द ताचे मु ांक शु काबाबत अ॑िभिनणय करणेबाबतची कायप दती.

(Adjudication of document for assessment of Stamp Duty)
1)

वषयांचा सं

तपशील-

एखा ा द तास

महारा

मु ांक

अिधिनयमा वये कती मु ांक शु क दे य आहे ,याबाबत संबंिधत
द तातील प कारांनी द ता या
द ताचे मु ांक शु क िन

2) आव यक कागदप -े
अ) अिभिनणयासाठ
न दणी

व

मु ांक

संकेत थळावर
उपल ध)

ब) अजास

त क न प कारांना कळ वणे.,

Downloads या

. 5/- चा कोट फ
त

www.igrmaharashtra.gov.in या

सदराखाली

Forms या

टॅ प (लेबल

व पात)

ड) द ताचे मू यांकन / मु ांक शु क
या सव

या

व हत नमु यातील अज (अजाचा नमुना

वभागा या

क) मूळ द त व याची

तीसह लेखी अज के यास,

ठकाणी

या बाबींवर अवलंबून आहे,

बाबी दश वणार

कागदप े / पुरावे व आव यकता

3) आव यक शु क – महारा

मु ांक अिधिनयमाचे कलम 31 नुसार

अस यास

ित ाप .

- 100/- रोखीने.

4) कायप दती वषयी स व तर मा हती िमळ याचे ठकाण-

अ) मुंबई शहर व मुबई उपनगर ज हयाम ये मु ांक ज हािधकार
कायालय

ब) उव रत महारा ात सह ज हा िनबंधक तथा मु ांक ज हािधकार
कायालय

क) वभागा या

या

www.igrmaharashtra.gov.in

संकेत थळावर

Activities या सदराखाली Stamp Duty Collection या ठकाणी उपल ध
5) िनणय घेणारे अिधकार :- संबंिधत मु ांक ज हािधकार
6)

व हत कालावधीम ये अिभिनणय न के यास

कारणे लेखी

ज हािधकार

7) या

व पात दे यास जबाबदार अिधकार :- संबंिधत मु ांक

येबाबत

या याकडे त ार करता येईल तो अिधकार ,

कायालयाचा प ा व दरू वनी

मांक :-

अ)मुंबई शहर व मुंबई उपनगर
िनयं क,मुंबई
ब)

उव रत

उपमहािनर

याबाबतची लेखी

महारा ात,

ज हयाचे संदभात अपर मु ांक

संबंधीत

ादे िशक

वभागाचे

क व मु ांक उपिनयं क (स व तर याद
संकेत थळावर

न दणी

वभागा या

Organization

या

क)त ार या अनुषंगाने अपर मु ांक िनयं क / न दणी उपमहािनर

क

www.igrmaharashtra.gov.in

या

या

सदराखाली Offices या ठकाणी उपल ध )

यांनी केले या कायवाह ने नाग रकांचे समाधान न झा यास, नाग रकांनी
feedback@igrmaharashtra.gov.in या मेलवर आपली

ित

या न दवावी.

8) मु ांक ज हािधकार यांनी दलेला िनणय मा य नस यास
िनणया व

द कोण या तरतूद नुसार कोण या

करता येईल.

या या

ािधकरणाकडे अपील

अ) मू यांकनाबाबतचा िनणय मा य नस यास – महारा

मु ांक

अिधिनयमाचे कलम 32 ब अ वये – मुंबईम ये अपर मु ांक िनयं क,
मुंबई यांचेकडे तर उव रत महारा ात संबंधीत
उपमहािनर

ादे िशक वभागाचे न दणी

क व मु ांक उपिनयं क यांचेकडे दाखल करणे.

ब) द ताचे वग करण / मु ांक शु क आकारणीबाबतचा िनणय मा य
नस यास – महारा
िनयं क महसूल

मु ांक अिधिनयमाचे कलम 53 अ वये मु य

ािधकार तथा न दणी महािनर

पुणे यांचेकडे दाखल करणे.

क, महारा

रा य,

क) मू यांकन व द ताचे वग करण / मु ांक शु क आकारणी या दो ह
बाबतचा िनणय मा य नस यास – मु य िनयं क महसूल
तथा न दणी महािनर

क, महारा

ािधकार

रा य, पुणे यांचेकडे दाखल करणे.

