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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी, पुणे – १८ 

 

प्रति, 

मा. ------------------------------------------ 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

 

पवषय :- ग ुंठेवारी ववकास अधितियम २००१ ि सार दि.३१/१२/२०२० प वी बाुंि ि प र्ण  
              झालेल्या बाुंिकामाच्या तियममिीकरर्ासाठी अर्ण.  

१) आवक  अर्ण क्र............................................... दि.     /       /२०२२, छाििी फी र.रु. ५००/-, पाविी 
क्र.............. ....................................., दि.       /        /२०२२   

२अ) मालकाुंची िावे :- -------------------------------------------------------------------------- 

२ब) क लम खत्यार िारकाचे िाुंव :- ---------------------------------------------------------------     

----------------------------------------------------------------------------------- 

३) क्षेत्रिय कायाणलय - अ/ब/क/ड/ई/ग/फ/ह – ---------------------------------------------------- 

४) ला.आर्कण टेक्टच े/ इुंजर्तिअरच ेिाव :- --------------------------------------------------------- 

५) गावाच ेिाव :- ------------------------------------------------------------------------------- 

६) सर्व्हे िुंबर :- -------------------------------------------------------------------------------- 

७) मसटी सर्व्हे िुंबर:- --------------------------------------------------------------------------- 

८) ममळकिीचा पत्ता :- -------------------------------------------------------------------------- 

९) भ खुंड क्षेि (चौ.मी.) :- ------------------------------------------------------------------------ 

१०) बाुंिकाम क्षेि (चौ.मी.) :- -------------------------------------------------------------------- 

११) बाुंिकामाचा प्रकार आर.सी.सी./ पिाशडे :- --------------------------------------------------- 

१२) मर्ल्याची सुंख्या – उिाहरर्ार्ण (र्ी +१, र्ी+२) :- 

१३अ) तिविध्ि क्षेि -  खालील अिधिकृि बाुंिकामे तियममि करर्ासाठी पाि राहर्ार िाहीि याची 
आम्हास मादहिी आहे:-    

१) Blue line तिळया प ररेिेखालील बाुंिकामे / ििी पािािील बाुंिकामे. 
२) ववकास आराखड्यािील आरक्षर्ामिील बाुंिकामे. 
३) ववकास आराखड्यािील रस्तत्यामिील बाुंिकामे 
४) रेड झोि मिील बाुंिकामे. 
५) बफर झोिमिील बाुंिकामे.   

६) िोकािायक बाुंिकामे. 
७) सरकारी र्ागेवर झालेली बाुंिकामे 
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८) शिेी झोि / ग्रीि बेल्ट मिील बाुंिकामे 
९) िा ववकास झोि मिील बाुंिकामे 
१०) िाला क्षेिािील बाुंिकामे   

 

१३ब) खािीि प्रकारची बािंधकामे ननयलमतीकरणास पात्र ठरतीि.:- 

१) रदहवास व वाणर्ज्य क्षेिािील बाुंिकामे 

२) दि.३१/१२/२०२० प वी बाुंि ि प र्ण झालेले बाुंिकाम 

३) चटई क्षेि तििेशाकाुंच्या मयाणिेि राह ि केलेले बाुंिकाम 

(तििेशाकाुंपेक्षा अधिकचे बाुंिकाम स्तवि:ह ि तिष्कामसि केल्यास असे बाुंिकाम तियममिीकरर्ास 

पाि राहील.) 

 

सोबत -  बािंधकामे ननयलमतीकरणासाठी खािीि कागदपत्र ेआवश्यक राहतीि.:- 

१) ववदहि िम न्यािील अर्ण. 
२) मालकी हक्कासाठी ७/१२ उिारा व ित्सम कागिपि.े  

           ३)  मार्च २०२१ अखेर येणा-या नियनमत करार्ा भरणा केल्यार्ी करसंकलि निभागार्ी पािती 

 ४) मान्यिा प्राप्ि स्तरक्चरल इुंजर्तिअरकड ि स्तरक्चरल स्तटॅत्रबलीटी िाखला, (२ मर्ल्यापेक्षा  
      र्ास्ति मर्ल्याुंची इमारि असल्यास) 

५) मार्च २०२१ अखेर येणा-या पाणी निलार्ी भरणा केल्यार्ी पािती 

६) र्लति:सारर् ववभागाचा ‘ड्रिेेर् किेक्शि प र्णत्वाचा िाखला’   
७) अर्ाणसोबि िकाशा सािर करिािा इमारिीचा प्लॉि, क्रॉस सेक्शि, इमलर्व्हेशि, साईट 

प्लॉि / लोकेशि प्लॉि, णखडक्या व िरवार् ेिक्िा व इिर मादहिी िकाशाि िशणववरे् 

आवश्यक राहील. िकाशावर ववकसक व ला.आर्कण टेक्टची स्तवाक्षरी बुंििकारक राहील.  

 

 

अर्णिाराचे िाव :- 

अर्णिाराची स्तवाक्षरी :-  

ददनािंक :-        /      /२०२२ 

 

 

 


