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          प�र�श�ट-अ 

न�दणी व म�ुांक �वभाग 

महारा��ातील सव� महानगरपा�लका (मुबंई व मुबंई उपनगर िज&हे वगळून) नगरपा�लका, ,भाव-.े व /ामीण -े.ा0या वा�ष�क म&ूय दर त34यानसुार 

म&ूयांकन कर5यासाठ7 सव�साधारण माग�दश�क सचूना 

(प�रप.क :.का.15/वामदुत/सव�साधारण सचूना/1027 Bद.31.12.2014 च ेसहप.) 
 

अ.:. माग�दश�क सचूनेचा तपशील 

1. भाडकेF असले&या जGुया इमारतीच ेअ�भहIतांतरण (खरेदK दIत) ,करणी म&ूयांकन :-   

       भाडके� असले�या मालम�तांच ेम�ूयांकन करताना खाल�ल बाबी �वचारात घेणे आव�यक आहे. 

अ) सदर मालम�तमे"ये सव# मज�यावर %मळून एकूण (कती बाधंकाम करता येईल +हणजचे ,नयमा-माणे अन/ुेय बांधकाम 0े1 (कती आहे त ेपाहाणे. 

ब) भाडके�3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 प5रग7णत करणे. 

क) भाडके�ंकडून -ा8त होणारे एकूण मा%सक भाड ेप5रग7णत करणे. 

ड) भाडके�:या8त बांधकाम 0े1ाखेर�ज मालका3या ता4यातील बांधकामाचे ;व�प, 0े1, वय इ�याद� पाहाणे. 

     समजा      1) भखूडंाचे एकूण 01े                              = - चौ.मी 

                 2) अन/ुेय चटई 0े1 ,नदBशाकं (एफ.एस.आय.)          = य 

                3) मालम�तवेर एकूण अन/ुेय बांधकाम 01े            = - x य चौ.मी 

                4) मालम�तचेे भाडके�ं3या ता4यात असलेले एकूण 01े    = P चौ.मी 

                5) मालम�तचे ेमालका3या ता4यात असलेले बांधकाम 01े  = ह 

                6) भाडके�ंकडून %मळणारे एकूण मा%सक भाड े           = भ Fपये 

उदा-1 :- भाडके�ं3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे �या मालम�तमे"ये ,नयमा-माणे अन/ुेय एकूण बाधंकाम 0े1ापे0ा जा;त, +हणजेच जर P 0े1 हे - x य पे0ा जा;त असेल तर 

मालम�तचेे म�ूय खाल�ल-माणे प5रग7णत करJयात यावे. 

              महानगरपा%लका 0े1ासाठL म�ूय = 16 X 7 X भ = �. 112 X ‘भ’ 

              महानगरपा%लका :य,त5रRत 0े1ासाठL म�ूय = 16 X 9 X भ = �. 144 X ‘भ’ 

उदा-2 :- भाडके�ं3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे �या मालम�तमे"ये ,नयमा-माणे अन/ुेय असले�या एकूण बांधकाम 0े1ापे0ा कमी +हणजचे जर P 0े1 हे - x य पे0ा कमी असेल 

तर �या मालम�तचे ेम�ूय खाल�ल-माणे प5रगणीत करJयात यावे. 

        = 112 भ  (कंवा 144 भ +   [ (0 x य) - / - ह ] X (वा�ष#क म�ूय दर तR�या-माणे जमीनीचा दर)   + ( ह x सबंZंधत वापराचा, घसारा वजावट�नतंर येणारा �व[\ दर ) 
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टKप :-  

1) भाडके� असले�या जु^या इमारतीच े %मळकत आहे �या ि;थतीत (भाडके�ं3या हRकासह�त) �व[\ होत अस�यास अथवा केवळ जमीन मालकाच े हRकाच े ह;तांतरण होत अस�यास 

म�ूयांकन ,नि�चत करतांना अन/ुेय चटई 0े1ाबाबत सबंZंधत स0म -ाZधकरणाचे उदा.महानगरपा%लका / नगर प5रषदा / नगर पचंायती / नवनगर �वकास -ाZधकरण / �वशषे ,नयोजन 

-ाZधकरण, इ. अथवा �याचंेकडील नcदणीकृत आ(क# टेRट / इंिज,नअर याचंे -माणप1 घेणे बधंनकारक असेल. स0म -ाZधकरणाचे / नcदणीकृत आ(क# टेRट / इंिज,नअर याचंे असे 

-माणप1 सादर के�यास, �यानसुार अन/ुेय चटई 01े ,नदBशांक �वचारात घेJयात यावा. असे -माणप1 सादर न के�यास ठाणे, क�याण-डceबवल�, %भवंडी-,नजामपरू व %मरा-भाfदर 

महानगरपा%लका 0े1ा3या �वकास योजनेत ,नदB%शत केले�या गावठाण / त�सम दाटव;ती 0े1ात 3.00 व गावठाण / त�सम दाटव;ती बाहेर�ल 01ेात 2.00 चटई 0े1 ,नदBशाकं �वचारात 

hयावा. सोलापरू व को�हापरू महानगरपा%लका 0े1ा3या �वकास योजनेत ,नदB%शत केले�या गावठाण / त�सम दाटव;ती 0े1ात 2.25 व गावठाण / त�सम दाटव;ती बाहेर�ल 01ेात 1.25 

चटई 01े ,नदBशाकं �वचारात hयावा. उव#5रत सव# महानगरपा%लका 01ेा3या �वकास योजनेत ,नदB%शत केले�या गावठाण / त�सम दाटव;ती 01ेात 2.00 व गावठाण / त�सम दाटव;ती 

बाहेर�ल 0े1ात 1.00 चटई 0े1 ,नदBशाकं �वचारात hयावा. सव# नगरप5रषद 0े1ा3या �वकास योजनेत ,नदB%शत केले�या गावठाण / त�सम दाटव;ती 01ेात 2.15 व गावठाण / त�सम 

दाटव;ती बाहेर�ल 01ेात 1.15 चटई 0े1 ,नदBशाकं �वचारात hयावा. 

2) भाडके�:या8त असले�या जु^या इमारतीचा पनु�व#कास �वकसन करारना+याiवारे करJयात येणार अस�यास महाराjk मlुाकं अZध,नयम 1958 चे कलम 31 अ^वये अ%भ,नण#यांतग#त 

स�व;तर म�ूयाकंन क�न hयावे. 

2. 2.1) जGुया इमारतीतील भाडकेFस नवीन इमारतीत जागा देताना करावयाच ेम&ूयांकन :- 

 अ) भाडके�3या ता4यात असलेले जु^या इमारतीतील बांधकाम 01ेाइतकेच 01े �याच भखूंडावर इमारतीत भाडके�ना देJयात येत,े �यावेळी वर�ल-माणे 112 x भ (कंवा 144 x भ या म�ूय 

रRकमेत भाडके�ला nदले�या 0े1ाची प5र%शjट ब मधील बांधकाम वगoकरणानसुार �वह�त केले�या नवीन बांधकामा3या दराव�न प5रग7णत केलेल� रRकम समा�वjट क�न म�ूयाकंन 

करावे.   

 ब) pयावेळी भाडके�स देJयात येणारे नवीन इमारतीतील 0े1 जु^या इमारतीतील 0े1ापे0ा जा;त असत,े �यावेळी जु^या इमारतीतील 0े1ाइतRया बांधकामाचे म�ूयांकन वर�ल (अ) -माणे 

प5रग7णत क�न �याम"ये जा;ती3या बांधकाम 0े1ाच ेवा�ष#क म�ूय दर तR�यातील ,नवासी / दकुाने / काया#लया3या दरानसुार येणारे म�ूय समा�वjट क�न म�ूयांकन करावे.  

2.2) भाडके� :या8त %मळकत भाडके�च खरेद� कर�त अस�यास अशा -करणी :या8त 0े1ाचे येणाqया बाजारम�ूयाचे 40% म�ूय �वचारात hयावे. भाडके� :या8त 0े1ा:य,त5रRत जमीन 

मालकाची अ,त5रRत जागा खरेद� कर�त अस�यास सदर 0े1ाचे अन/ुेय च.0.े,न.नसुार म�ूय �वचारात घेऊन �या रRकमेवर मlुाकं श�ुक आकारणी करावी. सन 2005 नतंरचा भाडके� 

हRक ह;तांतरण द;त नcदणी केला अस�यास �यावेळी �वचारात घेतलेले म�ूय व आजचे म�ूय या3या फरका3या म�ूयावर मlुांक श�ुक आकारणी करावी. 

