अन धकृत बांधकाम नय मतीकरण ( श मत संरचना) 2017 FAQ
1) कधीपयतची बांधकामे नय मत होणार आहे त ?
द. 31/12/2015 पव
ु $ अन&धकृतपणे बांधून पण
ु ) झालेल,.
2) कोण-या .कारातील बांधकामे नय मती होऊ शकतात ?
र हवास झोन, वा3ण4य झोन, औ घ&गक झोन, आर8णास पया)यी जागा नयमानस
ू ार द:यास
आर8णामधील (गाड)न, =ले>ाउं ड, ओपन Aपेस आर8णे वगळून) शासकCय जागेवर जर संब&धत
Dवभागाचा नाहरकत दाखला सादर के:यास, Dवकास

नयंGण

नयमावल,Hया तरतद
ू ,नस
ू ार पण

मंजरू , न घेता केले:या बांधकामासाठJ.
3) कोण-या .कारातील बांधकामे नय मत होऊ शकणार नाह,त ?
C.R.Z.I 8ेG, Mangroves चे 8ेG, बफर झोन, वन Dवभागामधील 8ेG, >ीन झोन, गाड)न,
=ले>ाउं ड, ओपन Aपेस आर8णामधील बांधकामे, धोकादायक बांधकामे व द. 1/1/2016 नंतर
बांधलेल, वा

पण
ु ) झालेल, बांधकामे नय मत होणार नाह,त.

4) नय मती करणाची प[दती कशी असेल ?
ठाणे महानगरपा लकेने

द. 08/01/2018 रोजी . स[द के:यानस
ू ार ऑनलाईन _कं वा नागर,

सDु वधा के`ामधून Dवह,त नमa
ू यातील अजा)ची .त सह लायसaस वाAतDू वशारद / लायसaस
सDव)अर / इंजीनीअर यांHया माफ)त अर्ज आवdयक कागदपGांसह इकडील काया)लयात सादर
के:यानंतर सदर अज) सहायक आयe
ु त संबधीत .भाग स मती यांHयाकडे कर आकारणी व
8ेGाबाबतचा अहवाल घेfयाकर,ता पाठDवfयात येईल. -यांHया माफ)त अहवाल .ा=त झा:यानंतर
शहर Dवकास Dवभागाचे अ भयंते Aथळ पाहाणीसह छाननी कiन नकाशात काह, बदल अस:यास
तो सच
ु वन
ू .करण त-वता : मंजूर करतील व .शमन श:
ु काची रeकम

निlचत करतील.

संब&ं धतांनी श:
ु क महानगरपा लका कोषागरात जमा के:यावर नय मतीकरणाचा आदे श लायसaस
वाAतDू वशारद / लायसaस सDव)अर / इंजीनीअर nदारा संब&धतांस नग)मीत करfयात येईल.
5) रA-याची _कमान oं द, _कती असावी ?
गावठाण साठJ _कमान 4.5 मी. व pबगरगावठाणसाठJ _कमान 6 मी.
6) _कती उं ची पयतHया इमारती नय मत होऊ शकतील ?
25 मी पयत (7 मजले) माG -यापढ
ु ,ल 36 मी. पयतच अ&>शामक DवभागाHया ना हरकत
दाख:यानंतर.

7) साईड मािज)न _कमान _कती असावे ?
10 मी. उं चीपयत सव) बाजूंनी _कमान 0.75 मी., 10 ते 24 मी. उं चीपयत Dवकास

नयंGण

नयमावल,पे8ा 50% माज$न परु े से, 24 ते 36 उं ची कर,ता 50% माज$न _कं वा अ&>शामक
DवभागाHया दाख:या.माणे.
8) एफ. एस.आय._कती असणार ?
Dवकास नयंGण नयमावल,तील तरतद
ू ,नस
ू ार तसेच या nय तuरeत बा:कनी, पॅसेज, टे रेस, िजना
याकर,ता D.मीयम श:
ु कांHया भरणा कiन तसेच
D.मीयम F.S.I

नयमानस
ू ार रAताiंद,.माणे ट,.डी.आर व

अनz
ू ेय होत अस:यास ट,.डी.आर घेऊन _कं वा D.मीयम F.S.I

घेऊन 8ेG

वाढवन
ू .-य8 एफ.एस.आय. वाढवता येऊ शकतो.
9)

िजना,

पॅसेज

नयमावल,नस
ू ार

तसेच

भु नद| शांकात

न

धरfयात

आले:या

बाबी

कर,ता

Dवकास

नयंGण

मळ
ू भू नद| शांकाHया 30% पयत सवलत दे ऊन 8मापीत करता येईल -याकर,ता

वाढ,व जमीन म:
ु यांचा 10% श:
ु कांची आकारणी करfयात येईल.
10) नय मतीकरणासाठJ _कती श:
ु क भरावे लागेल ?
i) !वकास श$
ु क :र%हवास वापरासाठ)
0.5% भख
ु ंड 8ेG x ज मनीचा रे डी रे कनर दर अ&धक
2 % बांधकाम 8ेG x बांधकामाचा रे डी रे कनर दर
वा*ण+य वापरासाठ)
0.5% भख
ु ंड 8ेG x ज मनीचा रे डी रे कनर दर अ&धक
4 % बांधकाम 8ेG x बांधकामाचा रे डी रे कनर दर
ii) इ-.ा/01चर चाज3स = Dवकास श:
ु क
iii) 4मापीत श$
ु क = 2 x Dवकास श:
ु क
iv) मािज7न कमतरता कर8ता – 50% बांधकाम 8ेG x बांधकामाचा रे डी रे कनर दर + 10% कमी
मळत असलेले मोकळया जागेचे 8ेG x ज मनीचा रे डी रे कनर दर

v) पा9क:ग सवलतीकर8ता –
अ) र हवास इमारतीकर,ता - 20% x 13.50 x ज मनीचा रे डी रे कनर दर
ब) इतर इमारतीकर,ता - 50% x 13.50 x ज मनीचा रे डी रे कनर दर
vi) ट8.डी.आर खरे द8 कDन लोडींग के$यास ट,.डी.आर खरे द, व वापर श:
ु क.
vii) 020/0.30 ! मीयम F.S.I वापर$यास
अ) र हवास वापराकर,ता - 60 % बांधकाम 8ेG x ज मनीचा रे डी रे कनर दर इतके
ब) वा3ण4य वापराकर,ता - 80 % बांधकाम 8ेG x ज मनीचा रे डी रे कनर दर इतके

