श्री/श्रीम.----------------------राहणार- ----------------------दुकानाचा पत्ता जवळच्या खुणेसह- -----------------

मोबाईल क्रमाांकददनाांक –
प्रदि,
मा.क्षेदिय अदिकारी
---- क्षेदिय कायालय, पपपरी दचचवड महानगरपादलका,पपपरी-१८
विषय- दुकान चालू करणेस परिानगी विळणेबाबत..
सांदर्भ- आदे श क्रमाांक-र्ुदज/२/कादव/२६५/२०२० दद.४/५/२०२०
महोदय,
मी खालील सही करणार दवनांिी अजभ करिो की, माझे ..................................................
दवक्रीचे दुकान .................................................................... या दिकाणी असुन िे दुकान
लॉकडाऊनचे कारणास्िव बांद आहे . परां िु वरील सांदर्भर्य आदे शामध्ये नमुद केलेल्या यादीि माझ्या
दुकानाचा समावेश होि आहे . िरी मला दुकान चालू करणेस परवानगी दमळावी. महापादलकेने घालून
ददलेल्या अटी व शिी मला बांिनकारक िरिील. सदर अटीचे उल्लांघन केलेस दनयमाप्रमाणे
कारवाईस/दशक्षेस मी पाि राहील. त्याबाबि माझी कुिलीही िक्रार राहणार नाही. सोबि आवश्यक िी
कागदपिे जोडली आहे ि.
आपला/आपली दवश्वासू
(नाव-.........................................)
सोबि- १) शॉप अँक्ट/उद्योग आिार झेरॉक्स प्रि
२) दुकानाचा टॅक्स र्रलेची पाविी माचभ -२०२० अखेरची झेरॉक्स
३) दुकानाि काम करणारे कामगाराांची यादी (मालक + िीन व्यक्ती)

पपपरी दचचां वड महानगरपादलका
...... क्षेिीय कायालय
-----------------------------------------------------------------------------------------

कोरोना विषाणु COVID -19 विषयी दुकानाांबाबत िागगदर्ग क सुचना
हे करािे (DOS)
हे करु नये (DON’TS)
१. दुकानदाराने त्याांच्या कमभचा-याांना सोशल दडस्टां पसग १. मास्कचा एकाच बाजुने वापर करावा दुस-या बाजुने
कसे पाळवे व मास्क कसे वापरावे याबाबि
प्रात्यादक्षका द्वारे प्रदशक्षण द्यावे.

२. कमभचारी पकवा ग्राहकामध्ये िाप आढल्यास पकवा

वापर करु नये.

२. आपला मास्क दुस-यास दे ऊ नये पकवा दुस-याचा
मास्क आपण वापरु नये.

खोकला, सदी अशी लक्षणे आढळल्यास नदजकच्या ३. वारां वार डोळयाांना, नाकाला, चे ह-याला हाि लाऊ
दफवर दिनीकमध्ये पािदवण्याची व्यवस्था करावी.

नये सावभजदनक दिकाणी थुांकू नये.

लक्षाि िे वाव्याि.

करणेस साांगावे, अदिरीक्त सािा करु नये.

३. सोशल दडस्टां पसग पालन करिाांना खालील गोष्टी ४. दुकानदाराने ग्राहकाना आवश्यक िेवढा माल खरे दी


ग्राहकाांमध्ये दकमान २ मीटर अांिर राहील, याची ५. दुकानािील सादहत्य वाढीव पकमिीला दवकू नये.
दक्षिा घ्यावी.



मोिया दकरकोळ दवक्रीच्या दुकानामध्ये १००
स्वे. फु ट क्षेिफळामध्ये ५ पेक्षा अदिक लोकाांना
परवानगी दे ऊ नये.

४. मास्क वापरणे बांिनकारक आहे , सदर मास्क
वापरिाांना खालीलप्रमाणे काळजी घ्यावी.



