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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/६६८/२०१४ 

दनांक : ०७/०८/२०१४ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 १९/०८/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग  - २०१४ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा मंगळवार दनांक १९/०८/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     
  

                आपला व ास,ू 

                    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
कायप का मांक ३३ 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग -२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक १९/०८/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील 
कामकाज होईल. 
 ------  
 

अ) मा.महापािलका सभा मांक - ३०  दनांक २०/५/२०१४  चा सभावृ ांत कायम करण.े  

        ------ 
ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय)े 
---------- 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/८२४/२०१४,  
                       द.१४/०७/२०१४ 
                    २) मा. थायी सिमती ठराव .७३९१ द. २४/०७/२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना यावसाियकांक रता खडक  
कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता परवानगी िमळणेकामी बोडामाफत 
यांचे क लखा याम ये ई.ट .पी. ( Effluent Treatment Plant ) बांधून देणेकामी कळ व यात आलेले 

आहे. याक रता अंदाजे र. . ७० लाख इतका खच अपे त अस याने खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे 
क लखा याम ये न वन ई.ट .पी. बांधणेक रता, याक रता होणा-या य  खचास, याकामी 
खडक  कॅ टॉनमट बोडासमवेत करारनामा करणेस तसेच न वन ई.ट .पी. काया वत होईपयत 
महानगरपािलकेचा ई.ट .पी. खडक  बोडाकडे थानांतरण करणेसाठ  व याकामी होणा-या य  
खचास तसेच परवानगी देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक २) संदभ– १) मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
                    २) मा. थायी सिमती ठराव .७४१७ द. २४/०७/२०१४ 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य योजना द. १ मे २०१४ पासून राब व यात आली आहे. सदर योजने या 
अनुषंगाने वाय.सी.एम. णालयातील योजने या पा  लाभा याकडून द. १ मे २०१४ पासून 
कोणतेह  शु क आकारले नसलेने यास मा यता दे यात यावी व पुढ ल काळात केसपेपर शु क 
आकार यात येऊ नय.े तसचे महानगरपािलके या सव णालयांत व दवाखा यांम ये पंपर  िचंचवड 
शहरातील पवळे व केसर  िशधाप काधारक नागर कांसाठ  केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क 
आकार यात येऊ नय.े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 
द. १ मे २०१४ पासून राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेमधील पा  लाभा याकडून 
केसपेपरकर ता कोणतेह  शु क आकारले नसलेने यास व पुढ ल काळात महानगरपािलके या अ य 
सव णालये व दवाखा यांम ये दाखल होणा-या पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  
िशधाप काधारक नागर कांसाठ  केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकारणेत येऊ नये यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ३) संदभ :-१) मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
                      २) मा. थायी सिमती ठराव .७५६७ द. ०५/०८ /२०१४ 
 
   घंटागाड  कमचा-यांना सन २०१३-२०१४ सालाक रता र. .१५,०००/- (पंधरा हजार पये फ ) 
दपावलीिनिम  ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा करणेस (एका वषाम ये सहा 
म ह यांपासून पूण वषापयत सलग काम केले अस यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. मा.महापािलका सभेकड ल मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

--------- 
मा. वधी सिमतीचे ठराव 

 
वषय मांक ४) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३  

          द.०३/०९/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

      ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 

                    ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३३ द.०५/०८/२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत नमुद 
केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ 
मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला आहे.  तथा प सदर नमुद 
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१ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी 
सं येत ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या िमळकती वाटप करणेचे अिधकार 
मा.महापािलका सभेला असतील.  याम ये या आर ीत वगासाठ  शासन िनणय / आदेश असतील 
याला बाधा न येता मा.महापािलका सभेस िनणय घेता येतील यास मा यता िमळणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप - माहे ऑग  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

-------- 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक ५) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

     द.०४/०९/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

   ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

                     ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण,देहू,आळंद , हंजवाड , हाळंुग े मोई, मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव पदािधकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर बैठक त मनपा ह ी या 
उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प स : थतीत मनपा ह ला लागून 
असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. यानुसार खालील नमुद मनपा ह या 
उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोज,े देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल 

गहंजेु ,जांब,ेमा ं जी, हंजवाड ,माण,नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे मनपा 
ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

( टप - माहे ऑग  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
 

वषय मांक ६) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  
                      द.०७/१०/२०१३ 

  २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

  ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                    ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
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       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे 
आ ण मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेबाबत 

ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह त समा व  करावयाचे गांवे- मनपा ह या उ रे 
कड ल ७ गाव-े आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई,िनघोज,े देहू, व ठलनगर. मनपा ह या प ीमे 
कड ल ७ गांव-े हंजवड , जांब,े माण, मा ं जी, नेरे, गहंजेु , सांगवडे वर ल माणे ताव प  
.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वय े मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत 

मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , 
केळगांव, सालुं ,े महाळंुग,े खराबवाड , नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा 
ह त समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडली 
आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार 
ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेची िशफारस 

करणेत येत आहे.  

( टप - माहे ऑग  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 

      ------ 
मा.आयु ांकडून आलेली प े / कामे  

 

वषय मांक ७) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

 द.१९/१०/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

                      ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५४० द.०५/०८/२०१४ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य ेकासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी शु करणासाठ  

ट पा . १,२ व ३ अस े एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर लॅ टम य े स थती 
सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. स थतीत यायु  पा याचा 
पुनवापर काह  माणात मनपाचे उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम य े सोडणेत येते. 

