
करआकारणी व करसंकलन ववभाग     

पुणे महानगरपावलका 

          

 

प्रश्न १ मिळकतकराची आकारणी कोणत्या मिळकतींवर केली जाते ? 

उत्तर  िहापामलकेच्या काययक्षेत्रातील सवय इिारती व िोकळ्या जमिनींवर मिळकतकराची आकारणी केली जाते. 

 

प्रश्न २ इिारतीची कर आकारणी करताना कापेट/ मिल्टअप क्षेत्रफळापैकी कोणते क्षेत्रफळ मवचारात घतेले जाते? 

उत्तर इिारतीची कर आकारणी करताना मिळकतीचे कापेट क्षेत्रफळ मवचारात घतेले जाते. 

 

प्रश्न ३ मिळकतींवर कर आकारणी कशाप्रकारे केली जाते ? 

उत्तर मिळकतींवर खालील िािी मवचारात घऊेन आकारणी केली जाते 

१. मिळकतीचे चटईक्षेत्र (कापेट) क्षेत्रफळ 

२. मिळकतीचे प्रकार  मनवासी/मिगरमनवासी /िोकळ्या जागा /मिश्र 

३. मिळकत ज्या मवभागात आह े त्या मवभागातील वामषयक करयोग्य िलु्याचा प्रमत चौरस फूट दर.(पणु े

िनपाचे स्वतंत्र रेडी रेकनर आह े) 

४. िांधकािाचा प्रकार आर.सी.सी िांधकाि / लोड िेअरींग/पत्रा शडे 

 

प्रश्न ४  मिळकतकराचे मिल कुठे मिळेल ? 

उत्तर १.सवय मिळकतधारकांना मिळकतकराच्या मिलाचे वाटप कें द्र सरकारच्या पोस्ट मवभागा िाफय त  केले जाते. 

२. मिळकत ज्या मवभागीय करसंकलन कायायलयाच्या काययके्षत्रात येते त्या मवभागीय कायायलयात मकंवा 

िहापामलकेच्या   propertytax.punecorporation.org    या संकेतस्थळावरही मिळकतीचे मिल मिळकत संगणक 

कं्रिांक टाकून मिळते. 

 

प्रश्न ५  मिळकतकर भरण्याची अमंति िदुत काय असते ? 

उत्तर पमहली सहािाही ( मदनांक १ एमप्रल ते ३० सप्टेंिर) या कालावधीची संपणुय मिळकतकराची रक्कि भरण्यास 

मदनांक ३० जनू अखरे अशी िदुत असनू, दसुरी सहािाही ( मदनांक १ आक्टोंिर ३१ िाचय) या कालावधीची 

संपणुय मिळकतकराची रक्कि ्भरण्यास मदनांक ३१ मडसेंिर अखरे अशी िदुत दणे्यात आली आह.े 

 

 

प्रश्न ६ मिळकत कर वळेेत भरला नाही तर मकती दडं अथवा मवलंिशलु्क भराव ेलागते ? 

उत्तर १. पमहल्या सहािाहीची रक्कि ३० जनू अखरे न भरल्यास मदनांक १ जलैू पासनू प्रमत िहा २ % व दसु-या 

सहािाहीची रक्कि ३१ मडसेंिर अखरे न भरल्यास मदनांक १ जानेवारीपासनु प्रमत िहा २% दराने िनपा दडंाची 

आकारणी करते. 

२. थकिाकी रक्किवेर प्रमत िहा २ % दराने शास्तीची आकारणी केली जाते. 

३. मवमहत िदुतीत मिळकतकराची रक्कि भरणा न केल्यास मशक्षणकर,रोजगार हिी कर या शासनकरावर वामषयक 

१०% दराने मशक्षणकर नोटीस फी व रोजगार हिी कर नोटीस फी ची आकारणी केली जाते. 

 

प्रश्न ७  मिळकतकरािध्ये सवलत मिळावी यासाठीच्या काही योजना आहते काय ? असल्यास कोणत्या? 

उत्तर १.संपणुय मिळकतकराचा भरणा थकिाकीसह ३१ ि े पयंत केल्यास चाल ू वषायच्या संपणुय  सािान्य करात 

खालीलप्रिाण ेसवलत मदली जाते. 

