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सभाऩती संिीऩ जाधि : कर आकारणी ि कर संकिन
सलमतीची बैठक
नागऩरू , ता. २६ : ननळडणुकीच्या आचारशंहषतेमल
ु े ऩहषल्या नतमाषीतीऱ माऱमत्ता

कर ळशऱ
ु ी प्रभावळत झाऱी षोती. ऩढ
ु े ऩन्
ु षा वळधानशभेच्या ननळडणुका अशल्यामल
ु े

कर ळशऱ
ु ीचे शषामाषीचे उहिष्ट ननळडणक
ु ीऩळ
ू ी ऩण
ू ण करा, अशे ननदे ऴ कर आकारणी
ळ कर शंकऱन शममतीचे शभाऩती शंदीऩ जाधळ यांनी हदऱे.

कर आकारणी ळ कर शंकऱन शममतीची ऩहषऱी बैठक ऴक्र
ु ळारी (ता. २६) डॉ.

ऩंजाबराळ दे ऴमख
ु स्मत
ृ ी शभागष
ृ ात ऩार ऩडऱी. याप्रशंगी ते बोऱत षोते. बैठकीऱा
शममतीचे उऩशभाऩती शन
ु ीऱ अग्रळाऱ, शदस्य मषें द्र धनवळजय, उज्जज्जळऱा ऴमाण,

मऴल्ऩा धोटे , उऩायक्
ु त राजेऴ मोहषते, शषायक आयक्
ु त (कर) मममऱंद मेश्राम, कर

अधीसक गौतम ऩाटीऱ, शषायक आयक्
ु त प्रकाऴ ळराडे, राजू मभळगडे, शभ
ु ाव जयदे ळ,
षररऴ राऊत उऩस्स्थत षोते.

ऩढ
ु े बोऱताना शभाऩती शंदीऩ जाधळ म्षणाऱे, चाऱू ळवाणत ननळडणुका आल्याने कर
ळशऱ
ु ीळर त्याचा ऩररणाम नक्कीच ऩडऱा आषे . मात्र, ननळडणक
ु ीव्यनतररक्त कालात

कर वळभागातीऱ अधधकारी, कमणचाऱयांनी कायणतत्ऩर राषून ळशऱ
ु ीचे उहिष्ट गाठायऱा
षळे. मागीऱ ळवीशारख्या बबऱाच्या अडचणी याळवी नक्कीच नाषी. त्यामल
ु े प्राप्त
बबऱ तातडीने नागररकांऩयंत ऩोषचवळण्यात याळे. ऩढ
ु ीऱ बैठकीऩयंत १०० टक्के
बबऱाचे ळाटऩ करण्यात याळे, अशे ननदे ऴ त्यांनी हदऱे.

ज्जया माऱमत्तांचा कर गेल्या काषी ळवांऩाशन
ू थकीत आषे , त्या माऱमत्तांचा मऱऱाळ
करण्याच्या शच
ू नाषी शभाऩती शंदीऩ जाधळ यांनी हदल्या. ऩढ
ु ीऱ महषन्यात

झोनननषाय बैठका घेऊन कर ळशऱ
ु ीचा शवळस्तर आढाळा घेण्यात येईऱ. कामचक
ु ार
कमणचाऱयांळर कारळाई करण्यात येईऱ, अशा इऴाराषी त्यांनी याळेली हदऱा.

तत्ऩळ
ू ी शभाऩती शंदीऩ जाधळ यांनी कर ळशऱ
ु ीचा झोनननषाय आढाळा घेतऱा.

मागीऱ ळवीची आणण याळवीची जुऱै महषन्यातीऱ कर ळशऱ
ु ीची आकडेळारी त्यांनी

घेतऱी. याळवी करळशऱ
ु ी अधधक प्रभाळीऩणे करण्याशाठी काय करता येईऱ, याबाबत
त्यांनी झोन अधधकाऱयांकडून शच
ू ना मागवळल्या. शकारात्मक मानमशकतेतून काम

करण्याचे आळाषन त्यांनी याळेली केऱे. याळेली शममतीच्या अन्य शदस्यांनीषी कर

ळशऱ
ु ीशंदभाणत काषी शच
ू ना केल्या. शषायक आयक्
ु त (कर) मममऱंद मेश्राम यांनीषी
करळशऱ
ु ी उहिष्टाशंदभाणत माहषती हदऱी. उऩायक्
ु त राजेऴ मोहषते यांनी प्रत्येक

आठळड्याऱा कर ळशऱ
ु ीचा आढाळा घेण्यात येतो, अशे शांगत कमणचाऱयांनी आता
कामाचा ळेग ळाढवळण्याचे आळाषन केऱे.

बैठकीऱा झोनमधीऱ कर वळभागाचे अधधकारी उऩस्स्थत षोते.