माग�दश�क सचुना :.1 व 2 साठ7 Bटप :-  

अ) ,नर%सत मुबंई भाड े,नय1ंण अZध,नयम 1947 मधील तरतदु�3या आधारे तसेच महाराjk भाड े,नय1ंण अZध,नयम 1999 च ेकलम 7 (15)(क) अ^वये जो भाडके� अस�याच ेमानJयात 

येईल केवळ अशा भाडके� व �या3या ता4यातील 01ेासाठLच उपरोRत सचूना [.1 व 2 लाग ूआहेत. भाडके� असले�या %मळकतीम"ये वर�ल-माणे सवलत देताना सबंZंधतांनी �या 
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इमारतीत भाडके� nद.30 माच# 2000 रोजी पासनू वा;त:य कर�त असलेबाबत अथवा तiनतंर 5रतसर नcदणीकृत :यवहारा:दारे भाडके�3यावतीने द;ता:दारे हRक -ा8त केला असलेल� 

:यRती गेले पाच वषB भाडके� +हणनू वा;त:य कर�त अस�याबाबतचा परुावा देणे आव�यक आहे. उदा.महानगरपा%लकेकडील भाडके�ची नcद असलेला %मळकत कर दाखला, भाडके�3या 

नावे असलेले वीजदेयक, दरू"वनी देयक, भाडपेाव�या, रेशनकाड#, महानगरपा%लकेचा :यापार� परवाना, 1995 3या मतदार याद�तील नcद यापकै\ (कमान तीन परुावे अथवा शासना3या 

गहृ,नमा#ण �वभागाचा ,नण#य [.लोकआ-2007/-.[.120(अ)/दवुप-ु1, nद.16/8/2010 म"ये नमदू परुा:यापकै\ कोणतहे� तीन परुावे nद�यानतंरच सवलत देता येईल. द;त नcदणीसाठL 

सादर करताना भाडके�ं3या ता4यात असले�या 0े1ाचा स�व;तर तपशील व घेJयात येणारे भाड े द;ताम"ये नमदू क�न परुा:यासह (कमान आठ nदवस अगोदर दuुयम ,नबधंक 

काया#लयास सादर करावे. उपरोRत सव# परुावा कागदप1ां3या स�य-ती द;ताचा एक भाग +हणनू राहतील. दuुयम ,नबधंकांनी परुा:यासाठL nदले�या कागदप1ाचंी पडताळणी क�न भाडके� 

अस�याची �यांची खा1ी पट�यास अशा द;ताची नcदणी करावी. %ल:ह ॲ^ड लायस^सच ेद;तऐवजा^वये %मळणारे हRक या सवलतीसाठL पा1 असणार नाह�त. 

ब) या %मळकतींतील अन/ुेय बांधकाम 0े1 ,नि�चत करताना �वकास ,नय1ंण ,नयमावल�नसुार अन/ुये असलेला -ो�साहना�मक वाढ�व चटई 0े1 ,नदBशांक (Incentive F.S.I.) देखील 

�वचारात घेणे आव�यक आहे. 

3. घसारा :-  

       जु^या इमारती3या पवूा#यjुयमानानसुार घसारा वजावट�नतंर होणारे म�ूय खाल�ल कोjटका-माणे �वचारात घेJयांत यावे. 

इमारतीचे पवूा�य�ुय (वषा�मRये) घसारा वजावटKनतंर होणारK मू&याची ट3केवारK 

आर.सी.सी./ इतर प3के बांधकाम अधU प3के व क0चे बाधंकाम 

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% 
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टKप :-  

1) जु^या मालम�तचेे म�ूयांकन ,नि�चत करतवेेळी ज%मनदरापे0ा म�ूयाकंन कमी येत अस�यास सचूना [.6 -माणे म�ूयाकंन करावे.सदर दो^ह� सचूनांनसुार येणा-या म�ूयांकनातील 

अZधकचे म�ूय �वचारात hयावे.  

2) घसारा ,नि�चत करतवेेळी भोगवटा -माणप1 (Occupation Certificate) उपल4ध नस�यास अ^य परुावे उदा. महानगरपा%लका / नगरपा%लकेकड े भोगवटा -माणप1ासाठL केले�या 

अजा#3या पोचपावतीसह -त, महानगरपा%लका / नगरपा%लकेकडील / �ामपचंायतीकडील कर भरणा दाखला (कंवा इमारत पणू#�वाचा / ता4यात अस�याबाबतचा इतर परुावा जसे �वiयतु 

देयक, दरू"वनी देयक आ7ण सोसायट�चे -माणप1 यापकै\ एक �वचारात hयावे. 

4. कापUट ए�रया / Wब&ट-अप ए�रया :-   

       वा�ष#क म�ूय दर तR�याम"ये नमदु दर हे eब�ट-अप 01ेाचे आहेत. द;ताम"ये कापBट ए5रयाचा उ�लेख अस�यास, पढु�ल-माणे eब�ट-अप ए5रया काढून म�ूयांकन करावे. परंत ु

कापBट ए5रया:य,त5रRत द;ताम"ये बांधकाम 01ेाबाबत कोणताह� अ^य उ�लेख असला तर, द;तात नमदू 0े1 �वचारात घेऊन म�ूयाकंन करावे. मा1 खुले वाहनतळ (Open Parking) व 

ग3ची (Terrace) याबाबत फRत नमदू 01े �वचारात hयावे.       

  eब�ट-अप ए5रया = 1.2 x कापBट ए5रया अथवा कापBट ए5रया = eब�ट-अप ए5रया / 1.2    

5. समहू गहृबांधणी ,क&पांतग�त रो-हाउस / पYट हाऊस / डय[ुले3स / बगंला / सद\नका :- 

(अ) i) समहू गहृबांधणी -क�पांतग#त असले�या केवळ ,नवासी सद,नकेचे म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय �वभागातील ,नवासी सद,नके3या म�ूय दराने करावे.  

    ii) ठाणे / क�याण-डceबवल� / %मरा-भाfदर / उ�हासनगर / %भवंड-,नजामपरू / नवी मुबंई / ना%शक / पणुे / �पपंर�-Zचचंवड / औरंगाबाद / नागपरू महानगरपा%लका 01ेामधील भखूंडावर 

समहू गहृबांधणी -क�पांतग#त रो-हाऊस / प�ट हाऊस / डय8ुलेRस / बगं�याच ेम�ूयांकन करताना �याचे बांधकाम 0े1 120 चौ.मी.पे0ा जा;त अस�यास सबंZंधत �वभागातील ,नवासी 

सद,नके3या म�ूय दरा3या 25% जा;त दर �वचारात hयावा. मा1 जर या रो-हाऊस / प�ट हाऊस / डय8ुलेRस / बगं�यावर आर.सी.सी.ची ;लॅब नसेल आ7ण इतर पRके अथवा 

अध#पRके ;व�पाचे बाधंकाम असेल तर, �या %मळकतीचे म�ूयांकन करताना ,नवासी सद,नके3या दरा3या केवळ 10% जा;त दर �वचारात hयावा.  

   iii) उपरोRत महानगरपा%लका 0े1ा:य,त5रRत उव#र�त सव# महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगरपचंायती / -भाव 01ेामंधील समहू गहृबांधणी -क�पांतग#त 120 चौ.मी.पे0ा जा;त 01ेाचे 

रो-हाऊस / प�ट हाऊस / डय8ुलेRस / बगं�याचे म�ूयाकंन सबंZंधत �वभागातील ,नवासी सद,नके3या म�ूय दरा3या 10% जा;त दर �वचारात घेऊन करावे. मा1 अशा ;व�पा3या 

इमारतीवर आर.सी.सी.;लॅब नसेल आ7ण इतर पRके अथवा अध#पRके बांधकाम असेल तर सद,नके3या दराने म�ूयांकन करावे.  

iv) सव# महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगरपचंायती / -भाव 0े1ांमधील समहू गहृबांधणी -क�पांतग#त 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या रो-हाऊस / प�ट हाऊस / डय8ुलेRस / बगं�यांच े

म�ूयांकन सबंZंधत �वभागातील ,नवासी सद,नके3या म�ूय दरा-माणे करावे. 

v) समहू गहृबांधणी -क�पा3या 0े1ा:य,त5रRत इतर सहकार� गहृ,नमा#ण स;ंथेमधील अथवा ;वत1ं रेखांकन मजंूर असले�या भखूंडावर बांधJयात आले�या रो-हाऊस / बगं�याच ेबाबतीत 

/ इमारती बाबतीत ;वत1ं म�ूय�वभाग अथवा दर nदला नस�यास सचूना [. 6 (i) (अ) नसुार म�ूयांकन करावे.  
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(ब) ठाणे / क�याण-डceबवल� / %मरा-भाfदर / उ�हासनगर / %भवंडी-,नजामपूर / नवी मुंबई / ना%शक / पुणे / �पपंर�-Zचचंवड / औरंगाबाद / नागपूर या महानगरपा%लका 0े1ातील 2 ते 10 हेRटर3या 

मोठया ,नवासी -क�पासाठL वा�ष#क मू�य दर तR�यात द;तात नमूद गहृ -क�पाक5रता ;वतं1 मू�य�वभाग नस�यास सदर -क�प pया मू�य�वभागात आहे �या मू�य�वभागातील सद,नका / 

दकुाने / काया#लये दरा3या 105% दर व 10 हेRटरपे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क�पासाठL 110% दर �या -क�पातील सद,नका / दकुाने / काया#लयाचे मू�यासाठL �वचारात hयावा. उव#र�त 

महानगरपा%लका / नगर प5रषदा 0े1ात 1.0 हेRटर ते 2.0 हेRटरपय�त मोठया ,नवासी -क�पासाठL वा�ष#क मू�य दर तR�यात गहृ -क�पाक5रता ;वतं1 मू�य �वभाग नस�यास, सदर -क�प 

pया मू�य �वभागात आहे �या मू�य �वभागातील सद,नका / दकुाने / काया#लये दरा3या 105% व �यापे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क�पासाठL 110% दर �या -क�पातील सद,नका / दकुाने / 

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 देऊन 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 / प�ट हाऊस / डयु8लेRस / बंग�यांचे मू�याकंनासाठL 

�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 Iवत.ं दर Bदलेले नस&यास अथवा सचूना :.3 ,माणे जमीन दरापे-ा कमी म&ूयांकन येत अस&यास �व�वध वापरासाठ70या �मळकतींच ेम&ूयाकंन :-  

       ,नवासी %मळकत, वर3या मज�यावर�ल काया#लय / :यावसा,यक, तळमज�यावर�ल दकुाने / :यावसा,यक तसेच औiयोZगक वापरासाठL3या %मळकतींचे म�ूयांकन, सबंZंधत 

ज%मनी3या दराव�न व बांधकाम वगoकरणानसुार3या दराव�न खाल�ल-माणे करावे. 

