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                        जयलाअथर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला कलम 2 (49)
मधितील तरतसुदतीनसुसलार मलालमतला कर म्हणजक्षे जमतीन आलण इमलारततीवरतील कर,
                        आलण जयलाअथर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला कलम 2
(46)  मधितील तरतसुदतीनसुसलार "जलागला" यला सरांजक्षेत घर वलाडला, इमलारतती आलण कसोणत्यलाहती धिलारणला अलधिकलारलात
यक्षेणलाऱ्यला जलमनती यलारांचला समलावक्षेश हसोतसो- मग त्यला खसुल्यला अससोत वला पररवक्षेलष्टित अससोत ककवला त्यलारांच्यलावर बलारांधिकलाम
कक्षे लक्षेलक्षे अससो वला नससो, अशती तरतसुद आहक्षे,
                        आलण जयलाअथर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला कलम 2 (5)
व 2(30)  मधितील तरतसुदतीनसुसलार जलमन आलण इमलारततीच्यला वलाख्यक्षेप्रमलाणक्षे जलमनतीशती जसोडलक्षेल्यला वसतसु,
इमलारततीशती सरांलगन असलक्षेल्यला सवर्ग बलाबती इत्यलादती मसोडतलात अशती तरतसुद आहक्षे,
                        आलण जयलाअथर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला कलम 139
मधितील तरतसुदतीनसुसलार मलालमतक्षेच्यला मलालकलावर कर भरण्यलाचती प्रलाथलमक जबलाबदलारती आहक्षे आलण कलम 140
नसुसलार मलालकलानक्षे उक जबलाबदलारती पलार न पलाडल्यलास भसोगवटलादलारलारांकडपून वससुलती करतला यक्षेईल अशती तरतसुद आहक्षे,
                        आलण जयलाअथर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला कलम
128(1)  मधितील तरतसुदतीनसुसलार लबल सलादर करुन ,  कलम 128 (3)  नसुसलार कससुरदलारलाचती जरांगम मलालमतला
अटकलावपून व लतचती लवककी करुन आलण कलम 128 (4)  नसुसलार कससुरदलारलाचती सथलावर मलालमतला जप करुन व
ततीचती लवककी करुन वससुल करतला यक्षेईल अशती तरतसुद आहक्षे,
                        आलण जयलाअथर उक अलधिलनयमलाचक्षे कलम  67(3)  अन्वयक्षे सवर्ग कलायर्गकलारती अलधिकलार
आयसुक यलारांनला लनहतीत आहक्षेत.
                        त्यलाअथर, उपरसोक बलाबबींचला लवचलार करुन व महलारलाष महलानगरपलाललकला अलधिलनयमलाच्यला
अनसुससुचतीततील प्रकरण 8 करलाधिलान  लनयमलाततील तरतसुदबींचला लवचलार करुन मलालमतला करलाच्यला थकबलाककीदलारलारांच्यला
मलालमतक्षेवर करण्यलाच्यला कटसु कलारवलाईच्यला कक ततीसलाठती खलालतीलप्रमलाणक्षे लनदरश दक्षेत आहक्षे.
 

1. मलालमतलाधिलारकलास चलालसु वरलार्गच्यला मलागणतीसह थकबलाककीचक्षे "लबल पसोहचतक्षे करुन त्यलाचती पसोहसोच
लमळलालती आहक्षे" यलाचती खलातती करलावती. अलधिलनयमलाचक्षे कलम 473 व 474 अन्वयक्षे मलालकलावर आलण
भसोगवटलादलारलारांवर लबल बजलावण्यलासलाठती त्यलाच्यला शक्षेवटच्यला मलालहत असलक्षेल्यला रठकलाणती दक्षेऊन, ननौकर
ककवला कसुरां टपूबलाततील  कसोणत्यलाहती प्रनौढ वककी इत्यलादतीनला दक्षेऊन धिरांदलाचक्षे रठकलाण असल्यलास धिरांदलाच्यला
रठकलाणती ठक्षेऊन दक्षेण्यलात यलावक्षे. तसक्षेच सदर लबललाचती प्रत सरांबधितीत जलमनतीच्यला ककवला इमलारततीच्यला
ठळक आलण दशर्गनती भलागलावर लचकटवण्यलात यलावती. 

