
(बाांधकाम व्यावसाययका करीता LBT भरणेच ेपयाायाबाबत प्रयतज्ञापत्र नमनुा) 

प्रयतज्ञापत्र (Affidavit) 

(पहा नियम 27(4)) 

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

…………………………………………………………………………………………………… या बाांधकामाचा मालक/ फममचा प्रोप्रायटर/ भागीदार 

म्हणूि प्रनिज्ञापत्र करुि देिो की,  

 

1. आमच ेफमम िे पप ांपरी चचांचवड महािगरपाललका हद्दीि ……………………………………………………… या ठिकाणी बाांधकाम 

करणेकररिा महािगरपाललकेकड े बाांधकामाच े प्लॅि सादर करुि बाांधकाम परवािगी मागीिली आहे. आम्ही 

प्लॅिप्रमाणे ………… मजल्यापयंिच ेएकूण ………………… चौ.मी. बाांधकाम करणार आहोि. सदर िकाशा मांजूरी क्रमाांक 

…………………………………………………… अन्वये मांजूर केलेला असूि सदर िकाशा सुधारीि (Revised) होणारे बदल 

माझवेर बांधिकारक राहणार आहेि. 

 

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

 

3. महाराष्ट्र महािगरपाललका(स्थानिक सांस्था कर) नियम, 2010 मधील नियम 27(4) मधील िरिूदीिुसार वरील 
िमूद बाांधकामाकररिा आम्ही जो माल आयाि करणार आहोि. अशा मालावर स्थानिक सांस्था कर भरणा करणेकामी 

खालील पयामय आहेि. 

 

अ) शहराच्या हद्दीि बाांधकामाकररिा ककां वा वापराकररिा आयाि केलेल्या मालाच्या   

   ककां मिीवर स्थानिक सांस्था कर प्रदाि करणे. 

ब) खालील मािाांकािुसार स्थानिक सांस्था कराच ेिोक प्रदाि करणे. 

   i) चौथ्या मजल्यापयंिच ेबाांधकाम(ज्या इमारिीि उद्वाहि िसेल िथेे) रुपये 100 

          (रुपये.शांभर ) प्रिी चौ.मी. 

 ii) सािव्या मजल्यापयिंच ेबाांधकाम (ज्या इमारिीि उद्वाहि असेल िेथे) रुपये 150 (रुपये दीडशे) प्रिी 
चौ.मी. 

       iii) उत्िुांग इमारिीचे बाांधकाम (साि मजल्यापेक्षा अचधक) रुपये 200 ( रुपये दोिशे)  

           प्रिी चौ.मी. 

 



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 स्थानिक सांस्था कर भरणेचा पयामय स्वीकारला असल्यामळेु प्लॅििुसार बाांधकाम पूणम 
होईपयंि वेळोवेळी जो माल आयाि केला जाईल त्यावरील स्थानिक सांस्था कर वेळोवेळी भरणेची जबाबदारी आमची 
राहील.] 

 

[आम्ही अ.क्र. 3ब िुसार प्लॅििुसार बाांधकाम पूणम होईपयंि जो माल आयाि होणार आहे. त्यावरील स्थानिक सांस्था 

कर भरणेकामी िोक प्रदाि करणेचा पयामय स्वीकारला असलेमुळे प्लॅि प्रमाणे एकूण---------------चौ.मी. कररिा 

एकूण स्थानिक सांस्था कराची रक्कम-------------------होिे. स्थानिक सांस्था कर नियम 27(4) मधील  

िरिूदीिुसार वरील रकमेपैकी 50% रक्कम आगाऊ म्हणूि रु. --------------------आम्ही भरणा केली आहे. त्याचा 
पुरावा सोबि सादर केला आहे. उवमररि स्थानिक सांस्था कराची 50% रक्कम बाांधकाम पूणमत्व ककां वा भोगवटा यापैकी 

जे अगोदर घडले त्यावेळी भरणा करुि त्याची पाविी सादर केली जाईल.] 

(वरीलपैकी जो पयााय यनवडला 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 करासािी मी सत्य प्रनिजे्ञवर प्रनिज्ञापत्र करुि ठदले असे. 

