
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग 

मॅ युअल  . २ 

कलम ४(१)(ब)(ii) 

अिधकारी व कमचा-यांचे अिधकार व कत े  

अ. . पदनाम अिधकार / कत  े

१ कायकारी अिभयंता १) िवभाग मुख तथा पद िनदिशत अिधकारी यांचे मागदशन व 
सूचनेनुसार कामकाज करावयाचे आहे. 

नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी 
करणांबाबत महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूदी, महानगरपािलके या 
मंजूर िवकास िनयं ण िनयमावली तसेच वेळोवेळी शासनाकडून िनगत 
होणारी परीप के, शासन िनणय, शासन आदेशानुसार बांधकाम परवानगी 
िवषयक िनयिमतीकरणाची कायवाही करणे. 

बीट िन र क यांचेकडून संबिधत उपअिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी 
व किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यां यामाफत धा मक थळ / 
मोबाईल टॉवर या अनिधकृत बांधकामाबाबत या ा  झाले या 

करणांबाबत कायकारी अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांनी 
तातडीने  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम / महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नुसार उिचत कायवाही यांचे 
अिधप याखालील उप अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी, किन  
अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी व पथक यांचेमाफत करावी. जसे, 
संबिधत करणांबाबत उपरो  अिधिनयमानुसार संबिधतांना नोटीस 
बजािवणे, बांधकामधारकाने आव यक कागदप ांची पुतता के यास 
िनयमानुसार िनयिमतीकरणाची कायवाही करणे, संबिधत  नोटीस 
कालावधीत आव यक कागदप े सादर क  न शक यास वा सदर अनिधकृत 
बांधकाम िनयिमत होऊ शकत नस यास या करणांवर िनयमानुसार 
पुढील आव यक कारवाई (एफ.आय.आर. दाखल करणे, िन कासन इ.) 
करावी. 

वरील माणे किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांचे 
जबाबबदारीम ये नमूद केले माणे सदरचे अनिधकृत बांधकामधारकाने 
काय ातील तरतुदीनुसार मनपाकडे िनयमीतीकरणासाठी करण सादर 
के यास याबाबतची छाननी क न करणाबाबत िनणय घेणे व यानुसार 
कायवाही करणे. 

  नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी 
करणांबाबत महार  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूदी, महानगरपािलके या 
मंजूर िवकास िनयं ण िनयमावली तसेच वेळोवेळी शासनाकडून िनगत 
होणारी परीप के, शासन िनणय, शासन आदेशानुसार बांधकाम परवानगी 
िवषयक व िनयिमतीकरणाची कायवाही करणे. 

बीट िन र कांनी बीट रिज टरम ये न दिवले या धा मक थळ / मोबाईल 
टॉवर या बांधकाम करणांची / घटनांची व सदर करणांबाबत सादर 
केले या कागदप ांची शहािनशा करणेकामी  सदरचे करण उप अिभयंता 
तथा पदिनदिशत अिधकारी यांनी संबिधत काय े ाचे किन  अिभयंता 
पदिनदिशत अिधकारी यांचेकडे दे यात यावे. 



संबिधत किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांनी सदर 
करणांबाबत याचा अहवाल अिवलंब सादर करणेकामी उप अिभयंता तथा 

पद िनदिशत अिधकारी यांनी सूचना / आदेश पारीत करावेत. 

धा मक थळ / मोबाईल टॉवर या अनिधकृत बांधकामां या करणाबाबत 
उप अिभयंता तथा पद िनदिशत अिधकारी यांनी वरील माणे ा  
झाले या अहवालावर शहािनशा क न, अनिधकृत बांधकामाबाबतची खा ी 
झा यावर सदरचे करणावर महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम / महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूदीनुसार 
वरील माणे किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांचे 
जबाबदारीम ये नमूद केले माणे पुढील आव यक ती कायवाही करावी. 

आव यकतेनुसार अनिधकृत बांधकाम धारकािव द उपरो  
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार गु हा दाखल करणे. 

आव यकतेनुसार गु हा दाखल केले या करणांबाबत पोिलस टेशन व 
यायालय येथे हजर रहाणे. 

धा मक थळ / मोबाईल टॉवर या अनिधकृत बांधकाम करणांबाबत 
संबिधत किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी , बीट िन र क व 
पथक यां या माफत िन कासनाची उपरो  अिधिनयमातील तरतुदीनुसार 
कायदेशीर कारवाई करणे. 

सदर िवभागाशी संबिधत उप शहर अिभयंता यांचे मागदशन व सूचनेनुसार 
बांधकाम परवानगी िवषयक कामकाज ( बांधकाम परवानगी साठी ा  

करणांची छाननी करणे व तदअनुषंगीक कामकाज) अनिधकृत 
बांधकामावरील कारवाईची मािहती संकिलत करणे, याबाबत सव 
संबिधतांशी सम वय साधणे, आढावा बैठक चे िनयोजन करणे, सदर बाबत 
शासनास वेळोवेळी मािहती सादर करणे,  थाप य िवषयक िवकास कामाचे 
तांि क कामकाज करणे. 

