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नागपूर, दि. २५ सप्टें बर २०१९

रे न ळॉटर हाळेस्टं ग, सौर ऊजाक
ळापरा आणि करात सळऱत
लमलळा!
पािी संळर्कन आणि पयाकळरिीय दृसटटकोनातून

मनपाचे पाऊऱ : ३० नोव्हें बरपूळी कर भरल्यास ४
टक्के सट
ू

नागपूर,ता. २५ : भवळष्यातीऱ ऩाणी टं चाईळर मात करण्याशाठी आणण

ऩयााळरणीय दृष्ष्टकोनातन
ू मनऩाने स्तुत्य ऩाऊऱ उचऱऱे आषे . रे न ळॉटर

षॉळेष्स्टं ग आणण शौर ऊर्जेच्या ळाऩराशाठी नागररकांना प्रोत्शाषन दे ण्याच्या
उद्देऴाने स्ळत:च्या घराळर रे न ळॉटर षाळेष्स्टं ग सशस्टीम ऱाळणाऱ्या आणण
शौर ऊर्जेचा ळाऩर करणाऱ्या नागररकांना माऱमत्तेच्या शामान्य करात
शळऱत दे ण्यात येते.

रे न ळॉटर षाळेष्स्टं ग, शौर ऊर्जेचा ळाऩर, गांडूलखत, घनकचऱ्याऩाशन
ू खत
ननसमाती ळ ळाऩर याशारखे ऩयााळरणीय प्रकल्ऩ र्जर नागररक राबवळत
अशेऱ तर त्यांना शामान्य करामध्ये ऩाच ते १० टक्के कर शळऱत
नागररक प्राप्त करू ऴकता, अऴी माहषती शषायक आयुक्त (कर

आकारणी) समसऱंद मेश्राम यांनी हदऱी. यामध्ये नमद
ू केऱेल्या प्रकल्ऩांऩैकी
र्जर एक प्रकल्ऩ नागऩूर ऴषरातीऱ नागररक राबळत अशेऱ

तर शामान्य करात ऩाच टक्के शळऱत समले ऱ. एकाऩेसा अधधक प्रकल्ऩ
राबळत अशेऱ तर शामन्य करामध्ये १० टक्के शळऱत समले ऱ. यासऴळाय
चाऱू ळवााचा माऱमत्ता कर ३० नोव्षें बरऩळ
ू ी अदा केऱा

तर शामान्य कराच्या रक्कमेमध्ये चार टक्के शळऱत समलणार आषे . या
ऩैकी र्जास्तीत र्जास्त ऩयााळरणीय प्रकल्ऩांचा आऩल्या समलकतीमध्ये
ळाऩर करून आऩल्या शामान्य करामध्ये शळऱत प्राप्त करण्याचे आळाषन
नागऩूर मषानगरऩासऱकेद्ळारे करण्यात आऱेऱे आषे . नागररकांनी या

मनऩाच्या स्तुत्य उऩक्रमामध्ये मोठ्या शंख्येने शषभागी षोताना हदशून
येत आषे .

आताऩयंत रे न ळॉटर षाळेष्स्टं गशाठी ६६३, शौर ऊर्जेचा ळाऩराशाठी २०१३,
गांडूलखत ननसमातीशाठी ४८, शांडऩाण्याच्या ऩन
ु ळााऩराशाठी ४३४

नागररकांना आऩल्या शामान्य करामध्ये शळऱत प्राप्त झाऱी आषे .
नळीन बांधकाम करताना आता रे न ळॉटर षाळेष्स्टं ग करणे बंधनकारक
आषे . बांधकामाचा नकाऴा मंर्जूर करताना आर्काटे क्टकडून रे न ळॉटर
षाळेष्स्टं गचे प्रमाणऩत्र दे णे आळश्यक आषे . यासऴळाय मोकले

भूखंड, ळाऩरात नशऱेल्या माऱमत्ता, ररक्त माऱमत्ता याबाबत माऱमत्ता
धारकाने शंबंधधत मनऩा झोनमध्ये शंऩका शाधन
ू कराचे मागणी दे यके

प्राप्त कराळे ळ माऱमत्ता कर नागऩूर मषानगरऩासऱकेच्या खात्यात
भराळा. माऱमत्ता कर ननयमाळऱीमध्ये झाऱेल्या बदऱानश
ु ार नळीन

माऱमत्ता खरे दी केल्याश, नळीन बांधकाम केल्याश शंबंधधत झोनमध्ये
माऱमत्ता कर ऩुनननाधारणशंबंधी कायाळाषीची प्रर्क्रया करून घ्याळी, अशेषी
शषायक आयक्
ु त समसऱंद मेश्राम यांनी शांधगतऱे.

नागररकांनी त्यांच्याकडे अशऱेऱा थकीत माऱमत्ता कर ऱळकरात ऱळकर
नागऩरू मषानगरऩासऱकेच्या शंकेतस्थलाळर र्जाऊन ऑनऱाईन ऩद्धतीने
अथळा नागऩूर मषानगरऩासऱकेच्या कर ळशुऱी केंद्राळर र्जाऊन थकीत

माऱमत्ता कर भराळा ळ माऱमत्ता कर अदायगीअभाळी षोणारी सऱऱाळाची
कारळाई टालाळी, अशे आळाषन मषानगरऩासऱकेच्या कर वळभागाद्ळारे
करण्यात आऱे आषे .

