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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४(१)(ब)(i) 
 
 

 

कायालयाचे काय व कत ये यांचा तपशील 
 

१ कायालयाचे नाव करआकारणी व करसंकलन िवभाग, िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी – ४११ ०१८ 
करआकारणी व करसंकलन िवभागाचे कामकाज मु य कायालय व यांचे िनयं णातील १६ िवभागीय 
कायालयामाफत चालते. 

२ मु य कायालयाचा प ा िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, मु य कायालय इमारत, तळमजला, 
पुण े- मुंबई र ता, िपंपरी,  पुणे – ४११ ०१८. 
दू र वनी मांक – ६७३३१५४५, ६७३३१५०४, ६७३३१५०६ 
वेबसाईट - www.pcmcindia.gov.in 
ईमेल - ptax@pcmcindia.gov.in 
(सोबत १६ िवभागीय कायालये मािहती त ा)  

३ 
कायालय मुख अित र  आयु  २, िपंपरी िचंचवड महानगरनगरपािलका 
कायालय मुख उप आयु , करसंकलन, िपंपरी िचंचवड महानगरनगरपािलका 

४ शासक य िवभागाचे नाव करआकारणी व करसंकलन िवभाग, िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
५ कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन 
६ काय े  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह  
७ िविश  काय शहरातील इमारती व जिमनीवर िमळकत करआकारणी व िमळकत करवसुली करण े
८ िवभागाचे येय / धोरण शहरातील इमारती व जिमनीवर िमळकत करआकारणी व िमळकत करवसुली करण े
९ धोरण शहरातील इमारती व जिमनीवर िमळकत  करआकारणी व िमळकत करवसुली करण े
१० सव संबं िधत कमचारी करसंकलन िवभागातील कमचारी वग  

वग - १       -          २ 
वग - २       -          ० 
वग - ३       -      १४१ 
वग - ४       -        ९३ 
एकूण         -      २३६ 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - 411 018. 
करआकारणी व करसंकलन िवभाग 
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११ काय शहरातील इमारती व जिमनीवर िमळकत  करआकारणी व िमळकत करवसुली करण े
१२ कामाचे िव तृत व ं प १. करआकारणी व कर वसूली कामकाजासाठी १६ करसंकलन िवभागीय कायालये कायरत. 

२. करआकारणी व कर वसूली कामकाजासाठी भौगोिलक सीमा िवचारात घेऊन १३६ गटात प रसराची 
िवभागणी. 

३. शहरातील इमारत व जिमन या न दी करण,े करयो यमू य िनधारण करण,े करिनधारण यादी तयार करण,े 
िमळकत कराची िबले वाटप करण,े िमळकतकर वसूल करण,े फेरफार  झाले या िमळकतीचे फेरफार 
करण,े असेसमट रिज टरचा उतारा देण,े िमळकतकर थकबाक  नस याचे दाखल देण,े इ यादी. 

१३ मालम ेचा तपशील इमारती व जागेचा तपशील करसंकलन मु य कायालय व १६ िवभागीय कायालय वापर करत असले या इमारती. 
१४ उपल ध सेवा िमळकतकर िवषयी नाग रकांसाठी सेवा : 

१. सव १६ िवभागीय कायालय व ेि य कायालयामं ये कर भरणेची सेवा. 
२. नाग रकांना कायलयीन वेळेनंतर तसेच सा ािहक व सावजिनक सु ी या िदवशी िमळकतकर भरणेकामी 

ऑनलाईन िमळकत कर भर याची सेवा. 
३. महापािलका काय े ातील नागरी सुिवधा क ाम ये िमळकत कर भर याची सुिवधा. 
४. यु .पी.आय. / आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. ारे भरणा करणेची सु िवधा. 
५. िमळकतकर आकारणी / ह तांतरण क रता ऑनलाईन अज उपल ध. 
६. ईमेल, एसएमएस, वेबपोटल ारे अज / त ार दाखल करणेची सु िवधा. 
७. ऑनलाईन / ऑफलाईन मािहती अिधकार अज सादर करणेची सु िवधा. 
८. ऑफलाईन / ऑनलाईन थकबाक  नसलेचा दाखला, िमळकत कर उतारा देणेची सु िवधा. 
वेबसाईट - www.pcmcindia.gov.in 
ईमेल - ptax@pcmcindia.gov.in 

मण वनी मांक – ६७३३१५४५ / ६७३३१५०४ / ६७३३१५०६  
१५ सं थे या सं रचना मक त याम ये काय े ाचे येक 

तरावरचे तपशील 
सोबत िदला आह.े 

१६ कायालयीन दू र वनी मांक  कर संकलन मु य कायालय  ६७३३१५४५, ६७३३१५०४, ६७३३१५०६  
िव ता रत मांक (Ext.No. १५४५, १५०४, १५०६) 
सोळा कर संकलन िवभागीय कायालयांचा सोबत त ा िदला आहे. 
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१७ सा ािहक सु ी व िविश  सेवेसाठी ठरिवले या वेळा ं १. दर शिनवार व दर रिववार, सा ािहक सु ी व सावजिनक सु ी 

२. िमळकतकराची िबले भरणा सकाळी ९.०० ते २.००  
३. सामा यकरातील सवलत योजनांचा लाभ घेणेकामी कर भरणेची मुदत एि ल ते जून  

