
 

January 3, 2022 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४(१)(ब)(xii) नमुना अ   
 
 
 
 

कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती 
 

N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - 411 018. 
करआकारणी व करसंकलन िवभाग 



 

January 3, 2022 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४(१)(b)(xii) नमुना ब   
 
 
 
 

कायालयातील अनुदान काय माअंतगत लाभाथ ं ची िव तृत मािहती 
योजना / काय माच ेनाव 
अ. . लाभाथ चे नाव व प ा अनुदान / लाभ याची र कम / 

व प 
िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

 N.A. N.A. N.A. N.A. 
 

अ. . सामा यकर सवलत योजनेचे नाव लाभाथ  सं या 
सूट िदलेली 
र कम पये 

िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

१ आगाऊ िमळकतकर भरणा करणा-यांना सामा य करात सवलत 
(चाल ूमागणीतील सामा य करात) 
िनवासी िमळकतीस                      - १० ट के 
िनवासे र िमळकतीस                   - ०५ ट के 

 
 
 

 एि ल ते जून अखेर आगाऊ संपूण कराचा 
भरणा के यास  

 

२ फ  मिहलांच े नाव असले या रहा या िनवासी िमळकतीस 
(चाल ूमागणीतील सामा य करात) 
िनवासी िमळकतीस                      - ५० ट के 

  फ  मिहलांच े नाव े असले या रहा या 
िनवासी िमळकतीस एि ल ते जून अखेर 
आगाऊ संपूण कराचा भरणा के यास  

 

३ वातं य सैिनक िकंवा यांच े प नी यांच े रहा या िनवासी घरास 
(चाल ूमागणीतील सामा य करात) 
िनवासी िमळकतीस                     - ५० ट के 

  माजी सैिनक / वातं य सैिनक यांच े रहा या 
िनवासी िमळकतीस एि ल ते जून अखेर 
आगाऊ संपूण कराचा भरणा के यास  

 

४ ४० ट के िकंवा यापे ा जा त िद यांग व असणा-या अंध, 
अपंग, मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर यां या नावावर असणा-
या िमळकतीस (चाल ूमागणीतील सामा य करात) 
िनवासी िमळकतीस - ५० ट के 

  ४० ट के िकंवा यापे ा जा त िद यंग व 
असणा-या अंध, अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या नावावर असणा-या 
िमळकतीस एि ल ते जून अखेर आगाऊ 
संपूण कराचा भरणा के यास 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 
करआकारणी व करसंकलन िवभाग 



 

January 3, 2022 

अ. . सामा यकर सवलत योजनेचे नाव लाभाथ  सं या 
सूट िदलेली 
र कम पये 

िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

५ ीन िब ड ग रेट ग िसि टम िमळकती : 
ीहा : ही ीन िब ड ग रेट ग िसि टमम ये २५०० चौ.मी. पे ा 

जा त भूखंडावरील क पांना बांधकाम परवानगी िवभागामाफत 
देणेत  येणा-या अं ितम भोगवटा प ाचे वेळेस अं ितम ीन 
िब ड ग Certificate देणेत येणा-या िमळकतीस  
चालू सरकारी वषाचे चालू  मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 

 3 Star Rating -  05% र कम सूट 

 5 Star Rating -  08% र कम सूट  

 6 Star Rating - 10% र कम सूट 

  ीहा : ही ीन िब ड ग रेट ग िसि टमम ये 
२५०० चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावरील 

क पांना बांधकाम परवानगी िवभागामाफत 
देणेत  येणा-या अं ितम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं ितम ीन िब ड ग Certificate देणेत 
येणा-या िमळकतीस एि ल ते जून अखेर 
आगाऊ संपूण कराचा भरणा के यास 
 

 

 वगृहा : ही ीन िब ड ग रेट ग िसि टमम ये २५०० चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावरील क पांना बाधंकाम परवानगी 
िवभागामाफत देणेत येणा-या अं ितम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं ितम ीन िब ड ग Certificate देणेत येणा-या िमळकतीस 
सामा य करात सूट 
चालू सरकारी वषाचे चालू  मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 

 1 Star Rating    -  05% र कम सूट 

 2 Star Rating    -  08% र कम सूट 

 3 Star Rating - 10% र कम सूट 

 5 Star Rating - 12% र कम सूट  

 6 Star Rating - 15% र कम सूट 

  वगृहा : ही ीन िब ड ग रेट ग िसि टमम ये 
२५०० चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावरील 

क पांना बांधकाम परवानगी िवभागामाफत 
देणेत येणा-या अं ितम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं ितम ीन िब ड ग Certificate देणेत 
येणा-या िमळकतीस एि ल ते जून अखेर 
आगाऊ संपूण कराचा भरणा के यास 

 

६ शौय पदक धारक व माजी सैिनक यांचे िवधवास / प नी 
(मालम ा करात) १००% 

  शौय पदक धारक व माजी सैिनक यांचे 
िवधवांच ेमालम ांना  

 



 

January 3, 2022 

अ. . सामा यकर सवलत योजनेचे नाव लाभाथ  सं या 
सूट िदलेली 
र कम पये 

िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

७ अिववािहत शिहद झाले या सैिनकां या नामिनदिशत 
मालम ांना (मालम ा करात) १००% 

  अिववािहत शिहद झाले या सैिनकां या 
नामिनदिशत मालम ांना 

 

८ ामािणकपणे दरवष  िमळकत कराचा भरणा करणा-या 
िमळकतधारकांना सामा य करात 2% (दोन) जादा ो साहनपर 
सवलत योजना लाग ूकरणेबाबत (3 वषाचे लॉक नंतर चौ या 
वष )  

  ामािणकपणे दरवष  िमळकत कराचा भरणा 
करणारे  िमळकतधारक 

 

९ माझी िमळकत माझी आकारणी योजना : वयं फुत न ेिमळकत 
कराची आकारणी करणा-यांसाठी आिथक वषा या चाल ू
मागणीतील िमळकतकर िबलाम ये सामा य कराम ये 5% फ  
पिह या वषाक रता सूट   

  महापािलके या संकेत थळावर िमळकत 
करा या न दणीसाठी अज करणा-यांना 
िमळकतीची या आिथक वषात कर 
आकारणी कायम होईल या  

 

१० ऑनलाईन गेट-वे  ारे भरणा करणा-या सामा य करातील 
सवलत 

  १. िमळकतधारक संपूण थकबाक सह 
िमळकत कर िबलाची र कम िदनांक 
०१/०४/२०२१ ते ३०/०६/२०२१ 
अखेर महापािलके या मोबाईल ऍप व 
सं केत थळावरील ऑनलाईन पेमट गेट-
वेचा वापर क न एक र कमी भरणा 
करतील अशा िमळकतधारकास 
सवसाधारण चालू  वषाचे मागणीतील 
सामा य करात) करात ५% सवलत    

२. िदनांक ०१/०७/२०२१ ते 
३१/०३/२०२२ या कालावधी 
वरील माणे िमळकत कराचा भरणा 
करतील अशा िमळकतधारकास 
सवसाधारण (चालू  वषाचे मागणीतील 
सामा य करात) करात २% सवलत 

 