मिळकतकरा अतंगयत येणारी एकूण िागणी मवचारात घवेनू  त्यािधील सवयसाधारण कराच्या चाल ू िागणीची 

रक्कि रू.२५००० पेक्षा  किी आह े त्यांना सवयसाधारण कराच्या चाल ूिागणी रकिते १० टक्के सटू व ज्यांची 
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सवयसाधारण कराची चाल ूिागणीची रक्कि  रू.२५००१ पेक्षा अमधक आह ेत्यांना सवयसाधारण कराच्या चाल ू

िागणी रकिते ५ टक्के सवलत मदली जाते. 

२.स्वातंत्र्य सैमनकः 

िाजी सैमनकांच्या मवधवा पत्नीच्या/मवदरू िाता यांच्या नाव ेअसलेल्या मिळकतींना तसेच उत्कृष्ठ कािमगरीकररता 

संरक्षण दलातील शौयय पदक धारकाचं्या मिळकतींना मिळकत करातनू(शासकीय कर वगळता) सवलत दणे्यात 

येते. 

स्वातंत्र्य सैमनक हयात असेपयंत यांच्या एका मनवासी मिळकतीस सािान्यकरात १००% सवलत.  

३. ज्या  मनवासी मिळकतीिध्ये सौरउजाय,गांडूळखत प्रकल्प,रेनवॉटर हावमेस्टंग केले असेलः 

१)  पणु ेिहानगरपामलकेच्या हद्दीतील ज्या मनवासी मिळकतींिध्ये (१) सौरऊजाय वापर, (२) पावसाच्या 

पाण्याची साठवणकू करुन ते पनु्हा ररसायकल करुन वापरात आणणे, (३) ओला व सकुा कचरा वगेळा करुन 

गांडूळखत प्रकल्प रािमवण.े या तीन पैकी दोन िािींची अिंलिजावणी करणारे मनवासी मिळकतदाराच्या 

मिळकतीस लाग ूअसणाèया चाल ू करांच्या एकूण रकिेच्या १०% सटू( पाणीपटटी व शासनाचे कराव्यमतररक्त) 

२)  पणु ेिहानगरपामलकेच्या हद्दीतील ज्या मनवासी मिळकतींिध्ये (१) सौरऊजाय वापर, (२) पावसाच्या पाण्याची 

साठवणकू करुन ते पनु्हा ररसायकल करुन वापरात आणणे, (३) ओला व सकुा कचरा वगेळा करुन गांडूळखत 

प्रकल्प रािमवण.े या तीन पैकी एका िािींची अिंलिजावणी करणारे मनवासी मिळकतदाराच्या मिळकतीस लाग ू

असणाऱ्या चाल ू करांच्या एकूण रकिचे्या ५ % सटू( पाणीपटटी व शासनाचे कराव्यमतररक्त) 

 

प्रश्न ८ पणु ेिनपा  झोपडपटटी पनूवयसन योजनेअतंगयत  मिळकतकरात काही सवलती आहते का? 

उत्तर पणु े िनपा झोपडपटटी सधुारणचे्या योजनेअतंगयत मनवासी वापरासाठी िांधण्यात आलेल्या इिारतीवर 

मिळकतकराची करआकारणी खाली दशयमवल्याप्रिाण े करण्यात िा.िखु्यसभा ठराव कं्र.११५९ मदनांक 

२६.३.२००३ पासनू िान्यता  मिळाली आह.े 

 

क्र. कालावधी वमळकतकर कमी केलेले दर 

१ पमहल्या वषायपासनू दहाव्या वषायपयंत मवमशष्ट वषायत वसूल करण्यात आलेल्या 

िालित्ता  

२ अकराव्या वषायपासनू पंधराव्या वषायपयंत  मवमशष्ट वषायत वसूल करण्यात आलेल्या 

िालित्ता  

३ पंधराव्या वषायपासनू मवसाव्या वषायपयंत मवमशष्ट वषायत वसूल करण्यात आलेल्या 

िालित्ता  

४ मवसाव्या वषायपासनू पढुे कराच्या १०० टक्के मवमशष्ट वषायत वसूल करण्यात आलेल्या 

िालित्ता  

 

. 

वरील मिळकतकरािध्ये  िहाराष्ट्र शासनाच्या मशक्षणकराचा सिावेश नाही.  तसेच मििवेवाडी पनूवयसन योजनेअंतगयत 

िांधण्यात आलल्या प्रती ओटा रूपये ३०० या प्रिाण ेपाणीपटटी आकारली जात असल्याने त्याच दराने पाणीपटटी 

आकारण्यात येईल. 

 

प्रश्न ९ मिळकतीच्या कर आकारणी प्रकरणी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहते ? 

