नवी मब
ंु ई महानगरपालका
थानक संथा कर वभाग
________________________________

Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸ü ×¾Ö³ÖÖÝÖ [´ÖãÜµÖ ˆ¤üË¤êü¿Ö] (Vision) ü:

ÛúÖµÖÔõÖ´Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÛúÖ¸üÛú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö



¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛú ¾Ö ¯ÖÏÝÖŸÖ¿Öß»Ö Ûú¸ü ¯ÖÏÞÖÖ»Öß



»ÖÖêÛúÖ×³Ö´ÖãÜÖ Ûú¸ü ¯ÖÏÞÖÖ»Öß
**********

®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ
Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸ü ×¾Ö³ÖÖÝÖ
ˆ§ßÂ™ü (Mission):




¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛú / ÛúÖµÖÔõÖ´Öü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖÙ£ÖÛú¤üéÂ™üµÖÖ ÃÖõÖ´Ö Ûú¸üÞÖê
Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸ü ¯ÖÏÞÖÖ»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÝÖ•ÖÖÝÖéŸÖß
Ûú¸ü¯ÖÖ¡Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÛú›æü®Ö ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü µÖÖêÝµÖ Ûú¸üÖ“ÖÖ ³Ö¸üÞÖÖ
Ûú¹ý®Ö ‘ÖêÞÖê.

 Ûú¸ü¤üÖŸµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖî¤üÖÊÖÔ“Öê ÃÖÓ²Ö¬Ö.
 Ûú¸ü ¯ÖÏÞÖÖ»ÖßŸÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ †Ö×ÞÖ ÃÖãÃÖã¡ÖŸÖÖ †ÖÞÖÞÖê.
 ÃÖã»Ö³Ö Ûú¸ü ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖÖ ¾Ö ŸÖ¯ŸÖ¸ü Ûú¸ü ¾ÖÃÖã»Öß.
 E-governance «üÖ¸êü ŸÖÛÎúÖ¸ü ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ Ûëú¦ü Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¹ý®Ö
ŸÖŸ¯Ö¸ü ŸÖÛÎúÖ¸ß“Öêü ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê.
 ¿Öã®µÖ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖŸÖÖ (Zero Pendency)
ˆ¤üÖ : †) ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞÖê
²Ö) Ûú¸ü ÛúÃÖã¸ü¤üÖ¸ü ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß
Ûú) ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ Ûú¸ü ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖÖ
›ü) ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¾ÖÃÖã»Öß
‡Ô) †¯Öß»Ö ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞÖê

***********

उपकर / थानक संथा कर वभागाची मुख काय
 यापा-यांचा शोध घेणे.
 यापा-यांची न$दणी करणे.
 यापा-यांकडून कराचा भरणा व ववरणप( दाखल क*न
घेणे.
 यापा-यांची नधा+रणा करणे.
 यापा-यांना मागणीप( बजावणे.
 यापा-यांकडून कराची वसल
ु - करणे.
 यापा-यांचे न$दणी .माणप( र/ करणे.
 कराबाबत ववाद अस2यास अपल क*न 3यायनवाडा करणे.

1. यापा-यांचा शोध घेणे.
i)

करन4र5कांना नेमन
ू 6दले2या काय+5े(ाम7ये वेळोवेळी
सव95ण क*न अन$द-त यापा-यांचा शोध घेणे.

ii)

करनधा+रणा करतेवळ
े ी थानक खरे द-:या ;बलांची
तपासणी क*न अन$द-त (URD) यापा-यांचा शोध
घेणे.

iii)

न$द-त

यापा-यांची

मा6हती

वABकर

वभागाकडून

मागवन
ू यापा-यांची न$दणी करणे.
iv)

MIDC वभागाकडून यापा-यांची मा6हती मागवणे.

v)

DIC वभागाकडून यापा-यांची मा6हती मागवणे.

vi)

NMMC

इतर

वभागाकडून

यापा-यांची

मा6हती

यापा-यांची

मा6हती

यापा-यांची

मा6हती

मागवणे.
vii) BMC

जकात

वभागाकडून

मागवणे.
viii) Service

Tax

वभागाकडून

मागवणे.
ix)

Exice वभागाकडून यापा-यांची मा6हती मागवणे.

x)

Shop & Establishment वभागाकडून यापा-यांची
मा6हती मागवणे.

