
आकाशच िंन्ह व परवाना ववभाग 

जाहहर प्रकटन क्र. ०६ /२०२१-२२ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

वप िंपरी च िं वड हे शहर देशपातळीवर प्रगत औदयोचगक शहर म्हणुन ओळखल ेजाते. 
सध्या वप िंपरी च िं वड शहर स्माटट ससटीच्या हदशने े वाट ाल करीत 

आहे.तथावप,महानगरपासलकेच्या हद्दीमध्ये महानगरपासलके ी परवानगी न घेता महापासलका 
जागेवर अनचिकृतपणे जाहहरात फलक लावले जात असल्या  े ननदशटनास आल ेआहे. त्यामळेु 

शहरा  े ववद्रपुीकरण होत आहे. तसे  नागररकािंना दृश्य प्रदषूणाला सामोरे जाव ेलागत आहे. 

शहरा ा दशु्य आवकाश जास्तीत जास्त सखुवाह असावा यासाठी महापासलका प्रयत्नरत आहे. 

त्यामळेु अशा जाहहरात फलकािं  े ननयमन करणे महत्वा  ेझाल ेआहे. शहरातील नागरीकािंना 
आवश्यक माहहती  े प्रसारण करण्या  ेअसल्यास त्यासाठी रस्ता वहातकु सरुक्षा आणण शहर 
सौदयट अबाचित राखनू महानगरपासलकेतफे प्रत्येक के्षत्रिय कायटलया  े कायटके्षिात ननवडक 

हठकाणी 6*10 व 8*14 फुट आकारमाना  ेमजबतू आकषटक फलक उभा केले जाणार आहेत. या 
जाहहरात फलकािंवरती तात्परुत्या स्वरुपात योग्य माहहती प्रसारण, सामाजजक उपक्रम, 

जनजागतृी व्यज्तिंच्या वाढहदवस, श्रदािंजली सिंबिी ी जाहहरात, शभेुच्छा, असभनिंदन व इतर 
जाहहरातीसाठी १ ते ७ हदवसाकररता परवाना देण्या ी कायटवाही आवश्यक ती फी भरुन के्षत्रिय 

कायाटलयामाफट त करण्यात येणार आहे. हह सवट प्रक्रक्रया पारदशटक ऑनलाईन पध्दतीन े

राबववण्यात येईल.ज्याहठकाणी जाहहरात फलक उभे करता येतील अशा प्रस्तावीत जािंगा ी यादी 
तसे  ननवषध्द व नकारात्मक जाहहरातीिं ी यादी आणण परवाना देण्यासाठीच्या अटी/शती यािं ा 
तपशील महापासलकेच्या सिंकेतस्थळावर प्रससध्द करण्यात आला आहे.तसे  ही सवट माहहती 
पासलकेच्या के्षत्रिय कायाटलया  े व आकाशच िंन्ह परवाना ववभागामध्ये कायाटलयीन हदवशी 
कायाटलयीन वळेेत समक्ष पहावयास समळेल. या प्रस्तावाबाबत काही वविायक स ूना करवायाच्या 
असतील तर त्या आकाशच न्ह व परवाना ववभागाच्या तसे  सवट प्रभाग कायाटलयाच्या अचिकृत 

मेल आयडी वरती तस े अपवादात्मक पररजस्थतीत या ववभागािंत समक्ष या जाहहर नोटीसीच्या 
प्रससध्दीच्या हदनािंकापासनू आठ हदवसात लेखी स्वरूपात कळववण्यात याव्यात. 

             सही/- 
क्र आप /०७/कावव/०९ /२०२२    (राजेश पाटील) 

हदनािंक - ११/०१/२०२२     आयु् त  

वप िंपरी च िं वड महानगरपासलका          

वप िंपरी,पणेु ४११०१८  

 

 

 

 

 

 



प िं री च िं वड महानगर ालिका प िं री  ुणे – ४११०१८. 

   आकाशच िंन्ह व परवाना ववभाग. 
 मन ा  ेक्षेत्रिय कायााियाअिंतरग्त उभे केिेल्या जाहहरात फिक वा राबाबतच्या अटी/शती. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) महानगरपालिकेमारफ्त  क्षेत्रीय कायााियाअतंरग्त उभे केिेल्या जाहहरात फिकाचंी यादी,सथ्ळ व मोजमाप त्या-
त्या क्षेत्रीय  कायाािय व आकाशचचनह् व परवाना ववभागाचे वेबसाईटवरती पर्लसधद् करण्यात आिेिी आहे. 