उत्तर १. जागेच्या िालकी हक्काची कागदपते्र (खरदीखत/इडेंक्स खख / ७-१२ उतारा/मसटीसव्ह ेउतारा प्रॉपटक काडय)   

२. िांधकाि परवाना मवभागाकडील खालील कागदपते्र : 

 · िांधकाि परवाना दाखला· िांधकाि पणुयत्वाचा दाखला·िांधकाि िजंरुीचा नकाशा 

मिळकतीची कर आकारणी करताना कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जात नाही. तथामप मिळकतीचे िांधकाि पणुय 

झाल्यानंतर मिळकतधारकाने १५ मदवसात िहापामलकेस कळमवण ेिंधनकारक आह.े 

 



प्रश्न १०  यएूलसी अतंगयत सदमनकाचें वाटप केल्यास मिळकतकरािाित काय धोरण आह.े ? 

उत्तर िहाराष्ट्र शासन नगरमवकास मवभाग ितं्रालय, िुिंई शासन मनणयय क्र. यएुलसी/२२/ २००६/ ६८२  नाजकधा मद 

१७/०६/०६. अन्वये शासन मनणयय नागरी जिीन  (किाल धारणा व मवमनयि) अमधमनयि १९७६ च्या कलि 

२० व २१ खालील गहृिांधणी योजनेतनु शासन दये सदमनकेचा तािा मवकासकाि े शासनाच्या ताब्यात 

मदल्यापासनु या सदमनकेचा तािा शासन नािमनदमेशत व्यक्तीने घईेपयंतच्या (करारनािा नोंदणीकृत होईपयंत) 

कालावधीसाठी या सदमनकेिाित संिंमधत िहानगरपामलकेने िालित्ता कर व अन्य कर आकारणी करु नये. सदर 

सदमनकेचा तािा शासन नािमनदमेशत व्यक्तीने घतेल्यापासनु या सदमनकेसाठी िनपाने िालित्ता कराची 

आकारणी कराव ेअसे शासन मनणयय आह.े   

 

प्रश्न ११ मिळकतीवर कर आकारणीची काययवाही मकती मदवसात पणुय केली जाते ? 

उत्तर कर आकारणीिाित हरकत न आल्यास २१ मदवसांत व हरकत आल्यास ६० मदवसात सनुावणी घवेनू 

मिळकतीवर कर आकारणीची काययवाही पणुय केली जाते. 

 

 

प्रश्न १२  मिळकतकराचे मिल अथवा मिळकतकराची आकारणी यािाित तक्रार असल्यास कुठे संपकय  साधावा ? 

उत्तर  पणु ेिनपा िखु्य इिारत व मिळकत ज्या के्षमत्रय / संपकय  कायायलयाच्या काययके्षत्रात येते त्या कायायलयािध्ये 

तक्रारीच्या मनराकरणासंदभायत संपकय  साधावा. तसेच ऑनलाईन तक्रारय  propertytax.punecorporation.org  या 

विेसाईटवर करता येईल.  

 

प्रश्न १३ वाढीव िांधकािाची कर आकारणी करताना आकारणी झालेल्या पवुकच्या जनु्या दरानेच केली जाते का? 

उत्तर  नाही. वाढीव िांधकाि ज्या  वषायत पणूय झालेले असेल त्या सरकारी वषायच्या प्रचमलत दरानेच केली जाते. 

 

प्रश्न १४  मनवासी मिळकतीच्या वापरात िदल करुन मिगर मनवासी वापर सरुु केल्यास कर आकारणी कशी केली जाते ? 

उत्तर  मिळकतीच्या वापरातील िदलास परवानगी असल्यास मिगर मनवासी वापराच्या प्रचमलत दराने कर आकारणी 

केली जाते. 

 

प्रश्न १५ मिळकतीच्या हस्तांतरणाकरीता आवश्यक कागदपते्र कोणती  ? 

उत्तर मिळकतीच्या हस्तांतरणाकरीता खालील कागदपते्र आवश्यक आहते 

१. िालकी  हक्काची कागदपत्रे (सातिारा/प्रॉपटक काडय /खरेदीखत /इडेंक्स खख) 

२. सोसायटी असल्यास सोसायटीचा ना हरकत दाखला 

३. चाल ूआमथयक वषायअखरे संपणूय कर भरलेली पावती. (ना दये प्रिाणपत्र) 

४. ओनर ऑक्यपुायर नावातील िदलासह अन्य मिळकत हस्तांतरण फी करयोग्य िलू्य १ ते ५०० पयंत 

रू.१००० व  त्यापढुील प्रत्येक शकेडयास अगर त्याच्या भागास रू.३० 

५. परूग्रस्त वसाहतीिधील नावात िदल करणसेाठी िा. मजल्हा अमधकारी कडील ‘मफल्ड रजीस्टरङ् चा 

उतारा. असा उतारा नसल्यास िा. स्थायी समितीने िान्यता  मदल्यानसुार िळु िालकाचे नाव कायि 

ठेवनू वसलु दणेार म्हणनू नवीन नावाचे नोंद घतेली जाते.  

