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३१ मार्कऩयतं ‘टागेट’ ऩूर्क करा 
अन्यथा कारिाईऱा सामोरे जा! : 

संदीऩ जाधि 

माऱमत्ता कर िसुऱी ि माऱमत्ता कर 
ननधाकरकबाबत आढािा बैठक 

नागऩरू, ता. ७ : ऴषरातीऱ माऱमत्ता कर ळशऱुीबाबत शळव झोनऱा ददऱेऱे ९० टक्के 
कर ळशऱुीच े‘टागेट’ येत्या ३१ माचवऩयतं ऩणूव करा अन्यथा कारळाईऱा शामोरे जा, 
अशा इऴारा कर आकारणी ळ कर शंकऱन वळऴवे शममतीच ेशभाऩती शंदीऩ जाधळ 
यांनी ददऱे. 

माऱमत्ता कर ळशऱुी ळ माऱमत्ता कर ननधावरकबाबत गरुूळारी (ता.७) मनऩा 
मखु्याऱयातीऱ डॉ. ऩंजाबराळ देऴमखु स्मतृी स्थायी शममती शभागषृात आढाळा 
बठैक आयोजजत करण्यात आऱी षोती. बठैकीत शममतीच े उऩशभाऩती शनुीऱ 
अग्रळाऱ, शदस्या ॲड. ममनासी तेऱगोटे, मंगऱा ऱाजेंळार, कर ळ कर आकारणी 



वळभागाच ेशषायक आयकु्त ममऱींद मेश्राम, शषायक आयकु्त शभुाव जयदेळ, प्रकाऴ 
ळराड,े अऴोक ऩाटीऱ, गणेऴ राठोड, षरीऴ राउत, जस्मता काले, शळुणाव दखणे यांच्याशष 
शळव झोनच ेकर अधीसक, शषायक कर ननधावरक उऩजस्थत षोते. 

शंऩत्ती कर षे नागऩरू मषानगरऩामऱकेच े उत्ऩन्नाच े स्रोत अशनू याशाठी 
वळभागाच्या अधधकारी, कमवचा-यांना ळारंळार ननदेऴ देउनषी ननधावररत ळेलेत 
‘टागेट’मधीऱ कर ळशऱुी करण्यात आऱी नाषी. प्रत्येक झोनऱा थकीत करमकु्त 
करण्याबाबतषी अंमऱबजाळणी करण्याशंदभावत अनेकदा बठैक घेउन ननदेऴ देण्यात 
आऱे. यामध्ये आजघडीऱा दषाषी झोनमधीऱ काषी ळाडव थकीत कर मकु्त षोत 
आषेत षी चागंऱी बाब अशनू याबाबत कर आकारणी ळ कर शंकऱन वळऴवे 
शममतीच ेशभाऩती शंदीऩ जाधळ यांनी अधधका-यांच ेअमभनंदन केऱे. मार ननधावररत 
ळेलेत ठरावळक कर ळशऱुी न झाल्याबद्दऱ त्यांनी ननराऴाषी व्यक्त केऱी. 

येत्या ३१ माचवऩयतं प्रत्येक झोनकडून ९० टक्के कर ळशऱुी करण्याच े‘टागेट’ शळव 
झोनऱा याळेली देण्यात आऱे. ९० टक्क्यांऩेसा कमी कर ळशऱुी करणा-या 
झोनमधीऱ कमवचा-यांळर शक्तीची कारळाई करण्यात येईऱ. मऴळाय ‘टागेट’ ऩणूव न 
झाल्याश त्याश शंबधंधत ळाडव अधधका-याऱाषी जबाबदार ठरळनू त्यांच्याळर शक्तीची 
कारळाई करण्याचा इऴारा कर आकारणी ळ कर शंकऱन वळऴवे शममतीच ेशभाऩती 
शंदीऩ जाधळ यांनी याळेली ददऱा. 

याळेली कर आकारणी ळ कर शंकऱन वळऴवे शममतीच ेशभाऩती शंदीऩ जाधळ यांनी 
दषाषी झोनमधीऱ माऱमत्ता कर आकारणी, माऱमत्ता कर मागणी देयके तामीऱ 
करण्याबाबत आणण मे. शायबर मशटीम ॲण्ड शॉफ्टळेअर मऱ. ळ मे. अनंत 
टेक्नॉऱॉजी मऱ. न ेकराळयाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढाळा घेतऱा. 

कर ळशऱुी शंदभावत शळव अधधकारी, कमवचा-यांनी मानमशकता बदऱनू जबाबदारीतून 
काम कराळ,े प्रत्येक नागररकांच्या शमस्या शोडळनू, नागररकांऴी शंळाद शाधनू, 

नागररकांचा वळश्ळाश शंऩादन करून त्यानंा कर भरण्याशाठी तयार कराळ,े अशे 



आळाषनषी कर आकारणी ळ कर शंकऱन वळऴवे शममतीच ेशभाऩती शंदीऩ जाधळ 
यांनी याळलेी शंबधंधत अधधकारी ळ कमवचा-यांना केऱे. 
 


