
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

पपिंपरी – ४११०१८. 

अनलिकृत बािंिकाम लनयमीलतकरण – २०१७ कररता अर्ज 

प्रलत, 

मा.  उप अलियिंता / कायजकारी अलियिंता 

बािंिकाम परवानगी व अनलिकृत  

बािंिकाम लनयिंत्रण लविाग 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

पपिंपरी , पुणे – ४११०१८. 

 

यािंस, 

 

लवषय :-  अनलिकृत बािंिकामे प्रशमन आकार िावुन प्रशलमत सिंरचना २०१७ म्हणुन घोलषत करुन  

             लनयलमती करण्याबाबत. 

 

सिंदिज:-  शासन लनणजय क्र. रिपीएस-१८१४/अ.क्र.८२/१४/लनयम /नलव-१३,दद.७/१०/२०१७ 

 

महोदय, 

 बािंिकामाचे लनयलमतीकरण करण्यासाठी खािी ददल्याप्रमाणे मालहती सादर करीत आह.े  

 

१) अर्जदाराच्या िुखिंडिारकाचे नािंव  व पत्ता  -  

 

२) गावाचे नाव     -   

 

३) िुखिंडाचा सर्व्ह ेनिं./ लस.स.निं.    - 

 

४) िुखिंडाचे क्षेत्रफळ     -                       चौ.मी. 

(७/१२, इिंडके्स II खरेदीखतानुसार)  

 

५) बािंिकाम पुणज झािे आह ेका ?      -    होय / नाही. 

 

६) असल्यास बािंिकामाचे क्षेत्रफळ      -       चौ.मी. 

 

७) िुखिंड ककिं वा बािंिकामालवषयी  

न्यायाियात प्रकरण प्रििंलबत आह ेकाय ?       - 

 

८)  अ) असल्यास त्याचा तपलशि व 

      आताची लथिती नमुद करावी.      - 

ब) मे. कोिाजची थिलगती आह ेका?       - 

 



लनयलमती करणाकरीता सोबत र्ोडावयाची कागदपत्र े -  

१) लवलहत नमुन्यात अर्ज. (िायसन्स आर्कज . / इिंलर्लनअर द्वारा) 

२) मािकी हक्काच ेकागदपत्रे - ७/१२ उतारा / प्रॉपिीकाडज. (सहा मलहन्याच्या आतीि)  

३) बािंिकाम ३१ लडसेंबर २०१५ पुवीचे असिेबाबतच्या लनर्वजवाद पुराव्याकामी - महानगरपालिका कर 

सिंकिन लविागाचा लमळकत कर आकारणी दाखिा (लमळकतकर शाथतीकरासह िरल्याचा ना हरकत 

दाखिा) आलण  लडसेंबर २०१५ ची Google Image (किर पप्रिंि) 

४) मान्यताप्राप्त थरक्चरि इिंलर्लनअरद्वारा थरक्चरि थिॅलबलििी सर्िजदफकेि / दाखिा. 

५)  अनलिकृत बािंिकामाचे नकाशे (चार प्रती) 

६) अर्जदाराचे बािंिकाम लडसेंबर २०१५ पुवीचे असल्याबाबतचे थवयिंघोषणापत्र  

७) पाणीपुरवठा लविागाकडीि ना-हरकत दाखिा. 

८) र्िलन:सारण लविागाकडीि ना-हरकत दाखिा. 

९) उद्यान लविागाकडीि ना-हरकत दाखिा. 

१०) नागरी र्लमन कमाि िारणेबाबत शपिपत्र व बिंिपत्र.     

११) महानगरपालिका सर्व्हअेर कडीि अलिप्राय. 

१२) अलिशामक लविागाकडीि ना-हरकत दाखिा. (१५ मी. पेक्षा र्ाथत उिंचीची इमारत असिेस)   

१३)  बािंिकाम लवकास योर्नचे्या रथत्यािगत अिवा आरक्षणािगत असल्यास लसिी सर्व्हकेडीि प्रत्यक्ष 

मोर्णी नकाशा / िुमी अलििेख नकाशा. 

१४)  बािंिकाम लवकास योर्नेच्या रथत्यािगत अिवा आरक्षणािगत असल्यास नगररचना लविागाचा 

लवकास योर्ना अलिप्राय (D.P.Opinion) 

१५)   वगज-२ (इनामी / वतन) चे र्लमनीवरीि बािंिकाम लनयलमत करण्यासाठी मा. लर्ल्हालिकारी 

यािंचेकडीि “ना हरकत दाखिा” अलनवायज.  

         वरीि प्रमाणे अर्ाजमध्ये  ददिेिी मालहती व सोबत र्ोडिेिे कागदपत्र ह े सत्य आह.े ती खोिी   

आढळल्यास मी सवज प्रकारच्या कायदशेीर कायजवाहीस पात्र राहीि, याची मिा र्ाणीव आह.े 

रठकाण – पपिंपरी       ददनािंक –  

िा.आर्कज . सही -      िुखिंडिारकाची सही – 

िा.आर्कज . च ेनाव – श्री.     नाव:- श्री. 

िा. क्रमािंक – 

कायाजियीन कामकार्करीता. 

लनयलमतीकरण आवक क्रमािंक – 

ददनािंक -         /        /२०१       कमजचा-याची थवाक्षरी 


