
अहमदनगर महानगरपालिका,अहमदनगर 
स्थाननक संस्था कर विभाग 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(ब) नसुार जनतसे प्रलसद्ध कराियाची 
ननयम पसु्स्तका (मॅन्यअूि) 

(एक) क़ार्ाालर्ाची रचना,कारे् व कर्ाव्रे् र्ाांचा र्पशील.  

(दोन) कार्ाालर्ाचे अधिकारी आणि कर्ाचारी र्ाांचे अधिकार आणि कर्ाव्रे्.  

(र्ीन) ननिार् प्रक्रिरे्र् अनुसरण्र्ार् रे्िारी कार्ापद्धर्ी र्सेच पर्ावेक्षि आणि उत्र्रदानर्त्व प्रिाली . 

(चार) स्वर्:ची कारे् पार पाडण्र्ासाठी त्र्ाच्र्ाकडुन ठरववण्र्ार् आलेली र्ानके. 

(पाच) र्हानगरपाललकेकड ेअसलेले क्रकां वा त्र्ाच्र्ा ननर्त्रांिार् असलेले क्रकां वा त्र्ाची कारे् पार पाडण्र्साठी 
त्र्ाच्र्ा कर्ाचारीवगााकडुन वापरण्र्ार् रे्िारे ननर्र्,ववननर्र् सूचना ननर्र्पुस्स्र्का आणि अलिलेख  

(सहा) उपलब्ि असलेल्र्ा क्रकां वा ननर्त्रांिाखाली असलेल्र्ा दस्र्ऐवजाांच्र्ा प्रवगाांचे वववरि . 

(सार्) 
िोरिात्र्क बाबी ननस्चचर् करण्र्ासाठी अथवा त्र्ाांची अांर्लबजाविी करण्र्ासांबांिार् जनरे्च्र्ा 
प्रनर्ननिीत्व अथवा सल्लार्सलर् हेर्ूथा अस्स्र्त्वार् असलेल्र्ा व्र्वस्थेचे र्पलशल . 

(आठ) 
कार्ाालर्ाचा एक िाग म्हिनू क्रकां वा सल्ला देण्र्ाच्र्ा प्रर्ोजनासाठी म्हिनू घटिर् केलेल्र्ा दोन 
क्रकां वा अधिक व्र्कर्ीांच्र्ा लर्ळून बनलेल्र्ा र्ांडळाचे,पररषदाांचे, सलर्त्र्ाांचे आणि अन्र् ननकार्ाांचे 
वववरि; आणि त्र्ा र्ांडळाच्र्ा,पररषदाांच्र्ा,सलर्त्र्ाांच्र्ा आणि अन्र् ननकार्ाांच्र्ा बैठकी लोकासाांठी 



खलु्र्ा आहेर् क्रकां वा कसे क्रकां वा अशा बैठकीांची कार्ावतृ्रे् जनरे्ला पहावर्ास लर्ळण्र्ाजोगी आहेर् 
क्रकां वा कसे र्ाबबर्चे वववरि.      

(नऊ) अधिका-र्ाांची आणि कर्ाचा-र्ाांची ननदेलशका  

(दहा) प्रत्रे्क अधिका-र्ाला आणि कर्ाचा-र्ाला लर्ळिारे र्ालसक वेर्न,र्सेच प्राधिकरिाांच्र्ा 
ववननर्र्ाांर्ध्रे् र्रर्दू केल्र्ाप्रर्ािे नुकसान िरपाई देण्र्ाची पध्दर् . 

(अकरा) सवा र्ोजनाांचा र्पशील,प्रस्र्ाववर् खचा दशावविारा,आपल्र्ा प्रत्रे्क अलिकरिाला नेरू्न टदलेल्र्ा 
अथासांकल्प आणि सांववर्ररर् केलेल्र्ा रकर्ाांचा अहवाल. 

(बारा) अथासहाय्र्,कार्ािर्ाच्र्ा अांर्लबजाविीची रीर् र्सेच वािप केलेल्र्ा रकर्ा आणि अशा 
कार्ािर्ाच्र्ा लािाअधिका-र्ाांचा र्पशील. 

(रे्रा) ज्र्ा व्र्कर्ीांना सवलर्ी, परवाने क्रकां वा प्राधिकारपत्र ेटदलेली अशा व्र्कर्ीांचा र्पलशल . 

(चौदा)  इलेकरॉननक स्वरुपार् असलेल्र्ा क्रकां वा उपलब्ि असलेल्र्ा र्ाटहर्ीच्र्ा सांबांिार्ील र्पशील. 

