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पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी – ४११ ०१८. 
   नागररकािंची सनद 

१). विभागाच ेनाि   :- नगररचना व पवकास पवभाग 

२). विषय     :- पवकास योजना अलभप्राय. 
३). आिश्यक कागदपत्रे   :- १) पवटहत नमुन्यात अजफ (छापीि/हस्तलिखीत) 

२) ७/१२ उतारा, प्रॉपिी काडफ उतारा (६ मटहन्याच ेआतीि) 
३) लमळकतीचा शासककय मोजणी नकाशा ( ६ मटहन्याच ेआतीि) 
४) शासककय मोजणी नकाशाच्या २ ब्िु पप्र िंट्स.  

५) ‘क’ प्रत व ननकािी पत्राची छायािंककत प्रत. 
४). अंतिम तनिणयासाठी लागिारा कालािधी :- १५ कायाफियीन टदवस 

५). माहििी/दाखले ममळण्याच ेहठकाि :-  नागरी सुपवधा कें द्र, पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
तळ मजिा, मुख्य प्रशासकीय इमारत  

  पप िंपरी पुणे – ४११ ०१८. 
६). मिाराष्ट्र प्रादेमिक ि नगररचना 
   अधधतनयम १९६६ मधील ज्या कलमांच े  किम २६, ३१ व ३७ अन्वये.   

      आधारे काम करिे आिे िे कलम  :- (मिंजूर पवकास योजना व मिंजुर पवकास ननयिंत्रण ननयमाविीनुसार)   

७). िासन तनिणय आदेि पररपत्रक ठराि इ. :-  मुिंबई  प्रािंनतक  महानगरपालिका  अचधननयम  1949,  शासन  व   

      महापालिकेच्या  वेळोवेळी  ननगफलमत  पररपत्रकानुसार   

२) मा. उपसिंचािक, नगररचना, पप िं.चचिं.म.न.पा यािंचा आदेश क्र. 
नरपव/कापव/प्रशा/२९९/आ-२/२०१३, टदनािंक १०/०५/२०१३ अन्वये - कायाफियीन 
कामकाज वािप.  

८). तनिणय घेिारे अधधकारी :- 

स्तर 

 

पदनाम ननणफयासाठी 
िागणारा कािावधी 

पटहिा स्तर  सर्व्हेअर ६ टदवस 

दसुरा स्तर कननष्ठ 
अलभयिंता/सहा.नगररचनाकार 

३ टदवस 

नतसरा स्तर उपअलभयिंता   

(२००० चौ.मी पयतं) 
३ टदवस 

आदेश प्रमाणपत्र 
ननगफलमत करण्यास सक्षम 
अचधकारी 
 

सहा. सिंचािक, नगररचना   

(२००१ त े८००० चौ.मी)  

उपसिंचािक, नगररचना 
(८००१ चौ. मी. वरीि)  

३ टदवस 

 

९). आिश्यक फि ि तयांच ेपररपत्रक  :-  र.रू. २५०/-प्रनत  १०० चौ.मी. प्रमाणे  

(मा. आयुक्त, पप िं.चच.म.न.पा. यािंचा आदेश क्र. नरपव/कापव/आस्था/ ६३६/०९ टद. 
२४/०६/२००९ – दरपत्रक ) 

१०). फि भरण्याची पध्दि   :- रोख   

११). अंतिम तनिणय विहिि कालािधीमध्ये  :-  सिंबचधत सर्व्हेअर/कननष्ठ अलभयिंता/ सहा. नगररचनाकार/उपअलभयिंता 
    न घेिला गेल्यास ज्यांना जबाबदार  

    धरायच ेतयांच ेनाि ि पदनाम     

 
 

१२). सेिा विहिि कालािधीि पुरविली न  :- उपसिंचािक, नगररचना, 
    गेल्यास ज्यांच्याकड ेिक्रार करिा येईल  पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, तळ मजिा,  

    िो अधधकारी ि तयाचा दरुध्िनी क्रमांक  मुख्य प्रशासकीय इमारत     

     पप िंपरी पुणे ४११ ०१८. 
     दरुध्वनी क्र. (कायाफिय) -०२० ६७३३१५२२  ककिं वा. 

०२० – ६७३३३३३३ पवस्तररत क्र. - १५२२  

      मेि – townplan@pcmcindia.gov.in. 
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