
 

                                                      कलम ४(१)(b)(i)                                             पान १ 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग  या साववजवनक  प्राविकरणाच्या  कामाांचा आवण     

कर्वव्ाांचा र्पशील 

१ साववजवनक प्राविकरणाचे नाव सो.म.पा.मालमत्ता कर गवसू 

ववभाग 

२ सांपूणव पत्ता गोल्डव ां च पेठ ,सोलापूर 

३ कायावलय प्रमुख कायावलय अविक्षक  

४ कोणत्या  खात्याच्या अांर्गवर् हे कायावलय आहे ? मालमत्ता कर ववभाग  

५ कामाचा अहवाल कोणत्या कायावलयाकडे सादर केला जार्ो 

? 

मालमत्ता कर ववभाग  

६ कायवकक्षा :भोगौवलक सोलापूर शहर  

७ अांगीकृर् व्रर् (Mission) वमळकर् कराची आकारणी 

करणे व वसुली करणे  

८ धे्यय/िोरण (Vision) वमळकर् कराची आकारणी 

करणे व वसुली करणे  

९ साध्य - 

१० प्रत्यक्ष कायव वमळकर् कराची आकारणी 

करणे व वसुली करणे 

११ जनरे्ला देर् असलेल्या सेवाांचा थोडक्यार् र्पशील वनरांक 

१२ स्थावर मालमत्ता (येथे रु्मच्या प्राविकरणाची जमीन,इमारर् 

आवण अन्य स्थावर मालमते्तचा र्पशील  द्यावा) 

इांद्रभवन सो.म.पा. 

१३ प्राविकरणाच्या सांरचनेचार्क्ता (वांशवृक्षाचा र्क्ता जसा 

असर्ो र्सा र्क्ता काढून, प्रते्यक पार्ळीवर कायवकक्षा व 

सांपकावच्या पत्याशी त्याच जोड घालून दाखवावी) 

सांलग्न आहे  

१४ कायावलयाची वेळ आवण दुरध्वनी क्रमाांक (सवव दूरध्वनी 

क्रमाांक, ॅक्स क्रमाांक, ई-मेल आवण कायावलयीन कालानांर्र 

सांपकावचा र्ार्डीचा क्रमाांक असेल र्र र्ो ही क्रमाांक द्यावा) 

९.४५ रे् १.३० 

२.00 रे्  ६.१५ 

१५ साप्तावहक सुट्टी आवण ववशेष सेवाांचा कालाविी  शासन वनयमाप्रमाणे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          पान २ 

कायावलाचा प्रारूप र्क्ता 

 

मालमत्ता कर गवसू ववभाग 

 

कायावलयीन अविक्षक मालमत्ता कर ववभाग सोलापूर 

T 

कायावलयीन अविक्षक मालमत्ता कर गवसू 

T 

वररष्ठ मुख लेखवनक -१ पैकी १ ररक्त 

T 

वररष्ठ शे्रणी वलवपक- २ पद 

T 

कवनष्ट शे्रणी वलवपक १७ पैकी ०४ ररक्त 

T 

वशपाई-३ पद 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पान ३ 

                                          कलम ४(१)(b)(i)नमुना क 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणार्ील अविकारी व कमवचारी 

याांच्या अविकार कक्षा  

                                                         क 

अ.क्र

. 

अविकार पद आवथवक अविकार सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/रा

जपत्र 

शेरा(असल्यास

)  

१ कायाव.अविक्षक मालमत्ता 

कर 

वनरांक महाराष्टर  महानगरपावलका 

अविवनयम १९४९ 
 

 

                                                         ख 

अ.क्र

. 

अविकार पद प्रशासवनक 

अविकार 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/रा

जपत्र 

शेरा(असल्यास

)  

१ कायाव.अविक्षक मालमत्ता 

कर 

गवसू 

ववभागाकडील 

कामावरील 

सेवकावर देखरेख 

ठेवणे. 

मुांबई प्राांवर्क अविवनयम 

१९४९ 
 

                                                        ग  

अ.क्र

. 

अविकार पद   ौजदारी 

अविकार 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/रा

जपत्र 

शेरा(असल्यास

)  

१ कायाव.अविक्षक मालमत्ता 

कर 

वनरांक वनरांक  

                                                        घ 

अ.क्र

. 

