कलम 4 (1) (बी) (iii)
कर आकारणी विभागातील प्रकरण सादर करण्याची पध्दती

लिपीक/व.लिपीक

सहा.अधधक्षक

अधधक्षक

ववभागीय अधधकारी

सहा.आयुक्त (कर)

उपआयुक्त(कर)

महानगरपालिका,आयुक्त

आवश्यकतेनुसार
मा.स्थायी सलमती/मा.महासभा
नालिक महानगरपालिकेच्या कर आकारणी ववभागात कोणताही ननणणय घेतानाां पाळिीÆ
जाणारी ननणणय प्रक्रियेची आणण त्यावरीि दे खरे खीची पध्दत आणण सोपवविेिे व्यक्क्तगत उत्तरदानयत्व.
ùकामाचे नाांिä -

उदा.सवण.साधारण प्रकरणेò/माहहती अधधकार या ववषयावररि प्रकरणे

सांबांधित तरतुदú- महाराष्ट्रúिासक्रकय कमणचा-याांचे बदलयाांचे ववननमय आणण िासक्रकय कतणव्य पार
पाडताना

होणा-या वविांबासÆप्रनतबांध अधधननयम 2005 माहहतीचा अधधकार अधधननयम 2005

सांबांधित अधिननयम- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधधननयम, महाराष्ट्र िासक्रकय कमणचा-याांचे बदलयाांचे
ववननयमन आणण िासक्रकय कतणव्य पार पाडताांना होणा-या वविांबास प्रनतबांध अधधननयम 2005 माहहतीचा
अधधकार अधधननयम 2005
ननयमिासक्रकय

महाराष्ट्र नागरी सेवाäननयम,महाराष्ट्र िासक्रकय कमणचा-याांचेÆबदलयाांचा äववननयमन आणण
कतणव्ये

पार

पाडताांनाÆ

होणाया-वविांबास

प्रनतबांध

अधधननयम

अधधकारòअधधननयम 2005 च्या अनुषांगाने िासनाने वेळोवेळीä केिेिेä ननयम.

2005

माहहतीचा

शासन ननणणय-

महाराष्ट्र िासनाच्या

सांबांधधत िासन ननणणय.

www.maharashtra.gov.in

या सांकेतस्थळावर प्रलसध्द झािेिे

पररपत्रक /कायाणलयीन आदे श :- सांबांधित पररपत्रक
अ.ि.
1

ववषय
नालिक

िमाांक व हदनाांक

महानगरपालिका

हद्दीतीि आदे ि ि. 522 हद. 31/03/2018

लमळकती/जलमनीचे कर योग्य मुलय ननक्श्चत िुध्दीपत्रक आदे ि ि.139 हद.27/08/2018 व
करणे बाबत.

िुध्दीपत्रक आदे ि ि.233 हद.08/02/2019

िुध्दीपत्रक आदे ि ि. 164 हद.14/11/2019
2

नालिक

महानगरपालिका

क्षेत्रातीि आदे ि ि. 160 हद. 20/11/2019

लमळकतीांमध्ये सोिर वॉटर हहटर लसक्स्टम
वापरा
3

असलयास

मनपा

कराांचे

मागणीवर 5 टक्के सुट दे णे बाबत

चािु

नालिक महानगरपालिका हद्दीतीि माहहती आदे ि ि. 41 हद. 09/06/2017
व

माहहती

तांत्रज्ञान

आस्थापना/

या

आधाररत आदे ि ि.317 हद.14/02/2020

लमळकती/इमारती/उद्योगास आदे ि ि.393 हद.31/03/2020

मािमत्ता करात सवित दे णे बाबत.
4

सांरक्षण दिातीि िौयण पदकधारक, माजी जा.ि.म.का/मनु नकसां/कक्ष-1/63/2017 हद.
सैननकाांच्या ववधवाांना व अवववाहहत िहहद 21/08/2017
झािेलया

सैननकाांच्या

नामननदे लित

मािमत्ताांना मािमत्ता करात सुट दे णे बाबत.
अ.
ि
1

कामाचे स्वरुप
सवणसाधारण प्रकरणे

कामाचे

अपेक्षक्षत

टप्पे

कािावधी

तीन

7 हदवस

प्रत्येक कामाबाबत आणण प्रत्येक

िेरा

टप्प्यावर कमणचा-याची व अधधका-याची

(असलयास

भूलमका आणण जबाबदारी

)

लिवपक :- प्रकरण सादर करणे कायाणिय
प्रमुख :- अलभप्राय /लिफारसीांसह प्रकरण
अग्रेवषत करणे

2

तात्काळ प्रकरणे

तीन

िक्यतो त्याच

तातडीच्या स्वरुपाची

तीन

फाईि

लिवपक :- प्रकरण सादर करणे कायाणिय

हदविी/ दस
ु -

प्रमुख :- अलभप्राय /लिफारसीांसह प्रकरण

सकाळी

ववभाग प्रमुख:-ननणणय घेणे

या हदविी
3

ववभाग प्रमुख:-ननणणय घेणे

िक्यतो चार
हदवसाांत

अग्रेवषत करणे

लिवपक :- प्रकरण सादर करणे कायाणिय
प्रमख
ु :- अलभप्राय /लिफारसीांसह प्रकरण
अग्रेवषत करणे

4

कोणत्याही ववभागाकडे
ववचाराथण पाठवावयाची
आवश्यकता नसिेिी
फाईि

तीन

45 हदवस

ववभाग प्रमख
ु :-ननणणय घेणे

लिवपक :- प्रकरण सादर करणे कायाणिय
प्रमुख :- अलभप्राय /लिफारसीांसह प्रकरण
अग्रेवषत करणे

ववभाग प्रमुख:-ननणणय घेणे

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिननयम,2005 मिील कलम 2(एच)ि 4(1) बी
नुसार 17 बाबीांिर प्रससध्द कराियाची कर आकारणी विभागाची माहिती खालीलप्रमाणे आिे .
कलम(2)एच-नमुना (क)
माहहतीचा अधधकार अधधननयम,2005 अन्वये ववभागवार िोकप्राधधकारी याांची यादी
सािण.प्राधिकरणाचे नाांि:- नासशक मिानगरपासलका,नासशक
अ.ि.
1

सावणजननक प्राधधकरणाची

सावणजननक प्राधधकरणाचे

ननलमणतीकारानस
ु ार ववभागणी

नाांव

सांबांधधत राज्य सरकार वा केंद्र

नालिक महानगरपालिका,

नालिक महानगरपालिका,

िासनाच्या पररपत्रकाने वा आदे िाने

नालिक (Govt.
Notification No.NCC
1082/211(i)-UD21 Dt.
22/10/1982)

नालिक मुख्यािय,

ननलमणती.

