
प्रतिज्ञापत्र  नमनूा 
(नवीन उद्योगधंदा / व्यवसाय / साठा परवान्यासाठी) 

 

 

मी श्री.----------------------------------------------------- वय –            वर्षे रा. ------------------- 

कारणे प्रतिज्ञापत्र लिहून देिो की पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका हद्दीिीि / पपिंपरी चचिंचवड 

नवनगर पवकास प्राचिकरण क्षेत्रािीि ----------------------------------------------------------------  मध्ये 

----------------------------------------  हा  उद्योगििंदा / व्यवसाय / साठा व्यवसाय सुरू करणार आहे 

/ सुरू आहे व त्याच ेक्षेत्रफळ --------------------------- चौ.फुट  एवढे आहे व कामगार सिंख्या --------

-------------------  इिकी आहे व उद्योगासाठी ------------------ एच.पी. ची आवश्यकिा आहे. 

 

 वरीि ठठकाण पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या तनवासी पवभागामध्ये / पपिंपरी चचिंचवड 
नवनगर पवकास प्राचिकरण क्षेत्राि आहे. त्यामुळे सदर जागेवर िात्पुरत्या स्वरूपाचा उद्योगििंदा / 
व्यवसाय / साठा परवाना सुरू करणेस पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेने खािीि अटीिंवर परवाना 
देण्याच ेमान्य केिे आहे. 
 

१. सदरचा परवाना हा िात्पुरिा स्वरूपाचा असल्याने िो कारण न देिा केव्हाही रद्द करणेचा 
अचिकार पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेस राहीि. 

 
२. माझ्या उद्योग / व्यवसायामुळे हवा, पाणी, ध्वनी यािंच ेप्रदरु्षण होि असल्याच ेआढळल्यास 

अथवा आजूबाजूच्या रठहवाशािंची िक्रार प्राप्ि झाल्यास व त्यामुळे महापालिकेने उद्योगििंदा / 
व्यवसाय / साठा परवाना रद्द केल्यास त्याबाबि माझी कसिीही िक्रार राहणार नाही. 

 

३. पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेस / पपिंपरी चचिंचवड नवनगर पवकास प्राचिकरणास ज्यावेळी 
पवकासाकरीिा / रस्िा रूिं दीकरणाकरिा / इिर आवश्यक कारणाकरीिा सदरची जागा मोकळी 
करून हवी असल्यास मी स्वखरु्षीने िी खािी करून देईन व त्याबद्दि पयाायी जागेची मागणी 
करणार नाही. 

 

४. सदर उद्योगििंद्याच्या मुळ स्वरूपाबद्दि अथवा पवस्िार करणेपूवी मी पपिंपरी चचिंचवड 
महानगरपालिकेची पूवा परवानगी घेईन व िसे न केल्यास सदरचा परवाना हा कोणिीही पवूा 
कल्पना न देिा रद्द करणेचा अचिकार पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेस राहीि. 

 

५. पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेने सदरचा परवाना रद्द केल्यास मनपाकडून /  प्राचिकरणाकडून 
कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मागणार नाही. 

 

६. पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेने कोणत्याही कारणास्िव सदरचा परवाना रद्द केल्यास 
त्यापवरूध्द न्यायाियाि दाद मागण्याचा अचिकार मिा राहणार नाही. 

 

७. उद्योगििंदा परवाना लमळण्यासाठी मी ठदिेिी सवा माठहिी अचकू व बबनचकू आहे. सदरीि 
माठहिी िपासणी अिंिी असत्य व खोटी आढळून आल्यास भारिीय दिंड पविान सिंठहिा किम 
१९३ व १९९ प्रमाणे गुन्हा होऊ शकिो व सदर गुन््यासाठी जास्िीि जास्ि ७ वर्षे सक्ि 
मजुरीची लशक्षा होऊ शकिे याची मिा जाणीव असून मी कायदेशीर कायावाहीस पात्र राहीन. 



 

वरीि सवा अटी वाचल्या असून त्या मिा मान्य आहेि, त्याबद्दि माझी कसिीही िक्रार 
नाही. आज ठद.   /    /२०     रोजी मी खािी स्या करणा-या दोन साक्षीदारािंसमोर सदरच े
प्रतिज्ञापत्र लिहून ठदिे असून त्यावर स्वखशुीने स्वाक्षरी केिी आहे. 
 

साक्षीदार :- 

 

१) नाव : 
पत्िा :      प्रतिज्ञापत्र करणार : 
सही :      नाव : 

       सही : 
२) नाव : 

पत्िा :       

सही :               

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

ठटप : सदरच ेप्रतिज्ञापत्र र.रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड करणे. 


