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अजा�चा नमुंना 
��त, 

सहा$यक सचंालक, नगररचना 

नगररचना *वभाग, 

नवी मुबंई महानगरपा1लका. 

 

 

�वषय: ------------, भखुंड 6. --------, से8टर ----------- या सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथे?या 

/ अपाट�म@ट ओनस ्� असो1सएशनचा इमारतीचा पनुबाGधणी / पनु*व�कासा?या 

�=तावास मजंुर: 1मळJयासाठLचा �=ताव. 

महोदय, 

 आOह: ---------------------------------------------------- सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथेच े/ अपाट�म@ट 

ओनस ्� असो1सएशनचे पदाPधकार: (इमारत 6. ------------------------------------, पRता ---------------- 

-------------------------------------------------- ) आपणांस *वनतंी करतो कT, आOह: रहात असलेUया 

सदरहू इमारतीची *वकास �नयWंण �नयमावल:?या �च1लत तरतदू:नसुार पनुबाGधणी / पनु*व�कास कX 

इि?छतो. या=तव पनुबाGधणी?या सदंभा�तील स*व=तर �=ताव पढु:ल�माणे मजंुर:साठL सादर कर:त 

आहोत. सदर पनुबाGधणी?या सदंभा�त आम?या सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथेने / अपाट�म@ट ओनस ्� 

असो1सएशनने \दनांक  /    /2018 रोजी?या *वशषे सव�साधारण सभेचा ठराव 6. ------- अbवये 

�नण�य घेतला असनू ठरावाची �त सलुभ सदंभा�साठL यासह जोडल: आहे. 

2. पनुबाGधणी / पनु*व�कासा?या कामांसाठL आOह: सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथे?या / अपाट�म@ट ओनस ्� 

असो1सएशन?या तरतदू:ं?या अPधन राहून याबाबतचे स*व=तर आराखड े / नकाश ेव पनुबाGधणी?या 

कामावर देखरेख करJयासाठL  ----------------------------------------------- या खाजगी वा=त*ुवशारदाला 

�नय8ुत कर:त आहोत. खाजगी वा=त*ुवशारदाची स*व=तर मा\हती यासह जोडलेUया �पWात \दल: 

आहे. सदरहू खाजगी वा=तवुशारद  ----------------------------- यांना शासना?या, महानगरपा1लके?या 

आdण 1सडको?या सबंPंधत *वभागाकड े पWeयवहार करJयासाठL अPधकार �दान कर:त आहोत. 

अPधकार �दानतचेे पW यासह जोडले आहे. 

3. पनुबाGधणी / पनु*व�कासाचे काम  -------------------------------- *वकासकाकडून कXन घेJयासाठL 

आOह: Rयास सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथे?या / अपाट�म@ट ओनस ्� असो1सएशन?या तरतदू:?या अPधन 

राहून �नय8ुत केले आहे. 

4. सदर �=तावाबाबतचा स*व=तर तपशील / मा\हती पढु:ल�माणे सादर कर:त आहोत. 

 

अ) सव
साधारण मा�हती  

1. सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथेच े / अपाट�म@ट 

ओनस ्� असो1सएशनचे नांव 

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

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

2. स=ंथेचे नhदणी �माणपW 6मांक व 

\दनांक 

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

------------------------------------------------------ 
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3. *वतरण पW 6. व \दनांक (जर अज�दार 

सहकार: स=ंथेपेiा वेगळा असUयास) 

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

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

4. नेमणूक केलेUया वा=त*ुवशारदाचे नांव, 

पRता, दरूjवनी 6मांक व मोबाईल 

6मांक 

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

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

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

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

5. नेमणूक केलेUया *वकासकाचे नांव, 

पRता, दरूjवनी 6मांक व मोबाईल 

6मांक 

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

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

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

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

6. *व.�न.�न. मधील पनु*व�कास योजनेस 

लाग ूअसलेल: तरतदू:. 

 

*व.�न.�न. 

 

ब) ��तावाबाबतची मा�हती 

1. भाडपेmा करारनामा / ताबा पावतीनसुार 

भखुंडाचे iेWफळ 

--------------------- चौ.मी.  

2. 1सडको 1ल., यां?याकडून �ाpत केलेUया 

1समांकन पW व नकाशानसुार ज1मनीच े

iेWफळ 

--------------------- चौ.मी. 

3. मजंुर अ1भbयासानसुार पोट*वभािजत 

भखुंड व भाडपेmा करारनामा नसुार 

iेWफळातील फरक 

अ) फुटकळ भखुंड--------------------- चौ.मी. 

ब) ना फुटकळ ना =वतWंqरRया *वकास योrय 

भखुंड--------------------- चौ.मी. 

क) करमणूक मदैान --------------------- चौ.मी. 

ड) इतर अ�त. ज1मन वापर --------------- चौ.मी. 

4. अ1भह=तांतरण करारनाOयानसुार 

अि=तRवातील इमारतींच े बांधकाम 

iेWफळ 

--------------------- चौ.मी. 

