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बांधकाम परवानगी व अनिधकृ त बांधकाम िनयं ण िवभाग
जाहीर कटन
पुणे महानगर

देश िवकास

करणेसाठी शासन िनणय

ािधकरण ह ीतील द. ३१/१२/२०१५ पूव ची अनिधकृ त बांधकामे िनयिमत

. टीपीसी- १८१४/ . . ८२/१४ िनयम/निव-१३, द. ७/१०/२०१७( शािमत संरचना)

पा रत कर यात आलेला आहे.
या िनवेदना दारे पुणे महानगर देश
करणेत येते क , सदर शासन िनणयानुसार
ािधकरणाकडे

अज

करावेत.

े िवकास ािधकरण ह ीतील अनिधकृ त िमळकतधारकांना आवाहन
द. ३१ िडसबर २०१५ पूव ची बांधकामे िनयिमत करणेसाठी

िनयिमतीकरणासाठीची

मािहती

ािधकरणा या

www.pmrda.gov.in

या वेबसाईटवर उपल ध आहे. यासाठी सिव तर अजाचे नमुन,े आव यक कागदप ,े शासन िनणय याबाबतची
सिव तर मािहती वरील बेबसाइटवर “अनिधकृ त बांधकामे िनयिमतीकरण/ unauthorized structure

regularizations” या लकवर उपल ध आहे. सदर अज ािधकरणा या बांधकाम परवानगी िवभागात वीकार यात
येणार आहेत. सदरचे अज िविहत नमु यात आव यक या कागदप ांसह दनांक २१ जुन २०१८ पयत ािधकरणात
वीकार यात येणार आहेत. तरी संबंिधत नाग रकांनी बांधकामे िनयिमत कर यासाठी वरील मुदतीत ािधकरणा या
लायस स अिभयंता / आ कटे ट माफत अज करावेत. दनांक २१ जुन २०१८ नंतर ा झाले या अजाचा िवचार के ला
जाणार नाही.

. द. २२/१२/२०१७
जािहरात

वा ां कत
(XXX)
महानगर आयु
तथा
मु य कायकारी अिधकारी,
पुणे महानगर देश िवकास ािधकरण, पुणे.

पुणे महानगर देश

े िवकास ािधकरण, पुण-े ०७

अनिधकृ त बांधकाम िनयिमतीकरण – २०१७ क रता अज
ित,
मा. महानगर आयु
तथा,
मु य कायकारी अिधकारी
पुणे महानगर देश िवकास ािधकरण, पुणे-०७
िवषय:- अनिधकृ त बांधकाम शमन आकार लावून शिमत संरचना २०१७ हणून घोिषत क न
िनयिमती कर याबाबत.
संदभ:- शासन िनणय . टपीएस-१८१४/अ. .८२/१४/िनयम/निव-१३, द.७/१०/२०१७
महोदय,
बांधकामाचे िनयािमतीकरण कर यासाठी खाली द या माणे मािहती सादर क रता आहे.
१) अजदार / भूखंडधारकाचे नाव व प ा

२) गावाचे नाव
३) ग.नं. /स.नं./िस.स.नं.
चौ.मी.

४) एकु ण े (७/१२, इं डे स-II
खरे दीखतानुसार )
५) बांधकाम पूण झाले आहे का
६) अस यास बांधकामचे े फळ
७) भूखंड कवा बांधकामािवषयी
यायालयात करण लंिबत आहे का
८) (अ) अस यास याचा तपिशल व
आताची ि थती नमूद करावी
(ब) मे.कोटाची थिगती आहे का

होय / नाही.
चौ.मी.

९) िनयिमती कर याक रता सोबत जोडलेली कागदप -े
१) िविहत नमू यात अज (लायस स आ क. /इं िजिनयर दारा).
२) मालक ह ाचे कागदप -े ७/१२ उतारा / ॉपट काड (सहा मिह या या आतील).
३) बांधकाम ३१ िडसबर २०१५ पुव चे असलेबाबत िडसबर २०१५ ची google Image (कलर

ट). सह

िन ववाद / अिधकृ त पुरावा
४) मा यता ा

चार इं िजिनअर दार

चरल

ॅिबिलटी स ट फके ट/ दाखला.

५) इमारतीचे फोटो
६) अनिधकृ त बांधकामाचे नकाशे (चार ती).
७) अजदाराचे बांधकाम िडसंबर २०१५ पुव चे अस याबाबतचे वयंघोषणप .
८)

ामपंचायतीचे / स म अिधका याचे पाणी पुरवठयाबाबतचे माणप

९) न दणीकृ त लंबर / लायस स इं िजिनअस यांचे (Sewerage System) न
े ेज लाईनबाबतचे माणप
१०)

ी लॅनटेशन / झाडे लावणे व यांची जोपासना कर याबाबतचे माणप व फोटो

११)

नागरी जिमन कमाल धारणेबाबत शपथप व बंधप

१२)

अि शामक िवभागाकडील ना-हरकत दाखला (१५ मी. पे ा जा त उं चीची पेशल इमारत अस यास)

१३)

बांधकामाम ये िल टची सुिवधा असेल तर िल ट N.O.C. ची त

१४)

रे न वॉटर व सोलर वॉटरबाबतचे माणप

१५)

भुमी अिभलेख कायालयाकडील मोजणी नकाशा.

