण
ु -दोष असले या लगत3या संभा:य gबनशेती / वकसन0म या मू य वभागातील मू य दराने रqहवास वापर वभागातील ;थल
ू ज%मनीसाठL असलेल सच
ू ना ].16
(ब) नस
ु ार करावे, तथाप अशा ज%मनीस अ\धकृत पोच र;ता (मंजूर रे खांकनातील र;यासह इतर वlयमान साव#ज,नक र;ते) नस यास अशा ज%मनीचे मू यांकन करताना उपरोVत
मू या3या 70% मू य वचारात घेऊन सच
ू ना ].16 (ब) नस
ु ार करावे.
इ) -भाव व वकास योजना नसले या नागर 0े1ाम"ये मू य दर तVयात gबनशेती / वक%सत मू य वभागाम"ये, gबनशेती न झालेल जमीन समावmट अस यास व अशा ज%मनीवर
-ादे %शक योजनेतील ,नयमानस
े नस यास मा1 अ\धकृत पोच र;ता (मंजूर रे खांकनातील र;यासह इतर
ु ार व झोन दाख यानस
ु ार रqहवास / वा7णsय / औlयो\गक वापर अन/
ु य
वlयमान साव#ज,नक र;ते) उपल4ध अस यास, अशा ज%मनीसाठL सच
ू ना ].16 (अ) ;थूल जमीनीचे कोmटक वापन मू यांकन करJयात यावे, तथाप अशा ज%मनीस अ\धकृत पोच
र;ता (मंजरू रे खांकनातील र;यासह इतर वlयमान साव#ज,नक र;ते) उपलबध नस यास, अशा ज%मनीचे मू यांकन, या ज%मनीस -ती चौरस मीटर व -ती हे Vटर असे दो`ह दर
अस यास केवळ -,त हेVटर दराने करJयात यावे. मा1 केवळ -,त चौ.मी. दर अस यास सार§या गण
ु -दोष असले या लगत3या िजरायत / शेतज%मनी3या दराने करJयात यावे.
ई) -भाव व वकास योजना नसले या नागर 0े1ातील संभा:य gबनशेती / वकसन0म मू य वभागातील जमीन gबनशेती अस यास / झा यास व या ज%मनीसाठL gबनशेती / वक%सत
ज%मनीचा दर qदला नस यास, याचे मू यांकन सदर गावातील सार§या गण
ु -दोष असले या लगत3या gबनशेती / वक%सत ज%मनी या मू य वभागातील मू य दर व ;थल
ू ज%मनीसाठL
असलेल सच
ू ना ].16 (क) वचारात घेऊन करJयात यावे.
फ) ामीण / -भाव 0े1ातील भव
ू ापर बदलाबाबत (change of zone) -ाथ%मक अ\धसच
ू ना ,नग#%मत झाले या ज%मनीसाठL, gबनशेती संभा:यता वचारात घेऊन, या गावासाठL qदले या
gबनशेती दरा3या 50% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले या सच
ू ना ].16(ब) मधील कोmटका-माणे मू यांकन करणेत यावे.
24.

शेतघराचे (Farm house) / वनघराचे (Forest house) म3
ू यांकन :ामीण व -भाव 0े1ातील शेत ज%मनीची, शेतघरासाठL / वनघरासाठL जर ज%मनीची खरे द होत असेल तर संभा:य gबनशेती वापर समजन
ू या-माणे व सच
ू ना ].16 (अ) मधील
नावकास वभागासाठL qदले या ;थल
ू जमीनी3या कोmटका-माणे संभा:य gबनशेती3या दराने मू यांकन करावे. सदर जागेसाठL मू यदर तVयात संभा:य gबनशेती दर नमद
ू नस यास या
-भाव 0े1ातील संभा:य gबनशेतीसाठL असलेला जा;तीचा दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे. ामीण 0े1ाम"ये संभा:य gबनशेती दर नमद
ू नस याने gबनशेती दरा3या 50% दर व सच
ू ना
].16 (अ) मधील ना वकास वभागासाठL qदले या ;थूल ज%मनी3या कोmटका-माणे मू यांकन करJयात यावे.

25.

