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कराड िवमानतळ प रसरातील बांधकाम करणेसाठी उंचीबाबत ना- हरकत माणप  िमळणेबाबतची 
काय णाली व अजदारांसाठी ा मागदशक सूचना 

१) नागरी िवमान वाहतूक मं ालय, भारत सरकार यांनी िवमानतळांची सुर ा व ाव न िवना अडथळा सुरि त उ ाणे 
हो ासाठी णून आंतर रा ीय मानांकने व िनयम िवचारात घेऊन GSR751E िदनांक ३०/०९/२०१५ रोजी सूची तयार 
क न ती राजप ात कािशत केली आहे व तसेच िवना परवाना िवमानतळांसाठी णून ADSAC -०५, वष  २०२१  या 
सूचना िदनांक २४/०३/२०२१ रोजी िस  केले ा आहेत. 

२) नागरी िवमान वाहतूक मं ालयामाफत िस  कर ात आले ा सूचनां ा आधारे महारा  िवमानतळ िवकास 
कंपनी माफत कराड िवमानतळासाठीचा कलर कोडेड झोिनंग नकाशा तयार केला आहे. पीडीफ पातील सदर 
नकाशाची त म.िव.िव. कंपनीमाफत संकेत थळावर उपल  क न िदलेली आहे. तसेच सदर कलर कोडेड झोिनंग 
नकाशा गुगल अथ या णाली वर पाह ासाठी णून ा साठी देखील िलंक उपल  क न दे ात आलेली आहे. 

३) अजदारांनी थम कलर कोडेड झोिनंग नकाशावर ां ा जागेचे थान कुठ ा रंगा ा झोन म े व कुठ ा ीड 
मांकामधे येते ते पहावे. कलर कोड झोिनंग नकाशा म े कराड िवमानतळ सभोवतालचा प रसर हा िफकट लाल, 

जांभळा, िनळा, िपवळा, िहरवा, इ ादी रंगांम े ीड मांकिनहाय िवभागून दशिव ात आलेला आहे. या ेक 
िवभागाम े समु  सपाटीपासून जा ीतजा  िकती उंची पयत एखा ा इमारतीचे बांधकाम /मनोरा इ ादी उभारणी 
कर ास परवानगी आहे, हे नमूद कर ात आलेले आहे. एखा ा ीस या नकाशाम े नमूद केले ा उंची पे ा 
जा  उंच बांधकाम करावयाचे अस ास या काय णाली म े नमूद के ानुसार उंचीबाबतचे ना - हरकत माणप  
घेणे व ाला अनुसार बांधकाम करणे अिनवाय आहे. 

४) या िशवाय, जर अजदाराची िमळकत िह कलर कोडेड झोिनंग नकाशामधील िफकट लाल रंगाने दशिव ात 
आले ा े ाम े येत असेल तर अशा अजदारांनी भारतीय िवमानप न ािधकरणामाफत (AAI माफत ) ना -हरकत 

माण प  ावे, असे नकाशाम े नमूद कर ात आलेले आहे. परंतु, कराड िवमानतळ हा िवना परवाना िवमानतळ 
(Un Licensed Airport) अस ाने भारतीय िवमानप न ािधकरणा ा सूचनांनुसार, कलर कोडेड झोिनंग 
नकाशामधील सदर िफकट लाल रंगाने दशिव ात आले ा े ासाठी महारा  िवमानतळ िवकास 
कंपनीकडून उंची बाबतचे ना -हरकत माण प  दे ात येईल.   

५) िफकट लाल रंगाने दशिव ात आले ा िवभागातील जिमनी ा उंचीबाबतचे ना हरकत माणप  महारा  
िवमानतळ िवकास कंपनीकडून ा  कर ासाठी या संकेत थळावर नमूद के ानुसार अजदाराला सव कागद प े 
ऑनलाईन प तीने "karadnoc@gmail.com"  या ई-मेल आयडी वर पाठवायची आहेत. 

