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१) कधीपय�तची बाधंकाम ेिनयिमत होणार आहेत कधीपय�तची बाधंकाम ेिनयिमत होणार आहेत कधीपय�तची बाधंकाम ेिनयिमत होणार आहेत कधीपय�तची बाधंकाम ेिनयिमत होणार आहेत ????    

�द.३१/१२/२०१५ पुव� अनिधकृतपणे बांधुन पुण� झालेली. 
२) कोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमती होऊ शकतात कोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमती होऊ शकतात कोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमती होऊ शकतात कोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमती होऊ शकतात ????  

रिहवासी झोन, वािण�य झोन, औ�ोिगक झोन, आर णास पया�यी जागा िनयमानुसार �द$यास 
आर णामधील (गाड�न,&ले'ाऊंड, ओपन *पेस आर णे वगळुन) िनयमानुसार र*,यास पया�यी र*ता 
�द$यास िवकास आराखडयातील र*,यातील. 

३) कोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमत होऊ शकणार नाहीतकोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमत होऊ शकणार नाहीतकोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमत होऊ शकणार नाहीतकोण�या �कारातील बाधंकाम ेिनयिमत होऊ शकणार नाहीत????    
 रेड झोन, बफर झोन,'ीन झोन,  नदी (.$यु लाईन), ड/गरउतारावरील, धोकादायक बांधकाम े व 
�द.१/१/२०१६ नंतर बांधललेी वा पुण� झालेली बांधकामे िनयिमत होणार नाहीत. 

४) िनयिमती  करणाची प�ती कशी असलेिनयिमती  करणाची प�ती कशी असलेिनयिमती  करणाची प�ती कशी असलेिनयिमती  करणाची प�ती कशी असले????     
महानगरपािलकेने जाहीर िनवेदन �द$यानंतर अज� ि*वकार2यास सु3वात होईल. िनवदेनात कधीपय5त 
अज� ि*वकारले जातील व कोणती कागदप6े लागणार आहते ह े जाहीर केले जाईल. ,यानंतर 
महानगरपािलकेत न/दणीकृत लायस7स आ8कटे:ट;ारा छाननी शु$कासह िविहत कागदप6ासह 
>करण दाखल करावे. ,यानतंर महानगरपािलका अिभयंते *थळ पहाणीसह छाननी क3न नकाशात 
काही बदल अस$यास तो सचुवुन >करण त,वता: मंजरु करतील व >शमन शु$काची रBम िनिCत 
करतील. संबंिधतांनी शु$क महानगरपािलका कोषागरात जमा के$यावर िनयिमतीकरणाचा आदशे 
ला.आ8कटे:ट;ारा संबंिधतांस िनग�िमत कर2यात येईल. 

५) र��याची �कमान  ंदी �कती असावीर��याची �कमान  ंदी �कती असावीर��याची �कमान  ंदी �कती असावीर��याची �कमान  ंदी �कती असावी????    
गावठाणसाठी �कमान ४.५ मी. व िबगरगावठाणसाठी �कमान ६ मी. 

६) �कती उंची पय�त$या इमारती िनयिमत होऊ शकतील�कती उंची पय�त$या इमारती िनयिमत होऊ शकतील�कती उंची पय�त$या इमारती िनयिमत होऊ शकतील�कती उंची पय�त$या इमारती िनयिमत होऊ शकतील????     
१५ मी. पय5त (५ मजले) मा6 ,यापुढील ३६ मी. पय5त (१२ मजले) अिGशामक िवभागाHया ना 
हरकत दाख$यानंतर. 

७) सा&ड मा(जन �कमान �कती असावेसा&ड मा(जन �कमान �कती असावेसा&ड मा(जन �कमान �कती असावेसा&ड मा(जन �कमान �कती असावे????   
१०  मी. उंचीपय5त सव� बाजुंनी �कमान ०.७५ मी., १० ते २४ मी. उंचीपय5त िवकास िनयं6ण 
िनयमावलीपे ा ५०% माIजन पुरेसे, २४ ते ३६ उंची करीता अिGशामक िवभागाHया 
दाख$या>माणे.      
 



८) एफएफएफएफ....एसएसएसएस....आयआयआयआय....�कती असणार�कती असणार�कती असणार�कती असणार????     
सव�साधारण - १( अनिधकृत लेआऊटमधील &लॉटसाठी – ०.८५) एक चटई  े6 िनदLशांक अनुMेय 
आह े( अनिधकृत लेआऊटमधील &लॉटसाठी – ०.८५). तथािप या NितOरP बा$कनी, पॅसेज, टेरेस, 
िजना याकरीता ि>मीयम शु$क भ3न व पया�याने >,य  ३० % पय5त एफ.एस.आय. वाढवता येईल. 
िनयमानुसार र*ता3ंदी>माणे  टी.डी.आर. अनुMेय होत अस$यास टी.डी.आर. घऊेन  े6 वाढवुन 
>,य  एफ.एस.आय. वाढवता येऊ शकतो.  

९९९९)))) अजा*सोबत �कती छाननी श-ुक असले अजा*सोबत �कती छाननी श-ुक असले अजा*सोबत �कती छाननी श-ुक असले अजा*सोबत �कती छाननी श-ुक असले ????    
एकूण बांधकाम  े6फळाHया ( िनवासीकOरता) २ 3. >ित. चौ.मीटर दराने व (वािण�यकOरता) ४ 3. 
>ित. चौ. मीटर दराने. 

१०) िनयिमतीकरणासाठी �कती शु-क भरावे लागेल िनयिमतीकरणासाठी �कती शु-क भरावे लागेल िनयिमतीकरणासाठी �कती शु-क भरावे लागेल िनयिमतीकरणासाठी �कती शु-क भरावे लागेल ????    
अ)))) ४% x  भुखंड  े6 x जिमनीचा रेडी रेकनर दर आिण            रिहवास वापरासाठी   

१६%  x  बांधकाम  े6 x जिमनीचा रेडी रेकनर दर   (तथािप वािण�य वापरासाठी     
  द&ुपट दर आह.े) 

           ब) माIजन, पाTकग व इतर त,सम बाबUसाठी िनयमानुसार.  
           क) टी.डी.आर. खरेदी क3न लोडUग के$यास टी.डी.आर. खरेदी व वापर शु$क. 