(सवलत योजनेचे कालावधी दर यान आव यकतेनुसार देयक भरणा वेळ वाढिवणेत येते)  
४. करिनधारण यादीबाबत हरकती दाखल करणे. दरवष  िदनांक ०१ िडसबर ते ३१ िडसबर पयत    
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िपंपरी िचंचवड महानगपरपािलका, िपंपरी – ४११ ०१८ 

करआकारणी व करसंकलन िवभाग 
सोळा कर संकलन िवभागीय कायालयांची नावे व प ा 

िवभागीय कायालयाचे 
नांव 

प ा दू र वनी मांक ईमेल 

करसंकलन मु य कायालय तळ मजला, िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका भवन, मुंबई-पुणे र ता,  
िपंपरी, पुणे  ४११ ०१८ 

६७३३१५०४ 
६७३३१५०६ 

ptax@pcmcindia.gov.in  

िनगडी- ािधकरण िवभागीय 
कायालय 

डॉ. हेडगेवार भवन, से टर नंबर २६, िनगडी ािधकरण, पुणे – ०४४ २७६५७८७० nigdi.tax@pcmcindia.gov.in  

आकुड  िवभागीय कायालय काळभोर सभागृह, पांढारकरनगर, आकुड  गांव, पुणे – ४११ ०३५ २७६५३२९८  akurdi.tax@pcmcindia.gov.in  

िचंचवड  िवभागीय कायालय गावडे कॉलनी, लोकमा य हॉि पटल समोर, िचंचवड,  पुणे – ०३३ २७४५३३१०  chinchwad.tax@pcmcindia.gov.in  

थेरगांव  िवभागीय कायालय यशवंतराव च हाण मा यिमक िव ालय इमारत, हेरॉक वगसरकर ि केट 
अकादमी समोर, थेरगांव, पुणे -  ४११ ०३३ 

७४४७४२१०१४  thergaon.tax@pcmcindia.gov.in  

सांगवी िवभागीय कायालय गजानन महाराज मं िदरासमोर,  मनपा इमारत, सांगवी,  पुणे -४११ ०२७  २७२८००२३  sangvi.tax@pcmcindia.gov.in  

िपंपरी - वाघेरे िवभागीय 
कायालय 

भारतर न डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर बा  ं णालय इमारत, िशवाजी 
पुतळा चौक, िपंपरी, पुण े– ४११ ०१७ 

२७४१०३३६  
 

pwaghire.tax@pcmcindia.gov.in  

िपंपरी - नगर  िवभागीय 
कायालय 

िपंपरी नगर सां कृितक भवन, एच.बी. १६/८, साई चौक जवळ,  िपंपरी – 
४११ ०१७.  

२७४१३७८२ 
 

pnagar.tax@pcmcindia.gov.in  

मनपा भवन िवभागीय 
कायालय 

सतं तुकारामनगर भाजी मंडई इमारत, फायर ि गेड इमारती समोर,  संत 
तुकारामनगर, िपंपरी – ४११ ०१८ 

२७४२२४६२ 
 

mnp.tax@pcmcindia.gov.in  
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िवभागीय कायालयाचे नांव प ा दू र वनी मांक ईमेल 
फुगेवाडी-दापोडी िवभागीय 
कायालय 

भाजी मंडई इमारत, पिहला मजला, बँक ऑफ महारा ा या मागे, पुणे 
मुंबई र यालगत, कासारवाडी,  पुणे – ४११ ०३४ 

२७१४५२५५  
 

phugewadi.tax@pcmcindia.gov.in  

भोसरी िवभागीय कायालय जुना पी.सी.एम.टी. डेपो समोर, पुणे िज हा म यवत  बँक िल. भोसरी 
शाखा इमारत, भोसरी, पुणे – ४११ ०३९ 

२७१२०१४४  bhosari.tax@pcmcindia.gov.in  

च-होली िवभागीय कायालय च-होली तलाठी कायालयाशेजारी, च-होली बस थानकासमोर, बु . ता. 
हवेली, िज. – पुण े

७४४७४२१०१६ charoli.tax@pcmcindia.gov.in  

मोशी िवभागीय कायालय दु सरा मजला, नागे र मं िदराशेजारी, मनपा शाळेसमोरील इमारत, जुना 
आळंदी रोड, मोशी गाव, ता. हवेली, िज हा - पुण े - ४१२ ००५ 

७४४७४२१०१५ moshi.tax@pcmcindia.gov.in  

िचखली िवभागीय कायालय रोहन कॉ पले स, साने चौक, भाजी मंडई शेजारी, िचखली ९५५२५७८७३८ chikhali.tax@pcmcindia.gov.in  

तळवडे िवभागीय कायालय ी. वामी समथ सां कृितक भवन, से टर नंबर २१, 
िशवभूमी िव ालया जवळं, यमुनानगर, िनगडी, पुणे – ४११ ०४४ 

२७६६०४३४ talawade.tax@pcmcindia.gov.in , 

िकवळे िवभागीय कायालय मनपा शाळा इमारत, मु .पो.िकवळे, ता.हवेली, पुण े– ४१२ १०१ २७६७०१०७ kiwale.tax@pcmcindia.gov.in 

िदघी-बोपखेल  िवभागीय 
कायालय 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेचे ाथिमक शाळेजवळ,िदघी गावठाण 
िदघी  पुण े– ४११ ०१५ 

७७२२०६०९४४ dighi.tax@pcmcindia.gov.in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


