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नगरप रषदांम ये इमारत परवानगी आता ऑनलाईन 

                 सव नगरप रषदांम ये ये या ३ ऑग टपासून इमारत परवानगी ( िब ड ग परिमशन ) या 
पूणपणे ऑनलाईन कर यांत येणार आह.े या वषा या अखरेपयत रा यातील सव नगरपंचायती, महापािलकांम ये 
दखेील ही या ऑनलाईन कर यांत येणार अस याचे मु यमं ी दवे  फडणवीस यांनी िवधानसभेत घोिषत 
केले.  
              द.३ ऑग टपासून सव नगरप रषदांम ये ही या ऑनलाईन कर य़ांत येईल. यानंतर 
नगरपंचायती, ‘ ड ’ वग महापािलका व पढेु सव महापािलकांम ये ही या सु  कर यांत येईल अस े
महापािलका, नगरपािलकां या कारभाराबाबत उपि थत कर यांत आले या ाला उ र दतेाना यांनी प  
केले.  
             तसेच नवीन नगरप रषदांसाठी मु यािधकारी नेम यांत येतील. तसेच नगररचनेसाठी ४५५ पदहेी 
मंजूर कर यांत आली आहते. जोपयत ती भरली जात नाहीत तोपयत ितिनयु ने ती भर यांत येतील, असेही 
यांनी प  केले.  

 

नगरप रषदामंधील रोजदंारी कमचारी होणार कायम 
 

             नगरप रषद / नगरपािलका कमचा  यां या िविवध माग यांसंदभात मु यमं ी दवे  फडणवीस यां या 
अ य तेखाली २४ ऑग ट रोजी बैठक आयोिजत कर यांत आली होती. नगरिवकास रा यमं ी डॉ.रणिजत 
पाटील, धान सिचव मिनषा हसैकर, नगरप रषद संचालनालयाचे संचालक िवर  सह यां यासह रा य 
नगरप रषद कमचारी / संवग कमचारी सघंटनेचे अ य  िव नाथ घुगे, सरिचटणीस रामे र वाघमारे, 
मु यािधकारी सघंटनेचे सरिचटणीस सुधीर राऊत, संगीता ढोके, युिनिसपल ए लॉईज संघटनेचे काया य  
संतोष पवार, रोजंदारी कृती सिमतीचे करण आहरे, सुरेश दानापुरे आदी िविवध संघटनेचे पदािधकारी या वेळी 
उपि थत होते. नगरप रषदमे ये गे या २० वषा न अिधक काळ रोजंदारी कमचारी काम करत आहते. सन 
१९९३ ते २००० या कालावधीतील रोजंदारी  कमचा  यांना िविवध नगरप रषदांम ये समािव  कर याचा 
िनणय मु यमं ी दवे  फडणवीस यांनी यावेळी घेतला. नगरपािलकेतील कमचा  यांना सातवा वेतन आयोग 
दे याबाबतही शासन सकारा मक अस याचे यांनी सांिगतले. 


