परशट-अ
न दणी व म
ु ांक वभाग
मब
ुं ई व उपनगर िजहयातील महानगरपालका $े&ातील मळकतींचे वाष*क म
ू यदर त,-यानस
ु ार म
ू यांकन कर/यासाठ1 सव*साधारण माग*दश*क सच
ू ना
(परप&क 4. का.15/वामद
ु त/सव*साधारण सच
ू ना/1027, =द.31.12.2014 चे सहप&)
अ.4
1.

माग*दश*क सच
ू नेचा तपशील
भाडेकB असलेया जC
ु या इमारतीचे अभहEतांतरण / खरे दG दEत Hकरणी 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
ू ंडाचे एकूण 0े1

= $ 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

= M चौ. मी

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

= भ Bपये

उदा-1 :- भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे या मालमतेम"ये ,नयमा-माणे अन/
ु ेय एकूण बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त, +हणजेच जर M 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’
उदा-2 :- भाडेकं 3या ता4यात असलेले एकूण 0े1 हे या मालमतेम"ये ,नयमा-माणे अन/
ु ेय असले या एकूण बांधकाम 0े1ापे0ा कमी +हणजेच जर M 0े1 हे $ x य पे0ा कमी
असेल तर या मालमतेचे मू य खालल-माणे प5रगणीत करJयात यावे.
= 112 भ +

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

+ ( ह x संबYं धत वापराचा, घसारा वजावटनंतर येणारा वZ[ दर)
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टGप :1. मब
ंु ई शहर व उपनगरातील भाडेक असले या ज^
ंु ई शहरातील उपकर -ा8त %मळकतीचे (Cessed properties) मू यांकन ,निचत करतांना अन/
ु या इमारतीचे तसेच मब
ु ेय
चटई 0े1ाबाबत संबYं धत स0म -ाYधकरणाचे उदा.महानगरपा%लका / वशेष ,नयोजन -ाYधकरण इ.अथवा यांचेकडील नkदणीकृत आ(क#टे Xट / इंिज,नअर यांचे -माणप1 घेणे
बंधनकारक असेल. असे -माणप1 सादर के यास, यानस
ु ार अन/
ु ेय चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात घेJयात यावा. -माणप1 सादर न के यास 33 (7) खालल उपकर-ा8त
इमारतीसाठL (कमान 3.00 व उपनगरातील भाडेक-ा8त इमारतीसाठL (कमान 1.40 चटई 0े1 ,नदB शांक वचारात nयावा.
2. भाडेक:या8त असले या जु^या इमारतीचा पन
ु व#कास वकसन करारना+याoवारे करJयात येणार अस यास महाराpq मr
ु ांक अYध,नयम 1958 चे कलम 31 अ^वये
अ%भ,नण#यांतग#त सव;तर मू यांकन कन nयावे.
2.

