ननियनमितती करणणाकरतीतणा ससोबत जसोडणावयणाचती कणागदपतत्रे :1) भभूखखंड भभोगवटययाबयाबतचया कयायददे शशीर पपुरयावया. जसदे भयाडदे पटया, 7/12, इखंडदेक्स, रजजटडर्ड खरदे दशीखत ई.
कभोटर्टाचशी जडकशी.
2) पपपरशी पचचवड महयानगर पयाजलिकया ययाखंचदेकडशीलि 31 जडससेंबर 2015 पयर्यंत / वया पपुवर्वीचशी कर भरल्ययाचशी
पयावतशी/ कर मयागणशीपत.
3) बयाखंधकयाम भभूखखंड जद.31/12/2015 ययापपुवर्वीचदे असल्ययाबयातचया जनरववयाद पपुरयावया.
(जद.31/12/2015 पपुवर्वीचशी ननोंदणशीककृत जलिजडशीड (भयाडदे करयार) मनपया टक्टॅ स पयावतशी तसदेच बयाखंधकयामयाचदे
खरदे दशीखत बयाबत अजभलिदेख, रहशीवयास पपुरयावदे - आधयार कयाडर्ड /मतदयार ओळखपत/रदे शनकयाडर्ड / अजधवयास /
लियाईट जबलि /पयाणशी जबलि. यया सयारखदे शयासकशीय पयाजधकयाऱ्ययाचदे पपुरयावदे)
4) भभोगवटयादयारयाचदे बयाखंधकयाम जनयजमतशीकरणयाबयाबतचदे जसटशी सरहर्व्हे जवभयागयाकडशीलि मभोजणशी नकयाशया, जसटशी
सरहर्व्हे क., सरहर्व्हे क. इत्ययादशीसह.
5) भभोगवटयादयारयाचदे बयाखंधकयाम जनयजमतशीकरणयाबयाबतचदे हमशीपत- जसटशी सरहर्व्हे जवभयागयाकडशीलि मभोजणशी व
मभोजणशी शपुल्क/अजधमपुल्य / जवकयास पशमन शपुल्कयासह वदेळभोवदेळशी भरण्ययास सखंमतशी असल्ययाचदे हमशीपत
6) बयाखंधकयामयाचदे चतपु:जसमयासह 1 : 500 पमयाण असणयारदे स्थळदशर्डक नकयाशदे (चयार पतशी)
7) स्ट्रक्चरलि सस्थरतया (Structural Stability) बयाबत पमयाणपत जभोडलिदे आहदे / नयाहशी.
8) सदर अजर्टाचदे पजकयया शपुल्क म्हणभून र.200/- भरल्ययाचशी मभूळ पयावतशी अजर्टासभोबत जभोडलिशी आहदे .
9) एकया पदेकया अजधक सहधयारक असल्ययास त्यया भभूखखंडयावरशीलि सवर्ड सहधयारकयाखंचशी एकजतत अजर्ड /हमशीपत सयादर
करयावदे.

गयाव :

पदेठ क.

जदनयाखंक :
भसोगवटणाधणारकणाचती सहती

नयाखंव : ------------------------------------मभो.नखं.

पपपरती पचचवड निवनिगर नवकणास पणानधकरण आककुडर्डी - पकुणत्रे -411035
पनत,
मिणा.मिकुख्य कणायर्य कणारती अनधकणारती,
पपपरती पचचवड निवनिगर नवकणास पणानधकरण,
आककुडर्डी.

जदनयाखंक :-

नवषय :- पत्रेठ क.
अनिनधककृ त भभूखखंड व त्यणावरतील अनिनधककृ त बणाखंधकणामिणाचत्रे ननियनमिततीकरण मिहणारणाष्ट
पणादत्रे नशिक ननियसोजनि व निगर रचनिणा अनधननियमि,1966 मिधतील कलमि 52 क निकुसणार
करणत्रेबणाबत.
सखंदभर्य :- शिणासकतीय अनधसकुचनिणा क.नटपतीएस-1814/प.क.82/14/ननियमि/निनव-13,
नद.07/10/2017.

