
                                                                                           बाांधकाम परवानगी ववभाग 

                                                      दि. १०/०१/२०२२ 

 

             विषय:-  महाराष्ट्र ग ांठेवारी ववकास अधधननयम २००१ – अनुजे्ञय चटई के्षत्र ननरे्दश ांक व स म नसक 

अांतरे  

                         ननश्चितीब बत म र्गर्दशगक तके्त…. 

              

अ) झोन- र् वठ ण , UDCPR-2020 ,टेबल क्र.६-ए अन्वये- (निवासी व वानिज्य वापरासाठी) 

अ.

क्र  

प्रकार रस्तारुं दी   

Basic 

FSI 

Paid  FSI Max 

TDR 

Ancillary FSI Total Gross 

FSI  

 

निवासी वानिज्य  निवा
सी 

वाणि
ज्य  

१ गावठाण ९ मी. पेक्षा 
कमी 

१.५ - - ६०% ८०% २.४० २.७० 

२ गावठाण ९ ते १८ मी.  २.० ०.३ ०.३ ६०% ८०% ४.१६ ४.६८ 

३ गावठाण १८ ते ३० मी. २.० ०.३ ०.५ ६०% ८०% ४.४८ ५.०४ 

४ गावठाण ३० मी.आणण 

जास्त 

२.० ०.३ ०.५ ६०% ८०% ४.४८ ५.०४ 

  ब) झोन - गावठाि व्यनिररक्त (non-congested) , UDCPR-2020 ,टेबल क्र.६-जी 

अन्वये-  

                 (निवासी व वानिज्य साठी) 

अ.क्र प्रकार रस्तारुं दी Basic 

FSI  

Paid  

FSI 

Max 

TDR 

Ancillary FSI Total Gross FSI  

निवासी वानिज्य  निवासी वानिज्य  

१ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

९ मी. पेक्षा कमी 
(४००० चौ.मी पयंतच्य  

भुखांड स ठी) 

०.८२५ - - ६०% ८०% १.३२ १.४८५ 

२ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

९  मी.पेक्ष  कमी 

परां तु जनमनीच्य  

रेडीरेकनर र्दर च्य  

१०% निनमअम 

भरलेस (४००० 

चौ.मी. पयगतच्य  

भुखांड स ठी) 

१.१० - - ६०% ८०% १.७६ १.९८ 

३ गावठाण ९ त े १२ मी. (४००० ०.८२५ ०.५ ०.४ ६०% ८०% २.७६ ३.१०५ 



व्यनतरर
क्त 

चौ.मी पयंतच्य  

भुखांड स ठी) 

 

अ.क्र िक र रस्तारुं दी  Basic 

FSI  

Paid  

FSI 

Max 

TDR 

Ancillary FSI Total Gross FSI  

निवासी वाणि
ज्य 

निवासी वानिज्य  

४ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

९ त े१२ मी. पेक्ष  कमी 

परां तु जनमनीच्य  

रेडीरेकनर र्दर च्य  

१०% निनमअम भरलेस 

(४००० चौ.मी. पयगतच्य  

भुखांड स ठी) 

१.१ ०.५ ०.४ ६०% ८०% ३.२ ३.६० 

५ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

१२ मी. त े १५ मी. 
पेक्षा कमी(४००० 

चौ.मी पयंतच्य  

भुखांड स ठी) 

०.८२५ ०.५ ०.५ ६०% ८०% २.९२ ३.२८५ 

६ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

१२ मी. त े १५ मी. 
पेक्ष  कमी परां तु 

जनमनीच्य  रेडीरेकनर 

र्दर च्य  १०% निनमअम 

भरलेस (४००० चौ.मी. 

पयगतच्य  भुखांड स ठी) 

१.१ ०.५ ०.५ ६०% ८०% ३.३६ ३.७८ 

७ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

१५ मी. त े २४ मी. 
पेक्षा कमी (४००० 

चौ.मी पयंतच्य  

भुखांड स ठी) 

०.८२५ ०.५ ०.५ ६०% ८०% २.९२ ३.२८५ 

८ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

१५ मी. त े २४ मी. 
पेक्षा कमी परां तु 

जनमनीच्य  रेडीरेकनर 

र्दर च्य  १०% निनमअम 

भरलेस (४००० चौ.मी. 

