
कर आकारणी विभाग 

Vision 

 
 महापालिका कार्यक्षेत्रातीि प्रत्रे्क मािमते्तची 

र्ोग्र् कर निर्ायरण करणे.  

 

 मािमत्तार्ारकाांकडूि र्ोग्र् मािमत्ता कराची 

िसुिी करणे. 

 
 

 

 महापालिकेस आर्थयकदृष्टर्ा सक्षम बिविणे. 

 

 



कर आकारणी विभाग 

Mission 
 महापालिका कार्यके्षत्रातीि प्रत्रे्क मािमते्तची र्ोग्र् कर निर्ायरण करणे.  

i) विभाग कार्ायिर्ातीि कर निरीक्षक अर्र्क्षक/िसुिी अर्र्कारी प्रत्रे्क्ष पाहणीद्िारे 

सिेक्षण करुि कर निर्ायरीत ि झािेल्र्ा मािमत्ता शोर्िू काढेि.  

ii) जीआर्एस कार्यप्रणािीद्िारे कर निर्ायरणा ि केिेल्र्ा मािमत्ताांचा शोर् घेतिा 

जाईि. 

iii) महापालिकेच्र्ा िगररचिा विभागाकडूि पारीत केिेल्र्ा बाांर्काम प्रारांभ ि भोगिटा 

प्रमाणपत्र प्राप्त मािमत्ताांची र्ादी घेऊि कर निर्ायरणा करण्र्ात रे्ते.  

iv) लसडकोकडूि लसडकोिे तसेच अन्र् सांबांर्र्त प्रार्र्करणािे विक्री केिेल्र्ा तसेच 

भाड्र्ािे ददिेल्र्ा मािमत्ताांची मादहती घेऊि कर निर्ायरणा करण्र्ात रे्ते.  

v) एमआर्डीसीकडूि बाांर्काम पूणयत्ि प्रमाणपत्र प्राप्त उद्र्ोगाांची मादहती घेऊि कर 

निर्ायरणा करण्र्ात रे्ते. 

उपरोक्त प्रमाणे मादहती प्राप्त झाल्र्ािांतर महापालिकेिे निश्चचत केिेल्र्ा दरािुसार 
सांबांर्र्त मािमते्तच े करपात्र मूल्र् निर्ायरीत करण्र्ात रे्ईि. सदर करपात्रमूल्र् निश्चचत 
झाल्र्ािांतर सांबांर्र्ताांिा विशषे िेखी िोटीस बजािण्र्ात रे्ईि. निर्ायरणे विरुद्र् काही तक्रार 
असल्र्ास त्र्ाांिा दाद मागण्र्ाची सांर्ी देण्र्ात रे्ते ि त्र्ाांच्र्ा सिय तक्रारीांच े निरसि 
झाल्र्ािांतरच करपात्र मूल्र् निर्ायरीत करण्र्ात रे्ते. जेणे करुि सांबांर्र्ताांिा र्ोग्र् कराच े
देर्क बजािण्र्ात रे्ईि.  

 मािमत्तार्ारकाांकडूि र्ोग्र् मािमत्ता कराची िसिुी करणे. 
i) मािमत्ता र्ारकाांस र्ोग्र् कराच े देर्क बजािण्र्ात आल्र्ािांतर विहीत कािािर्ीत 

सांबांर्र्त कराचा भरणा करणे अपेक्षक्षत आहे. विहीत कािािर्ीत भरणा ि केल्र्ास 
करार्ाि निर्म 41 अन्िरे् अदत्त मािमत्ता करािर प्रती महा 2 टक्के शास्तीची 
तरतूद आहे.  



ii) विभाग कार्ायिर्ातीि अर्र्क्षक/िसुिी अर्र्कारी ि कर निरीक्षक थकबाकीदाराांची 
र्ादी तर्ार करेि ि महाराष्र महािगरपालिका अर्र्निर्मातीि किम 128 ि 
करार्ाि निर्म 39 त े47 च्र्ा तरतूदीन्िरे् कर िसुिीची कार्यिाही पार पाडिे. 