 

प्रश्न १६ मिळकतीचे वारस हक्काने हस्तांतरण करण्यासाठी आवश्यक कागदपते्र कोणती ? 

उत्तर वारसा हक्काने हस्तांतरण करण्याकररता खालील कागदपते्र आवश्यक आहतेः 

१ मिळकतधारकाचा ितृ्य ूदाखला 

२. वारसाहक्कािाित प्रमतज्ञापत्र/ कोटय प्रिाणपत्र,हअेरमशप/सक्सेशन समटयमफकेट 

वारसाहक्कािाित असल्यास त्याची सत्यप्रत/इच्छापत्राची सत्यप्रत 

३. सोसायटी असल्यास सोसायटीचा ना हरकत दाखला/भाग हस्तांतरण केल्याच्या दाखल्याची प्रत. 

४. चाल ूआमथयक वषायअखरे संपणूय कर भरलेली पावती(ना दये प्रिाणपत्र) 

http://www.punecorporation.org/


५. मनवासी मिळकतीस हस्तांतरण फी करयोग्य िलू्य १ ते ५०० पयंत रू.२० व  पढुील प्रत्येक शभंारास 

रू.१५ 

६. मिगर मनवासी  मिळकत व िोकळी जागा वारस हक्काने िदलासाठी हस्तांतरण फी करयोग्य िलू्य १ ते 

५०० पयंत रू.५०० व  पढुील प्रत्येक शभंारास रू.३०. 

७. खरेदी खत न करता केवळ कंपनीच्या नावातील दरुूस्ती / िदलािाित वरील अ.क्र ७ िध्ये दशयमवण्यात 

आलेली फी मस्वकारण्यात येते. 

 

 

प्रश्न १७  मिळकतीच्या हस्तांतरणाची काययवाही मकती मदवसात पणूय केली जाते ? 

उत्तर  मिळकत हस्तांतरण करण्यािाित हरकत नसल्यास १५ मदवसांत व हरकत  

असल्यास , त्यािाित पुतयता झाल्यानंतर/ कागदपत्र उपलब्ध करून मदल्यानंतर १० मदवसात मिळकत 

हस्तांतरणाची काययवाही पणूय केली जाते. 

 

प्रश्न १८ मिळकतकर हस्तांतरण प्रमक्रया ऑनलाईन पद्धतीने करता येते का? 

उत्तर होय, मह समुवधा पणुे िहानगरपामलकेच्या http://rts.punecorporation.org या वेिसाईट वरून करता 

येते, सदर विेसाईट वर जाऊन सवय कागदपते्र अपलोड करून मिळकतकर हस्तांतरणाचे शलु्क  ऑनलाईन भरून 

झाल्यावर अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची योग्यररत्या तपासणी करून सदर नागररकास Email द्वारे TAT 

CERTIFICATE पाठमवले जाते. 

 

प्रश्न १९  मिळकतकराचा भरणा कोणत्या स्वरूपात व कुठे स्वीकारला जातो ? 

उत्तर १. मिळकतकराची रक्कि रोख/चेक/डी डी ऑनलाईन स्वरूपात स्वीकारली जाते. 

२.करसंकलन मवभागाच्या १५ मवभागीय व ७ संपकय  कायायलयांत मकंवा िहापामलकेच्या नागरी समुवधा     

  कें द्रािध्ये रक्कि रोख/चेकने या मिळकतकराची रक्कि स्वीकारली जाते. 

३. िहानगरपामलकेने मवमवध के्षत्रीय/ संपकय  कायायलयात तसेच मवमवध मठकाणी ठेवण्यात आलेल्या     

   के्रडीट/डेमिट काडय द्वारे दखेील रक्कि मस्वकारली जाते. 

४. एचडीएफसी, कॉसिॉस, आयसीआयसीआय, िँक ऑफ िहाराष्ट्र, इडंसइडं िँक, जनता सह. िँक या   

    िँकेच्या शाखिेध्ये मिळकत कर मस्वकारला जातो. 

