
नमुना १ 
ूित,  
मा.आयु ,  
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी  - 411018. 
 

िवषय : माजी सैिनक व ःवातं य सैिनक िकंवा त्यांच्या प ी यांचे ःवत: रहात  

 असले या फ  एका िनवासी िमळकतीस सामान्य करात ५० टक्के सूट िमळणेबाबत 

संदभर् : १. प रपऽक बमांक कर/मु य/६/कािव/१२७५/२०१३, िदनांक ३०/०३/२०१३ 
महोदय, 

मी खालील सही करणार ौी./ौीमती.------------------------------------------------------ 

अजर् करतो/करते क , िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या ह ीत ---------------------------- िवभागीय 

कायार्लयाचे कायर्के्षऽात (प ा) ------------------------------------ या िठकाणी माझी/आमची िमळकत 

आहे. महानगरपािलकेच्या माजी सैिनक व ःवातं य सैिनक िकंवा त्यांच्या प ी यांचे रहात्या िनवासी 

िमळकतीस सामान्य करात ५० टक्के सुटीचे धोरणास अनुस न, सामान्य करात ५० टक्के सुट 

िमळणेकामी मी खालीलूमाणे िमळकतीची मािहती देत आहे.  

1) अजर्दाराचे संपुणर् नांव 
 

ौी./ौीमती --------------------------------------------- 

2) िमळकतीचा ःथािनक संपुणर् प ा 
(दर वनीु /मोबाईल बमांकासह) 
ई-मेल 

 

3) िमळकतीचा बमांक  

4) िमळकतीचे के्षऽफळ (चौ.फुट)  ५) िमळकतीचा वापर  

माझे रहात्या िनवासी िमळकतीस महानगरपािलकेच्या धोरणानुसार सामान्य करात सुट 

िमळणेकामी अजर् सादर करत आहे. तरी माझे िमळकतीस सामान्य करात ५० टक्के सुट देणेत यावी, ही 

िवनंती. 

आपला / आपली िव ासू, 
 

िदनांक -       ःवाक्षरी - 
िठकाण -       अजर्दाराचे नांव - -------------------- 

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

िटप - अजर्दाराने अजार्सोबत खालील कागदपऽे जोडणे आवँयक आहेत. 
1) बँक / नगरसेवक यांचेकडील हयातीचा दाखला.  
2) मालम ा करात इतरऽ कोठेही सवलत घेत नसलेबाबत .१००/- चे ःटँप पेपरवर ूित ापऽ        

(सदर ूित ापऽ ूथमत:च सवलतीस पाऽ ठर यासाठ  एकदाच सादर करावे) 
3) माजी सैिनकांचे िमळकतीबाबत अजर्दाराने िडःचाजर् सिटर्िफकेट, पेन्शन पेमट ऑडर्रची ूत, ज हा 

सैिनक बोडार्चे ओळखपऽ यांच्या सांक्षांिकत ूती सादर करा यात. 
4) ःवातं य सैिनकांचे िमळकतीबाबत अजर्दाराने शासनाचे सन्मानपऽ अस यास िकंवा ज हािधकारी 

यांनी ूमाणपऽ िदले अस यास त्याची साक्षांिकत ूत सादर करावी. 
5) माजी सैिनक व ःवातं य सैिनक िकंवा त्यांच्या प ी हयात नस यास व त्यांची मुले अ ान 

अस यास वयाचे पुरा याची कागदपऽे साक्षांिकत ूतीत सादर करावी.  
सूचना : १) करसंकलन िवभागामाफर् त मालम ा करातील सवलतीबाबत अंमलात असले या कोणत्याही 
एकाच योजनेचा लाभ िमळकतधारकास घेता येईल.  


