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१). वलबागाचे नाल

:-

नगययचना ल पलकाव पलबाग

२). वलऴम

:-

वाभालवक अिंतय तऩावणी दाखरा.

३). आलश्मक कागदऩत्रे

:-

१) पलटशत नभुन्मात अजफ (छाऩीर/शस्तलरखीत)

२) इभायतीचा भिंजूय फािंधकाभ ऩयलानगी नकाळाची वत्मप्रत
(रामवन्व आककफिे क्िची)
४). अंतिभ तनिणमावाठी रागिाया कारालधी :-

१५ कामाफरमीन टदलव

५). भाहशिी/दाखरे मभऱण्माचे हठकाि

नागयी वुपलधा केंद्र, पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका,

:-

तऱ भजरा, भुख्म प्रळावकीम इभायत
पऩिंऩयी ऩुणे – ४११ ०१८.

६). भशायाष्ट्र प्रादे मळक ल नगययचना
अधधतनमभ १९६६ भधीर ज्मा करभांचे
आधाये काभ कयिे आशे िे करभ

करभ २६, ३१ ल ३७ अन्लमे.

:-

७). ळावन तनिणम आदे ळ ऩरयऩत्रक ठयाल इ. :-

(भिंजूय पलकाव मोजना ल भिंजुय पलकाव ननमिंत्रण ननमभालरीनुवाय)
१) भुिंफई

प्रािंनतक

भशाऩालरकेच्मा

भशानगयऩालरका

लेऱोलेऱी

ननगफलभत

अचधननमभ

1949, ळावन

ल

ऩरयऩत्रकानुवाय

२) भा. उऩविंचारक, नगययचना, पऩिं.चचिं.भ.न.ऩा मािंचा आदे ळ क्र.
नयपल/कापल/प्रळा/२९९/आ-२/२०१३, टदनािंक १०/०५/२०१३ अन्लमे - कामाफरमीन
काभकाज लािऩ.
८). तनिणम घेिाये अधधकायी

:स्तय

ऩदनाभ

ननणफमावाठी
रागणाया
कारालधी

ऩटशरा स्तय

वर्व्शे अय

६ टदलव

दव
ु या स्तय

कननष्ठ

३ टदलव

नतवया स्तय

नगययचनाकाय/उऩअलबमिंता

अलबमिंता/वशा.नगययचनाकाय.
३ टदलव

ऩमंत
(२००० चौ.भी ऩमंत)
आदे ळ प्रभाणऩत्र

उऩविंचारक, नगययचना

ननगफलभत कयण्माव
वषभ अचधकायी
९). आलश्मक फप ल तमांचे ऩरयऩत्रक

:-

य.रू. २५०/-प्रनत

३ टदलव

(२००० चौ.भी लयीर)

१०० चौ.भी. प्रभाणे

(भा. आमुक्त, पऩिं.चच.भ.न.ऩा. मािंचा आदे ळ क्र. नयपल/कापल/आस्था/ ६३६/०९
टद. २४/०६/२००९ – दयऩत्रक )
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१०). फप बयण्माची ऩध्दि
:योख
११). अंतिभ तनिणम वलहशि कारालधीभध्मे

:-

विंफचधत वर्व्शे अय/कननष्ठ अलबमिंता/ वशा. नगययचनाकाय/उऩअलबमिंता

:-

उऩविंचारक, नगययचना,

न घेिरा गेल्माव ज्मांना जफाफदाय
धयामचे तमांचे नाल ल ऩदनाभ

१२). वेला वलहशि कारालधीि ऩुयवलरी न

गेल्माव ज्मांच्माकडे िक्राय कयिा मेईर

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका, तऱ भजरा,

िो अधधकायी ल तमाचा दयु ध्लनी क्रभांक

भख्
ु म प्रळावकीम इभायत
पऩिंऩयी ऩुणे ४११ ०१८.

दयु ध्लनी क्र. (कामाफरम) -०२० ६७३३१५२२

ककिं ला.

०२० – ६७३३३३३३ पलस्तरयत क्र. – १५२२
भेर – townplan@pcmcindia.gov.in.
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