हठकाण/सांपण
ु ण पत्ता

राजीव गाांधी भवन,
िरणपुर रोड, नालिक-1

हद. 7/11/1982 पासन
ु
स्थापना

कलम(2)एच-नमन
ु ा(ख)
भरीव प्रमाणात िासक्रकय अथण सहाय्य लमळत असिेलया सावणजननक प्राधधकरणाची यादी
अ.नां.
1

सावणजननक प्राधधकरणाची
अथणसहाय्यानरु
ु प ववभागणी
स्थाननक स्वराज्य सांस्था

सावणजननक प्राधधकरणाचे नाांव
नालिक
महानगरपालिका,नालिक

हठकाण/सांपण
ु ण पत्ता
नासशक मिानगरपासलका,
नासशक मुख्यालय,

राजीि गाांिी भिन,
शरणपुर रोड, नासशक-1

कलम4(1) (बी) (i)
नासशक मिानगरपासलकेच्या कर आकारणी विभागाचा कामाांचा आणण कतणवयाांचा तपसशल
1

सावणजननक प्राधधकरणाचे नाांव

नालिक महानगरपालिका,नालिक

2

सक्षम अधधकारी

3

सांपुणण पत्ता

महानगरपालिका आयक्
ु त

4
5

नासशक मिानगरपासलका, नासशक मुख्यालय,
राजीि गाांिी भिन,

शरणपुर रोड, नासशक-1

ववभाग प्रमुख

श्री. प्रहदप चौधरी

कोणत्या खात्याच्या अांतगणत हे कायाणिय आहे ?

उपआयुक्त (कर)

नालिक महानगरपालिका,नालिक
कर आकारणी ववभाग

6

कामाचा अहवाि कोणत्या कायाणियाकडे सादर
केिा जातो?

नालिक महानगरपालिका, नालिक

7

कायणकक्षा: भौगोलिक

8

अांगीकृत व्रत(Mission)

9

मा. आयुक्त सो.

सांपण
ु ण महापालिका क्षेत्र
--

ध्येय धोरण(Vission)

मनपा कायणक्षेत्रातीि प्रत्येक मािमत्तेचे योग्य कर
ननधाणरण करणे, मािमत्ता धारकाांकडुन मािमत्ता
कराची वसुिी करणे, मनपा आधथणक दृष्ट्टया सक्षम
बनववणे

10

साध्य

--

11

प्रत्यक्ष कायण

1.मनपा कायणक्षेत्रातीि प्रत्येक लमळकतीचे सव्हे क्षण
करणे
2.मनपा कायणक्षेत्रातीि प्रत्येक लमळकतीचे योग्य कर
ननधाणरण करणे
3.वविेष िेखी नोहटस दे णे
4.करपात्र मल
ु य ननधाणरण ववरुध्द तिारी असलयास
त्याची सन
ु ावणी घेणे

5.प्रभाग आकारणी पस्
ु तक अधधप्रमाणणत करणे
6.मािमत्ता कर दे यक दे णे

7.मािमत्ता कर वसुिी करणे
8.मािमत्ता कराचा परतावा

9.मािमत्ता हस्ताांतरण करणे
10.कर आकारणी व वसुिी इ.तीि उपचार दोष व
चुका िक्य असिे तेथवर दरु
ु स्त करणे

11.करासांबांधधत ना हरकत दाखिे व मािमत्ता
कराचा उतारा दे णे.
12

जनतेिा दे त असिेलया सेवाचा थोडक्यात

-

तपलिि
13

स्थावर मािमत्ता (येथे तुमच्या प्राधधकरणाची कर आकारणी विभाग, मख्
ु यालय

जमीन,इमारत आणण अन्य स्थावर मािमत्तेचा दस
ु रा मजला, नासशक मिानगरपासलका, नासशक,
तपलिि द्यावा)
14

प्राधधकरणाच्या

सांरचनेचा

राजीि गाांिी भिन, शरणपरु रोड, नासशक-1

तक्ता(वांिवक्ष
ू केलयाप्रमाणे
ृ ाचा पष्ट्ु ठ ि. 4 वर नमद

तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढुन प्रत्येक
पातळीवर कायणकक्षा व सांपकाणच्या पत्त्यािी त्याची

15

जोड घािन
ु दाखवावी)

कायाणियाची वेळ आणण दरु ध्वनी िमाांक, फॅक्स

वेळ : सकाळी 9.45 ते 6.15

ईमेि आणण कायाणियीन कािानांतर सांपकाणचा

ईमेि- dmc_tax@nmc.gov.in

िमाांक, (सवण दरु ध्वनी िमाांक, फॅक्स िमाांंांक,

दरू ध्वनी ि. : 0253-2222493/2222418

तातडीची िमाांक असेि तर तोही िमाांक द्यावा)
16

साप्ताहहक सुट्टी आणण वविेष सेवाांचा का
िावधी

सवण

िननवार,रवववार व िासक्रकय सावणजननक

सुट्टया (वविेष सेवा:-आवश्यकतेनुसार)

कलम4(1) (बी) (i)(अनु.क्र.14)
कर आकारणी विभागाची सिणसािारण रचना :महापालिका आयुक्त

उपआयुक्त(कर)

सहा.. आयुक्त(कर)

ववभागीय अधधकारीò

सहा.अधधक्षक

लिवपक

वाहन चािक

लिपाई / बबगारी / सफाई कामगार

कलम4(1) (अे) (x)नमुना
कर आकारणी विभाग मुख्यालयातील अधिकारी ि कमणचा-याांचे पगार ि भत्ते

अ.क्र

नाांि

अधिकार पद

मुळ पगार

ú+
ग्रेड पे

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

मिागाई
भत्ता

घरभाडे
भत्ता

विशेष

विशेष

भत्ता,प्रिास

भत्ता

िैद्यककय

शिर

भत्ता ि

एकुण

रक्कम

भत्ता

श्री. मोढक एस.पी.