(i) \नवासी �मळकत - 

अ) ;वत1ं भखूंडावर�ल ,नवासी इमारत / बगंला = ज%मनीचे म�ूय +  घसा-यानसुार बांधकामाचे म�ूय 

ब) ,नवासी सद,नका = (ज%मनीचा दर + घसा-यानसुार बांधकामाचा  दर) x 1.15 x सद,नकेच े01े 

सद,नके3या 0े1ाबाबत उपरोRत [.5 3या सचूना लाग ूराहतील. सद,नका कोण�या मज�यावर आहे या अनषुगंाने �यापढु�ल सचूना [. 18 व 19 लाग ूराहतील  

(ii) वाaणbय �मळकत - 

अ) ;वत1ं भखूंडावर�ल वा7णpय इमारत = (ज%मनीच े0े1 x ज%मनीचा दर) + (बांधीव 01े x घसा-यानसुार बांधकामाचा दर) x 1.5  

ब) तळमजला दकुानगाळा / :यावसा,यक / वा7णpय गाळा / काया#लये (कंवा इमारत  = (ज%मनीचा दर + घसा-यानसुार बांधकामाचा दर) x 1.50 x गाळयाचे 0े1 

क) तळमज�याखेर�ज वर�ल मज�यावर�ल :यावसा,यक / काया#लये इ. = (ज%मनीचा दर + घसा-यानसुार बांधकामाचा दर ) x 1.25 x गाळयाच े0े1 

(iii) औdयोeगक �मळकत - 

अ) ;वत1ं भखूंडावर�ल औiयोZगक इमारत  = ज%मनीचे म�ूय +  घसा-यानसुार बांधकामाचे म�ूय  

 ब) औiयोZगक गाळा = (ज%मनीचा दर + घसा-यानसुार बांधकामाचा  दर) x 1.20 x गाळयाचे 0े1 

(iv) ना �वकास �वभागातील कोण4याहK वापरा0या �मळकतीच ेम&ूयांकन :- 

   %मळकतीच ेम�ूय = ज%मनीच ेसपंणू# 0े1फळ x ज%मनीचा दर (सचूना [.16 अ नसुार) + घसा-यानसुार बांधकामाच ेम�ूय 
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7. दवाखाना, बँक, गोडाऊन, माBहती त.ंPान पाक� मधील न�दणीकृत माBहती त.ंPान (IT) / माBहती त.ंPान सहाiयभतू सेवा (ITES) क�रताचे गाळे (Units), शाळा व धा�म�क इमारतीच े

म&ूयांकन :-  

अ) तळमज�यावर�ल र;�यास^मखु गोडाऊन, खाजगी दवाखाने व बँकांचे म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय�वभागातील दकुानांसाठL3या दराने करJयात यावे व 

र;�यास^मखु नस�यास म�ूयांकन, दकुान दरा3या 70% दराने करJयात यावे.  

ब) वर3या मज�यावर�ल दवाखाना / ��णालय / बँकेच ेम�ूयांकन माग#दश#क सचूना [.8 मधील क) व ड) नसुार करावे. 

क) माnहती त1ं/ान पाक# मधील नcदणीकृत माnहती त1ं/ान / माnहती त1ं/ान सहाuयभतू सेवा क5रता3या गाळयांचे म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील वा7णpय दराने न करता 

औiयोZगक दराने करावे. औiयोZगक दर nदला नस�यास ,नवासी इमारत / सद,नका दरा3या 110% दर �वचारात घेऊन म�ूयांकन करावे.  

ड) शाळा व धा%म#क इमारतीच ेम�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय�वभागातील ,नवासी सद,नका दराने करावे. 

8. दकुानगाळयाचे म&ूयांकन :- 

अ) रIत ेसGमखु असलेलK दकुाने : वा�ष#क म�ूयदर तR�यातील दकुाना3या दराने म�ूयांकन करावे. 

ब) रIत ेसGमखु नसलेलK दकुाने : वा�ष#क म�ूयदर तR�यातील दकुान दरा3या 80% दराने म�ूयांकन करावे. तथा�प यानसुार येणारा दर वर3या मज�यावर�ल काया#लय / :यावसा,यक 

गा�यां3या दरापे0ा कमी अस ूनये. सदर सवलत ह� र;�यास^मखु नसणा-या केवळ तळमजला / लोअर �ाऊंड फलोअर / अ8पर �ाऊंड फलोअर मधील केवळ दकुानगाळयासच अन/ुये 

राह�ल. द;तात नमदू इमारतीचा बांधकाम नकाशा अवलोकन क�न सबंZंधत दuुयम ,नबधंक यांनी दकुान गाळा र;�यास^मखु आहे (कंवा कसे याची खा1ी करावी व मजंूर नकाशाची -त 

द;ताचा भाग +हणनू जोडJयात यावी.  

क) 450 चौ.मी बाधंकाम -.ेापे-ा जाIत -े.ांची दकुाने / काया�लये : - 

       450 चौ.मी. बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त 01ेा3या दकुानाचं े / काया#लयाचं ेम�ूयांकन करताना वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय �वभागातील दकुान / काया#लये दराम"ये 

खाल�ल-माणे वजावट देJयात यावी. 
 

 

दकुानाच े/ काया�लयाच ेबांधकाम -.ेफळ म&ूय दरामRये dयावयाची वजावट 

450 चौ.मी.पे0ा जा;त व 700 चौ.मी.पय�त 5% 

700 चौ.मी.पे0ा जा;त व 900 चौ.मी.पय�त 10% 

900 चौ.मी.पे0ा जा;त व 2300 चौ.मी.पय�त 15% 

2300 चौ.मी.पे0ा जा;त 20% 
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टKप :- 

1) र;�यास^मखु नसले�या मोठया 0े1ा3या दकुानासाठL सचूना [. 8 (ब) -माणे येणारा दर �वचारात घेऊन सदर वजावट अन/ुेय राह�ल. मा1 अशी वजावट र;त ेस^मखु नसले�या मोठया 

0े1ा3या काया#लयास अन/ुये असणार नाह�. 

2) वर�ल-माणे म�ूयांकन करताना ट8यानसुार म�ूयाकंन न करता �या 0े1ासाठL थेट अनषुZंगक वजावट �वचारात hयावी.  

ड)  मॉ&स sय\त�र3त इतर मोठे दकुान सकंुल असले&या इमारतीतील दकुानांच ेम&ूयांकन :- 

अ.:. दकुान असलेला मजला वा�ष�क म&ूय दर त34यातील दकुानासाठ70या दराची �वचारात 

tयावयाची ट3केवारK 

1) तळघर (Basement) 70% 

2) खाल3या पातळीवर�ल तळमजला  (Lower Ground floor) 90% 

3) तळमजला (Ground floor) / वर3या  पातळीवर�ल तळमजला (Upper Ground Floor) 100% 

4) पnहला मजला (तळ मज�यावर�ल अथवा ;ट��ट मज�यावर�ल) 90% 

5) दसुरा व �यावर�ल मजले 80% 

टKप :-   

1) वर�ल-माणे येणारा दर वर3या मज�यावर�ल काया#लय / :यावसा,यक गा�या3या दरापे0ा कमी येत अस�यास काया#लय / :यावसा,यक गा�याचा दर �वचारात hयावा. 

2) उपरोRत सकंुलातील र;�यास^मखु नसले�या दकुानासाठL सचूना [.8 (ब) -माणे येणारा दर �वचारात घेऊन सदर वजावट अन/ुेय राह�ल. 

9. बBंदIत खरेदK -.े दालनाच ेसकंुल (Malls) / yडपाट�मYटल Iटोअस� :-    

      अशा इमारतीस ;वत1ं म�ूय �वभाग / दर नमदू नस�यास �यामधील खरेद� 01े दालनातील गाळा / दकुानांच ेम�ूय खाल�ल-माणे ठर�वJयात यावे. 

