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प्रससद्धी पत्रक 

 

आिा सळा बांिकाम परळािग्या समलणार एका क्लऱकळर 

म्हाडा ऑटो   डीसीआय ऩयमभळन मसस्टीभचे म्हाडाचे अध्मऺ श्री. उदम साभतं मांच्मा   हस्त ेळबुायंब   

 

भुंफई, १३  सप्टेंफय , २०१९ : म्हाडारा ननमोजन प्राधधकयणाचा दजाा मभऱाल्मानंतय जरद सेला 
देण्माच्मा उदे्दळाने "म्हाडा ऑटो डीसीआय ऩयमभळन मसस्टीभ"  (एभएऩीएस) मा प्रणारीच े
अनालयण आज म्हाडाच ेअध्मऺ श्री. उदम साभंत मांच्मा हस्ते  कयण्मात आरे. 
लास्तुयचनाकायांची नोंदणी , इभायतीच्मा फांधकाभ आयाखड्माची ऩयलानगी , फांधकाभ ऩूणा 
झाल्माच ेल यहहलासाच ेप्रभाणऩत्र , कागदऩत्रांची ऑनराईन ऩूताता , देमक बयणा इत्मादी  सला 
सेला ऑनराईन अल्ऩालधीत उऩरब्ध होणाय आहेत.  
     भुंफईसायख्मा लाढत्मा ळहयीकयणाची गयज ऩुणा कयणाऱ्मा ळहयाकयीता एभएऩीएस प्रणारी 
लयदान ठयणाय आहे. माभुऱे ऩुनर्लाकासाच्मा प्रक्रिमेरा लेग  प्राप्त होईर तसेच मा भाध्मभातुन 
सयकायी काभांभध्मे अधधक ऩायदळाकता मेईर. म्हाडारा स्लतंत्र ननमोजन प्राधधकयणाचा दजाा 
हदल्मानंतय जरद सेला देण्माच्मा उदे्दळाने तमाय कयण्मात आरेरी  ही प्रणारी प्रकल्ऩांच्मा 
काभांचा लेग लाढर्लण्मात भोराची बूमभका फजालणाय आहे , असे भत श्री. साभंत मांनी व्मक्त 
केरे. सदय प्रणारी म्हाडाच ेउऩाध्मऺ श्री. मभमरदं म्हैसकय मांच्मा सऺभ नेततृ्लाखारी 
र्लकसीत कयण्मात आरी असून, श्री. साभंत मांनी म्हाडाच्मा भाहहती ल संचाय तंत्रऻान कऺाच े
कौतुक केरे. 
     लांदे्र ऩूला मेथीर म्हाडा भुख्मारमात मा सेलेचा ळुबायंब कयण्मात आरा. फहृनभुंफई 
ऺेत्राभधीर म्हाडाच्मा ११४ अमबनमासातीर जुनमा इभायतींच्मा ऩुनर्लाकासारा चारना / गती 



मभऱाली, मासाठी  भहायाष्ट्र ळासनाने म्हाडारा हद. २३ भे , २०१८ योजी ननमोजन प्राधधकयणाचा 
दजाा प्रदान केरा. याज्म ळासनाने ननमोजन प्राधधकयणाचा दजाा हदल्मानंतय , ऩुनर्लाकास 
प्रस्तालांना चारना देण्माकरयता म्हाडा भुख्मारमात अमबनमास भंजुयी ( Layout Approval) 
कऺ, फहृनभुंफई ऺेत्र इभायत प्रस्ताल ऩयलानगी ( Building permissions) कऺ ल प्रधानभंत्री 
आलास मोजना (ळहयी) अतंगात मेणाये इभायत प्रस्ताल ऩयलानगी मा काभांसाठी तीन स्लतंत्र 
कऺ कामाान्नलत केरे आहेत.   
 
