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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  -४११०१८ 
                    भूिम आ ण जंदगी वभाग 
                  E-mail : landestate@pcmcindia.gov.in 

    दर वनी ू .  : ०२०६७३३१५३७                                  Website : www.pcmcindia.gov.in 

 
जाह र आवाहन 

क  शासना या रा ीय फेर वाला धोरण 2009 ची रा यात अंमलबजावणी कर याक रता 
रा यातील सव महानगरपािलका व नगरपािलका यांना शासन िनणय .राफेधो-
2013/ . .39/न व-34 द.21 ऑ ट बर 2013 अ वये आदेिशत केले आहे. यानुसार सव 
फेर वा यांचे न दणीकरण करणे आव यक आहे. या ीने पंपर  िचंचवड शहरातील फेर वा यांचे 
न दणीकरण करणेकामी जा हर आवाहन करणेत येत आहे. 

1. सन 2012 म ये या फेर वा यांचे सव ण करणेत आले आहे यांनी न याने अज क  नयेत. 
2. या फेर वा यांचा सन 2012 मधील सव णात समावेश झालेला नाह  अशा फेर वा यांनी  

द.15/1/2014 अखेर (सावजािनक सुटृट चे दवस वगळून) स.10.30 ते 5.00 या वेळेत       
संबंिधत अ ,ब, क, ड, भाग कायालयाम ये न दणीकामी अज सादर करावेत. 

3. फेर वाला न दणी करणेकामी करावयाचे अजाचा नमूना भाग कायालय अ ब क ड भाग येथे  
तसेच www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. 

4. अजदारांनी अजासोबत  फोटो ओळखप  पुरावा, पंपर  िचंचवड मनपा ह द तील रह वासी पुरावा , 
या ठकाणी यवसाय करत आहे या   जागेचा तपशील ,  कोण या प ारचा यवसाय कती 

वषापासून कर त आहे याबाबतचा तपशील, इ. मा हती मा णत (स य त) क न जोडणेत यावी. 
5. सदर बाबत अिधक मा हतीसाठ  खालील मांकावर स.10.30 ते 5.00 या वेळेत (सावजािनक 

सुटृट चे दवस वगळून) संपक साधावा.  

1. भूिम आ ण जंदगी वभाग -020 – 67331537 

2. अ भाग कायालय  -020 - 27641627   

3. ब भाग कायालय  -020 - 27351894 

4. क भाग कायालय  -020 -  27122969 

5. ड भाग कायालय   -020 -  27278107 
   

    सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – 4110 18 

जा हरात .373 

भू ज/1/का व/528/2013 

द. 31/12/2013 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका , पंपर  – 411018 

रा ीय फेर वाला धोरण 2009 अंमलबजावणी 
 

फेर वाला न दणी अज 
ित,  

मा. भाग अिधकार   

अ ब क ड भाग 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – 18 

 
1. अजदाराचे नाव ----------------------------------------------------------------वय ----------- ी/ पु ष 

2. अजदाराचा प ा------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. मूळ रा य------------------------------ 
4. धम---------------- जात--------------------------मोबाईल मांक--------------------------------------- 
5. यवसायाचे पुरावे /दंड पाव या (अस यास) 

a. अित मण वभाग--------------------------------- पोलीस-------------------------------------- 
b. मे. यायालयीन दंड--------------------------------समजप -------------------------------------- 
c. परवाना-------------------------------------------अ न सुर ा माणप ------------------------- 
 

6. यवसायाबाबतचा तपशील- 
a. यवसायाचे व प------------------------- यवसायाची वेळ------------------------------------- 
b. व  करणेत येणा-या मालाचा तपशील---------------------------------------------------------- 
c. परवाना अस यास परवाना मांक---------------------------------------- द.-------------------- 

7. पंपर  िचंचवड मनपा ह तील वा त याचा कालावधी------------------------------------------------------ 
8. र हवासी के हापासून आहे.---------------- ------------------(शासनमा य पुरावे अजासोबत जोडणेत यावे) 
9. आधार काड मांक---------------------------------------------(अस याससोबत स य त जोडणेत यावी.) 
10. रेशनकाड मांक------------------------------------------------(अस याससोबत स य त जोडणेत यावी.) 

 
 
 
 

अजदाराचे नाव 
 
 

वा र  

दनांक-     /    /201 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

फेर वाला न दणी अज 

न दणी पोहोच 
 

 
 
 
 
अजदाराचे नाव- ी/ ीम--------------------------------------------------------------------- यांचा फेर वाला 
न दणी अज द.   /   /20   रोजी िमळाली 
 
 
           वा र  
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