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              पे्रसनोट 

 

मिसेंबर १५ परं्यत मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िािित्ता कर मिभागािार्क त प्रथिच ₹१०० कोटी कर िसुिीचा 

इष्ांक पूर्क 

 

अमतररक्त आरु्यक्त, उपारु्यक्त, सहाय्यक आरु्यक्त, कर मनरीक्षक, िसुिी मिमपक ि किकचाऱर्यांच्या िेहेनतिुळे हे 

र्यश प्राप्त - िा. आरु्यक्त 

 

MyMBMC ॲपद्वारे ऑनिाईन िािित्ता कर भरर्ािर मिशेष भर देत ६६४८४ नागररकांनी केिा ऑनिाईन 

कर भरर्ा 

 

िािित्ता कर िसुिीचा िेग हा आर्खी जास्त प्रिार्ात िाढिण्यात र्यािा र्यासाठी मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

आरु्यक्त मदिीप ढोिे र्यांच्या िागकदशकनाखािी सततच्या िािित्ता कर मिभाग आढािा बैठकीनुसार शहरातीि 

िािित्ता कराचा सतत पाठपुरािा करण्याचे मनदेश देण्यात आिे होते. मिरा भाईंदर शहरािधीि बऱर्याचश्या 

िािित्ता धारकांकिे िषाकनुिषे थकबाकी असल्याने अश्या िषाकनुिषे थमकत असिेल्या िािित्तांच्या बाबतीत 

िहापामिका आरु्यक्त र्यांच्या आदेशानुसार सदर िािित्ता जप्त करण्यात र्याव्यात ि त्यािर िहानगरपामिकेचे 

नाि चढिून अश्या िािित्ता जाहीर मििािद्वारे मिक्री करण्याचे मनदेश देण्यात आिे होते. सदर कारिाईस 

सुरुिात होताच शहरातीि बऱर्याच कर भरर्ा करण्यासाठी पाठ दाखिर्ाऱर्या िािित्ता धारकांनी कर भरर्ा 

करण्यास सुरुिात केिी आहे. 

 

सदर कारिाईचे पररर्ाि म्हरू्न प्रथिच मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या इमतहासात िािित्ता कर 

मिभागािार्क त १५ मिसेंबर परं्यत ₹१०० कोटी इतका इष्ांक पूर्क करण्यात आिा आहे. प्रथिच ₹१०० कोटी 

िािित्ता कर िसुिी करण्याचे शे्रर्य आरु्यक्त मदिीप ढोिे र्यांनी अमतररक्त आरु्यक्त मिजर्यकुिार म्हसाळ, 

उपारु्यक्त (कर मिभाग) रिी पिार, सहाय्यक आरु्यक्त (कर मिभाग) सुदाि गोिसे, सिक कर मनरीक्षक, कर िसुिी 

मिमपक ि किकचारी र्यांना मदिे आहे. रं्यदाच्या िषी िािित्ता कर मिभागािार्क त िेळेत मबि िाटप करून 

सुरुिातीपासूनच कर िसुिीिर आरु्यक्त र्यांच्यािार्क त बारकाईने िक्ष मदल्याने िागीि िषाकच्या तुिनेत रं्यदाची कर 

िसुिी ही सिाधानकारक असल्याचे मदसून रे्यत आहे. सद्यस्थथतीत मिरा भाईंदर िहानगरपामिका कोषाग्रहािधे्य 

एकूर् िािित्ता कर १०० कोटी ४१ िाख १४ हजार ३०५ इतका जिा करण्यात आिेिा आहे. र्यािधे्य ऑनिाईन 

पद्धतीिर मिशेष भर देत ६६४८४ नागररकांनी एकूर् ३१ कोटी ३५ िाख ८७ हजार ७५६ इतका कर भरर्ा केिा 

आहे. तर ६८१८६ नागररकांनी रोख रक्कि ि ७३२६० नागररकांनी धनादेशद्वारे (चेक) एकूर् ६९ कोटी ५ िाख 

२६ हजार ५४९ इतका िािित्ता कर भरर्ा केिेिा आहे. तसेच र्यापुढेही िािित्ता कर िसुिी मिभागािार्क त 

करण्यात रे्यर्ाऱर्या कारिाई सुरू राहर्ार असून रं्यदाच्या िषी १००% िािित्ता कर िसुिी उमिष् पूर्क 

करण्यासाठी कर िसुिी पथक सज्ज राहर्ार आहे. 

 



मिरा भाईंदर शहरातीि नागररकांना मिनंती करण्यात रे्यत आहे की िािित्ता कर ििकरात ििकर भररे् 

गरजेचे आहे त्याचबरोबर शहरातीि मिकासकािे, नागररकांना िहानगरपामिका तरे् उपिब्ध होर्ाऱर्या सुमिधा 

र्यािधे्य कोर्त्याही प्रकारची अिचर् मनिाकर् होता कािा नरे्य त्याकररता सिक नागररकांनी ऑनिाईन सुमिधा 

MyMBMC ॲप मकंिा www.mbmc.gov.in र्या संकेतथथळािर भेट देऊन िेळेत कर भरर्ा करून 

िहानगरपामिका प्रशासनास सहकार्यक करण्याचे आिाहन िहानगरपामिका आरु्यक्त मदिीप ढोिे र्यांच्या ितीने 

करण्यात रे्यत आहे. 


