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िािित्ता कर िसुिी िोहीि अमिक तीव्र करण्याचे िहानगरपामिका आयुक्त यांचे मनदेश 

 

कर िसुिीचा आयुक्त, अमतररक्त आयुक्त ि उपायुक्त यांनी घेतिा प्रभागमनहाय आढािा 

 

मदनांक ८ फेबु्रिारी २०२२ रोजी मिरा भाईंदर िहानगरपामिका कर मिभागीय आढािा बैठक मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका आयुक्त श्री. मदिीप ढोिे यांच्या अध्यक्षतेखािी घेण्यात आिी. सदर बैठकीत अमतररक्त 

आयुक्त मिजयकुिार म्हसाळ, उपायुक्त (कर मिभाग) संजय मशंदे, कर मनरीक्षक, कर िसुिी मिमपक, संगणक 

मिभाग अमिकारी उपस्थित होते. िोठे िकबाकीदार असिेिी कर िसुिी ििकरात ििकर कशी होईि ि 

िहानगरपामिकेच्या उत्पन्न िाढीसाठी कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात याव्या या अनुषंगाने ही आढािा 

बैठक घेण्यात आिी. 

 

मिरा भाईंदर शहराििीि बऱ्याचश्या िािित्ता िारकांकडे िषाकनुिषे िकबाकी असून िािित्ता कर िसुिीिरती 

याचा नकारात्मक पररणाि झािेिा आहे. त्यािुळे अश्या िषाकनुिषे िमकत असिेल्या िािित्तांच्या बाबतीत 

आयुक्त मदिीप ढोिे यांच्या आदेशानुसार सदर िािित्ता जप्त करण्यात याव्यात ि त्यािर िहानगरपामिकेचे 

नाि दाखि करून अश्या िािित्ता जाहीर मििािद्वारे मिक्री करण्याचे मनदेश िहानगरपामिका आयुक्त यांनी 

मदिे आहेत. तसेच शहरातीि सिक सोसायटी ििीि ज्या नागररकांनी कर भरणा केिा नाही आहे त्या सोसायटी 

िधे्य मकंिा सोसायटी पररसरात ये-जा करणाऱ्या नागररकांच्या नजरेत येईि अश्या मठकाणी त्यांच्या नािाचे, 

िािित्ता क्रिांकाचे होमडिंग्ज िािून अश्या कर भरणा न करणाऱ्या नागररकांना िहानगरपामिकािाफक त प्रमसद्धी 

देण्याचे मनदेश आयुक्त यांनी सिक कर मनरीक्षक यांना मदिे. तसेच िकबाकी ही अमिक प्रिाणात असल्यास त्या 

िािित्ता िारकांच्या घरातीि मटव्ही, मिज, टू व्हीिर इत्यादी िािित्ता जप्त करून अश्या िािित्ता िारकां 

मिरोिात टोकाचे पाऊि उचिून त्यािा जास्त प्रिाणात प्रमसद्धी देण्याचे मनदेश देण्यात आिे. 

 

मिरा भाईंदर शहरातीि नागररकांना मिनंती करण्यात येत आहे की नागररकांनी िािित्ता कर ििकरात ििकर 

भरणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शहरातीि मिकासकािे, नागररकांना िहानगरपामिका तफे उपिब्ध होणाऱ्या 

सुमििा यािधे्य कोणत्याही प्रकारची अडचण मनिाकण होता कािा नये त्याकररता सिक नागररकांनी ऑनिाईन 

सुमििा MyMBMC ॲप मकंिा www.mbmc.gov.in या संकेतथिळािर भेट देऊन िेळेत कर भरणा करािा. 

तसेच १ फेबु्रिारी २०२२ ते १५ िाचक २०२२ पयिंत िहापामिकेिाफक त अभय योजना २०२२ िागू करण्यात आिेिी 

आहे. अभय योजना कािाििीत िािित्ता कराचा एक रकिी भरणा केल्यास व्याज रकिेिर ७५% सिित 

देण्यात येणार आहे. या अभय योजनेचा िाभ घेऊन शहरातीि िािित्ता िकबाकीदारानी सदरची कारिाई 

टाळािी ि मिरा भाईंदर िहानगरपामिक प्रशासनास सहकायक करण्याचे आिाहन िहानगरपामिका आयुक्त श्री. 

मदिीप ढोिे यांच्या ितीने करण्यात येत आहे. 