स.क.अलभयांता

13540+4200

29094

3548

180

1000+400

51962/-

श्री.कापडणीस के.पी.

क.लिपीक

15810+4200

32816

4002

180

1000+400

58408/-

क.लिपीक

14360+4200

30438

3712

180

1000+400

क.लिपीक

13130+4200

श्री.हाश्मी एम.एफ.

क.लिपीक

14440+4200

30570

3728

180

1000+400

54518/-

श्री.जाधव अे.पी.

क.लिपीक

17960+4300

36506

4452

180

1000+400

64798/-

श्री.पोटे के.एस.

क.लिपीक

15810+4200

32816

4002

180

1000+400

58408/-

श्री.दे वरे व्ही.बी.

क.लिपीक

15810+4200

32816

4002

180

1000+400

58408/-

श्री.मैंड व्ही.सी.

क.लिपीक

14360+4200

30438

3712

180

1000+400

54290/-

श्री.बनकर अे.डी.

क.लिपीक

14360+4200

30438

3712

180

1000+400

54290/-

श्री.जुन्नरे हे मांत

क.लिपीक

14360+4200

30438

3712

180

1000+400

54290/-

श्री.साबळे ववनोंद

क.लिपीक

9340+2400

19254

00

180

1000+400

32574/-

श्री.िेरताटे व्ही.एच.

लिपाई

13110+2400

25436

3102

280

1000+400

45728/-

श्री.गायधनी के.एस.

लिपाई

9900+2400

20172

2460

280

1000+400

36612/-

श्री.माचवे आर.एम.

लिपाई

15920+2400

30045

3664

280

1000+400

53709/-

श्री.बोबडे एस.बी.

बबगारी

11760+1900

22402

2732

280

1000+400

40474/-

श्री.सोनवणे पी.एस.

बबगारी

6330+1800

13333

1626

280

1000+400

24769/-

श्री.डुकरे व्ही.पी.

बबगारी

6330+1800

13333

00

280

1000+400

23143/-

श्री. ढोिी क्रकरण
वसांत
श्री. गावांडे प्रहदप
रामदास

54290/28421

3466

180

1000+400
50797/-

कलम 4(1) (bxi) नमुना ‘कò’
नासशक मिानगरपासलका येथील कर आकारणी विभागातील अधिकारी ि कमणचारी याांच्या अधिकार कक्षा
‘कò’
अ.क्र.

1
2

अधिकार पद

आधथणक अधिकार

मा.आयक्
ु त

र.रु 25 िक्ष पढ
ु ीि

उपआयुक्त(कर)

र.रु 5 िक्ष पयंत
व मा. आयुक्त
याांनी वेळोवेळी

अधधकार प्रदान

सांबांधित कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

सहा आयुक्त (कर)

अधधननयमातीि किम-73(क)
मा. आयुक्त याांचे आदे ि ि. 514
जा.ि.मनपा/आस्वीस/514/2018
हद.09/10/2018

मा. आयुक्त याांनी

वेळोवेळी अधधकार

प्रदान केलयाप्रमाणे
4

ववभागीय अधधकारी

र.रु 1 िक्ष पयंत
व मा. आयुक्त

मा. आयुक्त याांचे आदे ि ि. 514

अधधकार प्रदान

हद.09/10/2018

याांनी वेळोवेळी
केलयाप्रमाणे
5

अधधक्षक

6

सहा. अधधक्षक

7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ
लिपीक

8

वाहनचािक

9

लिपाई

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

ननरां क

(असल्यास)

महाराष्ट्र महानगरपालिका

केलयाप्रमाणे
3

शेरा

जा.ि.मनपा/आस्वीस/514/2018

-

'ख'
अ.क्र.
1

अधिकार पद
मा.आयुक्त

प्रशासननक अधिकार

सांबांधित

शेरा

कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

(असल्यास)

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपालिका

महानगरपालिका

अधधननयम

अधधननयमाप्रमाणे
2

उपआयुक्त(कर)

-

1.महाराष्ट्र महानगरपालिका

-

अधधननयम

ववभागीय अधधकारी

-

5

अधधक्षक

-

6

सहा. अधधक्षक

-

7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ लिपीक

-

8

वाहनचािक

-

9

लिपाई

-

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

3
4

सहा आयक्
ु त (कर)

-

2.केंद्र िासनाचा माहहतीचा
अधधकार अधधननयम 2005
3.महाराष्ट्र िासनाने वेळोवेळी
पाररत केिेिे ननयम उपववधी व
इतर सांबांधधत अधधननयम इ.
4.महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम
- इ.