(पांिरा) 
र्ाटहर्ी लर्ळववण्र्साठी नागरीकाांना उपलब्ि असिा-र्ा सुवविाांचा र्पशील,र्सेच सावाजननक 
वापरासाठी चालववण्र्ार् रे्र् असलेल्र्ा ग्रांथालर्च्र्ा क्रकां वा वाचनालर्ाच्र्ा कार्काजाच्र्ा वेळाांचा 
र्पशील. 

(सोळा) जनर्ाटहर्ी अधिकारी र्ाांचे नाांव,पदनार् व इर्र र्पलशल. 

(सर्रा) ववहीर् करण्र्ार् रे्ईल अशी इर्र र्ाटहर्ी. 

 
 



माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(i) 

 

कायााियाची रचना,काये ि कताव्ये यांचा तपशीि.. 
 

1 कायााियचे नाि  स्थाननक संस्था कर विभाग , अहमदनगर महनगरपालिका  
2 पत्र्ा  कै.सांर् कैकाडी र्हारज व्र्ापारी सांकुल 2रा र्जला,जुनी र्नपा 

सर्ोर,र्ाळीवाडा अहर्दनगर. - 414001 

 
3 कार्ाालर् प्ररु्ख  उप-आर्ुकर् 
4 शासकीर् वविागाचे नाांव स्थाननक सांस्था कर वविाग , अहर्दनगर र्हनगरपाललका  
5 कोित्र्ा र्ांत्रालर्ार्ील 

खात्र्ाच्र्ा खाली अधिनस्र्  
नगरववकास वविाग,र्हाराष्ट्र शासन.  

6 कार्ाक्षेत्र  अहर्दनगर र्हनगरपाललका हद्द 
7 ववलशष्ट्ठ कार्ा स्थाननक सांस्था कराची आकारिी व वसूली 
8 वविागाचे ध्रे्र् / िोरि स्थाननक सांस्था कराची आकारिी व वसूली 
9 िोरि स्थाननक सांस्था कराची आकारिी व वसूली 
10 सवा सांबांिीर् कर्ाचारी  स्थाननक सांस्था कर वविागार्ील कर्ाचारी 

वगा 2 -  1 
वगा 3 -  7 
वगा 4 -  3 
एकूि - 11  

11 कार्ा  स्थाननक सांस्था कराची आकारिी व वसूली 
12 कार्ाचे ववस्र्रृ् स्वरुप स्थाननक सांस्था नोंदिी,आकारिी व वसुली ननिाारि करिे. 
13 र्ालर्त्रे्चा र्पशील - 

इर्ारर्ी व जागेचा र्पशील   
रु्ख्र् कार्ाालर् व क्षेत्रीर् कार्ाालरे् व वापर करीर् असलेल्र्ा इर्ारर्ी   

14 उपलब्ि सुवविा  स्थाननक सांस्था कर नोंदिी व िरिा करिेकार्ी Online सुवविा  
र्हानगरपाललकेने प्राधिकृर् केलेल्र्ा बकेँर् कर िरिेची सुवविा  

15 कार्ाालर्ाचे दरुध्वनी िर्ाांक  रु्ख्र् कार्ाालर् 2343622 
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16 साप्र्टहक सुट्टी व ववलशष्ट्ठ 

सेवेसाठी ठरववलेल्र्ा वेळा  
- दसुरा व चौथा शननवार व दर रवववारी साप्र्ाटहक सुट्टी  
- दरर्हा स्थाननक सांस्था कर िरिा करिे – 20 

       र्ारखेपर्ांर् कार्ाालर्ीन वेळ स.10:00 रे् सा.5:45, 
       (दपुारी 2:00 रे् 2:30 जेविाची वेळ) 

- वावषाक वववरनपत्र सादर करिे - आधथाक वषा सांपल्र्ानांर्र 90 
टदवसाांच्र्ा आर्.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(ii) नमनुा अ 

 

कायााियाच ेअधिकारी आणि कमाचारी यांच ेअधिकार आणि कताव्ये 

अधिकारांचा तपशीि -           अ 

अ.कं्र. पदनाम  अधिकार-
अधथाक   

अधिकार अमंिात 
आिियाचे कायाक्षेत्र  

कोिता कायदा/ननयम/शासन 
ननिाय/पररपत्रकानुसार  

अलभप्रय  

1. -------------- N.A.----------------- 

 

