
(कंत्राटदाराकरीता LBT भरणेच ेपर्ाार्ाबाबत सादर करावर्ाच ेप्रततज्ञापत्र नमनुा) 

 

प्रततज्ञापत्र (Affidavit) 

  (पहा नियम 27(5)) 

 मी श्री/श्रीम. …………………………………………………………………………………………………… वय वर्षे …...…… रा. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… सत्य प्रनिजे्ञवर मी 

…………………………………………………………………………………………………… या व्यवसायाचा मालक/ फममचा प्रोप्रायटर/ भागीदार 
म्हणूि प्रनिज्ञापत्र करुि देिो की,  

1. मी/आम्ही ……………………………………………………………… याांच े करीिा ………………………………………… कामासाठी कां त्राटदार 

म्हणूि करारिामा केलेला आहे. या कामासाठी स्थानिक सांस्था कर नियम २०१० मधील िरिूदीिुसार शहराबाहेरुि 
आयाि केलेल्या मालावर LBT भरण्याची जबाबदारी माझी/आमची आहे. 

2. मी/आम्ही आमच े फममची स्थानिक सांस्था करासाठी िोंदणी केली असूि, त्याचा LBT No. 
…………………………………………………… असा आहे.  

3. महाराष्ट्र महािगरपाललका(स्थानिक सांस्था कर) नियम, 2010 मधील नियम 27(5) मधील िरिूदीिुसार वरील 
िमूद कामाकररिा आम्ही जो माल आयाि करणार आहोि. अशा मालावर स्थानिक सांस्था कर भरणा करणेकामी 

खालील पयामय आहेि. 

अ)  शहराच्या हद्दीि आयाि केलेल्या मालाच्या ककां मिीवर स्थानिक सांस्था कर प्रदाि करणे. 

ब)  कां त्राट मूल्याच्या एकूण रक्कमेच्या 0.25% इिक्या ठोक दरािे स्थानिक सांस्था कराच ेठोक प्रदाि करणे. 

वरील पयामयाांपैकी स्थानिक सांस्था कर भरणेकामी आम्ही अ.क्र.--------चा पयामय स्वीकारि आहोि. सदर 
पयामयािुसार LBT आम्ही भरणार असूि आवश्यकिवेेळी त्याबाबिची सवम कागदपत्रे, चलिे, बीले, रजजस्टर इ. 
उपलब्ध करुि देण्याची जबाबदारी आमची राहणार आहे याची आम्हाला जाणीव करुि देणेि आलेली आहे. 

 

4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



[ आम्ही अ.क्र. 3अ िुसार शहराच्या हद्दीि आयाि केलेल्या मालाच्या ककां मिीवर स्थानिक सांस्था कर प्रदाि 

करणे. हा पयामय स्वीकारला असल्यामुळे काम पूणम होईपयिं वेळोवेळी जो माल आयाि केला जाईल त्यावरील 

स्थानिक सांस्था कर वेळोवेळी भरणेची जबाबदारी आमची राहील.] 

[आम्ही अ.क्र. 3ब िुसार कां त्राट मूल्याच्या एकूण रक्कमेच्या 0.25% इिक्या ठोक दरािे स्थानिक सांस्था 

कराच ेठोक प्रदाि करणे. हा पयामय स्वीकारला असलेमुळे करारिाम्यािुसार कां त्राटमूल्य एकूण र.रु. -------------- 
आहे  त्यािुसार स्थानिक सांस्था कराची एकूण रक्कम-------------------होिे.  सदर रक्कम रु. --------------------  
भरलेचा पुरावा सोबि सादर केला आहे.] 

(वरीलपैकी जो पर्ाार् तनवडला असेल फक्त तो नमूद करावा.) 

5. स्थानिक सांस्था कराची रक्कम भरणे सांबांधाि िफावि/चूक निदशमिास आल्यास स्थानिक सांस्था कर नियमािील 

िरिूदीिुसार स्थानिक सांस्था कर व शास्िीच्या रकमा भरणेस मी पात्र असेि. 

 वरील प्रमाणे स्थानिक सांस्था करासाठी मी सत्य प्रनिजे्ञवर प्रनिज्ञापत्र करुि ददले असे. 