2) इच्छुक व्य्ती व सिंस्था यािंनी आँनलाईन पध्दतीने अजट करावया े आहेत. त्यानिंतर आनँलाईन पध्दतीने परवाना 
देणे े त्यावरती ननयिंिण ठेवण्या ी जबाबदारी सिंबिंिीत क्षिेीय कायाटलया ी राहील. 

3) सदर जाहहरात परवान्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननयमातीि किम 244,245 व सारव्जननक मािमत्ता 
ववरूपणास पर्नतबधं करण्याकरीता अचधननयम 1995 चे किम 03 तसेच म बंई प्ानंतक महानगरपालिका 
(जाहहरात व फिक ननयतंर्ण) ननयम-2003 िाग ूराहतीि. 

4) महानगरपालिकेमारफ्त  उभारणेत आिेल्या जाहहरात फिकाचंे मोजमाप 06 X 10 व  08 X 14 अशी राहील. 

एवढ्या मोजमापासशवाय जाहहरात फलका े लगत लाकडी अथवा लोखिंडी सािंगाडा उभा करून जाहहरात करता 
येणार नाही तसे ननदशटनास आल्यास सिंबिंिीतावरती फौजदारी गनु्हा दाखल करणेत येईल. 

5) जी जाहहरात िागणार आहे त्याची पर्त अजाासोबत सादर करावयाची आहे. जाहहरातीचंी नकारातम्क यादी मह्णजे 
ननविधद् जाहहरातीचंा तपशीि पर्त्येक क्षते्रीय कायााियात उपिबध् आहेत. असा ननविधद् मजकूर असिेल्या 
जाहहराती नाकारल्या जातीि. 

6) परवाना मजंूर करणेचे अचधकार सबंधंीत क्षते्रीय अचधकारी यानंा राहतीि. त्यांचे रजचे्या कािावधीत त्याचंा 
कारय्भार जयांना आहे त्याचंेकड ेहे अचधकार राहतीि.  

7) सदरच्या परवान्याची म दत 01 हदवसापास न जास्तीत जासत् 07 हदवस राहीि. 

8) सदरचे जाहहरात फिकावरती वय्क्तीच्या मतृ्य सबंधंीची जाहहरात, वाढहदवस, श भेच्छा व अलभनदंन जाहहरात 03 

हदवस व इतर जाहहराती 01 त े07 हदवस राहतीि. या मयाादेत बदि करण्याचे अचधकार क्षेत्रीय अचधकारी यांना 
राहतीि मातर् अशी क ठिीही जाहहरात सात हदवसापेक्षा  अचधक असणार नाही. 

9) मजंूर केिेल्या परवान्याची म दत सपंल्यानतंर सबंचंधत जाहहरात तात्काळ काढून घेतिी पाहहज ेतसे न केिेस 

मनपातफे काढून घेणेत येईि. 

10)  सदरचा परवाना हा जयाचंा अरज् सबंचंधत जाहहरात फिकासाठी पर्थम येईि त्यास प्ाधानय् राहीि. 

11)  एकाच वय्क्तीस अथवा ससं्थेस मजंूर परवान्याचे म दतीिगत त्याच जाहहरातीसाठी परवाना मजंरू केिा जाणार 
नाही. एकाच सव्रूपाची जाहहरात वेगवेगळ्या ससं्था वा वय्क्तीचं्या नावे अरज् करून िावता येणार नाही. या 
बाबतीत क्षेत्रीय अचधकारी याचंे सव्वववेकान सारचे आदेश अनंतम रहातीि व या बाबत क ठल्याही प्ाचधकरणाकड े

तक्रार करता येणार नाही. 
12)  परवानासाठी मनपाचे सिंकेत स्थळावरून  आँनिाईन अरज् सादर करावयाचा आहे. आिेल्या अजाान सार वेब लिकं 

वरती सवट तपशील व आवश्यक र्कम भरल्यानिंतर परवाना डाऊनलोड करता होईल. 

13) डाऊनलोड केलेला परवाना लावणेत येणा-या जाहहरातीिं े उजव्या बाजूस फलका े खाली नागररकािंच्या लक्षात 

येईल असा छापणे बिंिनकारक राहील. तसे न केलेस  सदर ा परवाना जाहहरात फलक ही अनचिकृत समजण्यात 

येऊन मनपातफे काढुन घेण्यात येईल.  

