
 

ना शक महानगरपा लका, ना शक 
जा हरात  व परवाने (ना.पि चम  वभाग) 

पंडीत  कॉलनी, शरणपुर रोड, ना शक-422002 
ना शक महानगरपा लका, पि चम कायालयातील र त गाळयांचा ललावाचा तप शल व अट  
– शत  खाल ल माणे नमुद कर यात येत आहे. 

1. शरणपुर ॲटोि कल लगत शॉ पगं सटर 
अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 

 
गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत 
र. पये 

मुदत दनांक 

1. शरणपरु ॲटोि कल 
लगत शॉ पगं सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं.1 
943 चौ.फुट 

सवसाधारण 3,00,000/- 
 

द.31/03/2029 

2. शरणपरु ॲटोि कल 
लगत शॉ पगं सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं.2 
660 चौ.फुट 

सवसाधारण 3,00,000/- 
 

द.31/03/2029 

3. शरणपरु ॲटोि कल 
लगत शॉ पगं सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं.03 
344 चौ.फुट 

सवसाधारण 2.00,000/- द.31/03/2029 

4. शरणपरु ॲटोि कल 
लगत शॉ पगं सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं.11 
334.42 

चौ.फुट 

SC/ST/NT/VJ 1,00,000/- द.31/03/2029 

5. शरणपरु ॲटोि कल 
लगत शॉ पगं सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं.13 
660  

चौ.फुट 

सवसाधारण 3,00,000/- 
 

द.31/03/2029 

6. शरणपरु ॲटोि कल 
लगत शॉ पगं सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं.14 
660  

चौ.फुट 

सवसाधारण 3,00,000/- 
 

द.31/03/2029 

2. बालाजी कोठ शॉ पगं सटर  

अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 
 

गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 

7 बालाजी कोठ शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं- 
2, 3, 4, 
7, 8  

येक  158 

चौ.फुट 

गाळा नं.2 
SC/ST/ 
NT/VJ 

गाळा नं. 3, 
4, 7,8  

म हला वयं 
सहा यता  गट 

25,000/- 
 

द.31/03/2030 

8 बालाजी कोठ शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं- 
01, 05,         

155 चौ.फुट 

सवसाधारण 50,000/- द.31/03/2030 

9 बालाजी कोठ शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा नं- 
10 , 145 

चौ.फुट 

सवसाधारण 50,000/- द.31/03/2030 

3. शगंाडा तलाव शॉ पगं सटर  
अ.न ं शॉ पगं सटरच ेनाव मजला 

 
गाळा माकं  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनाकं 

10 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा न.ं1  
153.40 
चौ.फुट 

SC/ST/ NT/VJ 75,000/- द.31/03/2030 

11 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा न.ं2  
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

12 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा न.ं3  
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

13 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा न.ं8  
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

14 शगंाडा तलाव शॉ पगं प हला गाळा न.ं9  म हला वय ं 75,000/- द.31/03/2030 



सटर मजला 153.40 
चौ.फुट 

सहा यता  गट 

15 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

प हला 
मजला 

गाळा न.ं10  
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

16 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

दसुरा 
मजला 

गाळा न.ं12 
142.60 
चौ.फुट 

SC/ST/ NT/VJ 75,000/- द.31/03/2030 

17 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

दसुरा 
मजला 

गाळा न.ं14  
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

18 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

दसुरा 
मजला 

गाळा न.ं19 
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

19 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

दसुरा 
मजला 

गाळा न.ं20 
153.40 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

20 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

दसुरा 
मजला 

गाळा न.ं21 
148.22 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

21 शगंाडा तलाव शॉ पगं 
सटर 

दसुरा 
मजला 

गाळा न.ं22 
220.80 
चौ.फुट 

म हला वय ं
सहा यता  गट 

75,000/- द.31/03/2030 

 

4. शरणपुर पा लका बाजार  
अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 

 
गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 

22 शरणपरु पा लका 
बाजार 

तळ 
मजला 

गाळा नं.7 
, 

130 चौ.फुट 

द यांग 65,000/- द.31/03/2030 

23 शरणपरु पा लका 
बाजार 

तळ 
मजला 

गाळा नं.38 
, 

130 चौ.फुट 

द यांग 65,000/- द.31/03/2030 

24 शरणपरु पा लका 
बाजार 

तळ 
मजला 

गाळा नं.41 
, 

130 चौ.फुट 

SC/ST/ 
NT/VJ 

65,000/- द.31/03/2030 

25 शरणपरु पा लका 
बाजार 

प हला 
मजला 

गाळा 
नं.107, 
219  

चौ.फुट 

म हला वयं 
सहा यता  गट 

65,000/- द.31/03/2030 

26 शरणपरु पा लका 
बाजार 

प हला 
मजला 

गाळा 
नं.108 , 
215  

चौ.फुट 

म हला वयं 
सहा यता  गट 

65,000/- द.31/03/2030 

27 शरणपरु पा लका 
बाजार 

प हला 
मजला 

गाळा 
नं.125, 

261 चौ.फुट 

SC/ST/ 
NT/VJ 

1,15,000/- द.31/03/2030 

28 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.211, 

215 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

29 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.212, 

219 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

30 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.213, 

219 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

31 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.215, 

274 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

32 शरणपरु पा लका दसुरा गाळा सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 