2. लनयम 55  नसुसलार कर दक्षेण्यलास जबलाबदलार असलक्षेल्यला वलकच्यला शक्षेवटच्यला मलालहत असलक्षेल्यला
रलाहण्यलाच्यला ककवला धिरांदलाच्यला पत्यलावर टपलाल दलाखलला घक्षेऊन डलाकक्षे नक्षे पलाठवलावक्षे. 
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3. जयला वलकस लबल प्रलाप झलालक्षे आहक्षे त्यलानक्षे करलाचती रक्कम अथवला दरांडलाचती रक्कम अथवला दसोन्हती
भरण्यलास कससुर कक्षे लती असक्षेल तर त्यलास लनयम 42 नसुसलार जरांगम मलालमतला अटकलावण्यलाचती व सथलावर
मलालमतला जप करण्यलाचती तरतसुद आहक्षे. हक्षे लकलात घक्षेतला खलालतील कलारवलाई करलावती. 

a. कर अलधिकलारती यलारांच्यला सवलाकरतीनक्षे कससुरदलारलाचती जरांगम मलालमतला अटकलावणती करण्यलाचक्षे अटकलावणती
पत नमपूनला "ह" मधयक्षे बजलावण्यलात यलावक्षे. सदर अटकलावणती पत बजलावण्यलासलाठती व त्यलाचती
अमलबजलावणती करण्यसलाठती प्रत्यक्षेक अटकलावणती पतलाबरसोबर कर लनरतीकक यलारांनला प्रलालधिकक त करुन तसक्षे
अलधिपत लनगर्गलमत करलावक्षे. कर लनरतीकक यलारांनती कससुरदलार यलारांनला अलधिपत लमळलाल्यला पलाससुन 21

ददवसलात थककीत रक्कमक्षेचला शलासतती व वलाजलासह महलानगरपलाललकला कलायलार्गलयलात भरणला कक्षे लला नलाहती तर
जरांगम मलालमतला लवकपू न वससुलती कक्षे लती जलाईल यलाचती समज दलावती. 21  ददवसलानरांतर अदक्षेय रक्कम
नसल्यलास जरांगम मलालमतला अटकलावण्यलाचती कलारवलाई करलावती. अटकलावणती करतलानला परांचनलामला करलावला
अशला अटकलावणती कक्षे लक्षेल्यला मलाललाचती यलादती लनयम 46  नसुसलार तयलार करुन कससुरदलारलास दलावती व
त्यलाचती पसोहसोच घ्यलावती. लनयम 43  नसुसलार कससुरदलारलाचती जरांगम मलालमतला शहरलाच्यला कसोणत्यलाहती
भलागलात असतलानला लतथक्षे लतचती अटकलावणती करतला यक्षेतक्षे हती बलाब लकलात ठक्षेवलावती. 

b. उपरसोक अ मलधिल कलारवलाई करुनहती कससुरदलार करलाचती रक्कम भरण्यलास टलाळलाटलाळ करत असततील
तर त्यलारांनला सथलावर मलालमतला जप कक्षे लती जलाईल असक्षे 7  ददवसलाच्यला मसुदततीचक्षे पसुवर्गससुचनलापत
सहला.आयसुक यलारांच्यला सवलाकरतीनक्षे दलावक्षे. यलाउपरहती 7 ददवसलानरांतर रक्कमक्षेचला भरणला न झलाल्यलास कलम
42 नसुसलार सथलावर मलालमतला जप करण्यलाचती नसोटतीस उपलायसुकलारांच्यला सवलाकरतीनक्षे दक्षेण्यलात यलावती. सदर
नसोटतीस बजलावण्यलाचती पदत उपरसोक पररछक्षेद 1  नसुसलार असक्षेल. बजलावल्यलाचती पसोच लमळवलावती.
सथलावर लमळकततीच्यला जपतीसलाठती व अलधिपत बजलावण्यलासलाठती कर लनरतीकक यलारांनला प्रलालधिकक त कक्षे ल्यलाचक्षे
पत प्रत्यक्षेक जपती ववॉररांटसह लनगर्गलमत करलावक्षे. सदर जपती ववॉररांटमधयक्षे सथलावर मलालमतला व 21