५. तसेच ऑनलाईन पेिेंटसाठक propertytax.punecorporation.org     

   िहापामलकेच्या या संकेतस्थळावर मिळकतकराची रक्कि ऑनलाईन भरण्याची समुवधा उपलब्ध आह.े 

 

अ.क्र के्षत्रीय/संपकक  कायकलय फोन नं. 

१ औधं के्षत्रीय कायायलय २५८९७९८२ 

२ घोल ेरोड क्षेत्रीय कायायलय २५५०१५५० 

३ कोथरूड क्षेत्रीय कायायलय २५४३२६२० 

४ वारज ेकवनेगर क्षेत्रीय कायायलय २५४३२१९२ 

५ कै. ि.स.ढोलेपाटील रोड क्षेत्रीय कायायलय २६१६१४७० 

६ नगर रोड वडगावशरेी क्षेत्रीय कायायलय २५५०९०१० 

७ संगिवाडी/येरवडा के्षत्रीय कायायलय २५५०९११० 

८ भवानी पेठ क्षेत्रीय कायायलय २६४३७०४० 

९ सहकारनगर क्षेत्रीय कायायलय २४२२१७१९ 

१० कसिा मवश्राििागवाडा क्षेत्रीय कायायलय २५५०७६०९ 

११ मटळकरोड क्षेत्रीय कायायलय २५५०८०२० 

१२ हडपसर क्षेत्रीय कायायलय २६८२१०९२ 

१३ मििववेाडी क्षेत्रीय कायायलय २५५०८०२० 

१४ धनकवडी क्षेत्रीय कायायलय २५५०६९७२ 
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१५ वडगाव ि.ु संपकय  कायायलय २४३५७५२७ 

१६ िाणरे संपकय  कायायलय २७२९२२१२ 

१७ वडगाव धायरी संपकय  कायायलय २४३९४६६५ 

१८ कात्रज संपकय  कायायलय २५५०८९०७ 

१९ कोंढवा संपकय  कायायलय २६८३२०४२ 

२० वडगाव शरेी संपकय  कायायलय २७०३१०३३ 

२१ चंदननगर खराडी संपकय  कायायलय २५५०६९७५ 

२२ कळस धानोरी संपकय  कायायलय २५५०१४७६ 

२३ महगंण ेखदुय संपकय  कायायलय २४३५२४३३ 

२४ कोंढवा वानवडी क्षेत्रीय कायायलय २५५०६२६४ 

 

प्रश्न २० धनादशे / पे ऑडयर कोणाच्या नाव ेकाढावते. ? 

उत्तर धनादशे / पे ऑडयर ‘कर आकारणी व कर संकलन प्रिखु पणु ेिनपा’  यांचे नाव ेकाढावते. 

इगं्रजीिध्ये ( Assessor & Collector of Taxes PMC) यांचे नाव ेकाढावते. 

 

प्रश्न २१ मिळकतकर ऑनलाईन भरण्याची समुवधा कशी वापरावी  ? 

उत्तर १.  िहापामलकेच्या punecorporation.org, propertytax.punecorporation.org या 

संकेतस्थळावर िध्ये  pay online  या  link वर click करा. 

 २. त्यानंतर property id नंिर (O /P / F ने सरुूवात होते) भरून submit वर click करा 

 ३. आपल्या मिळकतीचा तपशील तपासनू pay online  वर click करा 

 

प्रश्न २२ मिळकतीचा उतारा कुठे मिळेल ? 

उत्तर १. कर आकारणी चा (Assessment)  उतारा पणु ेिनपा भवन आकारणी मवभाग रूि नं. ६ येथे    

          मिळेल. 

२. आठ ‘अ’ व आठ ‘ड’ चा उतारा मिळकत ज्या मवभागीय/ संपकय  कायायलयाच्या काययके्षत्रात येते. त्या 

मवभागीय/ संपकय   कायायलयािध्ये मिळेल. 

          ३.  एका वषायसाठी रूपये ३०/- फी भरणा केल्यानंतर मिळकत उतारा मिळेल. 

 

 

प्रश्न २३ मिळकतधारकाची थकिाकी नसल्याचा दाखला कुठे मिळेल ?   

उत्तर १. मिळकत ज्या मवभागीय /के्षत्रीय कायायलये तसेच संपकय  कायायलये व िनपा िखु्य भवन येथील करसंकलन 

कायायलयाच्या काययक्षेत्रात येते, त्या कायायलयािध्ये रूपये २५/- दाखला फी व मिळकतकराची संपणूय रक्कि 

भरल्यानंतर थकिाकी नसल्याचा दाखला मिळेल. 