-

“ग”
अ.क्र.
1
2
3
4

अधिकार पद
मा.आयुक्त

उपआयुक्त(कर)

सहा आयक्
ु त (कर)

ववभागीय अधधकारी

5

अधधक्षक

6

सहा. अधधक्षक

7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ

फौजदारी अधिकार

सांबांधित
कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपालिका

महानगरपालिका

अधधननयम प्रमाणे

अधधननयम 393 पोट
किम 4 अन्वये भारतीय
दां डसांहहतेच्या
यथाक्स्थतीत 176 व
177

लिपीक
8

वाहनचािक

9

लिपाई

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

ननरां क

शेरा
(असल्यास
)

“घ”
अ.क्र.
1

अधिकार पद
मा.आयुक्त

अिणन्यानयक अधिकार

शेरा

सांबांधित
कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपालिका

महानगरपालिका

अधधननयम

(असल्यास
)
-

अधधननयमा प्रमाणे
2

उपआयक्
ु त(कर)

1.महाराष्ट्र

1.महाराष्ट्र

महानगरपालिका

अधधननयम

अधधननयमा प्रमाणे
2.माहहतीचा

2.केंद्र

महानगरपालिका

िासनाचा

माहहतीचा

अधधकार अधधकार अधधननयम 2005

अधधननयम 2005 च्या 3.महाराष्ट्र िासनाने वेळोवेळी
किम

19

प्रमाणे पाररत केिेिे ननयम उपववधी व

अपीिीय अधधकारी व इतर सांबांधधत अधधननयम इ.
3
4

सहा आयुक्त (कर)

ववभागीय अधधकारी

5

अधधक्षक

6

सहा. अधधक्षक

त्या अनुषांगीक अधधकार
1.महाराष्ट्र

1.महाराष्ट्र

महानगरपालिका

अधधननयम

अधधननयमा प्रमाणे

2.केंद्र

2.माहहतीचा

िासनाचा

-

किम 2 (च) व (त्र)
अधधकारी
7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ
लिपीक

8

वाहनचािक

9

लिपाई

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

माहहतीचा

अधधकार अधधकार अधधननयम 2005

अधधननयम 2005 च्या
प्रमाणे

महानगरपालिका

जन

माहहती
व

त्या

अनुषांगीक अधधकार
ननरां क

‘य’

अ.क्र.
1

अधिकार पद
मा.आयुक्त

न्यानयक अधिकार

सांबांधित
कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपालिका

महानगरपालिका

अधधननयम

अधधननयमा प्रमाणे
2
3
4

उपआयुक्त(कर)

सहा आयुक्त (कर)

ववभागीय अधधकारी

5

अधधक्षक

6

सहा. अधधक्षक

7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ
लिपीक

8

वाहनचािक

9

लिपाई

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

ननरां क

शेरा
(असल्यास
)
-

कलम 4(1) (अे) (ix)
नासशक मिानगरपासलकेच्या कर आकारणी, मुख्यालयातील अधिकारी ि कमणचा-याांची यादी
अ.क्र

अधिकारी पद

अधिका-याचे ि कमणचा-

िगण

याचे नाांि
1
2

मा.आयुक्त
मा.उपआयुक्त
(कर)

नोकरीिर रुजु

झाल्याचा हदनाांक

श्री.कैिास जाधव

IAS

श्री. प्रहदप चौधरी

I

सांपकाणसाठी दरु ध्िनी
क्र.

26/08/2020

0253-2222406

नामनपामध्ये रुजु

0253-2222405

18/09/2018

नामनपामध्ये रुजु

0253-2222418

3

स.क.अलभयांता

श्री. मोडक एस.पी.

III

03/09/2003

0253-2222493

4

क.लिपीक

श्री.कापडणीस के.पी.

III

24/12/1999

0253-2222493

5

क.लिपीक

श्री.गावांडे पी. आर

III

01/05/2003

0253-2222493

6

क.लिपीक

श्री.हाश्मी एम.एफ.

III

01/05/2003

0253-2222493

7

क.लिपीक

श्री.ढोिी के.व्ही.

III

01/05/2003

0253-2222493

8

क.लिपीक

श्री.जाधव अे.पी.

III

24/11/1995

0253-2222493

9

क.लिपीक

श्री.पोटे के.एस.

III

06/01/2000

0253-2222493

10

क.लिपीक

श्री.दे वरे व्ही.बी.

III

24/12/1999

0253-2222493

11

क.लिपीक

श्री.मैंड व्ही.सी.

III

01/05/2003

0253-2222493

12

क.लिपीक

श्री.बनकर अे.डी.

III

01/05/2003

0253-2222493

13

क.लिपीक

III

01/05/2003

0253-2222493

14

क.लिपीक

श्री.जुन्नरे हे मांत

श्री.साबळे ववनोंद

III

23/04/2003

0253-2222493

15

लिपाई

श्री.िेरताटे व्ही.एच.

IV

16/06/1993

0253-2222493

16

लिपाई

श्री.गायधनी के.एस.

IV

01/04/2005

0253-2222493

17

लिपाई

श्री.माचवे आर.एम.

IV

21/10/1983

0253-2222493

18

बबगारी

श्री.बोबडे एस.बी.

IV

24/01/1995

0253-2222493

19

बबगारी

श्री.सोनवणे पी.एस.

IV

21/09/2012

0253-2222493

20

बबगारी

श्री.डुकरे व्ही.पी.

IV

21/09/2012

0253-2222493

कलम4(1) (बी (ii)नमुना “ख”
नासशक मनपा कर आकारणी विभागाच्या अधिकारी कमणचारी याांची कतणवये
क
अ.क्र.

अधिकार पद

आधथणक कतणवये

सांबांधित

शेरा

कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

(असल्या
स)

1

मा.आयुक्त

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपालिका

महानगरपालिका

अधधननयम

-

अधधननयमा प्रमाणे
2

उपआयुक्त(कर)

मा. आयुक्त याांनी वेळो
वेळी अधधकार प्रदान
केलयाांप्रमाणे

3
4

सहा आयक्
ु त (कर)

ववभागीय अधधकारी

5

अधधक्षक

6

सहा. अधधक्षक

7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ लिपीक

8

वाहनचािक

9

लिपाई

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

महाराष्ट्र महानगरपालिका
अधधननयम

-

“ख”
अ.क्र.
1

अधिकार पद
मा.आयुक्त

प्रशासननक कतणवय

सांबांधित

शेरा

कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

(असल्यास)

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपालिका

महानगरपालिका

अधधननयम

अधधननयमाप्रमाणे
2
3
4

उपआयुक्त(कर)

सहा आयुक्त (कर)

ववभागीय अधधकारी

5

अधधक्षक

6

सहा. अधधक्षक

7

वररष्ट्ठ/कननष्ट्ठ लिपीक

8

वाहनचािक

9

लिपाई

10

बबगारी

11

सफाई कामगार

महाराष्ट्र
महानगरपालिका

1.महाराष्ट्र महानगरपालिका
अधधननयम

अधधननयमाप्रमाणे व

2.केंद्र िासनाचा माहहतीचा

मा. आयुक्त याांनी

अधधकार अधधननयम 2005

वेळोवेळी अधधकार

3.महाराष्ट्र िासनाने वेळोवेळी

प्रदान केलयाांप्रमाणे

पाररत केिेिे ननयम उपववधी व
इतर सांबांधधत अधधननयम इ.
4.महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम
इ.

