ठाणे महानगरपािलका,ठाणे
शहर िवकास िवभाग
अभय योजना
ठाणे महानगरपािलका क्षेत्रात परवानगी घेतलेले बांधकाम परं तु वापर परवाना न

घेता सु

असले या वापराकरीता दं ड आकारणीम ये सट
ु दे ऊन वापर परवाना अदा

करणेकरीता सध
ु ारीत अभय योजना जाहीर सच
ु ने दारे प्रिस द कर यात येत आहे . सदर

अभय योजने अंतगर्त िनवासी व वािण य भोगवटादारांकरीता प्रती भोगवटादार नाममात्र

दराने दं ड आकारणी क न योजने या अटी शतीर्ची पुतत
र् ा क न वापर परवाना अदा
कर यात येणार आहे .

सदर योजने अंतगर्त िविहत नमु यातील अजर् ठाणे महानगरपािलके या संकेत थळ

www.thanecity.gov.in

व

नागरी सिु वधा

कद्र,

तळ

मजला,

महापािलका

भवन,

पाचपाखाडी, ठाणे येथे उपल ध आहे त.

मािहतीसह पूणर् भरलेले अजर् हे संबधीत सेक्टरचे उप अिभयंता, शहर िवकास

िवभाग, 4 था मजला, मख्
ु य कायार्लय, पाचपाखाडी, ठाणे येथे कायार्लयीन िदवशी दप
ु ारी
3.00 ते 5.00 या वेळेत ि वकार यात

येतील.

मा. महासभा ठराव क्र. 768 िद. 20/07/2017 नस
ु ार जाहीर आ हान

दारे सदर

योजना प्रिस द कर यात आलेली असन
ू सदर योजना िद. 30/06/2018 पयर्ंत अमलात
राहील.

सवर् सहकारी गह
ृ िनमार्ण सं था यांनी सदर योजनेत सहभागी होऊन सदर योजनेचा

लाभ घ्यावा.

सही/सहायक संचालक
नगर रचना,
ठाणे
महानगरपािलका,ठाणे

ठाणे महानगरपािलका, ठाणे
अभय योजने अंतगर्त अिधकृत इमारतीकरीता वापर परवाना प्रमाणपत्र

प्रा त क न

घेणेसाठी करावयाचा अजर्.

10/- िकंमतीचा

प्रित,

कोटर् फी

सहायक संचालक नगर रचना,

टॅ ा प येथे

िचकटवावा

ठाणे महानगरपािलका,ठाणे.
महोदय,

मी आ ही,खाली सही करणारे , ठाणे महानगरपािलके या मा. सवर् साधारण सभेने
ठराव क्र.768, िद.20/7/2017 अ वये ठरिव यानुसार आमचे

अिधकृत इमारतीसाठी

अभय योजने अंतगर्त दं डा मक शु क आका न भागश:/पूणर् वापर परवाना प्रमाणपत्र

िमळणेसाठी अजर् क

इि छतो.

बांधकाम/सदिनकेचा/इमारतीचा तपिशल खालील प्रमाणे.
*1) अजर्दारा सं थेचे नाव

:-

*2) अ) प ता

:-

ब) दरू वणी क्रमांक

:-

क) ईमेल आयडी

:-

*3) सदिनकेबाबत तपिशल

:-

अ) सदिनकांची संख्या

:-

क) वापराचा प्रकार

:-

ब) सदिनकेचे चटई क्षेत्र

:-

*4) महानगरपािलके या मंजरू ीचा तपिशल

(खालील पैकी कोणतेही एक दाखल करणे आव यक)

5)

अ) मंजरू ीचा तपिशल िवकास प्र ताव क्र. व वषर्

:-

ब) सी.सी.प्रमाणपत्र

:-

क) जोता प्रमाणपत्र

:-

िनयमाकुल करावयाचा प्र ताव (वाढीव क्षेत्र)

:-

वा तुिवशारदाचे नाव

:-

प्र तावासोबत

िवकास

िनयंत्रण

िनयमावलीतील

तरतूदीनूसार

िटडीआर/

िप्रिमयम

भिू नदशांकासह

वा तूिवशारदाने सोसायटी माफर्त प्र ताव दाखल
केला आहे का?