अनिनधककृ त/अनतकमितीत बणाखंधकणामि ननियनमित करणत्रेसणाठतीचणा अजर्य .
महभोदय,

भभूखखंडयाचदे व त्ययावरशीलि बयाखंधकयामयाचदे जनयजमतशीकरण करणदेसयाठशी खयालिशी जदल्ययापमयाणदे मयाजहतशी सयादर
करशीत आहदे .
1)

अजर्यदणार(भसोगवटणाधणारकणाचत्रे )
निणाव
व रहणाण्यणाचणा पतणा.

2)

मिसो.निखं .

3)

ई.मित्रे ल आयडती

4) भभूखखंडणाचणा तपशितील

5) भभूखखंडणाचती चतकु:सतीमिणा

1) गयावयाचदे नयाखंव
2) सरहर्व्हे नखं.
3) पदेठ क.
4) भभूखखंड क.
भभूखखंडयाचशी लियाखंबशी
मशी.,
रखंदशी
भभूखखंडयाचदे एकभूण कदेत :चच.मशी.

मशी.

पपुवर्व्हेस : शशी.------------------------------------------ स.नखं.------

उत्तरदे स: शशी.------------------------------------------स.नखं.-----पसशचमदेस : शशी.--------------------------------------स.नखं.-----दजकणदेस :शशी.--------------------------------------- स.नखं.-----6)

बणाखंधकणामिणाचत्रे कत्रे तफळ व
तपशितील

तळघर/तळघर वयाहनतळ/ पयाजकर्यंग
तळ मजलिया
पजहलिया मजलिया
दपुसरया मजलिया
जतसरया मजलिया इ.वगगैरदे
असदे एकभूण बयाखं.कदेतफळ
असदे जकतशी मजलिदे आहदे त
लियाखंबशी
मशी.,
रखंदशी

चच.मशी.
चच.मशी.
चच.मशी.
चच.मशी.
चच.मशी.
चच.मशी.
मशी.

7) बणाखंधकणामि ककेंव्हणा कत्रेलत्रे.

नदनिणाखंक/वषर्षे

8)

भभूखखंड पकवणा बणाखंधकणामि
नवषयती न्यणायणालयणात
पकरण पलखंनबत आहत्रे
कणाय? असल्यणास
न्यणायणालयणाचत्रे निणाव/दणावणा
कमिणाखंक

9)

अ) न्यणायणालयणाचती स्थनगतती हसोय / निणाहती.
वणा इतर आदत्रे शि आहत्रे
कणाय?

/

/

हसोय / निणाहती.

ब)
असल्यणास
त्यणाचणा
तपशितील व आतणाचती सस्थतती
निमिकुद करणावती. (न्यणायणालय,
पकरण कमिणाखंक व नदनिणाखंक सह)

10) पनकयणा शिकुल्क.

रक्कमि र.200/- पणा.क.
अन्वयत्रे भरणणा कत्रेलणा आहत्रे .

नद.

/

/2017

उपरभोक्त पमयाणदे सयादर कदेलिदेलिशी मयाजहतशी हशी सखंपण
भू र्ड सत्य असल्ययाचशी मशी खयातशी कदेलिशी असभून असत्य
असल्ययास त्ययाबयाबत मशी भयारतशीय दखं ड सखंहशीतया कलिम 199, 200 अन्वयदे वया इतर उचशीत कयायर्डवयाहशीस पयात
आहदे .

पकरण जशफयारस करणयाऱ्यया

अजर्डदयार / भभोगवटयाधयारक ययाखंचदे नयाव व स्वयाकरशी

अजभयखंतया/वयास्तपुजवशयारद ययाखंचदे

नयाखंव :-------------------------------------

नयाव व स्वयाकरशी / जशक्कया

स्वयाकरशी

मभो.नखं.

मभो.नखं.