 महापालिकेस आर्थयकदृष्टर्ा सक्षम बिविणे. 
i) महाराष्र महािगरपालिका अर्र्निर्मातीि तरतूदीचा अििांब करुि मािमत्ता कर 

िसुिीची कार्यिाही पार पाडण्र्ात रे्ईि. जेणे करुि त्र्ा-त्र्ा आर्थयक िषायतीि 
मािमत्ता कराची िसुिी सांबांर्र्त आर्थयक िषायतच करण्र्ात रे्ईि.  

ii) अशा प्रकारे महापालिका क्षेत्रातीि प्रत्रे्क मािमते्तच ेकर निर्ायरणा करुि ि र्ोग्र् 
मािमत्ता कराची िसुिी करुि महापालिकेस आर्थयक दृष््र्ा सक्षम बिविण्र्ात 
रे्ईि.  

  



कर आकारणी विभाग 
 
 
महािगरपालिका कार्यक्षेत्रातीि प्रत्रे्क लमळकतीच ेकरपात्रमूल्र् निश्चचत करणे ि मािमत्ता 

कराची िसुिी करणे हे कर आकारणी विभागाच ेप्रमुख उद्ददष्ट आहे. मािमत्ता कर हा 

महापालिकेच्र्ा प्रमुख उत्पन्िाच्र्ा स्त्रोताांपैकी एक आहे.  

प्रमुख कार्य :-  

1) महािगरपालिका कार्यक्षेत्रातीि लमळकतीांच ेसिेक्षण करणे. – महाराष्ट्र  

महानगरपालिका अधिननयम, किम 127 ि 129  

2) महािगरपालिका कार्यक्षेत्रातीि सिय लमळकतीांच ेकर निर्ायरणा करणे.- प्रकरण 8 

“करािान ननयम” 7  

3) विशषे िेखी िोटीस देणे.- करािान ननयम 15 (2) ि 20 

4) करपात्र मुल्र् निर्ायरणा विरुद्र् तक्रारी आल्र्ास त्र्ाांची सुिािणी घेणे. – 

करािान ननयम 18 ि 19 

5) प्रभाग आकारणी पुस्तक अर्र्प्रमाणीत करणे. – करािान ननयम 10 ि 19 

6) मािमत्ता कर देर्क देणे. – करािान ननयम 39 ि 55 

7) मािमत्ता कर िसुिी करणे. – किम 128 (1) त े(7) ि करािान ननयम 39 ते 47 

8) मािमत्ता कराचा परतािा. – करािान ननयम 56 

9) मािमत्ता हस्ताांतरण करणे. – करािान ननयम 1 ते 4 

10)कर आकारणी ि िसुिी इत्र्ादीतीि उपचार दोष ि चकुा शक्र् असेि तेथिर दरुुस्त 

करणे. – किम 485 

11) करासांबांर्ीत िा हरकत दाखिे ि मािमत्ता कराचा उतारा देणे.  

 
  



कर आकारणी विभाग 
 
 

1) महािगरपालिका कार्यके्षत्रातीि लमळकतीांच े सिेक्षण करणे. – महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अधिननयम, किम 127 ि 129 

i) विभाग कार्ायिर्ातीि कर निरीक्षक अर्र्क्षक/िसुिी अर्र्कारी प्रत्रे्क्ष पाहणीद्िारे 

सिेक्षण करुि कर निर्ायरीत ि झािेल्र्ा मािमत्ता शोर्िू काढेि.  

ii) जीआर्एस कार्यप्रणािीद्िारे कर निर्ायरणा ि केिेल्र्ा मािमत्ताांचा शोर् घेतिा 

जाईि. 

iii) महापालिकेच्र्ा िगररचिा विभागाकडूि पारीत केिेल्र्ा बाांर्काम प्रारांभ ि भोगिटा 

प्रमाणपत्र प्राप्त मािमत्ताांची र्ादी घेऊि कर निर्ायरणा करण्र्ात रे्ते.  

iv) लसडकोकडूि लसडकोिे तसेच अन्र् सांबांर्र्त प्रार्र्करणािे विक्री केिेल्र्ा तसेच 

भाड्र्ािे ददिेल्र्ा मािमत्ताांची मादहती घेऊि कर निर्ायरणा करण्र्ात रे्ते.  

v) एमआर्डीसीकडूि बाांर्काम पूणयत्ि प्रमाणपत्र प्राप्त उद्र्ोगाांची मादहती घेऊि कर 

निर्ायरणा करण्र्ात रे्ते. 

