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नाग रकांची सनद
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१) िवभागाचे नाव

:- बांधकाम परवानगी व अनिधकृ त बांधकाम िनयं ण

२) िवषय

:-

३) आव यक कागदप े

:- खालील माणे

जोते माणप देणे

१) अजदार /िवकसक यांचा आ कटे ट यांचेमाफतचा िविहत
नमु यातील अज
२) सामािसक अंतर तपासणी दाखला ( िड.पी. र ता ं दीकरण
अस यास आव यक)
३) आर.सी.सी. क टंटचे ाटा चे कग माणप
४) अकृ िषक दाखला / जिमनीचे िविनि तीकरण दाखला
५) मोक या भूखंडाचा कर भर याचा मनपाचा ना हरकत
दाखला
६) रे कॉड ॉ ग
७) बांधकाम चालू करणे या दाख यावर िवशेष अटी अस यास
याची पुतता
८) पाणीपुरवठा िवभागाकडील ना हरकत दाखला
९) जलिन:सारण िवभागाकडील ना हरकत दाखला
४) अंितम िनणयासाठी लागणारा कालावधी
५) मािहती/दाखले िमळ याचे ठकाण

:- ७ दवस

: - नागरी सुिवधा क

६) महारा महानगपािलका अिधिनयम १९४९ :- २५७ ते २६३ व २६४
मधील या कलमांचे आधारे काम करणे
आहे ते कलम
७) महानगरपािलका ांितक व नगर रचाना
अिधिनयम १६६ मधील या कलमांचे
अधारे काम करणे आहे ते कलम

:- ४३ ते ४८ व ५३ ते ५५

८) शासन िनणय आदेश प रप क

:-

९) िनणय घेणारे अिधकारी

:-

१) भुखंड

े २००० चौ. िम. पयत

तर

पदनाम

िनणयासाठी लागणारा कालावधी

पिहला तर

किन अिभयंता

४ दवस

दुसरा तर

उप अिभयंता

३ दवस

२) भुखंड े २००० चौ. िम. ते ४००० चौ. िम पयत
तर

पदनाम

िनणयासाठी लागणारा कालावधी

पिहला तर

किन अिभयंता

३ दवस

दुसरा तर

उप अिभयंता

२ दवस

ितसरा तर

कायकारी
अिभयंता

२ दवस

३) भुखंड े ४००० चौ. िम. पे ा जा त

१०)
११)
१२)

तर

पदनाम

िनणयासाठी लागणारा
कालावधी

पिहला तर

किन अिभयंता

२ दवस

दुसरा तर

उप अिभयंता

ितसरा तर

कायकारी अिभयंता

१ दवस

चौथा तर

सह शहर अिभयंता

२ दवस

२ दवस

आव यक फ व यांचे प रप क - िवकास िनयं ण िनयमावली तसेच रे डी रे कनर माणे
फ भर याची प दत - रोख / DD / Online
अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये

:- भुखंड े ा माणे

न घेतला गे यास यांना जबाबदार

उप अिभयंता, कायकारी अिभयंता,

धरायचे यांचे नाव व पदनाम

सह शहर अिभयंता

१३) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न
गे यास यां याकडे त ार करता येईल
तो अिधकारी व याचा दुर वनी मांक

:- सह शहर अिभयंता
दुसरा मजला, मु य शासक य इमारत
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८
दुर वनी . ०२०-६७३३३३३३ िव. १३१७
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सही/सह शहर अिभयंता
बांधकाम परवानगी व अनिधकृ त
बांधकाम िनयं ण िवभाग
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