अ.:. दकुान असलेला मजला वा�ष�क मू&य दर त34यातील संबंधीत मू&य�वभागातील दकुानां0या दराचे 

�वचारात tयावयाची ट3केवारK 

1. तळघर (Basement) 80% 

2. खाल3या पातळीवर�ल तळमजला  (Lower Ground floor) 100% 

3. तळमजला (Ground floor) / वर3या पातळीवर�ल तळमजला (Upper Ground Floor) 120% 

4. पnहला मजला 100% 

5. दसुरा मजला व �यावर�ल मजले 80% 
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टKप :-  

मॉ�स / ¢डपाट#म�टल ;टोअस#साठL वा�ष#क म�ूय दर तR�यात ;वत1ं म�ूय�वभाग क�न दर nदला अस�यास, ह� सचूना �वचारात घेऊ नये. द;तात नमदू खरेद� 01े दालनातील गाळे / 

दकुाने, मॉ�समधील / ¢डपाट#म�टल ;टोअस#मधील आहे (कंवा कसे याची खा1ी करJयासाठL द;तासोबत महानगरपा%लका / नगर प5रषदेने मजंूर केले�या बांधकाम नकाशाची -त द;तासोबत 

जोडणे आव�यक राह�ल. वर�ल-माणे येणारा दर वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय �वभागातील वर3या मज�यावर�ल काया#लय / :यावसायीक गा�या3या दरापे0ा कमी येत 

अस�यास काया#लय / :यावसा,यक गा�याचा दर �वचारात hयावा. वर�ल-माणे येणा-या दरास पु̂ हा उपरोRत 8 (ब) येथील सचूने-माणे घट देJयात येऊ नये.   

10. वाaणbय / रBहवास, साव�ज\नक-\नम-साव�ज\नक / वाaणbय / रBहवास व औdयोeगक / वाaणbय अशा स�ंमz वापरा0या इमारतीमधील लोअर /ाउंड {लोअर वरKल दकुाने [ मोठे दकुान सकंुल 

/ बBंदIत खरेदK -े. दालनाचंे सकंुल (Malls) वगळून ] :-  

       लोअर �ाउंड £लोअर दकुानाच ेम�ूयांकन सबंZंधत �वभागातील दकुान दरा3या 80% दर �वचारात घेऊन करावे. अ8पर �ाऊंड फलोअर दकुानाच ेम�ूयांकन तळमज�या-माणे वा�ष#क 

म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय �वभागातील दकुानदरा3या 100% दर �वचारात घेऊन करावे. 

11. तळघर (Basement) :-  

      तळघर (Basement) वाहनतळा:य,त5रRत दकुानासाठL / गोडाऊन / ;टोरेजसाठL वापरJयांत येत अस�यास सबंZंधत म�ूय �वभागातील दकुाना3या दरा3या 70% दराने म�ूयांकन 

करावे. 

12. पोट मजला (Mezzainine floor) :-  

       पोटमज�याचे म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील �या �या मज�या3या सबंZंधत वापरा3या दरा3या 70% दराने करावे. मा1 पोटमाळा (loft) चे 01े म�ूयांकनासाठL �वचारात 

घेऊ नये. 

13. इमारतीच ेतळमज&याभोवती असलेलK जागा :-  

       मजंूर बांधकाम नकाशातील सद,नका / काया#लये / दकुान यांना लागनू असले�या ज%मनीच,े पा(क� ग अथवा अ^य कारणासाठL हRक देJयात येत असतील तर अशा ज%मनीच े

म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत म�ूय �वभागा3या जमीनदरा3या 40% दराने करावे. 

14. ग0ची (Terrace) :-  

       ;वत1ं भखूंडावर�ल बगंला वगळता अ^य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दकुाने / औiयोZगक) %मळकतीलगत3या (सद,नका / काया#लये / दकुाने / औiयोZगक) ग3ची (Terrace) 

3या म�ूयांकनासाठL वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत वापरा3या म�ूय दरा3या 40% दर �वचारात घेऊन म�ूयांकन करावे. सद,नके3या वर3या मज�यावर�ल ग3ची (Terrace), 

सद,नकेसह �व[\ होत अस�यास, अशा ग3चीचे म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सद,नके3या दरा3या 25% दराने करावे. तथा�प, काया#लया3या / दकुाना3या वर�ल मज�यावर�ल 

ग3ची (Terrace) चे म�ूयाकंन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील काया#लया3या / दकुाना3या दरा3या 40% दरानेच करावे. 
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15. वाहनतळ (Parking) :-  

       ;वत1ं भखूंडावर�ल बगंला वगळता, अ^य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दकुाने / औiयोZगक) %मळकतीस आ3छाnदत वाहनतळाची (Covered Parking)  उदा. पा(क� ग गॅरेज, 

;ट��ट पा(क� ग व बहु�वध मज�यावर�ल पा(क� ग स�ुवधा उपल4ध अस�यास आ3छाnदत वाहनतळा3या बाधंकाम 0े1ाचे म�ूयांकन वा�ष#क म�ूय दर तR�यातील सबंZंधत (सद,नका / काया#लये 

/ दकुाने / औiयोZगक) वापरा3या दरात अन/ुेय वजावट / वाढ देऊन आले�या दरा3या 25% दराने म�ूयांकन करावे. मा1, ख�ुया ज%मनीवर�ल वाहनतळाचे म�ूयांकन हे सबंZंधत 

म�ूय�वभागातील ज%मनदरा3या 40% दराने करावे. द;ताम"ये वाहनतळाचा उ�लेख नस�यास सद,नका / काया#लये / दकुाने / औiयोZगक यासाठL आ3छाnदत अथवा खुले वाहनतळ 

(Parking) देJयात आले नस�याचे हमीप1 घेऊन त ेद;ताचा भाग करJयात यावे. 

16. Iथलू ज�मनीच ेम&ूयांकन :-  

       ;थूल ज%मनीच ेम�ूयांकन खाल�ल कोjटका-माणे करावे. खरेद�खतानसुार खरेद� देणा-या एकाच अथवा %भ^न मालकाच ेएकच गट नबंर / स:हB नबंर मधील nह;से सलग एकe1त 

होत असतील अथवा एकाच मालकाचे वेगवेगळया स:हB नबंरची जमीन सलग एक1 होत असेल तर अशा एकe1त 0े1ास ;थूल ज%मनी3या खाल� नमदू (अ) व (ब) मधील कोjटकानसुार 

वजावट देJयात यावी. मा1 %भ^न जमीन मालकाच ेवेगवेगळया ज%मनीच े/ स:हB नबंस#च ेतकुड ेजर� सलग एकe1त होत असले तर� अशा एकe1त 0े1ास तसेच एकाच जमीन मालका3या 

वेगवेगळया nठकाणी असले�या ज%मनीच े/ स:हB नबंस#च ेतकुड ेसलग एकe1त होत नसतील तर अशा एकe1त 0े1ास सदर वजावट अन/ुेय राहणार नाह�. याबाबत खा1ी करJयासाठL मोजणी 

नकाशाची / गाव नकाशाची स�य-त घेऊन तो द;ताचा भाग +हणनू नcद�वJयात यावा. 
 
 

अ) ,ादे�शक योजना / �वकास योजनेनसुार शतेी / ना-�वकास �वभागातील -े., ,ादे�शक योजना / �वकास योजना नसले&या Bठकाणी शते ज�मनी या म&ूय�वभागामRये समा�व�ट -े. व bया 

ज�मनीबाबत चौरस मीटर व ,\त हे3टर असे दोन दर Bदले अस&यास अशा -.ेाच ेम&ूयांकन  

अ.:. -े. वग� एक वग� दोन 

 केवळ ,.चौ.मी.दर Bदले 

अस&यास ,.चौ.मी. दराची 

�वचारात tयावयाची ट3केवारK 

वा�ष�क म&ूय दर त34यामRये एकाच ज�मनीसाठ7 ,.चौ.मी. व ,.हे.असे दोGहK दर Bदले असले&या म&ूय 

�वभागामRये समा�व�ट -े.ाचे म&ूयांकन 

1 2,000 चौ.मी.पय�त    100%     2000 चौ.मी. पय�त -.चौ.मी. दराने होणारे म�ूयाकंन अZधक (+)  

           उव#र�त 01ेाच े-.हे.दराने होणारे म�ूयांकन  

  

2 2,001 चौ.मी.त े4,000 चौ.मी.   80% 

3 4,001 चौ.मी.त े10,000 चौ.मी.   60% 

4 10,000 चौ.मी.पे0ा जा;त    40% 
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टKप  :-  

1) वर�ल कोjटक वापरताना माग#दश#क सचूना [. 16 (अ) म"ये नमदू केले�या सव# ट88यातील म�ूयांकनाची बेर�ज क�न म�ूयांकन ,नि�चत करावे.  

2) सदर कोjटक नागर� व -भाव0े1ातील शतेज%मनीनंा लाग ूकरणेपवूo �वकास योजना / -ादे%शक योजनेचा अiयावत +हणजे तीन मnह^या3या आतील भवूापर दाखला तपासनू अन/ुये 

भवूापराबाबत खा1ी करणे व तो द;तासोबत जोडणे आव�यक राह�ल. 

ब) नागरK -.ेा0या �वकास योजनेनसुार शतेी तथा ना �वकास �वभागातील म&ूय �वभाग वगळता उव�रKत रBहवास / वाaणbय / औdयोeगक इ.�वकसन-म वापरा0या म&ूय �वभागामRये 

समा�व�ट असलेले -े. तसेच ,ादे�शक योजना असले&या / नसले&या ,भाव-.ेातील सभंाsय Wबनशतेी या म&ूय �वभागातील -े.  