          २.ऑनलाईन एनओसी/ ना हरकत propertytax.punecoporation.org या संकेतस्थळावर जावनू  

             GET NOC वर click करा.  

          ३. नंतर िोिाईल नंिर  व ईिले आयडी भरा. OTP क्रिांक आपल्या िोिाईल नंिर वर आल्या नंतर तो  

                टाकून submit करा. 

         ४. मिळकतीचा संगणक क्रिांक भरू न submit करा. व save िटन वर click करून online NOC  

             साठी apply  होईल व काही क्षणात आपल्या ईिले आइडी वर सदर मिळकतीची  NOC  

               उपलब्ध होईल. 

प्रश्न २४ मिळकतकरािाित सदयमस्थतीची त्वरीत िामहती कशी उपलब्ध होईल? 



उत्तर १. propertytax.punecorporation.org या संकेतस्थळावर भटे द्यावी अथवा 02025501164 वर  

         संपकय  साधावा. 

२. पणु ेिहानगरपामलकेने मिळकतदारांचे िोिाईल नंिर व ईिेल आयडी त्यांचे मिळकतकराचे डेटािेसिध्ये  

  अ ॅड करणचेी िोमहि सुरू केली आह.े  मिळकतदारांनी त्यांचा  िोिाईल नंिर व ई िेल आयडी ची     

  नोंद नागरी समुवधा केद्रािध्ये करून घ्यावी म्हणज ेएसएिएस व ई िलेच्या िाध्यिातनू समस्थतीची  

  िामहती उपलब्ध होईल. 

 

प्रश्न २५ कोणत्या मिळकतीस करपात्र रक्कििेध्ये ४० टक्के सवलत मदली जाते ? 

उत्तर ज्या मनवासी मिळकतीचा वापर िालक स्वतःच्या राहण्यासाठी करत असेल अशा एका मिळकतीस करपात्र 

रक्क्िते ४० टक्के सवलत मदली जाते. 

 

प्रश्न २६ एखादया मिळकतीस करपात्र रक्किते ४० टक्के सवलत मदली नसल्यास ती मिळणिेाित कोणती काययपध्दती 

करण ेआवश्यक आह?े 

उत्तर मनवासी मिळकतीिधील मनवासी भाडेकरी जागा खाली केल्यास, पवूक सदमनकेवर मवकसन कत्र्याचे नाव किी 

करुन िालकाने स्वतःच्या नावाने नोंद करुन घतेले असल्यास त्याप्रिाण े कागदपत्रे व जागचेा वापर स्वतः 

राहण्यासाठी करत असल्यािाित पासपोटय, लायसन्स,िँक पासिकु,आधारकाडय,िीएसएनलचे टेलीफोन िील, 

सोसायटीचे पत्र, गॅस काडय इ. कागदपत्रे सादर करुन अजय करण ेआवश्यक आह.े (पीटी ३ फॉिय भरावा) 

 

 

 

प्रश्न २७ कोणत्या मिळकतीस दपुटी इतकी शास्तीची आकारणी होते ? 

उत्तर १. कलि २६७ अ नसुार  अनमधकृत िांधकाि केलेल्या िांधकािांस एकपट कर व दपुटटी इतकी शास्ती 

आकारण्यात  येते. 

२. ज्या मिळकतीस िांधकाि परवानगी घणे्यात आलेली नाही अशा अनमधकृ त िांधकािास एकपट कर व  

दपुटटी इतकी शास्ती आकारण्यात  येते. 

३. जनु्या िांधकािावर वाढीव िांधकाि मवना परवाना केले असल्यास अशा वाढीव िांधकािास एकपट कर व 

दपुटटी इतकी शास्ती आकारण्यात  येते. 

 

प्रश्न २८  ३ पट शास्ती ची आकारणी एकपट दराने कशी किी करता येईल ? 

उत्तर पवूक ज्या मिळकतीस िांधकाि परवानगी मिळाली आह ेपरंत ूिांधकाि पणूयत्वाचा दाखला मिळाला नाही  अशा 

मिळकतदाराने िांधकाि चाल ूकरण्याच्या परवानगी प्रिाण ेिान्य नकाशाप्रिाणचे िांधकाि केले असल्यािाित 

िांधकाि मवभागाकडून पत्र आणल्यास त्याची कर आकारणी एकपट दराने करता येईल.  

