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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४(१)(ब)(v) नमुना अ 
 
 
 
 

िवभागाचे कामकाजा सबंिंधत िनयम / अिधिनयम 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण ८ िनयम ७ नुसार शहरातील इमारत व जिमनीचे करयो यमू य िनधारण करणेत येऊन खालील माणे कराची 

आकारणी केली जाते 
अ. . िवषय अिधिनयम 
१ सामा यकर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १२९ - क नुसार  
२ साफसफाई कर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे करण ११ कलम १२९ - ब नुसार 
३ अि नशामक कर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १२९ - क नुसार 
४ मनपा िश ण उपकर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १४८ - अ नुसार 
४ वृ  उपकर  महारा  (नागरी े े) झाडांचे सं र ण व जतन अिधिनयम, १९९५ करण ७ कलम १८(१) नुसार 
५ िवशेष साफसफाई कर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे करण ११ कलम १३७  नुसार 
६ मल वाह सु िवधा लाभ कर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १२९ - बब नुसार 
७ पाणी पुरवठा लाभ कर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १२९ - अअ नुसार 
८ र ता कर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १४८ - क नुसार 
९ अवैध बांधकाम शा ती महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम २६७ अ नुसार 
१० िश ण व रोजगार हमी उपकर  महारा  िश णकर व रोजगार हमी उपकर अिधिनयम १९६२ नुसार 
११ लोअरेज कर महारा  (मोठ्या िनवासी जागा) इमारतीवरील अिधिनयम १९७९ मधील तरतूदीनुसार ( या इमारतीचे चटई े  १५० चौरस 

मीटरपे ा जा त आहे अशा िमळंकती) 
 

 
 
 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 
करआकारणी व करसंकलन िवभाग 
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िवभागाचे कामकाजा सबंिंधत शासन िनणय  

अ. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तारीख 
अिभ ाय 

(अस यास) 
१ िपंपरी िचंचवड नवनगर िवकास ािधकरणा या मालम ेवर िपंपरी िचंचवड 

महानगरपािलकेमाफत आकार यात येणाया मालम ा करात सूट दे याबाबत 
पीसीएन३०२००५/८४२/ . .१०२/०५निव२२, मं ालय,  
मुंबई  ४०० ०३२, िदनांक १८ माच २००६ 

 

२ नवीन समािव  गावातील िमळकतधारकांचे करमाफ  बाबत पीसीसी३००७/३८४/ . .१९२/२००८, निव२२, मं ालय,  
मुंबई ४०० ०३२. िदनांक २६ एि ल २०१० 

 

३ िदनांक ०४/०१/२००८ या तारेखस व या तारखेनंतर झाले या अवैध 
बांधकामांना मालम ाकरा इतक  शा ती र कमेची आकारणी करणेबाबत 

शासन िनणय मांक 
पीसीसी२०११/१०७८/ . .४७३/निव२२,  
िदनांक ०५ मे २०१२ 

 

४ महानगरपािलका े ातील िनवासी अनािधकृत बांधकामांवर आकारावयाचे 
शा तीबाबत 

शासन िनणय मांक संक ण-२०१५/ . .३०५/निव-२०,  
िदनांक ११ जानेवारी २०१७ 

 

५ िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ातील अनिधकृत बांधकामांवर 
आकारावया या शा तीबाबत. 

पीसीसी-३०१९/ . .१०६/निव-२२ िद. ०८ माच २०१९  

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 
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िवभागाचे कामकाजा सबंिंधत प रप के 
अ. . प रप कानुसार िदलेले िवषय प रप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

१ िमळकतीचे करयो यमू य िनधारणाकामी दरप क कर/मु य/९/कािव/१२०/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ येक वष  मा. 
महापािलका सभेचे मंजुरीने 
व मा. आयु  यांचे 
आदेशां वये दर िनि ती 
केली जाते. 

२ मोक या जिमनीचे करआकारणीबाबत प रप क कर/मु य/६/कािव/८६१/२००१, िदनांक १३/०८/२००१  
३ कराचे दरप क कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ येक वष  मा. 

महापािलका सभेचे मंजुरीने 
व मा. आयु  यांचे 
आदेशां वये दर िनि ती 
केली जाते. 

