नवी मुंबई महानगिपािलका

नागरिकांची सनद

* नगररचना विभाग*

अ.
क््.

सेिांचा तपशील

सेिा
पुरिणारे
अिधरारी

संपर्क
रालािधी

सेिा पुरिण्याची
विवित मुदत

सेिा मुदतीत
न पुरविल्यास तक््ार
रराियाचेे िवरष््
अिधरारी

१

झोन नकाशा देणे

संबंधित आरेखक

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

८ धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

२

झोन दाखला देणे

संबंधित आरेखक

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

६ धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

३

मंजूर धवकास योजना
अधिप््ाय

संबंधित आरेखक

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

१५ धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

४

(I) संरचना अधियंता
सल्लागार प््माणपत््
नळ काराधगर सल्लागार
प््माणपत््

संबंधित उप
अधियंता व
संबंधित धलधपक

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

१ मधहना

सहा. संचालक
नगररचना

५

(I) बांिकाम प््ारंि प््माणपत््
(II) वाढीव/फेरबदल
बांिकाम प््ारंि प््माणपत््
(Addition & Alternation)

संबंधित
कधनष््
अधियंता

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

६० धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

६

जोता तपासणी

संबंधित कधनष््
अधियंता

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

७ धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

७

िोगवटा प््माणपत््

संबंधित कधनष््
अधियंता

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

३० धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

८

बांिकाम परवानगी
नुतनीकरण

संबंधित कधनष््
अधियंता

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

१० धदवस

सहा. संचालक
नगररचना

९

वरील बाबी्व्यधतधरक्त इतर
पत््व्यवहार

संबंधित कधनष््
अधियंता

सकाळी १०.००
ते ५.४५ वा.

१ मधहना

सहा. संचालक
नगररचना

झोन नराशा ि दाखला वमळणेबाबत आिश्यर रागदपत््े
अ.क््.
१
२
३
४

रागदपत््े
धवधहत नमुन्यात अज्ज.
धसटी सव्ह्े उतारा.
नगर िूमपान अधिकारी यांचेकडील प््माधणत मोजणी नकाशा.
७/१२ चा उतारा.
१

नवी मुंबई महानगिपािलका
५
६

नागरिकांची सनद

उप अधिक््क िूमी अधिलेख यांचेकडील प््माधणत मोजणी नकाशा.
धसडकोकडील थकबाकी बाबत ना हरकत दाखला.

मंजूर विरास योजना अवभप््ाय
अ.क््.

रागदपत््े

१

महसुल धविागाकडील अधिलेखानुसार ७/१२.

२

अधिकार अधिलेख

३

नगर िूमापन यांचेकडील प््माधणत मोजणी नकाशा.

४

नगर िूमापन अधिलेख (सनद, धमळकत पध््तका इ.)

५

धसडको करारनामे / स्थळदश्जक नकाशा.

६

मंजूर धवकास आराखडाचा िाग नकाशा.

७

मंजूर धवकास आराखडानुसार जधमन वापर (झोन दाखला)

८

मुंबई प््देश धवकास प््ाधिकरण यांचे धरजनल नकाशानुसार जधमन वापर नकाशा (झोन दाखला)

९

NCZMA यांच्या मंजूर प््ाप्त नकाशानुसार कांदळवन व सी.आर.झेड. बाबतचे नकाशे.

१०

MCZMA यांच्या मंजूर प््ाप्त नकाशानुसार कांदळवन व सी.आर.झेड. बाबतचे ना हरकत दाखले.

११

िारतीय धवमान पत््न प््ाधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या नकाशानुसार झोधनंग व उंचीबाबत दाखले.

१२

आवश्यक असल्यास राष््ीय / राज्य वन्य जीव मंडळ (National / State Wild Life) यांच्या | स्थायी सधमतीची
पूव्जपरवानगी घेणे आवश्यक ठरेल.

संरचना अवभयंता सल्लागार प््माणपत््.

अ.क््.

रागदपत््े

१

२ पासपोट्ज साईज फोटो

२

र्.१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत््.

३

अधियांध्तकी पदवी/ पदव्युत्र पदवी (स्थापत्य) प््माणपत््.

