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प्रस्तावना :महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄमधमनयम कलम 124 ऄन्वये ग्रामपंचायतीला ऄसणाऱ्या कर अकारणी व
वसुलीचे ऄमधकार संदभात शासनाने तातडीने पमरपत्रक मनगझममत करुन जनमानसात व मजल्हा
पमरषदे च्या कमझचाऱ्यांमध्ये मनमाण र्ालेला संभ्रम दू र करण्याबाबतच्या सूचना सवझ संबंमधतांना
कळमवण्यात यावे ऄशी पंचायत राज सममतीने मशफारस केली अहे . त्यानुषंगाने ग्रामपंचायतींच्या
हद्दीतील ममळकतींवर कर अकारणी करुन वसुली करणे याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत
अहेत.
पमरपत्रक :महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄमधमनयम कलम 124 व त्याऄंतगझत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी
(शुल्क) मनयम 1960 यांमधील तरतुदींनुसार गावाच्या सीमेतील आमारती (मग त्या कृषी अकारणीस
ऄधीन ऄसोत ककवा नसोत) व जममनी (ज्या कृषी अकारणीस ऄधीन नाहीत) यावर ग्रामपंचायतीस कर
बसमवण्याचा ऄमधकार अहे. त्यानुषंगाने ग्रामपंचायत हद्दीतील ममळकतींवर मवहीत पद्धतीने कर
अकारणी करुन कर वसुली करण्याबाबत तसेच, याकमरता करपात्र ममळकतींच्या नोंदी
ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. 8 म्हणजेच, कर अकारणी नोंदवहीमध्ये करण्याबाबत तरतूद अहे.
ईक्त तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील ज्या आमारतींनी मवहीत पद्धतीने बांधकाम परवानगी
घेतलेली ऄसो ऄथवा नसो ऄशा आमारतींची ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. 8 म्हणजेच, कर अकारणी
नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात येउन मवहीत पद्धतीने कर अकारणी करुन कर वसुलीची कायझवाही करण्यात
यावी. तसेच, नमुना नं. 8 म्हणजेच कर अकारणी नोंदवहीमध्ये आमारतीची नोंद घेतल्यामुळे
ऄनमधकृत/ऄमतक्रममत/ऄवैध आमारती/बांधकाम ऄमधकृत होत नाही, याची नोंद घ्यावी.
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सदर सूचना मुख्य कायझकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद, सवझ यांनी त्यांच्या ऄमधनस्त संबंमधत
सवझ ऄमधकारी, कमझचारी व ग्रामपंचायती यांच्या मनदशझनास अणून त्याप्रमाणे तात्काळ कायझवाही केली
जाइल व मवहीत मनयमांचे ईल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
सदर शासन पमरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संकेतांक 201607181142133620 ऄसा अहे . हा अदे श
मडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.
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