2.1) जC
ु या इमारतीतील भाडेकBस नवीन इमारतीत जागा दे ताना करावयाचे म
ू यांकन :अ) भाडेक3या ता4यात असलेले जु^या इमारतीतील ,नवासी 0े1 ल0ात घेऊन 35% फंजीबल एफ.एस.आय.सह जे:हा कमीत कमी 37.665 चौ.मी. (405 चौ.फूट) कापBट 0े1 याच
इमारतीत भाडेकं ना दे Jयात येत,े यावेळेस नवीन जागेवर मr
ु ांक शु क आकारताना भाडेकं ना लागू असले या फXत भाडया3या 112 पट रकमेवर मr
ु ांक शु क आकारJयात यावे.
ब) ज^
ु या इमारतीतील भाडेकं 3या ता4यात असलेले ,नवासी 0े1 ल0ात घेऊन जे:हा 37.665 चौ.मी. (405 चौ.फूट) कापBट 0े1ापे0ा जा;त परं तु ता4यात होते ,ततकेच 0े1 94.50
चौ.मी. (1017.19 चौ.फूट) कापBट 0े1ा3या मया#देत जे:हा याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत भाडेकस दे Jयात येत,े यावेळी 2 (अ) -माणे 37.665 चौ.मी. (405 चौ.फूट) कापBट 0े1
वगळता उव#रत 0े1ाचे वगxकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर (construction rate) वचारांत घेऊन येणारे मू यांकन वरल Z. 2 (अ) नस
ु ार भाडया3या 112 पट रकमेत
समावpट कन मू यांकन करावे.
क) भाडेकस ज^
ु या इमारतीतील या3या ता4यातील ,नवासी 0े1 ल0ात घेऊन उपरोXत ,नयमानस
ु ार 37.665 चौमी (405 चौ.फूट) कापBट 0े1 व जा;तीत जा;त 94.50 चौ.मी.
(1017.19 चौ.फूट) कापBट 0े1 }यामधील अन/
ु ेय 0े1 याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत दे तांना जर भाडेक यास %मळणा-या 0े1ा:य,त5रXत जा;तीचे 0े1 खरे द क इि3छत
असेल अथवा यास दले जात असेल तर, भाडेकला oयावया3या अन/
ु ेय 0े1ांचे मु यांकन वरल ,नयम Z.2 (अ) आ7ण (ब) -माणे कन याम"ये जा;ती3या 0े1ाचे वाष#क
मू य दर तXयातील दराने (,नवासी) मू य काढून ते यात समावpट कन मू यांकन करावे.
ड) भाडेक3या ता4यात असलेले ज^
ु या इमारतीतील वा7णय 0े1 ल0ात घेऊन 20% फंजीबल एफ.एस.आय.सह जे:हा कमीत कमी 33.48 चौ.मी. (360 चौ.फूट) कापBट 0े1 याच
इमारतीत भाडेकं ना दे Jयात येत,े यावेळेस नवीन जागेवर मr
ु ांक शु क आकारताना भाडेकं ना लागू असले या फXत भाडया3या 112 पट रकमेवर मr
ु ांक शु क आकारJयात यावे.
इ) ज^
ु या इमारतीतील भाडेकं 3या ता4यात असलेले वा7णय 0े1 ल0ात घेऊन जे:हा 33.48 चौ.मी.(360 चौ.फूट) कापBट 0े1ापे0ा जा;त परं तु ता4यात होते ,ततकेच 0े1 84.00
चौ.मी.(903 चौ.फूट) कापBट 0े1ा3या मया#देत जे:हा याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत भाडेकस दे Jयात येत,े यावेळी 2 (ड) -माणे 33.48 चौ.मी. (360 चौ.फूट) कापBट 0े1
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वगळता उव#रत 0े1ाचे वगxकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर (construction rate) वचारांत घेऊन येणारे मू यांकन वरल Z. 2 (ड) नस
ु ार भाडया3या 112 पट रकमेत समावpट
कन मू यांकन करावे.
फ) भाडेकस जु^या इमारतीतील या3या ता4यातील वा7णय 0े1 ल0ात घेऊन उपरोXत ,नयमानस
ु ार 33.48 चौमी (360 चौ.फूट) कापBट 0े1 व जा;तीत जा;त 84 चौ.मी.
(903 चौ.फूट) कापBट 0े1 }यामधील अन/
ु ेय 0े1 याच भख
ू ंडावर नवीन इमारतीत दे तांना जर भाडेक यास %मळणा-या 0े1ा:य,त5रXत जा;तीचे 0े1 खरे द क इि3छत असेल
अथवा यास दले जात असेल तर, भाडेकला oयावया3या अन/
ु ेय 0े1ांचे मू यांकन वरल ,नयम Z.2 (ड) आ7ण (इ) -माणे कन याम"ये जा;ती3या 0े1ाचे वाष#क मू य दर
तXयातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये / औoयोYगक दराने मू य काढून ते यात समावpट कन मू यांकन करावे.
2.2) भाडेक :या8त %मळकत भाडेकच खरे द करत अस यास अशा -करणी :या8त 0े1ाचे येणाया बाजारमू याचे 40% मू य वचारात nयावे. भाडेक :या8त 0े1ा:य,त5रXत जमीन
मालकाची अ,त5रXत जागा खरे द करत अस यास सदर 0े1ाचे अन/
ु ेय चटई 0े1 ,नदB शांकानस
ु ार मू य वचारात घेऊन या रXकमेवर मr
ु ांक शु क आकारणी करावी. सन 2005
नंतरचा भाडेक हXक ह;तांतरण द;त नkदणी केला अस यास यावेळी वचारात घेतलेले मू य व आजचे मू य या3या फरका3या मू यावर मr
ु ांक शु क आकारणी करावी.
माग*दश*क सच
ू ना 4. 1 व 2 साठ1 =टपा :अ) ,नर%सत मब
ंु ई भाडे ,नयं1ण अYध,नय 1947 मधील तरतद
ु 3या आधारे तसेच महाराpq भाडे ,नयं1ण अYध,नयम 1999 चे कलम 7 (15)(क) अ^वये जो भाडेक अस याचे
मानJयात येईल केवळ अशा भाडेक व या3या ता4यातील 0े1ासाठLच उपरोXत सच
ू ना Z.1 व 2 लागू आहे त. भाडेक असले या %मळकतीम"ये वरल-माणे सवलत दे ताना
संबYं धतांनी या इमारतीत भाडेक द.30 माच# 2000 रोजी पासन
ू वा;त:य करत असलेबाबत अथवा तदनंतर 5रतसर नkदणीकृत :यवहारा:दारे भाडेक3यावतीने द;ता:दारे हXक
-ा8त केला असलेल :यXती गेले पाच वषB भाडेक +हणन
ू वा;तव ्य करत अस याबाबतचा परु ावा दे णे आवयक आहे . उदा.महानगरपा%लकेकडील भाडेकची नkद असलेला %मळकत
कर दाखला, भाडेक3या नावे असलेले वीजदे यक, दरू "वनी दे यक, भाडेपावया, रे शनकाड#, महापा%लकेचा :यापार परवाना, 1995 3या मतदार यादतील नkद यापैक[ (कमान तीन
परु ावे अथवा शासना3या गहृ ,नमा#ण वभागाचा ,नण#य Z.लोकआ-2007/-.Z.120(अ)/दव
ु प-ु 1, द.16/8/2010 म"ये नमद
ू परु ा:यापैक[ कोणतेह तीन परु ावे द यानंतरच सवलत दे ता
येईल. द;त नkदणीसाठL सादर करताना भाडेकं 3या ता4यात असले या 0े1ाचा सव;तर तपशील व घेJयात येणारे भाडे द;ताम"ये नमद
ू कन परु ा:यासह (कमान आठ दवस
अगोदर दु यम ,नबंधक काया#लयास सादर करावे. उपरोXत सव# परु ावा कागदप1ां3या सय-ती द;ताचा एक भाग +हणन
ू राहतील. दु यम ,नबंधकांनी परु ा:यासाठL दले या
कागदप1ांची पडताळणी कन भाडेक अस याची यांची खा1ी पट यास अशा द;ताची नkदणी करावी. %ल:ह ॲ^ड लायस^सचे द;तऐवजा^वये %मळणारे हXक या सवलतीसाठL पा1
असणार नाहत.
ब) या %मळकतींतील अन/
े बांधकाम 0े1 ,निचत करताना वकास ,नयं1ण ,नयमावलनस
ु य
ु ार अन/
ु ेय असलेला -ोसाहनामक वाढव चटई 0े1 ,नदB शांक (Incentive F.S.I.) दे खील
वचारात घेणे आवयक आहे .
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3.

