ठाणे महानगरपािलका,ठाणे
शहर िवकास िवभाग
जािहर प्रकटन
महानगरपािलका ह ीतील अनिधकृत बांधकामाचे प्रशमन शु क (Compounding Charges)
वसल
क न प्रशिमत
ू

संरचना (Compounded Structure)

करणेबाबत

शासनाचे

महारा ट्र

नगरिवकास

िवभागाने

हणुन घोिषत क न िनयमानक
ु ूल
शासन

िनणर्य

क्रमांक

िटपीएस-

1814/प्र.क्र.82/14/िनयम/निव-13, िदनांक 7/10/2017 अ वये िनयम प्रिस द केले आहे त. िनयमाची प्रत
www.thanecity.gov.in हया संकेत थळावर नागिरकां या मािहतीसाठी आिण डाउनलोडकरीता ठे व यात
आली आहे . सदर शासन िनणर्याम ये नमूद िनकषांचा आधार घेऊन ठाणे महानगरपािलका ह ीतील
अनिधकृत

बांधकामाचे

िनयमानुकूल

करणेसाठीचे

प्र ताव

जागामालक/भोगवटाधारक

यांचेकडून

मागिव यासाठी येत आहे त.
शासना या सदर धोरणेनुसार ठाणे महानगरपािलका ह ीतील िदनांक 31/12/2015

पुवीर् झालेली

अनिधकृत बांधकामाचे प्रशमन आकार लावून ‘प्रशिमत संरचना’(Compounded Structure)

हणुन

घोिषत क न घेणेसाठी ही सावर्जिनक सुचना/जािहर प्रकटन प्रिस द कर यात येत असुन हे जािहर प्रकटन
प्रिस द

झा यापासन
ु

िनयमानुकुल

क न

िदनांक

30/6/2018

घेणेबाबतचे

प्र ताव

पयर्ंत
ठाणे

नागिरकांना

अशाप्रकारचे

महानगरपािलकं या

अनिधकृत

नगररचना

बांधकामाचे

िवभागाकडे

दाखल

कर यासाठी आवाहन कर यात येत आहे . सदर कालाविधनंतर प्रा त होणार्या प्र तांवांचा िवचार केला
जाणार नाही व अशी बांधकामे िन कासनास पात्र राहतील यांची सवर् नागिरकांनी न द घ्यावी.
िदनांक 31/12/2015 पुवीर्ची अनिधकृत बांधकामे ‘प्रशिमत संरचना’ (Compounded Structure)
हणुन घोिषत क न घेणेसाठी दाखल करावयाचे प्र ताव हे अजार् या िवहीत नमू यात व

याम ये नमूद

आव यक कागदपत्रासंह महानगरपािलके या नगररचना िवभागाकडे ि वकार यात येतील. प्र ताव दाखल
करतांना कोणती अनिधकृत बांधकामे िनयमीतीकरणासाठी पात्र राहतील व कोणती िनयिमत कर यासाठी
पात्र राहणार नाहीत याचा तपिशल खालीलप्रमाणे राहील. िमळकतधारकांनी पात्र नसलेली अनिधकृत
बांधकामे िनयतीकरणासाठीचे प्र ताव दाखल क

नयेत.

1) सदर िनयमाम ये खालील प्रमाणे अनिधकृत िवकासा या समावेश कर यात येणार नाही.
a) ना िवकास क्षेत्रामधील िकंवा C.R.Z-I क्षेत्रामधील, Mangroves, वन िवभागामधील अनिधकृत
िवकास
b) Buffer Zones मधील अनिधकृत िवकास
c) Structurally unsafe building
d) रिहवास क्षेत्र, वािण य क्षेत्र व औधयोगीक क्षेत्र यतीरीक्त क्षेत्रामधील बांधकाम
e) िवकास योजनेमधील अनज्ञ
ू ेय वापरा यतीरीक्त वापरा करीता रिहवास क्षेत्र वगळता
2) खालील नमूद अनिधकृत िवकास क्ष्मापीत इमारत

हणून घोषीत करता येईल जर ते खालील

बाबींची पूतत
र् ा करत अस यास
a) वगर् 2 खालील जमीनीवरील अनिधकृत बांधकाम जर

या करीता सक्षम प्राधीकरणा या

नाहरकत दाखला सादर के यास
b) लेग्राउं ड, गाडर्न व नकाशामधील मोकळया जागा
आरक्षण िनयमानस
ू ार कायर्वाही क न

यितरीक्त राखीव भूखंडावर जर सदर

थल
्ं ातरीत िकंवा र

कर यात आले अस यास व

करीता येणारा खचर् मालक / भोगवटादार भर यास तयार अस यास

या

c) र ता, रे वे, मेट्रोकरीता राखीव भूखंडावर जर सदर आरक्षण िनयमानूसार कायर्वाही प्र तावीत
क न

थलांतरीत के यास

d) बांधीव राखीव भख
ू ंडावर जर Accommodation Reservation
e) Land Use Zone िनयमानूसार बदल क न घेत यास व

या तरतद
ू ी पण
ू र् होत अस यास
या करीता येणारा खचर् मालक /

भोगवटादार भर यास तयार अस यास
f) शासकीय जमीनीवर िकंवा िनयोजन प्राधीकरणा या जमीनीवर जर

या करीता संबधीत

प्राधीकरणा या नाहरकत दाखला िकंवा भाडेत वार दयावयाचा दाखला सादर के यास
g) Special Scheme for rehabilitation or resettlement of any project affected person मधील
जमीन िनयोजन प्राधीकरणाचा अिधकारा वये
3) रिहवास क्षेत्र, वािण य क्षेत्र व औ योगीक क्षेत्राम ये िनयमानूसार अनुज्ञेय बांधकाम

यांना मंजूरी

न घेता उभार यात आले अस यास यांना क्षमापीत शू क आका न Compounded Structures
हणून संबोधता येईल
4) रिहवास क्षेत्र, वािण य क्षेत्र व औ योगीक क्षेत्रामधील बांधकामे Compounded Structures
हणून संबोधता येईल जर खालील बाबीची पूतत
र् ा करत अस यास
a) भूिनर्देशांक
b) इमारतीची उं ची
c) मोकळया जागा
d) Coverage
e) र
f)

याची ं दी

इतर बाबी उदा. पाक ग, िज याची ं दी, ड्रेनेज, पाणी पूरवठा, वक्ष
ृ , अग्नीशमन िवभागाकडील
नाहरकत दाखला,
वरील

नमद
ू

ट्रकचरल

टे बीलीटी इ.

