
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग 

मॅ युअल  . ५ 

कलम ४(१)(ब)(v) नमुना अ 

कामकाज कायवाही कर यासाठी कमचा-यांकडून वापर यात येणारे िनयम,अटी,  

िनदश, िनयमावली आिण अिभलेख 

 

अ. . कामाचे व प िनयम व मांक 
१ बांधकाम परवानगी/बांधकाम सु  कर याचा 

दाखला/सुधा रत बांधकाम 
परवानगी(Commencement 
Certificate) 
जोते माणप  
पुण वाचा दाखला 
इंिजिनअर / स हअर परवाना 

महार  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९, कलम 
२५७ ते २६३ व २६४ 
 
 
महानगरपािलका ांितक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६,कलम ४३ ते ४८,५३,५५ 

२ अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवषयक 
कामकाज ( मोबाईल टॉवर / धा मक थळे ) 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम,              
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६मिधल कलम ५२ क नुसार अनिधकृत बांधकामे 

शमन आकार लावून “ शिमत संरचना” हणुन घोिषत 
कर यासाठी अिधिनयमाचे कलम १५८(१) अ वये 
केलेले िनयम िस द करणेबाबत. 
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मॅ युअल  . ५ 

कलम ४(१)(ब)(v) नमुना ब 

बांधकाम परवानगी कामाशी संबिधत शासन िनणय 
अ. . शासन िनणयानुसार दलेले िवषय शासन िनणय मांक व दनांक 

१ शाळांम ये करावया या अि सुर े या 
कायवाहीबाबत 

FFS/2004/419/ . . 121/ निव-06 दनांक 
०५/०८/२००४ 

२ रेन वॉटर हाव ट ग TPB/432001/2133/CR/230/01/UD-II DT. 
10/03/2005 

३ सौर उजवर पाणी तापिव या या प दतीचा 
बांधकाम िनयमावलीम ये समावेश 

करणेबाबत. 

सं कण/१०२००४/अज/  . १२३/ निव-१० दनांक 
२४/११/२००४ 

४ टीडीआर िवषयक धोरण टीपीएस/१८१३/३०६७/ १२२/१२/मनपा निव १३ 
दनांक २८/१/२०१६ 

५ टीडीआर िवषयक धोरण सुधा रत टीपीएस/१८१३/३०६७/ १२२/१२/मनपा निव १३ 
दनांक २/५/२०१६ 

६ हाडाबाबत ( परवडणारी घरे बाबत) टीपीबी/४३१२/ . .४५/२०१२/२/(I)/निव ११ 
दनांक ८/११/२०१३ 

७ हाडाबाबत ( परवडणारी घरे बाबत) 
सुधा रत 

टीपीबी/४३१२/ . .४५/२०१२/२/(I)/निव ११ 
दनांक ८/२/२०१६ 

८ अकृिषक दाख याबाबत महारा  अ यादेश . १७ दनांक २२/८/२०१४ 
९ पयावरण िवषयक मंजूरीबाबत पवारण िवभागाकडील  . SEIAA-

2014/CR02/TC3 DT. 30/01/2014 

 

अनिधकृत बांधकाम िनयं ण कामाशी संबिधत शासन िनणय 
अ. . शासन िनणयानुसार दलेले िवषय शासन िनणय मांक व दनांक 

१ अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवषयक 
कामकाज  

( मोबाईल टॉवर /  धा मक थळे ) 

शासनिनणय . कंडोमपा-
१००६/ . ./१९२/२००६निव-२८ द.    

०२/०३/२००९आिण मा. उ य यायालयातील 
जनिहतयािचका . २०७/२०१० या आदेशानुसार 

दनांक-३०/०५/२०१५  
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मॅ युअल  . ५ 

कलम ४(१)(ब)(v) नमुना क 

बांधकाम परवानगी कामाशी संबिधत मनपा धोरणा मक प रप के 
अ. . शासन प कानुसार दलेले िवषय प रप क मांक व  दनांक 

१ म. ा व न. र. अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१४३ नुसार दंडा मक कायवाही क न 
िनयिमत करावयाचे बांधकामाबाबतचे 
धोरण 

बीपी/कािव/१९८/९७ दनांक २/६/१९९७ 

२ जिमनीचे अनिधकृतपणे उपिवभागणी 
केले या भुखंडावर अनु ेय कावया या चटई 

े  िनदशांकाबाबत 

बीपी/ चंच/३४८६/२००० दनांक २०/११/२००० 

३ म. ा व न.र. अिधिनयम १९६६ कलम 
१४३ नुसार अनिधकृतपणे केले या कामावर 
दंडा मक कायवाही 