CME येथे कासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केल ेअसून सदर 

कामाची एकुण अंदाजप क य र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यानंा यापूव  कळ वलेल े

आहे. यानंतर यांनी दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 

मनपाकडे डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामीु  

ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम यांनी वर त पूण क न 

देणेबाबत कळ वलेल े आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर 

( हणज े२५ जुल ै२०१३ रोजी) प  िमळाले असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या 
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वषा या मनपा या अंदाजप काम य ेकरणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  

र कम CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस 

येणारे अंदाज ेसुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( टप – माहे  ऑग  - २०१४ चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक ८) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/का व/६//१७९/२०१४  

          द.१/७/२०१४ 

                    २) मा.महापािलका सभा ठ. .५४२ द.०५/०८/२०१४ 

मनपा ह त थेरगाव स.नं.९ येथे मनपा व दलीप वगसरकर फ डेशन यांचे वतीने संयु  
केट अकादमी क प काया वत आहे. सदर ठकाणचे वीजवापरापोट  एकूण र. .९०८९६४/- 

इतके बील थक त होते. यामुळे तेथील केटचे मैदानावर ल हरवळ व वकेट खराब झालेली असून 
पा याअभावी खराब हो याची श यता होती. याबाबत तातड ने िनणय घेणे आव यक होते.  

दलीप वगसरकर फ डेशन यांनी सदरचा क प मनपा बरोबर संयु  क प अस याने व 
सदर ठकाणी उ प नाचे ोत नस याने सदर ठकाणचे व ुतबील मनपाने भरणेबाबत pcmc s 

varroc vengsarkar cricket Academy  यांचे द.२९/३/२०१४ रोजीचे प ा वये वनंती केली होती.  

सदर ठकाणी खेळाडंूना मोफत केट िश ण देणेत येत असून कोण याह  कारचा 
आिथक मोबदला घेत नसलेने सदरची सव िश णाथ  मुले मनपा प रसरातील अस याने तसेच 
सं थेची आिथक प र थती पाहता मनपा या मालक या इनडोअर टे डयमला असले या व ुत 
मीटर बल (थक त व पुढ ल काळातील) मनपाने भरणेत याव.े तसेच सदर या सं थेबरोबर यापूव  
झालेला करारनामा द तीसाठ  यो य या बदलासह मंजुर करणेबाबत माु .नगरसद य पा रत थायी 
सिमती ठराव .६३४० द.२८/२/२०१४ अ वये मा यता िमळाली आहे.  

तुत वषयाची तातड  पाहता सदर थक त व ुत बल र. .९०८९६४/- मनपामाफत 
भरणेबाबत द.११/३/२०१४ रोजी या आयु  यांचे बैठक म ये िनणय घेणेत आला आहे.  

थेरगाव येथील मनपा व दलीप वगसरकर फ डेशन संयु  केट अकादमीचे थक त व ुत बल 
र. .९०८९६०/- (नऊ लाख आठ हजार नऊशे साठ फ ) महारा  टेट इल.े ड युशन कं. िल. 
यांना अदा करणेस मा.आयु  पं.िचं. मनपा याने . भू ज/५/का व/५७/२०१४ द.२१/३/२०१४ 
आदेशा वये मा यता दली आहे. तथा प याबाबत मा.महापािलका सभेची मा यता न िमळालेस 
सदरचा व ुत खच दलीप वगसरकर फ डेशन यांनी भरणे आव यक आहे. अशी अट सदर आदेशात 
आहे. सदरचा खच व ुत वभाग ड े य कायालय यांचेकड ल तरतूद मधुन केला अस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( टप – माहे  ऑग  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक ९) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जा. .दविन/६/का व/७०/ 

                                               २०१४ द.०४/०८/२०१४ 

 मा. उ च यायालय, मुंबई यांनी ीमती जय ी डांग े व द पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व इतर या जन हत यािचका .२०७/२०१० या सुनावणी म ये द.४ ऑ टोबर 
२०१३ रोजी महानगरपािलकेस िनदश दलेले आहेत.  यानंतर मनपाने केलेली कायवाह  व 
याबाबत या अंमलबजावणीसाठ  येणा-या अडचणीबाबत सादर केले या ित ाप ाचा वचार क न 
दनांक ०५/०५/२०१४ रोजी मा. उ च यायालयात तपिशलवार चचा व सुनावणी झालेली आहे. 
याअनुषंगाने मा. उ च यायालयाने द. ०५/०५/२०१४ रोजी ामु याने खालील िनदश दलेले 

आहेत.  
(१) मा. उ च यायालयाचे िनदशानुसार महापािलका प रसरात स या ६६००० पे ा जा त 

अनिधकृत बांधकामे असुन यांची या ी वचारात घेता महापािलकेकडे स या असलेले 
तां क व अतां क अिधकार  व कमचार  यांचेकडे स या नेमून दलेली इतर कामे व 
अनिधकृत बांधकामांवर करावयाची कारवाई यांची तुलना करता सदर मनु यबळ कमी 
असुन या अित र  व कालब द कायवाह साठ  वाढ व पदांची आव यकता असून 
याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न यास महासभेची मा यता घेणेची कायवाह  

पूण क न यांचेकड ल ताव अंितम मा यतेसाठ  शासनास आदेशा या 
दनांकापासून दोन म ह यात सादर करावा. 

  
(२) म.न.पा.ने शासनाकडे सादर केले या नवीन पद िनिमती या तावास रा य शासनाने 

यापुढ ल ९० दवसात मा यता देणेबाबतची कायवाह  पूण करावी. 
  