 

अ.:. -े.फळ �वचारात tयावयाची ,.चौ.मी. म&ूय दराची ट3केवारK 

ठाणे / क&याण-ड�WबवलK / �भवंडी-\नजामपरू / उ&हासनगर / मीरा-भा�दर / नवी मुबंई / वसई-

�वरार / पणुे / �पपंरK-eचचंवड / ना�शक / औरंगाबाद / नागपरू या महानगरपा�लका -े.ासाठ7 

अGय सव� महानगरपा�लका, 

नगरपा�लका, ,भाव-.े व /ामीण 

-े.ासाठ7 

1 500 चौ.मी.पय#त 100% 100% 

2 500 चौ.मी.त े2,000 चौ.मी. 90% 90% 

3 2,001 चौ.मी.त े4,000 चौ.मी.  80% 80% 

4 4,001 चौ.मी.त े10,000 चौ.मी. 70% 60% 

5 10,000 चौ.मी.पे0ा जा;त 60% 50% 

 

टKप :-  वर�ल कोjटक वापरताना माग#दश#क सचूना [.16 (ब) म"ये नमदू केले�या सव# ट88यातील म�ूयाकंनाची बेर�ज क�न म�ूयाकंन ,नि�चत करJयात यावे.        .  

क) Wबनशतेी झाले&या ज�मनीचे / भखूंडाचे म&ूयांकन 

       रnहवास / वा7णpय / औiयोZगक इ.वापरासाठL eबनशतेी केलेले मजंूर रेखांकनाखाल�ल सपंणू# 01ेाची (र;त,े खुल� जागा, स�ुवधा 0े1 इ.सह) �व[\ होत अस�यास, वा�ष#क म�ूय दर 

तR�यातील सबंZंधत वापरा3या eबनशतेी दरा3या 80% दर म�ूयांकनासाठL �वचारात घेJयात यावा. मजंूर रेखाकंनातील र;त,े खलु� जागा, स�ुवधा 0े1 इ.वगळून केवळ एक अथवा 

�यापे0ा अZधक भखूंडाची �व[\ होत अस�यास अशा 0े1ास / एकe1त 0े1ास थटे eबनशतेी दर म�ूयांकनासाठL �वचारात घेJयात यावा.  
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17. नागरK व ,भाव -े.ातील रI4याक�रता Iवत.ं म&ूय �वभाग असले&या म&ूय �वभागातील आतील बाजसू असले&या भखूंडा0या दराबाबत :-    

       र;�याकर�ता असले�या ;वत1ं म�ूय�वभागातील सदर र;�यापासनु 50 मी.पे0ा जा;त अतंरावर असले�या भखूंडांचे / �व;ताराने मोठया असले�या स.न.ं/ ग.न.ंपकै\ 50 मी.पे0ा 

जा;त अतंग#त भागात ि;थत असले�या ;थूल ज%मनीचंे म�ूय र;�यावर�ल म�ूयदरा3या 70% दर �वचारात घेऊन ठर�वJयात यावे. सदर भखूंड 50 मी. अतंरात येत नस�याबाबत �वकास 

योजनेचा / -ादे%शक योजनेचा भाग नकाशा, जागे3या मोजणी नकाशा व�न खा1ी क�न त ेद;तासोबत जोडणे आव�यक आहे. ;वत1ं म�ूय �वभागा3या र;�यास^मखु मजंूर रेखांकनातील 

भखूंडांना ह� सवलत देतांना मजंूर अ%भ^यासाची -त द;तासोबत जोडणे आव�यक राह�ल. सदर सचूना ह� र;�यासाठL ;वत1ं म�ूय�वभाग अस�यासच अशा म�ूय�वभागातील जमीनी / 

भखूंडाना लाग ूआहे. इतर सव#साधारण म�ूय�वभागातील तसेच �ामीण 0े1ातील ज%मनी / भखूंडांना सदर सचूना लाग ूराहणार नाह�. 
 

18. उd वाहन स�ूवधा नसले&या इमारती  :-  

        उदवाहन स�ुवधा नसले�या इमारतीतील सद,नकांचे म�ूयाकंन खाल�ल-माणे म�ूयदराची टRकेवार� �वचारात घेऊन करJयात यावे 

अ.:. सद\नकेचा मजला �वचारात tयावयाची सबंeंधत म&ूय दराची ट3केवारK 

1. तळ मजला / ि;ट�ट £लोअर 100% 

2. पnहला 100% 

3. दसुरा 95% 

4 ,तसरा 90% 

5. चौथा व �यावर�ल सव# मज�यांसाठL 80% 
 

19. उdवाहन स�ुवधा असले&या बहुमजलK इमारती :-  

        बहुमजल� इमारतीतील ,नवासी/ :यावसायीक/ काया#लयीन गा�यांचे म�ूयांकन करताना सबंZंधत म�ूय�वभागातील दराम"ये पढु�ल-माणे वाढ �वचारात hयावी. 

अ.:. सबंeंधत \नवासी / sयावसायीक गाळयाचा मजला वा�ष�क म&ूयदरामRये करावयाची वाढ 

1 ;ट��ट मजला अथवा तळमजला त े4 ¥या मज�यापय�त वा�ष#क म�ूयदरा-माणे 

2 5 वा मजला त े10 :या मज�यापय�त 5% 

3 11 वा मजला त े20 :या मज�यापय�त 10% 

4 21 वा व �यावर�ल मजले 15% 

मज�यांची स¦ंया मोजतानंा ;ट��ट अथवा तळमजला सोडून �यावर�ल सव# मजले एकसलग मोजावेत. बहुमजल� इमारतीमधील दकुानगाळा व आय.ट�.वापरासाठL वाढ देJयात येऊ नये. 
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20. शतेज�मनींच े/ ना-�वकास �वभागातील ज�मनीच ेम&ूयांकन :- 

अ) 7/12 उतारा पाहणे :- �ामीण भागात शतेज%मनीच ेम�ूयांकन करतांना �या ज%मनीच ेमागील 3 वषा�च े7/12 उतारे पाहून व �यावर�ल �पकपाJयाची नcद पाहून ज%मनीचा -कार (पड, 

िजरायत, तर�पॅडी, हंगामी बागायत, बारमाह� बागायत इ.) ठर�वJयात यावा. सपंणू# जमीन 0े1ा3या 50% पे0ा जा;त 0े1ावर �वह�र / कॅनॉल / उपसा जल%सचंन :दारा ऊस / फळबाग / 

फुलबाग अस�यास सपंणू# 0े1ाच ेम�ूयांकन बारमाह� बागायत +हणनू व 50% पे0ा कमी 0े1ावर वर�ल उपल4ध स�ुवधा:ंदारा ऊस / फळबाग / फुलबाग अस�यास हंगामी बागायत 

+हणनू म�ूयांकन करावे.  

ब) शतेज�मनी0या एखादया ,कारासाठ7 म&ूयदर नमदु नस&यास : जेथे िजरायत, हंगामी बागायत वा बारमाह� बागायत यापकै\ एखाiया -कारातील शतेज%मनींसाठL ;वत1ं दर नमदू 

नसतील तथेे खाल�ल-माणे -माण वाप�न म�ूयांकन करावे.  

 

िजरायत / कोरडवाहु धानशतेी हंगामी बागायत / तरKपॅडी / बागायती धानशतेी बारमाहK बागायत / उसशतेी / फळबाग / फुलबाग / [लॅGटेशन 

1.00 1.50 2.00 

 

टKप :-    �ामीण भागांत pया nठकाणी िजरायत, हंगामी बागायत वा बारमाह� बागायत ज%मनींसाठL ;वत1ं दर नमदू आहेत, �या nठकाणी ह� सचूना लाग ूअसणार नाह�. 

क) क वग� नगरपा�लका -े.ातील ना-�वकास �वभागातील शतेज�मनीचं ेम&ूयांकन :- क वग# नगरपा%लका 0े1ातील ना-�वकास �वभागातील हेRटर� दर हे िजरायतसाठL आहेत. 7/12 उतारे 

पाहून हंगामी बागायत, धानशतेी, तर�पॅडी व बारमाह� बागायत ज%मनीसाठL माग#दश#क सचूना [. 20 (ब) -माणे काय#वाह� करावी.  

ड) शासनाने / िज&हाeधकारK यांनी खाणप�ा (Mining Belt) �हणनू जाहKर केलेले -े. तसेच पवनउजा� / सौरउजा� ,क&प :- अशा -क�पासाठL -थम खरेद� / �व[\ होणाqया �ामीण 

0े1ातील ज%मनीच ेम�ूय �या ज%मनी3या शतेसारा आकारणी गटानसुार वा�ष#क म�ूय दर तR�यात नमदू दरा3या द8ुपट दराने �वचारात hयावे.  

