
 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
आकाशचचन्ह व परवाना पवभाग  

            (महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम २४४ अन्वये) 
          आकाशचचन्ह उभारणेबाबत परवाना मागणी अर्ज 

प्रनत,  

मा. सहाय्यक आयुक्त, 
आकाशचचन्ह व परवाना पवभाग, 
पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पप िंपरी ४११ ०१८. 
    पवषय : नवीन र्ाहहरात परवाना लमळणेबाबत. 
 

अर्जदाराची माहहती 

अर्जदाराच े/ 
सिंस्थेच ेपूणज नाव 

 वय वषे  

अर्जदाराचा / 
सिंस्थेचा पूणज 
पत्ता  

 

आिारकाडज क्र.  मोबाईि क्र.  
e-mail ID  फोन निंबर  
 

अर्जदार सिंस्था असल्यास मािक / 
सिंचािक / व्यवस्थापकाच ेनाव व पत्ता 

    

      
अर्जदार सिंस्था असल्यास रजर्स्रेशन क्र.     
      

आकाशचचन्ह 
आकाशचचन्ह 

महानगरपालिका      लमळकत क्रमािंक :  
उभारण्याचे प्रभाग (अ/ब/क/ड)         प्िॉट क्र. :  
हिकाण : गावाच ेनाव  :     

 सव्हे निं./लस.स.निं :     
        
 

रस्त्याच ेनाव   
 

: 
    

 

चौकाच ेनाव   
 

: 
    

र्वळची खूण   :     
      
      
फिकाचा प्रकार (नामफिक/बॅनर/हदशादशजक फिक/होर्डिंग)   
      
आकाशचचन्ह प्रकार : प्रकालशत / अप्रकालशत    
      
आकाशचचन्हावर लिहावयाचा मर्कूर (सोबत नमूना र्ोडावा)     
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 आकाशचिन्हाि ेमोजमाप :-       

 (क) ३.०५ मीटर (१० फूट)  X ६.१० मीटर (२० फूट)     

          
 (ख) ६.१० मीटर (२० फूट)  X ६.१० मीटर (२० फूट)     

          
 (ग) ९.१५ मीटर (३० फूट)  X ४.५७ मीटर (१५ फूट)     

          
 (घ) ९.१५ मीटर (३० फूट)  X ६.१० मीटर (२० फूट)     

          
 (ड) १२.२ मीटर (४० फूट)  X ३.०५ मीटर (१० फूट)     

          
 (ि) १२.२ मीटर (४० फूट)  X ६.१० मीटर (२० फूट)     

          
          

 टेरेसवरील फलक :-       

 (१) १८.३० मीटर (६० फूट)  X ६.१० मीटर (२० फूट)     

          

 (२) गच्िीच्या पातळीपासून फलकािी उंिी (फूट)     

          

 (अ) जाहहरात फलकािी जममनीपासून तळभागािी उंिी (फूट)    

          
 (ब) जाहहरात फलकािी रस्त्याि ेपातळीपासूनिी वरील उंिी     

          
 (क) जाहहरात फलकाि ेरस्त्यांि    या (रस्ततारेषा) रंदीपासूनि ेअंतर    

          
 (ड) जाहहरात फलकाि ेपोहि मागााि ेववराम रेषेपासूनि ेअंतर    

          
 आकाशचिन्ह स्तवत:च्या जाहहरातीसाठी वापरणार की इतरािे 

जाहहरातीसाठी ? स्तवत:साठी असल्यास कंपनीि े ककंवा व्यक्तति े संपूणा 
नाव व प्ता. 

   

                     आकाशचिन्ह ज्या हठकाणी लावावयाि े आहे ती जागा अजादाराच्या 
स्तवत:च्या मालकीिी आहे ककंवा दसु-याच्या मालकी आहे ?  (शासन / 
मनपा / एम.आय.डी.सी. / डी.ई.ओ. / प्राचिकरण / खाजगी)  

   

           जागा दसु-याच्या मालकीिी असल्यास ्या मालकाि े सपंूणा नाव व 
प्ता  

   

          
          
          

           आकाशचिन्ह कोण्या तारखेपासून लावावयाि ेआहे ?    

