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�वय ंपनु�वकास :  

आ�ही '�वयं-पुन�वकास स�लागार' आहोत, मंुबईतील आघाडीचे �वयं-पुन�वकास स�लागार आहोत. 

मंुबईतील सवा�त महागडी गो� �हणज े �वतःची जागा. �वत:ची राह�या जागेचे पुन�वकास करणे 

�ाला 'सोसायटी चा �वयं-पुन�वकास' असे �हणतात. तु�ही ब�याच वषा�पासून जनतते रहात आहात, �यामुळे 

तु�ही आप�या क�ा�जत पैशात दीघ�काळ गंुतवणूक केली आह े(�लॅट). आता वेळ आली आह,े आपण पुन�वकास 

कर�याची. आज, ड�ेहलपस� सोसायटीचे ��ट फॅ�टर मधून खूप कमी झाले आह.े �हणून िशफारस करतो क� 

आपण �वतःचचे िवकसक �हा, �हणजचे, �व पुन�वकास करा. 

आज मंुबईतील ब�सं�य सं�था पुन�वकासातून जा�तीत जा�त फायदा घेऊ शकतात.  

सोसायटीचा �वत: पुन�वकास करणे �हणजे सोसायटी तील सद�यांनी एक� येऊन सोसायटीचा पु�हा 
िवकास करणे. या पुन�वकासाम�ये सोसायटीचा संपूण� सहभाग अस�यामुळे या ���यते एकूण पारदश�कता यते.े 

गे�या २ दशकात आ�ही, इं�नील चं�ा�े आिण िनलेश कोलिडया यांनी, आ�कटे��स आिण अिभयंते 
�हणून सव� �कार�या बांधकाम, पुन�वकास �क�प, िडझाईन, भाडपे�याची बांधणी अशा काय��े�ात काम केले 

आह.े इमारती बांधकाम िनयमांचे आिण एमसीजीएम�या िनयमाशी चांग�या�कारे प�रिचत आहते आिण 
उ�ोगाचे संपूण� �ान आह.े ह े�ान वाप�न, आ�ही, '�वयं' माफ� त सोसायटी�या सपूंण� �वयं-पुन�वकासा�या 

���येत माग�दश�न करणार आहोत जेणेक�न �लॉट �मतेचे, जा�तीत जा�त फायद ेसोसायटी �यासभासदांना 
िमळू शकतील. आमचा �क�पाशी िनगडीत स�लागार आिण कं�ाटदार आिण �क�प िव�े�यां�या सव��म 
गुणव�ा खा�ी दायक काम कर�याचा आिण वेळ वर �क�प पूण� कर�याचा संक�प आह.े 

आम�या कंपनीचा उ�शे सोसायटीला तांि�क आिण बाधंकाम �ान आिण स�ला दणेे हा आह.े जी सोसायटी 
�वतःला पुनज�िवत कर�यास तयार आहते �यानंा, आ�ही '�वयं' �क�पा�या पिह�या ट��या पासून अखेर�या 

ट��या पय�त �क�पाचा भाग होत, सोसायटीलासव� �कार�या सहकाय� कर�यास बांधील आहोत. '�वयं' 

पुन�वकास स�लागार सं�था आिण सोसायटी यां�या सहकाया�ने काम करेल �कवा �यां�या �क�पांसाठी इ�छूक 
असले�या िविश� सेवा िनवडू शकतात. 

आमचे �येय: िनवासी सोसायटीला सव� �कारची मािहती, तं��ान, यो�य स�ला, आिण संसाधन उपल�ध क�न 
दवूेन,सोसायटी ला पुन�वकासा साठी सश� आिण स�म बनिवणे आह.े असे करताना आ�ही पुन�वकास 
�क�पाचे भिव�य बदल ूइि�छतो. यामुळे सोसायटीचा पुन�वकास न��च सहज श�य होईल. 