ददवसलाचला कलाललावधिती नमसुद असल्यलाचती खलातती करलावती. 21  ददवसलाच्यला ददलक्षेल्यला मसुदततीत
कससुरदलारलानक्षे रक्कम न भरल्यलास सथलावर मलालमतला "लसल" करुन जपतीचती कलारवलाई पपूणर्ग करलावती. सदर
मलालमतक्षेत रहतीवलास असल्यलास "लसल" न करतला मलालमतक्षेच्यला प्रवक्षेशदलारलावर ककवला दशर्गनती भलागलात
जप कक्षे ल्यलाचती ससुचनला ललावलावती. तसक्षेच त्यलाचला परांचनलामला करलावला. लनयम 43  नसुसलार कससुरदलारलाचती
सथलावर मलालमतला शहरलाच्यला कसोणत्यलाहती भलागलात असतलानला लतथक्षे लतचती जपती करतला यक्षेतक्षे हती बलाब
लकलात ठक्षेवलावती. 

4. जप कक्षे लक्षेलती जरांगम मलालमतला त्वरतीत व ननैसगरक पणक्षे सडण्यलाचती शक्यतला असक्षेल ककवला अशती
मलालमतला कबजलात ठक्षेवण्यलाचला खचर्ग त्यला वसतसुच्यला ककमततीपक्षेकला जलासत हसोण्यलाचती शक्यतला असक्षेल तर
तती जरांगम मलालमतला तलाबडतसोब लवकलती जलाईल असक्षे लनयम 47  अन्वयक्षे कससुरदलारलाच्यला तलात्कलाळ
लकलात आणपून दलावक्षे. थदकत रक्कम आलण वससुलतीचला खचर्ग तलाबडतसोब दक्षेण्यलास कसु चरलाई कक्षे ल्यलास सदर
जरांगम मलालमतला लवकपू न आलक्षेलती रक्कम थकबलाककीपसोटती वळतती करलावती. 

5. सथलावर मलालमतक्षेच्यला बलाबततीत मलालमतक्षेचती पलाहणती करुन शहर अलभयरांतला यलारांच्यलाकडपून सदर
मलालमतक्षेचती बलाजलारलाततील दकमलान ककमत (upset price) कलाढसुन घ्यलावती व लनयम 47 (2) नसुसलार
जलालहर ललललावलादलारक्षे लवककीचती प्रदकयला खलालतीलप्रमलाणक्षे ससुरु करलावती. 

a. सथलावर मलालमतला जपतीचक्षे वलावाँरट सरांबधितीतलारांनला प्रलाप झलाल्यलाचती पसोहसोच लमळलालती आहक्षे यलाचती
खलातरजमला करलावती. डलाकनक्षे पलाठवलक्षेलती प्रत लवतरतीत न हसोतला परत आलती असल्यलास लतलला पसोहसोच
समजलक्षे जलातक्षे, त्यलामसुळक्षे सदरचती पसोष्टिलाचक्षे लशक्कक्षे  व ननोंदती असलक्षेलती प्रत जपती प्रककीयक्षेच्यला फलाईललला
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ललाऊन ठक्षेवलावती. 
b. सरांबधितीतलारांनला ददलक्षेलती जपतीपपूवर्ग ससुचनक्षेचती प्रत जपती प्रककीयक्षेच्यला फलाईललला ललाऊन ठक्षेवलावती. 
c. ललललावलाच्यला ससोईच्यला दकष्टितीनक्षे जपती प्रककीयक्षेच्यला कलाहती फलाईल्स एकततीत करुन जलाहतीर ललललावलाचती