टG.डी.आर वापरणेची $मता असलेया भख
ू ंडाचे म
ू यांकन :मब
ंु ई उपनगरातील ह;तांतरणीय वकास हXक (ट.डी.आर.) वापरणेची 0मता असले या भख
ू ंडाचे मू यांकन करताना, वाष#क मू य दर तXयात नमद
ू (1.00 चटई 0े1
,नदB शांकानस
ु ार3या) जमीन दराम"ये 40% वाढ दे ऊन येणारा दर मू यांकनासाठL वचारात घेJयात यावा. वरल-माणे वाढ द यानंतर ट.डी.आर.वापर 0मतेचा प^
ु हा ;वतं1 वचार
करJयाची आवयकता नाह. या द;तां3या बाबतीत उदा.उपकर -ा8त इमारती, शै07णक, तारां(कत हॉटे ल, +हाडा, झोपडपी पन
ु व#कास इ.साठL द;तात नमद
ू %मळकतीत -ोसाहनामक
/ अ,त5रXत चटई 0े1 (अन/
ु ेय चटई 0े1ाम"ये या भख
ू ंडा3या संपण
ू # ट.डी.आर.0मतेचा वचार केलेला असतो) ल0ात घेऊन सव;तर मू यांकन केले जाते, यावेळी या सच
ू नेत
नमद
ू नस
ु ार दरात 40% वाढ दे Jयाचा -न उपि;थत होत नाह.

4.

घसारा :-

जC
ु या इमारतीQया आयु यमानानस
ु ार घसारा वजावटGनंतर होणारे म
ू य खालGल कोटकाHमाणे वचारात घे/यात यावे.
इमारतीचे पव
ू ा#यpु य (वषा#म"ये)

घसारा धन होणार मू याची टXकेवार
आर.सी.सी./ इतर पXके

अधB पXके व क3चे

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#पर्यत

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%

टGप :1) जु^या मालमतेचे मू यांकन ,निचत करतेवेळी ज%मनदरापे0ा मू यांकन कमी येत अस यास सच
ू ना Z.7 -माणे मू यांकन करावे. सदर दो^ह सच
ू नांनस
ु ार येणा-या मू यांकनातील
अYधकचे मू यांकन वचारात nयावे.
2) घसारा ,निचत करतेवळ
े ी महानगरपा%लकेकडील भोगवटा -माणप1 (Occupation Certificate) उपल4ध नस यास अ^य परु ावे उदा. महानगरपा%लकेकडे भोगवटा -माणप1ासाठL
केले या अजा#3या पोचपावतीसह -त, महानगरपा%लकेकडील कर भरणा दाखला (कं वा इमारत पण
ू # वाचा / ता4यात अस याबाबतचा इतर परु ावा जसे वoयत
ु दे यक, दरू "वनी दे यक
आ7ण सोसायटचे -माणप1 यापैक[ एक वचारात nयावे.
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5.

कापSट एरया / Uबट-अप एरया :वाष#क मू यदर तXयाम"ये नमद
ु दर हे ब ट-अप 0े1ाचे आहे त. द;ताम"ये कापBट ए5रयाचा उ लेख अस यास, पढ
ु ल-माणे ब ट-अप ए5रया काढून मू यांकन करावे. परं तु
कापBट ए5रया:य,त5रXत 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 फXत नमद
ू 0े1 वचारात nयावे.
ब ट-अप ए5रया = 1.2 x कापBट ए5रया अथवा कापBट ए5रया = ब टअप ए5रया / 1.2

6.

