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माऱमत्ता कर थकबाकीदारांच्या 
संपत्तीर्ी मनपातरे्फ विक्री 

मनपाच्या इततहासात प्रथमर् कायकिाही : 
१२० स्थािर माऱमत्ता होणार मनपाच्या 

नािे 

नागपूर,ता. २८ : ळशयातीर भारभत्ता कय थकफाकीदायाांना लायांलाय वुचना 
देउन ल अनेकदा वांधी देउनशी थकीत कय न बयणाणा-मा 
थकफाकीदायाांलय भनऩाने कठोय कायलाई कयीत वांऩत्तीची वलक्री वुरू केरी 
आशे. भनऩा आमुक्त अभबजीत फाांगय माांच्मा भागगदळगनात ल उऩामुक्त 
याजेळ भोहशत े माांच्मा नेततृ्लात नागऩूय भशानगयऩाभरकेच्मा इततशावात 
प्रथभच भारभत्ता कय थकफाकीदायाांच्मा वांऩत्तीचा जाशीय भरराल करून 
वलक्री कयण्मात आरी आशे. माअांतगगत शनुभान नगय झोनभधीर 
थकफाकीदायाच्मा वलक्री केरेल्मा वांऩत्तीचे वलक्री प्रभाणऩत्र गुरूलायी 



(ता.२८) दयु्मभ वश तनफांधक लगग-२ कामागरमात भनऩा उऩामुक्त याजेळ 
भोहशत ेमाांच्मा शस्त ेखयेदीदायारा प्रदान कयण्मात आरे. 
  

मालेऱी वशामक आमुक्त (कय) भभरीांद भेश्राभ, शनुभान नगय झोनचे 
वशामक आमुक्त याजु भबलगड,े शनुभान नगय झोनचे वशामक अधीषक 
वलकाव यामफोरे, याजस्ल तनयीषक गौयीळांकय यशाटे, याजस्ल तनयीषक 
याभदाव चयऩे आदी उऩस्स्थत शोत.े 
  

अनेक लऴाांऩावून ळशयातीर नागरयकाांकड े अवरेल्मा थकीत कय 
लवुरीवाठी नागऩूय भशानगयऩाभरकेतपे अनेकदा वलवलध प्रकायच्मा 
कायलाई कयण्मात आल्मा. मावांदबागत थकफाकीदायाांना लॉयांटशी फजालरे, 

जप्तीची कायलाईशी कयण्मात आरी शोती. भात्र मानांतयशी 
थकफाकीदायाांनाकडून कोणताशी प्रततवाद भभऱत नवल्माचे ऩाशता नागऩयू 
भशानगयऩाभरकेने कठोय ऩवलत्रा घेत थकफाकीदायाांच्मा वांऩत्तीचा जाशीय 
भरराल केरा. 
मावांफांधी भनऩाने थकफाकीदायाांची भारभत्ता लतगभानऩत्राांभध्मे प्रभवद्ध 
केरी ल त्मानांतय मा वांऩत्तीांचा ऩायदळी ऩद्धतीने जाशीय भरराल कयण्मात 
आरा. भररालातीर भशत्तभ फोरीरा वांऩत्तीची वलक्री कयण्मात आरी. मा 
वांऩूणग कामागरमीन प्रक्रक्रमेरा एक लऴागऩेषा अधधक कारालधी रागरा. 
  

भारभत्ता कय थकफाकीदायाांवलयोधात भनऩाने कठोय कायलाईचा ऩवलत्रा 
घेत एकूण तीन वांऩत्तीांची जाशीय भररालाद्लाये वलक्री केरी आशे. 
माअांतगगत गुरूलायी (ता.२८) शनुभान नगय झोनभधीर एका खयेदीदायारा 
वलक्री प्रभाणऩत्र प्रदान कयण्मात आरे तय ळुक्रलायी (ता.२९) दोन 
खयेदीदायाांना वलक्री प्रभाणऩत्र प्रदान कयण्मात मेणाय आशे. वलळेऴ म्शणजे, 



जाशीय भरराल प्रक्रक्रमेभध्मे खयेदीदाय उऩरब्ध न झारेल्मा वांऩूणग 
ळशयातीर १२० स्थालय भारभत्ता नागऩूय भशानगयऩाभरकेच्मा नालालय 
कयण्मात मेणाय आशे. खयेदीदाय उऩरब्ध न झारेल्मा मा स्थालय 
भारभत्ता नाभभात्र ळुल्कालय रलकयच भनऩा आमुक्ताांच्मा नाले कयण्मात 
मेणाय आशे. 
 नागऩूय भशानगयऩाभरकेतपे शी कायलाई तनमभीत वुरू याशणाय आशे. 
अनेक लऴाांऩावून भारभत्ता कय थकफाकीदायाांना माभापग त ळेलटची वांधी 
हदरी जाणाय अवून थकीत कय बयणा रलकयात रलकय कयण्माचे 
आलाशन भनऩातपे कयण्मात आरे आशे.  
 


