
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी, 
पुण-े१८ 

अि शामक िवभाग 
( मॅ युअल .६ ) 

   
 
 
िवषय :  उपल ध असले या अथवा अिधप याखाली  

असले या द तऐवजा या (अिभलेखा या) 
वगवारीची यादी सोबत जोडली आहे. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
अि शमन िवभागाकडील अिभलेखाची वगवारी 

. िवषय कालावधी वग करण 
1 BUILDING PLAN PROVISIONAL NOC 5 Years   C 
2 BUILDING PLAN FINAL NOC 10 Years B1 
3 KEROSENE NOC 5 Years C 
4 HOTEL NOC 10 Years B1 
5 CINEMA HALL 10 Years B1 
6 FUNCTION HALL  10 Years B1 
7 VIDEO CENTER 5 Years C 
8 DANGEROUS  TRADING  10 Years B1 
9 DANGEROUS  SCRAP  STORAGE  10 Years B1 
10 PETROL  / DIESEL PUMP  10 Years B1 
11 LPG STORAGE AGENCY  10 Years B1 
12 CNG & LPG PUMP 10 Years B1 
13 LPG  PETROCHEMICAL  SYSTEM L  10 Years B1 
14 CYBER CAFÉ 5 Years C 
15 SHOPPING MALL  10 Years B1 
16 PHATAKA STALL (TATPURTA /HANGAMI ) 1 Years D 
17 AUTOMOBILE SHOWROOM & SERVICE CENTER  10 Years B1 
18 PARKING AS BUSINESS  5 Years C 
19 COMPANY / MILL 30 Years B 
20 SPORTS COMPLEX 10 Years B1 
21 KHELNI  MANORANJAN  1 Years D 
22 HANGAMI KHELNI 1 Years D 
23 FIRE ATTENDANCE CERTIFICATE   5 Years C 
24 KATTCHE BHANDKAM 5 Years C 
25 STANDBY DUTY  1 Years D 
26 ANY  (EX. REJECTED NOC  5 Years C 
27 FIRE BRIGADE VAN REGISTER  Permanent  A 
28 GOVERNMENT ORDER FOR FIRE BRIGADE  Permanent A 
29 FILE OF PURCHASE OF STORES 30 Years B 
30 MOTOR SPARE PART REGISTER  10 Years B1 
31 PURCHASE OF NEW MACHINERY FILE  10 Years B1 
32 LOG BOOK PETROL/DIESEL ACCOUNT REGIS 5 Years C 
33 FIRE BRIGADE TRAINING FILE 5 Years C 
34 DAILY OCCURANCE REGISTER 1 Years D 
35 REGISTER OF REFERECNE FROM LICENCING 

SECTION 
1 Years D 

36 FIRE AND SPECIAL CALL 1 Years  D 
37 FIRE OUT OF CORPORATION LIMITS 1 Years D 
38 WATER SELL APPLICATION FILE 1 Years D 
39 FIRE REPORT FILE 1 Years D 
40 CORRESPONDENCE FILE 1 Years D 
41 ATTENDENCE REGISTER 1 Years D 
42 INWARD REGISTER 1 Years D 



43 OUTWARD REGISTER 1 Years D 
44 DEAD STOCK REGISTER Permanent A 
45 GOVERNMENT RESOLUTIONS(G.R.)FILE Permanent A 
46 PERSONAL FILE OF EMPLOYEE Permanent A 
47 SERVICE BOOK 30 Years B 
48 PAY BILL AND REGISTER 30 Years B 
49 VEHICLE HISTORY REGISTER 30 Years B 
50 LOG BOOK 30 Years B 
51 HOUSE LOAN REGISTER 30 Years B 
52 VEHICLE LOAN REGISTER 30 Years B 
53 PF LOAN REGISTER 30 Years B 
54 COMPUTER LOAN REGISTER 30 Years B 
55 VEHICLE HISTORY SHEE 30 Years B 
56 REGISTER OF RETIREMENT  EMPLOYEES 30 Years B 
57 MUSTER ROLL 10 Years B1 
58 PERMANENT ADVANCE REGISTER 10 Years B1 
59 DELEGATION OF POWERS 10 Years B1 
60 MEDICAL ADVANCE REGISTER 10 Years B1 
61 MEDICAL ADVANCE FILE 10 Years B1 
62 FILE OF GOVERNMENT LETTERS 10 Years B1 
63 INWARD OUTWARD REGISTER 5 Years  C 
64 WORKSHEET 5 Years C 
65 TAPAL BOOK 5 Years C 
66 STATIONERY REGISTER 5 Years C 
67 BUDGET PROVISION REGISTER 5 Years C 
68 BUDGET PROVISION FILE 5 Years C 
69 EARNED LEAVE APPLICATION 5 Years C 
70 OFFICE ORDER FILE 5 Years C 
71 OFFICE ORDER REGISTER 5 Years C 
72 PAY FIXATION FILE 5 Years C 
73 LEAVE AND INCREAMENT CASES 5 Years C 
74 AUDIT OBJECTION AND COMPLIANCES 5 Years C 
75 TA BILLS /LTA BILLS 5 Years C 
76 REGISTER OF DEDUCTIONS FROM SALARY 5 Years C 
77 INWARD REGISTER OF GOVT.LETTER 5 Years C 
78 OVERTIME REGISTER 5 Years C 
79 CASUAL LEAVE REGISTER 1 Years D 
80 FIRE BRIGADE VAN REGISTER 1 Years D 
81 MOVEMENT REGISTER 1 Years D 
82 MISC.FILES OF CORRESPONDENCE 1 Years D 
83 WEEKLY WORKSHEET REPORT 1 Years D 
84 DIWALI ADVANCE REGISTER 1 Years D 
 