अविकार पद अिवन्यावयक 

अविकार 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/रा

जपत्र 

शेरा(असल्यास)  

१ कायाव.अविक्षक मालमत्ता 

कर 

वनरांक वनरांक  

                                                       य 

अ.क्र

. 

अविकार पद न्यावयक अविकार सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/रा

जपत्र 

शेरा(असल्यास

)  

१ कायाव.अविक्षक मालमत्ता 

कर 

वनरांक वनरांक  

 

 

 

                                                                                                          पान ४ 



                                             कलम ४(१)(b)(ii)नमुना ख 

                  सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणार्ील                           

                                        अविकारी व कमवचारी  याांची कर्ववे् 

                                                             क 

 

अ.क्र. अविकार पद आवथवक कर्ववे् सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/राज

पत्र 

शेरा(असल्यास

)  

१ कायाव.अविक्षक मालमत्ता 

कर 

वनरांक वनरांक  

                                                              ख 

 

अ.क्र. अविकार पद प्रशासवनक 

कर्ववे् 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा(असल्यास 

१ कायाव.अविक्षक 

मालमत्ता कर 

कायावलयीन 

देखरेख व 

प्रशासकीय 

कामकाज 

वनरांक  

                                                             ग 

 

अ.क्र. अविकार पद  ौजदारी 

कर्ववे् 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा(असल्यास 

१ कायाव.अविक्षक 

मालमत्ता कर 

वनरांक वनरांक  

                                                           घ 

 

अ.क्र. अविकार पद अिवन्यावयक 

कर्वव् 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा(असल्यास 

१ कायाव.अविक्षक 

मालमत्ता कर 

वनरांक वनरांक  

                                                           य 

 

अ.क्र. अविकार पद न्यावयक 

अविकार 

सबांविर् 

कायदा/वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा(असल्यास 

१ कायाव.अविक्षक 

मालमत्ता कर 

वनरांक वनरांक  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      पान ५ 

                                         कलम ४(१)(b)(iii)नमुना  

 

                  सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववजवनक प्राविकरणार् कोणर्ाही 

वनणवय घेर्ाना पाळली जाणारी वनणवय प्रवक्रयेची आवण त्यावरील देखरेखीची पद्धर् आवण   सोपवलेले 

व्क्तीगर् उत्तरदावयत्व 

 

कामाचे नाव                      : वमळकर् कराचे वबले वाटप करणे 

सबांविर् र्ररु्द                   : वनरांक 

वनयम                              : महाराष्टर   महानगरपावलका अविवनयम १९४९  

शासन वनणवय                     : वनरांक 

पररपत्रक क्र.                      : वनरांक 

कायावलयीन आदेश              : वनरांक 

 

अ.क्र. कामाचे स्वरूप कामाचे टपे्प अपेवक्षर् 

कालाविी 

प्रते्यक 

कामाबाबर् 

आवण प्रते्यक 

टप्प्यावर 

कमवचाऱ्याची 

व 

अविकाऱ्याची 

भूवमका आवण 

जबाबदारी  

शेरा(असल्यास 

१ वमळकर् कराचे वबले 

वाटप करणे, हस्ाांर्रण, 

नाव दाखल, आकारणी 

करणे  

वनरांक र्ीन मवहने  वनयमानुसार 

कामकाज 

करणे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पान ६ 

                                            कलम ४(१)(b)(i)नमुना क 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववजवनक प्राविकरणार् होणाऱ्या कामासांबांिी 

सववसामान्यणे ठरववलेली भौवर्क व आवथवक उविषे्ट 

 

सांस्थापार्ळीवर ठरवलेले मावसक/ ते्रमावसक/अिववावषवक अथवा वावषवक उविषे्ट 

अ.क्र. अविकार 

पद 

काम भौवर्क 

उविषे्ट(एकाांकार्) 

आवथवक 

उविषे्ट 

(रु. 