          

 आकाशचिन्ह ककती मुदतीपयतं लावावयाि ेआहे ?    

          

          

प्रततज्ञापत्र 

          

मी    राहणार      

          

स्य  पररक्स्तितीप्रमाणे  मलहून देतो की वरील सवा माहहती वस्ततूक्स्तितीस िरन खरी व  बबनिूक आहे. 
          

        

    अजादारािी स्तवाक्षरी    

          

हदनांक  :   /   /२०  अजादाराि ेनाव 

 

मशतका      
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आकाशचिन्ह परवानासाठी आवश्यक कागदपत्रे 
   

अ) आकाशचिन्ह परवाना देणेकामी अर्ाासोबत घ्यावयािी कागदपत्रे 
 

 

१. आकाशचिन्ह उभारण्यािा विहहत नमून्यातील मागणी अर्ज.  (प्रत्येक र्ाहहरात फलकासाठी स्ितंत्र आिश्यक). 
 

 

  

२. र्ाहहरात फलक उभारण्यास प्रस्तावित केलेले हठकाण दशजविणा-या र्ागेिा नकाशाच्या ३ प्रती (स्िाक्षरीसहहत) 
 

 

  

३. ज्या र्ममनीिर र्ाहहरात फलक उभारणेत येणार आहे त्या र्ममनीच्या मालकािी लेखी परिानगी (र.रु.१००/- च्या स्टॅम्प 
पेपरिर नोटराईज्ड ना हरकत प्रमाणपत्र). 
 

 

  

४. मालकी हक्काबाबत परुािा मूळ उतारा ककंिा सत्यप्रत ( २ महहन्यािे आतील ७/१२ उतारा / इन्डेक्स २ उतारा / मालमत्ता 
काडज. ) 
 

 

  

५. भाडेकरु असल्यास रजर्स्टर भाडेकरारनामा / मलव्ह अडँ लायसन्स करारनामा सत्यप्रत. 
 

 

   

६. संरिना अमभयतंाने काढलेले र्ाहहरात फलकािे संकल्प चित्र ( मान्यताप्राप्त स्रक्िरल इंजर्ननअरिे स्रक्िर डडझाईन 
मूळप्रत. ) 
 

 

  

७. मुख्य उद्यान अचिक्षक यांिेकडील ना हरकत प्रमाणपत्रािी मूळप्रत. 
 

 

   

८. संबचंित प्रभाग कायजकारी अमभयतंा यांच्या ना हरकत दाखल्यािी (म.न.पा.र्ागेिर असल्यास) मूळप्रत. 
 

 

  

९. र्ाहहरात फलक इमारतीिर असल्यास इमारत भोगिटा प्रमाणपत्रािी सत्यप्रत. 
 

 

  

१०. पोलीस ( िाहतूक शाखा ) यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रािी मूळप्रत. 
 

 

   ***  सादर केलेल्या मूळ कागदपत्राांव्यततररक्त अन्य कागदपत्राांच्या छायाप्रती स्वाक्ाांककत 
करुन  

               सादर करणे आवश्यक. 
 

 

ब) परवाना मांर्रूीनांतर १५ ददवसाांत सादर करावयािी कागदपते्र. 
 

 

१. मान्यताप्राप्त स्रक्िरल इंजर्ननअरने हदलेल्या स्टॅबबमलटी प्रमाणपत्रािी मूळप्रत.  

२. र.रु. १००/- िे स्टॅम्प पेपरिर नोटराईज्ड हमीपत्रािी मूळप्रत. 
 