 
 



 
 
िवभागात उपल ध ्असलेल ेद तऐवज तपिशल : 

. िवषय   द तऐवज तपिशल 

१ आ थापना िवषयक कमचारी वैयि क न ती व सेवान द पु तके, अ थापना िवषयक 
कायालयीन रिज टर व न ती मािसक व पुरवणी वेतन प के 

२ ना हरकत दाखला िवषयक  अि शामक िवभागामाफत दे यात आले या उंच इमारत, 
उदयोगधंद,े कंपनी, हॉटेल, रॉकेल, इ. बाबत मुळ न ती 

३ रोख भरणा िवषयक सामा य पावती पुसतके, थळ तीसह, भरणाचलन, पोट कद  
रिज टरस. 

४ जंगम मालम ा िवषयक जंगम मालम ा रिज टर, अि शामक वाहन,े उपकरण,े साधन 
सामु ी व टेशनरी वाटप रिज टर. 

 

िवभागामाफत दे यात येणा-या ना हरकत दाखल ेिवषयक आव यक कागदप  ेव शु क तपिशल – 
 

१) इमारत बांधकाम ना हरकत दाखला ( ता पूरता / सुधा रत /अंितम ) - 
अ) लॅन मंजुरी ता पुरता ना हरकत दाखला. ( ो हीजनल) –  

१) अज-सुवा  अ रात आ कटे ट/िब डरचे सही िश यािनशी. 
२) िब डग लॅन फॉमट-संपुण वि थत भरलेला व सही िश यािनशी. 
३) लॅन कॉपीज लु ट/कॉ युटर ट सेट-इमारत लेआऊट, एली हेशन, से शन, लोअर लॅन 

 इ. रेखांक त केलेला आव यक वापरासह, सही िश यािनशी. 
४) कुलमुख यार प  – आव यकत े माण.े 

 ोसं सग फ  र. . १५२०/- (अजासह भरणे) 
     ब) सुधारीत (री हाईज) अि शामक ना हरकत दाखला - 

१) अज सुवा  अ रात आ कटे ट/िब डरचे सही िश यािनशी. (कृपया साईड मा जनचा त ा  
सोबत जोडावा) 
२) लॅन कॉपीज यु ट/कॉ युटर ट सेट इमारत लेआऊट, एली हेशन, से शन, लोअर लॅन  

इ. तसेच अि शमन यं णा रेखांक त केलेला आव यक वापरासह, सही िश यािनशी. 
३) ता पुरता ( ो हीजनल) ना हरकत दाख याची छायांक त त. 
४) इमारत उंची/िब टअप वाढिवणेबाबत D.C.R. ची त. 
५) िब डग लॅन फॉरमॅट- वि थत भरलेला.(पुव चे व सुधारीत मािहतीचा त ा भ न) 

 ोसे सग फ  (दाखल शु क) र. . १५२०/- (अजासह भरणे) 
 
 



ङ) पुण वाचा (फायनल) अि शामक ना हरकत दाखला – 
१) अज–सुवा  अ रात आ कटे ट/िब डरचे सही िश यािनशी. 
२) लॅन कॉपीज यु ट/कॉ युटर ट सेट-इमारत लेआऊट, एली हेशन, से शन, लोअर लॅन  

इ. तसेच अि शमन यं णा रेखांक त केलेला आव यक वापरासह, सही िश यािनशी. 
३) ता पुरता ( ो हीजनल) अि शामक ना हरकत दाखला छायांक त त. 
४) फायर स लायर (लायस स एजं सीज कडुन) यांचेकडील अि शमन यं णा लावले बाबतचा  

“ ए फॉम ” म ये दाखला. 

५) इमारतीतील सोसायटीकडुन ३ वषाचा संपुण मे टनं स कॉ ॉ ट (AMC) नो टराई ड त.  
(र. . १०० या टॅ प पेपरवर) 

६) फायर रे युज एरीया सोड याबाबत िवकसकाचे नो टराई ड केलेले शपथप  त. 
७) िडजी सेट बॅकअप कने शन लेटर.  
८) फायर िल ट स ट फकेट त. 
९) रायझर पाईपलाईन, लॅ ड ग वॉल व होज पाई स यांचे ISI माक माणप  त. 
१०) फायर डोअर माणप  त. 
११)  िश ीत फायर ऑ फसर नेमणुक बाबत प . (गरज अस यास) 
१२) अि शमन यं णेची छायािच ण व फोटो (संपुण यं णा, पंप व टाटर, ए ट युशर) 
१३) िब डग लॅन फॉरमॅट ( वि थत भरलेला सही व िश यासह) 

  ोसं सग फ  (दाखल शु क) र. . २०/- (अजासह भरणे) 
 

२ ) हॉटेल ना हरकत दाखला : 
अ) निवन ना हरकत दाखला  
१) लेटर हेडवर अज (हॉटेल मालकाचे नांव, आसन सं या, कमचारी वग सं या, जबाबदार वय चे नांव, 

नंबर इ.) 
२) शॉप ऍ ट लायस स त. 
३) लॅन सेट यावर हॉटेल आराखडा, मु य र ता, पाक ग, कचन, गॅस िसलडर इ. ॉपट  काड 