अधिकारांचा तपशीि -           ब 

अ.कं्र. पदनाम  अधिकार - प्रशासकीय   अधिकार अमंिात 
आिियाचे कायाक्षेत्र  

कोिता कायदा 
/ननयम/शासन 

ननिाय/ 
पररपत्रकानुसार  

अलभप्रय  

1. स्थाननक 
सांस्था 
कर 

अधिकारी  

वविागाांर्ागार् कर्ाचारी कार्काज 
वािप करिे कार्काजार्ध्रे् बदल 
करिे   

स्थाननक सांस्था कर 
वविागार्ील कर्ाचा-
र्ाांपुररे् र्र्ाादीर्  

------------  

  क्रकरकोळ रजा र्ांजुर करिे   ------------  
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माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(ii) नमनुा ब 

 

कायााियातीि अधिकारी ि कमाचारी यांच्या कताव्याचा तपशीि 

अ.कं्र. पदनाम  कताव्ये    कोिता कायदा /ननयम/शासन ननिाय/ 
पररपत्रकानुसार  

अलभ
प्रय  

1 स्थाननक 
सांस्था 
कर 

अधिकारी 

1)स्थाननक सांस्था कर नोंदिी 
,आकारिी ,वसूली ववषर्क कार्काज 
करिे. 
2) ववववि कार्दर्ाांची अर्ांलबजाविी 
करिे.  
3)र्ा.शासन व र्ा. आर्ुकर् र्ाांनी 
सोपववलेली कारे् करिे  

 र्हाराष्ट्र र्हानगरपाललका अधिननर्र् 
 स्थाननक सांस्था कर ननर्र् 2010 
 कें द्रशासन र्ाटहर्ीचा अधिकार सन 2005 
 लोकप्रनर्ननिीत्व अधिननर्र् 1950 
 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा 1981 
 Maharashtra Government Servents 

Regulation of Tansfer and 
Pevention of Delay in Discharge of 
Official duties Act-2005 

 

2 ललवपक  1)स्थाननक सांस्था कर नोंदिी 
,आकारिी ,वसूली ववषर्क कार्काज 
करिे. 
2) ववववि कार्दर्ाांची अर्ांलबजाविी 
करिे.  
3)र्ा.शासन व र्ा. आर्ुकर् र्था 
स्था.सां.कर र्ाांनी सोपववलेली कारे् 
करिे  

3 लशपाई  1)कार्ाालर्ीन कार्काज  
2)र्ा.शासन व र्ा. आर्ुकर् र्था 
स्था.सां.कर र्ाांनी सोपववलेली कारे् 
करिे 

 र्हाराष्ट्र र्हानगरपाललका अधिननर्र् 
 लोकप्रनर्ननिीत्व अधिननर्र् 1950 
 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा 1981 
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माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(iii) 

 

कायााियाची ननिाय प्रक्रक्रया ि कामकाजाबाबतचा जाहहरनामा,नागरीकांकरीता जाहहरनामा  

अ.कं्र. कामाचे स्िरुप मुदत कागदपत्र े विहीत नमुन्यातीि 
अजाासोबत जोडाियाची 
कागदपत्र ेआहे/नाही  

1 स्थाननक सांस्था 
कर नोंदिी 

करिे 

1 
टदवस  

 नरू्ना क र्िील अजा (Form A) 
 Sales Tax  वविागाकड ेनोंदिी असल्र्ास VAT  

प्रर्ािपत्र जोडिे  
 पँन काडा  
 व्र्वसार्ाच्र्ा जागेचा पुरावा  
 पासपोिा फोिो 

 

आहे 
आवचर्करे्नसुार  

 
आहे 
आहे 
आहे 

2 स्थाननक सांस्था 
कर नोंदिीर् 
व्र्वसार्ाचे 
स्वरुप,नाांव इ 
दरुुस्र् करिे  

15 
टदवस  

 अजा 
 नोंदिी प्रर्ािपत्र 
 Sales Tax  वविागाकड ेनोंदिी असल्र्ास VAT  

प्रर्ािपत्रावर बदल केलेल्र्ा पुराव्र्ाची कागदपत्र े 
  Sales Tax  वविागाकड ेनोंदिी नसल्र्ास शॉप 

अँकि परवानाकदे बदल केलेबाबर् कागदपत्र े 
 र्ालकाच्र्ा नावार् बदल असल्र्ास पँनकाडा प्रर्, 

पुवीच्र्ा र्ालकाने कर िरल्र्ाचाबबर् चलनाच्र्ा 
प्रर्ी,वववरिपत्र  

 कां पनीच्र्ा नावार् बदल असल्र्ास कां पनी 
रस्जस्िार कडील नाव बदलाची आदेशाची प्रर्    

आहे 
आहे 

 आवचर्करे्नुसार  
 

आवचर्करे्नसुार  
 

आहे 
 
 
 