भसोगवटणादणारणाचत्रे बणाखंधकणामि ननियनमिततीकरणणाबणाबतचत्रे हमितीपत
(सदर हमितीपत मिणान्यतणापणाप्त निसोटरती यणाखंचत्रे कडभू नि अनधपमिणानणत करनि सणादर करणावत्रे .)

मशी खयालिशी सहशी करणयार शशी.----------------------------------------------------------------------------रयाहणयार------------------------------------------------------------------------------------------------हमशीपत करन ददे तभो तदे ययापमयाणदे .
गयाव

1)

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

सरहर्व्हे .क.

----------------पदेठ

क.

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

मध्यदे

-----------------चच.मशी. कदेतफळयाचशी जयागया यया जयागदेचदे रदे खयाखंकनयास सकम पयाजधकयाऱ्ययाचशी मयान्यतया नसतयानया
त्ययावर जनवयासशी / वयाजणज्य/औदभोजगक वयापर इमयारतशीचदे बयाखंधकयाम नवनगर जवकयास पयाजधकरणयाच्यया
मयान्यतदेजशवयाय जद.31 जडससेंबर 2015 पपुवर्वी कदेलिदे आहदे .
2) चतकु:सतीमिणा खणालतील पमिणाणत्रे आहत्रे .
क.

लगतच्यणा भसोगवटणादणारणाचत्रे निणाव / भभौगसोनलक खकुण

नदशिणा

1

पभूवर्ड

2

पसशमच

3

उत्तर

4

दजकण

3) सदर अनजधककृत बयाखंधकयाम पशमन शपुल्क आकयार लियावभून "पशजमत सखंरचनया" म्हणभून घभोजषित
करण्ययासयाठशी शयासन अजधसभूचनया जटपशीएस -1814/पक/82/14/ जनयम/ नजव-13 जद.07/10/2017 नपुसयार
महयारयाष्ट्र नगर रचनया (पशमन सखंरचनया) जनयम 2017 व महयारयाष्ट्र पयाददे जशक जनयभोजन व नगर रचनया
अजधजनयम, 1966 व पपपरशी पचचवड नवनगर जवकयास पयाजधकरणयाचशी भभूवयाटप जनयमयावलिशी 1973 ययाखंच्यया
वदेळभोवदेळशी हभोणयाऱ्यया आददे शयाचदे मशी पयालिन करण्ययाचशी हमशी ददे तभो.
4) यसोजनित्रेचती जणाणतीव : सदर यभोजनया हशी अनजधककृत बयाखंधकयाम जनयजमतशीकरणयाचदे यभोजनदेअखंतगर्डत
जनयमयान्वशीत करण्ययात यदेत असभून अनजधककृतपणदे कदेलिदेलिशी जयागदेचशी फयाळणशी व अनजधककृतपणदे कदेलिदेलिदे
बयाखंधकयाम जनयमयान्वशीत करण्ययासयाठशी सरकयारनदे उपलिब्ध करन जदलिदेलिशी एक सखंधशी असल्ययाचशी जयाणशीव
मलियाआहदे .
5) रस्त्यणाचती रखंदती आहत्रे तती सस्वकणारणत्रे

: यया प्लिलॉट लिगत असणयारदे रस्तदे जनयभोजन पयाजधकरणयाचदे

जनयमयापमयाणदे आवशयक त्यया रखंदशीचदे रयाहत नयाहशीत ययाचशी मलिया जयाणशीव आहदे .

जर नवनगर जवकयास

पयाजधकरणयास रस्त्ययाचशी रखंदशी वयाढजवणदे आवशयक वयाटल्ययास, त्ययासयाठशी मयाझ्यया प्लिलॉट मधशीलि लियागणयारशी जयागया
मशी जवनया मभोबदलिया नवनगर जवकयास पयाजधकरणयाच्यया तयाब्ययात ददे ईलि. त्ययास कभोणतयाहशी जवरभोध करणयार नयाहशी व
सदर जयागदेवरशीलि बयाखंधकयाम स्वखचर्टानदे कयाढभू न घदे ईलि.

