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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ३१/०१/२०१५                      वेळ - दपारु  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा शिनवार दनांक 
३१/०१/२०१५ रोजी दपुार  १२.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा. 
सद य उप थत होते. 
 

१) मा. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वाबळे संजय म हारराव 

३) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.कुलकण  - सहा. आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  

सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

ठराव मांक : ७६       वषय मांक : १ 

दनांक : ३१/०१/२०१५     वभाग : आकाशिच ह व परवाना 
सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/७/का व/११/२०१५, द.१६/०१/२०१५ 
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती 
के या जातात. यावर महानगरपािलकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक 
म.न.पा. जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो.  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर सन 
२०१५ - १६ क रता िन त करणेकामी व महानगरपािलके या उ प नातील समतोल राखणेचे 
हेतूने जा हरातीचे दरात तावात नमुद प रिश  “अ” माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना 
फ  चे दर ता वत केले आहेत.  याम ये तावात नमुद प रिश  “अ”  मधील अ. .१ 
वर ल जा हरात फलक / आकाशिच ह (हो ड ज) / जमीनीवर ल, इमारतीवर ल, टेरेसवर ल 
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इ. सव ठकाणचे जा हरात फलकास सन २०१५-१६ क रता सुच वणेत आलेला दर ित 
चौरस फुट ितमहा र. .१०/- ऐवजी ित चौरस फुट ितमहा र. .१५/- अशा द तीसह ु
मा यता देणेस तसेच विश  चौकाचंी याद  तावात नमुद प रिश  “ब” म ये नमुद 
केले माणे परवाना फ  चे दर ता वत कर  यास मा  यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ७३ /२०१५ 

दनांक : ३१/०१/२०१५        
 
    

    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ   

      रवाना. 
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