४ वातं य सैिनक िकंवा याचं ेप नी यांचे  रहा या िनवासी घरास सामा य करात 
सूट देणेबाबत  प रप क 

कर/मु य/६/कािव/१४५३/२०१०, िदनांक १४/१२/२०१० 
कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ 

मनपा तरावर दे यात येणा-
या सवलत योजनांक रता 

येक वष  मा. 
महापािलका सभेची 
मा यता घेणेत येते. 

५ मिहलांचे नावे असले या रहा या िनवासी घरास सामा य करात सूट देणेबाबत  
प रप क 

कर/मु य/६/कािव/२६५/२०११, िदनांक १४/०६/२०११ 
कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ 

६ संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ भरणाया क रता सामा य करात सूट 
देणेबाबत  प रप क 

कर/मु य/६/कािव/४७०/२०११, िदनांक ०३/०८/२००१ 
कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ 

७ ीन िब ड ग सिटिफकेट असणाया िमळकत ना सामा य करात सूट देणेबाबत  
प रप क 

कर/मु य/६/कािव/८२१/२०११, िदनांक २४/११/२०११ 
कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ 

८ ४०% पे ा जा त िद यंग व असले या िमळकतधारकाच ेनावे असले या 
िमळकतीस सामा य करात सूट देणेबाबत प रप क 

कर/मु य/५/कािव/१८४/२०१४, िदनांक १५/०५/२०१४ 
कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८. 
करआकारणी व करसंकलन िवभाग 
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अ. . प रप कानुसार िदलेले िवषय प रप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

९ अवैध बांधकामांना आकारावयाचे शा ती र कमेबाबत  प रप क कर/मु य/६/कािव/२८६/२०१२, िदनांक ०४/०६/२०१२ 
कर/मु य/६/कािव/३४५/२०१२, िदनांक १८/०६/२०१२ 
कर/मु य/५/कािव/७३/२०१७, िदनांक ०३/०४/२०१७ 
कर/मु य/९/कािव/२३४/२०२०, िदनांक ०८/०३/२०१९ 

नगरिवकास िवभाग, 
महारा  शासन यांचेकडील 
शासन िनणयानुसार 
आव यक बदल 

१० ऑनलाईन गेट-वे  ारे भरणा करणा-या सामा य करातील सवलत कर/मु य/५/कािव/४२/२०१७, िदनांक – ०८/०३/२०१७ मनपा तरावर दे यात येणा-
या सवलत योजनांक रता 

येक वष  मा. 
महापािलका सभेची 
मा यता घेणेत येते. 

११ शौय पदक धारक, अिववािहत शिहद झाले या सैिनकां या नामिनदिशत 
मालम ांना, माजी सैिनक / सैिनक िवधवा / प नी यांना (मालम ा करात) 
१००% 

कर/मु य/५/७२/२०१७ िदनांक – ०३/०४/२०१७ 
कर/मु य/९/कािव/४२/२०२१ िदनांक – २३/०२/२०२१ 
कर/मु य/९/कािव/१२१/२०२१, िदनांक ०१/०४/२०२१ 

नगरिवकास िवभाग, 
महारा  शासन यांचेकडील 
शासन िनणयानुसार 
आव यक बदल 
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कायालयाम ये उपल ध द तऐवजाची यादी 
द तऐवजाचा िवषय 
अ.

. 
द तऐवजाचा कार िवषय संबं िधत य  / पदनाम 

य चे िठकाण/उपरो  
कायालयात उपल ध नस यास 

१ कर िनधारण यादी 
 

नवीन / वाढीव िमळकत या न दी, ह तांतर 
कायवाही, ॉपट  उतारा इ यादी कामाबाबत 

शासन अिधकारी 

करआकारणी व करवसुली 
कामकाजासाठी थािपत केले या 
िमळकतीच ेप रसरातील सोळा 
करसंकलन िवभागीय कायालय 

२ कर मागणी रिज टर िमळकत कराचे येणे र कमे या दाख याबाबत शासन अिधकारी 

३ करा या िबलां या ती करा या िबला या ती बाबत शासन अिधकारी 

४ करआकारणी करणातील कागद प ां या 
न कला 

िमळकती या न दीबाबत शासन अिधकारी 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 
करआकारणी व करसंकलन िवभाग 


