
                                                                   1 

    

    

    

    

क� �क� �क� �क� �    शासनाचाशासनाचाशासनाचाशासनाचा    मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा    अ�धकारअ�धकारअ�धकारअ�धकार    अ�ध�नयमअ�ध�नयमअ�ध�नयमअ�ध�नयम,,,,    2005200520052005    मधीलमधीलमधीलमधील    कलमकलमकलमकलम    2222    (एच)(एच)(एच)(एच)    वववव    4(1)4(1)4(1)4(1)    ((((बीबीबीबी))))    

नसुारनसुारनसुारनसुार    17171717    बाबीवंरबाबीवंरबाबीवंरबाबीवंर    $%स&$%स&$%स&$%स&    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    कर आकारणी )वभाकर आकारणी )वभाकर आकारणी )वभाकर आकारणी )वभागाचीगाचीगाचीगाची    मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती    खाल-ल$माणेखाल-ल$माणेखाल-ल$माणेखाल-ल$माणे    आहेआहेआहेआहे    

 

कलमकलमकलमकलम    (2)(2)(2)(2)    एचएचएचएच    ----    नमनुानमनुानमनुानमनुा    (क)(क)(क)(क)        

 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 अ0वये )वभागवार लोक$ा�धकार- यांची याद-  

 

सासासासाव3व3व3व3....    $ा�धकरणाचे$ा�धकरणाचे$ा�धकरणाचे$ा�धकरणाचे    नानानानावववव    ::::----    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा%लकामहानगरपा%लकामहानगरपा%लकामहानगरपा%लका.... 

       

अअअअ....8888....    साव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नक    $ा$ा$ा$ा�धकरणाची�धकरणाची�धकरणाची�धकरणाची    

�न%म3तीकारानसुार�न%म3तीकारानसुार�न%म3तीकारानसुार�न%म3तीकारानसुार    )वभागणी)वभागणी)वभागणी)वभागणी....    

साव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नक    $ा$ा$ा$ा�धकरणाचे�धकरणाचे�धकरणाचे�धकरणाच े   

नावंनावंनावंनावं    
�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    ////    सपंणू3सपंणू3सपंणू3सपंणू3    प=ताप=ताप=ताप=ता    

1 सबं�धत रा>य सरकार वा क� � 

शासना?या प@रपAकाने वा 

आदेशाने �न%म3ती. 

नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

 (महाराBC शासन राजपA -  

    �द.17 Dडस�बर, 1991.) 

नवी मुबंई महानगरपा%लका 

मGुयालय, भखुंड 8.1, HकIले 

गावठाण जवळ, पामबीच 

जंKशन,  से-15 ए, सी.बी.डी., 

बेलापरू, नवी मुबंई - 400 

614. 

 

कलमकलमकलमकलम    (2)(2)(2)(2)    एचएचएचएच    ----    नमनुानमनुानमनुानमनुा    (ख)(ख)(ख)(ख)    

    

भर-व $माणात शासकMय अथ3 साहाOय %मळत असलेIया साव3ज�नक $ा�धकरणाची याद-. 

  

अअअअ....8888....    साव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नक    $ा$ा$ा$ा�धकरणाची�धकरणाची�धकरणाची�धकरणाची    

अथ3सअथ3सअथ3सअथ3सहाOयानPुपहाOयानPुपहाOयानPुपहाOयानPुप    )वभागणी)वभागणी)वभागणी)वभागणी....    
साव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नकसाव3ज�नक    $ा$ा$ा$ा�धकरणाचे�धकरणाचे�धकरणाचे�धकरणाचे    नावंनावंनावंनावं    �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण    ////    सपंणू3सपंणू3सपंणू3सपंणू3    प=ताप=ताप=ताप=ता    

1 Qथा�नक Qवरा>य  सQंथा  नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

  

नवी मुबंई महानगरपा%लका 

मGुयालय, भखुंड 8.1, HकIले 

गावठाण जवळ, पामबीच 

जंKशन, से-15 ए, सी.बी.डी.,  

बेलापरू, नवी मुबंई - 400 

614. 
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कलम कलम कलम कलम 4 4 4 4 ((((1111) () () () (बीबीबीबी) (i)) (i)) (i)) (i)    

नवी मुबंई महानगरपा%लके?या नवी मुबंई महानगरपा%लके?या नवी मुबंई महानगरपा%लके?या नवी मुबंई महानगरपा%लके?या कर आकारणी )वभागा?याकर आकारणी )वभागा?याकर आकारणी )वभागा?याकर आकारणी )वभागा?या    कामाचंा आSण कत3Tयाचंा तप%शलकामाचंा आSण कत3Tयाचंा तप%शलकामाचंा आSण कत3Tयाचंा तप%शलकामाचंा आSण कत3Tयाचंा तप%शल    

    

1 साव3. $ा�धकरणाच ेनाव नवी मुबंई महानगरपा%लका 

2 सUम अ�धकार- महापा%लका आयKुत 

3 सपंणू3 प=ता नवी मुबंई महानगरपा%लका मGुयालय, कर आकारणी 

)वभाग, दसुरा मजला, भखुंड 8.1, HकIले गावठाण 

जवळ, पामबीच जंKशन, से-15 ए, सी.बी.डी.,  

बेलापरू, नवी मुबंई - 400 614. 