४

अनुिव प््माणपत््.

५

इतर महानगरपाधलकेकडील नो्दणी प््माणपत््.

६

रधहवासी पत््ा.

नळ रारागीर प््माणपत््.

अ.क््.

रागदपत््े

१

२ पासपोट्ज साईज फोटो

२

र्.१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत््.

३

अधियांध्तकी पदधवका (स्थापत्य) प््माणपत््

४

इतर महानगरपाधलकेकडील नो्दणी प््माणपत््

५

रधहवासी पत््ा.
२

नवी मुंबई महानगिपािलका
अ.क््.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३.
१४
१५
१६
१७.
१८
१९

२०
२१.
२२
२३.
२४.
२५.
२७.
२८.
२९
३०.

नागरिकांची सनद

बांधराम परिानगीसाठी आिश्यर रागदपत््े
रागदपत््े

घोषणा पत््ासह धवहीत नमुन्यातील अज्ज.
वास््ुधवशारदांनी साक््ांधकत केलेली धसडको करारनाम्याची प््त.
ताबा पावतीची प््त.
साक््ांधकत केलेला स्थळदश्जक नकाशा.
ध््तपक््ीय करारनाम्याची साक््ांधकत प््त
वास््ुधवशारदाची नेमणूक केल्याचे पत््.
वास््ुधवशारदाने नेमणूक स्सवकारल्याचे पत््.
वास््ुधवशारद यांचे पय्जवेक्णाचे प््पत््.
वास््ुधवशारद सधमतीचे प््माणपत््.
आवश्यक असल्यास पुव्ीच्या वास््ुधवशारद / संरचना अधियंता यांचे संमती पत््.
र्.२०/- च्या मुद्ांधकत कागदावर वास््ुधवशारद यांचे घोषणा पत््.
संरचना अधियंत्याचे नेमणूक पत््.
संरचना अधियंत्याचे नेमणूक स्सवकारल्याचे पत््.
संरचना अधियंत्याचे पय्जवेक्णाचे प््पत््.
संरचना अधियंत्याकडून र्.२०/- मुद्ांधकत कागदावर केलेले घोषणा पत््.
िुकंप रोिक बांिकामासंबंिी संरचना अधियंत्याचे स्वाक््री केलेले हमीपत््.
संरचना अधियंत्यांचे नो्दणी प््माणपत््ाची प््त.
संरचना अधियंत्याचा आर.सी.सी. नकाशा.
आवश्यक असल्यास वसाहत धविाग, धसडको यांचे खालील कारणांसाठी ना हरकत प््माणपत््.
अ) धवलंब माफ करण्यासाठी
ब) कालाविी वाढधवण्यासाठी
क) एकध््तकरण / वापरातील बदलासाठी
वाहनतळ / गच््ीच्या उपयोगाकरीता र्.२०/- च्या मुद्ांधकत कागदावर मालकाने स्वाक््री केलेले हमीपत््.
गावठाण िुखंडासाठी / गावठाण धवस््ार योजनेतील िुखंडासाठी धसडको/ डी.आय.एल.आर. कडून मोजमाप नकाशा.
र्.१००/- च्या मुद्ांधकत कागदावर शतीपुत्ी बंिपत्् आधण गावठाण धवस््ार योजना िुखंडासाठी र्.२०/- मुद्ांक
कागदावर धवहीत नमुन्यात शपथपूव्ज लेखी जबाब.
मुखत्यार पत्् (पॉवर ऑफ अॅटॉन््ी)
मालकाकडून बांिकाम साधहत्य िुखंडाच्या हद््ीमध्येच ठेवण्याचे हमीपत््.
मालकाकडून र्.२०/- मुद्ांक कागदावर िूकंपरोिक बांिकामाबाबतचे हमीपत््. १२.५ टक््े गावठाण िुखंडासाठी
मालकाकडून हस््ांतरणासाठी हमीपत््.
गावठाण धवस््ारीत योजना िुखंडासाठी पायािूत सुधविासाठी लागणाऱ्या शुल्काबाबत (चाज््ेसबाबत) हमीपत््.
नागरी कमाल जधमन िारणा कायद््ानुसार सक््म प््ाधिकरणांचा ना हरकत दाखला.
नवी मुंबई महानगरपाधलकेचे कर धनि्ाजरक व संकलक यांचे मालमत््ा कराची थकबाकी नसल्याचे प््माणपत््.
र्.२०/- च्या मुद्ांक कागदावर उपकर धविाग, नवी मुंबई महानगरपाधलका यांच्या ना हरकत प््माणपत््ासाठी हमीपत््.
३