िप. च.म.न.पा. कडील. 
४) L.P.G. गॅस अस याचे कगदप .े 
५) अि शमन साधन े(५ क ॅ ABC, मॉडयुलर फायर ए ट युशर व ५ क ॅ,) मुळ िबल त, अि शमन 

साधने लाव याचा फोटो. 
६) गत वषाचा मनपा ॉपट  टॅ स भर याची पावती त. 
७) हॉटेल इमारतीचा समो न काढलेला फोटो. 
 अज जमा फ / ोसे सग फ (दाखल शु क) र. . ३२०/- (अजासह भरणे) 

 
 

 



ब) नुतनीकरण - 
१) लेटर हेडवर अज (हॉटेल मालकाचे नाव, आसन सं या, कमचारी वग सं या, जबाबदार  

वय चे नांव, नंबर इ.) 
२) अ  परवाना (िप. च.म.न.पा. चा.) त. 
३) L.P.G. गॅस अस याचे कगदप .े 
४) गत वषाचा मनपा ॉपट  टॅ स भर याची पावती. 
५) अि . साधन ेिबल मुळ त/स हस ग दाखला. 

६) मागील वाषाचा अि शामक ना हरकत दाखला त. 
७) अि शमन साधन ेलाव याचा फोटो. 
८) हॉटेल इमारतीचा समो न काढलेला फोटो. 
९) जुने पोिलस परवाना. 
 अज जमा फ / ोसे सग फ (दाखल शु क) र. . ७०/- (अजासह भरणे) 
  

३) रॉकेल ना हरकत दाखला : 
अ) निवन ना हरकत दाखला  

१) लेटर हेडवर अज. 
२) शॉप ऍ ट लायसं स 
३) शेजार यांचे नाहरकत दाखल.े  
४) रॉकेल साठा मंजूरी त. 
५) जागा भाडेत वार अस यास भाडे करारनामा कम ना हरकत दाखला. 
६) गत वषाचा ॉपट  टॅ स भर याची पावती 
७) अ  परवाना व स लायर कडील ऑथरटी/ कोठा लेटर. 
८) अि साधन ेव स ह सग दाखल ेव फोटो. 
९) सरकारी रॉकेल िव  परवाना. 

   अज जमा फ / ोसे सग फ (दाखल शु क) र. . ३२०/- (अजासह भरणे) 
  ब) नुतनीकरण – 

१) लेटर हेडवर अज.  

२) शेजार यांचे ना हरकत दाखले. (नो ऑ जे शन सट फकेट/संमतीप ) 
३) मागील वषाचा ॉपट  टॅ स भर याची पावती. 
४) अि . साधने स हस ग दाखला व अि शमन साधने लाव याचा फोटो. 
५) मागील वाषाचा अि शामक ना हरकत दाखला त. 
६) FSO/सरकारी रॉकेल िव  परवाना त. 
 अज जमा फ / ोसे सग फ  (दाखल शु क) र. . ७०/- (अजासह भरणे) 
 
 



४) पे ोल पंप ना हरकत दाखला : 
अ) निवन ना हरकत दाखला  

१) निवन ना हरकत दाखला. 
२) शॉप ऍ ट लायस स. 
३) CCE माणीत लॅन प ासह. 
४) गत वषाचा टॅ स भर याची पावती. 
५) अि शमन साधन ेमुळ िबल, लाव याचा रपोट िप. च.म.न.पा. कडील. 
६) पुण वाचा दाखला िप. च.म.न.पा. कडील. 
७) टँक टे ट रीपोट. 
८) आप कािलन संपक साधणेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन न.ं) 

 अज जमा फ/ ोसे सग फ  (दाखल शु क) र. . २२०/- (अजासह भरणे) 
 ब) नुतनीकरण – 

१) लेटर हेडवर अज 
२) गत वषाचा मनपाचा टॅ स भर याची पावती त. 
३) अि शमन साधन ेलाव याचा रपोट. 
४) मागील वाषाचा अि शमन ना हरकत दाखला त. 
५) आप कािलन संपक साधणेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन न.ं) 

 अज जमा फ/ ोसे सग फ (दाखल शु क)  र. . १७०/- (अजासह भरणे) 

 
५) कंपनी / कारखान ेना हरकत दाखले : 

अ ) निवन ना हरकत दाखला 
१)  लेटर हेडवर अज (उ पादन तपशील, कमचारी सं या, जबाबदार वय चे नांव, नंबर इ.) 
२) कंपनी लॅन कॉपी सेट याला िप. च.म.न.पा./एम.आय.डी.सी.न ेमा यता दली असेल. 
३) क या मालाची यादी व साठा कती याचा तपिशल. 
४) प ा माल व साठा कती याचा तपिशल. 
५) कंपनीत असले या मशी सची मािहती.( कार, सं या, टे कल डीटे स, कॅपॅिसटी ेशर तापमान, 

इंधन पॉवर इ.) 

६) कमचारी व कामकाजाची वेळ याची मािहती. 
७) फॅ टरी इ सपे टर रपोट त. 
८) MSEB/इले ीक इ सपे टर रपोट दाखला. 
९) मनपा उदयोगधंदा परवाना त. 
१०) गत वषाचा ॉपट  टॅ स भर याची पावती. 
११) अि शमन साधन ेिबल/लाव याचा रपोट. 
१२) धोकादायक पदाथसाठा परवाना (धोकादायाक कंपनी करीता) 
१३) अि शमन िशि त कमचारी यादी. 