6)

प्रवतर्क/ िवकासकाचे नाव

*7) मालम ता

कर

आकारणीचा

:िदनांक

िवभागाकडील दाखला जोडणे आव यक)

*8) वापराचे िदनांकाबाबतचा पुरावा (खालील

(कर :-

पैकी

कोणताही एक)
अ) रे शन काडर्

:-

ब) िवज दे यक

:-

क) िनवडणक
ू मतदार काडर्

:-

चौ.मी.
िनवासी/वािण य/औ योिगक

ई) नळ जोडणीचा िदनांक
*9)

ट्रक्चरल

टॅ िबिलटी प्रमाणपत्र/

:ट्रक्चरल ऑिडट

:-

10) अ) इमारतीची उं ची 25 मी. पेक्षा जा त आहे का?

:-

अहवाल संपूणर् इमारतीसाठी िद.14/1/2009 रोजी या
अिधसच
ु नेनस
ू ार

(तळ+7 मज यांपेक्षा जा त)

ब) होय, अस यास मख्य अिग्नशमन अिधकारी

होय/नाही

:-

यांचा वापर परवा यासाठीचा ना हरकत दाखला
जोडणे
11) गह
ृ िनमार्ण सं था अस यास

भाग प्रमाणपत्र (शेअर सटीर्िफकेट)/अ य न दिणकृत

:-

जोडले

:-

होय /नाही

करारना या या प्रती.

आ ही वापर परवाना प्रमाणपत्र मंजरू ीसाठी िनयमानस
ु ार आव यक असलेले शु क

भरणेस तयार आहोत.

आ हास अवगत आहे की, उक्त िनवेदन हे नागरी सेवक यांचे समोर (Public

Servant) दे यात येत आहे व उपरोक्त िदलेली मािहती चक
ु ीची/ खोटी आढळ यास

भारतीय फौजदारी दं ड संिहतेनस
ु ार सक्षम प्रािधकरणा दारे कारवाई करीता आ ही पात्र

अस.ु

सांक्षिकत /नोटराई ड केले या कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे

1)
2)
3)
4)
5)
आपली िव वास,ू

अजर्दाराची सही
(अजर्दाराचे नाव)
िदनांक :िटप :- * ने संबोधले या अनुक्रमांकाची मािहती दे णे बंधनकारक आहे

कत कायार्लयीन कामाकरीता

1)

दाखल केले या कागदपत्रानूसार प्रमािणत

:-

दाखल केले या कागदपत्रांचा तपिशल

::-

केलेले क्षेत्रफळ

2)

दाखल

केले या

वापराचा िदनांक-

कागदपत्रानूसार

प्र यक्ष

दाखल केले या कागदपत्रांचा तपिशल
वापर सु

3)

के यापासन
ू चा कालावधी

:-

प्रमाणीत मालम ता कर आकारणीचा िदनांक

वषर्

मिहने

:-

–दाखल केले या कागदपत्रांचा तपशील

4)

ट्रक्चयरल

टॅ िबिलटी प्रमाणपत्र / ट्रक्चयरल

:-

ऑडीट अहवाल- ट्रक्चयरल अिभयं याचे नाव

शु क
अभय योजनेसाठी खालील प्रमाणे दं डा मक शु क लागू असेल.
कालावधी

िनवासी/वािण य भोगवटाधारकांकरीता
प्रित भोगवटादार

िनवासीकिरता
30.00 चौ.मी. पेक्षा कमी चटईक्षेत्र (स जासह)

रक्कम

. 5,000/-

रक्कम

10,000/-

रक्कम

. 25,000/-

रक्कम

50,000/-

असले या

रक्कम

20,000/

15.00 चौ.मी. ते 25.00 चौ.मी. पयर्ंत चटईक्षेत्र

रक्कम

. 50,000/

रक्कम

50,000/-

असले या सदिनंकासाठी प्रित सदिनका
30.00 चौ.मी. ते 40.00 चौ.मी. पयर्ंत चटईक्षेत्र
(स जासह) असले या सदिनंकासाठी प्रित सदिनका
40.00 चौ.मी. ते 60.00 चौ.मी. पयर्ंत चटईक्षेत्र
(स जासह) असले या सदिनंकासाठी प्रित सदिनका
60.00 चौ.मी. पेक्षा जा त चटईक्षेत्र (स जासह)
असले या सदिनंकासाठी प्रित सदिनका
वािण यकिरता
15.00 चौ.मी.

पेक्षा

कमी

चटईक्षेत्र

वािण य गाळासाठी प्रित गाळा
असले या वािण य गाळासाठी प्रित गाळा
25.00 चौ.मी.

पेक्षा

जा त

चटईक्षेत्र

असले या

वािण य गाळासाठी प्रित गाळा

यावा.

वरील कागदपत्रांची तपासनी कर यात आलेली असन
ु प्र ताव दाखल कर यात

उप अिभयंता
शहर िवकास िवभाग
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे

िदवस