 

कालाविी(असल्यास) शेरा  

 कायावलय 

अविक्षक 

गवसू ववभाग  

गवसू 

ववभागाकडील 

कामावरील 

देखरेख  

वनरांक ८ कोटी एवप्रल रे् माचव या 

आवथवक वषावकररर्ा 
 

 

  

                                           कलम ४(१)(b)(v)नमुना क 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववजवनक प्राविकरणार् होणाऱ्या कामासांबांिी 

सववसामान्यपणे आखलेले वनयम  

 

 

अ.क्र. ववषय सबांविर् शासवकय वनणवय/ 

कायावलयीन 

आदेश/वनयम/राजपत्र 

वगैरेचा क्रमाांक व र्ारीख  

शेरा 

1 कर आकारणी व कर वसुली  प्रकरण ८ अनुसूची ड,प्रकरण 

११ करािान वनयम 

महाराष्टर  

महानगरपावलका 

अविवनयम १९४९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        पान ८ 

                                           कलम ४(१)(a)(vi) 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववजवनक प्राविकरणार् होणाऱ्या  

अ.क्र. ववषय दस्ऐवज/िाररणी/नोांदवही 

या पैकी कोणत्या प्रकारार् 

उपलब्ध 

िाररणी 

क्र./नोांदवही 

क्र. 

र्पशील वकर्ी 

काळापयंर् 

वह मावहर्ी 

साांभाळून 

ठेवली जारे् 

? 

१ असेसमेंट नोांद वही    30 वषव  

२ वडमाांड नोांद वही    30 वषव 

३ मालमत्ता   बुक नोांद वही    30 वषव 

४ नाव दाखल 

प्रकरण 

दस्ऐवज    १० वषव  

५ आवक जावक  नोांद वही    ५वषव  

६ सुनावणी  नोांद वही    ५वषव 

७ हजेरी पुस्क नोांद वही    ५वषव 

८ रजा प्रकरणे िाररणी   ०१ वषव  

९ मावहर्ी अविकार नोांद वही    ५वषव 

१० पगार वबले  दस्ऐवज   30 वषव 

११ वबल रवजस्टर नोांद वही    ५वषव 

१२ अविम रवजस्टर  नोांद वही   ५वषव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
पान ९ 

                                                   कलम ४(१)(a)(vii) 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववप्राविकरणार् कोणर्ाही िोरणात्मक वनणवय घेण्यापूवी वकां व्हा त्याची 

कायावलयार् अांमलबजावणी करण्यापूवी,जनरे्शी अथवा जनरे्च्या प्रवर्वनिीशी चचाव करण्याबाबर् अस्तस्त्वार् असलेल्या 

व्वस्थेचा र्पशील  

 

अ.क्र. कोणत्या ववषयासमांिी 

सल्लामसलर् 

व्वस्थेची 

कायवपद्धर्ी 

सबांविर् शासकीय 

वनणवय/ 

कायावलयीन 

आदेश/राजपत्र 

वगैराचा क्रमाांक व 

र्ारीख 

पुनवववलोकनाचा 

काळ (Periodicity) 

१ वबल दुरुस्ी, नाव 

दाखल,हस्ाांर्रण, वमळकर् 

कर वसुली, 

वववहर् नमुन्यार् 

अजावद्वारे  

वनरांक वनरांक 

 

कलम ४(१)(a)(viii) क 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववजवनक प्राविकरणार्ील सवमत्या,पररषदा,अथवा मांडळाच्या बैठकीचे 

र्पशील 

 

अ.क्र. सवमर्ी,मांडळ वा 

परीषेदेच्या रचनेचा ढाचा 

सवमर्ी,मांडळ 

वा पररषेदेच्या 

उिेश 

सवमर्ी,मांडळ 

वा पररषेदेच्या 

बैठवकां ची 

वारवाांरर्ा 

त्या बैठकीस 

उपस्तस्थर् 

राहण्याची 

जनरे्स मुभा 

आहे का ? 

त्या बैठकी ांचा 

इवर्वृर्ाांर् 

जनरे्स 

पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे 

का? 

त्या बैठकी ांचा 

इवर्वृर्ाांर् 

कोणाकडे  

उपलब्ध 

असर्ो? 

१ मा.सववसािारण सभा  १०२ व ५ 

स्वीकृर् नगर 

सेवक / 

शहराचे 

ववकासाकररर्ा 

िोरणात्मक 

वनणवय घेणे  

दरमहा एक 

वेळ  

आहे आहे नगरसवचव 

कायावलय  

२ मा.स्थायी सवमर्ी १६ सदस्य / 

महाराष्टर  

महागरपावलका 

अविवनयम 

१९४९ अन्वये 

आवथवक 

बाबर्ीर् वनणवय 

घेणे र्सेच 

सववसािारण 

सभेकडे 

वश ारस 

करणे  

साप्तावहक 

१वेळ  

नाही आहे  नगरसवचव 

कायावलय 

 

 

 



 

 

 