-

कलम4(1) (अे) (xv)
नासशक मिानगरपासलका कर आकारणी विभागात उपलब्ि असलेली माहिती नागररकाांना पुरविण्यासाठी उपलब्ि
असलेल्या सवु ििा
सुवििाांचा प्रकार :
•

जनतेसाठी राखन
ु ठे विेलया भेटीच्या वेळेसांबांधीची माहहती – दप
ु ारी 3.00 ते 5.00

•

परस्परवादी सांकेतस्थळाची (इांटरॅक्क्टव्ह वेबसाईट) माहहती - दप
ु ारी 3.00 ते 5.00

•

कॉि सेंटर ववषयी माहहती – ननरां क

•

अलभिेख तपासणीसाठी उपिब्ध सुववधाांची माहहती – आवश्यकतेनुसार कायाणियीन वेळेत झेरॉक्स प्रती,

•

नमुने लमळववण्याच्या सांदभाणत उपिब्ध सुववधाांची माहहती - झेरॉक्स प्रती,

•

सुचना फिकाची माहहती - मुख्याियाचे मुख्य प्रवेिद्वारावर सुचनाफिक

•

ग्रांथाियाची माहहती- ननरां क

•

चौकिी कक्षाची/ एक णखडकीची अथवा स्वागत कक्षाची माहहती लमळण्याची सवु वधा – उपिब्ध

•

कायाणियीन काळानांतरसांपकाणचीसुववधाअसलयास त्याची माहहती- आपलत्कािीन कक्ष/टोि फ्री िमाांक

अ.ि

उपिब्ध सवु वधा

1

झेरॉक्स

2

इतर कोणतीही
स्वरुपात

वेळ
कायाणियीन
वेळेत

कायणपध्दत
िेखी / ववहहत
पध्दतीने ववनांती
केलयानुसार

स्थान

जबाबदार व्यक्ती

ववभागीय

सांबांधधत अधधकारी /

कायाणिय

कमणचारी

कलम 4(1) (b) (xvi)
नामनपा कर आकारणी विभाग अखत्याररतील माहिती अधिकारी,सिा.माहिती अधिकारी आणण अवपलीय
प्राधिकारी याांची तपसशलिार माहिती
क
माहिती अधिकारी
अ. माहहती

अधधकार पद

ि. अधधका-

माहहती
अधधकारी

याचे नाांव

म्हणुन

सांपुणण

पत्ता/दरु ध्वनी

ईमेि आयडी

अवपिीय

(या कायद्याकररताच)

अधधकारी

िमाांक

त्याची

कायणकक्षा
1

श्री.मनोज
सांगमनेरे

प्र.सहा.अधधक्षक

माहहतीचा

नालिक

अधधकार

महानगरपालिका

अधधननयम नालिक
2005 च्या मख्
ु यािय,
किम

राजीव गाांधी

2(च) व(त्र) भवन,
िरणपरु रोड,
नालिक-1

dmc_tax@nmc.gov.in

श्री.प्रहदप
चौधरी
(उपआयक्
ु त)

कलम 4 (1) (b) (vii)
नासशक मिानगरपासलका कर आकारणी विभागात कोणतािी िोरणात्मक ननणणय घेण्यापुिी ककिा त्याची
कायाणलयात अांमलबजािणी करण्यापि
ु ी,जनतेशी अथिा जनतेच्या प्रनतननिीांशी चचाण करण्याबाबत आस्ततत्िात
असलेला तपसशल
अ.नां.

कोणत्या विषयाशी

वयितथेची कायणपध्दती

सल्लामसलत

सांबांधित शासककय
ननणणय /कायाणलयीन
आदे श/राजपत्र
िैगेरेचा क्र.ि तारीख

1

धोरणात्मक ननणणय

1)धोरणात्मक अांमिबजावणी – ननरां क
2)धोरणाची अांमिबजावणी – ननरां क

ननरां क

पन
ु विणलोकनाचा
काळ

कलम 4(1) (बी) (v) नमुना ‘कò’
नासशक मिानगरपासलका कर आकारणी विभागात िोणाऱ्या कामासांबांिीत सिणसामान्यपणे आखलेले ननयम
अ.ि

ववषय

सांबांधधत िासकीय ननणणय / कायाणियीन

िेरा

आदे ि/ननयम/राजपत्र वगैरेचा िमाांक व तारीख
1

प्रिासक्रकय प्रकरणे

महाराष्ट्र

महानगरपालिका

अधधननयम

,महाराष्ट्र

िासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

सकेतस्थळावर प्रलसध्द झािेिे सांबांधधत िासन ननणणय
महाराष्ट्र िासन नागरी सेवा ननयम
2

माहहती अधधकार प्रकरणे

माहहतीचा अधधकार अधधननयम 2005

ग
प्रथम अवपलीय अधिकारी
अवपिीय
अ.ि

अवपिीय अधधका-याचे
नाांव

अधधकार पद

अधधकारी

अहवाि दे णारे

म्हणन
ु

माहहती

त्याची

अधधकारी

ईमेि आयडी
(या कायद्याकररताच)

कायणकक्षा
1

श्री. प्रहदप चौधरी

उपआयुक्त
(कर)

माहहती

मनोज

अधधकार

सांगमनेरे

अधधननयम

प्र.सहा.अधधक्षक

2005 च्या

(कर)

किम 19

dmc_tax@nmc.gov.in

कलम 4(1) (ब) (16)

जन माहिती अधिाकारी

नालिक महानगर पालिकेच्या कर आकारणी ववभागाच्या अखत्याररतीि माहहती सांदभाणत जनमाहहती अधधकारी सहाय्यक माहहती आणण अवपिीय प्राधधकारी याांची तपिीिवार माहहती.
अधधकार पद

अ.