समह
ू गह
ृ बांधणी Hकपांतग*त रो-हाउस / पX ट हाऊस / डयZु ले,स / बंगला / सद[नका :(अ) i) समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त असले या केवळ ,नवासी सद,नकेचे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील संबYं धत मू य वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दराने करावे.
ii) मब
ंु ई शहर व उपनगर िज हा 0े1ामधील भख
ं ावर समह
ू ड
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेXस / बंग याचे मू यांकन करताना याचे बांधकाम 0े1 120
चौ.मी.पे0ा जा;त अस यास संबYं धत वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दरा3या 25% जा;त दर वचारात nयावा. मा1 जर या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेXस /
बंग यावर आर.सी.सी.ची ;लॅ ब नसेल आ7ण इतर पXके अथवा अध#पXके ;वपाचे बांधकाम असेल तर, या %मळकतीचे मू यांकन करताना ,नवासी सद,नके3या दरा3या केवळ
10% जा;त दर वचारात nयावा.
iii) मब
ुं ई शहर व उपनगर िज हा 0े1ामधील समह
ू गह
ृ बांधणी -क पांतग#त 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेXस / बंग यांचे मू यांकन संबYं धत
वभागातील ,नवासी सद,नके3या मू य दरा-माणे करावे.
iv) समह
ं ावर बांधJयात आले या रो-हाऊस / बंग याचे
ू गह
ू ड
ृ बांधणी -क पा3या 0े1ा:य,त5रXत इतर सहकार गह
ृ ,नमा#ण सं;थेमधील अथवा ;वतं1 रे खांकन मंजूर असले या भख
बाबतीत / इमारती बाबतीत ;वतं1 मू यवभाग अथवा दर दला नस यास सच
ू ना Z. 7 (i) (अ) नस
ु ार मू यांकन करावे.
(ब) मब
ुं ई शहर व उपनगर िज हा 0े1ामधील 2 ते 10 हे Xटर3या मोठया ,नवासी -क पासाठL वाष#क मू य दर तXयात द;तात नमद
ू गह
ृ -क पाक5रता ;वतं1 मू यवभाग नस यास
सदर -क प या मू यवभागात आहे या मू यवभागातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये दरा3या 105% दर व 10 हे Xटरपे0ा जा;ती3या 0े1ातील -क पासाठL 110% दर या
-क पातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लयाचे मू यासाठL वचारात nयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1ा3या रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेXस / बंग याचे
मू यांकनासाठL उपरोXत -माणे वाढ दे ऊन येणा-या सद,नकां3या मू य दरा3या अनZ
ु मे 20% व 15% जा;त दर वचारात nयावा. सदर -क पातील 120 चौ.मी.पे0ा कमी 0े1ा3या
रो-हाऊस / प ट हाऊस / डय8ु लेXस / बंग यांचे मू यांकनासाठL या मू य वभागातील सद,नका दरा3या उपरोXत -क पा3या 0े1ा3या मया#दे-माणे 105% व 110% दर वचारात
nयावा.
(क) अ,तव%शpट बंगला / इमारत याम"ये हे लपॅड, िज+नॅ%शयम, ;वीमींग पल
ू इ. सु वधा आहे , काह मज याची उं ची द8ु पट आहे तसेच इतर अयाधु,नक सोई सु वधा आहे त अशा
बंग यासाठL या मू यवभागातील बंग या3या दरा3या द8ु पट अथवा दर दला नस यास सच
ू ना Z.7 -माणे येणाया दरा3या द8ु पट अथवा संबYं धत मू यवभागातील सद,नका वZ[
दरा3या द8ु पट यापैक[ येणाया जा;ती3या दरानस
ु ार मू यांकन करावे.
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7.

म
ू य दर त,-यात Eवतं& दर =दलेले नसयास अथवा उपरो,त सच
ू ना 4.4 Hमाणे जमीन दरापे$ा कमी म
ू यांकन येत असयास ववध वापरासाठ1Qया मळकतींचे म
ू यांकन :,नवासी %मळकत, वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसा,यक, तळमज यावरल दक
ु ाने / :यावसा,यक तसेच औoयोYगक वापरासाठL3या %मळकतींचे मू यांकन, संबYं धत
ज%मनी3या दरावन व बांधकाम वगxकरणानस
ु ा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 उपरोXत Z.5 3या सच
ं ाने यापढ
ू ना लागू राहतील. सद,नका कोणया मज यावर आहे या अनष
ु ग
ु ल सच
ू ना Z. 18 व 19 लागू राहतील
(ii) वा_ण`य मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल वा7णय इमारत = (ज%मनीचे 0े1 x ज%मनीचा दर) + (बांधीव 0े1 x घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.5
ब) तळमजला दक
ु ानगाळा / :यावसा,यक / वा7णय गाळा / काया#लये (कं वा इमारत = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.50 x गाळयाचे 0े1
क) तळमज याखेरज वरल मज यावरल :यावसा,यक / काया#लये इ. = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर ) x 1.25 x गाळयाचे 0े1
(iii) औbयोcगक मळकत अ) ;वतं1 भख
ू ंडावरल औoयोYगक इमारत = ज%मनीचे मू य +

घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य

ब) औoयोYगक गाळा = (ज%मनीचा दर + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचा दर) x 1.20 x गाळयाचे 0े1
(iv) ना वकास वभागातील कोण-याहG वापराQया मळकतीचे म
ू यांकन :%मळकतीचे मू य = ज%मनीचे संपण
ू # 0े1फळ x ज%मनीचा दर [ सच
ू ना Z.17 (क) नस
ु ार ] + घसा-यानस
ु ार बांधकामाचे मू य
8.