मास्क वापरण्यापुवी हाि स्वच्छ िुवावे.

मास्क घािल्यानांिर लगेचच हॅन्ड सॅदनटायझर
पकवा साबनाने २० सेकांदापयंि हाि स्वच्छ
िुवावे.



फेस मास्क दररोज स्वच्छ िुवावा, मास्क िुिाांना

गरमपाणी + मीि पकवा सा बनाच्या पाण्यामध्ये
स्वच्छ करणेि यावा.

५. पशकिाांना, खोकिाांना िोंड व नाकासमोर दटशुपेपर
पकवा रुमाल िरावा.

६. दुकानाच्या दशभनीय र्ागाि सॅदनटायझर पकवा साबण
हाि िुणेकामी व्यवस्था करणेि यावी.

७. आिवडयािुन

३

वेळा

दनजंिुकीकरण करणेि यावे.

दुकानाची

स्वच्छिा

८. दुकानामध्ये कोणाला बरे वाटि नसल्यास सांबांिीिास

रजा दे ण्याि यावी व त्याबाबि स्माटभ सारथी पकवा
सारथी हे ल्प लाईन नांबर 8888006666 वर मादहिी
दे ण्याि यावी.

६. सावभजदनक दिकाणी गुटखा, पान, िांबाखु खाऊ नये,
दारु दपऊ नये व कुिल्याही दिकाणी गदी करु नये.

९. दुकानामध्ये कायभरि सवांनी मोबाईलवर आरोग्य सेिु
ऍप डाऊनलोड केले ला असावा.

१०. कोरोना वायरसचा प्रादुर्ाव टाळणेकामी ऑनलाईन
कॅ शले स (रोकड दवरहीि) व्यवहारास प्रािान्य द्यावे.

क्षे त्रिय अत्रिकारी
... क्षे िीय कायालय, स्थापत्य
पपपरी पिंिंवड महानगरपात्रलका

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी - ४११०१८

पिंिंरी पिंिंवड शहरातीि लिवनावश्यक वस्तू व्यलतररक्त इतर दैनंददन व्यवहार सुरळीत िंािू राहण्याच्या दृष्टीने
लमठाईिंे, बेकरीिंे, हाडडवेअरिंे, इिेक्ट्रीकिंे, िंष्म्यािंे, िहान मुिांिंे किंड्यािंे, इिेक्ट्रॉलनक्ट्स व मोबाईििंी
दुकाने व गॅरेि िंािू करण्यासाठी प्रभाग स्तरावर ऑनिाईन अिड करुन िंरवानगी प्राप्त करुन घेता येणार आहे.
त्यासाठी महानगरिंालिके च्या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर अिाडिंा नमुना उिंिब्ध आहे.
संबंलधत व्यवसालयकांनी तो वेबसाईट द्वारे लमळवावा व संबंलधत क्षेलिय कायाडियात िंुढीि िंुतडता करावी.
त्यासाठी पिंिंरी पिंिंवड मनिंािंे अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह क्षेलिय कायाडियांिंे अनुक्रमे
azone@pcmcindia.gov.in,bzone@pcmcindia.gov.in,czone@pcmcindia.gov.in,
dzone@pcmcindia.gov.in,ezone@pcmcindia.gov.in,fzone@pcmcindia.gov.in,
gzone@pcmcindia.gov.in, hzone@pcmcindia.gov.in, हे ईमेि आयडी आहेत.
प्रलतबंलधत क्षेि वगळता उवडररत क्षेिामधीि नागरी वसाहतीमधीि अत्यावश्यक वस्तू व्यलतररक्तिंी
एकि दुकाने सुरु करण्यास िंरवानगी देण्यािंा लनणडय घेण्यात आिा असून त्यासाठी प्रभाग स्तरावर प्रभाग
अलधकारी यांच्या अध्यक्षतेखािी सलमती गठीत करण्यात आिी आहे. पिंिंरी पिंिंवड मनिंाच्या क्षेिातीि सवड
व्यािंारी संकूिे, मॉि, माके ट या संिंारबंदीच्या कािावधीत बंद राहतीि. एकािं गल्िीत एकािं प्रकारच्या
दुकानाकरीता अनेक अिड आल्यास त्यांना रोटेशन िंद्धतीने िंरवानगी द्यावी असे लनदेश या सलमतीस देण्यात आिे
आहेत. एक रस्ता ककवा गल्िीमध्ये अत्यावश्यक वस्तू व्यलतररक्तच्या िास्तीत िास्त िंािं दुकानांना िंरवानगी
देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रभाग स्तरावरीि सलमतीने लमठाईिंे, बेकरीिंे, हाडडवेअरिंे, इिेक्ट्रीकिंे, िंष्म्यािंे,
िहान मुिांिंे किंड्यािंे, इिेक्ट्रॉलनक्ट्स व मोबाईििंी दुकाने व गॅरेि असा प्राधान्यक्रम लविंारात घेवून प्रभाग
स्तरावर िंरवानगी देण्यात येईि.
िंानटिंरी ककवा िंहािंी टिंरी यांना िंरवानगी देण्यात येणार नाही. सोशि लडस्टन्सींगिंे व ददिेल्या
लनयमांिंे िंािन दुकानदार यांिंेकडू न न झाल्यास भारतीय दंडसंलहता किम १८८ अन्वये कारवाई करण्यात
येणार आहे. दुकाने सुरु करताना काय करावे व काय करु नये याबाबतच्या मागडदशडक सुिंना मनिंाच्या
अिाडसोबत उिंिब्ध आहेत.
क्षेलिय कायाडिय