पड / पोटखराब / ड गरपड जमनींचे म3
ू यांकन :i) नागरI व -भाव /े1ात पड / पोटखराब / डeगरपड ज%मनींचे मू यांकन संब\ं धत मू य वभागातील दराने (100%) करावे.
ii) .ामीण /े1 :अ) पोटखराब जमनीचे म3
ू यांकन :- हे Vटर आकार काढणेसाठL 7/12 वरल एकूण आकारास एकूण 0े1ाने (पड / पोटखराब 0े1 न वगळता) (आकार ÷ 0े1) भागावे. यानस
ु ार येणा-या
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-,त हे Vटर आकारा3या मू य दरानस
ु ार व ज%मनी3या -कारानस
ु ार (िजरायत / बागायत / फळबागा) पोटखराबासह सव# 0े1 मू यांकनासाठL वचारात iयावे. एखादा स.नं./ग.नं.पण
ू #
पोटखराब असन
ू यास आकार नमद
ू नसेल व पीकपाणी / इतर शे-याम"ये पड नमद
ू अस यास, अशा ज%मनीचे, िजरायत शेतज%मनी 0.00 ते 1.25 या आकार गटानस
ु ार दर वचारात
घेऊन मू यांकन करावे. मा1 सदर ज%मनी3या 7/12 उता-यावरल पीकपाJयाम"ये पके नमद
ू अस यास सच
ू ना ].20 नस
ु ार मू यांकन करावे.
ब) ड गरपड जमनीचे म3
ू यांकन :- ामीण 0े1ातील डeगरपड ज%मनीचे मू यांकन िजरायत ज%मनीचे -कारानस
ु ार व शेतसारा-माणे3या मू य दरा3या 75% दराने करावे. डeगरपड
ज%मनीपैकU 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 RयापारI त5वावर शेती / भाजीपाला उ5पादन / फुलो5पादन (floriculture) / रबर लागवड/ साग लागवड / फलो5पादन इ.दGतांचे म3
ू यांकन :अ) शेतीपरू क वापरासाठ9ची खरे दI :i) ामीण 0े1ातील िजरायत ज%मनीसाठL -,त हे Vटर आकारानस
ु ार येणा¨या दरा3या द8ु पट (200%) दराने, हं गामी बागायतसाठL ,त8पट (300%) दराने व बारमाह बागायतसाठL
(400%) दराने मू यांकन करावे.
बागायत वापरासाठL उदा.फूलबागा, फळबागा, ऊसशेती, इ.साठL ;वतं1 दर qदले अस यास ते दर अथवा उपरोVत (i) नस
ु ार येणारा दर यापैकU जा;तीचा दर वचारात घेऊन
मू यांकन करावे.
ii) कंपनी खरे द करत अस याचे जागेत साठवणक
ू / -(]या / संशोधनासाठL बांधकाम / अंतग#त र;ते करJयाचे -;तावत असते. यासाठL एकूण 0े1ा3या सव#साधारणपणे 20% 0े1
वचारात घेऊन एकूण 0े1ापैकU 20% 0े1ाचे मू यांकन संभा:य gबनशेती -योजन वचारात घेऊन सदर गावा3या gबनशेती दरा3या 50% दराने करावे.
iii) कंपनी / सं;था उपरोVत -योजनासाठL खरे द करत असलेल जागा नागर व -भाव 0े1ातील gबनशेती / संभा:य gबनशेती / रqहवास / वकसन0म वभागातील ज%मनीसाठL संब\ं धत
मू य वभागाचे लागू दरानस
ु ार मू यांकन करावे.
iv) नागर व -भाव 0े1ातील वकसन0म नसले या शेती / ना वकास / िजरायत मू य वभागातील ज%मनीसाठL संब\ं धत मू य वभागा3या मू य दरा3या qदडपट (150%) दरानस
ु ार
मू यांकन करावे.
v) केवळ शेतीपरू क :यवसाय उqmट असले या कंपनी / सं;था :य,त5रVत इतर कंपनी / सं;थासाठL संभा:य gबनशेती वापर समजन
ू संब\ं धत गावासाठL qदले या gबनशेती दरा3या 50%
दराने 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.
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28.

सहकारI गह
ु वकासाचे -Gताव :ृ Xनमाण संGथा]या पन
सहकार गह
ु व#कास -;तावामधील समावmट %मळकतींचे द;तांबाबत वाष#क मू य दर तVयानस
ु ार येणारे मू यांकन संब\ं धतांना मा`य नसलेस महाराmn मo
ु ांक
ृ ,नमा#ण सं;था3या पन
अ\ध,नयम, 1958 3या कलम 31 अ`वये अ%भ,नण#याlवारे सव;तर मू यांकन कन घेJयात यावे.

29.