दवाखाना, बँक, गोडाऊन, मा=हती तं&Mान पाक*मधील न दणीकृत मा=हती तं&Mान (IT) / मा=हती तं&Mान सहाhयभत
ू सेवा (ITES) करताचे गाळे (Units), शाळा व धाम*क इमारतीचे
म
ू यांकन :अ) तळमज यावरल र;यास^मख
ु ानांसाठL3या दराने करJयात यावे व
ु गोडाऊन, खाजगी दवाखाने व बँकांचे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील संबYं धत मू यवभागातील दक
र;यास^मख
ु नस यास मू यांकन दक
ु ान दरा3या 80% दराने करJयात यावे.
ब) वर3या मज यावरल दवाखाना / णालय / बँकेचे मू यांकन माग#दश#क सच
ू ना Z.9 मधील क) व ड) नस
ु ार करावे.
क) माहती तं1/ान पाक#मधील नkदणीकृत माहती तं1/ान / माहती तं1/ान सहायभत
ू सेवा क5रता3या गाळयांचे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील वा7णय दराने न करता
औoयोYगक दराने करावे. औoयोYगक दर दला 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 तXयातील संबYं धत मू य वभागातील ,नवासी सद,नका दराने करावे..
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9.

दक
ु ानगाळयाचे म
ू यांकन :अ) रEते सCमख
ु असलेलG दक
ु ाने : वाष#क मू य दर तXयातील दक
ु ाना3या दराने मू यांकन करावे.
ब) रEते सCमख
ु नसलेलG दक
ु ाने : वाष#क मू यदर तXयातील 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 संबYं धत दु यम ,नबंधक यांनी दक
ु ान गाळा र;यास^मख
ु आहे (कं वा कसे याची खा1ी करावी व मंजरू
नकाशाची -त द;ताचा भाग +हणन
ू जोडJयात यावी.
क) 450 चौ.मी बांधकाम $े&ापे$ा जाEत $े&ांची दक
ु ाने / काया*लये : 450 चौ.मी. बांधकाम 0े1ापे0ा जा;त 0े1ा3या दक
ु ानांचे / काया#लयांचे मू यांकन करताना वाष#क मू य दर तXयातील संबYं धत मू य वभागातील दक
ु ान / काया#लये
दराम"ये खालल-माणे वजावट दे Jयात यावी.
दक
ु ानाचे / काया*लयाचे बांधकाम $े&फळ

म
ू य दरामpये bयावयाची 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%

टGप :1) र;यास^मख
ु नसले या
ु नसले या मोठया 0े1ा3या दक
ु ानासाठL सच
ू ना Z. 9 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल. मा1 अशी वजावट र;ते स^मख
मोठया 0े1ा3या काया#लयास अन/
ु ेय असणार नाह.
2) वरल-माणे मू यांकन करताना ट8यानस
ु ार मू यांकन न करता या 0े1ासाठL थेट अनष
ु Yं गक वजावट वचारात nयावी.
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ड) मॉस rय[तर,त इतर मोठे दक
ु ान संकुल असलेया इमारतीतील दक
ु ानांचे म
ू यांकन :अ.4.

दक
ु ान असलेला मजला

वाष*क म
ू य दर त,-यातील दक
ु ानासाठ1Qया दराची वचारात
sयावयाची ट,केवारG

1)

तळघर (Basement)

70%

2)

खाल3या पातळीवरल तळमजला (Lower Ground floor)

90%

3)

तळमजला (Ground floor) / वर3या

100%

4)

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

90%

5)

दस
ु रा व यावरल मजले

80%

पातळीवरल तळमजला (Upper Ground Floor)

टGप :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 nयावा.
2) उपरोXत संकुलातील र;यास^मख
ु नसले या दक
ु ानासाठL सच
ू ना Z.9 (ब) -माणे येणारा दर वचारात घेऊन सदर वजावट अन/
ु ेय राहल.
10.

बं=दEत खरे दG $े& दालनाचे संकुल (Malls) / wडपाट* मXटल Eटोअस* :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.4.

दक
ु ान असलेला मजला

वाष*क म
ं ीत म
ू य दर त,-यातील संबध
ू यवभागातील दक
ु ानांQया
दराचे वचारात sयावयाची ट,केवारG

1.

तळघर (Basement)

80%

2.

खाल3या पातळीवरल तळमजला (Lower Ground floor)

100%

3.

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

120%

4.

पहला मजला

100%

5.

दस
ु रा मजला व यावरल मजले

80%
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टGप :मॉ स / §डपाट# मटल ;टोअस#साठL वाष#क मू य दर तXयात ;वतं1 मू यवभाग कन दर दला अस यास, ह सच
ू ना वचारात घेऊ नये. द;तात नमद
ू खरे द 0े1 दालनातील
गाळे / दक
ु ाने मॉ समधील / §डपाट# मटल ;टोअस#मधील आहे (कं वा कसे याची खा1ी करJयासाठL द;तासोबत महानगरपा%लकेने मंजूर केले या बांधकाम नकाशाची -त द;तासोबत जोडणे
आवयक राहल. वरल-माणे येणारा दर वाष#क मू य दर तXयातील संबYं धत मू य वभागातील वर3या मज यावरल काया#लय / :यावसायीक गाया3या दरापे0ा कमी येत अस यास
काया#लय / :यावसा,यक गायाचा दर वचारात nयावा. वरल-माणे येणा-या दरास प^
ु हा उपरोXत 9 (ब) येथील सच
ू ने-माणे घट दे Jयात येऊ नये.
11.

