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स्थाननक वंस्था कय – एरफीटी – वयकायी 
दडऩळाशी  

याज्म नगय वलकाव वलबागाच्मा अधधवूचनेनुवाय एविर १, २०१३-१४ ऩावून ऩुणे ल याज्मातीर 
इतय ळशयांभध्मे एरफीटी – स्थाननक वंस्था कय शा रागू कयण्मात मेत आशे. शा कय नाकमांलय 
जकात बयण्माऐलजी ित्मष भशानगयऩालरकेत एकयकभी बयालमाची तयतूद आशे. कयाचा दय शा 
जुन्मा जकात दय िभाणेच अवल्माने ऩालरकेचा कय भशवूर शा जकात अवताना व्शामचा तेलढाच 
अवणाय आशे.   

नाकमांलय जकात गोऱा कयण्माच्मा व्मलस्थेभध्मे शोणार् मा रष्टाटाचाय ल त्माभुऱे ऩालरकेचा फुडणाया 
कय भशवुर योखण्मावाठी – स्थाननक वंस्था कय शी नलीन कय वंकरन ऩद्धती आणण्माभागचा 
भुख्म शेतू.  

मा नलीन कयऩद्धती अतंगहत िस्ततु ननमभांभुऱे भशानगयऩालरकेच्मा कय लवुरी मंत्रणेतीर गऱती 
कभी शोऊन ती अधधक वळकत शोणाय आशे, ननमभ भोडल्माव दंडाच ेिभाण जास्त अवल्माने कय 
चकुवलण्मारा आऱा फवेर मा आधायालय भशाऩालरकांकडून मा कयाच े वभथहन केरे जात आशे. 
वाशजजकच शीच कायणे आशेत, व्माऩायी ल दकुानदाय मा कय ऩद्धतीव कडाडून वलयोध कयीत 
आशेत. 

स्थाननक भशाऩालरकांचा कयऩद्धतीवाठी िमत्न / ऩाठठंफा ल व्माऩायी लगाहचा कयऩद्धतीरा वलयोध 
माफद्दरची कायणे शी त्मांची आऩाऩरी आशेत. ऩयंतु वलाहत भशत्लाचा ल दरुहक्षषत केरा जात 
अवरेरा भुद्दा म्शणजे ळलेटी वाभान्म भाणूव आशे –जो िस्तुत कयऩद्धती फदराचा, त्मातून 
लाढणार् मा अनालयकमक िळावक म खचाहचा, ल कय चकुवलल्माव रालण्मात मेणार् मा दंडाचा बाय 
वोवणाय आशे. 

िवीि स्थानिक संस्था करपद्धतीचा फायदा िक्की कोणाऱा? 
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वाशजजकच, स्थाननक भशाऩालरकांनाच मा कयऩद्धतीचा ित्मष पामदा शोणाय अवून, ळशयातीर 
कयदात्मारा ककंला उद्मोगांना अथला व्माऩायारा मा नलीन कयऩद्धतीचा कोणताच पामदा अवा 
शोणाय आशे अवे ठदवत नाशी. 

अळालेऱेव ियकन उऩजस्थत याशतो – 

शहराच्या वाढ व प्रगतीसाठी जबाबदार असणार् या यायापार व ्योयोगाऱा िवीि कर 
्पयुक्त आहे काय? 

 

दकुानदाय ल व्माऩार् मांचा मा नव्मा कयाव वलयोध मावाठी आशे क , नलीन ननमभांनुवाय त्मांना 
अनतळम जकरटाट स्लरूऩात ववलस्तय भाठशती कय अधधकार् मांना द्माली रागणाय आशे. तवेच 
ननमभांची ऩूतहता न झाल्माव दवऩट लळषा /दंड बयाला रागणाय आशे. वध्माची आधथहक जस्थती 
फघता, ळशयातीर व्माऩाय, उद्मोगधदें लाढीव रागतीर, मावाठी कभीत कभी ल वुरब कय अळी 
ध्मेमधोयणे स्थाननक ल याज्म वयकायने घेणे गयजचे ेआशे.  

करदाता –सामान्य िागररकास ही करपद्धती ्पयुक्त आहे काय? 

एकूण द्माला रागणाया कय शा जलऱजलऱ ऩूलीच्मा जकातीच्मा दयांिभाणेच अवल्माने, तवे 
ऩाशता, ग्राशक लगाहरा अनतयीकत कयाचा फोजा नवरा तयीशी, नजीकच्मा काऱात, एकूण कयांच े
िभाण कभी शोणे शेच नागरयकांच्मा िगतीवाठी आलयकमक ककंफशुना ननकडीच ेठयणाय आशे. 

स्थानिक संस्था कर रचिा 
 

एरफीटी कयाच ेदय शे वध्माच्मा जकात दयांइतकेच अवल्माने, केलऱ नाकमांलयची लाशतूक कोंडीची 
वभस्मा दयू शोण्माऩरीकडे कोणताच पायवा पयक नाशी. 

ऩुढे ठदरेल्मा तकतमात दाखवलल्मािभाणे लऴहबयाभध्मे तुम्शी केरेल्मा व्माऩायालय ऩुढे ठदरेरा कय 
रागू शोतो. 
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क्र. लऴहबयातीर वलह खयेदीची उराढार दयलऴी िदेम एरफीटी 
१ रू. १००००० ऩमतं  काशी नाशी 
२ रू. १००००० ते रू. २००००० रू. ४००० 

३ रू. २००००० ते रू. ३००००० रू. ६००० 

४ रू. ३००००० ते रू. ४००००० रू. ८००० 

५ रू. ४००००० ते रू. ५००००० रू. १०००० 

६ रू. ५००००० ते रू. ६००००० रू. १२००० 

७ रू. ६००००० ते रू. ७००००० रू. १४००० 

८ रू. ७००००० ते रू. ८००००० रू. १६००० 

९ रू. ८००००० ते रू. ९००००० रू. १८००० 

१० रू. ९००००० ते रू. १०००००० रू. २०००० 

 

स्थानिक संस्था कर  
स्लीकायाशह मावाठी-  

१. ळशय नाकमांलयीर लाशतूक कोंडी ल गैयवोमीची वभस्मा वोडवलण्मावाठी 
२. जकात गोऱा कयण्मातीर रष्टाटाचाय ल गैयव्मलशाय मांना आऱा फववलण्मावाठी 
३. जकात ठशळफे ऩद्धतीतीर घोऱ कभी करून कय ठशळफेाभध्मे स्ऩटाटता आणण्मावाठी 
 

आषेऩाशह मावाठी – 

१. कयऩद्धतीभधीर शा फदर स्थाननक वंस्थांच्मा पामद्मावाठी आशे, वाभान्म नागरयकांच्मा 
पामद्मावाठी िस्तुत कयदयाच ेिभाण ननम्म्माने तयी कभी झारे ऩाठशजे. 

२. कय चकुवलल्माव दवऩट दंडाच ेिभाण अव्मालशारयक अवून तेशी कभी अवरे ऩाठशजे.  

 