6) असगनिशिणामिक दलणाचत्रे बखं ब व ॲम्ब्यकुलन्ससणाठती रस्त्यणाचती ससोय निसणत्रे : रस्त्ययाचशी कमशी रखंदशी रहयात
असल्ययामपुळदे यया रस्त्ययावरन असगनशयामक यखंतणया, ॲम्ब्यपुलिन्स इ. अत्ययावशयक सभोई सपुजवधया मयाझदे जयागदेपयर्डत
पभोचभू शकत नयाहशी. ययाचशी मलिया जयाणशीव आहदे व त्ययामपुळदे जनमर्टाण हभोणया -यया अडचणणींबयाबत मशी भजवष्यकयाळयात
कभोणतशीहशी तकयार करणयार नयाहशी.
7) यया प्लिलॉटचशी सरकयारकडभू न अजधककृत मभोजणशी करन मलिया जमळभू शकलिदेलिशी नयाहशी. परखं तपु जयागदेवरशीलि प्लिलॉटचशी
मयापदे नकयाशयात दशर्डवलिशी असभून तशी मयापदे वजहवयाटशी पमयाणदे आहदे त . ययामध्यदे अन्य कभोणयाच्ययाहशी जयागदेत मशी
अजतकमण करणयार नयाहशी, तसदे भजवष्ययात जसध्द झयाल्ययास व त्ययामपुळदे कयायददे शशीर वयाद जनमर्टाण झयाल्ययास त्ययाचशी
सवर्ड जबयाबदयारशी मयाझ्ययावर रयाहशीलि व त्ययाबयाबत कभोणत्ययाहशी पकयारचशी तभोशशीषि मशी नवनगर जवकयास
पयाजधकरणयास लियागभू ददे णयार नयाहशी . त्ययाचपमयाणदे मभोजणशी बयाबत नगरजवकयास पयाजधकरणयानदे ठरवभून जदलिदेलिदे /
मयागणशी कदेलिदेलिदे शपुल्क जवनया तकयार भरण्ययाचशी हमशी ददे तभो.
8) सदरचशी इमयारत बयाखंधतयानया इमयारतशीचदे बयाखंधकयामयाचया दजर्टा चयाखंगलिया रयाहशीलि ययाचशी मशी कयाळजशी घदे तलिशी आहदे .
तरशीसपुध्दया जर कयाहशी कयारणयानदे इमयारतशीस धभोकया जनमर्टाण झयाल्ययास त्ययास मशी स्वत : जबयाबदयार रयाहशीलि, व
त्ययासयाठशी नवनगर जवकयास पयाजधकरणयास तभोशशीषि लियागभू ददे णयार नयाहशी . ययाबयाबत इमयारत सपुरजकततदेचशी सवर्ड
जबयाबदयारशी मयाझशी / आमचशी रयाहशीलि. ययाबयाबतचया स्ट्रक्चरलि इखंजजजनअर ययाखंचया दयाखलिया सयादर करत आहदे .
9) पस्तपुत पकरणशी सयादर कदेलिदेल्यया नकयाशयात दशर्डजवलिदेलिदे बयाखंधकयाम मशी कदेलिदे असभून यया पपुढशीलि वयाढशीव कयाम
मशी नवनगर जवकयास पयाजधकरणयाचशी पभूवर्ड परवयानगशी घदे ऊनच करदे लि . तसदेच जदे बयाखंधकयाम पशमन सखंरचनया
म्हणभून जनयजमत हभोणयार नयाहशी तदे मशी मयाझ्यया जबयाबदयारशीवर कयाढपु न घदे ईलि.
10) मशी बयाखंधकयाम कदेलिदेल्यया जयागशी नगैसरगकपणदे जनमर्टाण झयालिदेलिया नयाल्ययाचया पवयाह बखंद झयालिदेलिया नयाहशी / बखंद
कदेलिदेलिया नयाहशी ययाचशी कयाळजशी घदे तलिशी आहदे . तर पवयाह बखंद झयाल्ययाचदे आढळल्ययास तभो पवयाह सपुरजकतपणदे
नवनगर जवकयास पयाजधकरणयाच्यया सभोईनपुसयार व नवनगर जवकयास पयाजधकरणया च्यया सपुचनदेनस
पु यार मभोकळया करन
ददे ण्ययाचशी मयाझशी जबयाबदयारशी रयाहशीलि.
11) सदर जयागया/बयाखंधकयामयाबयाबत वजहवयाटशीचदे मयालिकशी हक्कयाबयाबत कयाहशी वयाद , तकयार, कभोटर्ड पकरण जनमर्टाण
झयाल्ययास त्ययाचदे सवर्ड जनरयाकरण मशी मयाझ्यया वगैयसक्तक पयातळशीवर करशीन , पपपरशी पचचवड नवनगर जवकयास
पयाजधकरणयास कभोणत्यया पकयारचशी तभोशशीषि लियागभू ददे णयार नयाहशी . तसदेच सदर बयाखंधकयाम हदे 31 जडसदेबखंर 2015
पभूवर्वीचदे असभून त्ययाबयाबत आवशयक पपुरयावदे मशी सयादर कदेलिदे आहदे . त्ययाखंच्यया सत्यतदेचशी मशी हमशी ददे तभो.
12) पशजमत बयाखंधकयाम म्हणभून जनयमयान्वशीत करण्ययाचदे यभोजनदेत सदरचदे पकरणयास जरशी मयान्यतया जमळयालिशी तरशी
जरर त्यया नयागरशी सभोई सपुजवधया जमळण्ययास कयाहशी कयालियावधशी लियागणयार आहदे . ययाचशी जयाणशीव मलिया आहदे .
त्ययामपुळदे दरम्ययानचदे कयाळयात जशशी आहदे तशशी पजरसस्थतशी सस्वकयारणदेस व ययाबयाबत तकयार न करण्ययाचशी हमशी यया
हमशीपतयारदयारदे मशी ददे त आहदे .

