(बांधकाम यावसाियका कर ता LBT भरणेचे पयायाबाबत
ित ाप

ित ाप

नमुना)

(Affidavit)

(पहा िनयम 27(4))
ी/ ीम. ……………………………………………………………………………………………………

मी
वय

…...……

वष

रा.

………………………………………………………………………………………………………………………………
… स य

ित ेवर मी ……………………………………………………………………………………………………

या बांधकामाचा मालक/ फमचा

ो ायटर/ भागीदार

हणून

ित ाप

क न दे तो क ,

1. आमचे फम ने पंपर िचंचवड महानगरपािलका ह त ……………………………………………………… या
ठकाणी बांधकाम करणेक रता महानगरपािलकेकडे बांधकामाचे लॅन सादर क न बांधकाम परवानगी मागीतली आहे.
आ ह

लॅन माणे ………… मज यापयतचे एकूण ………………… चौ.मी. बांधकाम करणार आहोत. सदर
मांक …………………………………………………… अ वये मंजूर केलेला असून सदर नकाशा

नकाशा मंजूर

सुधार त (Revised) होणारे बदल माझेवर बंधनकारक राहणार आहे त.

2.

आ ह

आमचे

फमची

थािनक

सं था

करासाठ

न दणी

असून,

केली

याचा

LBT

No.

…………………………………………………… असा आहे .

3. महारा

महानगरपािलका( थािनक सं था कर) िनयम, 2010 मधील िनयम 27(4) मधील तरतूद नुसार वर ल

नमूद बांधकामाक रता आ ह जो माल आयात करणार आहोत. अशा मालावर

थािनक सं था कर भरणा करणेकामी

खालील पयाय आहे त.

अ) शहरा या ह त बांधकामाक रता कंवा वापराक रता आयात केले या माला या
कंमतीवर

थािनक सं था कर

ब) खालील मानांकानुसार

i)

दान करणे.

थािनक सं था कराचे ठोक

दान करणे.

चौ या मज यापयतचे बांधकाम( या इमारतीत उ ाहन नसेल तेथ)े

( पये.शंभर )

ii)

पये 100

ती चौ.मी.

सात या मज यापयतचे बांधकाम ( या इमारतीत उ ाहन असेल तेथ)े

पये 150 ( पये द डशे)

चौ.मी.

iii)

उ ुंग इमारतीचे बांधकाम (सात मज यापे ा अिधक)
ती चौ.मी.

पये 200 (

पये दोनशे)

ती

थािनक सं था कर भरणेकामी आ ह अ. .--------चा पयाय

वर ल पयायांपैक

पयायानुसार LBT आ ह भरणार असून आव यकतेवेळ

वीकारत आहोत. सदर

याबाबतची सव कागदप ,े चलने, बीले, र ज टर इ.

उपल ध क न दे याची जबाबदार आमची राहणार आहे याची आ हाला जाणीव क न दे णेत आलेली आहे .

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------[ आ ह अ. . 3अ नुसार

थािनक सं था कर भरणेचा पयाय

होईपयत वेळोवेळ जो माल आयात केला जाईल

यावर ल

वीकारला अस यामुळे

लॅननुसार बांधकाम पूण

थािनक सं था कर वेळोवेळ भरणेची जबाबदार आमची

राह ल.]

[आ ह अ. . 3ब नुसार
सं था कर भरणेकामी ठोक
क रता एकूण

लॅननुसार बांधकाम पू ण होईपयत जो माल आयात होणार आहे .
दान करणेचा पयाय

वीकारला असलेमुळे

थािनक सं था कराची र कम-------------------होते.

तरतूद नु सार वर ल रकमेपैक 50% र कम आगाऊ
याचा पु रावा सोबत सादर केला आहे. उव रत
यापैक जे अगोदर घडे ल

माणे एकूण---------------चौ.मी.

लॅन

थािनक सं था कर िनयम 27(4) मधील

. --------------------आ ह भरणा केली आहे .

यावेळ भरणा क न याची पावती सादर केली जाईल.]
तो नमूद करावा.)