वषा�त पुढील 5 सबलीकरण, द�ृी, िश�ण स�म, आिण तं��ान दवूेन २०२२ पय�त ५०० सोसायटीना (@ 

20,000 कुटंुबे),  �वयं' पुन�वकास कर�याचे ल�य ठेवून आ�ही काम करत आहोत.  
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�वय ंपनु�वकास कंसलट�ट ब�ल : 

'�व' पुन�वकास स�लागार: अिभयंता िनलेश कोिलयािडया आिण आ�कटे�ट इं�नील चं�ा�े यांनी 

�थापना केली आह.े आम�याकड े 20 वषा�पे�ा अिधक अनुभव आह ेआिण आ�ही 200 ल� चौरस फुटांपे�ा 

अिधक रिहवासी इमारत�च ेसंक�पना आिण अंमलबजावणी केली आह.े 

सहकारी गृहिनमा�ण सोसायटीसाठी एकल �बद ू (single point of Contact)  �दान कर�यासाठी 
'�वयं' ची �थापना कर�यात आली आह.े आम�या ल�ात आल ेक� पुन�वकासाची ���या पारदश� असणे आिण 

सश� करणे आिण �या�या मूळ सद�यांसाठी जा�तीत जा�त लाभ दणेे आव�यक आह.े सोसायटीची गरज काय 
आह,े फ� एक चांगला �ावसाियक गु�? �यांन बरोबर घेवून पुन�वकासाच ेकाम सोसायटी पूण� क� शकत.े 

परंत ु�वयं' खालील सेवा �दान करतो: सोसायटी सव� �कवा �यां�या गरजे�माणे भाग िनवडू शकतो. 

· �क�प �व�थापन क�स�ट�सी 

· आ�कटे�चर सेवा 

· ���चरल िडझाइन सेवा 

· साइट अिभयंते 

· कायदशेीर स�लागार, 

· बीएमसी आ�कटे��स 

· बँक कज� स�लागार, 

· लँड�केप स�लागार, 

· गुणव�ा िनरी�णे, 

· गुणव�ा सव��क, 

· इंपॅनेल मालम�ा वलय, इ. 

आ�ही नागरी ठेकेदार, नळ ठेकेदार, िव�ुत कं�ाटदार, िल�ट उ�पादक, दार �वडो fabricators, HVAC, 

मॉ�ूलर फ�नचर उ�पादक इ यादी पॅनेलवर आहते. ते �क�पाची गुणव�ा आिण �क�पाची वेळेची पूण�ता 
सुिनि�त करतात. 
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आ�ही काटेकोरपणे गुणव�ा आिण टाईमलाइन, िब�लग सायकल याची खा�ी कर�यासाठी द� आहोत. आ�ही 

खा�ी करतो क� सोसायटी मधील ��येक कुटंुब पूण�पणे समाधानी आह.े 

 

�व ंपनु�वकास �हणज ेकाय ? 

�ावसाियक �वयं' पुन�वकास स�लागार आिण िनधी�या मदतीने वत�मान सोसायटी सहजपणे 
पुन�वकास क� शकते. आप�या घरा�या पुन�वकासासाठी यापुढे सोसायटी िवकासका�या कड े वा�तू / 
जिमनीचे कागदप�े द�ेयाची आव�यकता नाही. 

आप�या सोसायटी�या �व-पुन�वकासासाठी आ�ही सव� �कारचे तांि�क आिण बांधकाम �ान पुरवू. 

खाली आव�यक कागदप�े आिण �वत: पुन�वकासासाठी आव�यक पावले आहते. 

सोसायटीच ेकाय�: 

• रिज��ारसह सोसायटी न�दणी �माणप� 

• सोसायटी�ारे नवीनतम उप-िनयमांची �त आिण रिज��ारने मा�यता �दली आह े

• नवीनतम काय�ानसुार नवीनतम �व�थापन सिमतीची िनवड 

• िनबंधकाने �व�थापन सिमतीची (�व�थापन सिमती) अिधकृतता 

• सोसायटीचे ह�तांतरण (Society Conveyance ) 

• �ॉपट� काड� 

• 7/12 अित�र� 

• मंुबई महानगरपािलकेने ओसी ची मा�यता व मा�यता�ा� रेखािच�े. 

• पुन�वकासाची मागणी पुन�वकास स�लागार सोसायटी सद�य मागणी (�कमान 1/4 सद�य) 

• पुन�वकास SGM पुढे सोसायटी मा�यता (�कमान 15 �दवस आधी नोटीस आव�यक आह,े �कमान 

85% उपि�थती आव�यक) 

• बैठक�चा अज �डा िनयिमत होईल 

· पुन�वकासासाठी पुढे जा�याचा िनण�य घेणे 

· पुन�वकासासाठी पीएमसी / आ�कटे�टची िनयु�� कर�या�या ���येची पु�ी करणे. 
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• सव� सोसायटी�या सद�यांमधून 10-15 �दवसां�या कालावधीसह पीएमसी / आ�कटे��स�या 
िनयु��साठी सूचना मागिवणे. 