के यानस
ू ार

िनयिमतीरणासाठी पात्र अनिधकृत

प्रशिमत

संरचना

(Compounded

Structure)

हणन
ू

बांधकामाचे िनयिमत करतांना िवकास शु क, पायभूत सुिवधा

शु क व प्रशमन शु क लागु राहील.
िटप:-

सदरचे जािहर प्रकटन आिण शासन अिधसुचना ठाणे महानगरपािलके या संकेत थळ

www.thanecity.gov.in वर उपल ध कर यात आलेले आहे .

सही/सहायक संचालक नगर रचना
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे

ठाणे महानगरपािलका,ठाणे
प्रित,
मा. सहायक संचालक नगररचना
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे
िवषय :-

महारा ट्र प्रादे िशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, 1966 मधील कलम 52
क नुसार अनिधकृत बांधकामे प्रशमन शु क लावुन प्रशिमत (Compounded
Structure)

हणुन िनयिमत करणेबाबत.

संदभर् :- शासन िनणर्य क्र.िटपीएस-1814/प्र.क्र.82/14/िनयम/निव-13. िद.7/10/2017
महोदय,
उपरोक्त िवषयाबाबतचा शासन िनणर्यानुसार ठाणे महानगरपािलकेने प्रिस द केलेले जािहर
प्रकटन मी वाचले असुन मी/आ ही िदनांक 31/12/2015 पुवीर् केलेले अिनिधकृत बांधकाम
प्रशिमत संरचना (Compounded Structure)

हणून घोिषत क न घेणेकामी खालील प्र ताव

दाखल करीत आहे . िनयमानुसार महानगरपािलकेस दे य असलेले सवर् शु क भर यास मी तयार
आहे . बांधकाम

िनयमीतीकरणासाठी खालील मािहती सादर करीत आहे तसेच

कागद पत्रे सादर करीत आहे .
1)
2)

अजर्दाराचे /भुखंडधारकाचे नाव व प ता

:-

भख
ु ंडाचे क्षंत्र

:-

भुखंड व यावरील बांधकामाचा तपशील

:-

बांधकामाचे क्षेत्र
3)

:-

अिभ यांस मंजुर त कालीन िवकास योजनेचा व :-

सुधारीत मंजुर िवकास योजनेचा भाग नकाशाची
स यप्रत
4)
5)

जागे या

चत:ु िसमा

दशर्िवणारा

अिधकृत

नकाशा (TILR) व जागेचे

Survey sheet

मालकी

(7/12

हक्काचे

उतारे

मोजणी :-

उतारा,मालम ता :-

पत्र,B-form)
6)
7)
8)

नगररचना योजनेम ये

समािव ठ अस यास अंितम :-

भुखंडाचा चतु:िसमा दशर्िवणारा नकाशा
जागेचा Title Search Report
जागेचा

U.L.C

बाबत

9)

जागेबाबत व
मा.

यावरील अनिधकृत बाधंकामाबाबत :-

यायालयात

यािचकेलचा

प्रािधकरणाचा :-

समुिचत

दाखला

:-

दाखल

तपिशल

व

कोण याही
सघ

:

प्रकरणाचा/

ि थतीबाबत

प्रितज्ञापत्र
10)

परवानाधारक
िवहीत
नकाशा

11)
12)

वा तिू वशारद/

नमु यातील

प्र ताव

अिभयंता

यांचेमाफर्त :-

अनिधकृत

बांधकाम

मा यताप्रा त Structural Engineer दारा बांधकाम :मजबुितबाबतचे प्रमाणपत्र (Structural Stability)
अजर्दाराचे

बांधकाम

असलेबाबतचे

कर

िदनांक 31/12/2015 पुवीर्चे :िवभागाकडील

दाखला

व

यासोबतची

वयंघोषणापत्र
13)

अजर्दाराचे बांधकाम इमारतीची उं ची 25.0 मी. पेक्षा :जा त अस यास अिग्नशमन िवभागाचा
नाहरकत दाखला

14)
15)

16)

बांधकाम हे भोगवटा वगर् – 2 चे जिमनीवरील :अस यास महसूल िवभागाकडील ना-हरकत दाखला
दाखल

नकाशामधील

बांधकाम

िवकस

िनयंत्रण :-

िनयमावलीतील तरतूदी नुसार अनुज्ञये आहे िकंवा
कसे

सदर बांधकामाम ये काही सवलती अपेक्षलेली आहे
िकंवा कसे?

: -

अस यास याचा तपशील.

वरील प्रमाणे अजार्तील मािहती व कागदपत्रे ही खरी असुन ती खोटी अस याचे आढळून
आ यास सवर् प्रकार या कायदे शीर कायर्वाहीस मी पात्र राहील याची मला जािणव आहे .
भुखंडधारकाची

वाक्षरी

नाव :प ता :-

वा तूिवशारदची
नाव

वाक्षरी

:-

परवा याचा तपिशल:-