बीपी/कािव/७५२/२००० दनांक २०/११/२००० 

४ टेअरकेस चटई े  (एफ.एस.आय) 
ि िमयम आकारणीबाबत 

बीपी/कािव/७६/२००१ दनांक १/२/२००१ 

५ शमन शु क आकारताना िवचारात 
यावया या करयो य मु याबाबत 

कर/मु य/६/कािव/१९९२/११ दनांक ३१/३/२०११ 

६ दाट व ती े ातील वािण य वापराचे 
िनवासी वापरात पांतर करणेबाबत. 

बीपी/ पंपरी/७९/२००३ दनांक १९/३/२००३ 

७ जु या िवकास िनयं ण िनयमावली (सन 
१९९०) नुसार मंजूर कर यात आले या 

करणांम ये टी.डी.आर वाप न सुधारीत 
बांधकाम परवानगी देणेबाबत 

बीपी/डीसीआर/३८५/०३ दनांक १३/८/२००३ 

८ जोते तपासणी कामी करावया या 
कायवाहीबाबत 

बीपी/भोसरी/१५६/२००३ दनांक ४/११/२००३ 

९ मंजूर रेखांकनातील मोक याजागा ता यात 
घेणेबाबत 

था/शअ/तां/२/३९९/२००४ दनांक १२/८/२००४ 

१० बांधकाम परवानगी दे यात आले या 
करणातील अनिधकृत बांधकामाबाबत 

था/शअ/तां/२/३९९/२००४ दनांक १२/८/२००४ 

११ औ ोिगक िवभागातील जिमिनवर िनवासी 
वापरास परवानगी देणेबाबत. 

बीपी/बोसरी/१२१/२००४ िगनांक २०/११/२००४ 

१२ अि शमन सेवा शु क अि /१/कािव/१/२००५ दनां १/१/२००५ 
१३ बांधकाम खचाबाबत था/शअ/तां/१/५७/२०११ दनांक १४/११/२०११ 
१४ र याचे खडीमु म शु काबाबत बीपी/िविनिन/६२/२००५ दनांक ३१/१/२००५ 
१५ वाहनतळ मज याचे रा कंग ( लोअरवर) 

इमारतीची अनु ेय उंची मोजणेबाबत. 
बीपी/िविनिन/६२/२००५ दनांक ३१/१/२००५ 

१६ पंपरी चंचवड महानगरपािलके या 
ह ीमधील बांधकामा या तडजोड शु का या 
( शमन शु क) दरात वाढ करणेबाबत 

बीपी/१/कािव/४३९/२०१६ दनांक २/५/२०१६ 

१७ िवकास शु क  
१८ पंपरी चंचवड ह ीतील अनिधकृत 

बांधकामांना आकारावयाचे शा ती 
रकमेबाबत 

कर/मु य/६/कािव/२८६/१२ दनांक ४/६/२०१२ 
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मॅ युअल  . ५ 

कलम ४(१)(ब)(v) नमुना ड 

बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभागातील कायालयीन प रप के 
अ. .  िवषय प रप क मांक व  दनांक 

१ बांधकाम परवानगी िवभागातील 
कामकाजाबाबत 

शअ/ था/तां/२/३३७/२००१ दनांक ४/१०/२००१ 

२ कायालयीन कामकाज व शाि तबाबत बीपी/१/कािव/६१३/०२ दनांक २४/०६/२००२ 
३ फरती रिज टरला न दीबाबत बीपी/१/कािव/७४५/०५ ****** 
४ कायालयीन िश तीबाबत बीपी/१/कािव/३६८/२००३ दनांक १२/३/२००३ 
५ फरती रिज टर व फरती पंजीमधील 

न दीबाबत 
बीपी/१/कािव/४००/०४ दनांक ३०/८/२००४ 

६ कायालयीन वेळेत कामावर हजर 
राहणेबाबत 

बीपी/१/कािव/५२९/०४ दनांक ३०/८/२००४ 

७ वाहनभ ा डायरीबाबत बीपी/१/कािव/२३५/२००५ दनांक ९/५/२००५ 
८ बांधकाम परवानगी िवभागाती उप 

अिभयंता, किन  अिभयंता, स हअर यांचे 
वाहनभ याबाबत 

बीपी/१/कािव/३२७/२००५ दनांक १७/६/२००५ 

 