१६)

शासना या महसुल व वनिवभागाकडील द. १९/०८/२०१७ रोजीचे शासन प रप क . एनए२०१७/ . .११५६/टी-१ नुसार िज हािधकारी यांचेकडील नाहरकत दाखला

१७)
१८)

पयावरण िवभागाकडील ना हरकत दाखला आव यक असणा या करणाम ये पयावरण नाहरकत दाखला
ािधकरणाकडील Site Visit Certificate

१०) रे खांकन / बांधकाम नकाशावर खालील माणे बाबी नमुद के ले या आहेत.
१)

र याची ं दी आहे ती ि वकारणे :- या लॉटलगत असणारे र ते िनयोजन ािधकरणाचे िनयमा माणे आव यक
या ं दीचे राहत नाहीत याची मला जाणीव आहे. परंतु हा लॉट खरे दी करतांना आहे ती प रि थती मी
ि वकारली आहे. आदेशानुसार िनयमाि वत करताना जर

ािधकरणास ं दी वाढिवणे आव यक वाट यास,

यासाठी मा या लॉटमधील लागणारी जागा मी िवना त ार व िवना मोबदला ािधकरणा या ता यात देईल.
२)

अि शामक दलाचे बंब व अँ युल ससाठी र याची सोय नसणे:- र याची कमी ं दी रहात अस यामुळे या
र याव न अि शामक यं णा, ॲ युल स इ यादी अ याव यक सोई- सुिवधा माझे जागेपयत पोचु शकत नाही,
याची मला जाणीव आहे व यामुळे िनमाण होणा या अडचणीबाबत मी भिव यकाळात कोणतीही त ार करणार
नाही.

३)

जागेवरील लॉटची मापे नकाशात दशवली असुन ती मापे मालक ह

व विहवाटी माणे आहेत. याम ये अ य

कोण याही जागेत मी अित मण के लेले नाही. मा मी अित मण के ले आहे, असे भिव यात िस द झा यास व
यामुळे कायदेशीर वाद िनमाण झा यास याची सव जबाबदारी मा यावर राहील व याबाबत कोण याही
कारची तोशीष मी ािधकरणास लागु देणार नाही.
४)

सदरची इमारत बांधताना इमारतीचे बांधकामाचा दजा चांगला राहील याची मी काळजी घेतली आहे तरीसु दा
जर काही कारणाने इमारतीस धोका िनमाण झा यास यास मी

व:ता जबाबदार राहील व यासाठी

ािधकरणास तोशीष लागु देणार नाही.
५)

संद भय शासन अिधसुचनेतील मु ा

. १२ नुसार ( शमीत संरचना) (compounded structure) हणून

घोषीत झा यानंतर याम ये पुनबांधणी व दु ती िशवाय न ाने कोणताही िवकास अनु ेय होणार नाही, याची
मला जाणीव आहे.
६)

मी बांधकाम के ले या जागी नैस गकपणे िनमाण झाले या ना याचा वाह बंद झालेला नाही/ बंद के लेला नाही
याची काळजी घेतली आहे. जर वाह बंद झा याचे आढळ यास तो वाह सुरि तपणे ािधकरणा या सोईनुसार
व ािधकरणा या सुचनेनुसार मोकळा क न दे याची माझी जबाबदारी राहील.

७)

या िमळकतीमधुन आजुबाजु या िमळकतीम ये जोडणारे र ते, ॲ सेस अथवा ािधकरणा या स ह स लाईन
अथवा इतर िमळकतीमधुन येणारे स हसेस उदा. ेनेज, पा या या लाई स, लाईट या लाई स ॲ सेस इ. या
जोडु न घेणेबाबत/ कोणतीही जोड दे याबाबत हरकत घेणार नाही.

८)

या िनयिमतीकरणासाठी शासनासाठी शासनाकडू न वेळोवेळी जे िनदश व बदल
बंधनकारक राहील

ा

होतील ते सव मला

वरील माणे अजाम ये दलेली मािहती व सोबत जोडलेले कागदप हे स य आहे. ती खोटी आढळ यास मी सव कार या
कायदेशीर कायवाहीस पा रािहल याची मला जाणीव आहे.

दनांकठकाण- पुणे
ला. आ क. सहीला. आ क. नाव- ी.
ला. मांक-

भुखंड धारकाची सहीनाव- ी.