जनमाहहती / अधधकायाचे नाांव

2

3

4

5

6

सांपूणण पत्ता/दरू ध्वनी ि.

कायणकक्षा

ि

1.

माहहती अधधकारी म्हणुन त्याची

प्र.सहाय्यक अधधक्षक
ववभागीय अधधकारी,
नालिक

पुवण

ववभागीय अधधकारी
नालिक पक्श्चम
ववभागीय अधधकारी, पांचवटी
ववभागीय अधधकारी, नालिक
रोड
ववभागीय अधधकारी,
नववन नालिक

श्री.मनोज सांगमनेरे

श्री. स्वप्नीि मुधिवाडकर

कर आकारणी ववभाग (मुख्यािय)
राजीवगाांधी भवन.

ववभागीय कायाणिय, नालिक पुवण

नालिक महानगरपालिक,नालिक. कर आकारणी
ववभाग, दस
ु रा मजिा,राजीवगाांधी भवन िरणपुररोड.

ई-मेि आयडी
(या कायद्या
पुरताच)
-

02532222493

ववभागीय कायाणिय नालिक पूवण मेनरोड नालिक
दरू ध्वनीिमाांक 0253-2597982

-

ववभागीय कायाणिय ना.पक्श्चम पांडडतकॉिनी
श्री. श्रीमती जयश्री सोनवणे

श्री. वववेक धाांडे

श्री. हदिीप मेनकर

ववभागीय कायाणिय, नालिक पक्श्चम

ववभागीय कायाणिय पांचवटी.

ववभागीय कायाणिय, नालिकरोड.

िरणपरु रोड नालिक दरू ध्वनीिमाांक0253-2582348
ववभागीयकायाणिय पांचवटी मखमिाबादरोड पांचवटी
नालिक दरू ध्वनीिमाांक 0253-2513490
ववभागीयकायाणिय नालिकरोड, नालिक. 02532465798

-

-

-

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीय कायाणिय
श्री.मयुर जी. पाटीि

ववभागीय कायाणिय, नववन नालिक

नववननालिक अांबडपोिीस स्टे िन समोर नववन नालिक
(लसडको) नालिक. दरू ध्वनी ि 0253-2390738

-

नालिकमहानगरपालिका,नालिक ववभागीय कायाणिय
7

ववभागीय अधधकारी, सातपरु

श्री. ननतीन नेर

ववभागीय कायाणिय, सातपरु

सातपरु त्र्यांबकरोड सातपरु . दरू ध्वनी ि 02532350367

अवपिीय अधधकारी

-

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयुक्त, (कर आकारणी ववभाग)

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयुक्त, (कर आकारणी ववभाग)

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयक्
ु त, (कर आकारणी ववभाग)

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयुक्त, (कर आकारणी ववभाग)

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयुक्त, (कर आकारणी ववभाग)

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयक्
ु त, (कर आकारणी ववभाग)

श्री. प्रहदप चौधरी
उपआयुक्त, (कर आकारणी ववभाग)

सिाय्यक जनमाहिती अधिकारी
अ.ि

1

अधधकार पद

प्र.सहा.अधधक्षक

सहायक जनमाहहती

सहायक माहहती अधधकारी म्हणुन त्याची कायणकक्षा

अधधकायाचे नाांव
श्री.मनोज सांगमनेरे

कर आकारणी ववभाग मख्
ु यािय, राजीवगाांधी भवन

जनमाहहती अधधकारीचे नाांव

सांपूणप
ण त्ता/दरू ध्वनी ि.
नालिकमहानगरपालिक,नालिक कर आकारणी ववभाग,

श्री.मनोज सांगमनेरे

दस
ु रा मजिा,राजीवगाांधी भवन िरणपुररोड. 02532222493

2

3

प्र.सहा.अधधक्षक

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. महें द्र ननरभवणे

श्री. मुजाहहद िेख

भागि. 101,व107, महाराष्ट्र हाऊलसांग कॉिनी,
चच
ु ाळे लिवार सांपणण पररसर
भागि.102,103,104. 107 अे

सातपुर अांबड लिांकरोड

सातपुर गाांव, मळे ववभाग, सातपुर

एमआयडीसी पररसर, जाधव सांकुि चुचाळे म्हाडा कॉिनी, भोरटाऊनलिप,

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. अननि रावसाहे ब कदम

श्री.ननतीन नेर

सांजीव नगर पररसर.

भाग ि. 105 व 106 गांगापुर लिवार पररसर, पाईपिाईन रोड पररसर,
4

श्री.ननतीन नेर

आनांदवलिी लिवार.

श्री.ननतीन नेर

भाग ि. 108 अमत
ृ गाडणन श्रलमक नगर लिवाजी नगर पररसर( चामुांडा
5

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. सुदेि सी. वझरे

नगर वास्तुनगर, ववष्ट्णुनगर, हां सनगरी, सातमाऊिी चौक, रे णुका माता

चौक, सांतजनाणदन स्वामी मांदीर पररसर,अहहलयाबाई होळकर चौक, काबणन

नालिक महानगरपालिका,नालिक ववभागीय कायाणिय
सातपरु त्र्यांबकरोड सातपरु . दरू ध्वनी ि 0253-2350367
नालिक महानगरपालिका,नालिक ववभागीय कायाणिय

सातपुर त्र्यांबकरोड सातपुर. दरू ध्वनी ि 0253-2350367
नालिक महानगरपालिका,नालिक ववभागीय कायाणिय
सातपुर त्र्यांबकरोड सातपुर दरू ध्वनी ि 0253-2350367
नालिक महानगरपालिका,नालिक ववभागीय कायाणिय

श्री.ननतीन नेर

सातपुर त्र्यांबकरोड सातपुर दरू ध्वनी ि 0253-2350367

नाका, माननक माकेट इ.)
6

सहा.अधधक्षक

श्री.एस.टी. हररश्चांद्र

भाग ि.702,704. कॅनडाकॉनणर पररसर, लभसेमळा,समथणनगर पररसर, गांगावाडी ,
अिोकस्तांभ, तेिीगलिीपररसर

भाग ि.707अ,ब,क,734 ,735 व 736 नतडके कॉिनीपररसर, उां टवाडी,
7

(प्रभारी ) सहा.अधधक्षक)

श्री. थेटे पी.पी.