बाजार मजला नं.216, 
274 चौ.फुट 

33 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.221, 

256 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

34 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.222, 

261 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

35 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.223, 

261 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

36 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.224, 

261 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

37 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.225, 

261 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

38 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.226, 

261 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

39 शरणपरु पा लका 
बाजार 

दसुरा 
मजला 

गाळा 
नं.227, 

256 चौ.फुट 

सवसाधारण 2,25,000/- द.31/03/2030 

 
 

5. शरणपुर मनी माकट  

अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 
 

गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 

40 शरणपरु मनी माकट तळ 
मजला 

गाळा नं-31 
,63 चौ.फुट 

म हला वयं 
सहा यता  गट 

20,000/- द.31/03/2030 

41 शरणपरु मनी माकट तळ 
मजला 

गाळा नं-32 
63 चौ.फुट 

म हला वयं 
सहा यता  गट 

20,000/- द.31/03/2030 

6. सर वतीनाला लगत शॉ पगं सटर 

अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 
 

गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 

42 सर वतीनाला 
लगत शॉ पगं 

तळ 
मजला 

3 , 
116 चौ.फूट 

सवसाधारण 4,00,000/- द.31/03/2029 

7.के.ट .एच.एम. कॉलेज समोर ल उ डान पुलाखाल ल गाळे 
अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 

 
गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 

43 के.ट .एच.एम. 
कॉलेज समोर ल 
उ डान पुलाखाल ल 
गाळे 

तळ 
मजला 

4, 

135 चौ.फूट 
 द यांगासाठ . 1,50,000/- द.31/03/2025 

44 के.ट .एच.एम. 
कॉलेज समोर ल 
उ डान पुलाखाल ल 
गाळे 

तळ 
मजला 

3,5, 6 

गाळा  नं.5 
-135 

चौ.फूट 
गाळा  

नं.3,6 204 
चौ.फूट 

सवसाधारण 4,50,000/- द.31/03/2025 

8. राजीवगांधी भवन येथील उपहारगहृ  
अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 

 
गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 



45 राजीवगांधी भवन 
येथील उपहारगहृ 

तळ 
मजला 

70.78 

चौ.मी 
सवसाधारण 1,00,000/- द.31/03/2025 

9.का लदास कलामंद र आ तल उपहारगहृ 

अ.नं शॉ पगं सटरचे नाव मजला 
 

गाळा मांक  
व मोजमाप 

आर ण येक  सुर ा 
अनामत र. पये 

मुदत दनांक 

46 का लदास 
कलामंद र आ तल 
उपहारगहृ 

तळमजा 10.78 

चौ.फुट  
दोन जागा 

सवसाधारण 1,00,000/-  

 

 

(ह र चं   मदन) 

वभागीय  अ धकार  

(ना.पि चम) 

ना शक महानगरपा लका, 

ना शक 
 

   

अट / शत  

1. सदर  ललावात  भाग  घेणारा  हा ना शक  महानगरपा लकेचा  करदाता  नाग रक  

असावा  व  याने  चाल ू  आ थक  वष  सन  2022-23 अखेरपयत   

महानगरपा लकेचे  मालम ा  कर  भरणा   के याचा पुरावा  सादर  करावा.  मा ,  

करदा या या  कुटंूबातील  अ य  य ती   भाग  घेणारा  अस यास,  यासाठ   

करदा या  य तीचे   "ना   हरकत   माणप "  बंधनकारक  राह ल. 

2. सदर ललावात भागघेणा याचे  वत: या  ओळखप ाची  (जसे आधारकाड 

/ नवडणूक ओळखप  /  वाहनपरवाना/ पॅनकाड  इ याद पैक   दोन  पुरावे )   

तसेच,   र हवासी  पुरावा( जसे  मालम ा  कराची  पावती, व युत बल,  

रेशनकाड, बँक  पास  बुक  इ याद पैक   दोन  पुरावे ) छायांक त तदोन तीत 

सा ांक त क न सादरकरावी लागेल. या शवाय ललावात भाग घेता येणार नाह . 

3. उ त गाळयांसमोर   दश वले माणे  सुर ाअनामत र कम ललावा या दवशी व 

ललावापूव रोखीने  अगर  डमांड  ाफने  ( ना शक  महानगरपा लका,  ना शक  

या  नावाने)  भरावी  लागेल.  या शवाय ललावात भाग घेता येणार नाह .  

चेक दारे  भरणा  ि वकारला  जाणार  नाह . 

