
                  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी िंुण१े८ 

                           जालहर सिूंना                            

        जनु्या इमारतींिं ेसरंक्षणात्मक िंररलनरीक्षण 

    करण्यासाठी बाधंकाम अलियतं ेनोंदणीकृत करण्याबाबत 

 

महाराष्ट्र शासन राजिंत्र अलधसुिंना १४ जानेवारी २००९ आलण  महाराष्ट्र शासन राजिंत्र 

अलधसुिंना दद.८/०७/२०११ अन्वये महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम िंे किम २६५ मध्य े

सुधारणा करणेबाबत अध्यादशे िंाररत केिे आहते. महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम िंे २६५ 

(अ) च्या किमानुसार जुन्या इमारती अथवा लमळकती राहण्यासाठी योग्य आहते ककवा नाहीत 

याबाबत बांधकाम अलियंत्याकडून तिंासणी करून बांधकाम मजबूतीिंा दाखिा म्हणजेिं स्ट्रक्टरि 

स्ट्टॅलबिीटी ररिंोटट (संरक्षणात्मक िंररलनरीक्षण) दाखि करण्याच्या कायटवाहीबाबत तरतूद करण्यात 

आिेिी आह.े 

उिंरोक्त अलधसुिंनेनुसार पिंिंरी पिंिंवड मनिंा च्या हद्दीतीि ज्या इमारतींिंे बांधकामे ३० 

वर्ाटिूंवीिंी आहते अशा सवट इमारतींिंे मािक वारसदार व िोगवटादार यांना इमारतींिंे बांधकाम 

सुलस्ट्थतीत असल्याबाबतिंे प्रमाणिंत्र दाखि करणे अलनवायट करण्यात आिे आह.े असे प्रमाणिंत्र 

दणे्यासाठी बांधकाम अलियतंा यांना पिंिंरी पिंिंवड मनिंािंा िंरवाना असणे आवश्यक आह.े 

त्याकररता खािीि प्रमाणे िंात्रता असिेल्या बांधकाम अलियंता यांनी पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिकेिंा िंरवाना प्रप्त करून घेणे आवश्यक आह.े त्याकररता बांधकाम अलियंता यांनी 

पिंिंरी पिंिंवड मनिंाकड ेआवश्यक ती कागदिंत्रे जोडून अजट केल्यास संबंलधतांना ` १०००/- ना 

िंरतावा शुल्क आकारून तीन वर्ाटसाठी िंरवाना दतेा येईि व नुतनीकरणासाठी फी ` २५०/- प्रलत 

वार्षर्क िरावी िागिे. याबाबत आवश्यक कागदिंत्रांिंी मालहती पिंिंरी 

पिंिंवडमहानगरिंालिकेच्या वेबसाईटवर व शहर अलियंता कायाटियात उिंिब्ध आहते. तसिें सदर 

सुिंनेबाबत ठळक बाबी िंुढीिप्रमाणे आहते . 

१) बांधकाम अलियंता यांनी अजट केल्यानंतर त्यांच्या िंात्रतेसंबंधी तिंासणी करताना गुणात्मक 

लविंार करून अहटतेबद्दि लनलित लनणटय घेण्यािंा अथवा त्यामध्ये बदि करण्यािंा अथवा 

िंात्रता ग्रहण असतानाही प्रत्यक्ष िंौकशीअंती एखादा अजट अिंात्र करण्यािंा अलधकार 

महािंालिका आयुक्त यांना रालहि. 

२) स्ट्रक्िंरि ऑलडटसाठी आकारावयािंी फी संबंलधत व्यक्ती यांनी इमारतीच्या मािकाकडून 

िंरस्ट्िंर वसूि करावी. या कामासाठीिंे फी िंे लनकर् आलण प्रमाणे , तसेिं त्यासंबंधीिंे लनमाटण 

होणारे कोणतहेी वादलववाद यांिंा पिंिंरी पिंिंवड मनिंाशी कोणताही संबंध राहणार नाही. 

३) उिंरोक्त अलधलनयमाच्या किम २६५ (अ) मधीि तरतुदींनुसार इमारत बाधंकामदषृ्टया 

सुलस्ट्थतीत आह े ककवा नाही? याबाबत बांधकाम अलियंत्यांकडून करण्यात येणा-या 

िंररलनरीक्षणात इमारतीच्या सुरलक्षततचे्या दषृ्टीन े बांधकाम सुलस्ट्थतीिंी तिंासणी करून 

अलवघातक िंािंणीबरोबरिं इतर िंािंण्या व त्यासंबंधीच्या अलििेखािंी तिंासणी करण्यािंा 

समावेश आह.े 

४) बांधकाम अलियंत्यांच्या नोंदणीसाठी अहटता आलण िंात्रता लनकर् अलधलनयमानसुार किम २६५ 

(अ)  अन्वये खािीिप्रमाणे असणे आवश्यक आह.े त्यानुसार संबंलधतांनी शहर अलियंता 

कायाटिय येथे आवश्यक कागदिंत्रांसह िेखी अजट सदरिंी सिुंना प्रलसध्द झाल्यािंासून १ 

मलहण्यात सादर करावी. 