प्रभाग
क्र.

समालवष्ट क्षेि
संत ज्ञानेश्वरनगर ( ्हाडा ), मोरवाडी, िािटोिंीनगर, अमृतेश्वर

10

कॉिनी, इंददरानगर, सरस्वती लवश्व लवद्यािय िंररसर, आंबेडकर
नगर, एिं.डी.एफ.सी. कॉिनी, दत्तनगर, लवद्यानगर, शाहुनगर,
वृंदावन सोसायटी, संभािीनगर इत्यादी.
पिंिंवड स्टेशन, महावीर िंाकड , मोहननगर, रामनगर,

अ क्षेिीय कायाडिय
भेळ िंौक, लनगडी प्रालधकरण

14

लनगडी 411-044

काळभोरनगर, ऐश्वयडम सोसायटी, शुभश्री सोसायटी, ियगणेश
लहहिन, लववेकनगर, लवठ्ठिवाडी, बिाि ऑटो, दत्तवाडी,
तुळिाईवस्ती इत्यादी.
आकु डी गावठाण, गंगानगर, वाहतुकनगरी, सेक्ट्टर नं 24, 25,

Phone no.+91-020-276-

15

26, 27, 27 अ, 28 , पसधुनगर, िंरमार िंाकड , स्वप्निंुती
सोसायटी, कें दिय वसाहत, एि.आय.सी. , एक्ट्साईि, इत्यादी.

466-21 Mo.992-250-145-

लवियनगर, न्यु एस.के .एफ. कॉिनी, उद्योगनगर, क्वीन्स टाऊन,

3/454
e mail:-

सुदशडननगर, श्रीधरनगर, आनंदनगर, भोईर कॉिनी, गावडे िंाकड ,

azone@pcmcindia.gov.in

ए्िंायर इस्टेट, लवसडम िंाकड , डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉिनी
19

भाग, लभमनगर, लनराधारनगर, सम्राट अशोकनगर, माता
रमाबाई आंबेडकरनगर, बौद्धनगर, वालल्मकीनगर, सॅलनटरी
िंाळ, भाटनगर, भािी मंडई, पिंिंरी कॅ ्िं इत्यादी.