(३) महापािलकेकडून महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे                   
कलम ५३(१) नुसार नोट स द यानंतर जर संबंिधत य ने सदर अिधिनयमाचे 
कलम ५३(३) नुसार िनयिमतीकरणाकामी अज के यानंतर सदर करण लवकरात 
लवकर  िनकाली काढणे व यानुसार पुढ ल यो यती कायदेिशर कायवाह  करण.े  

  
 महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणयातील ठळक िनदश खालील 
माणे आहेत- 

 संरचना मक सुधारणा – 
 

(१)  थािनक वरा य सं थांम ये अनिधकृत बांधकाम /अित मण िनयं ण व 
िनमूलनासाठ  सम पत, स म यं णा िनमाण करणेः- 
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(अ) अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन पथक िनमाण करण े
(आ) नागर  पोलीस  ितिनयु वर महानगरपािलकांक रता अिनवाय   

(२)  नागर  गु ांसाठ  वतं  वशेष पोलीस ठाणे थापन करणे 
(३)  नागर  गु ांसाठ  वतं  याययं णा थापन करणे 
वर ल ठळक िनदशामधील मु ा  (I) मधील (२) “ नागर  गु ांसाठ  वतं  वशेष 

पोलीस ठाण े थापन करण े ” वतं  पोलीस पथकास मा यता िमळणेबाबत प  . 
शासन/१अ/का व/७४२/२०१३, द.१०/०७/२०१३ अ वय े ताव शासनाकडे पाठ व यात आलेला 

आहे. सदर करणी महापािलकेकडून था/शअ/पीए/५२९/२०१३ दनांक २३/१०/२०१३ अ वये 
मरणप  पाठ वणेत आले आहे. अ ापह  सदर करण शासन तरावर लं बत आहे.  
 

  “ थािनक वरा य सं थांम य ेअनिधकृत बांधकाम /अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  
सम पत, स म यं णा िनमाण करणे” यासाठ  वतं  पदे िनमाण करणे व यास शासनाची 
मा यता घेणे आव यक आहे.  या कामी आव यक या पदिनिमतीचा ताव सादर कर यात येत 
आहे.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  गट ‘क’ मधील असनू महानगरपािलकेबाबतची भौगोिलक 
मा हती खालील माणे आहे- 
 महानगरपािलकेचे े फळ            १७७.३० चौ. क.मी.  
 महानगरपािलकेची सन २०११ या जनगणनेनुसार लोकसं या  १७,२९,३५९ 

महानगरपािलका े ात एकुण तर य िनवडणूक भाग सं या ६४  
 नगरसद य सं या             १२८+५( वकृत) 
 े ीय  कायालये सं या      ६ 
 िमळकतींची सं या माच २०१४ अखेर          ३,८०,३२७ 
 येक िनवडणूक भागिनहाय अंदाजे सरासर  लोकसं या  २७,०२१  
 
 महानगरपािलका ह तील अनिधकृत बांधकाम / अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  
उपाययोजना करणेसाठ  स थतीत थाप य वभागाचे किन  अिभयंता, उपअिभयंता व कायाकार  
अिभयंता यांचे माफत कारवाई कर यात येत आहे. तसेच, स थतीत बीट िन र क हणून 
मनपाचे िनवडणूक वाड िनहाय कायरत असलेल ेआरो य िन र क / िमटर  िन र क / करसंकलन 
िन र क कामकाज कर त आहेत. तथा प, सदर यं णा वर ल कामकाजात य त अस यामुळे 
मनपा या वकास कामांवर व इतर नागर  सु वधांवर वपर त प रणाम होत आहे. सबब अनिधकृत 
बांधकामांवर ल कायवाह  / कारवाईसाठ  महापािलकेकडे सम पत यं णा असणे आव यक आहे.   
 



 

 

9 
 याबाबत मा. उ च यायालयाने दोन म ह यांचे कालावधीत महापािलकेने अंितम 
िनणय घेऊन नवीन पद िनिमतीचा ताव शासनाकडे सादर कर याचे बंधनकारक केले आहे. 
महापािलकेकड ल पद िनिमतीचा तावाचा तपशील खालील माणे राह ल.  
 स थतीत मनपा काय े ातील अनिधकृत बांधकामावंर /अित मणावर थाप य            
वभागामाफत कारवाई कर यात येत आहे. याम य े अनिधकृत बांधकामाचा पंचनामा करण,े 
अनिधकृत बांधकामधारकास नोट स तयार क न य  बजा वण,े संबंिधतांवर गु हा दाखल करणे 
व यासाठ  आव यक कागदप ांची पूतता करण,े अनिधकृत बाधंकाम य  िन कासन करणे, या 
संदभात संबंिधत पोलीस टेशन येथे आव यकतेनुसार हजर राहणे, व मा. यायलयात सुनावणीसाठ  
हजर राहणे,इ. कामकाजाचा अंतभाव आहे. काह  करणी अनिधकृत बांधकामास नोट स 
बजा व यानंतर संबंिधत अनिधकृत बांधकामधारक महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमातील 
तरतूद नुसार सदर बांधकाम िनयमीतीकरणासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन  व नगररचना 
अिधिनयम मधील कलम ५३(३) नुसार मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकडे करण सादर 
करतो. बांधकाम परवानगी वभाग मा. शहर अिभयंता यां या अिधप याखाली वतं  कामकाज 
करते. यामुळे सदर वभागाकडे अशा कारे िनयिमतकरणासाठ  ा  झाले या करणांबाबत 
झाले या िनणयाबाबत थाप य वभागास क पना नस यान ेकायदेिशर अडचणी िनमाण हो याची 
श यात नाकारता येत नाह . 
  यासाठ , बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम / अितक्रमण िनयं ण व िनमूलन 
यासाठ  एक त वतं  क  िनमाण के यास कामकाजात सुसु ता राहन ू िनमाण होऊ शकणा-या 
कायदेिशर अडचणी टाळ या जाऊ शकतील. 
 अनिधकृत बांधकामांना कायदेशीर तरतुद स अनुस न नोट सा देण,े तदनुषंिगक सव कायवाह  
पूण करण.े सदर कामाची या ी मोठया माणावर असुन यावर रतसर कायदेशीर तरतुद स 
अनुस न कायवाह  कर यासाठ  काह  वषाचा कालावधी लागणार आहे. या कामी कायदेशीर कायवाह  
/ कारवाई ह  सात याने व िनरंतर चालू ठेवणेसाठ  सदर बाबतची जबाबदार  महापािलकेम ये 
बांधकाम परवानगी वषयक कायवाह  या वभागाकडून होत आहे याच वभागातील संबंिधत 
े ासाठ  िनयु  असले या पदिनदिशत अिधका-यांना यांना देणे यो य होईल. िनयु  केले या 