२ उप अिभयंता 

३ किन  अिभयंता नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी 
करणांबाबत महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूदी, महानगरपािलके या 
मंजूर िवकास िनयं ण िनयमावली तसेच वेळोवेळी शासनाकडून िनगत 
होणारी प रप के , शासन िनणय, शासन आदेशानुसार बांधकाम परवानगी 
िवषयक व िनयमीतीकरणाची कायवाही करणे. 

किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांना नेमून दले या 
काय े ातील धा मक थळ / मोबाईल टॉवर या अनिधकृत 
बांधकामांबाबत बीट िनरी काकडून व संबिधत उप अिभयंता तथा 
पदिनदिशत अिधकारी यां यामाफत ा  झाले या करणांबाबत य  
थळ पहाणी क न शहािनशा करणे. 

थळपहाणी केले या करणांची शहािनशा के यानंतर व तुिन  अहवाल 
२४ तासात उप अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांचेकडे सादर 
करावा. 

सदर करणातील धा मक थळ / मोबाईल टॉवर या बांधकाम अनिधकृत 
अस याचे आढळून आ यास सदर अनिधकृत बांधकामधारकास महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम / महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील तरतूदीनुसार नोटीस तयार क न यावर संबिधत उप 
अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी व कायकारी अिभयंता तथा 
पदिनदिशत अिधकारी यांची वा री घेणे. 

धा मक थळ / मोबाईल टॉवर या  अनिधकृत बांधकामधारकास महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम / महारा  महानगरपािलका 



अिधिनयमातील तरतुदीनुसार बजािव यात आले या नोटीस मधील िवहीत 
मुदततीत संबिधतांने महारा  ादेिशक िनयोजन न नगररचना अिधिनयम 
१९६६ मधील कलम ४४ अ वये अज सादर के यास यावर महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम ४५ 
माणे पुढील कायवाही करणे. 

जर वरील माणे धा मक थळ / मोबाईल टॉवर या बांधकाम िनयिमत होऊ 
शकत नसेल तर संबंिधतांस सदरचे अनिधकृत बांधकाम वत: काढून 
घे या तव कळिवणे, अनिधकृत बांधकाम संबंिधतांनी काढून न घेत यास 
पोलीस संर णासाठी प वहार करणे व पोलीस संर ण उपल ध 
झा यानंतर संबिधत उप अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यां या 
समवेत बीट िन र क व पथक यां यामाफत िन कासनाची उपरो  
अिधिनयमातील तरतूदीनुसार कायदेिशर कारवाई करणे आिण केले या 
कारवाईचा अहवाल व र ांकडे सादर करणे. 

सदर िवभागाशी संबिधत उप शहर अिभयंता कायालयासाठी िनयु  किन  
अिभयंता यांनी उप शहर अिभयंता यांचे मागदशन व सूचनेनुसार बांधकाम 
परवानगी िवषयक कामकाज, अनिधकृत बांधकमावरील कारवाईची 
मािहती संकलीत करणे, याबाबत सव संबिधतांशी सम वय साधणे, आढावा 
बैठक चे िनयोजन करणे, आव यकतेनुसार सदर बाबत शासनास वेळोवेळी 
मािहती सादर करणे, थाप य िवषयक िवकास कामांचे तांि क कामकाज 
करणे. 

४ कायालयीन अिध क िवभागाकडील सव कारचे शासक य कामकाजावर िनयं ण ठेवणे, दर 
आठव ाला कमचा-यांचे कामकाजाचा आढावा घेणे, रजेवरील कमचा-यांचे 
कामकाजाचे व थापन करणे, ता काळ शासनाकडील प वहाराचे 
कामकाजाचा पाठपुरवठा करणे, मह वाचे प वहार, मािहती यांबाबत 
होणा-या कायवाहीच ेिनयं ण व व थापन करणे. 

५ उपलेखापाल िवभागाकडील सव आ थक व पाचे कामकाज, िवभागाचे कॅश काऊंटर 
दैनं दन भरणािवषयक / कामकाज , ऑडीट िवषयक कामकाज, 
अंदाजप किवषयक संपूण कामकाज, िवभागाचे दैनं दन भरणािवषयक  
मािहती लेखािशषानुसार दरमहा अ यावत करणे, बांधकाम परवानगी 

करणे, मंजूर करणे व जमा झालेला महसूल यांची मािहती किन  
अिभयंता यांचेकडून आकडेवारी संकिलत क न अ यावत करणे.  

६ व र  िलिपक मनपा या व इतर लेखाप र णाम ये न दिवणेत आलेले आ थापनािवषयक 
आ ेप, यांची पूतता, रेकॉड उपल ध क न देणे, पाठपुरवठा करणे इ. 
कामकाज 

िवभागातील आ थापनािवषयक मािहती अिधकारांतगत सव कामकाज 
करणे 

वग १ ते ४ संवगातील अिधकारी / कमचारी यांचे वेतन िन ीतीसंबधी 
कामकाज 

िवभागातील आ थापनेवरील सव अिधकारी / कमचारी यांची सेवान द 
पु तके वेळोवेळी न दी घेऊन अ यावत करणे. 