2. यापा-यांची न$दणी करणे.
(उपकर नयम 13 व था.सं.कर नयम 9)

i)

यापा-याने सादर केलेला उपकर / थानक संथा कर
काय^यातील

नमन
ु ा

‘अ’

मधील

कागदप(े तपासून तो िवकारणे.

न$दणी

अज+

व

(उपकर नयम 13 व

था.सं.कर नयम 9)

न$दणी

Aमांक

(उपकर/थानक
सादर करणे.

दे ऊन
संथा

.माणप(
कर)

यांचेकडे

उप

आयुdत

वा5र-तव

(उपकर नयम 14 (1) व था.सं.कर नयम 10 (1))

iii)

न$दणी .माणप( न$दवह- तयार करणे.

iv) न$दणी .माणप( यापा-यांना वतर-त करणे.

3. यापा-यांकडून कराचा भरणा व ववरणप. दाखल
क0न घेणे.

(उपकर नयम 28 व था.सं.कर नयम 40)/(उपकर नयम 24(1) व

था.सं.कर नयम 29)

i)

यापा-याने .eयेक म6ह3या:या 20 तारखेपयhत कराचा
भरणा करणे आवiयक आहे .

(उपकर नयम 28 व था.सं.कर

नयम 40)

ii)

यापा-याने वाष+क ववरणप( आkथ+क वष+ संप2यानंतर
90 6दवसा:या आत भरणे आवiयक आहे .
(उपकर नयम 24(1) व था.सं.कर नयम 29)

iii) यापा-याने व6हत मुदतीत कराचा भरणा न के2यास
सुचना प( बजावणे.
iv) यापा-याने व6हत मुदतीत वाष+क ववरणप( दाखल
न के2यास सुचना प( बजावणे.
(उपकर नयम 41(6) व था.सं.कर नयम 48(6))

v)

मुदतीत

वाष+क

ववरणप(

दाखल

न

के2यास

दं डाeमक कारवाई करणे.
vi) उलाढाल कमी झा2यास न$दणी र/ करणे.

4. यापा-यांची नधा4रणा करणे.
(उपकर नयम 25 व था.सं.कर नयम 33)

i)

यापा-यांची

.eयेक

आवiयक आहे .
ii)

वषा+ची

करनधा+रणा

करणे

(उपकर नयम 25 व था.सं.कर नयम 33)

यापा-यां:या नधा+रणेसाठp नमुना ‘ह’ (Form ‘H’)
मधील सुचनाप(े बजावणे.
(उपकर नयम 25(3) व था.सं.कर नयम 33(3))

iii) करनधा+रणेसाठp

यापा-यांनी

सादर

केलेल-

लेखा

प
ु तके व कागदप(े तपासणे.
iv) यापा-यां:या कराचे नयमानुसार गणना करणे.
v)

यापा-यांना गणनेनुसार नधा+रणा आदे श पार-त करणे.
(उपकर नयम 25(12) व था.सं.कर नयम 33(9))

vi) यापा-यांना नधा+रणा आदे शानुसार मागणीप( बजावणे.
(उपकर नयम 25(14) व था.सं.कर नयम 33(11)

vii) जे यापार- वह-त मुदतीत तपासणीसाठp लेखा पुतके
सादर करत नाह-त eयांना मरणप( बजावणे.
viii) जे मरणप( बजावन
ू सु7दा लेखा पुतके सादर करत
नाह-त eयांची एकतफu नधा+रणा करणे.
(उपकर नयम 25(4) व था.सं.कर नयम 33(5))

5. यापा-यांना मागणीप. बजावणे.
(उपकर नयम 25(14) व था.सं. कर नयम 33(11))

i)

यापा-यांचे

नधा+रणा

आदे शानुसार

नमन
ु ा

‘J’

म7ये

मागणीप( बजावणे.
(उपकर नयम 25(14) व था.सं. कर नयम 33(11))

ii)

कराचा भरणा कमी दराने केला असेल तेहा नमन
ु ा ‘L’
मधील नोट-स बजावणे.
(उपकर नयम 28(2) व था.सं. कर नयम 40(3))

6. यापा-यांकडून कराची वसल
ु 8 करणे.
(उपकर नयम 25(14) व था.सं. कर नयम 33(11))

i)

नमन
ु ा

‘J’

मधील

मागणीप(

यांकडून कराची वसल
ु - करणे.