       -भाव व नागर� 01ेातील ज%मनीबाबत ती जमीन िजरायत / शतेी / ना �वकास �वभागात असलेस ज%मनीचे म�ूय सदर जमीन वा�ष#क म�ूय दर तR�यात ती pया म�ूय �वभागात 

आहे �यासाठL3या -,त हेRटर� दरा3या द8ुपट दराने �वचारात hयावे. सदर ज%मनीसाठL -.चौ.मी. अथवा -,त हेRटर� व -.चौ.मी. असे दो^ह� दर nदले अस�यास ;थूल ज%मनीबाबत 

असणार� सचूना [.16 (अ) येथील कोjटक वाप�न येणारे म�ूय द8ुपट न करता थेट �वचारात hयावे. सदर जमीन सभंा:य eबनशतेी / रnहवास / �वकसन0म �वभागात अस�यास �या 

म�ूय �वभागातील ज%मनीसाठL असलेला म�ूय दर व ;थूल ज%मनीबाबत असणार� सचूना [.16 (ब) येथील कोjटक वाप�न येणारे म�ूय द8ुपट न करता थटे �वचारात hयावे.  
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इ) सौरउजा� व पवनच3क� ,क&पासाठ7 ,थम खरेदK केलेलK जमीन आव�यक स�ुवधेसह �वक�सत कFन अGय sय3तीस / कंपनीस �व:� / हIतांतरण होणा-या ज�मनीसाठ7 �वकसन खच� 

�वचारात घेता ज�मनीचे म&ूयांकन खालKल,माणे करावे 

i) /ामीण -े.ासाठ7 :- [ (सबंZंधत ज%मनी3या शतेसारा आकारणी गटानसुार वा�ष#क म�ूय दर तR�यात नमदू -,त हेRटर� दर ) x 2 + �. 15,00,000 ] x जागेच े0े1फळ (हेRटर) 

ii) ,भाव व नागरK -.ेासाठ7 :- िजरायत / शतेी / ना �वकास �वभागातील ज%मनीसाठL केवळ -,त हेRटर� दर nदले अस�यास वर�ल-माणे म�ूयांकन करावे. 

     सदर ज%मनीसाठL -.चौ.मी. अथवा -.चौ.मी. व -.हे.असे दो^ह� दर nदले अस�यास ;थूल ज%मनीबाबत असणार� सचूना [.16 (अ) येथील कोjटक वाप�न येणा-या म�ूयाम"ये 

-.हे. �.15,00,000/- -माणे खच# समा�वjट क�न एकूण म�ूय काढावे.   

     सदर ज%मनी सभंा:य eबनशतेी / रnहवास / �वकसन0म �वभागातील अस�यास �या म�ूय �वभागातील ज%मनीसाठL असलेला म�ूय दर व ;थलू ज%मनीबाबत असणार� सचूना 

[.16 (ब) येथील कोjटक वाप�न येणा-या म�ूयाम"ये -.हे. �.15,00,000/- -माणे खच# समा�वjट क�न एकूण म�ूय काढावे. 

फ) कॉ+पेनसेटर� वनीकरणासाठL वन�वभागास ह;तांतर करJयात येणाqया ज%मनीच ेम�ूय वा�ष#क म�ूयदर तR�यात नमदू दराने करJयात यावे. 

ग) महानगरपा%लका / नगरप5रषदा / नगर पचंायती3या �वकास योजनेतील ना-�वकास �वभागातील ज%मनीसाठL वा�ष#क म�ूय दर तR�यात ;वत1ं म�ूय �वभाग / दर nदले नस�यास सदर 

जमीन pया म�ूय �वभागात समा�वjट आहे �या म�ूय �वभागा3या दरा3या 40% दर व सबंZंधत जागेचे 0े1ासाठL ;थूल ज%मनीबाबत असणार� सचूना [.16 (अ) येथील कोjटक वाप�न 

म�ूयांकन करJयात यावे. 

21. 10 आर पे-ा कमी -े.फळा0या शतेज�मनीच ेम&ूयांकन :- 

अ) -भाव0े1 व �ामीण भागात 10 आर पे0ा कमी 0े1ा3या पड ज%मनीची (कंवा शतेज%मनीची �व[\ होत असेल आ7ण अशा ज%मनीसाठL केवळ -ती हेRटर� दर नमदू अस�यास, �या 

ज%मनी3या �पकपाणी नcद�नसुार येणा-या म�ूयदरा3या द�डपट दराने म�ूयाकंन करावे. मा1 वा�ष#क म�ूयदर तR�याम"ये pया nठकाणी तर�पॅडी (भातशतेी) साठL ;वत1ं दर नमदू आहेत, 

अशा �वभागातील एखादया सपंणू# स.न.ं/ गटाचे 01े 10 आर पे0ा कमी अस�यास व त ेपणू#पणे �व[\ केले जात अस�यास आ7ण ती जमीन कोण�याह� र;�यास स^मखु नस�यास �या 

ज%मनीस द�डपट दर लाग ूक� नये. 

ब) एखाद� जमीन लाभ0े1ात असनूह� �यास पाणी उपल4ध नस�यास, प0काराने �व[\ करावया3या 01ेासाठL पाटबधंारे �वभागाच े पाणी उपल4ध होत नस�याचे सबंZंधत -ाZधका-याचे 

-माणप1 द;ताचा भाग +हणनू जोड�यास सचूना [माकं 20 नसुार म�ुयाकन करावे. 

22. वाडी �वभाजन :-  

       वाडी �वभाजनाने pया nठकाणी ;वत1ं महसलू� गांवे अि;त�वात आल� आहेत, �या गावांसाठL वा�ष#क म�ूयदर तR�याम"ये ;वत1ं5र�या म�ूय दर nदले नस�यास �वभाजनापवूo3या 

%स.स.न.ं/ स.न.ंनसुार लाग ूअसणा-या म�ूयदराने म�ूयाकंन करावे. 
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23. /ामीण व ,भाव -े.ातील ,4य-ातील Wबनशतेी / सभंाsय ज�मनीच ेम&ूयांकन :- 

अ) �ामीण 0े1ात शतेजमीनीची �व[\ होत असेल व ती जमीन eबनशतेी झाल� असेल तर �या ज%मनीच े / ज%मनीमधील भखूंडाचे म�ूयांकन, �या गावाचा eबनशतेी म�ूयदर व ;थूल 

ज%मनीसाठL असलेल� सचूना [.16 (क) नसुार करावे. 

ब) -भाव 01ेातील िजरायत / शतेी या म�ूय �वभागातील शते ज%मनीची �व[\ होत असेल व ती जमीन eबनशतेी झाल� असेल तर �या ज%मनीचे / ज%मनीमधील भखूंडाचे म�ूयाकंन सदर 

गावा3या सार¦या गणु-दोष असले�या लगत3या eबनशतेी म�ूय �वभागातील म�ूय दर व ;थूल ज%मनीसाठL असलेल� सचूना [.16 (क) नसुार करावे. 

क) �ामीण 0े1ातील eबनशतेी ज%मनी म�ूय�वभागासाठL nदलेले दर हे रnहवास eबनशतेीसाठL असनू वा7णpय / औiयोZगक eबनशतेी झाले�या ज%मनींसाठL सदर दरा3या 110% म�ूयावर 

मlुांक श�ुक आकारणी करावी.  

ड) -भाव 0े1ाम"ये म�ूय दर तR�यात eबनशतेी म�ूय�वभागाम"ये, eबनशतेी न झालेल� जमीन समा�वjट अस�यास व अशा ज%मनीवर -ादे%शक योजनेतील ,नयमानसुार व झोन 

दाख�यानसुार रnहवास / वा7णpय / औiयोZगक वापर अन/ुेय अस�यास �याच ेम�ूयांकन सभंा:य eबनशतेी समजनू सदर गावा3या सार¦या गणु-दोष असले�या लगत3या सभंा:य 

eबनशतेी या म�ूय �वभागातील म�ूय दराने रnहवास वापर �वभागातील ;थूल ज%मनीसाठL असलेल� सचूना [.16 (ब) नसुार करावे. रnहवास / वा7णpय / औiयोZगक वापर अन/ुेय 

नस�यास अशा ज%मनीसाठL सचूना [.16 (अ) ;थूल जमीनीच ेकोjटक वाप�न म�ूयांकन करJयात यावे. �याच-माणे सभंा:य eबनशतेी म�ूय�वभागातील जमीन eबनशतेी अस�यास / 

झा�यास व �या ज%मनीसाठL eबनशतेीचा दर nदला नस�यास, �याच ेम�ूयांकन सदर गावातील सार¦या गणु-दोष असले�या लगत3या eबनशतेी म�ूय �वभागातील म�ूय दर व ;थूल 

ज%मनीसाठL असलेल� सचूना [.16 (क) �वचारात घेऊन करJयात यावे. 

24. शतेघराच े(Farm house) / वनघराचे (Forest house) म&ूयांकन :-  

       �ामीण व -भाव 0े1ातील शते ज%मनीची, शतेघरासाठL / वनघरासाठL जर ज%मनीची खरेद� होत असेल तर सभंा:य eबनशतेी वापर समजनू �या-माणे व सचूना [.16 (अ) मधील 

ना�वकास �वभागासाठL nदले�या ;थूल जमीनी3या कोjटका-माणे सभंा:य eबनशतेी3या दराने म�ूयांकन करावे. सदर जागेसाठL म�ूयदर तR�यात सभंा:य eबनशतेी दर नमदू नस�यास �या 

-भाव 0े1ातील सभंा:य eबनशतेीसाठL असलेला जा;तीचा दर �वचारात घेऊन म�ूयांकन करावे. �ामीण 0े1ाम"ये सभंा:य eबनशतेी दर नमदू नस�याने eबनशतेी दरा3या 50% दर व सचूना 

[.16 (अ) मधील ना �वकास �वभागासाठL nदले�या ;थूल ज%मनी3या कोjटका-माणे म�ूयांकन करJयात यावे. 