१४) आप कालीन संपक साधन ेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद व फोन न.ं) 
१५) इमरजं सी लॅन सेट - २ ती. 

   अज जमा फ/ ोसे सग फ  (दाखल शु क) र. . २२०/- (अजासह भरणे) 
ब) नुतनीकरण – 
१) लेटर हेडवर अज. (हॉटेल मालकाचे नाव, आसन सं या, कमचारी वग सं या, जबाबदार वय चे नांव,  
२) फॅ टरी इं सपे टर रपोट त. 
३) मनपा उदयोग धंदा परवाना त. 

४) गत वषाचा मनपाचा ॉपट  टॅ स भर याची पावती त. 
५) अि . साधन ेिबल, लाव याचा रपोट. 
६) आप कालीन संपक साधन ेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद व फोन न.ं) 
७) मागील वाषाचा अि शामक ना हरकत दाखला त. 

 अज जमा फ/ ोसे सग फ (दाखल शु क) र. . १७०/- (अजासह भरणे) 
६) िसनेमागृह ना हरकत दाखले :   

अ ) निवन ना हरकत दाखला  
१) लेटर हेडवर अज, 
२) शॉप ऍ ट लायस स त. 
३) फ म िड हीजन कडील परवाना त. 
४) इमारत लॅन कॉपी (आसन ाव था, आसन सं या, जाणे व येणे चा माग) 
५) पोिलस परवाना. 
६) अि शमन साधन ेिबल, लाव याचा रपोट. 
७) गत वषाचा मनपाचा टॅ स भर याची पावती त. 
८) इले ीक इ सपे टरचा तपासणी दाखला त. 
९) आप कािलन संपक साधणेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन नं.) 

 अज जमा फ/ ोसे सग फ  (दाखल शु क) र. . १७०/- (अजासह भरणे) 
ब)  नुतनीकरण - 

१) लेटर हेडवर अज 
२) फ म डीि हजन कडील परवाना 
३) पोलीस परवाना त. अि शमन साधन ेमुळ िबल, स व सग रपोट. 
४) गत वषाचा मनपाचा टॅ स भर याची पावती त. 
५) इले ीक इ सपे टरचा तपासणी दाखला त. 
६) मागील वाषाचा अि शमन ना हरकत दाखला त. 
७) आप कािलन संपक साधणेकामी ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन नं.) 

 अज जमा फ/ ोसे सग फ (दाखल शु क)  र. . ७०/- (अजासह भरणे) 
   
 



७) सायबर कॅफे ना हरकत दाखले : 
अ ) निवन ना हरकत दाखला  

१) लेटर हेडवर अज. 
२) शॉप ऍ ट लायस स. 
३) गत वषाचा मनपा टॅ स भर याची पावती त. 
४) अि शमन साधन ेमुळ िबल, लाव याचा रपोट. 
५) आप कािलन संपक साधणेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन न.ं) 

 अज जमा फ/ ोसे सग फ (दाखल शु क) र. . ५०/- (अजासह भरणे) 
ब) नुतनीकरण – 

१) लेटर हेडवर अज. 
२) गत वषाचा मनपा टॅ स भर याची पावती त. 
३) मागील वाषाचा अि शमन ना हरकत दाखला त. 
४) अि शमन साधन ेलाव याचा रपोट. 
५) आप कािलन संपक साधणेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन नं.) 

   अज जमा फ/ ोसे सग फ  (दाखल शु क) र. . ४०/- + २०/- (अजासह भरणे) 
 

८) एल.पी. गॅस बँक ना हरकत दाखले : 
१) लेटर हेडवर अज 
२) लॅन कॉपीज यु ट/कॉ युटर ट सेट-इमारत लेआऊट, एली हेशन, से शन, लोअर लॅन इ. तसेच 
अि शमन यं णा रेखांक त केलेला आव यक वापरासह, सही िश यािनशी. 
३) अंि शामक िवभागाकडील अंितम ( प ा ) ना हरकत दाखला त. 
४) फायर स लायर (लायस स एजं सीज कडुन) यांचेकडील अि शमन यं णा लावल ेबाबतचा “ए फॉम”  
म ये दाखला. 
५) गॅस बँकचे ितस-या पाट कडून तपासणी अहवाल त. 
६) अि शमन यं णेची हीडीओ िस.डी. (संपुण यं णा, पंप व टाटर, ए ट युशर) 

९) पुरता हंगामी फटाका ना हरकत दाखले : 

१) हंगामी फटाका ना हरकत दाखाल मागणी अज. २) मागील वषाचा ना हरकत दाखला त. 
३) मागील वषाचा पोलीस परवाना. ४) गत वषाची म.न.पा. िमळत कर पावती त. 
५) जागेचा क ा नकाशा 
६) मालकाचा ना हरकत दाखला (जागा भाडयाने अस यास) र. . १००/- टॅ प पेपरवर संमतीप . 
७) िम  इमारत (खाली दुकान वर सदिनका) अस यास सोसायटी/सदिनकाधारक यांचे मुळ  संमतीप . 
८) अि शामक साधने खरेदी िबल/स वस ग दाखला (मुळ/काबन कॉपी)   

 
 
 



१०)  क  ेबांधकाम (ता पुरता वापर) शामीयान े/ मंडप ना हरकत दाखले : 
१) लेटर हेडवर अज (काय माचे व पकाय मास येणा-यांची सं या अंदाजे इ.) 
२) जागेचा लॅन/ ॉ ग (आपतकािलन सुअका माग, कॉ ॅ टरची सही असलेला) 
३) जागा मालक िप. च.म.न.पा. यांचा ना हरकत दाखला. 
४) िवदयुत िनरी क कडील दाखला. 
५) अि शामक साधने िबल/रीपोट. 
६) आप कािलन सपक साधनेकामी या ची मािहती (नांव, प ा, पद, फोन नं.) 