 
पान १० 

कलम४(१)ब (x) 
मालमत्ता कर गवसू ववभाग 

अ.क्र. सेवकाचे नाव हुिा कायावलयाकडे रुजू वदनाांक मो.न. 
१ श्री ववनोद वसांर् कुलकणी (वदव्ाांग ) मालमत्ता कर 

गवसू वसुली 

अविकारी वसुली 

१०/११/२०२२ 
 

२ रमेश वभमाशांकर उलागडे्ड व.शे्र.वल. ०१/४/२००३ 
 

३ इरकल व्ही.एस. व.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

४ वकरण जानदेव गायकवाड क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

५ शवशकाांर् र्मन्ना वजिेलू क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

६ मोरे.एस.व्ही. क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

७  अ.करीम अ.रशीद बागवान क.शे्र.वल. २१/१०/२०१७ 
 

८ अनांर् वशवाजी  वगरवगल क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

९ अहरोन वचन्नय्या स्वाके क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

१० कृष्णमूर्ी िारा क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

११ म.गौस अ.करीम शेख  (वदव्ाांग )  क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

१२ गुडशेलू वाय.बी. क.शे्र.वल. २१/७/२०२१ 
 

१३ गिेलू वस.टी. क.शे्र.वल २१/७/२०२१ 
 

१४ जुबेर शेख  क.शे्र.वल २१/७/२०२१ 
 

१५ बास्कर एस.जी. (वदव्ाांग ) क.शे्र.वल २१/७/२०२१ 
 

१६ सर्ीश एम वाघमारे (वदव्ाांग ) क.शे्र.वल २१/७/२०२१ 
 

१७ सर्ीश   शांकर यामजले वशपाई २१/७/२०२१ 
 

१८ सुवनर्ा शवशकाांर् व्वहारे  वशपाई १/४२०१४ 
 

१९ मांगल मोहन साळुां खे वशपाई १/४/२०१७ 
 

 
पदनाम      मांजूर पदे     भरलेली पदे    ररक्त पदे         एकूण 
मा. कायावलयीन अविक्षक १ १ ० १ 
वररष्ठ शे्रणी वलवपक २ 0 १ १ 
कवनष्ठ शे्रणी वलवपक १७ १३ ०४ १७ 
वशपाई ०३ ०३ 0 ०३ 



 
 

 

                                                                                                                   पान १० (२) 

                                                 कलम ४(१)(b)(x)      

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या साववजवनक प्राविकरणार्ील अविकाऱ्याचे पगार व भते्त   
 र्क्ता ब 

अ.क्र. नाव अविकार पद मुळ 

पगार 

महागाई 

भत्ता 

घरभाडे 

भत्ता 

ववशेष 

शहर 

भत्ता 

ववशेष भत्ता,प्रवास 

भत्ता, व प्रकल्प 

भत्ता 

एकूण 

रक्कम  

१ श्री ववनोद 

वसांर् 

कुलकणी 

(वदव्ाांग ) 

मालमत्ता कर 

गवसू वसुली 

अविकारी 

वसुली  

46100 6915 5532 120 450/2000 61117 

२ रमेश 

वभमाशांकर 

उलागडे्ड 

व.शे्र.वल. 40400 4848 1616 120 400 47834 

३ इरकल 

व्ही.एस. 

व.शे्र.वल. 38600 4632 1544 129 450/400 45731 

४ वकरण जानदेव 

गायकवाड 

क.शे्र.वल. 32000 3840 1280 65 400 37585 

५ शवशकाांर् 

र्मन्ना वजिेलू 

क.शे्र.वल. 30500 3660 1220 65 400 35485 

६ मोरे.एस.व्ही. क.शे्र.वल. 22400 2688 896 65 400 28958 

७  अ.करीम 

अ.रशीद 

बागवान 

क.शे्र.वल. 34000 4080 1360 65 400 39905 

८ अनांर् वशवाजी  

वगरवगल 

क.शे्र.वल. 35300 4236 1412 120 400 41468 

९ अहरोन 

वचन्नय्या स्वाके 

क.शे्र.वल. 22463 2696 899 50 307 28931 

१० कृष्णमूर्ी िारा क.शे्र.वल. 29300 3516 1152 65 400 34529 

११ म.गौस 

अ.करीम शेख  

(वदव्ाांग )  

क.शे्र.वल. 28400 3408 1136 65 2000 37738 

१२ गुडशेलू 

वाय.बी. 