14)  अपवादात्मक पररजस्थतीत आँफलाईन पध्दतीने देता येतील. या बाबतीत क्षेिीय अचिकारी यािं े स्ववववेकानसुार े 
आदेश अिंनतम रहातील व या बाबत कुठल्याही प्राचिकरणाकड ेतक्रार करता येणार नाही. 

15)  एकाच बोरड्वरती एकाच हदवशी परवान्या सबंधंी एक ककंवा त्यापेक्षा जासत् अरज् आिेस जयाचा अरज् पहहिा 
त्यास पर्थम प्ाधानय् देऊन परवाना हदिा जाईि. 

16)  परवाना मजंूरीकामी राजककय दबाव टाकता येणार नाही. 
17)  मजंूर केिेल्या जाहहरात परवान्याचे परसप्र हस्तातंरण करता येणार नाही. 
18)  जाहहरात परवाना मजंूर अथवा नामजंरू करणेचे अचधकार सबंधंीत क्षते्रीय अचधका-यानंा राहीि. 

 

      सही/- 
( राजेश पाटीि) 

      आय क्त  

        वपपंरी चचचंवड महानगरपालिका 
         वपपंरी 411018. 

 



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ अ १० भवानी माता मंदीर बस स्टॉप जवळ 6x10

२ अ १० बॅर्ड वॅ्हली उद्यान जवळ 8x14

३ अ १० शाहु उद्यान जवळ, शाहुनगर 8x14

४ अ १० सम्राट चौक, मोरवार्ी 8x14

५ अ १४ हनुमान क्रिर्ागंण चौक, आकुर्ी हॉस्पीटल जवळ 8x14

६ अ १४ मंत्रा सोसा. जवळील मनपाची मोकळी जागा 8x14

७ अ १४ ऐश्वर्डम कम्फटड  सोसा. जवळील मनपाची मोकळी जागा 8x14

८ अ १५ काचघर चौक, क्रनगर्ी (लाल बहादुर शास्त्री चौक) 8x14

९ अ १५
रमादेवी सदाक्रशव वटी सभागृह चौक, जलशुध्दीकरण कें द्र 

जवळ
8x14

वपांपरी वचांचिड महानगरपावलका,वपांपरी,पुणे-१८

प्रभागवनहाय फे्लक्स कररता वनवित करण्यात आलेल्या स्थळाांची यादी



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१० अ १५ हेर्गेवार भवन कॉनडर, हुतात्मा चौक (आनंद हॉस्पस्पटल समोर) 8x14

११ अ १५ संजर् काळे गे्रर् सपरेटर रोर्, रेले्वकर्ील बाजु 8x14

१२ अ १५ म्हाळसाकांत चौक, जम्बो क्रकंग वर्ापाव 8x14

१३ अ १९ भोईर शाळे समोर चौक, कामगार कल्याण कें द्र 8x14

१४ अ १९ प्रा. रामकृष्ण मोरे पे्रक्षागृह गेट जवळ 8x14

१५ अ १९ काक्रमनी हॉटेल समोर,अक्रहंसा चौक 8x14

१६ अ १९ वास्पिकी चौक, क्रपपंरी पुला जवळ 8x14

१७ अ १९ एम्पार्र इसे्टट कॉनडर, जर् क्रहंद कलेक्शन जवळ 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ ब १६ रावेत पोक्रलस से्टशन क्रभंत 8x14

२ ब १६ धमडराज चौक रावेत 8x14

३ ब १६ मुकाई चौक बस स्टॉप क्रभंत रावेत 6x10

४ ब १६ क्रशंदे पेटर ोल पंप क्रवकासनगर 6x10

५ ब १७ SKF कंपनी नाल्याजवळ 8x14

६ ब १७ क्रबजलीनगर MSEB क्रभंती शेजारी 8x14

७ ब १७ स्पाईन रस्ता म्हार्ा क्रभंजीजवळ 6x10

८ ब १७ जुना जकात नाका सुलभ शौचालर्ाजवळ 8x14

९ ब १७ स्पाईन रस्ता Open Gym जवळ 6x10

१० ब १८ केशवनगर शाळा क्रसमाक्रभंत क्रचंचवर्गाव 8x14

११ ब १८ क्रजजाऊ  उद्यान क्रसमाक्रभंत  क्रचंचवर्गाव 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१२ ब १८ दफनभुमी क्रसमाक्रभंत जवळ क्रचंचवर्गाव 8x14

