
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
आकाशचचन्ह व परवाना पवभाग 

           (महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम २४४ अन्वये) 
          तात्परुत े/ अल्प मदुतीसाठी आकाशचचन्ह उभारणेबाबत परवाना मागणी अर्ज 

प्रनत,  

मा. सहाय्यक आयुक्त, 
आकाशचचन्ह व परवाना पवभाग, 
पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पप िंपरी ४११ ०१८. 
 

पवषय : तात्परुता 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  महानगरपालिका             लमळकत क्रमािंक 
: 

 
उभारण्याचे प्रभाग (अ/ब/क/ड)             प्िॉट क्र. :  
हठकाण : 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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...2... 
 

          
 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 जाहहरातीसाी  वापराार क  इतरािे 

जाहहरातीसाी  ? स्तवत:साी  असल्यास कंपनीि े ककंवा व्यक्तति े संपूाा 
नाव व प्ता. 

   

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

   

           जागा दसु-याच्या मालक िी असल्यास ्या मालकाि े सपंूाा नाव व 
प्ता  

   

          
          
          

           आकाशचिन्ह कोा्या तारखेपासून लावावयाि ेआहे ?    

          

 आकाशचिन्ह ककती मुदतीपयतं लावावयाि ेआहे ?    

          

          

प्रततज्ञापत्र 

          

मी    राहाार      

          

स्य  पिरक्स्तततीप्रमााे  मलहून देतो क  वरील सवा माहहती वस्ततूक्स्तततीस िरन खरी व  िबनिूक आहे. 
          

        

    अजादारािी स्तवाक्षरी    

          

हदनांक  :   /   /२०  अजादाराि ेनाव 

 

मशतका      

   

 

 

 

 

      
                                                                               ...3... 

 



 

...3... 
 

 

 

 

 
 

 

तात्पुरता आकाशचिन्ह परवाना अर्ाासोबत सादर करावयािी कागदपत्रे 
 

१. विहित नमून्यातील मागणी अर्ज (प्रत्येक र्ाहिरात फलकासाठी स्ितंत्र आिश्यक).  

२. र्ाहिरात फलक उभारण्यास प्रस्तावित केलेले हठकाण दर्जविणा-या र्ागेचा  

नकार्ाच्या ३ प्रती (स्िाक्षरीसि). 
३. र्मीन / इमारत मालकी िक्काबाबत मूळ उतारा ककंिा सत्यप्रत (२ महिन्या  

   आतील ७/१२ उतारा / इन्डेक्स २ उतारा / मालमत्ता काडज). 
४. संबंधीत प्रभाग कायजकारी अभभयंता यांचा अभभप्राय (आिश्यक तेथे मनपा र्ागेिर  

   असल्यास) – मूळप्रत. 
५. पोलीस (िाितूक र्ाखा) यांच ेना िरकत प्रमाणपत्राची मूळप्रत. 
६. ज्या र्भमनीिर / इमारतीिर फलक उभारण्यात येणार आिे त्या र्भमनीच े/  

इमारतीच ेमालकाची लेखी परिानगी. 
 

 

टीप : १.  िरील कागदपत्रांव्यततररक्त विभर्ष्ट कागदपत्रांची मागणी केल्यास ती देणे  

         बंधनकारक आिे. 
      २. तात्पुरता परिाना अर्ज प्रत्यक्ष फलक उभारण्याचे हदनांकापूिी कायाजलयीन कामाच े 

         ७ हदिस आधी देणे आिश्यक आिे. 
      ३. तात्पुरता परिाना केिळ ३० हदिसांसाठी मंर्ूर करण्यात येईल. 
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कालावधी 
कर व फी 
(र.रु.) 

जागाभाड े
(र.रु.) 

शुल्क 
(र.रु.) 

ववलंब / 
दंड (र.रु.) 

इतर 
(र.रु.) 

एकूण (र.रु.) 
पावती क्रमांक 
व ददनांक 

दि.      त े

दि.     पर्यतं 

जा.कर. फलक प्र.शु. वि.शु.    

प.फी वि.पोल प्रश.शु. िंड    

एकूण एकूण एकूण एकूण    

        

        

ने जमा झाली आहे ि नोंि नोंिणी रजजस्टर क्रमांक   पषृ्ठ 
क्रमांक 

         िर केली असून,  

परिाना क्रमांक   चा दिला 
आहे. 

   

        

    परिाना ननररक्षकाची 
सही 

 

    परिाना ननररक्षकाच ेनाि  

        

 

 
 

 

 

आकाशचिन्ह परवाना ममळणेबाबत लागणारी आवश्यक कागदपत्रे 
 

१. विदहत नमून्र्यातील मागणी अजज (प्रत्रे्यक जादहरात फलकासाठी स्ितंत्र आिश्र्यक).  

२. जादहरात फलक उभारण्र्यास प्रस्तावित केलेले दठकाण िशजविणा-र्या जागेचा  

नकाशाच्र्या ३ प्रती (स्िाक्षरीसह). 
३. जमीन / इमारत मालकी हक्काबाबत मूळ उतारा ककंिा सत्र्यप्रत (२ मदहन्र्या  

   आतील ७/१२ उतारा / इन्डेक्स २ उतारा / मालमत्ता काडज). 
४. संबंधीत प्रभाग कार्यजकारी अभभरं्यता र्यांचा अभभप्रार्य (आिश्र्यक तेथे मनपा जागेिर  

   असल्र्यास) – मूळप्रत. 
५. पोलीस (िाहतूक शाखा) र्यांच ेना हरकत प्रमाणपत्र मूळप्रत. 
६. ज्र्या जभमनीिर / इमारतीिर फलक उभारण्र्यात रे्यणार आहे त्र्या जभमनीच े/  

इमारतीच ेमालकाची लेखी परिानगी. 
 

 

टीप : १.  िरील कागिपत्रांव्र्यनतररक्त विभशष्ट कागिपत्रांची मागणी केल्र्यास ती िेणे  

         बंधनकारक आहे. 
      २. तात्पुरता परिाना अजज प्रत्र्यक्ष फलक उभारण्र्याचे दिनांकापूिी कार्याजलर्यीन कामाच े 

         ७ दििस आधी िेणे आिश्र्यक आहे. 
      ३. तात्पुरता परिाना केिळ ३० दििसांसाठी मंजूर करण्र्यात रे्यईल. 
    