वा_ण`य / र=हवास, साव*ज[नक-[नम-साव*ज[नक / वा_ण`य / र=हवास व औbयोcगक / वा_ण`य अशा संमx वापराQया इमारतीमधील लोअर yाउं ड zलोअर वरGल दक
ु ाने [ मोठे दक
ु ान
संकुल / बं=दEत खरे दG $े& दालनांचे संकुल (Malls) वगळून ] :लोअर ाउं ड ¨लोअर दक
ु ानाचे मू यांकन संबYं 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 तXयातील संबYं धत मू य वभागातील दक
ु ानदरा3या 100% दर वचारात घेऊन करावे.

12.

तळघर (Basement) :तळघर (Basement) वाहनतळा:य,त5रXत दक
ु ानासाठL / गोडाऊन / ;टोरे जसाठL वापरJयांत येत अस यास संबYं धत मू य वभागातील दक
ु ाना3या दरा3या 70% दराने मू यांकन
करावे.

13.

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

14.

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

15.

गQची (Terrace) :;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता अ^य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औoयोYगक) %मळकतीलगत3या (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औoयोYगक) ग3ची
(Terrace) 3या मू यांकनासाठL वाष#क मू य दर तXयातील संबYं धत वापरा3या मू य दरा3या 40% दर वचारात घेऊन मू यांकन करावे. सद,नके3या वर3या मज यावरल ग3ची
(Terrace), सद,नकेसह वZ[ होत अस यास, अशा ग3चीचे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील सद,नके3या दरा3या 25% दराने करावे. तथाप, काया#लया3या / दक
ु ाना3या वरल
मज यावरल ग3ची (Terrace) चे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील काया#लया3या / दक
ु ाना3या दरा3या 40% दरानेच करावे.
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16.

वाहनतळ (Parking) :;वतं1 भख
ू ंडावरल बंगला वगळता, अ^य बांधीव (सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औoयोYगक) %मळकतीस आ3छादत वाहनतळाची (Covered Parking)

उदा. पा(कग गॅरेज,

;ट ट पा(कग व बहुवध मज यावरल पा(कग सु वधा उपल4ध अस यास आ3छादत वाहनतळा3या बांधकाम 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील संबYं धत (सद,नका /
काया#लये / दक
ु ाने / औoयोYगक) 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
संबYं धत मू य वभागातील ज%मनदरा3या 40% दराने करावे. द;ताम"ये वाहनतळाचा उ लेख नस यास सद,नका / काया#लये / दक
ु ाने / औoयोYगक यासाठL आ3छादत अथवा खल
ु े
वाहनतळ (Parking) दे Jयात आले नस याचे हमीप1 घेऊन ते द;ताचा भाग करJयात यावे.
17.

Eथल
ू जमनीचे म
ु यांकन :अ) भख
ू ंडाचे 0े1 2125 चौ.मी.पयत अस यास पण
ू # दराने मू यांकन करावे.
ब) भख
ू ंडाचे 0े1 2125 चौ.मी.पे0ा जा;त व 2500 चौ.मी.पे0ा कमी अस यास कमाल 2125 चौ.मी.0े1ावर पण
ू # जमीन दराने मू यांकन करJयात यावे. 2500 चौ.मी.पे0ा जा;त 0े1
अस यास ट8यानस
ु ार मू यांकन न करता सरसकट 15% वजावट दे ऊन मू यांकन करJयात यावे.
क) ना वकास वभागातील ज%मनींसाठL ;वतं1 मू य वभाग / दर दले नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समावpट आहे या मू य वभागा3या जमीनदरा3या 40% दर व
संबYं धत जागेचे 0े1ा-माणे वर (ब) मधील सच
ू ना वचारात घेऊन मू यांकन करJयात यावे. या ,नयमाचा वापर करJयापव
ू x ती जागा ना-वकास वभागात समावpट अस याचा मब
ुं ई
महानगरपा%लकेकडील अoययावत दाखला (D.P.Remarks) व नकाशा घेऊन तो द;तासोबत जोडणे आवयक राहल.

18.

उदवाहन सू वधा नसलेया इमारती :उदवाहन सु वधा नसले या इमारतीतील सद,नकांचे मू यांकन खालल-माणे मू य दराची टXकेवार वचारात घेJयात यावी.
अ.4.

सद[नकेचा मजला

वचारात sयावयाची संबcं धत म
ू यदराची ट,केवारG

1)

तळ मजला / ि;ट ट ¨लोअर

100%

2)

पहला

100%

3)

दस
ु रा

95%

4)

,तसरा

90%

5)

चौथा व यावरल सव# मज यांसाठL

80%
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19.

उbवाहन सु वधा असलेया बहुमजलG इमारती :बहुमजल इमारतीतील ,नवासी / :यावसा,यक / काया#लयीन गायांचे मू यांकन करताना संबYं धत मू य वभागातील दराम"ये पढ
ु ल-माणे वाढ वचारात nयावी.
अ.4.