25. पड / पोटखराब / ड�गरपड ज�मनींचे म&ूयांकन :-  

i) नागरK व ,भाव -.ेात पड / पोटखराब / डcगरपड ज%मनींचे म�ूयाकंन सबंZंधत म�ूय �वभागातील दराने (100%) करावे. 

ii) /ामीण -े. :-  

  अ) पोटखराब ज�मनीचे म&ूयांकन :- हेRटर� आकार काढणेसाठL 7/12 वर�ल एकूण आकारास एकूण 0े1ाने (पड / पोटखराब 0े1 न वगळता) (आकार ÷ 01े) भागावे. �यानसुार येणा-या 

-,त हेRटर� आकारा3या म�ूय दरानसुार व ज%मनी3या -कारानसुार (िजरायत / बागायत / फळबागा) पोटखराबासह सव# 0े1 म�ूयांकनासाठL �वचारात hयावे. 
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ब) ड�गरपड ज�मनीच े म&ूयांकन :- �ामीण 01ेातील डcगरपड ज%मनीच े म�ूयाकंन िजरायत ज%मनीच े -कारानसुार व शतेसारा-माणे3या म�ूय दरा3या 75% दराने करावे. डcगरपड 

ज%मनीपकै\ काह� 01े 7/12 नसुार िजरायत / हंगामी / बारमाह� बागायत अस�यास �या 0े1ाचे ज%मनी3या -कारानसुार व शतेसा-या-माणे दर �वचारात घेऊन म�ूयांकन करावे. 

26. कंपनीचे लाभात होणा-या sयापारK त4वावर शतेी / भाजीपाला उ4पादन / फुलो4पादन (floriculture) / रबर लागवड/ साग लागवड / फलो4पादन इ.दIतांचे म&ूयाकंन :- 

अ) शतेीपरूक वापरासाठ7ची खरेदK :- 

i) -,त हेRटर� आकाराचा दर �वचारात घेऊन िजरायत ज%मनीसाठL सदर दरा3या द8ुपट (200%) दराने, हंगामी बागायतसाठL ,त8पट (300%) दराने व बारमाह� बागायतसाठL (400%) 

दराने म�ूयांकन करावे. 

ii) बागायत वापरासाठL उदा.फूलबागा, फळबागा, ऊसशतेी, इ.साठL ;वत1ं दर nदले अस�यास त ेदर अथवा उपरोRत (i) नसुार येणारा दर यापकै\ जा;तीचा दर �वचारात घेऊन म�ूयांकन 

करावे. 

iii) कंपनी खरेद� करत अस�याचे जागेत साठवणूक / -([या / सशंोधनासाठL बांधकाम / अतंग#त र;त ेकरJयाच े-;ता�वत असत.े �यासाठL एकूण 0े1ा3या सव#साधारणपणे 20% 0े1 

�वचारात घेऊन एकूण 0े1ापकै\ 20% 01ेाच ेम�ूयांकन सभंा:य eबनशतेी -योजन �वचारात घेऊन सदर गावा3या eबनशतेी दरा3या 50% दराने करावे. 

ब) केवळ शतेीपरूक :यवसाय उn©jट असले�या कंपनी / स;ंथा :य,त5रRत इतर कंपनी / स;ंथासाठL सभंा:य eबनशतेी वापर समजून सबंZंधत गावासाठL nदले�या eबनशतेी दरा3या 50% 

दराने म�ूयांकन करावे. 

क) कंपनी / स;ंथा उपरोRत -योजनासाठL खरेद� कर�त असलेल� जागा नागर� व -भाव 0े1ातील eबनशतेी / सभंा:य eबनशतेी / रnहवास / �वकसन0म 01ेात असेल तर सबंZंधत म�ूय 

�वभागाचे लाग ूदरानसुार म�ूयांकन करावे. 

        सदर जागा �वकसन0म नसले�या शतेी / ना �वकास / िजरायत म�ूय �वभागात असलेस सदर म�ूय �वभागा3या म�ूय दरा3या nदडपट (150%) दरानसुार म�ूयांकन करावे. 

27. -ारपड :-  

        0ारपड (मीठ फुटले�या) ज%मनीं3या बाबतीत आव�यक ती शहा,नशा क�न अशा ज%मनीच ेम�ूयांकन बागायती ज%मनी3या म�ूयदरा3या 60% दराने करावे. सदर सचूना नागर� व 

-भाव 0े1ातील ज%मनींसाठL लाग ूराहणार नाह�. 

28. सहकारK गहृ\नमा�ण सIंथा0या पनु�व�कासाच े,Iताव :-   

       सहकार� गहृ,नमा#ण स;ंथा3या पनु�व#कास -;तावामधील समा�वjट %मळकतींच ेद;तांबाबत वा�ष#क म�ूय दर तR�यानसुार येणारे म�ूयांकन सबंZंधतांना मा^य नसलेस महाराjk मlुांक 

अZध,नयम, 1958 3या कलम 31 अ^वये अ%भ,नण#याiवारे स�व;तर म�ूयांकन क�न घेJयात यावे. 
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29. सभंाsय Wबनशतेी वापरा0या शतेज�मनींच ेम&ूयांकन :-  

अ) �ामीण 0े1ातील अथवा -भाव 0े1ातील eबनशतेी / सभंा:य eबनशतेी म�ूय�वभाग असले�या जमीनी :य,त5रRत इतर खाजगी शतेजमीनींची �वशषे नगर �वकास -क�प (Special 

Townships), �वशषे औदयोZगक 01े े (Special Economic Zone), खासगी Zग5र;थान -क�प (Hill Stations), इ.साठL -थम �व[\ / ह;तांतरण होत अस�यास तसेच शतेकर� 

:य,त5रRत इतर स;ंथा / कंपनी, शतेजमीन अ^य सभंा:य ,नवासी / औदयोZगक / वा7णpय eबनशतेी -योजनासाठL खरेद� कर�त अस�यास, �याच-माणे �ामीण 01ेातील शासक\य 

जमीनी eबनशतेी -योजनासाठL ,नग#त होत अस�यास, अशा सभंा:य eबनशतेी वापर / �वकसनासाठL येणारा खच# �वचारात घेता, �ामीण 0े1ातील अशा -कार3या ज%मनींचे म�ूयांकन, 

सबंZंधत गावा3या वा�ष#क म�ूयदर तR�यात nदले�या -.चौ.मी.eबनशतेी दरा3या 50% इतका म�ूयदर �वचारात घेऊन व सचूना [.16 (अ) मधील �वभागासाठL nदले�या ;थूल ज%मनीं3या 

कोjटकानसुार करJयात यावे. �ामीण 0े1ातील शासक\य जमीन, शतेी वापरासाठL ,नग#त होत अस�यास वा�ष#क म�ूयदर तR�यातील सबंZंधत गावासाठL nदले�या म�ूय �वभागातील 

आकार गट [.4 (5.01 त े7.50) साठL असले�या दरा-माणे येणारे म�ूय �वचारात hयावे. -भाव 0े1ामधील ज%मनीच ेम�ूयांकन सबंZंधत -भाव 0े1ातील सार¦या गणु-दोष असले�या 

लगत3या सभंा:य eबनशतेी या म�ूय �वभागातील म�ूय दर व ;थूल ज%मनीसाठL असलेल� सचूना [.16 (अ) मधील ना �वकास �वभागासाठL nदले�या ;थूल ज%मनी3या कोjटका-माणे 

करJयात यावे. 

ब) �ामीण 01ेातील हायवेवर�ल (राjk�य महामाग# / राpय महामाग#) स^मखु ज%मनीपकै\ 4000 चौ.मी.पय#त3या 0े1ाच ेम�ूयांकन �यास असलेल� eबनशतेी सभंा:यता �वचारात घेऊन खाल�ल 

कोjटका-माणे करJयात यावे. उव#र�त ज%मनीचे म�ूयाकंन सदर ज%मनी3या शतेसारा आकार गटानसुार 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.त े1,500 चौ.मी. 70% 

3. 1,500 चौ.मी.त े2,500 चौ.मी.  40% 

4. 2,500 चौ.मी.त े4,000 चौ.मी. 30% 

       वर�ल कोjटक वापरताना �यामधील नमदू सव# ट8यातील म�ूयांकनाची बेर�ज क�न म�ूयांकन ,नि�चत करावे. 

क) �ामीण 0े1ातील हायवेवर�ल ज%मनीं3या म�ूय�वभागांसाठL nदलेले दर हे कोण�याह� वापरा3या सभंा:य eबनशतेी ज%मनीच ेअसनू हायवेवर�ल eबनशतेी झाले�या ज%मनीच ेम�ूयांकन सदर 

जमीन दरा3या 120% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले�या सचूना [.16 (क) मधील कोjटका-माणे करJयात यावे.   

ड) �ामीण 0े1ातील 5000 लोकस¦ंयेपे0ा जा;त लोकस¦ंये3या census town साठL गावठाण ह©ीपासनू 200 मी.प5रघ;त 0े1ातील ज%मनीची eबनशतेी सभंा:यता �वचारात घेऊन �याच े

म�ूयांकन �या गावासाठL nदले�या eबनशतेी दरा3या 50% दराने व ;थूल ज%मनीसाठL असले�या सचूना [.16 (ब) मधील कोjटका-माणे करJयात यावे.  
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30. मजंरू �वकास योजनेनसुार0या आर�-त (Reserved for public purpose) ज�मनींच ेम&ूयांकन :-  

       द;तात नमदू 01ेापकै\ फRत मजंूर �वकास योजनेनसुार3या आर®0त / बाधीत 01ेाच ेम�ूयांकन वा�ष#क म�ूयदर तR�यातील नमदू दरा3या 80% दराने करJयात यावे. 