(क) कोणत्याही मान्यताप्राप्त िारतीय ककवा लवदशेी लवद्यािंीठामधीि स्ट्थािंत्य 

अलियांलत्रकीमधीि िंदवी ककवा सनदी अलियंता ककवा िारतीय अलियांलत्रकी ससं्ट्थेच्या 

समतुल्य लवदशेी संस्ट्थेच्या स्ट्थािंत्य अलियांलत्रकी लविागातीि सहयोगी सदस्ट्य आलण 

(ख) संकल्िंलिंत्र काढणािंा व क्षते्र कामे करण्यािंा बांधकाम अलियंता व्यवसायामधीि दकमान ३ 

वर्ाांिंा अनुिव िंरंतु अस े की, िंोट किम (ख) मध्ये करारलनर्ददष्ट केिेल्या ३ वर्ाांच्या 

अनुिवांिंा लनकर्ः- 

१) बांधकाम अलियंता या शाखेतीि कोणत्याही मान्यताप्राप्त िारतीय लवद्यािंीठािंी ककवा 

लवदशेी लवद्यािंीठािंी िंदव्युत्तर िंदवी धारण करणा-या व्यक्तीच्या बाबतीत २ वर्े आलण  

२) बांधकाम अलियंता या लवर्यातीि डॉक्टरेट धारण करणा-या व्यक्तीबाबत एक वर्ाटिंयांत 

लशलथि करण्यात येईि. 



वरीि िूंवटिंात्रतेप्रमाणे बांधकाम अलियंत्यांिंी नोंदणी यादी (सूिंी) तयार करण्यात येईि. कुठिाही 

अजट स्ट्वीकारण्यािंा अथवा फेटाळण्यािंा हक्क महािंालिका आयुक्तांकड ेराहीि. 

सदरिंी नोटीस मनिंािंे www.pcmcindia.gov.in या सकेंतस्ट्थळावर उिंिब्ध आह.े 

 

जालहरात क्र.३२ 

ददनांक – ११.०६.२०१३. 

                            सही/- 

                           आयुक्त 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी १८ 
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नमुना “ ड ” 

[ लनयम ५ (१) िंहा ] 

 

          

 

  

प्रलत, 

आयुक्त 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, 

पिंिंरी, िुंणे -१ ८    

   लवर्य - बांधकाम अलियंता म्हणून नोंदणीसाठी अजट 

   संदिट - 

माननीय महोदय, 

 मी, खािी सही करणार, श्री.---------------------------------------- बांधकाम अलियंता, म्हणून, 

नोंदणीसाठी अजट करीत आह.े माझी वययलक्तक मालहती िंुढीिप्रमाणे आहे :- 

(१) संिूंणट नाव    : 

(२) िंत्ता व दरूध्वनी क्रमांक  : 

(३) शयक्षलणक अहटता   : 

(४) अनुिव    :  

 माझी वरीिप्रमाणे नोंदणी करण्यात यावी, अशी मी आिंणांस लवनंती करीत आह.े मी आिंल्या 

कायाटियाच्या सवट आवश्यक बाबींिंी िूंतटता करीन. 

         आिंिा लवश्वास ू

 

                      (-----------------------------) 

सहिंत्रे :  (१) शयक्षलणक अहटतचे्या सत्य प्रती 

            (२) अनुिव प्रमाणिंत्राच्या सत्य प्रती 

            (३) प्रकल्िं हाताळण्यािंी सूिंी. 

 

 

 

 

 

 

 

िंासिंोटट 

आकारािं े

छायालिंत्र 



FORM ‘E’ 

[ See rule 5 (1) ] 

APPLICATION FOR REGISTRATION AS A STRUCTURAL ENGINEER 

 

 

          

 

 

  

To, 

The Commissioner, 

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation,  

Pimpri, Pune – 18 

  Sub :  Application for Registration as a Structural Engineer 

  Ref  :  

Respected Sir, 

I, the undersigned Shri ---------------------------------------, wish to apply for registration as a 

Structural Engineer. 

My Bio-Date is given as below :- 

(1) Full Name    : 

(2) Address and Tel.No.  : 

(3) Educational Qualification  : 

(4) Experience    : 

 

I request you to kindly grant me above registration. I will comply with all the requirements of your 

office. 

        Yours faithfully, 

 

                         (-------------------------) 

 

Encls.- (1) Xerox copies of certificates of  educational qualifications. 

            (2) Xerox copies of Experience Certificates. 

            (3) List of projects handled. 

 

 

 

 

 

PASSPORT 

SIZE 

PHOTOGRAPH 