नसोटतीस कलम 469  नसुसलार लनदरशतीत कक्षे ल्यला प्रमलाणक्षे सथलालनक वकतपतलात जलाहतीरलात दक्षेऊन तसक्षेच
शहरलाततील लवलवधि भलागलात मलालहतती फलक ललावपून, महलापलाललकक्षे च्यला वक्षेबसलाईटवर टलाकपू न अशला
कसोणत्यलाहती दसोन पक्षेकला जलासत प्रकलारक्षे प्रलसधदती दलावती. सदर नसोटतीसतीत मलालमतला धिलारकलाचक्षे नलारांव,

मलालमतला कमलाक, वससुलती प्रककीयक्षेसलाठती झलालक्षेलला सवर्ग खचर्ग अलधिक करलाच्यला थकबलाककीचती आलण दरांडलाचती
रक्कम, ललललावलात लवकल्यला जलाणलाऱ्यला मलालमतक्षेचक्षे अचसुक वणर्गन, ककमलान ककमत, बसोलती
ललावणलाऱ्यलारांसलाठती अहर्गतला धिलारण करण्यलासलाठती ललललावलाच्यला दकमलान एक ददवस आधिती महलापलाललकक्षे कडक्षे
ठक्षेव म्हणपून ठक्षेवण्यलाचती रक्कम,  ललललावलाच्यला ददवशती बसोलती बसोलल्यला नरांतर भरण्यलाच्यला इसलारला रक्कम 

यलारांचला समलावक्षेश असणक्षे आवश्यक रलाहतील. ललललावलाच्यला ददवशती व वक्षेळती ललललावलाच्यला रठकलाणती
थकबलाककीदलार हजर रलाह शकततील असक्षेहती जलाहतीरलाततीत नमसुद करलावक्षे. जलाहतीरलाततीचती एक प्रत
थकबलाककीदलारलाच्यला पत्यलावर ननोंदणतीकक त डलाकक्षे नक्षे पलाठवण्यलात यलावती तसक्षेच एक प्रत मलालमतक्षेवर
डकलवण्यलात यलावती. 

d. जलाहतीर ललललावलासलाठती शक्यतसो महलापलाललकला कक्षेतलात एकला ददवशती एकलाच रठकलाणती ललललाव आयसोजतीत
करलावला. त्यलासलाठती ललललाव करणलाऱ्यला अलधिकलाऱ्यलाचती नक्षेमणपूक करलावती. 

e. प्रत्यक ललललाव प्रककीयला चलालसु असणलाऱ्यला जलागक्षेत ललललावलासलाठती बसोलती बसोलण्यलासलाठती महलापलाललकक्षे कडक्षे
ठक्षेव जमला कक्षे लक्षेल्यला वकक्तींचती आलण प्रक्षेककलारांचती सवतरांत ववसथला करलावती. 

f. प्रत्यक ललललाव पसुकलारल्यला नरांतर प्रत्यक्षेक ललललावलाचती रलजसटरमधयक्षे सवतरांतपणक्षे ननोंद घक्षेण्यलात यलावती. 
g. ललललावलात यशसवती बसोलती धिलारकलाकडपून तलात्कलाळ त्यलानक्षे ललावलक्षेल्यला बसोलतीच्यला 25 टक्कक्षे  रक्कम जमला

करुन घक्षेण्यलात यलावती. अशती रक्कम न भरल्यलास सदर बसोलती धिलारकलारांचती महलापलाललकक्षे कडतील ठक्षेव जप
करलावती. आलण सदर मलालमतक्षेचला ललललाव रद करलावला. 

h. एखलादला मलालमतक्षेस यशसवती बसोलती धिलारकलारांनती बसोलती ललावल्यलानरांतर 25 टक्कक्षे  रक्कम भरल्यलास त्यलारांनला
तलात्कलाळ पलावतती दक्षेण्यलात यलावती. व पसुढतील रक्कम दक्षेण्यलासलाठती 7 ददवसलानरांतरचक्षे परांधिरला ददवस दक्षेण्यलात
यक्षेत आहक्षेत असक्षे कळवलावक्षे. ललललावलापलाससुनच्यला 7  ददवसलात कर भरण्यलात कससुर कक्षे लक्षेल्यला वककीनक्षे
थकबलाककीचती लवककी प्रदकयक्षेच्यला खचलार्गसह सरांपपूणर्ग रक्कम भरल्यलास ललललाव रद हसोईल यलाचती कल्पनला
बसोलतीधिलारक व थकबलाककीदलार यला दसोघलारांनलाहती समज दक्षेण्यलात यलावती. ललललावलाच्यला सरांपपूणर्ग प्रदकयक्षेचक्षे
चललचततीकरण करण्यलात यलावक्षे. 