पयगतच्य  भुखांड स ठी) 

१.१ ०.५ ०.५ ६०% ८०% ३.३६ ३.७८ 

९ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

२४ मी. त े ३० मी. 
पेक्षा कमी (४००० 

चौ.मी पयंतच्य  

भुखांड स ठी) 

०.८२५ ०.५ ०.५ ६०% ८०% २.९२ ३.२८५ 

१० गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

२४ मी. त े ३० मी. 
पेक्षा कमी पांरतु 

जनमनीच्य  रेडीरेकनर 

१.१ ०.५ ०.५ ६०% ८०% ३.३६ ३.७८ 



र्दर च्य  १०% निनमयम 

भरलेस (४००० चौ.मी 

पयंतच्य  भुखांड स ठी) 

अ.क्र िक र रस्तारुं दी  Basic 

FSI  

Paid  

FSI 

Max 

TDR 

Ancillar

y FSI 

 Total 

Gross 

FSI 

 

निवासी वाणि
ज्य 

निवासी वानिज्य  

११ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

३० मी. आणण जास्त 

(४००० चौ.मी पयंतच्य  

भुखांड स ठी) 

०.८२५ ०.५ ०.५ ६०% ८०% २.९२ ३.८२५ 

१२ गावठाण 

व्यनतरर
क्त 

३० मी. आणण जास्त 

परां तु जनमनीच्य  

रेडीरेकनर र्दर च्य  

१०% निनमअम भरलेस 

(४००० चौ.मी. पयगतच्य  

भुखांड स ठी) 

१.१ ०.५ ०.५ ६०% ८०% ३.३६ ३.७८ 

क) निवासी व वानिज्य एकनित वापरासाठी –  

नमश्र व पर (ननव सी+ व नणज्य ) इम रती मधे्य Ancillary area र् वठ ण व र् वठ ण 

व्यनतररक्त र्दोन्ही झोन कररत  पुढीलिम णे calculations आहेत.  

१) व नणज्य के्षत्र कररत  Ancillary area calculation = ( व नणज्य के्षत्र/१.८) X०.८ 

२) ननव सी के्षत्र कररत  Ancillary area calculation = [ (basic FSI+ PAID FSI+ TDR)- (व नणज्य के्षत्र/१.८] X ६०% 

ड) र् वठ ण - UDCPR-2020 ,टेबल क्र.६-बी(ii)अन्वये- Front margin ब बत 

अ.क्र रस्त रां र्दी Front margin 

ननव सी इम रत नमश्र व पर (ननव सी+ व नणज्य) 

इम रत उांची 

१५ मी.पयंत 

इम रत उांची १५ मी. पेक्ष  

ज स्त व २४ मी. पेक्ष  कमी 

इम रत उांची १५ 

मी.पयंत 

इम रत उांची १५ 

मी. पेक्ष  ज स्त व 

२४ मी. पेक्ष  कमी 

१ ४.५० मी पेक्ष  कमी २.२५ मी 

रस्त्य च्य  

मध्य प सुन 

३.२५ मी रस्त्य च्य  

मध्य प सुन 

२.२५ मी + 

१.५० मी 

रस्त्य च्य  

मध्य प सुन 

३.२५ मी + १.५० 

मी रस्त्य च्य  

मध्य प सुन 

२ ४.५० मी ते ६.०० मी 

पेक्ष  कमी 

०.० १.००मी १.५० मी २.५० मी 

३ ६.०० मी ते १२.०० मी 

पेक्ष  कमी 

१.०० मी २.०० मी २.००मी ३.०० मी 

४ १२.०० मी व त्य  

पेक्ष  ज स्त 

२.०० मी ३.०० मी २.५०मी ३.५० मी 

 



 

इ) र् वठ ण - UDCPR-2020 ,टेबल क्र.६-बी(iii)अन्वये- side margin ब बत 

अ.क्र  

भुखांड के्षत्र 

Side margin Rear margin 

ननव सी इम रत नमश्र व पर (ननव सी+ व नणज्य) 

