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नमु याम ये कामाचे कटीकरण 
 

नमु याम ये कामाचे कटीकरण 
िवभागाचे वािषक उि  

अ.
.. 

कामकाज / काय कामाचे माण आिथक ल  अिभ ाय 

१ नवीन / वाढीव िमळकत वर 
करआकारणी करणे. 

शहरातील आकारणीस पा  िमळकत वर 
करआकारणी कायवाही करण े

आकारणीस पा  िमळकत वर करआकारणी क न चालू  
मागणी उ प नात वाढ करणे. 

िनरंतर 
ि या 

२ िवनाआकारणी िमळकत चा शोध 
घेऊन आकारणी करणे. 

शहरातील आकारणीस पा  परंतु , िवनाआकारणी 
िमळकत चे स ह ण क न िमळकतकर 
आकारणीचे कामकाज करणे. 

आकारणीस पा  िमळकत चा शोध घेऊन यावर कर 
आकारणी क न उ प नात वाढ करणे. 

िनरंतर 
ि या 

३ िमळकतकर वसूली करण े अंदाजप क य उि  पूण करण े सन २०२१ - २०२२ 
मनपा कर                          ९५०.०० कोटी 
शासन कर                         १३२.०० कोटी 
एकूण                             १०८२.०० कोटी 
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िवभागातील कामकाजासाठी कामाची कालमयादा 

 

अ. 
. 

लोक सेवांची सुची िनयत काल मयादा पद िनदिशत अिधकारी थम अिपलीय ािधकारी ि तीय अिपलीय ािधकारी 

१ न यान ेकर आकारणी १५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
२ पुन: कर आकारणी १५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
३ कराची मागणपीप  तयार करण े ३ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
४ करमाफ  िमळणे ७ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
५ थकबाक  नस याचा दाखला देण े ३ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
६ मालम ा कर उतारा देण े ३ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
७ रिहवास नसले या िमळकत ना करात 

सवलत देणे 
१५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  

८ मालम ा ह तांतरण न द माणप  देण े/ 
इतर मागान े

१५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  

९ वयंमु यांकन १५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
१० आ ेप न दिवण े १५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  

११ उप िवभागाम ये मालम ा िवभाजन १५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
१२ मालम ा पाडण ेव पुन:बाधंणी कर 

आकारणी 
१५ िदवस शासन अिधकारी िे य अिधकारी उप आयु  
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