बजाव2यानंतर

(उपकर नयम 25(14) व था.सं.

कर नयम 33(11))

ii)

यापा-

व6हत मुदतीत कर भरणेसाठp सुचनाप( दे णे.

iii) यापा-यांची बँक खाती गोठवणे.
(उपकर नयम 35 व था.सं. कर नयम 42)

iv) यापा-यांचे कज+दाराकडून (Debtors) खाती गोठवणे.
(उपकर नयम 35 व था.सं. कर नयम 42)

v)

यापा-यां:या माला:या वABस .तबंध आदे श बजावणे.
(MMC कलम 152j)

vi) यापा-यां:या थावर मालमeतेची अटकावणी करणे.
(MMC कलम 152l)

vii) यापा-यां:या मालमeतेचा ललाव करणे.
viii)

कराचा भरणा न करणा-या यापा-यांवर अभयोग कारवाई
करणे.

(MMC कलम 152l)

7. यापा-यांचे न$दणी माणप. र@ करणे.
(उपकर नयम 16) व था.सं. कर नयम 17)

i)

यापा-याने धंदा बंद के2यास न$दणी .माणप( रz करणे.

ii)

यापा-याने नमुंमपा काय+5े(ा बाहे र धंदा थलांतर-त
के2यास न$दणी .माणप( रz करणे.

iii)

यापा-यां:या

धं^या:या

मालकB

हdकाम7ये

बदल

झा2यास न$दणी .माणप( रz करणे.
iv)

धं^या:या मालकाचे नधन झा2यास न$दणी .माणप( रz
करणे.

v)

यापा-यांकडून नमुना ‘C’ मधील अज+ तपासणी क*न
िवकारणे.

vi)

न$दणी .माप( रz आदे श काढणे.

8. कराबाबत
करणे.
i)

ववाद असCयास अ पल क0न Dयायनवाडा

(MMC कलम 406)

यापा-यांना कराबाबत ववाद अस2यास मा.
उप आयुdत यांचेकडे अपल दाखल करणे.

आयुdत

/

i)

अपलावरती 3यायनवाडा करणे.

ii)

मा. िज2हा 3यायालयाकडे अपल दाखल करणे.

iii) मा. उ:च 3यायालयाम7ये याkचका दाखल करणे.
**********

नवी मुंबई महानगरपालका
थानक संथा कर वभाग
कत+य सूची

•

ˆ¯Ö-†ÖµÖãŒŸÖ (Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸ü)
 ˆ¯ÖÛú¸ü ¤üÖÜÖ»Öê ¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûú¸üÞÖê.
 †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÜÖÖ»Öß»Ö †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓÛú›ãü®Ö ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖÖÓ“ÖÖ ×®Ö¯Ö™üÖ¸üÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêÞÖêê.
 Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸üü †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß ¯ÖÖ×¸üŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÞÖß Ûú¸üÞÖê.
 Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸üÖ“Öê ×®Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ »ÖõÖÖÓÛú ÝÖÖšüÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÜÖÖ»Öß»Ö †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö
Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ †¯Öê×õÖŸÖ ˆ×§üÂ™ü ÝÖÖšüÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüßŸÖ Ûú¸üÞÖê.
 ´ÖÆüÃÖã»Ö ¾Öé¬¤üßÃÖÖšüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ †ÖÜÖã®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÞÖê.
 ¾µÖÖ¯ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸ü ÛúÖµÖ¤üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖÓÛúÖ“Öê ×®Ö¸üÃÖ®Ö Ûú¸üÞÖê.
 ´ÖÖ.ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÜÖ»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.
 †×¯Ö»Ö ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞÖê.
 ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›üß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖšü¯Öæ¸üÖ¾ÖÖ Ûú¸üÞÖê ŸÖÃÖê“Ö ÛúÖµÖªÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖêê.
 Ûëú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü 2005 †®¾ÖµÖê ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.
 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÖ×¸üŸÖ Ûêú»Öê»Öê ×®ÖµÖ´Ö, ˆ¯Ö ×¾Ö¬Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †×¬Ö®ÖßµÖ´Ö ‡ŸµÖÖ¤üß
²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó´ÖÓ»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß Ûú¸üÞÖê.
 ´ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿Ö ÛÎú. ®Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ/¯ÖÏ¿ÖÖ/†ÖÃ£ÖÖ-1/†×¬Ö/¯ÖÏ.ÛÎú.7/3643/2015, ×¤ü.
2/11/2015 †®¾ÖµÖê ¹ý. 5 »ÖõÖ ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ¯ÖÏ¬ÖÖ®ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.