 
११) आगवद  पुतता माणप  : 

१) लेटर हेडवर अज. 
२) इं युरं स पॉिलसी त. 
३) गत आ थक वषाचा ॉपट  टॅ स भर याची पावती. 
४) अि शमन ना हरकत दाखला त. (लाग ुअस यास) 
५) पोिलस पंचनामा कॉपी त.  
६) जागेवरील नुकसानीचे फोटो कमान 3 नग. 
७) कती साठा होता याचे व नुकसान टेटम ट त 
८) वाहनाची कागदप .े (वाहनांसाठी आव यक)  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



पपरी चचवड महानगरपािलका  ,पपरी  -४११०१८  
अि  शामक िवभाग  

मा  .िवधी सिमती ठराव  .९ द . २० /१२/२०२१  
मा  .महापा िलका सभा ठराव  .७६५ द . २० /१/२०२२  

************************************************************************************* 
प रिश  – “अ”               

)१५ मी . उंचीवरील व ५०० चौ  .मी कमान े फळ (  
१  २  ३  

अ ..  फायर ि िमयम चाजस ची आकारणी करायचा  
इमारत उंचीचा ट पा 

फायर ि िमयम चाजस चे 
सुधा रत दर  

१ १५ मी  .उंचीपयत या िवशेष वापरा या िविवध कार या 
भोगवटा असणा या इमारती.  
अ  (५०० चौ .मी.  पे ा जा त े फळ असणा या इमारती. 

 
अ  (.५०/- ती चौ.मी .  

 )कमान .५०,०००/ - (  
२ १५ मी  .ते ४० मी .उंची या इमारती  .२ ०० /- ती चौ.मी.  

 )कमान .२,००,०००/- (  
३ ४० मी  .ते ७० मी  .उंची या इमारती  .५०० /- ती चौ.मी.  

 )कमान .५,००,०००/- (  
४ ७० मी  .ते १०० मी  .उंची या इमारती  .८०० /- ती चौ.मी.  

 )कमान .८,००,०००/- (  
५ १०० मी  .ते १५० मी  .उंची या इमारती  .१ ,० ०० /- ती चौ.मी.  

 )कमान .१५,००,०००/- (  
६ १५० मी .पे ा जा त उंची या इमारती  .१ ,२ ०० /- ती चौ.मी.  

 )कमान .२०,००,०००/- (  
 *वरील माणे रकाना “ ३” म ये नमूद कर यात आलेले सुधा रत दर हे रकाना २ म ये नमूद उंची या ट यातील 

इमारती या संपूण बांधीव )Gross Builtup ( े ासाठी लागू होतील. 
****************************************************************************

**** 
प रिश  “ ब ” 

 [ महारा  आग ितबंधक व जीवसंर क उपाययोजना अिधिनयम कलम ३ ( १ ) प ीकरण व कलम ११ ( १) ] भाग  - 
एक 

 (१५ मी व यावरील उंच व ५०० चौ. मी. े फळ ) 
अ. . इमारतीचा भोगव ाचा  कार १० ते २५ लाखा लोकसं या नसलेली 

महानगरपािलका 
  फ  ित चौ. 

मी. पय े
कमान ...... 

पयां या अधीन 
 िनवासी इमारती (िम ) िनवासी/ लॉज ग/ हॉटेल   
१ ० ते २४ मीटर उंची या पयत ४०.०० १,००,०००/- 
२ २४  ते ३५ मीटर  उंची या पयत  ६०.०० २,००,०००/- 
३ ३५  ते ४५ मीटर  उंची या पयत  ८०.०० ३,००,०००/- 
४ ४५ मीटर पे ाअिधक उंची या  १००.०० ५,००,०००/- 
 हॉटे स ( क-५)   
१ १५ ते ३० मीटर उंची या पयत ५०.०० १,५०,०००/- 
२ ३० मीटर वरील उंची या  ७५.०० ३,००,०००/- 
 शै िणक इमारती ( ख)   



१ १५ ते ३० मीटर उंची या पयत ८०.०० ४,००,०००/- 
 सं थे या इमारती ( ग)   
 णालये / आरो यधाम व शु ा ह ( ग -१)   
१ १५ पे ा कमी उंची या   
 ( एक)  १००० चौ. मी.पे ा कमी  

 भूखंड े ा या,तळमजला अिधक एक मजला असले या व खाटा नसले या  
( दोन)  १००० चौ. मी.पे ा कमी भूखंड े ा या,तळमजला अिधक एक 
मजला असले या व खाटा असले या  
(तीन) दोन मज यापे ा अिधक मजले असले या व  खाटा नसले या 
(चार ) दोन मज यापे ा अिधक मजले असले या व  खाटा असले या  

