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जलिन:सारण िवभाग 

नाग रकांची सनद 
 

१ िवभागाचे नाव जलिन:सारण िवभाग 
२ िवषय बांधकाम परवानगीसाठी जलिन:सारण िवभागाचा ना हरकत 

दाखला 
३ आव यक कागदप  े  िवहीत नमु यातील ऑनलाईन अज 

 या ठकाणी नवीन इमारत बांधावयाची आहे या ठकाणी 
म.न.पा.ची ेनेज लाईन आहे कवा कसे याबाबतचे 
लोकेशन लॅन 

 नवीन बांधकाम कर यासाठी बांधकाम परवानगी 
िवभागासाठी सादर केले या नकाशावर तािवत केलेली 

ेनेज व था दाखिव यात यावी. 
 अंतगत ेनेज कने शनचा नकाशा 

४ अंितम िनणयासाठी लागणारा 
कालावधी 

अज ा  झाले या दनांकापासुन ५ कायालयीन दवस 

५ मािहती / दाखले िमळ याचे 
ठकाण 

आ कटे ट माफत ऑनलाईन अज करावा. 

६ महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम मधील या 
कलमांचे आधारे काम करणे 
आहे ते कलम 

कलम ६३, ७२ (अ), (ब), (क), १५९ व १६४  

७ शासन िनणय, आदेश 
प रप क, ठराव इ. 

मंजूर िवकास िनयं ण िनयमावली 

८ िनणय घेणारे तर 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा 
कालावधी 

 पिहला तर किन  अिभयंता ३ दवस 

 दुसरा तर उपअिभयंता २ दवस 

 आदेश माणप  िनगिमत 
कर यास स म अिधकारी 

उपअिभयंता  

९ आव यक फ  व यांचे प रप क िनरंक 

१० फ  भर याची प दत िनरंक 
११ अंितम िनणय िवहीत 

कालावधीम ये न घेतला 
गे यास यांना जबाबदार 
धरायचे यांचे नाव व पदनाम 

बांधकाम पूण वाचा ना हरकत दाखला देणेकामी शासक य 
कामकाज कर या या या ट यावर कायवाही लंिबत असेल 
अशा िवभागाकडील कमचारी / अिधकारी यांस जबाबदार 
राहील. 

 

 



 

१२ सेवा िवहीत कालावधीत 
पुरिवली न गे यास यां याकडे 
त ार करता येईल ते अिधकारी 
व यांचा दूर वनी मांक 

कायकारी अिभयंता- प. च.म.न.पा. 
अ भाग – (०२०) २७६५६६२१ 
ई-मेल- award@pcmcindia.gov.in 
ब भाग – (०२०) २७३५०१५३ 
ई-मेल-  bward @pcmcindia.gov.in 
क भाग – (०२०) २७१२२९६९ 
ई-मेल-  cward @pcmcindia.gov.in 
ड भाग – (०२०) २७२७७८९८ 
ई-मेल-  dward @pcmcindia.gov.in 
इ भाग – (०२०) २७२३०४१० / १२ 
ई-मेल- ezone@pcmcindia.gov.in 
फ भाग – (०२०) २७६५०३२४ / ६२० 
ई-मेल- fzone@pcmcindia.gov.in 
ग भाग – ७८८७८७९५५५ / ७८८७६८५५५ 
ई-मेल- gzone@pcmcindia.gov.in 
ह भाग – (०२०) २७१४२५०३ 
ई-मेल- hzone@pcmcindia.gov.in 

 

 

                                                                                                       सही/- 
                                                                                             सह शहर अिभयंता 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, 
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