६) म. िव. िव. कंपनीकडे अज कर ासाठी अजदाराला खालील कागदप े ऑनलाईन प तीने जमा करावयाची आहेत 
-   

I. िविहत नमु ानुसारचा अज,  
II. जागेची समु  सपाटीपासूनची उंची व ाचे िविहत प तीने अ ांश व रेखांश दशिवणारा िविहत नमु ानुसारचा 

परवानाधारक वा ुिवशारद/ अिभयंता / सवअर यां ामाफत सादर करावयाचा तपशील,  
III. करण िनहाय आव क िविहत नमु ानुसारची ित ाप े 

७) अजदारा ा जागे ा थानानुसार, उंचीबाबतचे ना - हरकत माण प  ा  कर ा ा कायप तीची   पुढील 
दोन काराम े िवभागणी कर ात आलेली आहे – 

अ) कलर कोडीगं झोनीगं नकाशामधील िफकट लाल रंगा ा झोन म े समािव  असणा या िमळकतीसंाठी 
अवलंिब ात येणारी कायप ती -  

ब) कलर कोडीगं झोनीगं नकाशामधील जांभळा, िनळा, िपवळा, िहरवा, इ ादी या रंगां ा झोन म े समािव  
असणा या िमळकतीसंाठी अवलंिब ात येणारी कायप ती -   
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अ) कलर कोडीगं झोनीगं नकाशामधील िफकट लाल रंगा ा झोन म े समािव  असणा या िमळकतीसंाठी 
अवलंिब ात येणारी कायप ती पुढील माणे -  

१) या कारातील िमळकतीसंाठी अजदाराने परवानाधारक वा ुिवशारद/अिभयंता/सवअर यां ामाफत महारा  
िवमानतळ िवकास कंपनीकडे "karadnoc@gmail.com " या ईमेल आयडी वर सव िविहत नमु ातील कागदप े 

ॅ न क न सादर करावयाची आहेत.  

२) अजाचा नमुना व इतर कागदप ांची यादी म.िव. िव. कंपनीमाफत संकेत थळावर िस  कर ात आली आहे.  

३) अजदारांकडून ऑनलाईन प तीने अज ा  झा ावर सव कागद प ांची पडताळणी म.िव. िव. कंपनीमाफत 
कर ात येईल. सव कागद प े प रपूण असतील तरच अजदाराला अज मांक दे ात येईल.  

४) सदर अज मांक नमूद केले ा अजावर, म. िव. िव. कंपिन ा तांि क िवभागामाफत कायवाही कर ात येईल व 
अजदारा ा जागेसाठी अनु ेय असलेली उंची अजदाराला ना - हरकत माणप ा ारे कळिव ात येईल.  

५) सदर ना हरकत माणप ाची त इ-मेल ारे संबंिधत अजदार, संबंिधत वा ुिवशारद/अिभयंता/सवअर व बांधकाम 
परवानगी देणा या संबंिधत थािनक िनयोजन सं था यांना पाठिव ात येईल. या साठी या सवाचे अचूक ई-मेल आयडी 
अजाम े नमूद करणे गरजेचे आहे. 

६) म. िव. िव. कंपनीमाफत ना हरकत माणप ा ारे अनु ेय कर ात आले ा उंचीपयत िकंवा ा पे ा कमी 
उंचीपयत अजदाराला बांधकाम करता येईल. अनु ेय उंचीपयतच बांधकाम होते आहे, याची खातरजमा संबंिधत 
बांधकाम क ा ा वा ुिवशारद/अिभयंता यांनी करावयाची आहे व ा नुसार सदर अनु ेय उंची िवचारात घेऊन, 
सदर जागेवरील ािवत इमारतीचे नकाशे बनवून बांधकाम परवानगीचे अज (बांधकाम सु  कर ाचे माणप  व 
भोगवटा माणप , इ ादी साठीचे अज) संबंिधत थािनक िनयोजन सं थेकडे करावयाचे आहेत. 