•

ÃÖÆüÖ. †ÖµÖãŒŸÖ (Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸)
 ˆ¯Ö †ÖµÖãŒŸÖ (Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸)ü µÖÖÓ“µÖÖ †®Öã¯ÖÃ£ÖßŸÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ¤îü®ÖÓ¤üß®Ö ÛúÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞÖêü.
 ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ šêü¾ÖÞÖê.

•

×®Ö´®ÖÁÖêÞÖß »Ö‘Öã»ÖêÜÖÛú
 ˆ¯Ö-†ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ®ÖÖ ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞÖê.

• ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß
 ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ šêü¾ÖÞÖê.
 ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞÖê.
•

नधा4रणा अEधकार8

 यापा-याने सादर केलेला उपकर / थानक संथा कर काय^यातील नमन
ु ा ‘अ’
मधील न$दणी अज+ व कागदप(े तपासन
ू तो िवकारणे.(Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûú¸ü ×®ÖµÖ´Ö -3)
 न$दणी Aमांक दे ऊन .माणप( उप आयुdत (उपकर/थानक संथा कर) यांचेकडे
वा5र-तव सादर करणे.
 न$द-त यापा-यां:या ववरण प(ांची छाननी करणे.
 यापा-यां:या नधा+रणेसाठp नमन
ु ा ‘ह’ (Form ‘H’) मधील सच
ु नाप(े बजावणे.
 यापा-यांची वाष+क करनधा+रणा करणे.
नयम-33
 नधा+रनेनस
ु ार मागणीप( बजावून eयानस
ु ार वसल
ु - करणे.
‘J’ Form Rule 33(11)
 मोठे करदाते यापा-यां:या कर वसल
ु -स व करनधा+रणेस .ाथमकता दे णे.
 शासकBय / नमशासकBय / लोक.तनधी यांचक
े डून .ा}त प(ांची न$द घेऊन
काय+वाह- करणे.
सहागPा पQदती नस
ु ार काय4वाह8 करणे
 शासन / मा. आयुdत व उप आयुdत यांचक
े डून वेळोवेळी नग+मत करणेत आलेले
आदे श व प4रप(के यांची न$द घेऊन थायी आदे श न$दवह- अ^यावत ठे वणे.
सहागPा पQदती नस
ु ार थायी आदे श संEचका अदयावत ठे वणे
 लेखापर-5ण वभागाकडून .ा}त झाले2या आ5ेपांची पुतत
+ ा करणे.
 उपकर / थानक संथा कर वसुल-साठp केले2या काय+वाह-चा सा}ता6हक /मासक
अहवाल उप आयुdत (उपकर / थानक संथा कर) यांना सादर करणे.

 वाष+क अथ+सक
ं 2पासाठp लागणार- मा6हती संकलत क*न लेखा वभागास सादर
करणे.
 3यायालयीन .करणांचा पाठपरु ावा करणे.
 उपकर / थानक संथा कर थकबाकB वसुल-साठp यांपा-यांचे बँक खाते गोठवणे,
मालमeता ज}ती इeयाद- .कारची कारवाई करणे.
नयम-35

•

कर नTरUक

 उपकर / थानक संथा कर अkधकार- यांनी नेमण
ू 6दले2या .करणांचा पाठपुरावा
करणे.
 संबध
ं ीत काय+5े(ातील अन$6दत यापा-यांचा शोध घेणे.
 वेगवेगया नमु3यातील सच
ु ना प(के बजावणे.
 अन$द-त यापा-यांना न$द-त क*न घेयाची काय+वाह- करणे.
 कर कसरु दार यापा-यांचा पाठपुरावा करणे.
 करनधा+रणे:या कामात उपकर / थानक संथा कर अkधकार- यांना मदत करणे.
 करनधा+रणेसाठp यापा-यांनी सादर केलेल- लेखा प
ु तके व कागदप(े तपासणेचे कामी
मदत करणे.
 मोठे करदाते यापा-यां:या कर वसल
ु -साठp वेळोवेळी eयांना भेट- दे णे.
 नधा+रणा थकबाकB वसल
ु - करणे.
 बंद यापार- व उ^योजक यां:या 6ठकाणांना भेट- दे ऊन पंचनामे करणे.
 उपकर / थानक संथा कर थकबाकB वसल
ु -साठp यांपा-यांचे बँक खाते गोठवणे,
मालमeता ज}ती इeयाद-चे कामी उपकर / थानक संथा कर अkधकार- यांना मदत
करणे.
 बंद यापार- व उ^योजक यां:या नधा+रणा व थकबाकBसाठp इतर शासकBय वभागांशी
प(यवहार करणे.