• �वयं साठी काय� कर�याची �ा�ी चचा� आिण अंितम करा 

• �वयं-पुनर�चना स�लागार िनयु�� करा 

�वय-ंपनु�वकास स�लागाराचं ेकाय� 

• बँकेसाठी कायदशेीर स�लागार (अॅड�होकेट) आिण कज� �थळ स�ला. 

• �लॉट सव��ण कर�यास मदत करतो आिण िसटी स�ह �यर�ारा �मािणत कर�यात मदत करतो 

सोसायटी�या ��येक सद�या�या �लॅट सव��कां�ारे सव��ण करणे आिण वैयि�क �लॅट ओनरन े
�वा�री करणे. 

• �वहाय�ता अहवाल तयार करणे 

• एसजीएम सोसायटीम�ये �वहाय�ता अहवालास टीडीआर दर आिण बँके�या कजा�चा समावेश करणे 

• सोसायटी�या मा�यतेनंतर आ�कटे�ट ��तािवत इमारत योजना आिण मांडणी तयार करतो 

सोसायटीने लेखी संमती दऊेन सोसायटीने केले�या सव� सद�यांची वाटणी. 

• एकाच वेळी सोसायटी चचा� आिण मंजूर 

• बँकेसाठी कज� व �वा�री �वीकार करा 

•महानगरपािलके�या मंजरुीसाठी सव� मज�यावरील योजना तयार कर�यासाठी आ�कटे�टची रचना 

करणे. 

•कायदशेीर स�लागारा�ंया मदतीने, बँके�या कम�चा-यांशी चचा� करताना कजा��या पुन�वकासाची 

तयारी करणे स�ु करा. 

•मालम�ा गहाण कागदप� तयार करणे. 

• 'नागरी बांधकाम' (आरसीसी, �लॉक व�स�, �ला�टर प��टग इ.) सार�या िनिवदा द�तऐवज तयार 

करणे. िव�तु काम, नळ, दार आिण िखड�या, अंतग�त काम इ�यादीसाठी िनिवदा मागवणे. 

• आयओडी, सीसी, एफसीसी, ओसी इ�यादीसाठी आव�यक मंजुरी �ा� करणे. 
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���चरल क�स�टंट, �लं�बग / इलेि��कल स�लागार, बँक इ�या�द सह सम�वय साधणे. 

• कामासाठीचे सव� चलन िबले िनरी�ण आिण �मािणत कर�यासाठी आिण बँकेकडून िनधी िवतरीत 

कर�यासाठी. 

• सोसायटी�या सद�यांना मालम�ेचे सहजतनेे ह�तांतरण सुलभ कर�यासाठी आिण बँक कज� बंद 

कर�यासाठी मदत. 

सोसायटी चा �व-पुन�वकास का? 

सोसायटी सद�य, 25 पे�ा जा�त वष � मालम�ा गंुतवणूक करतात, �या इमारतीचे वय समा� हो�यास 

येत असते आिण �हणून इमारत द�ु�ती आिण दखेभाल �कवा पुन�वकास आव�यक असते. '�वयं' 
पुन�वकासामुळे ��येक सोसायटी�या सद�यांना जा�तीत जा�त संभा� लाभ याची हमी �दली जाईल. 

आज मंुबईतील ब�सं�य स�ंथा �वत: पुन�वतरण कर�यान े जा�तीत जा�त फायदा घेऊ शकतात. 
आपण आपली वा�तू  अ-िव�सनीय ��� / कंपनी (िवकसक) �या हातात न दतेा, आप�या सोसायटीच े
पुन�वकासाचे काम चांग�या दजा�चे आिण वेळेवर पूण� क� शकतात. �हणून आ�ही मंुबईतील �वयं-
पुन�वकासातनू करा असे सचुवतो. आपण आम�यासार�या स�लागारांकडून मदत िमळवू शकता. 

मंुबईम�य े िवकासक पुन�वकास िव�� �वयं-पुन�वकासासाठी खालील मु� े आहते. 
 