७) थािनक िनयोजन सं थांनी अजदाराचे बांधकाम हे अनु ेय उंची पयत िकंवा ा पे ा कमी आहे याची खातरजमा 
क न ानुसार संबंिधत क ाला बांधकाम परवानगी (बांधकाम सु  कर ाचे माणप  व भोगवटा माणप , 
इ ादी) ावयाची आहे.    

ब) कलर कोडीगं झोनीगं नकाशामधील (िफकट लाल रंगा ित र  इतर) जांभळा, िनळा, िपवळा, िहरवा, 
इ ादी  रंगां ा झोन म े समािव  असणा या िमळकतीसंाठी अवलंिब ात येणारी कायप ती पुढील माणे 
-   

१) कराड िवमानतळ कलर कोड झोिनंग नकाशा म े िफकट लाल रंगा ित र  इतर जांभळा, िनळा, िपवळा, 
िहरवा, इ ादी रंगा ा िवभागाम े ीड मांकिनहाय समु  सपाटीपासून जा ीतजा  िकती उंची पयत एखा ा 
इमारतीचे बांधकाम /मनोरा, इ ादी उभारणी कर ास परवानगी आहे, हे नमूद कर ात आलेले आहे.  

२) अजदाराला रंगानुसार (िफकट लाल रंगा ित र , फ  जांभळा, िनळा, िपवळा, िहरवा, इ ादी रंगांमधील 
झोनसाठी/ ीडसाठी) अनु ेय उंची पयत िकंवा ा न कमी उंचीचे बांधकाम करावयाचे अस ास ा 
बांधकामासाठी कुठ ाही ना हरकत माणप ाची आव कता नाही.  

३) रंगानुसार नकाशाम े नमूद केले ा उंची पे ा जा  उंच बांधकाम करावयाचे अस ास, सदर अजदाराला 
संबंिधत थािनक िनयोजन सं थेकडे ना हरकत माणप ासाठी अज करावयाचा आहे.  

४) अजदाराला सव कागदप ांसह ना हरकत माणप ासाठीचा अज संबंिधत थािनक िनयोजन ािधकरणाकडे 
करावयाचा आहे. म.िव.िव. कंपनी ा सहकायाने, थािनक िनयोजन ािधकरण सदर अजावर कायवाही क न 
संबंिधत अजदाराला ना हरकत माणप  देईल.  

५) थािनक िनयोजन ािधकारणांकडून दे ात येणा या ना-हरकत माणप ां ा सं ेची नोदं सदर थािनक 
सं थेमाफत ठेव ात येईल व ाचा तपशील सदर सं थेमाफत म.िव.िव. कंपनीला कळिव ात येईल. 

६) नकाशाम े नमूद अनु ेय उंचीनुसार िकंवा थािनक िनयोजन सं थेने िदले ा ना हरकत माणप ानुसार 
अजदाराला बांधकाम करणे अिनवाय असेल. अनु ेय उंचीपयतच बांधकाम होते आहे, याची खातरजमा संबंिधत 
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बांधकाम क ा ा वा ुिवशारद/अिभयंता यांनी करावयाची आहे व ा नुसार सदर अनु ेय उंची िवचारात घेऊन, 
सदर जागेवरील ािवत इमारतीचे नकाशे बनवून बांधकाम परवानगीचे अज (बांधकाम सु  कर ाचे माणप  व 
भोगवटा माणप , इ ादी साठीचे अज) संबंिधत थािनक िनयोजन सं थेकडे करावयाचे आहेत. 

७) थािनक िनयोजन सं थांनी अजदाराचे बांधकाम हे अनु ेय उंची पयत िकंवा ा पे ा कमी आहे याची खातरजमा 
क न ानुसार संबंिधत क ाला बांधकाम परवानगी (बांधकाम सु  कर ाचे माणप  व भोगवटा माणप , 
इ ादी) ावयाची आहे. 
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