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नाग रकांची सनद 

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

१) िवभागाचे नाव    :- बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण  
 

२) िवषय      : -  बांधकाम परवानगी देण े
 

३) आव यक कागदप  े   :- खालील माणे    
१) अजदार /िवकसक यांचा आ कटे ट यांचेमाफतचा िविहत 

नमु यातील अज 
२) ७/१२ उतारा / िसटी स हचा उतारा 
३) उ ान िवभागाकडील ना हरकत दाखला 
४) मोजणीचा उतारा ( य  ६ मिह या या आतील) 
५) िनयोिजत बांधकाम नकाशे 
६) िवकास योजना अिभ ाय 
७) यु.एल.सी ऑडर / ना हरकत दाखला/ शपथप , बंधप  . 

३००/- चे टँ प पेपरवर 
८) कागदप ां या स यतेबाबतचे हमीप  . ५००/- चे टँ प 

पेपरवर 
९) चरल क स टंट चे िविहत नमु यातील प  
१०) जागेवरील प रि थतीनुसार आव यक असणारे इतर 

िवभागाकडील ना हरकत दाखले 
११) िवकास शु क, शमन शु क, छाननी फ  
१२) सच अँ ड टायटल रपोट 
१३) अि शामक िवभागाकडील ना हरकत दाखला ( लागू 

अस यास) 
१४) पयावरण िवभागाकडील ना हरकत दाखला ( लागू 

अस यास) 
१५)  पाणीपुरवठा िवभागाकडील दाखला 
१६) िस हील एि हएशन िवभागाकडील दाखला(लागू 

अस यास) 
४) अंितम िनणयासाठी लागणारा कालावधी :-   ३० दवस 

 
५) मािहती/दाखले िमळ याचे ठकाण : - 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 :- ४३ ते ४८  व ५३ ते ५५   
अिधिनयम १६६ मधील या कलमांचे  
अधारे काम करणे आहे ते कलम  
 

८) शासन िनणय आदेश प रप क   :-  
 

९) िनणय घेणारे अिधकारी   :-   



 

 

१) भुखंड े  २००० चौ. िम. पयत 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

३) भुखंड े  ४००० चौ. िम. पे ा  जा त 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
१० आव यक फ व यांचे प रप क -  िवकास िनयं ण िनयमावली तसेच रेडी रेकनर माणे 
 
११ फ भर याची प दत  - रोख / DD / Online 
 
१२ 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 

तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा 
कालावधी 

पिहला तर किन  अिभयंता            २० दवस 

दुसरा तर उप अिभयंता            १० दवस 

तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा 
कालावधी 

पिहला तर किन  अिभयंता १५ दवस 

दुसरा तर उप अिभयंता ८ दवस 

ितसरा तर कायकारी 
अिभयंता 

७ दवस 

तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा कालावधी 

पिहला तर किन  अिभयंता १५ दवस 

दुसरा तर उप अिभयंता ७ दवस 

ितसरा तर कायकारी 
अिभयंता 

५ दवस 

चौथा तर सह शहर 
अिभयंता 

३ दवस 



 

 

 

 

     १३) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न        :-        सह शहर अिभयंता 

             गे यास यां याकडे त ार करता येईल   दुसरा मजला, मु य शासक य इमारत  

             तो अिधकारी व याचा दुर वनी मांक          पपरी चचवड महानगरपािलका,  

                                                                                पपरी – १८ 

                    दुर वनी . ०२०-६७३३३३ िव. १३१७ 

                    मेल – bldp@pcmcindia.gov.in 

 

                                   सही/-   

सह शहर अिभयंता 

बांधकाम परवानगी व अनिधकृत 

बांधकाम िनयं ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी १८ 