4 )वभाग $मखु Wीम. सजुाता ढोले 

5 कोण=या खा=या?या अतंग3त हे काया3लय आहे ? नवी मुबंई महानगरपा%लका. 

6 कामाचा अहवाल कोण=या काया3लयाकड े सादर 

केला जातो ? 

मा. आयKुत (नमुमंपा) 

7 काय3कUा : भौगो%लक सपंणू3 महानगरपा%लका UAे 

8 अगंीकृत ]त (Mission) 1. महानगरपा%लका हbीतील सव3 मालम=तांवर 

(ज%मनी व इमारती) मालम=ता कर आकारणी 

करणे व मालम=ता कराची वसलू- करणे. 

2. कराधान �नयम 7 नसुार मालम=तचेे करपाA 

मIुय �निeचत करणे 

3. कराधान �नयम 8. 15 नसुार )वशषे लेखी 

नोट-स (Special Notice) pवारे सबं�ंधत 

मालम=ता धारकास =या?या मालम=तचेे 

करपाAमIुय कळ)वणे. 

4. कराधान �नयम 8. 13 नसुार दर वषq कर 

�नधा3रण पQुतक $%स& करणे व =यानसुार 

आलेIया त8ार-ंची सनुावणी देणे. 

5. अ�ध�नयमातील कलम 8. 127 व 129 तसेच 

कराधान �नयम 8. 30 अ0वये दर सहा 

म�ह0यासाठr मालम=ता कराचे देयके तयार कPन 

मालम=ता धारकांवर बजावणे. 

6. अ�ध�नयमातील कलम 128 नसुार कर वसलु-ची 

कारवाई करणे. 

7. अ�ध�नयमातील कलम 132 नसुार नsदणीकृत 

चॅ@रटेबल सQंथांना मालम=ता करात सटु देणे 

बाबतचे $Qताव मा. आयKुतांना सादर करणे. 

8. मालम=ता कर )वषयक 0यायालयीन $करणे . 

9. कर आकारणी )वभागावर $शासकMय �नयAंण. 

10. कर आकारणी )वभागासबंधंी शासना?या )व)वध 

)वभागां?या सबंधंात पATयवहार. 

9 uयेय धोरण (Vision) नवी मुबंई महानगरपा%लका काय3UAेातील सव3 

मालम=तांवर (ज%मनी व इमारती) मालम=ता कर 

आकारणी करणे व मालम=ता कराची वसलू- करणे.  

10 साuय - 

11 

 

 

$=यU काय3 

 

मbुा 8. 8  $माणे 
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12 जनतलेा देत असलेIया सेवांचा थोडKयात 

तप%शल 

- 

13 Qथावर मालम=ता (येथे तमु?या $ा�धकरणाची 

जमीन , इमारत आSण अ0य Qथावर मालम=तचेा 

तप%शल pयावा) 

नवी मुबंई महानगरपा%लका मGुयालय, भखुंड 8.1, 

HकIले गावठाण जवळ, पामबीच जंKशन, से-15 ए, 

सी.बी.डी.,  बेलापरू, नवी मुंबई - 400 614. 

14 $ा�धकरणा?या सरंचनेचा तKता ((((वशंवUृाचा वशंवUृाचा वशंवUृाचा वशंवUृाचा 

तKता तKता तKता तKता जसा असतो तसा तKता काढून $=येक 

पातळीवर काय3कUा व सपंका3?या प=याशी =याची 

जोड घालनू दाखवावी) 

खाल- नमदु केIया$माणे. 

15 काया3लयाची वेळ आSण दरुuवनी 8मांक(सव3 

दरुuवनी 8मांक, फॅKस 8मांक, ई-मेल आSण 

काया3लयीन कालानतंर सपंका3चा तातडीचा 8मांक 

असेल तर तोह- 8मांक pयावा) 

वेळ : सकाळी 09.45  त े 06.15 

दरुuवनी 8. 27567338, )वQतार : 27567336 

तातडीचा 8मांक - 27567333 

dmc_ptax@nmmconline.com 

16 सा~ताह-क स�ुी आSण )वशषे सेवांचा कालावधी म�ह0यातील सव3 श�नवार, र)ववार व शासकMय 

साव3ज�नक स�ुया. 

()वशषे सेवा :- आवeयकत$ेमाणे) 
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कलम कलम कलम कलम 4 4 4 4 ((((1111) () () () (बीबीबीबी) () () () (iiii) () () () (अनुअनुअनुअनु. . . . 8888. 14). 14). 14). 14)    

    

    

    कर आकारणी कर आकारणी कर आकारणी कर आकारणी )वभागाची सव3साधारण रचना )वभागाची सव3साधारण रचना )वभागाची सव3साधारण रचना )वभागाची सव3साधारण रचना ::::----    

    

    

महापा%लका आयKुत 

 

 

अ�त@रKत आयKुत (1) 

 

 

                                उप आयKुत ( मालम=ता कर ) 

 

 

उप कर �नधा3रक व सकंलक 

 

 

 

                                                                                

 

सहा. कर �नधा3रक व सकंलक             उ?चWेणी लघलेुखक                                

सहा. लेखा अ�धकार-     

  

 

अ�धUक / वसलु- अ�धकार- 

 

 

व@रBठ %लपीक / कर �नर-Uक 

    

 

%लपीक /टंकलेखक, मा�हती नsदणीकार,  

मा�हती नsदणीकार /%लपीक 

 

 

      %शपाई 

    