  

ठिकाण                         

ठदिाांक    

प्रनिज्ञापत्र करुि देणार 

िाव 

पत्िा 

ई-मेल 

 

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

 

 

      प्रपत्र – अ  



          

                       स्वयांघोषणापत्र 

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

 

 

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

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

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

 

ठिकाण :………………………………………   अजमदाराची सही …………………………………………… 

ठदिाांक : ……………………………………  अजमदाराच ेिाांव …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पप ांपरी चचचांवड महानगरपाललका, पपांपरी पुणे 18 

स्थायनक सांस्था कर पवभाग  

           [ महाराष्ट्र महािगरापाललका (स्थानिक सांस्था कर )नियम 2010 मधील नियम 27(4)] 
 
 

 

अजमदाराचा फोटो 



प्रनि, 
मा.सहा.आयुक्ि 

स्थानिक सांस्था कर पवभाग  

पपांपरी चचांचवड महािगरपाललका 
पप ांपरी पुणे 18  

 

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

               नियम 27(4) िसुार बाांधकाम व्यावसानयक/कां त्राटदार याांिी स्थानिक         

                   सांस्था कर   प्रदाि करणेचा पयामय स्वीकारणेबाबि. 

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

2) व्यावसानयकाच ेिाांव व पत्िा –  --------------------------------------------------- 
                          --------------------------------------------------- 
                          --------------------------------------------------- 
ई-मेल व भ्रमणध्विी      –  ---------------------------------------------------- 

3) व्यवसायाच ेिाांव व पत्िा    –  ---------------------------------------------------- 
                          ---------------------------------------------------- 
                          ---------------------------------------------------- 

     4 )  व्यवसायाच ेठिकाण/ साईटच े–  ---------------------------------------------------- 
     िाांव व पत्िा                  ----------------------------------------------------                                                                        

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

5) सादर आराखडयािुसार बाांधकाम - -------------------------------------------------- 
क्षेत्र 

6) आककम टेक्ट िाांव व पत्िा     –  ---------------------------------------------------- 
                          ---------------------------------------------------- 
                          ---------------------------------------------------- 
ई-मेल व भ्रमणध्विी       – ---------------------------------------------------- 
 
                                   

7) बाांधकाम चालू करणेच ेदाखल्याचा क्रमाांक --------------- ठदिाांक ------------------- 
व सक्षम प्राचधकारी िाांव ----------------------------------------------------------- 

8) स्थानिक सांस्था कर प्रदाि करणेचा पयामय(ठद.ऑ सगस्ट 2012 च्या शासि निणमयािुसार) 

अ) शहराच्या हददीि बाांधकामाकरीिा ककां वा वापराकरीिा आयाि केलेल्या मालाच्या   

          ककां मिीवर स्थानिक सांस्था कर प्रदाि करणे 

ब) बाांधकामाच ेमजल्यािुसार िोक स्थानिक सांस्था कर भरणे.  

 

9) अिु.क्र. 8 येथे िमूद केलेल्या पयामया पैकी -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------, सदर पयामयािे स्थानिक सांस्था कर भरणेस 
यादवारे अजम करीि आहे. 

10) सदरचा अजम अिुक्रमाांक 4 येथे िमूद केलेल्या व्यवसायाच ेठिकाण/ साईट करीिा असे. 
11) पवहीि िमुन्यािील खालील कागदपत्र ेसोबि जोडली असे. 



अ) पी.सी.एि.टी.डी.ए कडील पत्र 

आ) प्रनिज्ञापत्र  

ब) करारिामा प्रि (असलेस)  

क) शासिाच/ेमिपाच ेसांबांचधि पवभागाकडील बाांधकाम चालू करणेचा दाखला  

ड) मांजूर आराखडा (Plan)  

ई) कुलमुखत्यारपत्र (पॉवर सफ अटँिी) असलेस 

फ) भरणा चलि झरेॉक्स प्रि (LBT िोक पध्दिीिे भरलेस) 
 

 
 

 

                                                                           अजादाराच ेनाांव व सही 