हजेरी म टरची दैनंदीन तपासणी करणे 

मनपा या तपासणी पथकाने वेळोवेळी सादर केले या तपासणी अहवालांची 
पूतता करणे, तसेच व र ांनी वेळोवेळी केले या सुचनेनुसार कामकाज 
करणे. 

 िलिपक / वायरलेस ऑपरेटर िवभागांकडील आवक / जावक (न ती / टपाल) िवषयक संपूण कामकाज, 
करसंकलन व हाडा कायालयास बांधकाम चालू करणेचे व पुण वाचे 



दाख यां या ती पाठिवणे, नागरी सुिवधा क ाकडे टोकन पाठिवणे 

िवभागाकडील अ थापनािवषयक कामकाज, आयकर िवषयक कामकाज 

थायी अ ीमधन (वाहन इंधन, वाहन िनवाह व इतर खच), वजिनधी 
िवषयक कामकाज 

मािहती अिधकार िवषयक कामकाज 

एन. ए िवषयक कामकाज, उपकर व हाडाकडील न दी अ यावत करणे 

जािहरात िस दी, पोलीस बंदोब ताची बील अदायगी, अिभलेख िवषयक 
कामकाज 

महारा  लोकसेवा ह  अिधिनयमाबाबतचे काम 

िवभागातील सािह यां या न दी घेणे, िवभागासाठी आव यक असणारी 
टेशनरी, पावसाळी साधने, गणवेश वाटप संबिधत कामाकज 

राजीव गांधी शासक य गितमानता अिभयानाची मािहती ठेवणे 

िवभागाकडील लेखा प र ण िवषयक कामकाज 

७ कॉ युटर ऑपरेटर महारा  लोकसेवा ह  अिधिनयमाबाबतचे संगणक य कामकाज 

िवभागाकडील आयकर िवषयक कामकाज 

संकेत थळावरील मािहती अ यावत करणे 

आपले सरकार, PG Portal त ार न दणी िवषयक कामकाज 

बांधकाम परवानगी िवभागाकडील संगणक णाली िवषयक कामकाज 

बांधकाम परवानगी न दी अ यावत करणे 

लायस स इंिजिनअर, स हअर परवाना िवषयक कामकाज 

On line / आपले सरकार मािहती अिधकार िवषयक कामकाज 

९ बीट िन र क बीट िन र क यांनी महारा  शासन िनणय . कड मपा- 
१००६/ .१९२/२००६/निव २८, २ माच २००९ व महानगरपािलका 
आदेश केर. दविन/६/कािव/१६/२०१३ द. ११/०७/२०१३ तसेच आदेश 

. दविन/६/कािव/०६/२०१३ द. २३/२/२०१५ नुसार कामकाज 
करावयाचे आहे.  

बीट िन र काने बीट म ये चालू असले या बांधकामाचे मनपाकडील 
बांधकाम परवानगीचे कागदप  इ. ची तपासणी क न आव यक परवानगी 
घेतली नसेल अशा कणांचा तपशील / अहवाल संबिधत किन  अिभयंता 
तथा पदिनदिशत अिधकारी व संबिधत उपअिभयंता तथा पदिनदिशत 
अिधकारी यांचेकडे लेखी व पात िनदशनास आणून ावा. 

अशा कारचे अनिधकृत बांधकाम करणा-या मालकाचे संपूण नाव व प ा, 
अनिधकृत बांधकामाचा सिव तर प ा / ठकाण, अनिधकृत बांधकामाचे 
वणन , सदर बांधकामधारकाचे कागदप े (मालक  ह ाचे कागद प े इ.) इ. 
मािहतीसह अहवाल सिव तर पंचनामा, फोटो सह बीट िन र काने संबिधत 
किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी व संबिधत उप अिभयंता तथा 
पदिनदिशत अिधकारी यांचेकडे सादर करावा. 

बीट िन र क / थाप य अिभयांि क  सहा यक यांनी बीटिनहाय न दवही 
ठेऊन या न दवहीम ये यांचे बीट मधील अनिधकृत बांधकामा या दैनं दन 
न दी ठेवणेत या ात. 



बीटमधील अनिधकृत बांधकामाची एकही घटना िनदशनास न आ यास 
याचीही सु प  न द बीट न दवहीम ये कर याची जबाबदारी बीट 

िन र काची राहील. 

संबिधत किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांचेकडून अनिधकृत 
बांधकामधारकास बजाव याची नोटीस ा  झा यानंतर सदर नोटीस 
संबिधत अनिधकृत बांधकामधारकास बजािवणे. 

संबिधत किन  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकारी यांच ेिनयं णाखाली 
बांधकाम परवानगी िवषयक इतर कामकाज करणे. 

१० आरेखक ( ा ट मन) किन  अिभयंता यांचे िनयं णाखाली ॉ ग करणे, चेक ग करणे  

११ अनुरेखक ( ेसर) आरेखक यांचे मदतनीस 

१२ स हअर जागेची मोजणी करणे, िडमाकशन करणे इतर अनुषंिगक कामे उप अिभयंता 
यांचे सुचनेनुसार कामकाज करणे. 

१३ िशपाई  

 

 


