ठाणे महानगरपािलका, ठाणे
सन 2018-19 या आ थक वष या मालम ा करातील सूट / सवलतीस मुदतवाढ िद याबाबत.
-: ेसनोट :

सन 2018-19 या आ थक वष त जे करदाते यां या मालम े चा संपण
ू वष चा मालम ा कर
थकबाकीसह माहे 31 मे, 2018 पुव महापािलकेकडे जमा करतील अशा करदा यांना दुस या
सहामािह या सामा य करावर ( अ नशमन कर वगळता ) 10% सूट / सवलत दे या या सवलत
( Early Bird Incentive Scheme ) योजने स करदा यांनी उ फु त ितसाद िदले ला आहे .



करदा यांनी योजने स िदले या भरघोस ितसादामुळे माहे 31 मे, 2018 पयत मालम ा कराची सुमारे
. 142 कोटीची िव मी करवसुली झाले ली आहे . सदर वसुली मागील िद. 31 मे, 2017 रोजी या
वसुलीपे ा सुमारे

. 12 कोटीने जा त वसुली झालेली आहे .

भाग काय लयाकडील संकलन

क ावर करदा यांची कर भर याकिरता गद / रांग अस याने सदर मुदत वाढिवणेबाबत करदा यांनी
क ावर िवनंती के याने तसेच 10% ची सवलत वाढिव यास आणखी चांगली करवसुली वष या
सु वाती या ितमाहीतच होऊ शकेल हे िवचारात घे ता सदर 10% सूट / सवलतीची मुदत 15 जून,
2018 पयत वाढिव याचा शासकीय िनणय मा. आयु त महोदय यां नी घे तलेला आहे .


सबब, जे करदाते पिह या सहामािह या करा या र कमेसोबत दुस या सहामािह या कराची र कम
थकबाकीसह माहे 15 जून, 2018 पयत महापािलकेकडे जमा करतील, अशा करदा यांना दुस या
सहामािह या सामा य करावर ( अ नशमन कर वगळता ) 10% सूट / सवलत िमळणार आहे . याचा
करदा यांनी अव य लाभ यावा.



करदा यांना मालम ा कर www.thanecity.gov.in या महापािलके या संकेत थळावरील इ सुिवधा
कॉलमम ये ‘ मालम ा कर ’ याव न कवा याच कॉलममधील ‘ माय िपटॅ स ’ ( Property Tax or
My PTax Link under e Services ) या लकव न तसेच myptax.thanecity.gov.in या लकवर
लक क न ऑनलाईन प दतीने भर याची सुिवधा उपल ध केली आहे .

(ओम काश िदवटे )

उपआयु त (कर)
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