संबcं धत [नवासी / rयावसा[यक गाळयाचा मजला

वाष*क म
ू य दरामpये करावयाची वाढ

1

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

वाष#क मू य दरा-माणे

2

5 वा मजला ते 10 :या मज यापयत

5%

3

11 वा मजला ते 20 :या मज यापयत

10%

4

21 वा मजला ते 30 :या मज यापयत

15%

5

31 वा मजला व यावरल मजले

20%

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

बहुमजलG औbयोcगक गायांचे म
ू यांकन :बहुमजल औoयोYगक गायांसाठL दराम"ये पह या अथवा यावरल -येक मज यासाठL 5% वजावट दे ऊन मू यांकन करावे. या माग#दश#क सच
ू नेचा लाभ माहती व तं1/ान
पाक# मधील गाळयांना अन/
ु ेय असणार नाह.

21.

सहकारG गह
ु व*कासाचे HEताव :ृ [नमा*ण संEथाQया पन
सहकार गह
ु व#कास -;तावामधील समावpट %मळकतींचे द;तांबाबत वाष#क मू य दर तXयानस
ु ार येणारे मू यांकन संबYं धतांना मा^य नसलेस महाराpq
ृ ,नमा#ण सं;था3या पन
मr
ु ांक अYध,नयम, 1958 3या कलम 31 अ^वये अ%भ,नण#याoवारे सव;तर मू यांकन कन घेJयात यावे.

22.

मंजरू वकास योजनेनस
ु ारQया आर$त (Reserved for public purpose) जमनींचे म
ू यांकन :द;तात नमद
ू 0े1ापैक[ फXत मंजरू वकास योजनेनस
ु ार3या आर0त / बाधीत 0े1ाचे मू यांकन वाष#क मू य दर तXयातील नमद
ू दरा3या 80% दराने करJयात यावे व
सी.आर.झेड.0े1ातील या आर0णांना ट.डी.आर.अन/
े नाह यांना माग#दश#क सच
ु य
ू ना Z. 17 वचारात घेऊन मू यांकन करावे.
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23.

वकसन करारनामा - बांधकाम $े& वभागणी Hकरणी म
ू यांकन :अ) जमीन मालकास मळणाया =हयाचे मोबदयाचे म
ू य
i) जमीन मालका3या हयाचे 0े1ाचे बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य

+
ii) जमीनमालकास बांधकामा:य,त5रXत %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 nयावे )
ब) वकसनक-या*ला मळणाया =हयाचे म
ू य
वकसनकया#3या हया3या जागेचे 0े1 x ज%मनीचा दर
उपरोXत (अ) व (ब) पैक[ जा;तीचे मू य बाजारमू य +हणन
ू वचारात nयावे.
24.

वकसन करारनामा उ-पCन वभागणी (Revenue sharing) Hकरणी म
ू यांकन खालGलHमाणे करावे :अ) जमीन मालकास मळणा-या =हयाचे मोबदयाचे म
ू य
i)

मालकाचे हयाचे 0े1ाचे अन/
ु ेय वापर वचारात घेऊन याचे वZ[ दरानस
ु ार येणारे आजचे मू य x 0.85

+
ii) जमीन मालकास या:य,त5रXत %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 nयावे).
ब) संपण
ू * जमनीचे वाष*क म
ू य दर त,-यातील जमीन दराने येणारे म
ू यांकन :वरल अ) व ब) पैक[ जा;तीचे मू य वचारात nयावे.
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25.

वकसन करारनामा - बांधकाम $े& वभागणी दEत न दणी / अभ[नण*य Hकरणी म
ू यांकनासाठ1 वचारात sयाrयाQया बाबी :अ) फंिजबल चटई $े& [नदS शांकाचे म
ू य :- वकास ,नयं1ण ,नयम Z.35(4) अ^वये फंिजबल चटई 0े1 ,नदB शांक अन/
ु ेय केला जात अस याने याचा वचार वकसन करारना+याoवारे
ज%मनमालकास %मळणा-या बांधकाम 0े1ाचे मू याम"ये करावा. वकसकासह फंिजबल चटई 0े1 ,नदB शांक %मळत अस याने, यास %मळणा-या चटई 0े1ा3या मू यात फंिजबल
चटई ,नदB शांकचे मू य समावpट करावे. मा1 वकसकास फंिजबल चटई ,नदB शांक -%मयम भन अन/
ु ेय अस याने सदर -%मयमची रXकम चटई 0े1ा3या मू यातन
ू वजा करावी.
ब) वकास श
ु काचे म
ू य :- ज%मनमालकास जे बांधीव 0े1 %मळणार आहे या 0े1ाचे महानगरपा%लकेस भरावे लागणारे वकास शु क वकसकाकडून भरJयात येत अस याने व सदर
रXकम ज%मनमालकाचे लाभात असलेने सदर रXकम नवीन बांधकाम दरानस
ु ार येणा-या बांधकाम 0े1ाचे मू यात समावpट करावी.

26.

झोपडपी पन
ु व*कास Hकप वकसन करारनामा दEत न दणी / अभ[नण*य Hकरणी म
ू यांकनासाठ1 वचारात sयावयाQया बाबी :अ) ज%मनमालकास %मळणारे बांधकाम 0े1ाचे वाष#क मू य दर तXयातील नवीन बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य + रोख व इतर ;वपात दे Jयात येणारा मोबदला असे एकूण मू य
ब) वकसक यांना %मळणारे बांधकाम / चटई 0े1ाचे मू य जमीनदराने काढून याम"ये झोपडपी पन
ु व#सनाचा बांधकाम खच# वजा कन येणारे मू य अथवा संपण
ू # ज%मनीचे जमीन
दराने येणा-या मू या3या 50% रXकम यापैक[ जी रXकम जा;त असेल ती वचारात nयावी.
उपरोXत (अ) व (ब) -माणे येणा-या रXकमेपक
ै [ जी रXकम जा;त असेल ती बाजार मू य +हणन
ू मr
ु ांक शु क आकारणीसाठL वचारात nयावी.