5. पोहोच र=Rयाची Xंद: ---------- मी. 

6. अनtुेय चटई iWे �नदuशांक -------------------च.iे.�न. 

7. �=ता*वत चटई iWे �नदuशांक -------------------च.iे.�न. 

8. अनtुेय बांधकाम iेWफळ --------------------- चौ.मी. 

9. एकूण �=ता*वत बांधकाम iेWफळ --------------------- चौ.मी. 
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क) जर ��ताव �वकास �नय�ंण �व�नयम 46.3 व प#र$श&ठ (VI) अतंग
त सादर अस-यास: 

 

1. अ1भह=तांतरण करारनाOयानसुार अUप 

उRपbन गट / आPथ�क yz{या दबु�ल गट 

/ मjयम उRपbन गटा?या सद�नकांची 

स|ंया  

--------------------- गाळे 

2. *व.�न.�न. नसुार एकूण अनtुेय 

बांधकाम iेWफळ 

--------------------- चौ.मी. 

3. ��त गाळा परु*वJयात येणारे पनुर�Pचत 

iेWफळ 

--------------------- चौ.मी. �ती गाळा 

 

4. एकूण पनुर�Pचत iेW (1x3) --------------------- चौ.मी. 

5. *व.�न.�न. अतंग�त �ोRसाहनाRमक चटई 

iेWफळ 

--------------------- चौ.मी. 

6. एकूण बांधकाम iेWफळ (4+5) --------------------- चौ.मी. 

7. उव�qरत बांधकाम iेWफळ (2) – (6) --------------------- चौ.मी. 

i) वर अ.6. 7 मjये नमदु केलेUया 

iेWफळा?या 50 ट8केचा बांधकाम 

iेWफळाचा 1सडको व नवी मुबंई 

महानगरपा1लकेचा \ह=सा 

--------------------- चौ.मी. 

ii) वर अ.6. 7 मjये नमदु केलेUया 

iेWफळा?या 50 ट8केचा बांधकाम 

iेWफळाचा सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथेचा  

/ अपाट�म@ट ओनस ्� असो1सएशनचा 

\ह=सा 

--------------------- चौ.मी. 

(म�ुा 6. 2 त े7 मधील सव� आकडमेोड स=ंथेने सादर केलेUया *व.�न.नसुार नकाशा�माणे छाननी 

कXन अ�ंतम करावी.) 

ड) ना हरकत �माणप�ासाठ/ आव1यक असणा-या कागदप�ां3या मा4यता  

  �ा5त याद6नसुार स�ंथेने कागदप�ांची पतुा
ता केल6 ;कंवा कसे?   होय / नाह6 

इ) ना हरकत �माणपWासाठL आव�यक असणा-या कागदपWां?या माbयता �ाpत याद:तील कोणती 

कागदपW ेस=ंथा सादर कX शकत नाह:, याची याद: व स=ंथा कागदपW ेसादर कX शकत नसUयास 

=वय=ंपzट खुलासा / कारण. 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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फ) छाननी शUुकाची भरलेल: र8कम Xपये ------------------------------------------------------- 

 (पे ऑड�र 6. ------------------------------------ \दनांक     /    /20    बँकेचे नाव ---------

 --------------------------------------------------------------) 

ग) �=ता*वत �कUपाच ेसोई स*ुवधा भखुंड, (Amenity space) र=ता Xंद:करण करमणकूTच ेमदैान 

(Recretional open space/ Recretional Ground) �=ता*वत असUयास Rयाबाबतचा 

तपशील. 

 

अ.6.  �कार  iेWफळ (चौ.मी.) शरेा 

1. सोई स*ुवधा भखुंड   

2. र=ता Xंद:करण   

3. करमणूकTचे मदैान   

 

वर नमदु केUयानसुार, सादर केलेला �=तावावर उPचत काय�वाह: कXन बांधकाम परवानगी 

जार: करJयाची काय�वाह: करJयात यावी, \ह *वनतंी. 

 

आपला *व�वास,ु 

स�ंथेचा गोल सील $शAका 

 

(चेअरमन / सPचव / खिजनदार) 

---------------------------- सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथा / 

अपाट�म@ट ओनस ्� असो1सएशन 

 

(वा=त*ुवशारदाची सह:, नांव व रिज.6.) 
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जोडपW 

पुन*व�कास / पुनबाGधणीकर:ता सादर करावयाची कागदपW े– तपशील व पडताळणी याद:. 

 
1) अज�दार स=ंथचेे नांव : 

2) वा=त*ुवशारदाचे नांव, पRता व लायसbस 6.: 

3) *वकासकाचे नांव (�नय8ुती केल: असUयास नाव व स*व=तर पRता) : 

 

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

अ) �ाथ1मक तपशील : 

अ.6. तप1शल आdण स*व=तर मा\हती शरेा 

1. सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथेचे / अपाट�म@ट ओनस ्� 

असो1सएशनचे नांव, नhदणी 6मांक व पRता. 

