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कलमकलमकलमकलम    4(1)(a)(vi)4(1)(a)(vi)4(1)(a)(vi)4(1)(a)(vi)    
    

नमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�या    कर आकारणीकर आकारणीकर आकारणीकर आकारणी    �वभागात�वभागात�वभागात�वभागात    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    असले"याअसले"याअसले"याअसले"या    कागदप$ाचंीकागदप$ाचंीकागदप$ाचंीकागदप$ाचंी    याद&याद&याद&याद&    

कर आकारणी कर आकारणी कर आकारणी कर आकारणी  �वभाग�वभाग�वभाग�वभाग,,,,    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा+लकामहानगरपा+लकामहानगरपा+लकामहानगरपा+लका    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    द-तऐवजाचंीद-तऐवजाचंीद-तऐवजाचंीद-तऐवजाचंी    वग0वार&वग0वार&वग0वार&वग0वार&    
    

अअअअ....2222....    द-तऐवजाचाद-तऐवजाचाद-तऐवजाचाद-तऐवजाचा    3कार3कार3कार3कार    न-तीन-तीन-तीन-ती    ////    म-टरम-टरम-टरम-टर    ////    न6दप-ुतकन6दप-ुतकन6दप-ुतकन6दप-ुतक,,,,    7हाऊचर7हाऊचर7हाऊचर7हाऊचर    इ:याद&इ:याद&इ:याद&इ:याद&    सरु;<तसरु;<तसरु;<तसरु;<त    ठेव>याचाठेव>याचाठेव>याचाठेव>याचा    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    

1 1. शासन @नण0य व पAरप$क 

2. नवी मुबंई महानगरपा+लकेचे कर �वषयक धोरणा:मक @नण0य 

3. @नयम पिु-तका-कर @नधा0रण लेखा 

4. मालम:ता न6द रिज-टर  

अअअअ    वग0वग0वग0वग0        ----  कायम -वIपी जतन 

करावयाची कागदप$.े 

 

2 1. मालम:ता ह-तांरण न6द रिज-टर  

2. झोपडपLी मालम:ता ह-तांतरण न-ती 

3. ज+मन न6दवह& 

4. मालम:ता ह-तांतरण व :या सबंधंातील कागदप$ो 

5. पाडले"या न�वन बांधले"या मालम:ता न6दवह& 

ब वग0 ब वग0 ब वग0 ब वग0     ----  30 वषO जतन 

करावयाची कागदप$.े  

    

3 1. Pयायालयात दावा व अ�पल दाखल करणे. 

2. कर @नधा0रणाच े3दान व सव0साधारण कराची वसलु&.  

3. कर @नधा0रणा�वIQ त2ार& 

4. �वशषे वग0 मालम:तां�या कर @नधा0रणा�या बाबतीतील 

मह:वा�या धोरणा:मक @नण0यांचा समावेश असले"या 

कागदप$ांची फाईल 

5. कराची वसलु&-सद@नके�या मालकांकडून करा�या वसलु&कर&ता 

केले"या प$7यवहारासह सव0 साधारण प$7यवहार 

6. कर @नधा0रण-सव0साधारण प$7यवहार धा+म0क मालम:ता, 

गोठे, तबेले. 

7. 3दान-शासVकय मालम:ता 

8. 3दाने 3ाXत झा"याची दैनZंदन वह&. 

9. रोकड वह& 

10. <े$ा व\या 

11. रोखीचे Zटपन व\या 

12. -थुल व रा-त ट&. ड�"य.ु आर. व\या 

13. �वभाग @नर&<कां�या वसलु&�या व\या 

क क क क 1 1 1 1 वग0वग0वग0वग0----  10 वषO जतन 

करावयाची कागदप$.े 

    

4 1. 3@तप$-े परतावा 3माणप$  

2. जXती  3करण न-ती 

3. लेखा पAर<ा @नदOश 

4. देयके-वसलु& न होणेयो]य 

5. देयके-महापा+लका मालम:ता 

6. शा-तीची 3करणे 

7. करांचा परतावा 

8. तपासणी व सव0साधारण खातवेह& 3ाXत झालेल& व �वतर&त 

केलेल& देयके (�वभाग काया0लय) 

9. मु̂ यालयातील खातवेह& 

10. कर @नधा0रणा �वIQ�या त2ार& 

11. नाकारलेले धनादेश 

12. मZु_त नमनेु 

13. मागणीतील वाढ व घट न6द वह& 

14. कर @नर&<काचे <े$ वह& व अbध<कांकडून तपासणी केलेची 

न6दवह& 

क वग0 क वग0 क वग0 क वग0     ----  5 वषO जतन 

करावयाची कागदप$.े 
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5 1. लेखा पAर<ण पतु0ता अहवाल 

2. सVंकण0 प$7यवहार  

3. वक0 +शट व टपाल प-ुतक  

4. लेखा पAर<ण व Pयाय3�वcठ 7य@तAरdत सव0 सbंचका व 

पेपर 

5. काय0वाह& पणु0 झाले"या माZहती न-:या 

6. माZहती�या अbधकाराची न-ती 

7. नागAरकांनी केले"या त2ार& eयावर काय0वाह& पणु0 झालेल& 

आहे अशा न-:या 

ड वग0 ड वग0 ड वग0 ड वग0     ----  फdत 1 वषO अथवा 

लेखा पAर<ण पणु0 होई पयfत.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