भागासाठ चे पदिनदिशत अिधकार  हे बांधकाम परवानगी देणे, सदर भागातील अनिधकृत 
बांधकामाबाबत आव यक ती कायदेशीर रतसर कायवाह / कारवाई करणे ह  जबाबदार  याच 
पदिनदिशत अिधका-या या िनयं णाखाली ठेव यास याची भावी अंमलबजावणी होऊ शकेल.  
 वर ल नमूद केल े माणे मा.उ च यायालयाचे आदेश व शासनाचे िनदशानुसार अनिधकृत 
बांधकाम / अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  उपाययोजना करणेसाठ  वतं , सम पत, स म 
यं णा िनमाण  करणेसाठ  सोबत या प रिश  क   नुसार   व वध संवगातील न याने िनमाण 
करावयाची पद सं या   अिधकार  / कमचार  सं या िन त कर यात आलेली आहे व यासाठ  
लागणारा संभा य आ थापना वषयक खचाचा तपशील प रिश  इ माणे सादर करणेत आलेला 
आहे.  
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 वर ल प रिश  क व यासोबतचे प -१ याम य े नमूद अिधकार  / कमचार  यांची 
कायप दती व जबाबदार  व हत कर यात आली असून याचे कृपया अवलोकन हाव.े 
 
 ता वत वभाग एकुण दोन क ात वभागला जाईल- 

१) बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मणावर ल िनयं ण क  
२) वभागाचा आ थापना क  

 वर ल क ांची सं  कायप दती व जबाबदार  खालील माणे- 
 
बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मणावर ल िनयं ण क ः- 
 
 सदर क ाचे कामकाज मा. शहर अिभयंता यांचे िनयं णाखाली असेल. येक  दोन 
े ीय  कायालयासाठ  एक कायकार  अिभयंता, येक  दोन े ीय  कायालयासाठ  १ नायब 

तहिसलदार, येक दोन े ीय  कायालयासाठ  ७ उपअिभयंता, येक वाडासाठ  १ किन  
अिभयंता, येक े ीय  कायालयासाठ  २ स हअर, १ आरेखक,१ अनुरेखक, येक वाडासाठ  १ 
बीट िन र क / थाप य अिभयां क  सहा यक, येक े ीय  कायालयासाठ  १ कॉ यूटर 
ऑपरेटर, १ िल पक, १ अित मण िन र क,१ वायरमन, १ लंबर,१ वे डर, १ जेसीबी/पोकलॅन 
ऑपरेटर, २० मजूर, इ. या माणे व वध संवगातील पदे आव यक आहेत.  सहा े ीय  
कायालयांसाठ  एकुण पदसं या बाबतचे प रिश  क सोबत जोडले आहे. व यासाठ  संभा य वा षक 
आ थापना खचचा त ा प रिश  इ माणे सोबत जोडला आहे.  
 चिलत प दतीनुसार, बांधकाम परवानगी करणांचे कामकाज सदर क ामाफत कर यात 
येईल. तसेच, वाडात बीट िन र कास आढळून आले या अथवा इतर त ार ारे उपल ध झाले या 
अनिधकृत बांधकाम/अित मण करणांबाबत संबंिधत बीट िन र क सदर करणाबाबतचे सव 
कागदप  ेउपल ध करणे, स व तर पंचनामा क न सदर करण संबंिधत किन  अिभयंता (बा.ंप.) 
यांचेकडे पुढ ल कायवाह साठ  देणे, संबंिधत किन  अिभयंता यांनी सदर करणाची खातरजामा 
क न संबंिधत अनिधकृत बांधकाम/अित मणधारकास कायदेिशर नोट स तयार करणे व संबंिधत 
उपशहर अिभयंता (बा.ंप.) यां या वा र न े सदर नोट स संबंिधतास बजा वणे,सदरचे अनिधकृत 
बांधकाम धारकाने काय ातील तरतूद नसार मनपाकडे िनयमीतीकरणासाठ  करण सादर के यास 
याबाबतची छाननी क न करणाबाबत िनणय घेण,े नोट स मधील व हत मुदत संप यानंतर 

संबंिधताने अनिधकृत बांधकाम वतः काढन घेत यास अनिधकृत बांधकामधारका व द ू गु हा 
दाखल करणे, पोलीस संर णासाठ  प यवहार व वारंवार पाठपुरावा करण,े पोलीस संर ण उप बध 
झा यानंतर य  िन कासनाची कारवाई करणे. केले या कारवाईचा अहवाल व र ांकडे सादर करणे, 
या संपूण येबाबत ठरले या ट यांनुसार अनिधकृत बांधकामाबात या संकेत थळावर िनयिमत 
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मा हती अ ावत करण,े दाखल केले या गु ाबाबत मा. यायालयात सुनावणीसाठ  
वेळोवेळ  उप थत राहण,ेइ याद  कामकाज सदर क ामाफत करणे ता वत आहे.  
 