१३ ब १८ मोरर्ा हॉस्पीटल समोर Transformer जवळ क्रचंचवर्गाव 6x10

१४ ब २२ छत्रपती क्रशवाजी चौक (बी.आर.टी) एम.एम.चौक काळेवार्ी 6x10

१५ ब २२ क्रपंपरी क्रचंचवर् महानगरपाक्रलका शाळा (क्रवजर्नगर) 8x14

१६ ब २२ ज्योक्रतबा गार्डन क्रसमाक्रभंत काळेवार्ी 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ क २ CNG गॅस पंपाजवळ क्रशवरस्ता कॉनडर 8x14

२ क २ क्रवठ्ठल मंदीरा पाठीमागील बाजू CNG पंपाकरे् जाणारा रस्ता 8x14

३ क २ क्रशवरस्ता क्रनर्ोक्रजत COEPकॉलेज च्या कॉनडर जवळ 8x14

४ क २ क्रशवरस्ता लक्ष्मी चौक जवळ 8x14

५ क २
International Convention Center च्या कॉनडरला नाक्रशक 

हार्वे जवळ
8x14

६ क ६ नक्रवन भोसरी रुग्णालर्ा शेजारी 8x14

७ क ८ बालनगरी क्रसमाक्रभंतीच्या आत 8x14

८ क ८ ई के्षत्रीर् कार्ाडलर्ाची क्रसमाक्रभंत 8x14

९ क ८ आरटीओ शेजारी पाण्याची टाकी क्रभंती शेजारी 8x14

१० क ८ संत ज्ञानेश्वर िीर्ा संकुल 8x14

११ क ८ स्पाईन रोर् ब्रील खाली चौकात 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१२ क ९
र्शवंतनगर चौक नेहरुनगर र्शवंतनगर बसस्थानकाच्या 

जवळील मोकळी जागा
8x14

१३ क ९
आण्णासाहेब मगर से्टर्ीर्म चौक, नेहरुनगर से्टर्ीर्मच्या 

क्रभंतीलगतची मोकळी जागा
8x14

१४ क ९
संतोषीमाता चौक नेहरूनगर, नेहरूनगर बसस्थानक 

जवळील मोकळी जागा
8x14

१५ क ९
भरत चरण् चौक, नेहरुनगर HA लगतची बाजू बस 

स्थानकाच्या बाजूची जागा
8x14

१६ क ९ झीरो वॉईज चौक नेहरूनगर, रस्त्याच्या बाजूला फुटपाथ वर 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ ड २५ भुमकर चौक, वाकर् 8x14

२ ड २६ बापुजीबुवा चौक, क्रपंपळे क्रनलख 8x14

३ ड २६ साक्रवत्रीबाई फुले उद्यानालगत, क्रपंपळे क्रनलख 8x14

४ ड २६ इंगवले चौक, क्रपंपळे क्रनलख 8x14

५ ड २६ उत्कषड चौक, वाकर् – क्रपंपळे क्रनलख 8x14

६ ड २८ कोकणे चौक, क्रपंपळे सौदागर 8x14

७ ड २८ पी.के. चौक, क्रपंपळे सौदागर 8x14

८ ड २९ सृष्टी चौक, क्रपंपळे गुरव 8x14

९ ड २९ क्रपंपळे गुरव बसस्टॉप चौक 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ इ ३ मनपा शाळेजवळ, च-होली चौक 8x14

२ इ ३ मनपा शाळेजवळ, मोशी चौक 8x14

३ इ ३ साई मंक्रदर जवळ, पुणे-आंळदी रस्ता 8x14

४ इ ३ क्रदघी पोक्रलस से्टशन जवळ, पुणे आळंदी रस्ता 8x14

५ इ ४ मॅगझीन चौक बी.आर.टी. रोर् 8x14

६ इ ४ दत्तनगर चौक चौक बी.आर.टी. रोर् 8x14

७ इ ४ जकात नाका चौक बी.आर.टी. रोर् 8x14

८ इ ५ भोसरी आळंदी रोर् माई वरे्वाले चौक 6x10

९ इ ५ भोसरी आळंदी रोर् मंगलमुती मेक्रर्कल 8x14

१० इ ५ क्रदघी रोर् फुगे प्रार्ईम 8x14

११ इ ५ क्रदघी रोर् हरी ओम स्वीट माकड 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१२ इ ७ पी. एम. टी चौक भोसरी 8x14

१३ इ ७ पी.सी.एम.टी चौक भोसरी 8x14

१४ इ ७ बापुजी बुआ चौक भोसरी 8x14

१५ इ ७ लांरे्वार्ी कमान शेजारी भोसरी 8x14

१६ इ ७ लांरे्वार्ी क्रशवाजी चौक शेजारी 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ फ प्रभाग िं- १ राधास्वामी आश्रम रोर् 8x14