27.

उपकर HाZत इमारतींचा पन
ु व*कास Hकप वकसन करारनामा दEत न दणी / अभ[नण*य Hकरणी म
ू यांकनासाठ1 वचारात sयावयाQया बाबी :अ) ज%मनमालकास %मळणारे बांधकाम 0े1ाचे वाष#क मू य दर तXयातील नवीन बांधकाम दरानस
ु ार येणारे मू य + रोख व इतर ;वपात दे Jयात येणारा मोबदला असे एकूण मू य
ब) वकसक यांना %मळणारे बांधकाम / चटई 0े1ाचे मू य जमीन दराने काढून याम"ये भाडेकं 3या पन
ु व#सनाचा बांधकाम खच# वजा कन येणारे मू य अथवा संपण
ू # ज%मनीचे जमीन
दराने येणा-या मू या3या 50% रXकम यापैक[ जी रXकम जा;त असेल ती वचारात nयावी.
उपरोXत (अ) व (ब) -माणे येणा-या रXकमेपक
ै [ जी रXकम जा;त असेल ती बाजार मू य +हणन
ू मr
ु ांक शु क आकारणीसाठL वचारात nयावी.

28.

वकसन करारनायाQया अनष
ं ाने वकसक Eवत:साठ1 राखन
ु ग
ू ठे वत असलेया सद[नका / दक
ु ाने / काया*लये इ. तो Eवत:साठ1 खरे दG करGत असलेया दEत Hकरणी म
ू यांकन :वकसक 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
तXयातील सद,नका / दक
ु ाने / काया#लये इ.साठL3या मू य दरातन
ू बांधकाम वगxकरणानस
ु ार नवीन बांधकामाचा दर वजा कन येणा-या मू य दरानस
ु ार प5रग7णत होणा-या मू यावर
मr
ु ांक शु क आकारावे.

29.

उपरोXत माग#दश#न सच
ू नांनस
ु ार वजावट / घट / सवलत दे Jयापव
ू x या पpृ ठथ# आवयक कागदप1े / नकाशाची सय-त द;तासोबत जोडून द;ताचा भाग करणे आवश ्यक राहल.
एकच स:हB नंबर दोन मू य वभागात अस यास दो^हपैक[ जा;ती3या दराने मू यांकन करJयात यावे. सदर दर मा^य नस यास संबYं धत वभागीय उपसंचालक नगर रचना (मू यांकन)
यांचेकडून यापpृ ठयथ# आवयक कागदप1े सादर कन मू य वभाग ,निचत कन nयावे.
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30.

महाराpq मr
ु ांक (%मळकतीचे खरे बाजारमू य ,निचत करणे) ,नयम 1995 चे ,नयम Z.4 (6) खालल परं तक
ु ानस
ु ार शासक[य अथवा ,नमशासक[य सं;था अथवा शासनाची महामंडळे /
उपZम अथवा ;था,नक -ाYधकरण (मनपा / नप) यांनी पव
ू ,# नधा#5रत (कं मती3या आधारे एखाoया %मळकतीची वZ[ करत अस यास अथवा वाटप करत अस यास अशा सं;थांनी
,नधा#5रत केलेल (कं मत हे खरे बाजारमू य समजन
ू यावर मr
ु ांक शु क आकारणी करावी. बॅकेकडे तारण ठे वले या मालमतेबाबत शासन ,नयX
ु त अYधकार यांचेमाफ#त %ललावात
आलेल (कं मत ह या मालमतेचे बाजार मू य समजन
ू यावर मr
ु ांक शु क आकारणी करावी. वरल :य,त5रXत इतर कोणयाह -करणी ठरवलेले / मा^य झालेले / समझोता झालेले
मू य वचारात घेऊ नये.

31.

म
ू य वभाग व म
ू य दर [निचतीबाबत माग*दश*न :एखाद %मळकत जागेचे ;थान / वण#नानस
ु ार चक
ु [3या मू य वभागात समावpट असलेस (कं वा टं कलेखन चक
ू असलेस (कं वा मू य दर वभागात समावpट नस यास (कं वा मू य
दर 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 मr
ु ांक िज हाYधकार यांनी संबYं धत उपसंचालक नगर रचना मू यांकन यांचे काया#लयाशी संपक# साधन
ू मू य
वभाग व मू य दर ,निचत कन nयावा.

उपरोXत सच
ु ना हया, सदर सच
ु नेम"ये काह सध
ु ारणा / द
ु ;ती नkद नमद
ू अस यास या :य,त5रXत, द.31/12/2014 पयत अoययावत केले या आहे त.
द.31/12/2014

सह/( ®ीकर परदे शी )
म¬
ु य ,नयं1क महसल
ु  -ाYधकार तथा
नkदणी महा,नर0क, महाराpq राय, पण
ु े
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