13) पपपरशी पचचवड नवनगर जवकयास पयाजधकरणयाचदे वदेळभोवदेळशी अनपुजदेय कर व पपपरशी पचचवड मनपया चदे
जमळकत कर वदेळत भरण्ययाचशी जबयाबदयारशी मशी घदे त आहदे .
14) यया जमळकतशी मधभून आजभू बयाजभूच्यया जमळकतशीमध्यदे जभोडणयारदे रस्तदे , बभोळ अथवया नवनगर जवकयास
पयाजधकरणयाच्यया सरहर्वीस लियाईन अथवया , इतर जमळकतशीमधभून यदेणयारदे सरहर्वीसदेस उदया . डदेनदेज, पयाण्ययाच्यया
लियाईन्स, लियाईटच्यया लियाईन्स, ॲक्सदेस इ. यया जभोडभू न घदे णदेबयाबत / कभोणतशीहशी जभोड ददे ण्ययाबयाबत हरकत घदे तया
यदेणयार नयाहशी. ययाबयाबत मशी जवनयाअट सखंमतशी ददे ण्ययाचशी हमशी ददे तभो.
15) यया जनयजमतकरणयासयाठशी शयासनयाकडभू न वदेळभोवदेळशी जदे जनदर्व्हे श व बदलि पयाप्त हभोतशीलि तदे सवर्ड मयाझदेवर /
आमचदे वर बखंधनकयारक रयाहतशीलि. त्ययाकयामशी शयासनयाच्यया / पयाजधकरणयाच्यया मयागणशीनपुसयार असणयारदे शयासकशीय
शपुल्क (पशमन शपुल्क/ जवकयास शपुल्क/ जजमनशीचदे अजधमपुल्य / भयाडदे रक्कम / वगगैरदे) भरणदे मयाझदेवर
बखंधनकयारक रयाहशीलि.

जदनयाखंक :

हमशी ददे णयाऱ्ययाचशी ननोंद व स्वयाकरशी