31. टK.डी.आर.वापरणेत येणा-या भखूंडाच ेम&ूयांकन :-  

      ठाणे, क�याण डceबवल�, %मरा-भाfदर, %भवंडी-,नजामपरू, पणुे, �पपंर�-Zचचंवड, ना%शक, औरंगाबाद व नागपरू महानगरपा%लका 0े1ातील �वकसन करारनामा / बांधकाम �वभागणी / 

उ�प^न �वभागणी द;ताचंे म�ूयांकन करताना, �याम"ये ट�.डी.आर. 01ेासह बांधकाम / उ�प^न �वभागणी होत अस�यास / ट�.डी.आर.वापरJयात येणार आहे असे नमदू अस�यास, वा�ष#क 

म�ूय दर तR�यात नमदू जमीन दराम"ये 25% वाढ देऊन येणारा दर म�ूयांकनासाठL �वचारात घेJयात यावा. 

32. �वकसन करारनामा-बांधकाम -े. �वभागणी ,करणी म&ूयांकन :- 

अ) जमीन मालकास �मळणा�या Bह�याचे मोबद&याच ेम&ूय  

i) जमीन मालका3या nह�याच े0े1ाच ेबांधकाम दरानसुार येणारे म�ूय 

                 + 

ii) जमीनमालकास बाधंकामा:य,त5रRत %मळणारा रोख मोबदला, ¢डपॉ7झटवर�ल :याज, �वकास श�ुक इ.द;तामधील नमदू बाबी �वचारात घेऊन येणारे म�ूय (¢डपॉ7झटसाठL 

द;ताम"ये 10% पे0ा जा;त :याजदर नमदू अस�यास तो दर अथवा :याजदर नमदू नस�यास 10% :याजदराने येणारे सरळ:याज �वचारात hयावे ) 

 

ब) �वकसनक4या�ला �मळणा�या Bह�याच ेम&ूय  

   �वकसनक�या#3या nह�या3या जागेच े0े1 x ज%मनीचा दर 

        उपरोRत (अ) व (ब) पकै\ जा;तीच ेम�ूय बाजारम�ूय +हणनू �वचारात hयावे.        

33.  �वकसन करारनामा-उ4पGन �वभागणी (Revenue sharing) ,करणी म&ूयांकन खालKल,माणे करावे :- 

अ) जमीन मालकास �मळणा-या Bह�याचे मोबद&याच ेम&ूय  

i) मालकाच ेnह�याच े01ेाच ेअन/ुेय वापर �वचारात घेऊन �याच े�व[\ दरानसुार येणारे आजच ेम�ूय x 0.85  

                             + 

ii) जमीन मालकास �या:य,त5रRत %मळणारा मोबदला, ¢डपॉ7झटवर�ल :याज इ. द;तामधील नमदू बाबी �वचारात घेऊन येणारे म�ूय (¢डपॉ7झटसाठL द;ताम"ये 10% पे0ा जा;त 

:याजदर नमदू अस�यास तो दर अथवा 10% :याजदराने येणारे सरळ:याज �वचारात hयावे). 
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ब) सपंणू� ज�मनीच ेवा�ष�क म&ूय दर त34यातील जमीन दराने येणारे म&ूयांकन  

   वर�ल अ) व ब) पकै\ जा;तीच ेम�ूय �वचारात hयावे. 

34. �वकसन करारना�या0या अनषुगंाने �वकसक Iवत:साठ7 राखनू ठेवत असले&या सद\नका / दकुाने / काया�लये इ. त ेIवत:साठ7 खरेदK करKत असले&या दIत ,करणी म&ूयांकन :- 

      �वकसन करारना+या3या अनषुगंाने ;वत:साठL राखनू ठेवले�या सद,नका / दकुाने / काया#लये इ. �वकसक ;वत:साठL खरेद� कर�त असले�या द;तांबाबत वा�ष#क म�ूय दर तRयातील 

सद,नका / दकुाने / काया#लये इ.साठL3या म�ूय दरातनू बांधकाम वगoकरणानसुार नवीन बांधकामाचा दर वजा क�न येणा-या म�ूय दरानसुार प5रग7णत होणा-या म�ूयावर मlुांक श�ुक 

आकारावे. 

35. महाराjk मlुांक (%मळकतीच ेखरे बाजारम�ूय ,नि�चत करणे) ,नयम 1995 च े,नयम [. 4(6) खाल�ल परंतकुानसुार शासक\य अथवा ,नमशासक\य स;ंथा अथवा शासनाची महामडंळे / 

उप[म अथवा ;था,नक -ाZधकरण (मनपा / नप) यांनी पवू#,नधा#5रत (कंमती3या आधारे एखाiया %मळकतीची �व[\ कर�त अस�यास अथवा वाटप कर�त अस�यास अशा स;ंथांनी ,नधा#5रत 

केलेल� (कंमत हे खरे बाजारम�ूय समजनू �यावर मlुाकं श�ुक आकारणी करावी. ब̄केकड ेतारण ठेवले�या मालम�तबेाबत शासन ,नयRुत अZधकार� यांचेमाफ# त %ललावात आलेल� (कंमत ह� 

�या मालम�तचे ेबाजारम�ूय समजनू �यावर मlुांक श�ुक आकारणी करावी. वर�ल :य,त5रRत इतर कोण�याह� -करणी ठर�वलेले / मा^य झालेले / समझोता झालेले म�ूय �वचारात घेऊ 

नये. 

36. वा�ष�क म&ूय दर त34यामRये एकच �स.स.न.ं / स.न.ं / ग.न.ं / अ.ंभ.ू:. दोन म&ूय �वभागात (उदा. भागश: रI4यास सGमखु व भागश: अतंग�त भागात, काहK भाग शतेी �वभागात व 

उव�रKत भाग इतर �वभागात इ.) असताना म&ूयांकनासाठ7 �वचारात tयावया0या बाबी / दIताचा भाग �हणून आव�यक 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 नमदू चत:ु%समेचे %मळकतीचे वण#न या बाबी �वचारात घेऊन -ा8त कागदप1 े / नकाश ेयांचे आधारे खातरजमा करावी. मा1 

सबंZंधत द;ताम"ये म�ूयांकनावर प5रणाम करणा-या बाबी नमदू नस�यास व �या अनषुगंाने आव�यक परुावा द;ताचा भाग नस�यास सदर %स.स.न.ं/ स.न.ं/ ग.न.ं/ अ.ंभ.ू[. समा�वjट 

असले�या म�ूय �वभागापकै\ सवा#त जा;त म�ूय �वभागाचा दर लावनू म�ूयांकन करावे. 

37. उपरोRत माग#दश#क सचूनांनसुार वजावट / घट / सवलत देJयापवूo �या पjृठथ# आव�यक कागदप1 े/ नकाशाची स�य-त द;तासोबत जोडून द;ताचा भाग करणे आव�यक राह�ल. एकच स:हB 

नबंर दोन म�ूय�वभागात अस�यास दो^ह�पकै\ जा;ती3या दराने म�ूयांकन करJयात यावे. सदर दर मा^य नस�यास सबंZंधत उपसचंालक नगर रचना / सहा.सचंालक नगर रचना (म�ूयांकन) 

यांचेकडून �यापjृठयथ# आव�यक कागदप1 ेसादर क�न म�ूय�वभाग ,नि�चत क�न hयावे. 
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38. म&ूय�वभाग व म&ूय दर \नि�चतीबाबत माग�दश�न  :-  

       एखाद� %मळकत जागेचे ;थान / वण#नानसुार चुक\3या म�ूय �वभागात समा�वjट असलेस (कंवा टंकलेखन चूक असलेस (कंवा म�ूयदर �वभागात समा�वjट नस�यास (कंवा म�ूयदर 

उपल4ध होत नस�यास %मळकतीचा 7/12 उतारा अथवा -ॉपट� काड#, �वकास योजनेचा भवूापर दश#�वणारा भाग नकाशा, गाव नकाशा, नगर भमूापन काया#लयाकडील नकाशा (शीट), मोजणी 

नकाशा इ. कागदप1 ेउपल4ध क�न घेऊन सह िज�हा ,नबधंक तथा मlुांक िज�हाZधकार� यांनी सबंZंधत सहाuयक सचंालक नगर रचना म�ूयांकन यांचे काया#लयाशी सपंक#  साधनू म�ूय 

�वभाग व म�ूय दर ,नि�चत क�न hयावा. 

 

उपरोRत सचुना हया, सदर सचुनेम"ये काह� सधुारणा / द�ु;ती नcद� नमदू अस�यास �या :य,त5रRत, nद. 31/12/2014 पय�त अiययावत केले�या आहेत.  

 

   nद.31/12/2014 

 

 

 

                   सह�/- 

                    ( °ीकर परदेशी )  

म¦ुय ,नय1ंक महसलु� -ाZधकार� तथा 
नcदणी महा,नर�0क, महाराjk राpय, पणुे 