 
DEVELOPER LED 

REDEVELOPMENT 
SELF REDEVELOPMENT 

�ान आिण तांि�क कौश�य हो हो आप�या कड ेआह े

कायदशेीर द�तऐवज �ान, 
एनओसी, इ. हो हो आप�या कड ेआह े

एम.सी.जी.एम व इतर 
�ािधकाया�शी �वहार कर�याचे 

कौश�य 
हो होय, आ�ही �यात त� आहोत 

सोसायटीतील सद�यांची 
आव�यकता आिण योजनानंसुार 

िडझाईन 
हो होय, आ�ही �यात त� आहोत 

गुणव�ा समजून आिण �ोत 
आिण सुिवधांचा खच� िवकसकां�या शुभे�छा मत े सोसायटीचा िनण�य आिण आ�ही 

माग�दश�न करणार आहोत 
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��येक सद�यासाठी अित�र� 
काप�ट �े� 

कमी �े� आिण िवकसका�ंया 
नावाखाली 

सं�थे�या िनण�यानुसार, अिधक �े� 
आिण सोसायटी�या नावावर 

िव�� / सोसायटीसाठी 
अित�र� काप�ट ए�रया िवकसकांचे नाव सोसायटीचे नाव 

कॉप�स फंड खूप थोडे उ� 

पुन�वकास - �ारंभ आिण समा� िवकसकां�या शुभे�छा मत े फा�ट एडं टाइम टाइम 

सरकार�या िनयमानुसार 
पुन�वकासाची रचना आिण 

बांधकाम 
खा�ी नाही सरकारी िनयम आिण मंजरु�चे पूण� 

पालन 

गंुतवणूक �मता आिण फंड 
�व�थापन 

िवकासक िवकासकावर अवलंबून 
असतो 

सोसायटी संघ आिण �व�थापन बँक 
कज� �ारे आयोिजत. 

सोसायटी संघ आिण 
�व�थापन बँक कज� �ारे 

आयोिजत. 

िवकासक िवकासकावर अवलंबून 
असतो सं�थे�या िनण�यानुसार 

भा�ाने �या आिण लावा फ� काही मिहने पीडीसी �कवा 
मािसक चेक सोसायटी�या िनण�यानुसार 

आयओडी, सीसी, टीडीआर / 
एफएसआयच े�व�थापन 

िवकासक िवकासकावर अवलंबून 
असतो होय सोसायटीचे नाव 

अित�र� जागा िवक�याची 
�मता होय होय सोसायटीचे नाव 

राह�यासाठी ना हरकत िवलंब �कवा सा�य होऊ शकत 
नाही वेळे वर 

डटे सेटलम�ट 
 

सोसायटी आधीच असेल 

 

मुबंई म�य े�व-पुन�वकास कोणी करावा? 

§ सोसायटीचा �वत:चा पुन�वकास सोसायटीनेच आप�या �य�ाने, �वतःचे अथ� वाप�न आिण 
�ावसाियक स�लागारा�या मदतीन ेकरावा. पुन�वकासाची म�य ेसोसायटी, व �याचे सद�यांचा 
पूण� सहभाग अस�याने या ���येत संपूण� पारदश�कता आह.े 
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§ सोसायटी सद�य त े�वत: ची पुन�वकासाची ���या क� इि�छता, ह ेठरवणे आिण एक� येणे. 

§ सहकारी गृहिनमा�ण सं�था, जी �वत: पुन�वकासावर िनण�य घेईल. 

§ कोणतीही सहकारी गृहिनमा�ण सं�था जेथे िव�मान एफएसआय खच� 1.0 �कवा अिधक आह े

§ सहकारी गृहिनमा�ण सोसायटी, पुन�वकासात �वत: थोडा िनधी िनवेष क�न, सवा�त �या�त 

फायदा �ा� क� इि�छत असेल. (कमाल �े�, कमाल िनधी, कमाल कार पा�कग, कमाल सुिवधा 

आिण बँक �ेिडट एक �चंड र�म येथे). 

§ २५०० चौरस िम. पे�ा कमी �े�फळ असलेला �लॉट अस�यास आिण छोटी सोसायटी अस�यास. 

§ सोसायटी अिव�सनीय व छो�ा िवकसका बरोबर पुन�वकास क� इि�छत नस�यास.  