क.शे्र.वल. 29300 3516 1172 65 400 37735 

१३ गिेलू वस.टी. क.शे्र.वल. 32000 3840 1280 65 400 37585 

१४ जुबेर शेख  क.शे्र.वल 32000 3840 1280 65 400 37585 

१५ बाचकर 

एस.जी. 

(वदव्ाांग ) 

क.शे्र.वल 26000 3900 - 65 2000 31965 

१६ सर्ीश एम 

वाघमारे 

(वदव्ाांग ) 

क.शे्र.वल 26000 3900 3120 65 2000 35085 

१७ सर्ीश   शांकर 

यामजले 

वशपाई 33400 4008 1336 65 400 39239 

१८ सुवनर्ा 

शवशकाांर् 

व्वहारे  

वशपाई 18000 2160 720 35 400 23331 

१९ मांगल मोहन वशपाई 17000 2040 680 35 400 22059 



साळुां खे 

                                                                                                                  

                                                                                                            पान ११ 

कलम ४(१)(b)(xi) 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणासाठी वद.०१/०४/२२ रे् 

३१/०३/२०२३ ,  या काळासाठी मांजूर झालेल्या आवण खचव झालेल्या रकमेचा र्पशील  

 

                                      नमुना क चालू वषावसाठी 

 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय शीषव मांजूर 

रक्कम 

वनयोवजर् वापर(येथे 

के्षत्रानुसार व 

कामानुसार स्वर्ांत्र 

पानावर मावहर्ी भरावी.) 

शेरा  

१ मालमत्ता  कर गवसू ववभाग 

कररर्ा  

५,00000 सांकीणव   

 

                                       नमुना ख चालू वषावसाठी 

 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय 

शीषव 

मांजूर 

रक्कम 

वापरलेली 

रक्कम 

न 

वापरल्यामुळे 

परर् करावी 

लागलेली 

रक्कम 

पररणाम 

१ मालमत्ता  कर 

गवसू ववभाग 

कररर्ा 

५,00000 ५,00000 वनरांक  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              

                                                                                                           पान १२ 

 कलम ४(१)(b)(xii) क  

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणार्ील अनुदान वाटपाची पद्धर् 

  वनरांक                                                                                                                

 कलम ४(१)(b)(xii) ख   

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणार्ील अनुदान वाटप 

कायवक्रमार्ील लाभाथींचा र्पशील 

कायवक्रमाचे/ 

 

अ.क्र. लाभिारकाचे सांपूणव  नाव आवण पत्ता वदलेल्या अनुदानाची रक्कम/ वदलेल्या 

सवलर्ीची रक्कम  

 वनरांक     वनरांक     

 

                                                                                                                

 कलम ४(१)(b)(xiii)  

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणारू्न कोणरे्ही 

सवलर्,परवाना अथवा अविकारपत्र वमळालेल्या लाभाथीचा र्पशील 

 

परवाना/परवानगी/सवलर्  याांचा प्रकार: वनरांक     

परवाना देणारी अविकारी व्क्ती : वनरांक     

अ.क्र. परवाना 

िारकाचे 

नाव 

परवाना 

क्रमाांक 

परवाना 

वदल्याची 

र्ारीख 

वकर्ी 

कालाविीसाठीवैि 

सववसामान्य 

अटी 

परवान्याचा 

र्पशील  

 वनरांक     वनरांक     वनरांक     वनरांक     वनरांक     वनरांक     

                                                                                                               

                                 कलम ४(१)(b)(xiv) 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणार् इलेक्ट्र ोवनक स्वरुपार् 

उपलब्ध असलेली मावहर्ी 

 

अ.क्र. दस्ऐवज 

/िाररणी/नोांदवहीचा 

प्रकार 

ववषय कोणत्या प्रकारच्या 

इलेक्ट्र ोवनक स्वरुपार् 

मावहर्ी साठवलेली आहे? 