वभागाचा आ थापना क  
 
 सदर क ाम ये नायब तहिसलदार, लेखापाल, उपलेखापाल, मु यिल पक, िल पक इ. पदांचा 
समावेश असेल. सदर क ामाफत संपूण क ाचे मािसक वेतन काढण,े वाहन इंधन व द ती व ु
इतर आ थापना वषयक कामकाज करणे ता वत आहे.  
 सदर सम पत क ासाठ  नविनिमत पदावर िनयु  कमचा-यांना कमान ५ वष या 
क ाकडेच काम करणे बंधनकारक ठेवणे उचीत रा हल. 
 वर नमूद केले माणे महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणय व मा. 
उ च यायालयाने दले या द. ०५/०५/२०१४ रोजी या िनदशांचे तपशीलवार ववेचन व अवलोकन 
करता अनिधकृत बांधकाम/ेअित मण िनमुलनासाठ  न याने सम पत यं णा िनमाण करणेसाठ  
याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न यास स म सिमतीतची मा यता घेणेची कायवाह  पूण 

क न यांचेकड ल ताव अंितम मा यतेसाठ  शासनास आदेशा या दनांकापासून दोन म ह यात 
सादर करणे बंधनकारक आहे. व याबाबतचा पू ता अहवाल ित ाप  व पात मा. उ च 
यायालयास द. ४ जुलै २०१४ रोजी सादर करावयाचा आहे. मा. उ च यायालयाने िनदश 
द यानुसार वह त मुदतीत हणजेच ३० जून २०१४ पयत सदर बाबतचा ताव रा य शासनाकडे 
मा यतेसाठ  सादर न के यास मा. उ च यायालया या आदेशाचा अवमान हो याची श यता 
नाकारता येत नाह . यासाठ  सदरचा वषय मा यतेसाठ  नजीक या होणा-या मा. महापािलका सभे 
पुढे ठेऊन मा यता घेणे आव यक आहे. 
  यानुसार, मा. थायी सिमतीने ठराव . ७०१४, द. १२/०६/२०१४  अ वये  
सम पत, स म यं णेसाठ  न यान े पदे िनमाण करणे व याअनुषंगाने येणा-या वाष क संभा य 
खचास (सोबत या प रिश  क व इ  म ये नमूद केले माणे)  मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस केलेली आलेली आहे. 
 तथा प, सदरचा वषय द.०४/०७/२०१४ रोजी झाले या मा.महापािलका सभेने ठराव 
मांक ४८७ अ वये द र  दाखल केला आहे. यास अनुस न मा. उ च यायालयाने द. 

३०/०७/२०१४ रोजी या आदेशा वये सदर वषय माहे ऑग ट २०१४ म ये होणा-या मा.महापािलका 
सभे या काय मप ीकेवर ठेव यास आदेिशत केले आहे. याअनुषंगाने सदरचा वषय मा. उ च 
यायालया या दनांक ३०/०७/२०१४ या आदेशा वये माहे ऑग ट २०१४ म ये होणा-या मा. 

महापािलका सभेसमोर वचाराथ ठेवणेत येत आहे, यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  तसेच 
मा.उ च यायालया या दनांक ३०/०७/२०१४ रोजी या आदेशातील प र छेद .९ नुसार मा. उ च 
यायालयाचे दनांक ०५/०५/२०१४, दनांक ०८/०७/२०१४ व दनांक ३०/०७/२०१४ रोजीचे आदेश 

देखील मा. महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 
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वषय मांक १०) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . थासंक/६/का व/५६४/२०१४  

                       द.०४/८/२०१४   

 ०१ ए ल २०१३ पासुन थािनक सं था कराची (Local Body Tax)  अंमलबजावणी सु  झालेली 
आहे. सन २०१३-१४ म ये थािनक सं था कर प दतीत एकूण ८८८.५५ कोट  इतके उ प न 
िमळाले आहे. याम ये ए कॉट फ  चे उ प न र. . १५.९६ कोट  इतके उ प न िमळाले आहे. 
                 (Amt. on Cr.)   

YEAR LBT STAMP DUTY ESCORT 
२०१३-१४ ७५३.७५ ९२.६७ १५.९६ 
२०१४-१५ 

(Up to July) 
२७६.७४ २४.६२ ४.७६ 

 
 मा. धान सिचव सो, नगर वकास वभाग (न व-२) यांनी दनांक १८ जुलै २०१४ रोजी 
रा यातील सव मा.आयु  सो यांचेबरोबर आयोजीत केले या ए कॉट फ  बाबतचे बैठक त ए कॉट हा 
जकातीचा भाग होता, यापूव च जकात जावुन एल.बी.ट . आला आहे. जकातीम ये ना यावरती 
गाडया थांब वण,े यामुळे वेळ व इंधन यांचा अप यय होत होता ते टाळ यासाठ  LBT ची णाली 
आणली. परंतु, ए कॉट गोळा करणेसाठ  ना यावरती गाड  थांब वणेत येते, यामुळे जकात जावुन       
LBT येणेचा उ ेश प रपूण होत नस याने पारगमन शु क (ए कॉट फ ) वसूली १५ ऑग ट २०१४ 
पासून बंद करणेबाबत सूचना दले या आहेत.  तसेच ए कॉट फ  पासून िमळत असले या 
उ प नाची तूट भ न काढणेसाठ   LBT चे दरात सुधारणा करणेबाबत सूिचत केले आहे. ए कॉट 
फ  वसूली बंद के यास वा षक १६ कोट  तूट मनपास होणार आहे. 
 मा. धान सिचव सो यांचे सूचनेनुसार सदर उ प नाची तूट भ न काढणेकामी LBT  दरात 
सुधारणा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ (ड) तसेच थािनक सं था 
कर िनयम २०१० मधील िनयम २३ मधील तरतूद नसुार शासन मा यतेकामी पञ 
. थासंक/६/का व/५६३/२०१४ दनांक ०४/८/२०१४ अ वये ताव सादर केला आहे. तसेच 

ए कॉट फ  ची वसूली दनांक १५ ऑग ट २०१४ रोजी म यराञी पासून बंद करणेत येत आहे. 
 तर  सदर वषय मा.महापािलका सभेपुढे मा हतीसाठ  व अवलोकनाथ सादर करणेत येत 
आहे. 
 