वाल्हेकरवाडी भाग, गुरुद्वारा नॅनोहोम सोसायटी, पशदे वस्ती,
16

लवकासनगर, दक्रस्टि लसटी, मामुडी, दकवळे इत्यादी.

ब क्षेिीय कायाडिय

दळवीनगर, प्रेमिोक िंाकड , भोईरनगर, लगररराि सोसायटी, रे ि

एल्प्रो कं िंनी आवार, पिक रोड
पिंिंवडगाव 411-033

17

Phone no.+91-020-273-

लवहार सोसायटी, लशवनगरी, नागसेनगर, आहेरनगर,
वाल्हेकरवाडी गावठाण, पिंिंवडेनगर, बळवंतनगर, लबििीनगर
इत्यादी

501-53 Mo.992-250-145-

एस.के .एफ. कॉिनी, रस्टन कॉिनी, िंवना नगर, वेताळनगर,

5/456
e mail:-

रॉयि कासा सोसायटी, सेक्ट्टर क्र.29, रावेत, नंदलगरी सोसायटी,

18

bzone@pcmcindia.gov.in

पिंिंवड गावठाण, के शवनगर, तानािीनगर, काकडे िंाकड , मोरया
राि िंाकड , दशडन हॉि, मालणक कॉिनी, िक्ष्मीनगर, यशोिंुरम
सोसायटी इत्यादी.

22

काळे वाडी, लवियनगर, लनमडिनगर, आदशडनगर, िंवनानगर,
ज्योलतबानगर भाग, नढेनगर इत्यादी.
लिंखिी गावठाण भाग, ररहहर रे लसडेन्सी, दक्रस्टि लसटी, स्वराि

क क्षेिीय कायाडिय

2

हॉकी स्टेलडयम शेिारी,
नेहरूनगर,
भोसरी िंुणे 411-026

6

धावडे वस्ती, भगत वस्ती, गुळवे वस्ती, िंक्रिंाणी वसाहत भाग,
िंांडवनगर, रोशि गाडडन िंररसर, सद्गुरुनगर इत्यादी.
िय गणेश साम्राज्य, ििवायु लवहार, कें दिय लवहार, महाराष्ट्र

8

7/458

कॉिनी, इंिायणीनगर, खंडे वस्ती, गवळीमाथा, बािािीनगर
इत्यादी.

e mail:czone@pcmcindia.gov.in

लहहिा, िाधववाडी, रािे लशवािीनगर, कु दळवाडी भाग
इत्यादी.

Phone no.+91-020-271212-88 Mo.992-250-145-

रे लसडेन्सी, गंधवड एक्ट्सिन्स, बनकर वस्ती, बो-हाडेवाडी, वुड्स

टाटा मोटसड, यशवंतनगर, लवठ्ठिनगर, उद्यमनगर, स्वप्ननगरी,
9

अंतररक्ष सोसायटी, अिमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर
कॉिनी, मपहिा रॉयि, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरुनगर
इत्यादी.
माळवडी, िंुनावळे , िंंढारे वस्ती, काटे वस्ती, नविे वस्ती,
ताथवडे, अशोकानगर, पनबाळकरनगर, भुमकरवस्ती, वाकड

25

औंध-रावेत रोड, रहाटणी,
Phone no.+91-020-272-

वस्ती, के मसे वस्ती, रोहन तरं ग सोसायटी, लप्रस्टाईन सोसायटी,
स्वरा प्राईड रे लसडेन्सी इत्यादी.

ड क्षेिीय कायाडिय
रहाटणी 411-017

काळ-खडक, मुंबोिानगर, मानेवस्ती, भुिबळ वस्ती, वाकडकर

पिंिंळे लनिख, लवशािनगर, िंाकड लस्रट, कस्िंटेवस्ती, अनमोि
26

रे लसडेन्सी, धनराि िंाकड , दत्तमंददर िंररसर, अण्णाभाऊ साठे नगर,

778-98 Mo.992-250-145-

वेणुनगर भाग, रक्षक सोसायटी, भारत इिेक्ट्रॉलनक्ट्स इत्यादी.