  

दठकाण -                        

ददिाांक -   

प्रनिज्ञापत्र करुि देणार 

िाव 

पत्िा 

ई-मेल 

 

 

 

 

      प्रपत्र – अ  



          

                       स्वर्घंोषणापत्र 

(शासन तनणार् क्र 1614/345/प्र.क्र.71/18-अ ददनांक 09 माचा, 2015) 

 

 

मी………………………………………………………………श्री.………………………………………………… याांचा मुलगा/ मुलगी 

वय……….वर्षम, आधार क्रमाांक(असल्यास)………………………………………………… व्यवसाय…………………… राहणार 

……………………………………………………… याव्दारे घोषर्षि करिो / करि ेकी, वरील सवम मादहिी माझ्या व्यक्िीगि 
मादहिी व समजूिीिुसार खरी आहे. सदर मादहिी खोटी आढळूि आल्यास, भारिीय दांड सांदहिा अन्वये 
आणण / ककां वा सांबांधधि कायदयािुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यािुसार मी लशक्षेस पात्र राहीि 
याची मला पूणम जाणीव आहे. 

 

 

दठकाण :………………………………………   अजादाराची सही …………………………………………… 

 

 

ददिाांक : ……………………………………   अजादाराच ेनांव …………………………………………… 

 
 
 
 

पपपंरी चचचवंड महानगरपाललका, पपपंरी पुणे 18 

स्थातनक संस्था कर पवभाग  

              [ महाराष्ट्र महािगरापाललका (स्थानिक सांस्था कर )नियम 2010 मधील नियम 27(5)] 
 
 

प्रनि, 

 

अजमदाराचा फोटो 



मा.सहा.आयुक्ि 

स्थानिक सांस्था कर षवभाग  

षपांपरी धचांचवड महािगरपाललका 
षप ांपरी पुणे 18  

 

 षवर्षय - महाराष्ट्र महािगरापाललका (स्थानिक सांस्था कर )नियम 2010 मधील  

               नियम 27(5) िुसार बाांधकाम व्यावसानयक/कां त्राटदार याांिी स्थानिक         

                   सांस्था कर   प्रदाि करणेचा पयामय स्वीकारणेबाबि. 

1) स्थानिक सांस्था कर िोंदणी –  -------------------------------------------------- 
क्रमाांक 

2) कां त्राटदाराच ेिाांव व पत्िा –        --------------------------------------------------- 
                          --------------------------------------------------- 
                          --------------------------------------------------- 
ई-मेल व भ्रमणध्विी      –  ---------------------------------------------------- 

3) कां त्राटदाराच ेव्यवसायाच े   –  ---------------------------------------------------- 
 िाांव व पत्िा                ---------------------------------------------------- 
                          ---------------------------------------------------- 

     4 )  कां त्राट घेिलेल्या साईटचा –    ---------------------------------------------------- 
     पत्िा                        ----------------------------------------------------                                                                        

                                ---------------------------------------------------- 
5) षपां.धच.मिपा षवभाग/करारिामा– ----------------------------------------------------       
 
   केलेल्या व्यावसानयक/व्यक्िीच े  ----------------------------------------------------- 

िाांव व पत्िा                 ----------------------------------------------------- 
ई-मेल व भ्रमणध्विी       – ----------------------------------------------------- 
 
                                   

6) स्थानिक सांस्था कर प्रदाि करणेचा पयामय(दद.6 ऑगस्ट 2012 च्या शासि    

   निणमयािुसार) 

अ) शहराच्या हददीि बाांधकामाकरीिा ककां वा वापराकरीिा आयाि केलेल्या मालाच्या   

          ककां मिीवर स्थानिक सांस्था कर प्रदाि करणे 



      ब) कां त्राट मूल्याच्या एकूण रकमेच्या 0.25% इिक्या ठोक दरािे स्थानिक सांस्था कराच े                       

         ठोक प्रदाि करणे.  

 

7) अिु.क्र. 6 येथे िमूद केलेल्या पयामया पैकी -------------------------------------------------
------------------------------------------------------, सदर पयामयािे स्थानिक सांस्था कर 
भरणेस यादवारे अजम करीि आहे. 

8) सदरचा अजम अिुक्रमाांक 4 येथे िमूद केलेल्या कां त्राट घेिलेल्या साईट करीिा असे. 
9) षवहीि िमुन्यािील खालील कागदपत्र ेसोबि जोडली असे. 
अ) प्रनिज्ञापत्र  

ब) करारिामा प्रि  

 
 

 

                                                                      अजादाराचे नांव व सही 