4. सदर  ललावात  एका  गाळयाकर ता  पधा मक  दर   मळणेकामी   कमीत - 

कमी   तीन   त पध   ललावधारक  आव यक   राह ल. 



5. द यांगासाठ  आर त असले या गाळयांकर ता  भाग घे यासाठ  मा. स ह ल सजन, 

ना शक   यांचेकडील  अपंग वाचे माणप  आव यक राह ल. 

6. म हला  वयंसहा यता बचतगटांसाठ  राखीव  असले या   गाळयांसाठ  बचतगट 

न दणी दाखला  अगर  बँक पासबुकचीछायांक त  त,  ललावात  भाग  घेणेसाठ   

अ धकार  बहाल  के याचे  बचतगटा या  ठरावाची  त, (पॅनकाड  अस यास)  

इ याद   कागदप  े आव यक  राह ल.  

7. अनुसू चत जाती/ अनुसू चत जमाती/ भट या जमाती  आ ण  वमु त जाती/ 

अनुसू चत  जातीतून  बौ द  धमात  पांतर त  झालेले  नाग रक  इ याद ंसाठ   

राखीव  असले या  गाळयांसाठ   स म  ा धकां यांकडील  जातीचा  दाखला  

आव यक   राह ल. 

8. द यांग, म हला  वयंसहा यता  बचत  गट  तसेच अनुसू चत जाती/ अनुसू चत 

जमाती/ भट या जमाती  आ ण  वमु त जाती/ अनुसू चत  जातीतून  बौ द  

धमात  पांतर त  झालेले  नाग रक  इ याद ंसाठ   राखीव  असले या  गाळयांसाठ   

भाग  घेणा यांना  देखील  उ त  नमूद  अट -शत तील  अ.न.ं1, 2  व  3  

बंधनकारक  राह ल. 

9. के.ट . एच. एम. कॉलेज  समोर ल  उ डानपुलाखाल ल  गाळयांम ये   फ त   

शै णक   कामासाठ    व या याना  उपयु त   यवसायासाठ    परवानगी   

राह ल.  इतर   कोणताह    यवसाय  करता   येणार   नाह . 

10. गाळयाची   मा सक  जागा  लायसे स  फ   य त र त  शासनाकडील  

नयमानसुार  व त ु  व  सेवा कर (GST) सरकार   श ण कर, रोजगार  हमी  

कर, मनपाकडील  मालम ा  कर  तसेच  भ व यात   शासक य  इतर  कर  लाग ू 

झा यास  ते  भरणे  बंधनकारक  राह ल. 

11.  सदरजागेचा ललाव बोल माणे थम तीन म ह यांची जागा लायसे स फ   व  

इतर  कराची र कम ललावाचे तारखेपासून सात दवसांतरोखीने  अगर  डमांड ाफने 

( ना शक महानगरपा लका, ना शक  या  नावाने) भरावी लागेल. अ यथा 

संबं धतांची   मनपाकडे   जमा   असलेल    सुर ा  अनामत  ज त  करणेची  

कायवाह    करणेत  येईल  याची  न द  यावी. 

12. सदरचे  गाळे "आहे या  ि थतीत, जसे  आहे  तसे " मा सक  जागा  

लायसे स  फ   व  इतर कर   भरणेचे  त वावर  दयाववयाचे  अस याने,  



इ छूकांनी  सम   जागेवर  जाऊन  खा ी  क न  यावी. ललाव  झालेनंतर  

कुठ याह   कारे  त ार  ि वकारल   जाणार  नाह   याची  न द  यावी. 

13. सदर  जा हर  ललाव  नोट स  स द  करणेपूव  या  य ती / सं था 

/  म हला  वयंसहा यता  बचत  गट /  संघटना   यांनी  मनपाकडे   गाळे   

मागणीबाबत  वनंती  अज  केलेले  असतील, अशा  सव  अजदारांनी   सदर या   

जा हर  ललावात  मनपा  अट -शत नुसार  रतसर  सहभागी   हावे.    

14. या  य त र त इतर अट / शत  ललावा या दवशी ललाव वेळेपूव सम  

वाचून दाख व यात येतील व या सव अट / शत  ललावधारकांवर  बंधनकारक 

राहतील. 

15. उपहारगहृा बाबतचे अट / शत  ललावाचे वेळेस वाचून सांग यात येतील. 

 

सदर ललाव मा य करणे अथवा कोणतेह  कारण न देता नाकारणे याचा 

सव वीअ धकारमा.आयु त, मनपा,  ना शक  यांचा राह ल. तर  यांना ललावात भाग 

याववयाचा असेल यांनी वर ल माणे दश वले या दवशी व तारखेस वेळेवर उपि थत रहावे. 

 

 (ह र चं   मदन) 

वभागीय  अ धकार  

(ना.पि चम) 

ना शक महानगरपा लका, 

ना शक 
 

 

 