9/460

फाईहह गाडडन, लशवार गाडडन, प्िॅनेट लमिेनीयम, कािंसे िॉन्स,

e mail:-

28

रामनगर, पिंिंळे सौदागर, कु णाि आयकॉन, रोझ िॅंड, गोपवद
गाडडन इत्यादी .

dzone@pcmcindia.gov.in

कल्िंतरु इस्टेट, क्रांतीनगर, कालशद िंाकड , गगनलगरी िंाकड ,
िवळकरनगर, लशवनेरी कॉिनी, गुिमोहर कॉिनी, ओंकार
29

कॉिनी, गोकु ळनगरी, भािेकरनगर, पिंिंळे गुरव, सुदशडन नगर,
वैदव
ु स्ती इत्यादी.

मोशी गावठाण, गंधवड नगरी, संत ज्ञानेश्वरनगर भाग, साई मंददर
3

भाग-1 ददघी, गिानन महाराि नगर, भारतमातानगर,

िंत्ता:- िंांिरिंोळ संस्थे समोर,
4

039
Phone no.+91-20-272-304-12
Mo.860-582-277-7/860-572277-7
e mail:ezone@pcmcindia.gov.in

काळिेवाडी, तािणेमळा, िंोलवसावाडी, िं-होिी, डु डूळगाव
इत्यादी.

इ क्षेिीय कायाडिय
नालशक रोड, भोसरी 411-

िंररसर, गोखिेमळा, अिंकािंुरम सोसायटी, वडमुखवाडी,

गायकवाडनगर, भंडारी स्कायिाईन, समथडनगर, कृ ष्मणानगर
इत्यादी भाग-2 हही.एस.एन.एि. गणेशनगर, रामनगर, बोिंखेि
गावठाण.
रामनगर, संत तुकारामनगर, गुरुदत्त कॉिनी, गंगोिी िंाकड ,

5

सावंतनगर, महादेवनगर, गवळीनगर, श्रीराम कॉिनी, संत
ज्ञानेश्वरनगर, िंक्रिंाणी वसाहत भाग इत्यादी.
लशतिबाग, सेंच्युरी एन्का कॉिनी, सुलवधा िंाकड , आिंटे कॉिनी,

7

सॅंडलवक कॉिनी, खंडोबा माळ, गहहाणे वस्ती, भोसरी गावठाण,
िांडव
े ाडी, शांतीनगर इत्यादी.

फ क्षेिीय कायाडिय
िंत्ता:- नवनगर लवकास
प्रालधकरण कायाडियािंी िुनी

1

इमारत िोकमान्य रटळक िंौक,

11

तळवडे गावठाण, एम.आय.डी.सी.आय.टी.िंाकड , ज्योलतबा मंददर
12

fzone@pcmcindia.gov.in

िंररसर, सहयोगनगर, रुिंीनगर, लिवेणीनगर, ्हेिे वस्ती भाग,
ता्हाणे वस्ती भाग इत्यादी.

552-288-8
e mail:-

शरदनगर, कोयनानगर, महात्मा फु िेनगर, िंुणाडनगर, स्वस्त
घरकु ि प्रकल्िं, अिंठानगर, दुगाडनगर इत्यादी.