 मासक कर भरणा व वाष+क ववरणप(े सादर न केले2या कसरु दार यापा-यांचा
पाठपुरावा करणे व eयांना सुचनाप(े बजावणे.
 लेखापर-5ण वभागाकडून .ा}त झाले2या आ5ेपांची पुतत
+ ा करणेसाठp उपकर /
थानक संथा कर अkधकार- यांना सादर करणे.
 यापा-यां:या नधा+रणा झाले2या व थकबाकB वसल
ु - झाले2या नतींची वष+नहाय
नींदणी (Weeding) क*न सदर नती अभलेख क5ास पाठवणे.
 उपकर / थानक संथा कर अkधकार- यांनी नेमन
ू 6दलेल- अनष
ु ंkगक कामे.
 दै न6ं दन कामाची भेट न$दवह- अ^यावत ठे वणे.

• माVहती न$दणीकार Wलपीक :
 आवक जावक लपीकाने वभागात येणारे प(यवहार व पाठवयात येणा या प(ां:या
न$द- घेऊन संबंkधतांकडे पुढ-ल काय+वाह-साठp पाठवणे.
 वभागात .ा}त झाले2या प(यवहाराची काय+ववरण न$दवह-त न$द घेऊन

अ^यावत

ठे वणे.
 न$दणीकृत यापा-यां:या नती तालकाब7द व सच
ु ीब7द करणे.
 मासक चलणे व वाष+क ववरणाप(ां:या करभरणा न$दवह-त न$द घेऊन न$दवहअ^यावत ठे वणे.
 नधा+रणा आदे श तयार क*न eयांची संगणकावर न$द घेऊन दै न6ं दन नधा+रणा
न$दवह- अ^यावत ठे वणे.
 दै न6ं दन / सा}ता6हक / मासक गोषवारा / अहवाल तयार करणे.
 कसरु दार यापा-यांची वेगवेगळी सुचनाप(े तयार क*न कर न4र5क कं वा नोट-स
बजावणीस यांचेकडे सुपुद+ करणे.
 सदर वतर-त सच
ु नाप(ांची न$द घेऊन नतीकृत करणे.
 काय+ववरण / .त5ाkधन /
न$द घेऊन अ^यावत ठे वणे.

वशेष संदभ+ न$दवह-त .ा}त .करणांची वषयानस
ु ार

 काय+ववरण / .त5ाव6हन / वशेष संदभ+ न$दवह-बाबतचा सा}ता6हक अहवाल सादर
करणे.
 सदर चलने यापा-यांचा नतीम7ये वष+नहाय नतीब7द करणे.
 यापा-यांनी वभागाशी केले2या प(यवहाराची उपकर / थानक संथा कर अkधकारयांचे माग+दश+नानुसार न$द घेऊन काय+वाह- करणे व सदर प(े नतीब7द करणे.
 उपकर / थानक संथा कर अkधकार- यांनी वेळोवेळी 6दलेल- इतर कामे.
 जडसंह न$दवह- आण साठा न$दवह-त आले2या सा6हeया:या न$द- घेऊन ते
अ^यावत ठे वणे.
 मा6हती अkधकार अंतग+त आले2या प(ांवर काय+वाह- कण मद
ु तीत अज+दारास मा6हती
सादर करणे.

• अWभलेख सहाYयक
 वभागातील अभलेख नeयांची नंदणी कन घेणे.


नतींची वष+नहाय नींदणी (Weeding) क*न सदर नती अभलेख क5ास
पाठवणे.

