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कलमकलमकलमकलम    4444    (1)(1)(1)(1)    ((((बीबीबीबी))))    (iii)(iii)(iii)(iii)    

कर आकारणी कर आकारणी कर आकारणी कर आकारणी काया�लयातीलकाया�लयातीलकाया�लयातीलकाया�लयातील    �करण�करण�करण�करण    सादरसादरसादरसादर    कर�याचीकर�याचीकर�याचीकर�याची    प�तीप�तीप�तीप�ती    

    

                                                                                                                �लपीक�लपीक�लपीक�लपीक----टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक////मा!हतीमा!हतीमा!हतीमा!हती    न$दणीकारन$दणीकारन$दणीकारन$दणीकार////�लपीक�लपीक�लपीक�लपीक    

    

    

व&र'ठव&र'ठव&र'ठव&र'ठ    �लपीक�लपीक�लपीक�लपीक    ////    करकरकरकर    )नर*+क)नर*+क)नर*+क)नर*+क    

    

    

अ-ध+कअ-ध+कअ-ध+कअ-ध+क    ////    वसलु*वसलु*वसलु*वसलु*    अ-धकार*अ-धकार*अ-धकार*अ-धकार*    

    

    

सहासहासहासहा. . . . कर )नधा�रक व सकंलककर )नधा�रक व सकंलककर )नधा�रक व सकंलककर )नधा�रक व सकंलक    / / / / �शासक2य अ-धकार*�शासक2य अ-धकार*�शासक2य अ-धकार*�शासक2य अ-धकार*    

    

    

उप कर उप कर उप कर उप कर )नधा�रक व सकंलक)नधा�रक व सकंलक)नधा�रक व सकंलक)नधा�रक व सकंलक    

            

    

उप आय4ुत उप आय4ुत उप आय4ुत उप आय4ुत ((((मालम5ता करमालम5ता करमालम5ता करमालम5ता कर))))    

            

    

अ)त&र4त आय4ुत अ)त&र4त आय4ुत अ)त&र4त आय4ुत अ)त&र4त आय4ुत (1)(1)(1)(1)    

    

    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    आय4ुतआय4ुतआय4ुतआय4ुत    

    

    

मामामामा....    6थायी6थायी6थायी6थायी    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती    ////    मामामामा....    महासभामहासभामहासभामहासभा    
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((((महारा'9महारा'9महारा'9महारा'9    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    अ-ध)नयमअ-ध)नयमअ-ध)नयमअ-ध)नयम    मधीलमधीलमधीलमधील    तरतदू*�माणेतरतदू*�माणेतरतदू*�माणेतरतदू*�माणे))))    
    

नमुमंपा<या कर आकारणी =वभागात कोणताह* )नण�य घेताना पाळल* जाणार* )नण�य �BCयेची आDण 

5यावर*ल देखरेखीची पEदत आDण सोपवलेले Fयि4तगत उ5तरदा)य5व 
  

कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे    नावनावनावनाव                    ::::    उदा. महापा�लका काय�+ेIातील सव� मालम5तांवर (ज�मनी व इमारती) मालम5ता कर  

                   आकारणी करणे व मालम5ता कराची वसलू* करणे 

सबं-ंधतसबं-ंधतसबं-ंधतसबं-ंधत    तरतदूतरतदूतरतदूतरतदू                    ::::    महारा'9 महानगरपा�लका अ-ध)नयम 

सबं-ंधतसबं-ंधतसबं-ंधतसबं-ंधत    अ-ध)नयमअ-ध)नयमअ-ध)नयमअ-ध)नयम        ::::    महारा'9 महानगरपा�लका अ-ध)नयम 

)नयम)नयम)नयम)नयम                            ::::    ---- 

शासनशासनशासनशासन    )नण�य)नण�य)नण�य)नण�य                        ::::    सबं-ंधत शासन )नण�य 

प&रपIकप&रपIकप&रपIकप&रपIक    CCCC....                    ::::    सबं-ंधत प&रपIक 

काया�लयीनकाया�लयीनकाया�लयीनकाया�लयीन    आदेशआदेशआदेशआदेश        ::::    सबं-ंधत काया�लयीन आदेश 

 

अअअअ....

CCCC....    

कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे    6वKप6वKप6वKप6वKप    कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे    

टLपेटLपेटLपेटLपे    

अपेM+तअपेM+तअपेM+तअपेM+त    

काकाकाकालावधीलावधीलावधीलावधी    

�5येक�5येक�5येक�5येक    कामाबाबतकामाबाबतकामाबाबतकामाबाबत    आDणआDणआDणआDण    �5येक�5येक�5येक�5येक    टLLयावरटLLयावरटLLयावरटLLयावर    कम�चाNयाचीकम�चाNयाचीकम�चाNयाचीकम�चाNयाची    

वववव    अ-धकाNयाचीअ-धकाNयाचीअ-धकाNयाचीअ-धकाNयाची    भ�ूमकाभ�ूमकाभ�ूमकाभ�ूमका    आDणआDणआDणआDण    जबाबदार*जबाबदार*जबाबदार*जबाबदार*    

शरेाशरेाशरेाशरेा    

((((असOयासअसOयासअसOयासअसOयास))))    

1 सव�साधारण  

�करणे 

चार 7 !दवस �ल=पक :- �करण सादर करणे 

अ-ध+क/वसलु* अ-धकार* :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

सहा. कर )नधा�रक व सकंलक/�शासक2य अ-धकार* :- 

अ�भ�ाय / �शफारसींसह �करण अRे=षत करणे. 

कर )नधा�रक व सकंलक :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

उप आय4ुत (मालम5ता कर) :  )नण�य घेणे 

    

    

2 ता5काळ �करणे चार श4यतो 

5याच 

!दवशी / 

दसुNया 

!दवशी 

सकाळी 

�ल=पक :- �करण सादर करणे 

अ-ध+क/वसलु* अ-धकार* :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

सहा. कर )नधा�रक व सकंलक / �शासक2य अ-धकार* 

:- अ�भ�ाय / �शफारसींसह �करण अRे=षत करणे. 

कर )नधा�रक व सकंलक :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

उप आय4ुत (मालम5ता कर) :  )नण�य घेणे 

    

3 तातडी<या 

6वWपाची फाईल 

चार श4यतो 

चार 

!दवसात 

�ल=पक :- �करण सादर करणे 

अ-ध+क/वसलु* अ-धकार* :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

सहा. कर )नधा�रक व सकंलक / �शासक2य अ-धकार* 

:- अ�भ�ाय / �शफारसींसह �करण अRे=षत करणे. 

कर )नधा�रक व सकंलक :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

उप आय4ुत (मालम5ता कर) :  )नण�य घेणे 

    

4 कोण5याह* 

=वभागाकड े

=वचाराथ� 

पाठवायची 

आवYयकता 

नसलेल* फाईल 

चार 45 !दवस �ल=पक :- �करण सादर करणे 

अ-ध+क/वसलु* अ-धकार* :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

सहा. कर )नधा�रक व सकंलक / �शासक2य अ-धकार* 

:- अ�भ�ाय / �शफारसींसह �करण अRे=षत करणे. 

कर )नधा�रक व सकंलक :- अ�भ�ाय / �शफारसींसह 

�करण अRे=षत करणे. 

उप आय4ुत (मालम5ता कर) :  )नण�य घेणे 

    

    