इम रत उांची १५ 

मी.पयंत 

इम रत उांची १५ मी. पेक्ष  

ज स्त व २४ मी. पेक्ष  कमी  

इम रत उांची 

१५ मी.पयंत 

इम रत उांची १५ 

मी. पेक्ष  ज स्त व 

२४ मी. पेक्ष  कमी 

१ १००० 

चौ.मी.पयंत 

०.०० मी १.०० मी ०.०० मी १.०० मी 

२ १०००चौ.मी पेक्ष  

ज स्त व ४००० 

चौ.मी पयगत 

१.०० मी. २.०० मी १.०० मी. २.०० मी. 

३ ४००० चौ.मी 

पेक्ष  ज स्त  

सर्दर भुखांड स र् वठ ण व्यनतररक्त झोन कररत  ल रु् होत असलेले सवग ननयम ल रु् 

होत आहेत. 

 फ) स म नसक अांतरे - UDCPR-2020 ,टेबल क्र.६-डी अन्वये- 

अ.

क्र 

वणगन रस्त्य ची रां र्दी Front 

margin 

Side margin Rear 

margin 

मजले 

१ रो-ह ऊस pathway  ०.९ मी. 

नकां व  

रस्त्य च्य  

हद्दीप सुन 

२.२५ मी 

०.० (corner plot स ठी 

१.५ मी. नकां व  शेज रील 

रस्त्य ची इम रत रेष र्दोन्ही 

पैकी ज स्तीचे अांतर 

०.९ मी. जी+१ नकां व  

पी+२ 

२ रो-ह ऊस १२.००मी नकां व  

त्य  पेक्ष  कमी 

२.२५ मी  ०.० (corner plot स ठी 

१.५ मी.नकां व  शेज रील 

रस्त्य ची इम रत रेष र्दोन्ही 

पैकी ज स्तीचे अांतर 

१.५ मी. जी+२ नकां व  

पी+३ 

३ semi 

detached 

building 

१५.०० मी नकां व  

त्य  पेक्ष  कमी 

३.०० मी १.५ मी. एक  ब जुस ठी व 

रु्दसरी ब जु नचकटुन  

१.५ मी. जी+२ नकां व  

पी+३ 

४ १५ मी पेक्ष  

कमी 

उांचीची 

इम रत 

 

१५.०० मी ते 

१८.०० मी पेक्ष  

कमी 

३.०० मी  १.५० मी. १.५० मी. जी+२ नकां व  

पी+३ 

अ.

क्र 

वणगन रस्त्य ची रां र्दी Front 

margin 

Side margin Rear 

margin 

मजले 

५ १० मी पेक्ष  

कमी 
१८.०० मी ते  ४.५० मी. २.०० मी २.०० मी. इम रत उांची १० 

मी पयगत (६ मी. 



उांचीची 

इम रत 
३०.०० मी पयगतचे प नकंर् 

मजले सोडुन)  

६ १५ मी पेक्ष  

कमी 

उांचीची 

इम रत 

३० मी नकां व  त्य पेक्ष  

ज स्त  
६.०० मी. ३.०० मी. ३.०० मी. इम रत उांची 

१५ मी पयगत (६ 

मी. पयगतचे 

प नकंर् मजले 

सोडुन 

७ १५ मी पेक्ष  

कमी 

उांचीची 

इम रत 

Regional plan 

area. NH/SH 

४.५० मी 

नकां व  

मह म र्गच्य  

ननयम नुस र  

३.०० मी. ३.०० मी इम रत उांची 

१५ मी पयगत (६ 

मी. पयगतचे 

प नकंर् मजले 

सोडुन) 

 

 

 

         सही 
सहशहर अनभयांत  

ब ांधक म परव नर्ी व अननधकृत 

ब ांधक म ननयांत्रण नवभ र् , 

नपांपरी नचांचवड मह नर्रप नलक , 

नपांपरी पुणे -१८ 

 

 