आहे 
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माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(iv) नमनुा अ 

 

कामाच ेस्पष्टीकरि  

अ.कं्र. कामकाज  कामाचे प्रमाि  आधथाक िक्ष्य  अलभप्राय  
1 स्थाननक सांस्था कर वसुल करिे  ननिाारिा पुिा करिे  ---------   

 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(iv) नमनुा ब 

 

विभागातीि कामकाजासाठी कामाची कािमयाादा  

अ.कं्र. कामकाज हदिस/तास पुिा करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी तक्रार ननिारि अधिकारी 
1 जुलै 2017 पासुन वस्र् ुव सेवाकराची अर्ांलबजाविी सुरु झाल्र्ाने स्थाननक सांस्था कर बांद करण्र्ार् 

आलेला आहे. 
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माहहती अधिकार अधिननयम 2005 किम 4(1)(b)(v) नमनुा अ 

 
विभागाच ेकामकाजा संबंिी ननयम /अधिननयम  

महाराष्र महानगरपालिका अधिननयम ि महाराष्र महानगरपालिका (स्थाननक संस्था कर) 
ननयम,2010 मिीि तरतदुीनुसार स्थाननक संस्था कराची अमंिबजाििी केिी जाते. 

 

अ.कं्र.
  

विषय  अधिननयम  

1 स्थाननक 
सांस्था कर  

र्हाराष्ट्र र्हानगरपाललका (स्थाननक सांस्था कर) ननर्र्,2010 र्िील र्रर्ुदीनुसार 
शहराबाहेरुन आर्ार् होिा-र्ा र्ालावर स्थाननक सांस्था कराची आकारिी . 

  

र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(v) नर्नुा ब 

 
विभागाच ेकामकाजा संबंिी शासन ननिाय 

अ.कं्र.
  

शासन ननिाया नसुार हदिेिे विषय  शासन ननिाय क्रमाकं ि तारीख  अलभप्राय  

1  व्र्ापारी/व्र्ावसानर्क र्ाांच्र्ा साठी स्थाननक 
सांस्था कर अिर्र्ोजना 2015 
 कालाविी : 3 जनु 2015 रे् 31 ऑगस्ि 
2015स्थाननक सांस्था कराच्र्ा थकबाकी 
सांपुिा रककर् िरल्र्ास व्र्ाज व दांड र्ाफ  

 स्था.स.क.-2015/प्र.ि..82/2015,नवव-32          
  टद.03 जुन 2015  
 स्था.स.क.-2015/प्र.ि..82/2015,नवव-32  
  टद.31 जुलै 2015 
 स्था.स.क.-2015/प्र.ि..82/2015,नवव-32  
  टद.16 ऑगस्ि 2015 
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(vi) नर्नुा क 

 
कायााियातीि दस्त ऎिजाची िगािारी   

अ.कं्र.
  

दस्तऎिजाचा प्रकार नस्ती/मस्टर नोंदपसु्तके इत्यादी.    प्रमुख बाबीचंा 
तपशीििार  

सुरक्षक्षत 
ठेिण्याचा 
कािाििी  

1 हजेरी पत्रक   10 वषे 
2 शासकीर् पत्राांची नस्र्ी   10 वषे 
3 आवक जावक रस्जष्ट्िर   5 वषे 
4 िपाल वही   5 वषे 
5 र्रर्ूद / बजेि नोंदवही   5 वषे 
6 कर्ाचारी क्रकरकोळ रजा अजा   1 वषा 
7 कर्ाचारी क्रकरकोळ रजा नोंदवही   1 वषा 
8 इर्र पत्रव्र्वहार नस्र्ी   1 वषा 
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(vii) 

 

कायााियात पररिामकारक कामासाठी जनसामान्याशी सल्िा मसित करिा-याची व्यिस्था  

अ.कं्र.
  

सल्िा मसितीचा विषय   कायाप्रिािीचे विस्ततृ 
ििान  

कोिता अधिननयम /ननयम पुनराितृ्ती 
काि  

1. स्थाननक सांस्था कर  
नोंदिी व वसुली ववषर्क 
र्िारीचे ननवारि करिे 

प्राप्र् होिा-र्ा हरकर्ी 
स्स्वकारुन ननवारि करिे 

 र्हाराष्ट्र र्हानगरपाललका 
अधिननर्र् 

 स्थाननक सांस्था कर ननर्र् 
2010 

साप्र्ाटहक 

 
 
 
 

र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(viii) 

 

कायााियाच्या सलमतीची यादी  

 र्ा.स्थार्ी सलर्र्ी 
 र्ा.र्हापाललका सिा 
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(ix) and (x) 