२ फ प्रभाग िं- १ राधास्वामी आश्रम,  सोनवणेवस्ती कााँनर 6x10

३ फ प्रभाग िं- १ भारत वजन काटा देहू आळंदी रोर् 8x14

४ फ प्रभाग िं- ११ कृष्णानगर चौक 8x14

५ फ प्रभाग िं- ११ मे्हते्रवस्ती चौक 6x10

६ फ प्रभाग िं- ११ घरकुल चौक 8x14

७ फ प्रभाग िं- ११ कुदळवार्ी चौक 8x14

८ फ प्रभाग िं- ११ क्रत्रवेणीनगर चौक 6x10

९ फ प्रभाग िं- १२ तळवरे् चौक 8x14

१० फ प्रभाग िं- १२ काँ नबे चौक 8x14

११ फ प्रभाग िं- १२ जोक्रतबा मंक्रदरासमोर 6x10



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१२ फ प्रभाग िं- १२ क्रशवरकर चौक 6x10

१३ फ प्रभाग िं- १२ रुपीनगर चौक 8x14

१४ फ प्रभाग िं- १३ दुगाडनगर चौक 8x14

१५ फ प्रभाग िं- १३ अंकुश चौक 6x10

१६ फ प्रभाग िं- १३ क्रचकन चौक, क्रत्रवेणीनगर चौक 6x10

१७ फ प्रभाग िं- १३ माता अमृतानंदनमर्ी शाळेसमोर 6x10

१८ फ प्रभाग िं- १३ महाराष्टर  बाँक चौक 8x14

१९ फ प्रभाग िं- १३ सारस्वत बॅक समोर क्रनगर्ी गावठाण 8x14

२० फ प्रभाग िं- १३ मॉर्डन कॉलेज चौक 8x14

१ ग २१ क्रर्लक्स चौक 8x14

२ ग २१ पवनेश्वर चौक 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

३ ग २३ पॉवर हाऊस चौक 6x10

४ ग २३ पवारनगर चौक, बारणे कॉनडर जवळ थेरगाव 8x14

५ ग २३ होमटेल हॉटेल समोर, आक्रदत्य क्रबलाड हॉस्पस्पटल चौक 6x10

६ ग २३ थेरगाव गावठाण कमान समोरील चौक, थेरगाव हॉस्पस्पटल 8x14

७ ग २४ कुणाल रेसीर्न्सी नाल्याजवळील रस्ता 6x10

८ ग २४ लोकमान्य कॉलनी समोर गणेश नगर 6x10

९ ग २७ आक्रदत्य क्रबलाड हॉस्पस्पटल जवळील पुलाशेजारी 8x14

१० ग २७ रहाटणी फाटा 8x14



अ.क्र के्षञीय कायाालय प्रभाग क्रमाांक स्थळ प्रस्तावित मोजमाप

१ ह २० सांततुकाराम नगर क्रपंपरी चौक 8x14

२ ह २० पी.सी.एम.सी माकेट जवळ 8x14

३ ह २० सुखवाणी कॉम्पलेक्स समोरील रस्ता 8x14

४ ह ३० सी.एन.जी.पंप मेगा माटड चौक फुगेवार्ी 8x14

५ ह ३१ निी साांगिी साई चौक 8x14

६ ह ३१ काशी क्रवशे्वरश्वर  शाळा 8x14

७ ह नमडदा गार्डन चौक 8x14

८ ह जुनी सांगवी शेवटचा बसस्टॉप 8x14

वपांपरी वचांचिड महानगरपावलका

  आयुक्त

वपांपरी,पुणे-१८



 
 

सूचना पाठविण्यासाठी आिश्यक मेल आयडी 
 

आकाशचिन्ह परवाना ववभाग  skysign@pcmcindia.gov.in 

 

अ क्षते्रीय कायाालय  azone@pcmcindia.gov.in 

 

ब क्षेत्रीय कायाालय  bzone@pcmcindia.gov.in 

 

क क्षते्रीय कायाालय  czone@pcmcindia.gov.in 

 

ड  क्षेत्रीय कायाालय dzone@pcmcindia.gov.in 

 

ई  क्षेत्रीय कायाालय ezone@pcmcindia.gov.in 

 

फ क्षते्रीय कायाालय fzone@pcmcindia.gov.in 

 

ग  क्षते्रीय कायाालय gzone@pcmcindia.gov.in 
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