नवी मुंबई महानगिपािलका
३१
३२.
३३
३४.
३५.
३६

नागरिकांची सनद

इमारतीची उंची १६ मी. पेक्ा अधिक असल्यास अस्ननशमन धविागाचे ना हरकत प््माणपत््.
आवश्यक असल्यास कामगारांच्या मुलांच्या प््ाथधमक धशक््णाच्या सुधविेसाठी र्.२००/- मुद्ांक कागदावर हमीपत््.
िुखंडाच्या धनम्ाजण स्थळाचा नकाशा (साईट प्लॅन)
इमारतीचा आराखडा, िाग व दश्जनीिाग दश्जधवणारा धवस््ृत नकाशा.
िूखंडिारक व वास््ुधवशारदाने साक््ांधकत केलेल्या नकाशांच्या पाच प््ती.
धसडकोचे ना देय प््माणपत्् व आवश्यकता असल्यास मुदतवाढीचे प््माणपत््

िाढीि / फेरबदल (Addition & Alteration) बांधराम परिानगीसाठी आिश्यर रागदपत््े
अ.क््.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८

रागदपत््े
घोषणा पत््ासह धवहीत नमुन्यातील अज्ज.
वास््ुधवशारदांनी साक््ांधकत केलेली धसडको करारनाम्याची प््त.
ताबा पावतीची प््त.
स्थळदश्जक नकाशाची धसडकोच्या शहर सव्ह्ेयरने साक््ांधकत केलेली प््त.
वास््ुधवशारदाने साक््ांधकत केलेली ध््तपक््ीय करारनाम्याची साक््ांधकत प््त.
वास््ुधवशारदाची नेमणूक केल्याचे पत््.
वास््ुधवशारदाने नेमणूक स्सवकारल्याचे पत््.
वास््ुधवशारद यांचे पय्जवेक्णाचे प््पत््..
वास््ुधवशारद सधमतीचे प््माणपत््.
पुव्ीच्या वास््ुधवशारद / संरचना अधियंता यांचे संमती पत््.
र्.२०/- च्या मुद्ांधकत कागदावर वास््ुधवशारद यांचे घोषणा पत््.
संरचना अधियंत्याचे नेमणूक पत््.
संरचना अधियंत्याचे नेमणूक स्सवकारल्याचे पत््.
संरचना अधियंत्याचे पय्जवेक्णाचे प््पत््.
संरचना अधियंत्याकडून र्.२०/- मुद्ांधकत कागदावर केलेले घोषणा पत््.
िुकंप रोिक बांिकामासंबंिी संरचना अधियंत्याचे स्वाक््री केलेले हमीपत््.
संरचना अधियंत्यांचे नो्दणी प््माणपत््ाची प््त.
संरचना अधियंत्याचा आर.सी.सी. नकाशा
र्.१००/- च्या मुद्ांधकत कागदावर उव्जधरत चटई क््ेत् धनद््ेशांक वापर करण्याबाबत हमीपत््.
वाहनतळ / गच््ीच्या उपयोगाकरीता र्.२०/- च्या मुद्ांधकत कागदावर मालकाने स्वाक््री केलेले हमीपत््.
र्.२०/- च्या मुद्ांक कागदावर उपकर धविाग, नवी मुंबई महानगरपाधलका यांच्या ना हरकत प््माणपत््ासाठी हमीपत््.
बांिकाम साधहत्य िुखंडाच्या हद््ीमध्येच ठेवण्याचे मुद्ांधकत कागदावर िुखंडिारकाचे हमीपत््.
िुकंपरोिकासाठी र्.२०/- च्या मुद्ांधकत कागदावर िुखंडिारकाचे हमीपत््.
मालकाकडून र्.२०/- मुद्ांक कागदावर िूकंपरोिक बांिकामाबाबतचे हमीपत््.
१२.५ टक््े गावठाण िुखंडासाठी मालकाकडून हस््ांतरणासाठी हमीपत््.
नवी मुंबई महानगरपाधलकेचे उपकर धनि्ाजरकाकडून / ना हरकत प््माणपत््.
संघटना / सोसायटीचे ना हरकत प््माणपत््.
शेजारील िुखंडिारक / सदधनका िारक यांचे ना हरकत प््माणपत््.
४