वषय मांक ११)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .पअक/१/का व/३६२/२०१४  

                         द.४/०८/२०१४  

 कच-यावर वेगवेगळया कार या या करणेत येणारा कचरा डेपो तसेच केवळ डंपींग 
कर यात येत असलेला कचरा डेपो याचा वचार क न यापासून र हवास अथवा अ य  अनुषंिगक 
वापर कर यासाठ  सुर ा अंतर आव यक अस यास ते कती असाव?े या व त सम अनुषंिगक 
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बाबींवर शासनास िनणय घे यासाठ  व मान कचरा डेपो या सभोवताल या माती, पाणी, हवा 
यां या दषणाबाबत शा ञो  अ यास क न आरो या या ु ीने अंतर सुच वणेकामी या ेञातील 
NEERI सार या शासक य त  सं थेची नेमणूक क न याचा अहवाल शासनाकडे पाठ वणेबाबत 
नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल पञ . टपीएस-१८९३/१०५०/ . .३४१/न व-१३, 
द.१४/०५/२०१३ चे पञानुसार िनदश दलेले आहेत. यानुसार NEERI, नागपूर या सं थेची थायी 
सिमती ठराव . ३५०५  द.०४/०६/२०१३  अ वये नेमणुक स मा यता  घेऊन . २४/०९/२०१३ 
रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत. 
 NEERI, नागपूर यांचेमाफत कचरा डेपो या सभोवताल या माती, पाणी, हवा यां या 
दषणाबाबत आव यक चाचु या व तपास या करणेकामी माहे डसबर २०१३ व फे ुवार  २०१४ म ये 
य  भेट देऊन माती, पाणी, हवा इ याद ं या आव यक चाच या / तपास या घेणेत आ या, 

यानुसार NEERI, नागपूर यांनी बन वलेला अहवाल द. ३१.०७.२०१४ रोजी मनपास ा  झालेला 
आहे. सदर अहवालाबाबत पुढ ल यो य तो िनणय घेणेकामी महारा  शासनाकडे दनांक 
०१/०८/२०१४ रोजी सादर करणेत आलेला आहे. सदरचा अहवाल मा.मनपा सभेसमोर अवलोकनाथ 
ठेवणेत येत आहे.    
  

वषय मांक १२)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .लेखा/८/का व/१२८/२०१४  

                         द. ०७/०८/२०१४  

 सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखाप र ा, रायगड भवन, ७ वा मजला, 
से टर-११, सी.बी.ड .बेलापूर, नवी मुंबई- ४०० ६१४. यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन 
२०११-२०१२ चे लेखाप र ण केलेले असून अहवाल सादर केलेला आहे. यानुसार थम अनुपालन 
अहवाल संबंिधत वभागाकडून ा  क न घे यात आलेला आहे. 
 मुंबई थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० चे िनयम १० (१) अ वये मा.सहसंचालक 
(म.न.पा.ल.ेप.) थािनक िनधी लेखाप र ा यांचेकडे सदर थम अनुपालन अहवाल सादर करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक १३)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ लेखा/३५/५६३/२०१४ 

                         द.०७/०८/२०१४ 

 चौथा महारा  व  आयोगाचे अ य  मा. ी.ज.ेपी.डांगे (आय.ए.एस) यांनी यांचे िश  
मंडळासह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दनांक १०/०६/२०१२ रोजी भेट देवून चौथा महारा  
व  आयोगासंबंधी व वध वषयावर चचा के यानुसार १ ते १० मु याची मा हती तयार क न मा.सह 
सिचव चौथा महारा  व  आयोग यांना पञ .लेखा/३५/का व/२९८/२०१२ द. ११/०७/२०१२ 
अ वये पाठ वणेत आली होती.  मा.सह सचीव चौथा महारा  व  आयोग यांचेकड ल दनांक 
१५/१२/२०१२ या अधशासक य पञानुसार सदर वषयसुचीस मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणेकामी कळ वले असुन यानुसार सदर वषयसुचीस मा.महापािलका सभा ठराव .२८२, दनांक 
०९/०५/२०१३ अ वये मा यता घे यात येवून माह ती यापूव  पाठ वणेत आली आहे. 
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 मा. ी.ज.ेपी.डांगे (आय.ए.एस) अ य  चौथा महारा  व  आयोग यांनी दनांक 
१६/०७/२०१४ रोजी वभागीय आयु  पुणे वभाग येथे आयो जत बैठक म ये दले या सुचने माणे 
१ ते १० मु याची सुधार त मा हतीस पु हा मा.महापािलका सभेची मंजूर  घेवून यासह मा हती व  
आयोगाकडे पाठ व यात यावी अशा सुचना द या अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
        -------  

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. डा सिमती 
 

वषय मांक १४)  अ)  दनांक २/४/२०१४, १६/४/२०१४ व ७/५/२०१४ चा सभावृ ांत कायम  
                  करणे. 

                ब)   दनांक २/८/२०१४ ( वशेष सभा ) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
  
 
 
 

                                                                                                        
                नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ६६८ /२०१४ 

दनांक : ७ / ०८ /२०१४ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४ दनांक ४/८/२०१४ चे लगत  ) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ 

