
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग 

मॅ युअल  . १ 

कलम ४(१)(ब)(i) 

कायालयाचा तपिशल, कामकाज आिण कत  े

 

कायालयाचे नाव   - बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग 

प ा   - पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

     मु य शासक य इमारत, दुसरा मजला, 

    पुणे मुंबई र ता, पंपरी, पुणे ४११ ०१८. 

कायालयीन दूर वनी . - ०२० –६७३३३३३३ िव ता रत . १३१७ 

कायालयीन वेळ  - सकाळी ०९.४५ ते सायं. ६.१५ 

   (सा ािहक व सावजिनक सु ीचे दवस सोडून) 
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िवभागाचे कामकाज तपिशल -  

(अ) बांधकाम परवानगी – पंपरी चंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण क ेतील िवकास 
परवाना देणेबाबतची कायवाही या िवभागामाफत कर यात येते याअतंगत 

(१) इमारतीचे नकाशे मजंूर करणे 
(२) सुधारीत नकाशा मंजूरी देणे 
(३) बांधकाम पुण वाचा य भोगवटाप क दाखला देणे. 
(४) टी. डी. आर. यु टलायझेशन. 

(ब) अनिधकृत धा मक थळे व मोबाईल टॉवरच ेबांधकाम िनयं ण - अनिधकृत बांधकामांना 
कायदेशीर तरतुदीस अनुस न अनिधकृत धा मक थळे व मोबाईल टॉवर या बांधकामांचा शोध 
घेणे, अशा अनिधकृत बांधकामांना नोटीसा देणे, तदनुषंिगक सव कायवाही पूण करणे. 

(१) अनिधकृत सु  असले या धा मक थळे व मोबाईल टॉवर या  बांधकामांना महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमा वये नोटीसा देणे. तसेच सदर बांधकाम करणा-या इसमािव द 
गु हा दाखल करणे व िन कासनाची कारवाई करणे. 

(२) मनपा ह ीतील पूण झालेले धा मक थळे व मोबाईल टॉवर या अनिधकृत बांधकामांना  
      महारा  ादेिशक व नगररचना  अिधिनयम चे कलम ५३ अ वये नोटीसा देणे व   
      िन कासनाची कायवाही करणे. 

(३) काही करणी अनिधकृत बांधकामधारकास नोटीस बजािव यानंतर संबिधत अनिधकृत (  धा मक 
थळ व मोबाईल टॉवर )  बांधकामधारकाने सदर बांधकाम िनयमीतीकरणासाठी महारा  ादेिशक 

िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम ५३(३) या तरतुदीनुसार मनपा या सदर 
िवभागाकडे महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम ४४ अ वये 

करणसादर के यास, अशा करणी महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम 
४५ नुसार कायवाही करणे. 

 

उपल ध सेवा  - नागरी सुिवधा क ामाफत उपल ध सेवा 

अ. . कामाचे व प कामकाजाची मुदत 
१ बांधकाम परवानगी/बांधकाम सु  कर याचा 

दाखला/सुधा रत बांधकाम परवानगी(Commencement 
Certificate) 

३० दवस 

२ पुण वाचा दाखला ८ दवस 
 



 

अित र  आयु

    शहर अिभयंता- ०१

कायकारी अिभयंता (अ,ब , ड ) -०१

उप अिभयंता- ०४

किन  अिभयंता - ०९

 िबट िन र क- १९

आरेखक-०२ स हअर      ०२

कायकारी अिभयंता ( ग, ह, ड )-       ०१

उप अिभयंता - ०४

किन  अिभयंता - ०७

िबट िन र क - ११

आरेखक-०

स हअर-०१

कायालयीन अिध क - ०१

मु य िलिपक -३
उप लेखापाल - ०१

वायरलेस 
ऑपरेटर- २

वाहन चालक  - 
२ िलिपक-०५

िशपाई-०६ / 
मजूर -०२

कॉ यु. ऑपरेटर - 
२

कायकारी अिभयंता (क, ई, फ)- ०१

उप अिभयंता - ०४

किन  अिभयंता-१४

िबट िन र क - ३३

आरेखक-०२
स हअर०२

मा. आयु