४०.०० 
 

६०.०० 
 

७०.०० 
८०.०० 

५०,०००/- 
 

७५,०००/- 
 

१,००,०००/- 
१,२५,०००/- 

२ १५ ते २४ मीटर उंची या पयत ९०.०० ३,००,०००/- 
३  २४ मीटर  अिधक उंची या  १२०.०० ५,००,०००/- 
 अिभर ाथ ( ग-२) व िश ाथ व ले टल ( ग-३)   
१ १५ ते २४ मी. उंची पयत  १००.०० १.५०,०००/- 
२ २४ ते ३०मी. उंची पयत १२०.०० २,००,०००/- 
 समाज मं दरे ( घ )   
 ( घ-१ ते घ -५ )   
१ १५ ते २४ मी. उंची पयत  ११०.०० १,७५,०००/- 
२ २४ ते ३०मी. उंची पयत १२५.०० २,२५,०००/- 
 ावसाियक इमारती  ( ड )   
१ १५ ते २४ मी. उंची पयत  ८०.०० १,५०,०००/- 
२ २४ मी. वरील उंची या  १००.०० ३,००,०००/- 
 वािणि यक इमारती  ( च )   
 ( च-१ व च -५ )   
१ १५ ते २४ मी. उंची पयत  ८०.०० २,००,०००/- 
२ २४ ते ३०मी. उंची पयत १२०.०० ४,००,०००/- 
 अित धो या या ( छ -३) 

 
  

१  ( पाच )  ५०० चौ.मी. पे ा अिधक  े  ापले या   १८०.०० ३,००,०००/- 
ख ) धोकादायक वायू व पे ोलीयम पदाथ वा न नेणारे े पार 

 ( cross country ) नळ माग   
२००.०० 
ित मीटर  

५,००,०००/- 

 गोदामे ( ज )   
१.  १५ मीटर उंची पयत या    
 ( एक )  एक मजली इमारत     

( दोन ) तळमजला अिधक एक मजला    
८०.००  

१००.०० 
५०,०००/- 
७५,०००/- 

२. तळमजला अिधक एका न अिधक मजले  २५.०० १,००,०००/- 

*************************************************************************************** 
प रिश  ” क “ 

उदयोग धंदाशमन सेवा शु क रचना वसाय व अ य सेवा अि   , 
  “ब” उ ोगधंदा / वसाय (Business) (वापर ना हरकत दाखले )  

अ. . वसाय कार नाहरकत दाखला शु क  
( तीवष  १०% वाढ) 

नुतनीकरण शु क / वष 

१ मंगल कायालये / ल  कायालये र.  २०/- ित. चौ.मी.  मुळ शु काचे ५० % 
  कमान र.  ३०,०००/- 

२ िसनेमागृहे/ े ागृहे/ म टी ले स र.  २५,०००/-  मुळ शु काचे ५० % 



३ धोकादायक पदाथ ड ग दुकान े र.  ५०००/-  मुळ शु काचे ५० % 
५ धोकादयक गोदामे/ ॅ प गोदाम े र.  ८,०००/-  मुळ शु काचे ५० % 
६ पे ोल पंप (िडझेल, गॅस ई.) र.  १२,०००/-  मुळ शु काचे ५० % 
७ एल.पी.जी गोडावून / एज सीज र. . १०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
८ एल.पी.जी / िस.एन.जी. रे ट युलेशन यं णा ( ित बँक) - 

अ िनवासी इमारती र. . ८,०००/-  मुळ शु काचे ५० % 
ब िबगर िनवासी / अथवा िम  इमारती  र. .१५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

९ लाकुड वखार र. .३,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
१० रॉकेल साठा व िव   - 

अ १००० िलटर. मयादा( करकोळ िव  ) र. .५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ब १००० िलटर ते २५००० िलटर पयत   र. .१०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

 टप : दुकान व रेशन रॉकेल िव  करकोळ रॉकेल िव  हणून धरणेत येईल  
११ हॉटेल  

मांक े फळ फ  हॉटेल परमीट म नुतिनकरण शु क / वष 
अ १० चौ.मी. पयत  र. .३,०००/- र. .५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ब ५० चौ.मी. पयत र. .५,०००/- र. .७,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
क १०० चौ.मी. पयत र. .८,०००/- र. .१०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ड २०० चौ.मी. पयत र. .१०,०००/- र. .१२,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
इ २०१ चौ.मी.चे पुढे र. .१२,०००/- र. .१४,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
फ टार हॉटेल र. .१४,०००/- र. .१६,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
टप :  
 हॉटे सम ये लॉिजगंची सोय असलेस सरसकट र.  ७,०००/- जादा शु क व वा षक नुतनीकरण शु क 
हे मुळ शु काचे ५०% या माणे लागू राहील तथापी, एकुण े फळाम ये पा कग या जागेचे े फळ 
वगळून राहील. 
 फ  लॉ जग वसाय असले या ावसायीकांना येक मसाठी अि शमन सेवा शु क र.  ५००/- 
या माणे आकारणेत येईल व वा षक नुतनीकरणासाठी मुळ शु काचे ५०% र म आकारणेत येईल.      

