
पुणे महानगरपालिका 
कर आकारणी व कर संकिन ववभाग 

(व्िमीकल्चर प्रकल्प बसववलेने समळकत करामध्ये सवलत समळणेबाबतचा अर्ज ) 
 

प्रतत, 
मा. मिापासलका सिाय्यक आयुक्त 
-------------------- क्षेत्रिय कायाजलय 
पुणे मिानगरपासलका 
   याींर्कडसे . . . 
ववषय :- व्िमीकल्चर प्रकल्प बसववलेने समळकतकरात सवलत समळणेबाबत. 
 

अर्जदाराचे पणुज नाव :-   ------------------------------------------------------------------------ 
     ------------------------------------------------------------------------ 
अर्जदाराचा पुणज पत्ता :-  ------------------------------------------------------------------------ 
     ------------------------------------------------------------------------ 
     ------------------------------------------------------------------------ 
समळकतीचा सींपुणज पत्ता :-    ------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------ 
     ------------------------------------------------------------------------ 
 

समळकत तपसिल  
 

समळकत क्रमाींक -  
 

दरुध्वनी क्रमाींक   मोबाईल क्रमाींक :- ----------------------------- 
 

इमेल आयडी -   
 

मिोदय, 

 मी / आम्ि  ----------------------------------------------------------------- रािणार -------------
---------------------------------------------------------------------------------------- या पत्यावर कायम 
स्वरुपी रहिवासी असनू मी / आम्ि  उपरोक्त नमदु पत्त्यावर व्िमीकल्चर प्रकल्प बसववले असनू 
सन ---------------------- या आर्थजक वर्ाजसाठी आपले कायाजलयाकडील सबींर्ित अर्िकार  / 
कमजचार  याींचेकडून तपासणी िोऊन समळकत करामध्ये तनयमानुसार सवलत समळावी हि ववनींती 

     आपला ववश्वास ू 
 

   सि /-    
अर्जदाराचे नाव :- -------------------- 

 

सोबत र्ोडलेल्या आवश्यक कागदपिाींची याद  
1. समळकतकर देयक साक्षाककीं त प्रत झरेॉक्स प्रत 
2. समळकतकर ना िरकत दाखला साक्षाककीं त प्रत झरेॉक्स प्रत 
3. व्िमीकल्चर प्रकल्पाचे साईटवर ल फोटो 
4. सोसायट  असल्यास सोसायट चे पि 
5. इमारतीतील सदतनका िारकाींची नावे व समळकत क्रमाींक 

फ्लॅट बींगला रो िाऊस दकुान चाळ इमारत अपाटजमेंट इतर 
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    महापालिका सहाय्यक आयुक्त कायाािय 
    -------------------------- क्षेत्रिय कायाजलय 
    पुणे मिानगरपासलका 
    र्ावक क्रमाींक :- 
    हदनाींक :- 
 

मा. उप आयुक्त 
कर आकारणी व कर सींकलन कायाजलय 
पुणे मिानगरपासलका 
   याींर्कडसे 
 
 ववषय :- व्िमीकल्चर प्रकल्प कायाजन्वतयत असलेबाबत तपासणी अिवाल 
 
 सदंभा :- या कायाजलयाकडील आवक क्र, -------- हदनाींक--- ----- चा अर्ज 
 
  सींदर्ाजककीं त अर्ाजन्वये श्री / सौ -----------------------------------------------------------
रािणार ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

समळकत क्रमाींक ---------------------------------------------- याींनी व्िमीकल्चर प्रकल्प बसववल्याचे 
कळववण्यात आले असनू समळकत करात सवलत समळणेबाबतचा अर्ज आवश्यक कागदपिाींसि या 
कायाजलयाकड ेप्राप्त झाला आिे.  

 सदर अर्ज व आवश्यक कागदपिाींची तपासणीकरुन श्री / सौ ---------------------------------
---------------------------------------- रािणार --------------------------------------------------------------
--------------------------------------- समळकत क्रमाींक ----------------------------------------------------
याहठकाणी हदनाींक:-   /   /2017 रोर्ी मी स्वत: नाव ----------------------------------------------- 
िुद्दा :- --------------------------- समक्ष पािणी केल  असनू उपरोक्त नमदु पत्त्यावर व्िमीकल्चर 
प्रकल्प कायाजन्वतयत असल्याचे तपासणीत तनदिजणास आले आिे.  

 तर  समळकतिारक याींना समळकत करात आपले तनयमानुसार व अट  िथीनुसार सवलत 
देणेस या कायाजलयाची सिफारस आिे. 

 मा.स.कळावे 

 

 

    सि  व नाव   सि  व नाव               सि  व नाव 
  आरोग्य ननररक्षक       ववभागीय ननररक्षक            महापालिका सहाय्यक आयुक्त 
पुणे मिानगरपासलका          पुणे मिानगरपासलका              पुणे मिानगरपासलका 
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