 

कायााियातीि अधिकारी ि कमाचारी यांच ेनाि ,पत्ते ि त्यांच ेिेतनाची माहहती  

 र्हानगरपाललकेच्र्ा सवा अधिकारी कर्ााचारी र्ाांची नाव,ेपत्र् ेव त्र्ाांचे वेर्न इ. बाबर्ची र्ाटहर्ी 
एकत्रत्रर् ररत्र्ा र्हानगरपाललकेच्र्ा www.amc.gov.in र्ा सांकेर्स्थळावर प्रलसध्द करण्र्ार् आलेली 
आहे.  
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xi)  

 

कायााियातीि मंजूर अदंाजपत्रक ि खचााचा तपशीि याची विस्ततृ माहहती  

 र्हानगरपाललकेच्र्ा www.amc.gov.in र्ा सांकेर्स्थळावर एकत्रत्रर्ररत्र्ा अांदाजपत्रकार्ध्रे् प्रलसध्द 
करण्र्ार् आलेली आहे. 
 
 
 

र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xii) नर्नुा अ 

 

कायााियातीि अनुदान िाटपाची कायापध्दती  

N.A. 
 
 
 
 

र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xii) नर्नुा ब 

 

कायााियातीि अनुदान कायाक्रमांतगात िाभाथींची विस्ततृ माहहती  

N.A. 
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xiii)  

 

कायााियातीि लमळािा-या/सिितीचा परिाना याची चािू िषााची तपशीििार माहहती  

परिाना/ परिानगी / सिितीच ेप्रकार    

N.A. 

 

 

र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xiv)  

 

कायााियातीि माहहतीच ेइिेक्ट्रॉननक स्िरुपात साठवििेिी माहहती  

अ.कं्र. दस्त ऎिजाचा 
प्रकार 

विषय कोित्या इिेक्ट्रॉननक 
नमुन्यात 

माहहती 
लमळविण्याची पध्दत 

जबाबदार व्यक्ट्ती 

1. नोंदिी 
प्रर्ािपत्र  

नोंदिी 
प्रर्ािपत्र 

सांगिकावर  अजााव्दारे    स्थाननक सांस्था 
कर अधिकारी  
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xv)  

 

कायााियातीि उपिब्ि सुवििांचा तक्ट्ता  

अ.कं्र. सवुििाच ेप्रकार  िेळ  कायापध्दती  हठकाि  

1. स्थाननक सांस्था कर िरिा 
करिे  

सांकेर् स्थळावर व पिुा 
वेळ  

स्थाननक सांस्था कर 
वविाग  
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xvi)  

 

कायााियातीि शासकीय माहहती अधिकारी /सहायक शासकीय माहहती अधिकारी /अवपलिय 

अधिकारी यांची विस्ततृ माहहती  

अ - शासकीय माहहती अधिकारी    

अ.कं्र. शासकीय माहहती 
अधिकारी यांच ेनाि  

पदनाम  कायाािय  पत्ता  अवपलिय 
अधिकारी  

1. 
सांस्था कर 
अधिकारी  

स्थाननक सांस्था 
कर वविाग  

कै.सांर् कैकाडी र्हारज 
व्र्ापारी सांकुल 2रा 
र्जला जुनी र्नपा जवळ 
र्ाळीवाडा,अहर्दनगर   

उप-आर्कुर् 
(सा.) 

 

ब - अवपलिय अधिकारी    

अ.कं्र. शासकीय माहहती 
अधिकारी यांच ेनाि  

पदनाम  कायाािय  पत्ता  अवपलिय 
अधिकारी  

1. उप-आर्कुर् (सा.)  उप-आर्कुर् 
(सा.)  

अहर्दनगर 
र्हानगरपाललका 
अहर्दनगर  

अहर्दनगर 
र्हानगरपाललका 
नववन प्रशासकीर् 
इर्ारर् ,नगर-
औरगाांबाद रोड, 
अहर्दनगर .   

उप-आर्कुर् 
(सा.) 
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र्ाटहर्ी अधिकार अधिननर्र् 2005 कलर् 4(1)(b)(xvii)  

 

कायााियातीि प्रकाशीत माहहती  

अ.कं्र. विषय कािाििी 
1. LBT कराची दरपत्रक  ननर्र् 2010 र्िील ननर्र् 23 नसुार अनसूचुी क र्िील वस्र्ुांचा दर 

र्ा.राज्र् शासनाचे र्ान्र्र्नेे राजपत्रार् प्रकालशर् करण्र्ार् रे्र्.े 
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