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जालहर सुिंना
जुन्या इमारतींिंे संरिंनात्मक िंररलनरीक्षण
करण्यासाठी बांधकाम अलियंते नोंदणीकृ त करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन राजिंत्र अलधसुिंना १४ जानेवारी २००९ आलण महाराष्ट्र शासन
राजिंत्र अलधसुिंना ददनांक ०८/०७/२०११ अन्वये महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम
िंे किम २६५ मध्ये सुधारणा करणेबाबतिंे अध्यादेश िंाररत के िे आहेत. महाराष्ट्र
महानगरिंालिका अलधलनयम िंे २६५(अ) च्या किमानुसार जुन्या इमारती अथवा
लमळकती राहण्यासाठी योग्य आहेत ककवा नाहीत याबाबत मनिंा कडीि िंरवानाधारक
बांधकाम अलियंत्याकडू न तिंासणी व आवश्यक त्या दुरूस्तत्या करून बांधकाम सुलस्तथतीत
असिेबाबतिंे प्रमाणिंत्र दाखि करण्याच्या काययवाहीबाबतिंी तरतूद करणेत आिेिी
आहे.
सदर अलधसूिंनेनुसार पिंिंरी पिंिंवड महािंालिका हद्दीतीि ज्या इमारतींिंी
बांधकामे ३० वर्ायिंूवीिंी आहेत अशा सवय इमारतींिंे मािक , वारसदार व िोगवटादार
यांना इमारतीिंे बांधकाम सुलस्तथतीत असल्याबाबतिंे मनिंाकडीि िंरवानाधारक
बांधकाम अलियंता (स्तरक्िंरि इं लजलनअर) यांिंेकडू न प्रमाणिंत्र दाखि करणे अलनवायय
करण्यात आिे आहे तसेिं त्यानंतर दर १० वर्ायनी असे प्रमाणिंत्र घेणे इमारतींिंे मािक ,
वारसदार व िोगवटादार यांिंेवर बंधनकारक करण्यात आिे आहे. बांधकाम सुलस्तथतीत
असल्याबाबतिंे प्रमाणिंत्र देण्यासाठी बांधकाम अलियंता यांना पिंिंरी पिंिंवड मनिंािंा
िंरवाना असणे आवश्यक आहे. त्या कररता बांधकाम अलियंता यांनी पिंिंरी पिंिंवड
मनिंाकडे आवश्यक ती कागदिंत्रे जोडू न अजय के ल्यास संबंलधतांना रक्कम रू. १०००/- ना
िंरवाना शुल्क आकारून तीन वर्ायसाठी िंरवाना देता येईि. याबाबत आवश्यक
कागदिंत्रांिंी मालहती पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या वेबसाईटवर व शहर अलियंता
कायायियात उिंिब्ध आहेत. तसेिं सदर सुिंनेबाबत ठळक बाबी िंुढीि प्रमाणे आहेत.
१) बांधकाम अलियंता यांनी अजय के ल्यानंतर त्यांच्या िंात्रतेसंबंधी तिंासणी
करताना गुणात्मक लविंार करुन अहयतेबद्दि लनलित लनणयय घेण्यािंा अथवा
त्यामध्ये बदि करण्यािंा अथवा िंात्रता ग्रहण के िेिी असतानाही प्रत्यक्ष
िंौकशी अंती एखादा अजय अिंात्र करण्यािंा अलधकार महािंालिका आयुक्त
यांना रालहि.
२) स्तरक्िंरि ऑलडटसाठी आकारवयािंी फी संबंलधत व्यक्ती यांनी इमारतीच्या
मािकाकडू न िंरस्तिंर वसून करावी. या कामासाठीिंे फी िंे लनकर् आलण
मोजमािंे, तसेिं त्यासंबंधीिंे लनमायण होणारे कोणतेही वादलववाद यांिंा
पिंिंरी पिंिंवड मनिंाशी कोणताही संबंध राहणार नाही.
३) उिंरोक्त अलधलनयमाच्या किम २६५ (अ) मधीि तरतूदींनुसार इमारत
बांधकामदृष्ट्या
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बांधकाम

अलियंत्यांकडू न करण्यात येणा-या िंररलनरीक्षणात इमारतीच्या सुरलक्षततेच्या

दृष्टीने बांधकाम सुलस्तथतीिंी तिंासणी करून अलवघातक िंािंणीबरोबरिंे इतर
िंािंण्या व त्यासंबंधीच्या अलििेखािंी तिंासणी करण्यािंा समावेश आहे.
४) बांधकाम
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अलधलनयमानुसार किम २६५(अ) अन्वये खािीिप्रमाणे असणे आवश्यक आहे.
(क)कोणत्याही मान्यताप्रात भ िारतीय ककवा लवदेशी लवयापािंीठातीि स्तथािंत्य
अलियांलत्रकी मधीि िंदवी ककवा सनदी अलियंता दकवा िारतीय अलियांलत्रकी
संस्तथेच्या समतुल्य लवदेशी संस्तथेच्या स्तथािंत्य अलियांलत्रकी लविागातीि
सहयोगी सदस्तय
(ख)संकल्िंलिंत्र काढण्यािंा व क्षेत्र कामे करण्यािंा बांधकाम अलियंता
व्यवसायातीि दकमान ३ वर्ायिंा अनुिव िंरंतु असे की िंोटकिम(ख) मध्ये
करारलनर्ददष्ट के िेिा ३ वर्ायच्या अनुिवािंा लनकर्
(१)बांधकाम अलियंता या शाखेतीि कोणत्याही मान्यताप्रात भ िारतीय
लवयापािंीठािंी ककवा लवदेशी लवयापािंीठािंी िंदव्युत्तर िंदवी धारण करणा-या
व्यक्तीच्या बाबतीत २ वर्े
(२) बांधकाम अलियंता या लवर्यातीि डॉक्टरेट धारण करणा-या व्यक्तीबाबत
एक वर्ायिंयंत लशथीि करण्यात येईि.
बांधकाम अलियंता नोंदणी साठी वरीिप्रमाणे अहयता आलण िंात्रता लनकर्
धारण करणा-या संबंलधतांनी शहर अलियंता कायायिय येथे आवश्यक
कागदिंत्रांसह िेखी अजय, सदरिंी सुिंना प्रलसध्द झाल्यािंासुन १ मलहन्यात
सादर करावा. तदनंतर बांधकाम अलियंत्यांिंी नोंदणी यादी तयार करणेत
येईि व सदरिंी नोंदणी प्रमाणिंत्र लनगयलमत के ल्याच्या ददनांकािंासुन तीन
वर्ायसाठी वैध राहणार आहे. कु ठिाही अजय स्तवीकारण्यािंा अथवा
फे टाळण्यािंा हक्क महािंालिका आयुक्तांकडे राहीि. सदरिंी नोटीस मनिंािंे
www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्तथळावर उिंिब्ध आहे.
जालहरात क्र. ९८
ददनांक - १४ / ०९ /२०१६
सही/आयुक्त
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