नवी मुंबई महानगिपािलका
२९
३०
३१
३२
३३

नागरिकांची सनद

उव्जधरत चटई क््ेत् धनद््ेशांकाबाबत वसाहत अधिकारी धसडको यांचे ना हरकत प््माणपत््.
पाणी धबल व सेवा शुल्का करीता वसाहत अधिकारी, धसडको यांचे ना हरकत प््माणपत््.
नवी मुंबई महानगरपाधलकेचे पाणी धबल िरण केल्याची पावतीची प््त.
िुखंडिारक व वास््ुधवशारदाने स्वाक््री केलेल्या नकाशाचा एक संच.
धसडकोचे ना देय प््माणपत्् व आवश्यकता असल्यास मुदतवाढीचे प््माणपत््.

जोता प््माणपत््वमळणेबाबत आिश्यर रागदपत््े
अ.क््.
१

रागदपत््े
इमारतीचे जोत्यापय््ंतचे बांिकाम परवानगीसोबतच्या मंजूर नकाशाप््माणे झाले असल्याबाबत संरचना अिियंता
व वास््ुधवशारद यांनी एकध््तत स्वसाक््ांधकत केलेले नकाशे.

भोगिटा प््माणपत््ासाठी आिश्यर रागदपत््े
अ. क््.

रागदपत््े

१

नो्दणीकृत वास््ुधवशारदामाफ्फत बांिकाम पुण्जत्वाचे प््माणपत््.

२

संरचना अधियंत्यामाफ्फत बांिकाम स्सथरतेचे प््माणपत््.

३

नो्दणीकृत नळ कारागीराचे प््माणपत््.

४

मलधनःस्सारण जोडणी प््माणपत््.

५

आवश्यक असल्यास उद््ाहन धनरीक््कांचे प््माणपत््.

६

आवश्यक असल्यास नमुंमपा अस्ननशमन अधिकाऱ्याचे प््माणपत््.

७

नवी मुंबई महानगरपाधलकेचे कर धनि्ाजरक व संकलक यांचे मालमत््ा कराची थकबाकी नसल्याचे प््माणपत््.

८

नवी मुंबई महानगरपाधलकेच्या आरोन्य धविागाचे ना हरकत प््माणपत््.

९

नवी मुंबई महानगरपाधलकेच्या उपकर धविागाचे ना हरकत प््माणपत््.

१०

झाडे लावण्याबाबत उद््ान धविागाचे ना हरकत प््माणपत््.

११

धसडकोचे ना देय प््माणपत्् व आवश्यकता असल्यास मुदतवाढीचे प््माणपत््.

१२

संरचना अधियंता यांचे िुकंपरोिक बांिकाम स्सथरतेबाबतचे प््माणपत््.

१३

िूखंडिारक यांचे िूकंपरोिक बांिकाम स्सथरता असल्याबाबतचे प््माणपत््.

१४

िुकंप रोिक बांिकामाबाबतचे िुखंडिारकाकडून हमीपत््.

१५

आर.सी.सी. नकाशे.

१६

िुखंडिारक आधण वास््ुधवशारदाने स्वाक््री केलेल्या नकाशांच्या ५ प््ती.

१७

आवश्यक असल्यास उद््ाहकाबाबतचे संबंधित धविागाचे ना हरकत प््माणपत््.

बांधराम परिानगी नुतनीररण
अ. क््.

रागदपत््े

१

आवश्यक छाननी शुल्काचा िरणा केल्याची पावती.

२

अज्ाजचा धवधहत नमुना.

३

बांिकाम परवानगीची छायांधकत प््त.
५