संभाRय bबनशेती वापरा]या शेतजमनींचे म3
ू यांकन :अ) ामीण / -भाव / वकास योजना नसले या नागर 0े1ातील gबनशेती / वक%सत व संभा:य gबनशेती / वकसन0म मू य वभाग असले या जमीनी :य,त5रVत इतर खाजगी
शेतजमीनींची (िजरायत जमीनी) वशेष नगर वकास -क प (Special

Townships), वशेष औदयो\गक 0े1े (Special Economic Zone), खासगी \ग5र;थान -क प (Hill

Stations), इ.साठL -थम व]U / ह;तांतरण / भाडेप©ा होत अस यास तसेच शेतकर :य,त5रVत इतर सं;था / कंपनी, शेतजमीन अ`य संभा:य ,नवासी / औदयो\गक / वा7णsय
gबनशेती -योजनासाठL खरे द करत अस यास, याच-माणे ामीण 0े1ातील शासकUय जमीनी gबनशेती -योजनासाठL ,नग#त होत अस यास, अशा संभा:य gबनशेती वापर /
वकसनासाठL येणारा खच# वचारात घेता, ामीण 0े1ातील अशा -कार3या ज%मनींचे मू यांकन, संब\ं धत गावा3या वाष#क मू यदर तVयात qदले या -.चौ.मी.gबनशेती दरा3या 50%
इतका मू यदर वचारात घेऊन व सच
ू ना ].16 (अ) मधील ;थूल ज%मनीं3या कोmटकानस
ु ार करJयात यावे. ामीण 0े1ातील शासकUय जमीन, शेती वापरासाठL ,नग#त होत अस यास
वाष#क मू यदर तVयातील संब\ं धत गावासाठL qदले या मू य वभागातील आकार गट ].4 (5.01 ते 7.50) साठL असले या दरा-माणे येणारे मू य वचारात iयावे. -भाव / वकास
योजना नसले या नागर 0े1ामधील उपरोVत सव# -योजनासाठL िजरायत / ना-वकास वभागातील ज%मनीचे मू यांकन संब\ं धत 0े1ातील सार§या गण
ु -दोष असले या लगत3या संभा:य
gबनशेती / वकसन0म या मू य वभागातील मू य दर वचारात घेऊन व सच
ू ना ].16 (अ) मधील ;थूल ज%मनी3या कोmटका-माणे करJयात यावे.
ब) ामीण 0े1ातील हायवेवरल (राmnय महामाग# / राsय महामाग#) स`मख
ु ज%मनीपैकU 4000 चौ.मी.पय#त3या 0े1ाचे मू यांकन यास असलेल gबनशेती संभा:यता वचारात घेऊन खालल
कोmटका-माणे करJयात यावे. उव#रत ज%मनीचे मू यांकन सदर ज%मनी3या शेतसारा आकार गटानस
ु ार सदर गावासाठL qदले या -,त हेVटर दराने करावे.

अ.;.

/े1

वचारात Wयावयाची -Xत चौ.मी. म3
ू य दराची ट4केवारI

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 कोmटक वापरताना यामधील नमद
ू सव# ट8यातील मू यांकनाची बेरज कन मू यांकन ,निचत करावे.
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क) ामीण 0े1ातील हायवेवरल ज%मनीं3या मू यवभागांसाठL qदलेले दर हे कोणयाह वापरा3या संभा:य gबनशेती ज%मनीचे असन
ू हायवेवरल gबनशेती झाले या ज%मनीचे मू यांकन सदर
जमीन दरा3या 120% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले या सच
ू ना ].16 (क) मधील कोmटका-माणे करJयात यावे.
ड) -भाव 0े1ातील गावा:य,त5रVत ामीण 0े1ातील 5000 लोकसं§येपे0ा जा;त लोकसं§ये3या Census Town साठL गावठाण हीपासन
ू 200 मी. प5रघ;त 0े1ातील िजरायत ज%मनीची
gबनशेती संभा:यता वचारात घेऊन याचे मू यांकन या गावासाठL qदले या gबनशेती दरा3या 50% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले या सच
ू ना ].16 (ब) मधील कोmटका-माणे
करJयात यावे. सदर गावाची व यामधील 200 मी.प5रघ;त 0े1ातील ज%मनीं3या स.नं./ग.नं.ची याद दु यम ,नबंधक यांचेकडे उपल4ध आहे . सदर याद :य,त5रVत इतर कोणयाह
गावास ह सच
ू ना लागू नाह.
30.

