ठाणे महानगरपािलका, ठाणे
नागरी समुह िवकास योजने अंतगत िकसननगर यु.आर.पी. . १२
व टेकडी बंगला यु.आर.पी. .०६ बाबत जाहीर सूचना.
महारा शासनाने िनणय .िटपीएस-१२१३/२७२६, िद.0५/0७/२०१७ अ ये ठाणे महानगरपािलका े ात
नागरी पुनिनमाण समूह िवकास योजनेबाबतचे िनयम मंजुर केलेले आहेत. ानुसार महापािलका े ात "समूह
िवकास योजना" राबिव ात येत आहे. सदर योजनेत पा हो ाक रता िद. 0४/0३/२०१४ पूव चे बांधकाम व भोगवटा
असणे आव क आहे.
िकसननगर येथील यु.आर.पी. .१२ येथील नागरी समुह योजनेचे आराखडे मा.उ ािधकार सिमतीने मंजुर
केलेले असून, सदर आराख ामधील भोगवटाधारकांची ाथिमक यादी कर ाचे काम सु असून, सदर यु.आर.पी.
मधील भोगवटाधारकांची मोठी सं ा ल ात घेता सदर ाथिमक यादी शी गतीने अंितम कर ाक रता
जागेवरील भोगवटाधारांचे बायोमॅटीक स
णाचे काम महापािलकेमाफत िद.१२/०३/२०१९ पासून सु कर ांत येत
आहे.
िकसननगर यु.आर.पी. .१२ चे आराखडे वागळे भाग सिमती तसेच महापािलके ा संकेत थळावर िस
कर ांत येत असून, भोगवटादारांनी ांचे खालील माणे पुरावे
स
णा ा वेळेस उपल क न देणे
आव क आहे.
अ) महापािलकेची िद.०४/०३/२०१४ पुव ची िनवासी कर आकारणी व खालील पैकी कोणताही ०१ पुरावा.
१) िज ािधकारी कायालयामाफत कािशत केलेली अंितम मतदार यादी/िनवडणुक ओळखप , २) िवद्युत देयक,
३) ज -मृ ु दाखला, ४) पासपोट, ५) टेिलफोन िबल, ६) पाणी पुरवठा जोडणी, ७) आयकर अथवा इतर कर भरणा
के ाचा दाखला, ८) शाळेचा दाखला, ९) बँक खाते उघड ाचे पासबुक, १०) अिधवास माणप , ११) इ शुर
पॉिलसी, १२) पे शन काड, १३) िद ांग माणप /ओळखप , १४) िववाह नोंदणी माणप , १५) गॅस पुरवठा िबल,
१६) आधारकाड, १७) रा शासना ा महसुल िवभागाकडुन अकृिषक परवानगी अथवा अकृिषक वापर िनयिमत
कर ाची परवानगी व ावेळी भरले ा अकृिषक कर/अकृिषक दंडा ा रकमेची पावती, १८) नोंदणीकृत
असले ा सहकारी गृहिनमाण सं थेचे सहा क िनबंधक, सहकार यांनी मािणत केलेले भाग माणप
ब) महापािलकेची िद.०४/०३/२०१४ पुव ची अिनवासी/संयु कर आकारणी व खालील पैकी कोणताही ०१ पुरावा.
धािमक, शै िणक, वािण क, औ ोिगक िकंवा िनवासेतर तसेच संयु
वापरातील मालम ाधारका ा नावे पुव
िदलेला व यापुढेही चालु राहणारा शासकीय, िनमशासकीय िकंवा थािनक
रा
सं थेचा परवाना, लायस
(गुमा ा लायस , खानावळ िकंवा उपहारगृह लायस , औ ोिगक परवाना), वीज िबल, दुर नी देयक, िव ीकर,
वसाय कर, बँकेत उघडले ा खा ा ा बँकेचे पासबुक, आयकर अथवा इतर करांचा भरणा के ाचा अथवा इतर
कायदेशीर पुरावे.
तसेच टेकडी बंगला यु.आर.पी. .०६ मधील ा भोगवटाधारकांचे बायोमॅटीक स
ण अ ापयत झालेले
नाही ांनी "
र क " नौपाडा भाग सिमती येथे कायालयीन वेळेत वा
ा ा पुरा ासहीत बायोमॅटीक
स
णाक रता उप थत राह ाबाबत िवनंती कर ांत येत आहे.

सहा क आयु तथा
पदिनदशीत अिधकारी,
नागरी समूह योजना,
यु.आर.पी. .१२ िकसननगर,
वागळे भाग सिमती,
ठाणे महानगरपािलका, ठाणे

सहा क आयु तथा
पदिनदशीत अिधकारी,
नागरी समूह योजना,
यु.आर.पी. .०६ टेकडी बंगला,
नौपाडा-कोपरी भाग सिमती,
ठाणे महानगरपािलका, ठाणे

