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ऑनऱाईन टॅक्स पेमेंट 
सेिेर्ा ऱाभ घ्या : 

महापौर नंदा जजर्कार 

एर्डीएफसी बँकेच्या सहकायाकने मनपाच्या 
‘प्रॉपटी टॅक्स कऱेक्शन व्हॅन’रे् उद घाटन 

नागपरू, ता. १ : नागरयकाांना अधधकाधधक चाांगल्मा वोमी देण्मावाठी नागऩयू 
भशानगयऩालरका कटिफद्ध आशे. डिजीिर मगुात नागरयकाांना भारभत्ता कयशी 
डिजीिर स्लरूऩात बयणे वोमीच ेव्शाले, मावाठी भनऩाने आता एचिीएपवी फँकेच्मा 
वशकामााने वला ऩेभेंि वेला ऑनराईन केल्मा आशेत. मावोफतच नागरयकाांवाठी 
दशाशी झोनभध्मे प्रॉऩिी िॅक्व करेक्ळन व्शॅन फपयणाय आशे. माभाध्मभातून 



नागरयक योख फकां ला िफेीि, के्रडिि कािाच्मा भाध्मभातून भारभत्ता कयाचा बयणा 
करु ळकतात. मा रोकालबभखु वेलेचा राब घ्माला, अवे आलाशन भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी केरे. 

नागऩयू भशानगयऩालरकेने एचिीएपवी फँकेच्मा वशकामााने ‘प्रॉऩिी िॅक्व करेक्ळन 
व्शॅन’ची वेला नागरयकाांवाठी वरुु केरी. मा वेलेच ेउद घािन भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांच्मा शस्त े भनऩा भखु्मारमात कयण्मात आरे. मालेऱी त्मा फोरत शोत्मा. 
कामाक्रभारा उऩामकु्त ननतीन काऩिणीव, स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभतीच े
वबाऩती वांजम फांगारे, जरप्रदाम वलभतीच ेवबाऩती वऩ ांिू झरके, वशामक आमकु्त 
(कय ल कय आकायणी) लभलरांद भेश्राभ, आमिीओ इन्चाजा स्लप्नीर रोखांि,े 

एचिीएपवी फँकेच े वका र शेि वललेक शाांिा, क्रस्चय शेि गगनदीऩ फधुयाजा, वदय 
ळाखेच े व्मलस्थाऩक वलक्रभ चौशान, वशामक व्मलस्थाऩक वभीय गुप्ता उऩजस्थत 
शोत.े 

भारभत्ता कय बयण्मावाठी केरेरी ऑनराईन ऩेंभेि वेला आणण प्राऩिी िॅक्व 
करेक्ळन व्शॅनभऱेु नागरयकाांना कय बयणे आता अधधक वोमीच ेशोईर. भनऩाच्मा 
कामाारमात जाऊन याांगेत रागण्माऩेषा वांगणक फकां ला स्भािा पोनलरून नागरयक 
वोप्मा ऩद्धतीने कय अदा करू ळकतात. माभऱेु कय वांकरनात नक्कीच लाढ शोईर, 

अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी मालेऱी व्मक्त केरा. 

भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी प्राऩिी िॅक्व करेक्ळन व्शॅनरा झेंिी दाखवलरी. तत्ऩलूी 
एचिीएपवी फँकेच्मा लतीने ळाखा व्मलस्थाऩक वलक्रभ चौशान आणण वशामक 
व्मलस्थाऩक वभीय गपु्ता माांनी भशाऩौय नांदा जजचकाय, उऩामकु्त ननतीन काऩिणीव 
ल उऩजस्थत भान्मलयाांच े ऩषु्ऩगुच्छ देऊन स्लागत केरे. ळाखा व्मलस्थाऩक वलक्रभ 
चौशान माांनी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांना वांऩणूा ऑनराईन ऩेभेंिची आणण व्शॅनच्मा 
कामाप्रणारीची भाटशती टदरी. मालऱेी भनऩाच ेअधधकायी ल कभाचायी उऩजस्थत शोते.  