मंजरू वकास योजनेनस
ु ार]या आर/त (Reserved for public purpose) जमनींचे म3
ू यांकन :द;तात नमद
ू 0े1ापैकU फVत मंजूर वकास योजनेनस
ु ार3या आर±0त / बाधीत 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू यदर तVयातील नमद
ू दरा3या 80% दराने करJयात यावे व ;थूल
ज%मनीसाठL असले या सच
ू ना ].16 (ब) मधील कोmटका-माणे करJयात यावे.

31.

टI.डी.आर.वापरणेत येणा-या जमनी / भख
ू ंडाचे म3
ू यांकन :ठाणे, क याण डegबवल, %मरा-भाhदर, %भंवडी-,नजामपरू , वसई-वरार, पण
ु े, पंपर-\चंचवड, 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 तVयात नमद
ू जमीन दराम"ये 25% वाढ दे ऊन येणारा दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा.

32.

वकसन करारनामा-बांधकाम /े1 वभागणी -करणी म3
ू यांकन :अ) जमीन मालकास मळणाTया ?हयाचे मोबद3याचे म3
ू य
i)

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

+
ii) जमीनमालकास बांधकामा:य,त5रVत %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 iयावे )
ब) वकसनक5याला मळणाTया ?हयाचे म3
ू य
वकसनकया#3या qहया3या जागेचे 0े1 x ज%मनीचा दर
उपरोVत (अ) व (ब) पैकU जा;तीचे मू य बाजारमू य +हणन
ू वचारात iयावे.
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33.

वकसन करारनामा-उ5प#न वभागणी (Revenue sharing) -करणी म3
ू यांकन खालIल-माणे करावे :अ) जमीन मालकास मळणा-या ?हयाचे मोबद3याचे म3
ू य
i)

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

+
ii) जमीन मालकास या:य,त5रVत %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 iयावे).
ब) संपण
ू  जमनीचे वाषक म3
ू य दर त45यातील जमीन दराने येणारे म3
ू यांकन
वरल अ) व ब) पैकU जा;तीचे मू य वचारात iयावे.
34.

वकसन करारनाया]या अनष
ं ाने वकसक Gवत:साठ9 राखन
ु ग
ू ठे वत असले3या सदXनका / दक
ु ाने / कायालये इ. ते Gवत:साठ9 खरे दI करIत असले3या दGत -करणी म3
ू 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 तVयातील
सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये इ.साठL3या मू य दरातन
ू बांधकाम वगrकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर वजा कन येणा-या मू य दरानस
ु ार प5रग7णत होणा-या मू यावर मo
ु ांक शु क
आकारावे.

35.

महाराmn मo
ु ांक (%मळकतीचे खरे बाजारमू य ,निचत करणे) ,नयम 1995 चे ,नयम ]. 4(6) खालल परं तक
ु ानस
ु ार शासकUय अथवा ,नमशासकUय सं;था अथवा शासनाची महामंडळे /
उप]म अथवा ;था,नक -ा\धकरण (मनपा / नप) यांनी पव
ू ,# नधा#5रत (कं मती3या आधारे एखाlया %मळकतीची व]U करत अस यास अथवा वाटप करत अस यास अशा सं;थांनी ,नधा#5रत
केलेल (कं मत हे खरे बाजारमू य समजन
ू यावर मo
ु ांक शु क आकारणी करावी. ब²केकडे तारण ठे वले या मालमतेबाबत राsय / कo शासना3या मं1ालयीन ;तरावरल संब\ं धत वभागाने
,नयV
ु त केले या शासकUय अ\धकार यांचेमाफ#त व यांचेसमोर %ललावात आलेल (कं मत ह या मालमतेचे बाजारमू य समजन
ू यावर मo
ु ांक शु क आकारणी करावी. वरल :य,त5रVत
इतर कोणयाह -करणी ठरवलेले / मा`य झालेले / समझोता झालेले मू य वचारात घेऊ नये.

36.

वाषक म3
ू य दर त45याम^ये एकच स.स.नं. / स.नं. / ग.नं. / अं.भ.ू ;. एकापे/ा जाGत म3
ू य वभागात (उदा. भागश: रG5यास स#मख
ु व भागश: अंतगत भागात, काहI भाग शेती
वभागात व उवरIत भाग इतर वभागात इ.) असताना म3
ू यांकनासाठ9 वचारात Wयावया]या बाबी / दGताचा भाग हणन
ू आवयक कागदप1े :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 नेमVया मू य वभागाची खातरजमा
झा यास ती जागा sया मू य वभागात समावmट झा याची खा1ी आहे . या मू य दरानस
ु ार मू यांकन करJयात यावे. मा1 संब\ं धत द;ताम"ये मू यांकनावर प5रणाम करणा-या बाबी नमद
ू
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