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वाचा - शासन ऄवधसूचना क्र. व्हीपीएम-2015/प्र.क्र.140/पंरा-4 (22) वदनांक 31 विसेंबर ,2015.
प्रस्तावना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄवधवनयम कलम 124 व त्याऄंतगणत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी
(शलक) वनयम, 1960 यांमधील तरतदींनसार गावाच्या सीमेतील आमारती ( मग त्या कृषी अकारणीस
ऄधीन ऄसोत ककवा नसोत ) व जवमनी (ज्या कृषी अकारणीस ऄधीन नाहीत) यावर ग्रामपंचायतीस
कर बसववण्याचा ऄवधकार अहे.
वाचा येथील शासन ऄवधसूचना क्र. व्हीपीएम 2015/प्र.क्र.140/पंरा-4 (22), वदनांक 31
विसेंबर, 2015 ऄन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी वनयम, 1960 मध्ये सधारणा करण्यात अली
ऄसून, या ऄवधसूचनेद्वारे आमारती व जवमनीवरील करांबरोबरच पवनचक्की व आतर प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यांवर कर अकारणीबाबतच्या तरतदी करण्यात अलेलया अहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄवधवनयम कलम 124 व त्याऄंतगणत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी
(शलक) वनयम, 1960 या ऄवधवनयम व वनयमामध्ये ग्रामपंचायत हद्दीतील सौरउजा प्रकलपांवर कशा
प्रकारे कर अकारणी करावी, याबाबत स्पष्ट्र्ता नसलयाने ग्रामपंचायत हद्दीतील सौरउजा प्रकलपांवर
कर अकारणी करणेबाबत मागणदशणक सूचना वनगणवमत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणणय सौरउजा हा उजेचा स्वच्छ व प्रदू षणववरवहत स्त्रोत ऄसून भववष्ट्यातील ईजेचे संकर्
वनवारण्यासाठी सौरउजेद्वारे वीजवनर्ममतीस प्रोत्साहन दे णे अवश्यक अहे. ही बाब लक्षात घेता,
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄवधवनयम कलम 124 व त्याऄंतगणत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शलक)
वनयम, 1960 यांमधील तरतदींनसार ग्रामपंचायत हद्दीतील सौरउजा प्रकलपांवर कर अकारणी
करून वसली खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.
1) सौर उजा वीज वनर्ममती प्रकलपांना केवळ जमीन /मोकळा भूखंि गृहीत धरून जवमनीच्या
भांिवलीमूलयाच्या अधारे कर अकारणी करण्यात यावी. भांिवली मूलय वनवरृतीसाठी
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नोंदणी व मद्ांक ववभागाच्या वार्मषक मूलय दर तक्त्यातील वबनशेती जवमन/भूखंिाचे दर
घेण्यात यावे.
2) वाचा येथील ऄवधसूचनेमधील वनयम 20 खालील ऄनसूची ऄ मधील तक्ता 4 मध्ये नमूद
करण्यात अलेलया जवमनीवरील कराच्या वकमान दराने कर अकारणी करण्यात यावी.
3) तथावप, सौर उजा प्रकलपातील सौर संयंत्राव्यवतवरक्त ऄन्य बांधकामांना/आमारतींना
वनयमाप्रमाणे कर अकारणी करण्यात यावी.
4) संपूणण सौर उजा प्रकलपास औद्योवगक व वावणज्ज्यक भारांक ऄनज्ञेय राहणार नाही.
5) वनवासी, व्यावसावयक, औद्योवगक आमारतींच्या छतावरील सौरउजा वीज वनर्ममतीच्या
संयंत्रणांना मालमत्ता कर अकारणी करण्यात येउ नये.
6) सौर उजा प्रकलप बंद ऄसला तरी कर अकारणी करण्यात येइल.
7) सौर उजा प्रकलपांवर कर अकारणी करण्याबाबत स्पष्ट्र्ता नसलयाने

सौर उजा

प्रकलपांवर पूवल
ण क्षीप्रभावाने वरीलप्रमाणे कर अकारण्यात यावी. तसेच यापूवीची
वसलीची रक्कम जास्त ऄसलयास सदर रक्कम परत न करता अवण त्यावर कोणतेही
व्याज न दे ता पढील वषांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कर अकारणीच्या रक्कमेशी र्प्पप्पया
र्प्पप्पयाने पस्तकी समायोजन करावे.
सदरचा शासन वनणणय मख्य कायणकारी ऄवधकारी यांनी त्यांच्या ऄवधनस्त सवण संबंवधत
ऄवधकारी, कमणचारी व ग्रामपंचायती यांच्या वनदशणनास अणण्यात यावा व त्याप्रमाणे कायणवाही
करण्यात येइल याची दक्षता घ्यावी.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201807020950053220 ऄसा अहे . हा अदे श
विजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानसार व नावाने.
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संतोष कराि
ऄवर सवचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधान पवरषद ,ववधानमंिळ ,मंबइ.
2. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधान सभा ,ववधानमंिळ ,मंबइ.
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3. मा. ववधानसभा/मा. ववधान पवरषद सदस्य ( सवण)
4. मा. राज्यपाल यांचे सवचव
5. मा. मख्यमंत्री यांचे ऄप्पपर मख्य सवचव
6. मा.मंत्री ( ग्राम ववकास) यांचे खाजगी सवचव
7. मा. राज्यमंत्री (ग्रामववकास) यांचे खाजगी सवचव
8. मा. मख्य सवचव यांचे सह सवचव ,महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय ,मंबइ.
9. प्रधान सवचव (उजा) ,ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग ,मंत्रालय ,मंबइ.
10. ऄपर मख्य सवचव/ प्रधान सवचव /सवचव सवण मंत्रालयीन ववभाग ,मंबइ.
11. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यत मंिळ ,सूत्रधार कंपनी मया. ,मंबइ.
12. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यत वनर्ममती कंपनी मया., मंबइ.
13. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यत पारे षण कंपनी मया. ,मंबइ .
14. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यत ववतरण कंपनी मया. ,मंबइ .
15. महासंचालक, महाराष्ट्र उजा ववकास ऄवभकरण ,(महाउजा), पणे.
16. ववधी मंिळ ग्रंथालय, ववधान भवन, मंबइ (10 प्रती).
17. मावहती व जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मंबइ.
18.

सवण ववभागीय अयक्त.

19. सवण वजलहावधकारी.
20. सवण सह सवचव/ ईप सवचव/ ऄवर सवचव/ कायासन ऄवधकारी ग्राम ववकास ववभाग,
मंत्रालय, मंबइ.
21. सवण ईपायक्त (ववकास/अस्थापना), ववभागीय अयक्त कायालये.
22. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 मंबइ (लेखा व ऄनज्ञेयता).
23. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 नागपूर (लेखा व ऄनज्ञेयता) .
24. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-1 मंबइ/महाराष्ट्र-2 नागपूर.
25. संचालक, लेखा व कोषागारे , मंबइ.
26. सवण वजलहा पवरषदांचे मख्य कायणकारी ऄवधकारी.
27. सवचव (ग्राम ववकास) यांचे स्वीय सहायक.
28.

मावहती तंत्रज्ञान कक्ष (ग्रा.वव.वव), बांधकाम भवन, मझणबान पथ, फोर्ण , मंबइ.

29. वनविनस्ती, कायासन पंरा-4.
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