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नागररकांिंी सनद 

 

 

१) लवभागािंे नाव : कर आकारणी व कर संकिन लवभाग 

२) लवषय : लमळकतीिंे  हस्तांतरण वारसा हक्काने 

३) आवश्यक कागदिंत्रे  १. लमळकत धारकािंा अिज (छािंीि) 
२. मृत्यु दाखिा 
३. वारसा हक्काबाबत कोटज प्रमाणिंत्र/ 

प्रलतज्ञािंत्र 
४. ३१मािंज   अखेरिंा संिुंणज कर भरिेिंी 

िंावती 
५. हस्तांतर व लमळकत उतारा फी भरिेिंी 

िंावती 

४) अंलतम लनणजयासाठी िागणारा कािावधी : अ) हरकत न  आल्यास  २१ ददवस   
 

ब)  हरकत आल्यास  ४५ ददवस   

५) मालहती / दाखिे लमळण्यािंे रठकाण : संबंलधत करसंकिन लवभागीय कायाजिय, 

४ प्रभाग कायाजिय व मुख्य कायाजिय नागरी 

सुलवधा कें द्र 

६) महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम मधीि ज्या 

किमांिंे आधारे काम करणे आह ेते किम 
: महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम    

अनुसूिंी ड प्रकरण ८ लनयम २० 

७) शासन लनणजय, आदशे, िंररिंत्रक, ठराव इत्यादी : आदशे क्रमांक : प्रशासन/१/कालव/६४९/१९९७, 

ददनांक ११/०७/१९९७ 
८) लनणजय घेणारे अलधकारी :  

 

स्तर िंदनाम 

लनणजयासाठी िागणारा कािावधी  

 हरकत न 

आल्यास 

हरकत आल्यास  

 िंलहिा स्तर लिलिंक १० ददवस ३० ददवस  

 दसुरा स्तर मुख्य लिलिंक २ ददवस ४ ददवस  

 लतसरा स्तर सहाय्यक मंडिालधकारी २ ददवस ४ ददवस  

 आदशे प्रमाणिंत्र 

लनगजलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी 

प्रशासन अलधकारी ७ ददवस ७ ददवस  

९) आवश्यक फी व त्यांिंे िंररिंत्रक : करयोग्यमूल्यािंे १% हस्तांतर फी 

मा. महािंालिका सभा ठराव क्रमांक  २२४, 

ददनांक     २०/०२/२०१३ 
१०) फी भरण्यािंी िंध्दत : १५ करसंकिन लवभागीय कायाजियामध्ये रोख 

अथवा धनादशेाद्वारे 

११) अंलतम लनणजय लवलहत कािावधीमध्ये न घेतिा 

गेल्यास ज्यांना िबाबदार धरायिंे त्यांिंे नाव व 

िंदनाम  

 

: सहाय्यक मंडिालधकारी,  

संबंलधत करसंकिन लवभागीय कायाजिय 

१२) सेवा लवलहत कािावधीत िंुरलविी न गेल्यास 

ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईि, तो अलधकारी व 

त्यािंा दरूध्वनी क्रमांक 

: सहाय्यक आयुक्त (करसंकिन) 

कर आकारणी व कर संकिन लवभाग 
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दरूध्वनी क्रमांक ६७३३१५०४ 

email – ptax@pcmcindia.gov.in 
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