 

2. सहकार: गहृ�नमा�ण स=ंथेतील / अपाट�म@ट ओनस ्� 

असो1सएशनमधील एकूण सभासद. 

 

3. मळु योजनेचा उRपbन गट.  

4. इमारत बांधUयाच ेवष� (साधारणत:)  

5. इमारतीचा �कार जसे तळमजला �कंवा तळमजला + 

मजले. 

 

6. अ1भह=तांतरणाचा \दनांक व Rयाचा तप1शल. जसे 

करारपWाची तार:ख इRयाद:. 

 

7. स=ंथेला \दलेUया भखुंडाच े iेWफळ (अ1भह=तांतरJयाच 

करारपWा�माणे) 

 

8. �=तावाची छाननी शUुक ----------------------- या नांवे 

�डमांड �ा�टचा तपशील 

X. --------------------------- 

9. अbय तपशील  

 

ब) पनुबाGधणी / पनु*व�कासासाठL सादर करावयाची कागदपW ेव पडताळणी याद: / तपशील : 

अ.6. सादर करावयाची 

कागदपW े

नमनुा सादर केUयाची 

खाWी करJयास 

चौकट:मjये  

\टकमाक�     

करणे 

ि=वकृत करणा-या 

अPधका-याने मळु 

�ती पाहून 

चौकट:मjये 

\टकमाक�  करणे 

 

शरेा 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. सहकार: गहृ�नमा�ण 

स=ंथेचा / अपाट�म@ट 

ओनस ्� असो1सएशनचा 

*व\हत नमbुयातील 

अज�. पqर1शzठ-अ 

पqर1शzठ-अ    
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2. सहकार: गहृ�नमा�ण 

स=ंथेने / अपाट�म@ट 

ओनस ्� असो1सएशनने 

पनु*व�कासासाठL *वशषे 

सव�साधारण सभेमjये 

पार:त केलेUया 

ठरावाची �माdणत �त. 

---    

3. पनुबाGधणीसाठL 

एकापेiा अPधक स=ंथा 

एक�Wत येवनू योजना 

हाती घेOयाच े�=ता*वत 

कर:त असतील तर 

अशा सव� सबंPंधत 

स=ंथांनी सयं8ुत 

पjदतीने पनुबाGधणी?या 

�=तावास समंती 

असUया?या आशयाचा 

ठराव पाqरत करणे व 

ठरावाची �माdणत �त 

सादर करणे. 

---    

4. वा=त*ुवशारदाची 

नेमणूक केUयाच े

स=ंथेच े पW. �यामjये 

स=ंथे?यावतीने 

पWeयवहार करणेसाठL 

वा=त*ुवशारदाला 

अPधकार \दले 

असUयाचा उUलेख 

असेल. 

---    

5. अ1भह=तांतरण आdण 

भाडपेmा केUयाची �त. 

Rयासह सभासदांची नांव 

\दश�*वणार: याद:. 

---    

6. अ1भह=तांतरण केलेUया 

भखुंडाचे नकाश े

---    
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. सहकार: गहृ�नमा�ण 

स=ंथा / अपाट�म@ट 

ओनस ्� असो1सएशन 

नhदणीकृत असUयाच े

�माणपW. सहकार: 

स=ंथा काय�यांतग�त 

जार: करJयात आलेUया 

नhदणी पWाची �माdणत 

�त. 

---    

8. अ) *वकासक 

नेमणूकTचा सदंभ� 

स=ंथेने सव�साधारण 

सभेमjये पार:त 

केलेUया ठरावाची 

�माdणत �त. �यामjये 

*वकासकाचे नांव, पRता 

इRयाद: अतंभू�त 

असावीत. 

ब) स=ंथेने 

*वकासकासह केलेUया 

कराराची �त. 

---    

9. स=ंथेकडून कोणRयाह: 

�करणी थकबाकT नाह: 

असे 1सडको / नवी 

मुबंई 

महानगरपा1लके?या 

मालमRता *वभागाने ना 

देय �माणपWाची 

�माdणत �त. 

---    

10. नगर भमुापन नकाश ेव 

1मळकत प�Wकेची 

�माdणत �त.  

---    

11. पाणी परुव�याची देयके, 

कॉमन इलेि8�1सट: 

चाजuस इRयाद:ंची 

थकबाकT नसUयाची 

सबंPंधत *वभागाची 

�माणपW.े 

---    

 

 



D:Misale/Formats Redevelopment 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

12. सjया भखुंडावर 

असलेUया इमारतीचा व 

अनलुrन भखुंडाचा 

1समांकन नकाशा आdण 

फोटो�ाफ. 

---    

 

 

 

(चेअरमन / सPचव / खिजनदार) 

रिज. 6. 

-----------------------------सह.ग.ृस=ंथा मया�./ 

अपाट�म@ट ओनस� असो1सएशन 

वा=त*ुवशारदाची सह:, 

 नांव व रिज.6.) 

 