2) महािगरपालिका कार्यके्षत्रातीि लमळकतीांच ेकर निर्ायरणा करणे. - करािान 

ननयम 7  

i) विभाग कार्ायिर्ातीि करनिरीक्षक कर निर्ायरणा ि झािेल्र्ा लमळकतीांची पाहणी 

करुि महापालिकेिे निश्चचत केिेल्र्ा दरािुसार ि लमळकतीच्र्ा क्षेत्रफळािुसार 

करपात्रमूल्र् निश्चचत करीि ि त्र्ाप्रमाणे पाहणी अहिाि ि टीडब्लल्र्ूआर 

अर्र्क्षक/िसुिी अर्र्कारी ि तद्िांतर विभाग अर्र्कारी र्ाांच्र्ा माफय त सहा. कर 

निर्ायरक ि सांकिक / प्रशासकीर् अर्र्कारी र्ाांच्र्ाकड ेसादर करतीि. त्र्ास मा. 



कर निर्ायरक ि सांकिक र्ाांची मान्र्ता लमळाल्र्ािर करपात्र मूल्र् निश्चचत 

करण्र्ात रे्ते. (करािान ननयम 7 ) 

3) विशषे िेखी िोटीस देणे.- करािान ननयम 15 (2) ि 20 

i) करपात्रमूल्र् निश्चचत झाल्र्ािांतर करार्ाि निर्म 20 अन्िरे् लमळकतर्ारकास 

एक विशषे िेखी िोटीस देण्र्ात रे्त.े अशी विशषे िेखी िोटीस बजािल्र्ापासूि 

21 ददिसाांच्र्ा आत कोणत्र्ाही िेळी अशा िोंदीविरुद्र् कोणतीही तक्रार 

कार्ायिर्ास श्स्िकारण्र्ात रे्ते. 

4) करपात्र मलु्र् निर्ायरणा विरुद्र् तक्रारी आल्र्ास त्र्ाांची सिुािणी घेणे. – 

करािान ननयम 18 ि 19 

i) प्रत्रे्क प्रभागासाठी एक र्ा प्रमाणे “प्रभाग आकारणी पुस्तके” तर्ार करण्र्ात 

रे्तात.  ( करािान ननयम 10)  

ii) प्रभागातीि मािमते्तच ेमलू्र्मापि पूणय झाल्र्ािांतर प्रभाग आकारणी पुस्तक तर्ार 

करुि त्र्ाची प्रत पाहण्र्ासाठी जाहीर िोटीस देण्र्ात रे्ते. (करािान ननयम 13) 

iii) सदर प्रभाग आकारणी पसु्तकात कोणत्र्ाही करपात्रमूल्र्ाच्र्ा रक्कमेविरुद्र् तक्रार 

करािर्ाची असल्र्ास िोटीस बजािण्र्ात आल्र्ापासुि 21 ददिसाांची मुदत देण्र्ात 

रे्ते ि अशा तक्रारी कार्ायिर्ात श्स्िकारण्र्ात रे्तात.  

iv) अशा ररतीिे लमळािेल्र्ा सिय तक्रारीांची िोंद िही ठेिण्र्ात रे्ते ि र्ा तक्रारीांची 

सुिािणी करण्र्ात रे्ईि तो ददिस ती िेळ ि ते दठकाण निददयष्ट करणारी िेखी 

िेाटीस सांबांर्र्ताांिा देण्र्ात रे्ते. 

v) प्राप्त तक्रारीांची सुिािणी घेऊि तक्रार निकािात काढल्र्ािांतर नतच्र्ा निणयर्ासांबांर्ी 

निर्म 17 अन्िरे् ठेिण्र्ात आिेल्र्ा तक्रार िोंदिहीत िोंद करण्र्ात रे्ते. ि अशा 

निणयर्ािुसार आकारणी पुस्तकात सुर्ारणा करण्र्ात रे्ते. 

 



5) प्रभाग आकारणी पसु्तक अर्र्प्रमाणीत करणे. – करािान ननयम 10 ि 19 

i) करार्ाि निर्म 10 िुसार तर्ार करण्र्ात आिेिे प्रभाग आकारणी पुस्तक त्र्ािर 

आिेल्र्ा तक्रारी निकािात काढल्र्ािांतर आिचर्क असिेल्र्ा िोंदी पूणय करुि 

प्रभाग आकारणी पुस्तक अर्र्प्रमाणीत करण्र्ात रे्ते. 