थािनक सं था कराची र कम भरणे संबं धात तफावत/चूक िनदशनास आ यास

तरतूद नु सार
वर ल

थािनक सं था कर व शा ती या रकमा भरणेस मी पा
माणे

थािनक

थािनक सं था कराची 50% र कम बांधकाम पू ण व कंवा भोगवटा

(वर लपैक जो पयाय िनवडला असेल फ

5.

हणून

यावर ल

थािनक सं था करासाठ मी स य

ित ेवर

थािनक सं था कर िनयमातील

असेन.
ित ाप

क न दले असे.

ठकाण
दनांक
ित ाप

क न दे णार

नाव
प ा
ई-मेल

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

प

– अ

वयंघोषणाप

(शासन िनणय

अजदाराचा फोटो

1614/345/ . .71/18-अ दनांक 09 माच, 2015)

मी……………………………………………………………… ी.………………………………………………

…

यांचा

मुलगा/

वय……….वष,

मुलगी

मांक(अस यास)…………………………………………………

आधार

यवसाय……………………

राहणार

……………………………………………………… या दारे घो षत करतो / करते क , वर ल सव मा हती
मा या

य

गत मा हती व समजूतीनुसार खर आहे . सदर मा हती खोट आढळू न आ यास, भारतीय दं ड

सं हता अ वये आ ण / कंवा संबंिधत कायदयानुसार मा यावर खटला भरला जाईल व
िश ेस पा

यानुसार मी

राह न याची मला पू ण जाणीव आहे .

ठकाण :………………………………………

अजदाराची

सह

……………………………………………
दनांक : ……………………………………

……………………………………………

अजदाराचे

नांव

पंपर िचचंवड महानगरपािलका, पंपर पुणे 18
थािनक सं था कर वभाग
[ महारा

महानगरापािलका ( थािनक सं था कर )िनयम 2010 मधील िनयम 27(4)]

ित,
मा.सहा.आयु
थािनक सं था कर वभाग
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर पुणे 18
वषय - महारा

महानगरापािलका ( थािनक सं था कर )िनयम 2010 मधील

िनयम 27(4) नुसार बांधकाम यावसाियक/कं ाटदार यांनी
सं था कर
1)

दान करणेचा पयाय

थािनक

वीकारणेबाबत.

थािनक सं था कर न दणी – -------------------------------------------------मांक

2)

यावसाियकाचे नांव व प ा – ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ई-मेल व

3)

मण वनी

– ----------------------------------------------------

यवसायाचे नांव व प ा

– ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 ) यवसायाचे ठकाण/ साईटचे – ---------------------------------------------------नांव व प ा

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) सादर आराखडयानुसार बांधकाम - -------------------------------------------------े
6) आ कटे ट नांव व प ा

– ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई-मेल व

मण वनी

– ----------------------------------------------------

7) बांधकाम चालू करणेचे दाख याचा
व स म
8)

मांक --------------- दनांक -------------------

ािधकार नांव -----------------------------------------------------------

थािनक सं था कर

दान करणेचा पयाय( द.6 ऑग ट 2012

या शासन िनणयानुसार)

अ) शहरा या हदद त बांधकामाकर ता कंवा वापराकर ता आयात केले या माला या
कंमतीवर

थािनक सं था कर

ब) बांधकामाचे मज यानुसार ठोक

दान करणे
थािनक सं था कर भरणे.

9) अनु. . 8 येथे नमूद केले या पयाया पैक ------------------------------------------------------------------------------------------------------, सदर पयायाने

थािनक

सं था कर भरणेस यादवारे अज कर त आहे .
10) सदरचा अज अनु मांक 4 येथे नमूद केले या यवसायाचे ठकाण/ साईट कर ता असे.
11) वह त नमु यातील खालील कागदप े सोबत जोडली असे.
अ) पी.सी.एन.ट .ड .ए कड ल प
आ) ित ाप
ब) करारनामा

त (असलेस)

क) शासनाचे/मनपाचे संबंिधत वभागाकड ल बांधकाम चालू करणेचा दाखला
ड) मंजूर आराखडा (Plan)
ई) कुलमुख यारप

(पॉवर ऑफ अँटन ) असलेस

फ) भरणा चलन झेरॉ स

त (LBT ठोक प दतीने भरलेस)

अजदाराचे नांव व सह