 शासन नण+य ;बजीट--1000/..क.56/2000, 6द.10.09.2001 अ3वये अभलेखाचे
वkग+करण,जतन व नाशन करणे.
 व4रठांनी वेळोवेळी नेमुन 6दलेल- कामे करणे.
**************

थानक संथा कर वभाग
लेखा वभाग
•

लेखाEधकार8

 ववरणप(ा^वारे होणा-या वसल
ु -चे बँके:या प(काशी ताळे बंद घालणे.
 उपकर/थानक संथा कराची चलनांमाफ+त जमा करयात आले2या रdकमांची/बँक
टे टम टशी पडताळणी क*न बँकनहाय कॅशबक
ु .माणत करणे.
 वाष+क अथ+संक2प तयार करणे व मंजरु -साठp मा.म
ु य लेखा व वeत अkधकारयां:याकडे सादर करणे. (महाराZट महानगरपाWलका अEधनयम कलम 95)
 उपकर/थानक संथा कर वसल
ु - सा}ता6हक / मासक अहवाल मा.आयुdत सा◌ो व
म
ु य लेखा व वeत अkधकार- यांना सादर करणे.


सहायक अनुदान व मुांक श2
ु काबाबत पाठपुरावा क*न नमम
ुं पा शासन आदे शा
नस
ु ार

बँक खाते म7ये जमा झालेबाबतची पडताळणी करणे.(शासन नण4य थासंक-

2015/.\.135/2015/न व-32)

 लेखा प4र5ण वभागाकडून .ा}त झाले2या वभागनहाय आ5ेपांची संबkं धत वभाग
नहाय अkधकार- यांचेकडून पुतत
+ ा क*न घेऊन एक;(त अहवाल मा.उप आयुdत यांचे
वा5र-ने लेखा प4र5ण वभागास सादर करणे.
 शासकBय/ नमशासकBय/ लोक.तनधी यां:याकडुन .ा}त ् प(ांची न$द घेऊन काय+वाहकरणे.
 शासन / मा.आयुdत व उप-आयुdत यां:या कडुन वेळोवेळी नग+मत करयात आलेले
आदे श प4रप(के यांची न$द घेऊन थायी आदे श न$दवह- अदयावत ठे वणे.

•

उपलेखापाल

 कम+चा-यांचे वेतन व भeते दे यक तपासन
ु लेखाkधकार- यांना काय+वाह-साठp सादर
करणे.
 कायम तसलमत खचा+चा 6हशोब व ;बल तपासणे.
 रोजकद+ तपासणे व लेखाkधकार- व उप आयुdत यांची वा5र- घेणे.
 पावती पुतकाचा 6हशोब ठे वुन पुतकाची रिजटरम7ये न$द घेणे.
 न$दणी फB जमा क*न बँकेत जमा करणे.
 बँकेतन
ु परत आलेले धनादे श संबkं धत उपकर/थानक संथा कर यांना दे णे व ते
वसल
ु झाले कं वा नाह- याची पडताळणी करणे.
 लेखाप4र5ण संबkं धत मा6हती तयार क*न लेखाkधकार- मा6हतीतव सादर करणे.
 उपकर/थानक संथा कर अkधका-यांकडून वाष+क अथ+सक
ं 2पासाठp लागणार- मा6हती
संकलत करणे व लेखाkधकार- यांचेकडे सादर करणे.

 मुांक श2
ु क व सहायक अनद
ु ान यांची रिजटर म7ये न$द घेण.े
 व4रठांनी वेळोवेळी नेमुन 6दलेल- कामे करणे.

•

वTरZठ Wल पक (लेखा)

 कम+चा-यांचे वेतन व भeते दे यक तयार क*न उपलेखापाल यांना तपासयासाठp व
काय+वाह-साठp सादर करणे.
 कायम तसलमत खचा+चे ;बल तयार करणे.
 वत+मानप( दे यके तयार करणे, मण7वनी दे यके तयार करणे इeयाद- दे यके तयार
करणे.
 थानक संथा कर वभागात येणा-या न$दणी .माणप(, दु यम .त, सहायक
अनद
ु ान, म
ु ांक श2
ु क इeयाद- रdकमे:या पावeया तयार करणे.
 रोजकद+ ल6हणे.

•

लेखा Wलपीक :

 उपकर / थानक संथा कराची चलनामाफ+त जमा करयात आले2या रdकमांची बँक
टे टम टशी पडताळणी करणे.
 चलनांचा बँक नहाय Scroll बनवणे.
 Scroll संगणक .णाल-त अपलोड करणे.
 चलनांचे Bank Reconciliation करणे.
 सदर चलनांची संगणक .णाल-त न$द झा2यानंतर eयास संदभ+ Aमांक दे णे.
***************