Phone no.+91-20-272Mo.860-542-288-8/860-

सोनवणे वस्ती इत्यादी.
नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, कु दळवाडी भाग, कृ ष्मणानगर,

लनगडी 411-044
304-10

लिंखिी गावठाण भाग, िंाटीिनगर, गणेशनगर, मोरे वस्ती भाग,

लनगडी गावठाण, सेक्ट्टर 22 - ओटास्कीम, यमुनानगर, माता
13

अमृतानंदमयी मठ िंररसर, श्रीकृ ष्मण मंददर िंररसर, साईनाथनगर
इत्यादी.
लमपिदनगर, सुभाषनगर, गौतमनगर, आदशडनगर, इंदीरानगर,
शास्त्रीनगर, बिदेवनगर, गणेशनगर, लििामाता हॉस्िंीटि,

21

संिय गांधीनगर, वैभवनगर, अशोक लथएटर, वैष्मणोदेवी मंददर
िंररसर, मासुळकर िंाकड , पिंिंरीगाव, तिंोवन मंददर, बािमळ
िंाळ, कै िासनगर, ज्ञानेश्वरनगर, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉिनी

ग क्षेिीय कायाडिय
िंत्ता:- करसंकिन कायाडिय व
शेिारीि माध्यलमक लवद्यािय
नवीन इमारत ,थेरगांव

भाग इत्यादी.
प्रसुनधाम, गंगा आलशयाना, कु णाि रे लसडेन्सी, लस्वस काऊंटी,
23

साईनाथनगर, समथड कॉिनी इत्यादी.

Phone no.788-787-955-5

आददत्य लबिाड हॉस्िंीटि, दत्तनगर, िंद्मिी िंेिंरलमि, लिन्स

Mo. 788-787-955-5
e mail:-

थेरगाव गावठाण, िंडवळनगर भाग, अशोका सोसायटी,

हाऊसींग सोसायटी, गंगा ओलशयन लमडोि, िंडवळनगर भाग,
24

gzone@pcmcindia.gov.in

गणेशनगर, ्हातोबानगर, प्रथम सोसायटी, क्रांतीनगर, महाराष्ट्र
कॉिनी, यशदा कॉिनी, गुिरनगर, मंगिनगर, बेिरठकानगर
भाग इत्यादी.
तािंकीरनगर, श्रीनगर, लशवतीथडनगर, बलळराम गाडडन, रहाटणी

27

गावठाण, तांबेशाळा िंररसर, पसहगड कॉिनी, रायगड कॉिनी,
िक्ष्मीबाई तािंकीर शाळा िंररसर, एस.एन.बी.िंी.स्कु ि िंररसर,
रॉयि ऑरें ि काऊंटी, आकाशगंगा सोसायटी इत्यादी.

लवशाि लथएटर िंररसर, एिं.ए. कॉिनी, महेशनगर, संत
20
ह क्षेिीय कायाडिय
िंत्ता:- कासारवाडी येथीि
मलहिा आय.टी.आय इमारत
Phone no.020-271-425-

शंकरवाडी भाग, सरीता संगम सोसायटी, शास्त्रीनगर, के शवनगर,
30

कासारवाडी भाग, कुं दननगर भाग, फु गेवाडी, संियनगर,
दािंोडी, लसद्धाथडनगर, गणेशनगर, सुंदरबाग कॉिनी, एस.टी.वकड
शॉिं इत्यादी.

Mo.
hzone@pcmcindia.gov.in

झोिंडिंट्टी, सी.आय.आर.टी., िंाश्वडनाथ सोसायटी, कासारवाडी
भाग, अिसेन नगर, कुं दननगर भाग इत्यादी.

03/04
e mail:-

तुकारामनगर, महात्मा फु िेनगर, वल्िभनगर, िांडव
े ाडी

भाग-१ रािीव गांधीनगर, गिानन महाराि नगर, दकती नगर,
31

लवनायकनगर, गणेशनगर, कवडेनगर, गांगाडेनगर भाग,
लवद्यानगर भाग इत्यादी. भाग-२ ऊरो रुग्णािय.
सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरे नगर, ियमािानगर,

32

संगमनगर, िंी.डब्ल्यु.डी. कॉिनी, एस.टी.कॉिनी, कृ ष्मणानगर,
साईराि रेलसडेन्सी, लशवदत्तनगर, इत्यादी.