6) मािमत्ता कर देर्क देणे. – करािान ननयम 39 ि 55 

i) मािमत्ता कर प्रत्रे्क िषी 1 एवप्रि ि 1 ऑक्टोंबर रोजी र्ा प्रमाणे सहामाही 

हप्त्र्ाांिी आगाऊ देर् असतो.-- करािान ननयम 30 

ii) मािमत्ता कर भरण्र्ास जबाबदार असिेल्र्ा व्र्क्तीस देर् असिेल्र्ा रक्कमेच ेकर 

देर्क देण्र्ात रे्ते.  

iii) सदर कर देर्क महापालिकेच्र्ा सांकेतस्थळािर उपिब्लर् करुि देण्र्ात रे्ते. 

7) मािमत्ता कर िसिुी करणे. – किम 128 (1) ते (7) ि करािान ननयम 39 

ते 47 

i) कराची रक्कम देर्क बजािल्र्ाच्र्ा ददिाांकापासूि नति मदहन्र्ाच्र्ा आत 

भरािर्ाची असते ि दसुऱ्र्ा सहामाही कराची रक्कम 31 डडसेंबर पूिी भरािर्ाची 

असते ि भरल्र्ास अदत्त करािर प्रती महा 2 टक्के इतकी शास्ती आकारण्र्ात 

रे्ते. – करािान ननयम 41 

ii) ज्र्ा व्र्क्तीिा बबि ददिे आहे अशा व्र्क्तीिे/मािमत्तार्ारकािे मािमत्ता कर ि 

शास्ती भरणा केिा िसेि तर िमूिा “ह” अन्िरे् कसूरदाराच्र्ा जांगम/स्थािर 

मािमते्तची अटकािणी ि विक्री करुि कर िसुि करता रे्तो. – करािान ननयम 42 

iii) निर्म 42 अन्िरे् जप्त केिेल्र्ा जांगम मािमते्तची एक सूची तर्ार करुि 

मािमत्ता ज्र्ा व्र्क्तीच्र्ा ताब्लर्ात असेि त्र्ास िमूिा “आर्” अन्िरे् िेखी िोटीस 

देण्र्ात रे्ते. - करािान ननयम 46 



iv) जप्त केिेिी मािमत्ता ककां िा अटकािूि ठेििेिी मािमत्ता जाहीर लििािामध्रे् 

विक्री करण्र्ात रे्ते. – करािान ननयम 47  

v) अटकािणी जप्ती ककां िा विक्री करुि कसुरदाराविरुद्र् कारिाई करण्र्ाऐिजी ककां िा 

कसुरदाराविरुद्र् ् अशी कारिाई अर्शस्िी झाल्र्ािांतर ककां िा अांशत: र्शस्िी 

झाल्र्ािांतर िसुि करण्र्ाकरीता कसुरदाराच्र्ा विरुद्र् न्र्ार्ािर्ात दािा दाखि 

करण्र्ात रे्तो. – करािान ननयम 54  

8) मािमत्ता कराचा परतािा. – करािान ननयम 56 

i) जागा ररकामी रादहल्र्ामुळे मािमत्ता कराची रक्कम निर्मात िमूद केल्र्ाप्रमाणात 

परत देता रे्त.े  

ii) तथावप मािमत्ता कराच्र्ा परताव्र्ाची मागणी ज्र्ा कािािर्ीसाठी असेि तो 

कािािर्ी सांपल्र्ािांतर 30 ददिसाांच्र्ा आत अजय केिा िाही तर ती मागणी िा 

मांजूर करणे मा. आर्ुक्ताांच्र्ा स्िेच्छानिणयर्ाच्र्ा अर्र्ि असेि. – करािान ननयम 

61. 

9) मािमत्ता हस्ताांतरण करणे. – करािान ननयम 1 त े4 

i) मािमत्ता कर देण्र्ास प्रथमत: पात्र असिेल्र्ा व्र्क्तीस मािकी हक्काच्र्ा 

हस्ताांतरणासांबांर्ी नति मदहन्र्ाच्र्ा आत िेखी िोटीस द्र्ािी िागते.  

ii) सदर अजय प्राप्त झाल्र्ािांतर हस्ताांतरण शुल्क, ॲग्रीमेंट पेपर, लसडको हस्ताांतरण 

आदेशाची प्रत, मािमत्ता कर देर्क पूणय भरणा केल्र्ाची प्रत, सोसार्टीच े िा 

हरकत प्रमाणपत्र श्स्िकारुि मािमत्ता हस्ताांतरण करण्र्ात रे्ते. 