§ को-ऑपरे�ट�ह हाऊ�सग सोसायटी िल., �यांना आप�या गरजेनुसार सद�यांना पुन�वकिसत क� 

इि�छतात. 

§ गृहिनमा�ण हाऊ�सग सोसायटी ( सोसायटी), इमारत िनि�त वेळेवर पुन�वकासाची ���या पूण� 

क� इि�छत अस�यास. 

§ सहकारी गृहिनमा�ण सोसायटी, पुन�वकास ���या पूण� िनयं�णात घेऊ इि�छत अस�यास 

§ सहकारी गृहिनमा�ण सोसायटी, �यास सोसायटीकड े 100% कायदशेीर मालम�ेचे ह� हवे 

अस�यास  

 

सोसाइटी चा �व-पुन�वकास कसा करावा ? 

आम�या मदतीन,े िव�मान सं�थेचे सद�य सहजपणे आप�या जागेची पुन: िवकास क� शकतात. 

कोण�याही िवकसकािवना, सोसायटी सहजपणे �या�या सोसायटी पु�हा िवकिसत होऊ शकते. 

'होय', एक� आपण ह ेक�, आ�ही �वत: ची पुन�वकास, सव� तांि�क व आ�थक पैलू काळजी पुन�वकास 

सोसायटीचा मोटो असेल तर �वत: �न सव� िनण�य घेवून पु�हा िवकास क� शकतात. 

आ�ही �वयं' पुन�वकास स�लागारा �ा ना�यान े कंपनी ची �थापना केली आह.े क�स�ट�सी संचालक 
िनलेश कोलिडया आिण इं�नील चं�ा�े, �ां जवळ ४0 वष � एकि�त अनुभव आह.े आ�ही आ�कटेक �हणून 
20 दशल� पे�ा अिधक चौरस फूट च े�लां�नग आिण अंमलबजावणी केलेली आह.े आ�ही सोसायटीशी 
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संपक�  साध�यासाठी िनवासी प�रसरात एक �बद ू संपक�  (Singal Point of Contact) �दान 

कर�यासाठी �थािपत केले आह.े आ�ही एक गरज ओळखली आह.े  पुन�वकास ���या पारदश�क आिण 
सोसायटीला जा�तीत जा�त फायदा �दान िमळावा �हणून आ�ही काय�रत आहोत. गृहिनमा�ण सोसायटी 
सिमती सद�याला, �वतःला, कसे पुन�वकास कसा करावा, (उदा मंुबई महानगरपािलका िवकास िनयं�ण 

िनयमावली, िवकास योजना, IOD, सीसी, कसे �ा� करावे, बँकेकडून कज� कसे �ा�करावे, ती ���या 

आिण इ. साठी स�ला दतेो. 

आ�ही संपूण� ���येसाठी �ान आिण माग�दश�न पुरवून सोसायटीला मदत कर�यासाठी येथे आहोत. 
आम�या सव� �ान आिण अनभुवासह, आ�ही आप�याला ���या कर�यास माग�दश�न व सहा�य करतो: 

· �ॉपट� संबंिधत द�तऐवज जसे क� कॉ�वेयंस, �ॉपट� काड� इ. 

· डीपीची �ट�पणी आिण स� मंजूर झालेली एमसीजीएम लेआउट आिण स�याची इमारत ओसी 
इ. 

· ��तािवत इमारत आिण �क�प अहवालाची �वहाय�ता अहवाल 

· कजा�ची मु�य मा�यता आिण बँकेकडून बंदी 

• सव� आ�कटे�चरल लेआऊटची तयारी आिण महानगर पािलका (महानगर महानगरपािलका) 
(आयओडी, सीसी इ.) िमळ�यापासून �वीकृती. 

• िडझाइन आर.सी., िविवध कं�ाटदार आिण काम आिण गुणव�ा िनयं�ण आिण वेळ वर पूण� 

दखेरेख (जसे क� नागरी / आरसीसी, िव�ुत कं�ाटदार, नळ ठेकेदार, HVAC, इ�यादी) �थान. 

• ओसीसह वैयि�क िव�� करार आिण डोिमसाईल �माणप� 

· िव��यो�य युिन�स आिण उव��रत �े�ांची िव��, आिण �याच कराराची 

• पुन�वकासाची बँक कज� आिण कॉप�स फंड पूण� करणे 

�ा आिण अशा सव� कामा साठी संपक�  साधावा.. 
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