प्रणाऱीिी ळैसऴष्ट््ये 
इभायतीच्मा फांधकाभ आयाखड्माची तऩासणी कयण्माऩासुन ते प्रकल्ऩांना ऩयलानगी 
देण्माऩमतंची सला काभे मा प्रणारीच्मा भाध्मभातुन ऑनराईन केरी जाणाय आहेत. म्हाडा 
ऑटो डीसीआय ऩयमभळन मसस्टीभ (एभएऩीएस) मा प्रणारीच्मा भाध्मभातून एक खखडकी तमाय 
होणाय असून इभायतींना ऩयलानगी , र्लर्लध ना-हयकत प्रभाणऩत्र ेमा भाध्मभातून ऑनराईन 
हदरी जाणाय आहे. फांधकाभ र्लकासकांना ना-हयकत प्रभाणऩत्र ेमभऱलण्मासाठी फहृनभुंफई 
भहानगयऩामरका, येल्ले, एअयऩोटा ऑथॉरयटी ऑप इंडडमा , नॅळनर भोनुभेंट्स ऑथॉरयटी मा 
संस्थांकड ेस्लतंत्रऩणे अजा कयण्माची गयज नाही. मा प्रणारीभध्मे फांधकाभाळी ननगडडत सला 
र्लकास ननमंत्रण ननमभालल्मा उऩरब्ध असल्माने सला र्लकास ननमंत्रण ननमभालल्मा संफंधधतांना 
ऑनराईन तऩासता / ऩाहता मेणाय आहे. त्माभुऱे फांधकाभ ननमभालरीची तऩासणी काभासाठी 
रागणाया लेऱ लाचणाय आहे.  
     कॅड सॉफ्टलेअयद्लाये तमाय केरेल्मा ड्रॉइंगची आऩोआऩ छाननी , ऑनराईन देमक बयणा , 
डडन्जटर स्लाऺयीने भानमता / प्रभाणऩत्रे , एसएभएस-ई-भेर द्लाये अरटा , एसएभएस ल 
ईभेरच्मा भाध्मभातुन सूचना , एभआमएस अहलाराकयीता स्लतंत्र डॅळफोडा , सला प्रकायची 
प्रभाणऩत्र ेऑनराईन संकेतस्थऱालरुन डाऊनरोड कयण्माची सुर्लधा उऩरब्ध करून देण्मात 
आरी आहे. फांधकाभाच्मा प्रगतीच्मा र्लर्लध टप्प्मांचे , तऩासणीच ेपोटो , न्व्हडडओ अऩरोड 
कयण्माची सुर्लधा उऩरब्ध करून देण्मात आरी असून माभुऱे प्रत्मऺ साईट न्व्हमसट कयण्माची 
गयज ऩडणाय नाही. 
     र्लकासक, लास्तुयचनाकायांनी सादय केरेरे प्रस्ताल ऑनराईन ऩाहण्माची सुर्लधा , 
फांधकाभ ऩयलानगी तसेच फांधकाभ ऩूणात्लाच्मा प्रभाणऩत्राकरयता संफंधधत स्थाननक स्लयाज्म 
संस्था ल प्राधधकयणांसाठी एकच सलासभालेळक र्लनंती अजा तमाय कयण्मात आरा आहे. 
     जागेच्मा भारकीसंदबाात भहत्लाच ेडडन्जटर स्लाऺयी असरेरे प्रॉऩटी यन्जस्टय काडा मा 
प्रणारीच्मा भाध्मभातून ऑनराईन उऩरब्ध होणाय असून त्माकरयता सदय प्रणारी भहसूर 
र्लबागाळी संरन्ननत कयण्मात आरी आहे.  
     मालेऱी भुंफई गहृननभााण ल ऺेत्रर्लकास भंडऱाच ेसबाऩती श्री. भध ुचव्हाण ,  भुंफई 
इभायत दरुुस्ती ल ऩुनयाचना भंडऱाच ेभुख्म अधधकायी श्री. सतीळ रोखडंे , र्लत्त ननमंत्रक श्री. 
र्लकास देसाई , भुख्म भाहहती ल संचाय तंत्रऻान अधधकायी श्रीभती. सर्लता फोडके ,  भुख्म 



जनसंऩका  अधधकायी श्रीभती लैळारी गडऩारे , उऩभुख्म अमबमंता श्री. याजील सेठ आदी 
उऩन्स्थत होते.    
                                                                                    
                                                                                         

                                                                                            आऩरी र्लश्लास,ू  

                                                                        

                                                                                            (लैळारी गडऩारे) 
                                              भुख्म जनसंऩका  अधधकायी / प्राधधकयण  
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