वह मावहर्ी 

र्ाब्यार् 

असलेल्या 

व्क्तीचे नाव  

 वबले व पावर्ी वमळकर्  

कराचे वबल 

व वबल 

भरलेली 

पावर्ी  

1)  ीर् (टेप) 

2) वचत्रव र्(व ल्म) 

3) सीडी 

4) फ्लॉपी 

सांगणक 

ववभाग  



5) अन्य कोणत्या प्रकारे 

 

 

 

                                      

 

 

                                                                        पान १३ 

                                 कलम ४(१)(b)(xv) 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणार् इलेक्ट्र ोवनक स्वरुपार् 

उपलब्ध असलेली मावहर्ी नागररकानाां पुरववण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुवविा  

 

सुवविाांचा प्रकार:  

 जनरे्साठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या वेळेसांबांिी मावहर्ी-१० रे् ६.१५ 

 परस्पर सांवादी सांकेर्स्थळाची (इांटरक्ट्ीव्ह) वेबसाईट मावहर्ी-solapurcorporation.gov.in 

 कॉल सेंटरची मावहर्ी- वनरांक 

 अवभलेख र्पासणीसाठी उपलब्ध सुवविाांची मावहर्ी-रवजस्टर,नस्ी,नोांद वही,कायावलार् 

उपलबद्ध 

 कामाच्या र्पासणीच्या सांदभावर् उपलब्ध सुवविाांची मावहर्ी- रवजस्टर,नस्ी,नोांद वही,कायावलार् 

उपलबद्ध 

 नमुने  वमळवण्याच्या सांदभावर् उपलब्ध सुवविाांची मावहर्ी-अजावद्वारे  

 िांथालयाची मावहर्ी-वनरांक 

 चौकशी कक्षाची/ स्तखडकीची अथवा स्वागर् कक्षाची मावहर्ी वमळण्याची सुवविा-वनरांक 

 कायावलयीन काळानांर्र सांपकावची सुवविा असल्यास त्याची मावहर्ी –वनरांक 

 आपत्कालीन सांपकावची मावहर्ी-वनरांक 

 

अ.क्र. उपलब्ध सुवविाां  वेळ कायवपद्धर्ी स्थान जबाबदार 

व्क्ती 

१ अवभलेख  स.१० रे् ०४  समक्षरे्र् 

पाहणीस्व  

गवसू 

कायावलय  

सांबांविर् 

वलपीक 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                              पान १४ 

                                 कलम ४(१)(b)(xvi) 

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणाच्या अखत्यारीर्ील मावहर्ी सांदभांर् 

मावहर्ी अविकारी, साहाय्यक मावहर्ी अविकारी आवण अवपलय प्राविकारी याांची र्पशीलवार मावहर्ी  

                                                   क 

मावहर्ी अविकारी 

अ.क्र. मावहर्ी 

अविकाऱ्याचे नाव 

अविकारी 

पद 

मावहर्ी 

अविकारी 

म्हणून 

त्याची 

कायवकक्षा 

सांपूणव 

पत्ता/दूरध्वनी 

क्र. 

अवपलय 

प्राविकारी  

१ सौ.रश्मी 

चांद्रशेखर वदवाण 

वररष्ठ मुख्य 

लेखवनक  

मालमत्ता 

कर ववभाग 

- सहा.मुल्य कर 

वनिावरक व कर 

सांकलन 

अविकारी  

                                                ख 

सहाय्यक मावहर्ी अविकारी 

 

अ.क्र. मावहर्ी 

अविकाऱ्याचे नाव 

अविकारी पद मावहर्ी अविकारी 

म्हणून त्याची 

कायवकक्षा 

सांपूणव 

पत्ता/दूरध्वनी क्र. 

१ श्री व्ही.एस.इरकल व.शे्र.वल. मालमत्ता कर गवसु 

कायावलय  

७०२०३०५२३१ 

 

                                              ग 

      अवपलय अविकारी  

 

अ.क्र. अवपलय 

प्राविकऱ्याचे नाव 

अविकार 

पद 

अवपलय 

प्राविकारी 

म्हणून 

त्याची 

कायवकक्षा 

अहवाल देणारे 

मावहर्ी 

अविकारी 

इ-मेल आयडी( 

या कायद्यापुरर्ाच  

१ श्री 

वाय.जी.गाडेकर 

सहा.मुल्य 

कर 

वनिावरक व 

कर 

सांकलन 

अविकारी 

मालमत्ता 

कर ववभाग 

कायावलय 

अिीक्षक 

मालमत्ता कर 

ववभाग 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                              पान १५ 

                                 कलम ४(१) (c)   

सो.म.पा.येथील मालमत्ता कर गवसू ववभाग या  साववजवनक प्राविकरणामधे्य जनरे्च्या 

वजव्हाल्याचे वनत्य-वनयवमर्  वनणवय आवण काही महत्चाचे िोरणात्मक वनणवय  

 

वनरांक  

 

 

 

 

 

 

 

 