 

प्रश्न २९ पणु ेशहरातील िोिाईल टॉवरची कर आकारणी कशी केली जाते ? 

उत्तर  प्रत्यक्ष मिळणारे वामषयक भाडे मवचारात घवेनू त्यािध्ये दखेभाल दरुुस्तीसाठी १५ टक्के सवलत वजा जाता उवयरीत 

रक्कि संिंमधत िोिाईल टॉवरची करपात्र रक्कि.  करारनािा मदनांकपासनू दोन िमहने टॉवर इन्स्टॉलेशनसाठी मवचारात 

घवेनू तीसèया िमहन्याची पमहली  तारीख ही अिलिजावणी मदनांक असेल. 

 

प्रश्न ३० मिळकतकरािाित न्यायालयात अमपल कसे करावे? 

उत्तर  मिलाच्या िाितीत अपील करण ेझाल्यास िुिंई प्रां.िनपा अमधमनयि १९४९चे कलि ४०६ िधील तरतदूीस 

पात्र राहून व मिल पोहोचल्यापासनू १५ मदवसात  न्यायालयात अपील करता येईल. अमपल करण्यापवूक 

मिळकतीवर असलेल्या कराची रक्कि भरण ेिंधनकारक आह े

 

प्रश्न ३१ मिगर मनवासी मिळकत िंद असल्यास जागा ररकािी रामहल्यास कर परतावा कसा करता येईल ? 



उत्तर १.मनयि ५६ अन्वये जागा ररकािी रामहल्यािळेु िालित्ता कारची रक्कि परत दणेिेाित तरतदू आह.े 

२.मनयि ५७ अन्वये जागा ररकािी असल्यामवषयी आयकु्तास नोटीस मदल्यामशवाय  परताव्याची िागणी   

  करता येणार नाही.  

३.पमहल्या सहािाहीसाठी १ एमप्रल ते ३० एमप्रल या कालावधीत व  दसुèया सहािामहसाठी नोटीस १   

  ऑक्टोिर ते ३१ ऑक्टोिर या कालावधीत नोटीस दणे ेिंधनकारक आह.े 

४.  नोटीस दणे्यापवूक सदर मिळकतीवर असलेली मिळकत कराची रक्कि भरण ेआवश्यक आह.े  

५. नोटीस नंतर प्रत्यक्ष जागा तपासणी होवनू त्यानसुार मनवदेन अतंगयत अथायमन्वक्षक  मवभागाकडून   

  संिती मिळाल्यानंतर खातेप्रिखु यांची िान्यता घेवनू ररफंड काययवाही करण्यात येते. 

 

 

 

पश्न ३२ िहाराष्ट्र शासनाचा िोठा मनवासी कर कोणत्या मिळकतीस लागतो  ? 

उत्तर ज्या मनवासी मिळकतीचे चटई क्षेत्र १५० चौ िी. व त्यापेक्षा अमधक आह ेअशा मिळकतीस िोठा मनवासी कर 

आकारण्यात येतो.  िोठया मनवासी कराचा दर करपात्र रकिचे्या १० टक्के इतका आह.े  सदर कर िनपा जिा 

करते व शासनास पाठमवते. 

 

प्रश्न ३३ मनवासी मिळकतीिध्ये सौरउजाय,गांडूळखत प्रकल्प,रेनवॉटर हावमेस्टंग केले असेल त्यांनी  मिळकतकरात सवलत 

घणेसेाठी कोणती काययपध्दती करावी. ? 

उत्तर पणु ेिहानगरपामलकेच्या हद्दीतील मिळकतदारांनी मवमवध के्षमत्रय कायायलयाकडे सवलती साठी अजय कराव.े   

के्षमत्रय अमधकारी यांचे मनयंत्रणाखालील गांडूळखतं प्रकल्पािाित आरोग्य मवभाग, रेनवॉटर हावसे्टींग-िांधकाि 

मवभाग, सोलर मसस्टीि-मवदयूत मवभागाने सदर योजना कायायन्वीत असल्यािाित तपासणी करून तसे प्रिाणपत्र 

िा. के्षत्रीय अमधकारी यांचे स्वाक्षरीने करआकारणी व करसंकलन मवभागाकडे पाठमवले जाते. 

 

प्रस्ततू प्रिाणपत्र/अहवाल मवचारात घऊेन येणाèया आमथयक वषायपासनू कर आकारणी व कर संकलन 

मवभागाकडून मिळकतकरािध्ये सवलत दणेिेाित काययवाही करण्यात येते.  