१२ सायबर कॅफे  र. .३,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
१३ शॉ पग मॉ स  र. .२५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
१४ हॉ पीटल (२० बे सवरील फ ) -   

अ २० ते ५० बे स पयत र. . १२,०००/-  मुळ शु काचे ५० % 
ब ५१ ते १०० बे स पयत र. .१५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
क १०१ बे स पे ा अिधक  र. .२०/- ित बेड मुळ शु काचे ५० % 

१५ शाळा (खाजगी)  
(School Safety Certificate) 

र. .१५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

मनपा / शास कय शाळा नरक नरक 
१६ वसाय वाहनतळ इमारत  र. .२०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 



१७ कंपनी / कारखाने -  
अ. वकशॉप (कामगार सं या ५)  र. .५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ब.  ा.िल.SSI,ए टर ाई स(कामगार सं या अट नाही) र. . ८,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
क. िलिमटेड कंपनी  र. .१०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ड.  MAH.,धोकादायक कंप या  र. .१५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ई. म टीनॅशनल कंप या  र. .२०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

अ. . तपिशल ना हरकत दाखला 
शु क 

नुतनीकरण शु क/ वष 

१८ फटाका टॉल दुकाने - 
अ दपावली हंगामी फटाके िव टॉल  र. .१,०००/- लागु नाही 
ब कायम व पी फटाकादुकान र. .१०,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

१९ ऑटो मोबाईल शो म व स ह स सटर - 
 दुचाक  इतर  

अ ५०० चौ.मी. पयत र.  १०,०००/- र.  १२,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
ब ५०१ चौ.मी. पुढे  र.  १५,०००/- र.  १७,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

 टप – या ावसाियकांचे शो म व स ह स टेशन वेगवेग या ठकाणी असतील यांनी दो ही करीता 
वतं  ना हरकत दाखले घेणे ज रीचे आहे.  

२० पोटस् कॉ ले स  र.  ८,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
२१ खेळणी, मनोरंजन( कमाल १ मिहना करीता)  र.  १५,०००/- मुळ शु काचे ५० % 
२२ अ य वसाय / उ ोगधंदा / वापर  र.  ८,०००/- मुळ शु काचे ५० % 

 “ क ”  अ य सेवा 
अ. . तपिशल ना हरकत दाखला शु क नुतनीकरण शु क/ वष 
२३ क े बांधकाम / ता पूरता वापर 

अ सकस र.  ५० /- ित दन लागू नाही 
ब दशन (काय म शािमयाना) र.  १,००० /- ित दन लागू नाही 

 टप : फ  मनपा आयोिजत बचत गट, दशने व इतर ता पुर या बांधकामांना सेवा शु क लागू नाही.  
 

२४ टँड बाय डयुटी (आगाऊ र म भरणे)- 
अ मनपा ह त  

( ित वाहन, ित िश ट, जनरल ुटी ) 
र.  ५०००/-  लागू नाही 

ब मनपा ह बाहेर ( ित वाहन, ित िश ट )  लागू नाही 

 ५० क. मी. पयत र.  ८०००/- लागू नाही 
५० क. मी. या पुढे  र.  १०,०००/- लागू नाही 

२५ पाणी फवारणी / पंप ग चाज - 
अ मनपा ह म ये   र.  ५,०००/- लागू नाही 
ब मनपा ह बाहेर ( १० क.मी. पयत)  र.  १०,०००/- लागू नाही 

२६ िश ण / ा यि के (कमाल १.५ तास ) - 
अ सरकारी सं था  र.  १५००/ लागू नाही 
ब खाजगी सं था र.  २०००/ लागू नाही 
क खाजगी शाळा र.  २०००/ लागू नाही 



 टप : अि शामक क ाम ये शाळा, सं था भेट यांना एक स  करीता िश ण शु क लागू राहणार नाही.  

२७ मनपा ह ी बाहेर फायर / रे यु वद  -  
अ िनवासी आगी   र.  ५०००/- सरसकट) लागू नाही 
ब िबगर िनवासी आगी  र.  ८०००/-(सरसकट) लागू नाही 
क वाहन आगी - 

 दोन वा तीनचाक   र.  २०००/- सरसकट) लागू नाही 
चार चाक  ( हलके ) र.  ४०००/- सरसकट) लागू नाही 

 चार चाक  (जड) र.  ६०००/- सरसकट) लागू नाही 

. 
२८ अि शामक वद  पुतता माणप  -   

अ झोपडी (फोटो पास अस यास मोफत)  र.  ७००/- ( येक ) लागू नाही. 
ब िनवासी  र.  १,०००/- ( येक ) लागू नाही. 
क दुकाने  र.  ३,०००/- ( येक ) लागू नाही. 
ड वकशॉप, लघुउ ोग, SSI,ए टर ाई , गॅरेज.   र.  ५,०००/- ( येक ) लागू नाही. 
इ MAH. कंपनी, गोदामे, वाहन शो- म   र.  ८,०००/- ( येक ) लागू नाही. 
फ ा.िल. मया दत कंप या र.  १०,०००/- 

( येक ) लागू नाही. 

ग दुचाक  वाहन र.  २,०००/- ( येक ) लागू नाही. 
(i) तीन चाक  वाहन  र.  ३,०००/- ( येक ) लागू नाही. 

(ii) चार चाक  वाहन ( हलके )  र.  ५,०००/- ( येक ) लागू नाही. 

(iii) चार चाक  वाहन ( अवजड )  र.  ६,०००/- ( येक ) लागू नाही. 
च हॉटेलस् -  
(i) “ सी ”  ेड खालील  र.  २,०००/- ( येक ) लागू नाही. 

(ii) “ सी ”  ेड र.  ४,०००/- ( येक ) लागू नाही. 

(iii) “ बी ”  ेड र.  ६,०००/- ( येक ) लागू नाही. 

(iv) “ ए ”  ेड र.  ८,०००/- ( येक ) लागू नाही. 