i. ललललावलाच्यला तलारखक्षेनरांतर 7  ददवसलाचला कलाललावधिती सरांपल्यलानरांतर थकलाबलाककीचती रक्कम
थकबलाककीदलारलाकडपून अदक्षेय रलाहतील्यलास बसोलतीधिलारकलारांकडपून सरांपपूणर्ग रक्कम वससुल करलावती. सदरचती रक्कम
एक रक्कमती अथवला वक्षेगवक्षेगळ्यला टप्यलात मलात ललललावलाच्यला ददवसलापलासपून 21 ददवसलाच्यला आत पपूणर्ग
भरुन घ्यलावती. सदर रक्कम पपूणर्ग भरल्यलावर ललललावधिलारकलास खरक्षेदतीचक्षे प्रमलाणपत ददलक्षे पलालहजक्षे तसक्षेच
कबजला ददलला पलालहजक्षे. 

j. बसोलतीधिलारकलानक्षे ललललावलाचती सरांपपूणर्ग रक्कम भरल्यलानरांतर महलापलाललकक्षे चती करलाचती थककीत रक्कम, कलम
41 अन्वयक्षे दरांड व वससुलतीसलाठती करण्यलात आलक्षेलला खचर्ग यलारांचती एकततीत रक्कम महलापलाललकक्षे कडक्षे वगर्ग
करलावती. उवर्गवरतीत रक्कम कलम 47 नसुसलार थकबलाककीदलारलारांनती मलागणती कक्षे ल्यलास दक्षेण्यलात यलावती. सहला
मलहन्यलाच्यला कलाललावधितीत अशला उवर्गरतीत रक्कमक्षेचती मलागणती न कक्षे ल्यलास लशल्लक रक्कम महलापलाललकक्षे चती
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मलालमतला हसोईल. 

k. एखलादला मलालमतक्षेस जलाहतीर ललललावलात खरक्षेदतीदलार न लमळलाल्यलास त्यलाचला पसुनरलललाव करण्यलात यलावला.
त्यलासलाठती वतर्गमलानपतलाततील जलाहतीरलाततीपलासपून पपूढतील प्रदकयला पसुन्हला करलावती. अशती पसुनरलललाव प्रदकयला
करत असतलानला लनयम 47  (7)  अन्वयक्षे आयसुकला तफर  नलाममलात बसोलती ललावण्यलासलाठती सथलायती
सलमततीचती पपूवर्ग मलान्यतला घ्यलावती. आयसुकला तफर  बसोलती ललावणलाऱ्यला अलधिकलाऱ्यलाचक्षे नलावलालनशती
प्रलाधितीकलारपत सथलायती सलमततीकडपून मलान्य करुन घक्षेण्यलात यलावक्षे. जलाहतीर ललललावलाच्यला नसोटतीसतीत
यलावक्षेळती खरक्षेदतीदलार न लमळलाल्यलास महलानगरपलाललकक्षे नक्षे सदरचती मलालमतला नलाममलात ककमततीस खरक्षेदती
करण्यलाचती तजवतीज कक्षे लती आहक्षे हक्षे नमसुद करलावक्षे. यला पसुनरलललावलात महलापलाललकक्षे तफर  मलालमतला खरक्षेदती
कक्षे ल्यलास मलालमतक्षेवरतील सवर्ग मलागणतीचती रक्कम वळतती करुन घक्षेऊन फक रुपयक्षे एक यला नलाममलात
रक्कमक्षेचला धिनलादक्षेश मलालमतला करधिलारकलाच्यला शक्षेवटच्यला मलाहतीत असलक्षेल्यला पत्यलावर ननोंदणतीकक त डलाकक्षे नक्षे
पलाठवलावला. 

