
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – ४११०१८. 
आकाशचचन्ह व परवाना पवभाग 

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम ३७६ अन्वये) 
व्यवसाय / साठा परवान्यासाठी करावयाचा अर्ज 

 

प्रति, 
मा.सहा.आयुक्ि (परवाना) 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,  

पपिंपरी – ४११०१८. 
 

पवषय : व्यवसाय / साठा परवाना लमळणेबाबत. 
 

महोदय, 
 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्राि खािीिप्रमाणे नमूद केिेनुसार व्यवसाय / साठा 
परवान्यासाठी पवनिंिी अर्ज सादर करणेि येि आहे. 
व्यवसायाच ेनाव व्यवसायाच ेठठकाण 

(सिंपूणज पत्िा, 
र्वळच्या खणेुसह) 
स.निं., ब्िॉक क्र., 
प्िॉट क्र., पवभाग 

व्यवसायाच ेस्वरूप व्यवसाय सुरू केल्याचा 
/ करण्याचा ठदनािंक 

    

 

 

 

 
 

अर्जदाराच ेसिंपूणज नाव व  

पत्रव्यवहाराचा पत्िा 
 

मोबाईि क्र.     ई-मेि  

दरूध्वनी .क्र.     आधारकाडज क्र. 

लमळकि क्र. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
१. अर्जदार भाडकेरू / भागीदार असल्यास र्ागामािकाच ेनाव व पूणज पत्िा – ----------------------

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

- 

२. व्यवसायाची र्ागा-एकूण क्षेत्रफळ – ---------------- चौ.फुट --------------- िािंबी x ----------- रूिं दी 

व्यवसायासाठीच्या एकूण खोल्या ---------------- गोडावून -------------- खिुी र्ागा ---------------- 

३. एकावेळी साठपवल्या र्ाणा-या वस्िूिंची नावे – ---------------------------------------------------------

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



४. साठा केिेल्या वस्िूिंच ेसरासरी पररमाण – --------------------------------------------------------------

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

५. व्यवसायाच्या बािंधकामाचे स्वरूप (कच्च/ेटपरी/पत्रा शडे) – ---------------------------------------- 

६. बािंधकामाच ेस्वरूप अचधकृि/अनचधकृि ----------------------------------------------------------------- 

७. अर्जदार मािक आहे काय ? – -------------------------------------------------------------------------- 

   ८. इिर माठहिी - ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

           अर्जदाराची सही व लशक्का 

अर्ाजसोबत खािीि कागदपत्र ेर्ोडणे आवश्यक आहे. 
 

१. शॉप अकँ्ट नोंदणी प्रमाणपत्र (व्यवसाय प्रत्यक्ष सुरु असल्यास). 
२. व्यवसायाच ेर्ागेचा स्थळदशजक  व क्षेत्रदशजक नकाशा. 
३. ३१.३.२०१२ पूवीची नोंद असिेिा मनपा मािमत्िा उिारा / बािंधकाम प्रारिंभ प्रमाणपत्र व मिंरू्र 

बािंधकाम नकाशा. 
४. र.रु.१००/- स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र (नमून्याप्रमाणे). 
५. भाडकेरू / भोगावटादार असिेस मािकाच ेस्टॅंपपेपरवर सिंमिीपत्रक/ रजर्स्टर भाडकेरारनामा 
      िीव्ह अडँ िायसेन्स करारनामा. 
६. झोपडपट्टी असिेस झोतनपु पवभागाचा ना हरकि दाखिा. 
७. पेट्रोि  पिंप, मोठे  मॉि, िग्नकायाजिय, मोठे  हॉटेि  िसेच  ित्सम व्यवसायाकररिा  

   सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरे बसपवणे आवश्यक आहे.  बसविेबाबिचा दाखिा. 
८. रासायतनक व ज्विनशीि वस्िूिंच ेव्यवसायासाठी अजग्नशामक व महाराष्ट्ट्र प्रदषूण तनयिंत्रण      

      मिंडळ, पुणे या पवभागाचा ना हरकि दाखिा अर्ाजसोबि र्ोडणे आवश्यक. 
  टीप : १. वरीि कागदपत्रािंव्यतिररक्ि पवलशष्ट्ट कागदपत्रािंची मागणी केल्यास िी देणे   

           अर्जदारावर बिंधनकारक आहे.  

        २. म.न.पा. लमळकिकराची थकबाकी असल्यास परवाना मिंरू्र केिा र्ाणार नाही. 
        ३. आरक्षण / रेडझोन / रस्िारुिं दीकरण / पूररेषा / ित्सम बाबीने बाचधि    

           असिेल्या क्षेत्राि परवाना ठदिा र्ाणार नाही.  िसेच परवाना देिाना मनपा     

           पवकास तनयिंत्रण तनयमाविीस अनुसरुन परवाने ठदिे र्ािीि. 
        ४. सादर केिेल्या मूळ कागदपत्रािंव्यतिररक्ि अन्य झरेॉक्स कागदपत्र ेस्वाक्षािंककि     

           करणे आवश्यक. 
 

सदर व्यवसायासाठी िागणारे वरीिप्रमाणे कागदपत्र े अर्ाजसोबि र्ोडिी आहेि. 
तनयमाप्रमाणे होणारे परवाना शुल्क व पवििंब शुल्क भरण्यास मी ियार आहे. महानगरपालिकेन े
केिेल्या तनयमािंच,े अटीचे व त्या अनुषिंगाने देण्याि येणा-या सूचनािंच ेपािन करण्याची मी हमी 
देि आहे.  

मी सत्य प्रतिज्ञेवर कथन करिो की वर ठदिेिी सवज माठहिी, सादर केिेिी कागदपत्र े
अचकू आहेि. सदरीि माठहिी िपासणी अिंिी असत्य व खोटी आढळून आल्यास भारिीय दिंड 
पवधान सिंठहिा किम १९३ व १९९ प्रमाणे गुन्हा होऊ शकिो व सदर गुन््यासाठी र्ास्िीि र्ास्ि 



७ वषे सक्ि मरु्रीची लशक्षा होऊ शकिे याची मिा र्ाणीव असून मी कायदेशीर कायजवाहीस पात्र 
राहीन. 

आपिा पवश्वासू, 
 

अर्जदाराची सही –  