 

   

 अर्ा मांर्ूरीिा कालावधी – ३० ददवस 

 

 



 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी १८ 

आकाशचचन् ह व परवाना पवााग 

                                           

                                               प्रस्ताव सादर ददनािंक  :  
    टोकन क्रमािंक  :   

    अर्ज प्राप्त ददनािंक  : 
    कार्जवाही मुदत अिंततम ददनािंक  : 

 

पवषर्  :-  नवीन र्ादहरात परवाना मान्र्ता प्रस्ताव. 
मा. सहाय्र्क आरु्क्त, 
           र्ािंर्कडसे सादर... 
 

श्री. ..................................................... पत्ता ............................................................... र्ािंनी      मौर् े

...................................... स. न. ................................... मध्रे् र्ादहरात परवाना लमळावा म्हणून अर्ज दाखि केिा आहे.  

परवाना तनररक्षक र्ािंनी ददनािंक       /      /२०     रोर्ी र्ागेची तपासणी केिी असून कागदपत्ािंची छाननी केिी आहे.  अर्ाजसोबतचा 

तपशीि र्ोग्र् असल्र्ाची खात्ी केिेिी आहे.  सादर केिेल्र्ा कागदपत्ािंच्र्ा छाननीअिंती अर्ाजप्रमाणे परवाना देण्र्ाची लशफारस 

करण्र्ात रे्त आहे. 

आकाशचचन्ह 
िावण्र्ासाठी लशफारस 

केिेिी मुदत  

आकशचचन्हाच ेक्षेत्फळ 

एकूण मागणी 
शेरा 

िेखालशषज र.रु. 

दद.             त े 

दद.             पर्तं 

िािंबी x रिं दी =  

 

 

 

एकूण क्षेत्फळ = 

१) र्ादहरात कर   

२) परवाना फी  

 

आकाशचचन्ह प्रकार 

 

 

३) र्ागाााड े  

४) प्र. शुल्क  

५) पवििंब शुल्क  

६) इतर  

  

एकूण  

सदर र्ादहरात फिक / बॅनर / नामफिक / ददशादशजक फिक महाराष्ट्र महानगरपालिका अचितनर्म किम २४४ 

प्रमाणे आकाशचचन्ह स्वरुपात रे्त असल्र्ामुळे अर्जदारास वरीि प्रमाणे रक्कम ारण्र्ाची सूचना पाठपवण्र्ास व रे्णे रक्कम वसूि 

झाल्र्ावर परवाना देण्र्ास आपिी मान्र्ता लमळण्र्ास पवनिंती आहे. 
 

 

ददनािंक :    परवाना तनररक्षक            कार्ाजिर् अचिक्षक  

                             परवाना पवााग                 परवाना पवााग 

 

वरीि मुदतीची आकाशचचन्ह परवाना फी ारण्र्ाची सूचना पाठपवण्र्ास व फी वसूि झाल्र्ावर परवाना देण्र्ास 

मान्र्ता देण्र्ात रे्त आहे. 

सहाय्र्क आरु्क्त पपरवाना) 
पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 

पप िंपरी - ४११ ०१८. 
                       ......2..... 
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श्री. ..................................................... र्ािंनी खािीिप्रमाणे र्ादहरात परवानासाठी रक्कम र्मा केिी आहे.   

 

र्ादहरात कर र.रु.       परवाना शुल्क र.रु. 

र्ागाााड ेर.रु.        प्रक्रक्रर्ा शुल्क र.रु.                इतर शुल्क र.रु. 

पावती क्रमािंक        ददनािंक :  /   /२०      अन्वरे् मनपा कोषागारात र्मा झािेिी आहे. 
 

सबब परवान्र्ावर स्वाक्षरी होणेस पवनिंती आहे. 
 

 

 

परवाना तनररक्षक     कार्ाजिर् अचिक्षक पपरवाना) 
 

 
 

सहाय्र्क आर्ुक्त पपरवाना) 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११ ०१८. 
 

 

परवाना क्रमािंक        ददनािंक :  /   /२०  चा ददिा. 

नोंदणी रजर्स्टर क्र.    पान क्रमािंक      ददनािंक :  /   /२०  रोर्ी नोंद घेतिी असे. 

 

 

परवाना तनररक्षक  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