l. बसोलतीधिलारकलानक्षे सरांपपूणर्ग रक्कम ददल्यलानरांतर त्यलालला खरक्षेदतीचक्षे प्रमलाणपत ददलक्षे असल्यलानक्षे खरक्षेदतीदलारलाच्यला
खचलार्गनक्षे खरक्षेदतीखत तयलार करुन अशला दसतलाचती ननोंद करुन दक्षेण्यलात यलावती. 

m.  सदर मलालमतक्षेबलाबत महससुल लवभलागलास त्यलारांचक्षे दपरती ननोंदतीत बदल करण्यलासलाठती खरक्षेदतीदलारलाच्यला
खचलार्गनक्षे कळलवण्यलात यलावक्षे. 

6. एखलादला मलालमतक्षेच्यलाबलाबत मलालक व भलाडक्षेकरु यलारांच्यलात ककवला मलालकलारांचक्षे भलाऊबरांदककीत न्यलायलालयतीन
वलाद असल्यलास ककवला बवाँकक्षे नक्षे कजलार्गपसोटती कबजला घक्षेतलला असल्यलास अशला सवर्ग प्रकरणलात कलम 141

नसुसलार मलालमतला कर "त्यला मलालमतक्षेवरतील प्रथम भलार आहक्षे" त्यलामसुळक्षे बवाँक अथवला न्यलायलालय इत्यलादती
कसोणतीहती सवतरांतपणक्षे ललललाव प्रककीयला करत असल्यलास महलापलाललकक्षे चती दक्षेणती ददल्यला लशवलाय
त्यलारांच्यलाकडतील ललललाव प्रककीयला पपूणर्ग हसोणलार नलाहती हती बलाब त्यलारांच्यला लनदशर्गनलास आणपून दलावती.
आयसुकलारांच्यला वततीनक्षे अशला ललललावलात नलाममलात बसोलतीनक्षे मलालमतला खरक्षेदती करण्यलाचती तजवतीज उपरसोक
दशर्गवल्यला प्रमलाणक्षे करण्यलात यलावती. 

7. मलालतक्षेकडतील थकबलाककी वससुलतीसलाठती जरांगम अथवला सथलावर मलालमतक्षेचती अटकलावणती ककवला जपती
करण्यलाचती प्रदकयला ससुरु झलाल्यलाच्यला कदनलाकलापलासपूनच सरांबधितीत मलालमतक्षेचक्षे कर आकलारणती करण्यलाचक्षे
दपरती हकपू म प्रकरण, व थकबलाककीदलारलारांचक्षे अजर्ग ,  त्यलावरतील महलापलाललकक्षे नक्षे घक्षेतलक्षेलती भसुलमकला ,

कलाढलक्षेलक्षे लवलवधि आदक्षेश आलण सरांबधितीत सवर्ग कलागदपतलारांच्यला पसोहसोच इत्यलादबींच्यला प्रतती जपतीच्यला
प्रकरणलालला जसोडलक्षेलक्षे असलक्षे पलालहजक्षे यलाचती दकतला घ्यलावती. सदर जपती प्रकरणलालला पलान कमलारांक
दक्षेण्यलात यलावक्षे. 

 
उपरसोक पधदततीचला अवलरांब यला लनदरशलारांच्यला ददनलारांकलापलासपून तलात्कलाळ प्रभलावलानक्षे ललागपू करण्यलात यलावला.

त्यलात हयगय झलाल्यलास सरांबरांलधितलारांवर कलारवलाई करण्यलात यक्षेईल.

 

 

(लप.लशवशरांकर भला.प्र.सक्षे)
आयसुक,

ससोललापपूर महलानगरपलाललकला, ससोललापपूर
 
प्रत :- मलालहततीसतव
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1. अलतररक आयसुक, 

2. उपलायसुक (मसुख्यलालय), 

3. सहला.आयसुक (मलालमतला कर) 

प्रत :- 
1. कर आकलारणती व कर सरांकलन लवभलाग, - यसोग्य त्यला कलायर्गवलाहतीसतव 

2. लनदरश नसतती लनदरश नसतती 
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