
नववी मममुंबई महहानगरपहाललिकहा
कर ननरहार्धारण व समुंकलिन ववभहाग

ननवहासवी आणण अननवहासवी महालिमतहामुंसहाठठी सवमुंय कर आकहारणवी पधध्दतवी
SELF ASSESSMENT SCHEME OF PROPERTY TAXES

1 लमळकतरहारकहाचचे नहाव
2 पत्र वयवहहारहाचहा समुंपपणर्धा पतहा
3 आकहारणवी करहावयहाचयहा लमळकतवीचहा पतहा
4 पलिप्लॉट क.------------- सचेकटर क.-------------

सध्दननकहा कमहामुंक-----------------
5 बहामुंरकहाम वर रर्धा
6 बहामुंरकहाम पपणर्धातवहाचहा ध्दहाखलिहा क. व दध्दनहामुंक
7 बहामुंरकहाम कचेत्रफळ (Buid up Area)   चच.मवी.
8 लमळकतवीचयहा वहापरहाचहा प्रकहार व दठकहाण. (जचे लिहागम असचेलि तचेथचे

अशवी खमण करहाववी. )
वहापर- ननवहासवी           / 
अननवहासवी

9 लमळकतवीचहा वहापर अननवहासवी असलयहास तयहाबहाबतचहा तपलशलि 
उध्दहा.: ध्दमकहान/ ध्दवहाखहानहा/ हप्लॉसपवीटलि/ हप्लॉटचेलि/ शहाळहा/ 
महहाववध्दयहालिय/ ऑफफीस/ खजगवी कहायहार्धालिय/ शहासकफीय कहायहार्धालिय/
वसतवीगगह/ लसनचेमहागगह/ कहारखहानहा इ.

(  महालिमतचेचहा प्रतयक वहापर नममध्द 
करहावहा  )

10 लमळकतवीचयहा बहामुंरकहामहाचचे सवरुप-                       
आर.सवी.सवी./ लिलोड बचेअररमुंग/ एसवी, कचलिहारु, पत्रहा ननवहासवी/ 
अननवहासवी –अननवहासवी असलयहास वहापरहाचहा तपलशलि उध्दहा. 
तळघर/ तळमजलिहा / पदहलिहा मजलिहा/ ध्दमसरहा मजलिहा/ नतसरहा 
मजलिहा/ चचथहा मजलिहा / पहाचवहा मजलिहा व तयहावररीलि

बहामुंरकहाम प्रकहार

11 भहाडचेकरु असलयहास भहाडचेकरुचचे पमणर्धा नहाव
12 तयहामुंचयहा वहापरहातवीलि कचेत्रफळ.(Buid up Area) -------------------------- चच.मवी.
13 महालसक भहाडचे रु.
14 भहाडचेकरु जहागचेचहा कर भरणहार आहचे कहाय?

सलोबत जलोडहावयहाचवी कहागध्दपत्रचे

1. बहामुंरकहाम पमणर्धातवहाचहा ध्दहाखलिहा (Occupancy Certificate/ Building Completion certificate).

2. खरचेध्दरी खतहाचवी/ ननोंध्दणवी ध्दसत  ऐवजहाचवी छहायहामुंककत प्रत. (लसडकलो, एम.आय.डवी.सवी. Agreement)

3. तहाबहा पहावतवी (Possession Letter) (लसडकलो, एम.आय.डवी.सवी.)

4. जपनवी लमळकत असलयहास गहामुंमपचेचहायतवीचवी घरपट्रटरी. 7/12 उतहारहा/ लसटरी सवर उतहारहा.

5. भहाडचे करहारनहामहा अथवहा भहाडचेपहावतवी.

(वररीलि पपैकफी जलोडलिचेलयहा कहागध्दहामुंपमढचे  अशवी खमण करहाववी)



करपहात्र   ममलय ठरववणयहाचवी पधध्दत  -

महालिमतचेचचे कचेत्रहाफळ × भहाडयहाचहा ववदहत ध्दर= महालसक भहाडचे
महालसक भहाडचे × 12= महालिमतचेचचे वहावरर्धाक भहाडचे
महालिमतचेचचे वहावरर्धाक भहाडचे- (वजहा) 10% (वहावरर्धाक भहाडयहा यचयहा) =महालिमतचेचचे करपहात्र ममलय

अ.क. तपशवीलि ननवहासवी वहापर अननवहासवी वहापर एम.आय.डवी.सवी
1 वहापरहाचयहा प्रकहारहाप्रमहाणचे सवतमुंत्र कचेत्रफळ (चच.मवी. 

मधयचे)
2 महालिमतहा जयहा भहागहातवीलि आहचे तचेथवीलि 

महहानगरपहाललिकचेचचे ननशशचत कचेलिचेलिचे भहाडचेममलय ध्दर
रु. रु. रु.

3 वहापरहाचयहा प्रमहारहाप्रमहाणचे यचेणहारचे ध्दरमहहा भहाडचे रु. रु. रु.
4 एकम ण ध्दरमहहा भहाडयहाप्रमहाणचे यचेणहारचे वहावरर्धाक भहाडचे 

ममलय
रु. रु. रु.

5 वररीलि वहावरर्धाक भहाडचे ममलयहातमन 10% वजहा जहातहा 
यचेणहारचे करपहात्र ममलय

रु. रु. रु.

6 एकतत्रत वहावरर्धाक भहाडचेममलय /करपहात्रममलय एकम ण रु.
दटप:- जहाध्दहा महादहतवी ध्दचेणचे आवशयक असलयहास महादहतवी तकतहा सवतमुंत्रपणचे जलोडणयहात यहावहा.

वररीलिप्रमहाणचे यचेणहाऱयहा वहावरर्धाक करपहात्रममलयहावर प्रचचलित करहामुंचयहा ध्दरहामुंप्रमहाणचे हलोणहाररी महालिमतहा करहाचवी रककम
अ.क. करहामुंचचे नहाव ननवहासवी कर अननवहासवी कर एम.आय.डवी.सवी. महालिमतहा करहाचवी

रककम रु.
1 सवर्धासहारहारण कर 23.50% 32.50% 40.50%
2 जलि लिहाभ कर 01.00% 04.00% 00.00%
3 मलिनन:सहारण कर 03.00% 07.00% 00.00%
4 मलिनन:सहारण लिहाभ कर 01.00% 02.00% 00.00%
5 लशकण उप कर 01.00% 04.00% 04.00%
6 वगक कर 00.50% 00.50% 00.50%
7 पथकर 02.67% 03.33% 08.33%
8 रहाजय लशकण कर 06.00% 12.00% 12.00%
9 रलोजगहार हमवी कर 00.00% 03.00% 03.00%
एकम
ण

38.67% 68.33% 68.33%

दध्दनहामुंक     (       )
                सवहाकररी

  महालिमतहारहारक/ भलोगवटहारहारक