प रिश  क  
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवक वग  

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
अिधक मा य 
भ  े

आव यक 
पद 

सं या  

स ा 
अ त वातील 

पदे  

न याने िनमाण 

करावयाचे पदे  

शेरा 

१ शहर अिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ७६०० 
१ १ ०   

२ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  

ेड पे ६६०० 

३ १ २   

३ उपअिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ५४०० 

२२ ३ १९   

४ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  

ेड पे ४६०० 

७२ १० ६२   

५ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

७२ ० ७२   

६ स हअर  ५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

१२ १२ ०   

७ आरेखक ५२००-२०२००  

ेड पे ४२०० 

६ ६ ०   

८ अनुरेखक ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

९ कॉ पूटर ऑपरेटर ५२००-२०२००  

ेड पे ४३०० 

६ ६ ०   

१० नायब तहिसलदार ९३००-३४८००  

ेड पे ४४०० 

३ ३ ०   

११ िल पक ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

२७ २७ ०   

१२ उपलेखापाल ९३००-३४८००  

ेड पे ४३०० 

३ ३ ० 
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१३ अित मण 

िनर क 

५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

१४ मजूर ५२००-२०२००  

ेड पे १९०० 

१२० १२० ०   

१५ लघुलेखक ९३००-३४८००  

ेड पे ४३०० 

३ ३ ०   

१६ िशपाई ५२००-२०२००  

ेड पे १९०० 

१४ १४ ०   

१७ वाहन चालक ५२००-२०२०० 

ेड पे २४०० 

७ ७ ०   

१८ जेसीबी/पोकलेन 
ऑपरेटर 

५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

१९ वायरमन ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

२० लबंर ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

२१ वे डर ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

  एकुण   ४०७ २५२ १५५   
                 
 
 
 

                               सह /- 
               आयु  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

            पंपर , पुणे १८.  
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  (  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४ दनांक ४/८/२०१४ चे लगत  )  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८  

प रिश  क 
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवक वग 

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
अिधक मा य 

भ  े

आव यक पद 

सं या  
स ा 

अ त वातील 
पदे  

न याने 
िनमाण 

करावयाचे 
पदे  

शेरा 

१ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  

ेड पे ६६०० 

३ १ २   

२ उपअिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ५४०० 

२२ ३ १९   

३ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  

ेड पे ४६०० 

७२ १० ६२   

४ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

७२ ० ७२   

  एकुण   १६९ १४ १५५   
           
 
 

                         सह /- 
                          आयु  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर , पुणे १८.     
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(  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४ दनांक ४/८/२०१४ चे लगत  )  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ 

प रिश  इ 
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवकांचा संभा य वा षक आ थापना खच  
 

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
अिधक मा य 

भ  े

न याने 
िनमाण 

करावयाचे 
पदे  

संभा य वा षक खच 
/ आिथक भार 
र कम पये 

शेरा 

१ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  

ेड पे ६६०० 

२ १४५८८६०   

२ उपअिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ५४०० 

१९ ११८९०५८०   

३ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  

ेड पे ४६०० 

६२ ३१३११४८८   

४ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

७२ २३८९७९५२   

  एकुण   १५५ ६८५५८८८०   
 

            
 
 

                       सह /- 
                       आयु  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर , पुणे १८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ 

प  - १ 
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क  

अिधकार  / कमचार  यांची कायप ती व जबाबदार  
 

बीट िन र क / थाप य अिभयां क  सहा यक  :-  
 

१. संबंिधत उपअिभयंता यांचे िनयं णाखाली कामकाज करावयाचे आहे.  

२. कोण याह  बीट म य े अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाल े इ. 

नागर  गु हे घडू नयेत या ीन ेसंबंिधत बीट िन र क यांनी नेमून दले या बीट 

म य ेग त घालणेचे कामकाज कराव.े  

३. बीट िन र कान े बीट म य े चाल ू असले या बांधकामाचे मनपाकड ल बांधकाम 

परवानगीचे कागदप  इ. ची तपासणी क न आव यक परवानगी घेतली नसेल अशा 
करणांचा तपशील / अहवाल संबंिधत उपअिभयंता यांचेकडे लेखी व पात 

िनदशनास आणून दे यात यावा.  
४. अशा कारचे अनिधकृत बांधकाम करणा-या मालकाचे संपूण नाव व प ा, 

अनिधकृत बांधकामाचा स व तर प ा / ठकाण, अनिधकृत बांधकामाचे वणन, सदर 

बांधकामधारकाचे कागदप  े (मालक  ह काचे कागद प े,इ.) इ. मा हतीसह अहवाल 

स व तर पंचनामा, फोटो सह बीट िन र कान ेउपअिभयंता यांचेकडे सादर करावा.  
५. याच माण े बीट मधील अनिधकृत  हो ड ज व फेर वाल े याबाबतचा तपशील / 

अहवाल संबंिधत उपअिभयंता यांचेकडे लेखी व पात िनदशनास आणून दे यात 

यावा.   
६. भाग तरावर बीटिनहाय न दवह  ठेवणेत यावी आ ण बीट िन र क यांनी या न द 

वह म य े यांचे बीट मधील अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाल ेइ. 

नागर  गु ांशी संबंिधत घटनां या दैनं दन न द  ठेवणेत या यात.  

७. बीट िन र काने नेमून दले या काय े ाम य ेकामकाज करण ेबंधनकारक राह ल. 

८. वर ल माणे कायवाह  न के यास संबंिधत बीट िन र कास जबाबदार धरणेत येईल.   

९. बीटमधील अित मण /  अनिधकृत बांधकामांची एकह  घटना िनदशनास न 

आ यास, याचीह  सु प  न द बीट न दवह म य े कर याची जबाबदार   बीट 

िन र काची राह ल. 

१०. संबंिधत किन  अिभयंता यांचेकडून अनिधकृत बांधकामधारकास बजा व याची 
नोट स ा  झा यानंतर सदर नोट स संबंिधतांस बजा वण.े 
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उपअिभयंता :- 

१. नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी करणांबाबत 

िनयमानुसार कायवाह  करण.े 

२. उपरो  माणे बीट न द वह म य े संबंिधत बीट मधील न द वले या अनिधकृत 

बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाल,े अनिधकृत  हो ड ज, इ. नागर  गु ांशी 
संबंिधत घटनां या न द  ं पैक  अनिधकृत बांधकामां या यित र  इतर 

करणांबाबत उपअिभयंता यांनी े ीय कायालय तरावर उपल ध अित मण 

वरोधी पथकामाफत कारवाई करावयाची आहे. 