10) कर आकारणी इत्र्ादीतीि उपचार दोष ि चकुा शक्र् असेि तथेिर    

   दरुुस्त करणे. – किम 485 



i) आकारणी ककां िा कोणत्र्ाही िोटीसीत, बबिात, अिूसूचीत, समन्समध्रे् ककां िा अन्र् 

दस्तऐिजात कोणताही उपचार दोष, िेखणप्रमाद, िजयि ककां िा अन्र् दोष 

असल्र्ास ते कोणत्र्ाही िेळी, शक्र् असेि नतथिर दरुुस्त करता रे्तात. 

11) िा हरकत दाखिे ि मािमत्ता कराचा उतारा देणे.  

i) महापालिकेच्र्ा िगररचिा विभागाकडूि भोगिटा प्रमाणपत्र देण्र्ापूिी मािमत्ता 

कराचा िा हरकत दाखिा देण्र्ात रे्तो.  

ii) पाणी पुरिठा विभागाकडीि िविि िळ जोडणी करीता मािमत्ता कर पूणय 

भरल्र्ाचा दाखिा विभाग कार्ायिर् स्तरािरुि देण्र्ात रे्तो. 

iii) महापालिका कार्यक्षेत्रातीि िागरीकाांिा विविर् कामासाठी मािमत्ता कराचा उतारा 

आिचर्क असतो. सदर उतारा विभाग कार्ायिर् स्तरािरुि देण्र्ात रे्तो.  

 
 

 

  



कर आकारणी विभाग 
कततव्य सुची 

अ.क्र. पदनाम कामाचा तपलिि कायदेिीर तरतूद 
1 कर निर्ायरक ि 

सांकिक 
1) मािमत्ता कर आकारणी पात्र सिय जलमिी 

ि इमारती र्ाांच े करपात्र मुल्र् निश्चचत 
करणे. 

 
 
 
 

2) कर निर्ायरण पुस्तक तर्ार करणे ि त े
मािमत्तार्ारकाांसाठी जादहर िोटीसद्िारे 
प्रलसद्र् करणे.  
 

3) मािमत्ता कर आकारणी विरुद्र् घेतिेल्र्ा 
हरकतीिर सुिािणी घेऊि अांनतम निणयर् 
देणे ि सिय तक्रारी निकािास काढल्र्ािांतर 
प्रभाग आकारणी पुस्तके प्रमाणणत करणे. 

 
4) मािमत्ता कराची िसुिी करणे. 

 
 
 

5) कर िसुिी करणेबाबत, बबि, 
अटकािणी/जप्ती (जांगम मािमत्ता/स्थािर 
मािमत्ता) विक्री िोटीस काढणे. 

 
 

6) मािमत्ता कर ि भरिेल्र्ा 
थकबाकीदाराांच्र्ा मािमते्तचा लििाि/विक्री. 
 
 

 
 

महाराष्र 
महािगरपालिका 
अर्र्निर्म, 
करार्ाि निर्म 
7 (1)  
 
 
निर्म 13,14 
 
 
 
 
करार्ाि निर्म 
18,19 
 
 
किम 128 (1) 
ते (7)  
 
 
करार्ाि निर्म 
39 ते 46 
 
 
 
करार्ाि निर्म 
47 (1) ते (8)  
 
 
 
 



7)  मािमत्ता करा अांतगयत रकमेचा परतािा 
मांजूर करणे. 

 
8) कर आकारणी इत्र्ादीतीि उपचारदोष ि 

चकूा शक्र् असेि तेथिर दरुुस्त करणे. 
 

9) कराांच े दर निश्चचत करणेबाबतचा प्रस्ताि 
प्रत्रे्क सरकारी िषायत मा. आर्ुक्ताांस 
सादर करणे. 

निर्म 56 
 
 
किम 485 
 
 
किम 99 

2 सहा. कर निर्ायरक 
ि 
सांकिक/प्रशासकीर् 
अर्र्कारी 

1) कर निर्ायरणा बाबतच ेप्रस्ताि टीडब्लल्र्ूआर 
(TWR) तपासूि मा. कर निर्ायरक ि 
सांकिक र्ाांच ेमान्र्तेस्ति सादर करणे. 