 

प्रश्न ३४ मिळकतीची आकारणी एकपट दराने करता येऊ शकते का? 

उत्तर   होय, ६०० चौरस फूट मनवासी के्षत्र असलेल्या अनमधकृत घरांना तीनपट आकारणी न करता एकपटीने आकारणी 

करण्यात यावी यासाठी स्थायी समितीने ठ.क्र. ५६ मदनांक १८/०४/२०१७ रोजी तसेच िखु््सभा ठ. क्र. ८० मदनांक 

२७/०६/२०१७ रोजी सिती मदली आह.े या िाित चे पररपत्रक propertytax.punecorporation.org येथे 

उपलब्ध आह.े 

 

प्रश्न ३५ ऑनलाईन गटेविेध्ये कोणत्या िँका, के्रडीट व डेमिट काडय यांचा सािावशे आह े? 

उत्तर ऑनलाईन गटेवेिध्ये खालील िँकाचा सािावशे आह.े 

Andhra Bank Jammu and Kashmir Bank 

Axis Bank [Retail] JanataSahakari Bank 

Axis Bank [Corporate] Karnataka Bank 

Bank of Bahrain and Kuwait KarurVysya Bank 

Bank of Baroda [Corporate] Kotak Bank 

Bank of Baroda [Retail] Lakshmi Vilas Bank [Corporate] 

Bank of India Lakshmi Vilas Bank [Retail] 

Bank of Maharashtra NKGSB Bank 

BhartiyaMahila Bank Oriental Bank of Commerce 

Canara Bank Punjab and Sind Bank 



 (Online PAYMENT Options) 

 

Sr. 

No 
Payment Channel Services 

1 
 

EMI 

Citizen can pay property tax in the form of EMI 

(Tenure of 3 Month, 6 Months, 9 Months, and 12 

Months) Using Credit Card only. 

2 Instapay 

Simple Payment Option to pay without Registration 

& hassle-free 

 

3 View & Pay 

Net Banking user can register and see their bill in 

account. 

 

4 
 

Wallets 

mRUPEE,ICASH Card,ITZ CASH Card,Paycash 

Oxigen Wallet,Vodafone M-Paisa,Zip Cash 

Pockets (Powered by ICICI Bank 

5 
IMPS 

(Immediate Payment Service) 

Can pay through Mobile Number & account no 

associated 

 

6 
 

Credit Card 

Visa, American Express      

MasterCard, Diners 

Catholic Syrian Bank Punjab National Bank [Corporate] 

Central Bank of India Punjab National Bank [Retail] 

City Union Bank RBL Bank [Corporate] 

Corporation Bank RBL Bank 

Cosmos Bank RBS (The Royal Bank of Scotland) 

DCB BANK Saraswat Bank 

Business DCB BANK ShamraoVithal Co-op. Bank [Retail] 

Personal Dena Bank South Indian Bank Ltd 

Dena Bank Standard Chartered Bank [Retail] 

Deutsche Bank State Bank of Bikaner and Jaipur 

Dhanlaxmi Bank [Corporate] State Bank of Hyderabad 

Dhanlaxmi Bank [Retail] State Bank of India 

Federal Bank State Bank of Mysore 

Federal Bank ScanNPay State Bank of Patiala 

HDFC Bank [Retail] State Bank of Travancore 

ICICI Bank Syndicate Bank 

IDBI Bank [Corporate] Tamilnad Mercantile Bank 

IDBI Bank [Retail] TJSB Bank 

Indian Bank TNSC Bank 

Indian Overseas Bank UCO Bank 

Induslnd Bank Union Bank of India 

ING Vysya Bank [Corporate](Now Kotak 

Bank) 
United Bank of India 

ING Vysya Bank [Retail](Now Kotak Bank) Vijaya Bank 

 YES Bank 



7 
 

Debit Card 

Visa, Maestro    

MasterCard, RuPay 

 

8 EMI Pay Property Tax in EMI by Your Credit Card 

9 UPI / Bharat QR  By Using BHIM App can pay Property Tax 

10 NEFT-RTGS (Online EFT) 
New Facility to make Property Tax Payment by 

NEFT/RTGS through all banks. 

11 CCSI 
Credit Card Standing Instruction to Auto Debit 

whenever Property Tax Bill Generates. 

12 
Direct Network [ATM-

cum-Debit Card ] 
                       15 Banks 

13 
 

Cash Card 

I cash Card,Pay cash 

ITZ Cash Card,Zip cash 

 

 Internet Banking 67 Banks 

 