(v) टार हॉटे स (सव कारचे )  र.  १०,०००/- 
( येक ) लागू नाही. 

टप :  
१) ना हरकत दाखला मुदत संप याचे एका मिह यानंतर, नुतनीकरण शु कावर  िवलंब आकार १०% ित 

महा. 
२) मनपा ह ीमधील पपरी चचवड नवनगर ािधकरण े ातील उ ोगधंदा वसाय यांनाही सदर ना 

हरकत दाखले घेणे आव यक आहे. 
३) मनपा ह ी बाहेरील अि शमन वद  पुतता माणप ाकरीता दु पट शु क आकारणेत येईल. 
४) सदर शु क मनपा या अि सुर ा िनधी या  वतं  लेखा िशषाम ये जमा कर यात येतील. 

(महारा  आग व जीव सुर ा अिधिनयम, २००६, चे कमल २५(१)) 
५) सदर शु क जमा र म ही महारा  आग व सुर ा अिधिनयम २००६ चे कलम २५(३) नुसार फ  मनपा 

अि शामक दलाचे क , वाहने, उपकरणे, सािह य खरेदी करीता खच कर यात येईल. 



६) एकदा भरलेले शु क परत केले जाणार नाही. जादा शु क अस यास फ  परतावा अनु ेय राहील. 
भरलेले शु क संबंधीत िवकसक / िब डर यांची मनपा ह ीम ये अ य बांधकामाचे ठकाणी अनु ेय 
राहील.   

७) मनपा ह ीमधील एम.आय.डी.सी. े ाकरीता अि शामक ना हरकत दाखला लागू राहणार नाही. 
८) जर एखा ाने उ  ना हरकत दाखला िनयामा णाणे घेणे आव यक असताना तसा सदरचा पुण दाखला 

घेतला असेल. उदा. इमारत उंची माणे अनु ेय ई. अशावेळेस तदनंतर न ाने दु त दाखला देणेकामी 
संबंधीताकडुन दाख याची होणारी र म दु पट दराने आकारणेत येईल.   

९) उंची मधील “ ० ” चा अथ जमीनीपासुन (Ground Level & Avg Ground Level ) धरणेत येईल 
१०) िनवासी इमारती लॅन मंजूरी अि शामक ना हरकत दाखला, हा केवळ संपुण िनवासी वापरा या यांची 

जिमनीपासुन उंची (शेवट या लॅब पयत) १५ मीटर व यापे ा अिधक आहे. 
११) िबगर िनवासी इमारती ( .३) म ये N.B.C. -२००५, पाट IV, Clause 3.1.1 माणे िनवासी इमारती 

वगळता अ य सव कार (गट) इमारती याम ये समािव  आहेत. (उदा. Hotel, Hospital, 

Mercantile, Industrial, Business, Storage, Educational, Assembly, Hazardous, Etc) 
सदर इमारतीची उंची १५ मीटर पे ा कमी कवा अिधक परंतु िबगरिनवासी े फळ हे ५०० चौ. 
मीटर पे ा अिधक असणे आव यक  

१२) इमारत ना अि  नाहरकत दाख याकरीता उ  दर हे एकुण बांधकामा या Gross Built-up area वर 
लागू राहील. 

१३) उंच, िनवासी + िबगर िनवासी (Mix Occupancy ) इमारतीम ये ५०० चौ.मी. व यापे ा जा त 
िबगर िनवासी बांधकाम अस यास सदर इमारत िम  इमारतीम ये  धरणेत येईल. 

१४) शु कांकरीता इमारतीची उंची जमीनी पासून (From Ground Level) शेवट या पॅरापेट वॉल 
(Terrace Parapet Wall) पयत मोजली जाईल. 

१५) मनपा/क /रा य/शास कय/ ािधकरण िमळकती(इमारत ) करीता अि  सेवा शु क लागू नाही. 
तथापी,BOT/PPP वा इतर कोण याही कार या बांधकामांकरीता अि  सेवा शु क लागू राहील. 
(महारा  फायर ऍ ट कलम १५अ वये) 

१६) वा षक फ, एकुण शु का या १% जादा आकारणेत येईल. (महारा  फायर ऍ ट कलम १३(१)अ वये) 
१७) क  शासन, रा य शासन, अथवा महपािलकेने केलेले या संदभातील उपिवधी, िनयम, अिधिनयम ई. 

वेळोवेळी लागू होतील. 
१८) लॅन मंजूरी ाथिमक ना हरकत दाखला (Provisional Fire NOC) घेतली अस यास, सदर लॅनम ये 

वाढीव े फळ ५०० चौ.मी.पे ा जा त बदल, इमारतीचे उंचीम ये ना हरकत दाखला शु क दरा या 
लॅब बदलत अस यास, वापर ( Occupancy) बदल अस यास याकरीता सुधारीत ना हरकत दखला 

(Revised Fire NOC ) घेणे अनु ेय राहील. 
१९) एकदा अि शामक ता पुरता ना हरकत दाखला घेत यानंतर ५०० चौ. मी. आतील वाढीव बांधकामाचे 

इमारतीकरीता पुन  सुधारीत अि शामक ना हकरत दाखला घे याची अव यकता नाही. अशा 
बांधकामांना अंितम ना हरकत दाखला पुन  यावयाचा अस यास तो थेट अनु ेय राहील.        

 
सही/- 
आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी -१८ 

जावक . अि  /०४/कािव/६०२/२०२१  
द.२६/१०/२०२१   