 
2) दरिषीच्र्ा पब्लिीक िोटीसिर आिेिी 

तक्रार िोंदीत करुि विहीत कािािर्ीत 
सुिािणी घेणे. 

 
3) मािमत्ता कर विषर्क विभाग 

कार्ायिर्ातूि होणाऱ्र्ा कामकाजािर 
निर्ांत्रण ठेिणे. 

 
4) मािमत्ता कर देर्के िाटप तसेच िसुिीची 

कार्यिाही र्ािर निर्ांत्रण ठेिणे. 
 

5) लमळकतीांच े मािमत्ता करासाठी हस्ताांतरण 
िोंद घेणे. 

 
6) मािमत्ता कराची िसुिी करणेकरीता 

अर्र्क्षकाांकडूि प्राप्त 
अटकािणी/जप्ती/विक्री िोटीस तपासूि 
तसा प्रस्ताि मा. कर निर्ायरक ि सांकिक 
र्ाांिा सादर करणे. 

निर्म 7 (1) 
 
 
 
निर्म 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
निर्म 1 ते 4 
 
 
 
निर्म 39 ते 46 

3 अर्र्क्षक/िसुिी 
अर्र्कारी 

1) कर निरीक्षकाकडूि निर्ायरणेकरीता प्राप्त 
झािेिे टीडब्लल्र्ूआर (TWR) ची 
खातरजमा करुि करपात्र मूल्र् निश्चचत 

 
निर्म 7 (1) 
 



करणे. 
 

2) कर निर्ायरणा पुस्तक अद्र्ाित ठेिणे, 
मागणी रश्जस्टर अद्र्ाित ठेिणे. 
 

3) मािमत्ता कराची िसुिी करणेकरीता 
थकबाकीदाराांिा बजािण्र्ात रे्णाऱ्र्ा 
सुचिापत्राांिर स्िाक्षरी करणे. िसुिीबाबतची 
कार्यिाही करणे 

 
4) कर िसुिी करणेबाबत अटकािणी/जप्ती 

(जांगम मािमत्ता/स्थािर मािमत्ता) विक्री 
िोटीस तर्ार करणे. 

 
5) लमळकतीांच े मािमत्ता करासाठी हस्ताांतरण 

आदेश पारीत करणे. 
 

6) िळ जोडणी करीता िा हरकत प्रमाणपत्र 
देणे. 

 
 
निर्म 13, 14 
 
 
किम 128 (1) 
ते (7) 
 
 
 
 
करार्ाि निर्म 
39 ते 46 
 
 
निर्म 1 ते 4 
 
 
 

4 कर निरीक्षक 1) मािमत्तार्ारकािे स्ित: अजय 
केल्र्ास/िगररचिा विभागाकडूि प्राप्त 
भोगिटा प्रमाणपत्र, एमआर्डीसी कडूि 
प्राप्त बाांर्काम पूणयत्िाचे प्रमाणपत्र तसेच 
सिेक्षणाद्िारे विभागातीि कर निरीक्षक 
स्ित: पाहणी करुि प्रत्रे्क मािमते्तच े
करपात्र मुल्र् निर्ायरीत करेि. तपासणी 
पुस्तक अद्र्ाित ठेिणे. 

 
2) करपात्र मुल्र् निर्ायरीत करुि त्र्ाप्रमाणे 

टीडब्लल्र्ूआर (TWR) बििूि उक्त 
जागेच्र्ा मािकास/भोगिटादारास एक 
विशषे िोटीस देणे. 

 
3) सदर मुल्र् निर्ायरणा विरुद्र् आिेल्र्ा 

सिय तक्रारीांची िोंदिहीत िोंद केिी पादहजे 

करार्ाि निर्म 
7 (1) 
 
 
 
 
 
 
निर्म 15 (2) ि 
निर्म 20 
 
 
 
निर्म 17 
 
 



ि तक्रारीांची चौकशी करण्र्ात रे्ईि तो 
ददिस ती िेळ ि ते दठकाण निददयष्ट 
करणारी िेखी िोटीस देणे.  

 
4) कर भरण्र्ास जबाबदार असिेल्र्ा प्रत्रे्क 

व्र्श्क्तस देर् असिेल्र्ा रक्कमेच े बबि 
देण्र्ाची व्र्िस्था करणे. 

