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वषय: सन २०२०-२१ या वषात (मोबाईल टॉवर वगळून) मळकतकरावरल शा!तीवर / $याजावर अभय
योजना लागू करणेबाबत
संदभ:

१) मा. !थायी समती ठराव /. १९८२ 2द. ०५/०१/२०१६
२) मा. !थायी समती ठराव /. १३८७ 2द. ०४/१०/२०१६
३) मा. !थायी समती ठराव /. २४७१ 2द. १४/०२/२०१९
४) मा. !थायी समती ठराव /. १५९० 2द. २६/११/२०१९
५) मा. !थायी समती ठराव /. २०६९ 2द. २१/०१/२०२०
६) मा. !थायी समती ठराव /. २२३२ 2द. १७/०२ /२०२०
8नवासी व 9बगर 8नवासी थक:त मळकतकर वसुलसाठ< सन २०१९ म=ये >व?रत अभय योजना

राबवणेबाबत

मा.!थायी समतीने ठराव पा?रत केले आहे त तसेच मा !थायी समती व मा.मD
ु य सभेत

मळकत कर वसुलसाठ< २% शा!ती/ दं डावर दे Gयात येणार सवलतीची अभय योजना राबवGयात यावी,
याबाबत मा. मुDय सभेम=ये अंदाजपIक:य चचJKया वेळी अनेक मा. सभासद यांनी सच
ू ीत केलेले आहे .
पुणे महानगरपालका हLदम=ये म=यमवगMय कुटुंबांची संDया मोNया Oमाणावर आहे , तसेच स=या
आPथक मंद मोNया Oमाणात आहे . यातील अनेक मळकत धारकांKया मळकती अनPधकृत असSयाने अशा
मळकतींची आकारणी ३ पट दराने करGयात आल आहे . सदर थकबाक:वर दरमहा २% दराने दं डाची आकारणी
होत असSयाने थकबाक:ची रTकम मोNया Oमाणावर असSयाचे 2दसन
ू येते. तसेच सन २०१९ म=ये पुणे
शहरात मोNया Oमाणवर पाऊस झाSयाने पुणे शहरातील नLया, नाले, ओढे यांना ब-याच वेळा मोNया Oमाणात
पूर आलेला आहे . अनेक झोपडपYYया, इमारती, दक
ु ाने याम=ये पुराचे पाणी गेSयाने नाग?रकांचे

मोNया

Oमाणात आPथक नक
ु सान व जीवतहानी दे खील झालेल आहे . तसेच सLयि!थतीत मागील सम
ु ारे सहा
म2ह]यांपासन
ू जाग8तक महामार कोरोना वषाणK
ू या Oसाराचा O8तबंध व 8नयंIणाक?रता 2द.१७/०३/२०२०
पासन
 त झालेल नाह. सदर
ू दे शाम=ये लॉकडाऊन घोषत करGयात आलेला होता व अLयापह ि!थती पूवव
लॉकडाऊन मुळे मोNया Oमाणात कारखाने, उLयोग धंदे

तसेच $यापार-उLयोग $यवसाय बंद ठे वGयात आले

होते. >या कारणा!तव आPथक उ>पनात घट झालेल आहे . कोरोना वषाणK
ू या Oादभ
ु े उLभवलेSया
ु ावामळ
प?रि!थतीचा वचार करता मा. आमदार, मा. सभासद व

नाग?रक

मळकत कराचे दं डाचे रTकमेबाबत अभय

योजना लागू करणेची मागणी करत आहे . मा. !थायी समतीनेह

कोरोना वषाणK
ू या Oादभ
ु े
ु ावामळ

उLभवलेSया आPथक प?रि!थतीचे कारणा!तव अभय योजना लागू करणेबाबत ठराव पा?रत केले आहे त.
वरल व!तिु !थतीचा गांभीयाने वचार क`न थक:त मळकतकर वसल
ु साठ< अभय योजना राबवSयास
नाग?रकांना

आPथक

व

नैसPगक

]याय

मळून

मोNया

Oमाणावर

थकबाक:

वसूल

होऊन

पुणे

महानगरपालकेचेह आPथक उ>प]न वाढGयास मदत होईल.
यापव
ू M दोन वेळा अभय योजना राबवGयात आSया हो>या. >यावेळी थक:त मळकतदारांनी शा!ती
रTकमेसह संपूण मळकतकर भरSयामळ
ु े मनपाकडे मोNया Oमाणावर मळकत कर जमा झाला होता.
महाराbc महानगरपालका अPध8नयम शेdयल
ु चॅfटर ८ 8नयम ४१ अ]वये मळकतकर मद
ु तीत न
भरSयास, व2हत मद
ु तीनंतर दरमहा २% शा!ती आकारणी बाबत तरतद
ू करGयात आलेल आहे . >यानुसार
थक:त मळकत करावर दरमहा २% शा!ती जमा होवन
ू , सLयि!थतीत मळकत कराची थकबाक: मोNया
Oमाणावर 2दसन
ू येत आहे . वेगवेगgया कारणा!तव मळकतधारकांकडून मळकत कराचा भरणा केला जात

नाह व >यामुळे अशा मळकतींवर

दरमहा २% शा!ती जमा होवन
ू मोठया Oमाणावर थकबाक: व शा!तीची

रTकम जमा होते.
सLयि!थतीत 2दनांक ३१/०८/२०२० अखेर मळकत कर थकबाक: खालल Oमाणे असSयाचे 2दसन
ू येते:अ.%.
१
२

तपशील
एकूण केवळ मळकत कराची थकबाक: (मोबाईल
वगळून )

टॉवर

मळकतीं

३१/०८/२०२० अखेर

ची सं+या

र0कम 1पये (कोट मये)

५,३४,४१०

२११७,४२,५५,३३२

एकूण मळकत कराची २% शा!तीची रTकम

२४६८,६६,१७,९०६

(मोबाईल टॉवर वगळून )

३

मोबाईल टॉवरची शा!ती वगळता थकबाक:

४

मोबाईल टॉवरची २% शा!तीची रTकम

२,४६६

५३१,४७,७०,६७७
६२१,९४,०८,४१०

मूळ मागणी + २% शा!तीची मळून एकूण मागणी.