सांभाजीचौकपररसर, महात्मानगरपारसर.

9

सहा.अधधक्षक

सहा.अधधक्षक

श्री. वविास जाधव

श्री. परु
ु षोत्तम एम पवार

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय
नालिक पक्श्चम पांडडतकॉिनी, िरणपुररोड नालिक
दरू ध्वनी ि 0253-2582348

श्रीमती जयश्री सोनवणे

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय
नालिक पक्श्चम पांडडतकॉिनी, िरणपुररोड ú नालिक
दरू ध्वनी ि 0253-2582348

भाग ि. 706, 731,732 व 733 पांडीत कॉिनी, केटीएचएम कॉिेज
8

श्रीमती जयश्री सोनवणे

पररसर, ववद्याववकास सकणि, प्रसाद
पररसर.

मांगि, मामा मुांगी कायाणिय इ.

भाग ि 301,302,305 व 312. पांचवटीकारां जा,काळाराम पररसर जूनी कामगार

बसाहत ते हहरावाडीपररसर औरां गाबादरोड पररसर तपोवनपररसर के.के.वाघ कॉिेज
पररसर. मेरी पररसर रासववहारी लिांकरोड पररसर.

श्रीमती जयश्री सोनवणे

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय
नालिक पक्श्चम पांडडतकॉिनी, िरणपुररोड ú नालिक
दरू ध्वनी ि 0253-2582348

श्री. वववेक धाांडे

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय
पांचवटी मखमिाबादनाका,पांचवटी नालिक ú दरू ध्वनी ि
0253-2513490,2512353.

भाग ि.303,304,306,316 रामवाडी ते हनम
ु ाननगर िाांतीनगर,पेठरोड पररसर
10

सहा.अधधक्षक

श्री. कैिास.एच.राभडडया

म्हसरुिपररसर नवनाथनगर, म्हसरुळ पररसर.

श्री. वववेक धाांडे

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री.ठे पणे प्रकाि हहरामण

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. रववनाथ ननवत्त
ृ ी मोरे

नगर, महािक्ष्मी नगर, सरयुपाकण, धात्रक फाटा ऑडगाांव पररसर.
भाग ि. 315

13

प्र.सहा.अधधक्षक

मानेनगर सरस्वती नगर, अमत
ृ धाम पररसर

श्री. ववजय िक्ष्मण काकड

प्रभारी सहा.अधधक्षक

श्री.चौधरी एम.एस.

प्रभारी सहा.अधधक्षक

श्री. झट
ु े एच व्ही.

पाटीिनगरपररसरसाईबाबानगर, राजरत्ननगर लसांहस्थ नगर पररसर
भगतलसांग चौक साईबाबा नगर इ.
भाग ि.421, 422,व 424, 425 अांबडगाांव पररसर, अांबड एम.आय.डी.

16

17

प्रभारी सहा.अधधक्षक

प्रभारी सहा.अधधक्षक

श्री. हटळे जे.बी.

श्री. पगार टी.डी

सी.पररसर ववखेपाटीि िाळा.

प्रभारी सहा.अधधक्षक

श्री. माळोदे अे.एस.

सहा अधधक्षक

श्री. धम
ु ाळ बी. वाय.

पांचवटी मखमिाबादनाका,पांचवटी नालिक. दरू ध्वनी ि
0253-2513490,2512353.

श्री. वववेक धाांडे

श्री.मयुर जी. पाटीि

श्री.मयुर जी. पाटीि

श्री.मयरु जी. पाटीि

भाग ि.423, 428,429. पाथडीगाांव ते पाांडविेणी पररसर, वडनेर दम
ु ािा
वपांपळगाांव खाांब, कामठवाडा खुांटवडनगर पररसर.

राजीवनगर ते चेतनानगर पररसर

श्री.मयुर जी. पाटीि

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय
पांचवटी मखमिाबादनाका,पांचवटी नालिक. दरू ध्वनी ि
नालिकमहानगरपालिका,नालिक ववभागीयकायाणिय
नववननालिक अांबडपोिीस स्टे िन समोर नववन नालिक
नालिक ववभागीयकायाणिय नववननालिक अांबडपोिीस
स्टे िन समोर नववन नालिक (लसडको) नालिक
दरू ध्वनी ि 0253-2390738
नालिक महानगरपालिका,नालिक ववभागीयकायाणिय
नववननालिक अांबडपोिीस स्टे िन समोर नववन नालिक
नालिक महानगरपालिका,नालिक ववभागीयकायाणिय
नववननालिक अांबडपोिीस स्टे िन समोर नववन नालिक
(लसडको) नालिक दरू ध्वनी ि 0253-2390738

श्री.मयरु जी. पाटीि

नालिकमहानगरपालिका,नालिक ववभागीय कायाणिय
नववननालिक अांबडपोिीस स्टे िन समोर नववन नालिक
(लसडको) नालिक दरू ध्वनी ि 0253-2390738

भाग ि.809, ते 812 व 819, 821 दध
ु बाझार पररसर सारडा सकणि,
19

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय

(लसडको) नालिक दरू ध्वनी ि 0253-2390738

भाग ि. 401, 431 ते 432 राणेनगरपररसर ते पाांडवनगरी, वासननगर
18

0253-2513490,2512353.