 
5) मािमत्ता कर थकबाकीदाराांिा सुचिा पत्र 

बजािणे. थकीत मािमत्ता कराची िसुिी 
करणे. 
 

6) लमळकत हस्ताांतरण प्रकरणे सादर करणे. 
 

 
निर्म 39 
 
 
 
किम 128 (1) 
ते (7) 
 
निर्म 1 ते 4 

5 सहा. िेखा 
अर्र्कारी  
 

1) विभाग कार्ायिर्ातीि मािमत्ता कर िसूिी 
भरणा िोंदीबाबत ताळमेळ घेणे.  

2) अांदाजपत्रक निर्ांत्रण िोंदिही ठेिणे. 
3) िेखापरीक्षण आक्षेपाांची पूतयता करणे.  
4) िेति देर्क तर्ार करणे. 
5) िररष्ठाांिा आिचर्क िसुिीबाबतच ेअहिाि 

देणे.  
6) बाांर्काम परिािगी प्रमाणपत्र ि भोगिटा 

प्रमाणपत्र घेण्र्ासाठी िा हरकत दाखिा 
देणे. 

7) िेखा विषर्क सिय कामकाज पाहणे. 

 

6 मा.िो.लि./ 
लि.टांकिेखक/ 
भाांडारपाि/ रेकॉडय 
अलसस्टांट  

1) मािमत्तार्ारकाांिी केिेल्र्ा ि त्र्ाांिा र्ा 
कार्ायिर्ाकडूि पाठविण्र्ात आिेिा पत्र 
व्र्िहार, र्ग्रव्हीर्न्स, मादहतीचा अर्र्कार, 
शासि सांदभय इत्र्ादीची आिक िोंदिहीत 
िोंद घेऊि प्रथम सिय टपाि िररष्ठाांकड े
िेळीच पाठविणे. परत प्राप्त टपाि 
सांबांर्र्त कार्ायसि निहार् कमयचाऱ्र्ाांकडे 
सुपूदय करणे त्र्ाांची िोंद करणे. सिय प्राप्त 
टपािाांचा गोषिारा/विगतिारी करणे. 

2) कार्ायसि निहार् कमयचाऱ्र्ाांिी टपािाची 

 



 
 

कार्यवििरण िोंदिहीत िोंद करुि प्राप्त 
टपािािर कार्यिाही करणे, समक्ष आिेल्र्ा 
िागररकाांच्र्ा समस्र्ा नििारण करणे. 
कार्यवििरण िोंदिही, प्रनतक्षार्र्ि 
प्रकरणाांची िोंदिही, विशषे िोंदिही 
अद्र्ाित ठेिणे, िेळोिेळी (साप्तादहक) 
गोषिारा काढणे. केिेल्र्ा कार्यिाही पुढीि 
आदेशाथय िररष्ठाांकड ेसोपविणे. 

3) िेखा विभागाच े काम करणाऱ्र्ा लिपीकािे 
जे मािमत्तार्ारक मािमत्ता कराची रक्कम 
भरण्र्ास आिे असतीि त्र्ाांची कराची 
रक्कम जमा करुि घेणे ि त्र्ाांिा ररतसर  
पािती देणे. र्ोग्र् त्र्ा रश्जस्टरमध्रे् 
(पोटककदय) मध्रे् िोंद करणे. प्राप्त एकूण 
रक्कमाांची बँक कमयचाऱ्र्ाकड े भरणा 
करणेसाठी सोपविणे ि बँक 
पािती/स्टेटमेंटशी पडताळणी करणे. 

4) विषर् निहार् फाईि तर्ार करुि कार्यिाही 
पूणय झाल्र्ािर त्र्ाांच े अलभिेख कक्षासाठी 
पाठविणेसाठी अद्र्ाित करणे ि ऑडीट 
झािेिर अलभिेख कक्षात पाठविणे. 

5) िररष्ठाांिी िेळोिेळी सोपवििेिी कामे पार 
पाडणे. 

7 िोटीस बजािणीस मािमत्ता कराची बबिे िाटप करणे तसेच कर 
िसुिीबाबतच्र्ा िोटीसा बजािणे  ि िररष्ठाांिी 
िेळोिेळी सोपवििेिी सिय कामे पार पाडणे. 

 