३. बीट िन र कांनी बीट र ज टरम य े न दवले या करणांची /घटनांची व सदर 

करणांबाबत सादर केले या कागदप ाचंी शहािनशा करणेकामी उपअिभयंता यांनी 
संबंिधत भागाचे किन  अिभयंता यांचेकडे दे यात यावी. संबंिधत किन  अिभयंता 
यांनी सदर करणांबाबत यांचा अहवाल अ वलंब सादर करणेकामी उपअिभयंता 
यांनी सूचना / आदेश पार त करावेत.  

४. संबंिधत किन  अिभयंता  यांनी ा  करणांबाबत शहािनशा के यानंतर व तुिन  

अहवाल २४ तासांत उपअिभयंता यांचेकडे सादर करावा. 
५. अनिधकृत बांधकामां या करणांबाबत उपअिभयंता यांनी वर ल माण े ा  

झाले या अहवालावर शहािनशा क न, अनिधकृत बांधकामांबाबतची खा ी 
झा यानंतर सदरचे करणांवर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद  

नुसार पुढ ल आव यक ती कायदेिशर कायवाह  करावी.  
६. आव यकते नुसार अनिधकृत बांधकामधारका व  संबंिधत किन  अिभयंता 

यां या सहकायान ेगु हा दाखल करण.े 

७. आव यकते नुसार गु हा दाखल केले या करणांबाबत पोिलस टेशन व यायालय 

येथे संबंिधत किन  अिभयंता यां यासह हजर राहण.े 

८. अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाल ेव अनिधकृत  हो ड ज इ. या 
सव करणांबाबत संबंिधत किन  अिभयंता, बीट िन र क व पथक यां या माफत 

कायदेिशर कारवाई करण.े  

९. उपअिभयंता यांनी संबंिधत किन  अिभयंता व बीट िन र क यांचेबरोबर सम वय व 

वर ल माण े कामकाजाचा आढावा घे यासाठ  यां या अ य तेखाली सा ा हक 

बैठक चे िनयोजन कराव.े  

१०. सदर बैठक चा वृ ांत शहर अिभयंता, े ीय कायालयाचे संबंिधत कायकार  

अिभयंता आयु  ितिनधी व मा.आयु  क ास वेळोवेळ  सादर करावा. 
११. वर ल बाबत केले या कारवाईचा अहवाल वेळोवेळ  संबंिधत कायकार  अिभयंता 

यां याकडे सादर करण े 
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किन  अिभयंता :- 
 
 

१. नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी करणांबाबत 

िनयमानुसार कायवाह  करण.े 

२. किन  अिभयंता यांना नेमून दले या काय े ातील अनिधकृत बांधकाम / 

अित मण बाबत बीट िन र काकडून संबंिधत उपअिभयंता यां या माफत ा  

झाले या करणांबाबत य  थळ पाहणी क न शाहिनशा करण.े  

३. सदर करणातील बांधकाम अनिधकृत अस याचे आढळून आ यास सदर 

अनिधकृत बांधकामधारकास काय ातील तरतुद नुसार नोट स तयार क न यावर 

संबंिधत उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता (बा.ंप.) यांची वा र  घेण.े  

४. तदनंतर सदर नोट स संबंिधत बीट िन र क यां याकडे संबंिधतास बजा व यास 

देणे. 
५. अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाल ेव अनिधकृत  हो ड ज इ. या 

सव करणांबाबत संबंिधत उपअिभयंता यां या समवेत बीट िन र क व पथक 

यां या माफत कायदेिशर कारवाई करण.े 

६. िन कासन कारवाईसाठ  पोलीस संर णासाठ  पोलीस वभागाकडे प यवहार करण.े 

७. वर ल बाबत केले या कारवाईचा अहवाल वेळोवेळ  संबिंधत उपअिभयंता यां याकडे 

सादर करण े 
 
 
 

कायकार  अिभयंता –  
 

१. नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी करणांबाबत 

िनयमानुसार कायवाह  करण.े 

२. बीट िन र क यांचेकडून संबंिधत उपअिभयंता व किन  अिभयंता यां या माफत 

अनिधकृत बांधकामाबाबत या ा  झाले या करणांबाबत कायकार  अिभयंता यांनी 
तातड न ेउिचत कायवाह  यांचे अिधप याखालील उपअिभयंता, किन  अिभयंता या 
पदिनदिशत अिधकार  व पथक यांचेमाफत करावी. जस,े संबंिधत करणाबाबत व हत
नमु यात स व तर फोटोसह पंचनामा करण,े महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमानुसार संबंिधतांना नोट स बजा वण,े संबंिधत य  नोट स कालावधीत 

आव यक कागदप  ेसादर क  न शक यास या करणांवर िनयमानुसार पुढ ल 

आव यक कारवाई (एफ.आय.आर. दाखल करण,े िन कासन, इ. )  करावी.   
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३. कायकार  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकार  यांनी यांचे अिधप याखालील उप 

अिभयंता व किन  अिभयंता या पदिनदिशत अिधकार  यांचेमाफत अनिधकृत 

बांधकामां व द केले या कारवाईचा दैनं दन अहवाल “अनिधकृत बांधकाम 

यव थापन” या अनिधकृत बांधकामा या संगणक य णालीम य े(Dashboard) 

यांचे अिधप या खालील कॉ युटर ऑपरेटर यांचेकडून अ ावत करावा.   
४. कायकार  अिभयंता यांनी संबंिधत उपअिभयंता, किन  अिभयंता व बीट िन र क 

यांचेबरोबर सम वय व वर ल माण ेकामकाजाचा आढावा घे यासाठ  यां या 
अ य तेखाली सा ा हक बैठक चे िनयोजन कराव.े  

५. सदर बैठक चा वृ ांत शहर अिभयंता, संबंिधत आयु  ितिनधी व मा.आयु  क ास 

वेळोवेळ  सादर करावा. 
                                                     
२२२२२२२२२ 

सह /- 

आयु , 

पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