(लसडको) नालिक दरू ध्वनी ि 0253-2390738
भाग ि. 407 ते 409 व 411 ते 413 उत्तमनगर पवननगर पररसर

15

श्री. वववेक धाांडे

पांचवटी मखमिाबादनाका,पांचवटी नालिक. दरू ध्वनी ि

0253-2513490,2512353.
भाग ि. 402 ते 406 अक्श्वनीनगरपररसर ते लसांहस्थनगर,मोरवाडीगाांव, उां टवाडी.

14

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय
श्री. वववेक धाांडे

भाग ि. 310. ऑडगाांव पररसर, स्वमी समथणनगर, कोनाकण नगर, वांद
ृ ावन
12

पांचवटी मखमिाबादनाका,पांचवटी नालिक ú दरू ध्वनी ि
0253-2513490,2512353.

भागि. 307,308,309 व 319 नाांदरु मानुर,मखमिाबाद पररसर,
11

नालिकमहानगरपालिका, नालिक ववभागीयकायाणिय

नेििन हायस्कूि पररसर, मुांबई आग्रारोड, बागवानपुरा, चौकमांडई पररसर,

काझीपरु ा पररसर पाटीि गलिी, वध्
ु दवार पेठ पररसर, नाईकवाडी परु ा

पररसर जाकीर हुसेन दवाखाना पररसर, मुबई नाका भाभानगर पररसर,

ववभागीय कायाणिय नालिक पूवण मेनरोड नालिक
श्री. स्वप्नीि मध
ु िवाडकर

दरू ध्वनीिमाांक 0253-2597982

द्वारका पररसर टाकळी रोड,िांकरनगर, बनकरमळा नासडी बिज पररसर.

20

भाग ि. 813 तें 815 823 आांबेकर वाडी ते जनादण न स्वामी नगर, समता नगर

ववभागीय कायाणिय नालिक पव
ू ण मेनरोड नालिक

टाकळी ,बोधिे नगर ववजय ममता धथयटर ते डीजीपीनगर पररसर खोडेनगर
प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. रऊफ खान

पररसर वडाळागाव पररसर जेएमसीटी कॉिेज ते अिोका मागण पररसर बजरां गवाडी
पररसर गाांधीनगर पररसर भारत नगर ते जॉगीांग रक पररसर आयटी पाकण ते

श्री. स्वप्नीि मुधिवाडकर

दरू ध्वनीिमाांक 0253-2597982

राजसारथी पररसर इांहदरानगर पररसर
भाग ि.825 ते 827 व 831. राजीवनगर पररसर, राजसारथी पररसर,
21

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. राजेंद्र काठे

कमोद नगर, बापू बांगिा पररसर, श्रीजयनगर पररसर, सुधचता नगर ववनय
नगर, साईनाथ नगर, भारत नगर पररसर इ.

ववभागीय कायाणिय नालिक पूवण मेनरोड नालिक
श्री. स्वप्नीि मुधिवाडकर

भाग ि. 801,804,806 ते 808 दत्त मांदीर गांगाघाट पररसर, रवववार
22

प्र.सहा.अधधक्षक

श्री. प्रमोद व्ही लिमजे

कारां जा, अिोक स्तांभ पररसर एमजी रोड पररसर मेनरोड पररसर, भद्रकािी
पररसर, वपांजारघाट पररसर, रामेश्वर घाट, एनडी पटे ि रोड, पांचिीि

दरू ध्वनीिमाांक 0253-2597982

ववभागीय कायाणिय नालिक पूवण मेनरोड नालिक
श्री. स्वप्नीि मध
ु िवाडकर

दरू ध्वनीिमाांक 0253-2597982

नगर,गुरुद्वारा रोड, पररसर ते मुांबई नाका इ.
भाग ि. 601 ते 609 ववहीतगाव ते दे वळािी गाव पयणन्त, आनांद नगर घोंगडेमळा
23

सहा. अधधक्षक

श्री. नामदे व जाधव

जगतापमळा,चव्हाणमळा आनांदनगर ते दत्त मांहदररोड,जयभवाणी रोड पररसर के
जे मेहता हायस्कुंूि पयणन्त गांधवणनगरी लिखरे वाडी किानगर ते साईनाथनगर

ववभागीय कायाणिय नालिक रोड दग
ु ाणगाडेन जवळ
श्री. हदिीप मेनकर

महात्मागाांधीरोड नालिकरोड नालिक दरू ध्वनीिमाांक
0253-2465798,2460234.

गोहे वाडी एकिहरारोड पररसर,जेि पाररसर पयणन्त.

भाा्ग ि.621 ते 627 व 631 ते 633 जेिरोड ते दसक पांचक पररसर िोखांडेमळारोड
24

सहा. अधधक्षक

श्री. आव्हाड सुननि

ते इांगळे नगर पररसर सामनगाव रोड,चेहडीपांपीांग चाडेगाव पयणन्त.

श्री. हदिीप मेनकर

सहा. अधधक्षक

श्री सांजय पगार

महात्मागाांधीरोड नालिकरोड नालिक दरू ध्वनीिमाांक
0253-2465798,2460234.

भागि.610 ते 617 ओढारोड, भोरमळा, लिवाजीपत
ु ळा,राजवाडा मािधक्कारोड,
25

ववभागीय कायाणिय नालिक रोड दग
ु ाणगाडेन जवळ

धगतेमळा, गाडेकरमळापररसर, सुभाषरोड,एमजी रोड
जेिरोड,

वेिाडडसुजारोड भीमनगर

पेंढारकर

रोड

पररसर,िास्त्री

हटळकपथ पररसर, मुक्तीधाम पररसर, ववटकोपॉइांट पररसर.

पथ

ववभागीय कायाणिय नालिक रोड दग
ु ाणगाडेन जवळ
श्री. हदिीप मेनकर

महात्मागाांधीरोड नालिकरोड नालिक दरू ध्वनीिमाांक
0253-2465798,2460234.