५७३९,५०,५२,३२५

hया मळकतीवरल कराची रTकम मळकतदारांनी वेळेत भरल नाह >यांना महाराbc महानगरपालका
अPध8नयमाचे तरतद
ु नुसार आकारGयात आलेSया २% शा!तीKया रTकमेवर यापूवM दोन वेळा अभय योजनेLवारे
सवलत 2दल आहे . तथाप अLयाप थकबाक: असलेSया

मळकत धारकांची संDया मोठ< आहे . एकूण मळ
ू

मागणीवर २% शा!तीची रTकम च/वाढ $याजदराने वाढत असSयाने मूळ मागणी पेjा $याजाची रTकम
जा!त आहे , ह व!तिु !थती आहे .
महारा महानगरपा लका अधनयम पर शट ८ नयम ५१ मये खाललमाणे तरतद
ू आहे –
आयुTतास, आपSया !वेKछा8नणयानुसार 8नयम ४१ खालल शा!ती lकं वा 8नयम ५० खालल फ: lकं वा
वसुलचा खच पुणत
 ः lकं वा अंशतः माफ करता येईल.
सदरल तरतद
 णे वसूल होGयाKया
ू तील अPधकाराचा वापर क`न मळकत कराची मूळ थकबाक: पूणप
obटकोनातन
ू सदर थकबाक:वर लावGयात आलेल 2 टTके शा!तीची रTकम अभय योजनेLवारे कमी क`न
थकबाक: रTकम मोNया Oमाणात वसल
ू करणे शTय होणार आहे . प?रणामी hया थक:त मळकतदारांकडून
थकबाक:चा भरणा करणेत येऊन ते दे qखल इतर नाग?रकांOमाणे 8नयमत मळकत कर भरGयाKया Oवाहात
येतील.
तसेच महाराbc महानगरपालका अPध8नयम Oकरण ८ कराधानचे 8नयम ५१ चे

अवलोकन होऊन

सन २०२०-२१ या आPथक वषाम=ये खाललOमाणे अभय योजना राबवGयात यावी.
१)

सदरल अभय योजना मोबाईल टॉवर वगळून सव मळकतींना लागू राहल.

२)

hया मळकतीवर

थकबाक: आहे , अशा

मळकतधारकांनी खालल कालावधीत थकबाक:सह संपूण

रTकम एकरकमी भरSयास भरणा 2दनांकापयrत आकारGयात आलेSया एकूण २% शा!ती रTकमेKया
खालल Oमाणे
अ./.

शा!ती रTकमेत माफ: दे णेस.

कालावधी

भरणा 2दनांकापयrत आकारGयात आलेSया एकूण २% शा!ती
रTकमेKया खालल Oमाणे माफ:

१
३)

०२/१०/२०२० ते ३०/११/२०२०

८० %

सदरल अभय योजनेबाबत जनजागत
ृ ी होणेकामी एसएमएस / इमेल पाठवणे, रे sडओ, सनेमागह
ृ े इ.
माफत जाहरात दे णे, तसेच हॅGडबीSस, जाहर Oकटन, Oेस नोट दे ण,े tलेTस बोडस, बॅ
नस इ. Lवारे
आवuयकतेनस
ु ार OसLधी दे णे व याकामी येणारा खचाची बीले सन 2020-21 चे अथसंकSपातील छ.
कर आकारणी व कर संकलन कायालय, 3 संक:ण चे अथशषकावर खचM टाकGयात येतील.

४)

मळकतधारकाने

अभय

योजना

कालावधीत

2दलेला

धनादे श

अनादारत

(बाउ]स)

झाSयास

मळकतधारक अभय योजनेKया hया कालावधीत व2हत मागाने (रोख, डीडी, ऑनलाईन पLधतीने)
संपूण थकबाक: रTकम अदा करल >या कालावधीस लागू असणाzया सवलतीनुसार अभय योजनेचा
लाभ दे Gयात येईल.
५)

कोण>याह कारणा!तव अभय योजनेKया कालावधीनंतर येणाzया मळकतधारकांना अभय योजनेचा
लाभ दे ता येणार नाह.

à]l`q YI`fzLc,
mvTn ^glYI`mlzbG$l.
(ZP=m ::- àñUvU G$l_©mzÌGn$c`qb zce_l§Lq G$lIWmÌn (R=l°Gn$P=f) YI`fzLc _l§À_l G$l_l©b_lU clLÊ_lflQ=q Q=ncbq @lgnU.)
fvLYl - G$ln`lnYl zcelTx^vhn BW²]cbnbq mZ`oñVUq zcLl`lU JncYx ^n.G{$Ð c `lÁ_ dlfYlÀ_l @lWndlLn U§UlnU§U
mlbY G$`lcn gq zcY§Uq. oìgR=q@ln G$l°Ý[$`ÝfsILq pbG$ @lmTlf ìgl°P²=f@°m Ûl`n G$hzcÊ_lU _nA©b.

