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ा तािवका तािवका तािवका तािवक    

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 या कलम 38 मधील तरतुदीनुसार बृह मंुबई 

महानगरपािलकेने िवकास आराख ा या पुनरचनेचे काम हाती घेतले आह े आिण सन 2014-

2034 या कालावधीक रता बृह मंुबई महानगरपािलकेचा ा प िवकास आराखडा तयार केला 

आहे. सदर िवकास आराख ा या पुनरचनेचा भाग हणून महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम 1966 या कलम 22 मधील पोटकलम (एम) अ वये सदर ा प िवकास िनयं ण 

िनयमावली 2014-2034 तयार कर यात आली आहे. 

 

सदर िनयमावलीचा उ ेश महापािलका अिधकारी, जमीन मालक आिण संबंिधत वसाियक यांना 

िवकास आराख ाचा उ ेश आिण यामधील तरतूदी यांना अनुस न िवकास ताव सू ब द 
कर यासाठी मागदशन करणे असा आहे. 
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बृ हमुबंईबृ हमुबंईबृ हमुबंईबृ हमुबंई    करीताकरीताकरीताकरीता    ा पा पा पा प    िवकासिवकासिवकासिवकास    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    ----    2034203420342034    

DevegkeÀ́ceefCekeÀe    
िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    
. / . / . / . / त ात ात ात ा    ....    

तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    पृपपृृपृ     ....    

भाग भाग भाग भाग ----    IIII        कायप तीकायप तीकायप तीकायप ती    

1 संि  शीषक, अिधकार े  आिण ारंभ  

 (I)  शीषक 1 

 (II) अिधकार े  1 

 (III) संर ण 1 

 (IV) अंमलात ये याची तारीख 1 

 (V) सं मण काळातील व था 1 

2 सं ा आिण श द योगां या ा या  

 (I) सवसाधारण 2 

 (II) अिधिनयम, िनयम इ यादीम ये नमूद केलेले अथ 2 

 (III) सं ा आिण श द योगां या  2 

 (IV) ा या 2 

3 उपयो यता   

 (1) िवकास आिण बांधकाम 18 

 (2) आंिशक बांधकाम 18 

 (3) भोगव ात बदल 18 

 (4) पुनबाधकाम 18 

 (5)  अपवाद 18 
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4 िनवचन 18 

5 अिधकारांचे दान 19 

6 वे छाधीन अिधकार 19 

7 दानाचे अिधकार 20 

8 प रिश ात/जोडप ात सुधारणा/ बदल   20 

भागभागभागभाग    ––––    IIIIIIII        िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    

9 िवकास परवानगी आिण ारंभ माणप   

 (1) परवानगी घे याची आव यकता 21 

 (2) काही ािधकरणामंाफत केले या काया वियक बाधंकामा या घटकांना 
वगळ याबाबतः 

21 

 (3) वगळ यात आललेी काया वियत बांधकाम े 22 

 (4) परवानगी या क ेतनू वगळण े 23 

 (5) िवकास परवानगीची वैधता 23 

 (6) अंशतः पणू झाले या कामासाठी लागू होणा या तरतुदी 23 

10 िवकास परवानगी आिण ारंभ माणप  ा  कर याची कायप ती  

 (1) उ ेशाची सूचना   24 

 (2) आराखडा आिण िनवेदना या ती 24 

 (3) सूचनसेोबत जोडावयाची मािहती     26 

 (4) मालक आिण अनु ीधारक  / वा तिुवशारद यां याकडून आराख ांवर 
स ा 

31 

 (5) िवकास परवानगी अजाबाबतची काय णाली     31 

 (6) कामाला ारंभ  32 

 (7) िवकासशु क/अिधमू य/िवकास अिधभार/साइट बाहरेील पायाभतू साधन सुिवधा 32 
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शु क/शु क यांचे दान 

11. बांधकामादर यानची काय णाली  

 (1) बांधकाम िनयमांनु प केलले ेअसाव े 33 

 (2) कामाची ारंभ सूचना 33 

 (3) थळावरील द तऐवज 33 

 (4) जो याची तपासणी 33 

 (5) बांधकामादर यान बदल 34 

 (6) पूतता माणप  34 

 (7) भोगवटा माणप    34 

 (8) अंशतः भोगवटा माणप  34 

12 पाहणी  

 (1) िविवध ट यांदर यान पाहणी 35 

 (2) अि शमन दलाकडून पाहणी 35 

 (3) असुरि त इमारत 35 

 (4) अनिधकृत िवकास 35 

 (5) सरु ा पूवखबरदारी 35 

 (6) परवानगी र  करण े 36 

भाग भाग भाग भाग ––––    IIIIIIIIIIII    भवूापर आिण िवकासाची प तभवूापर आिण िवकासाची प तभवूापर आिण िवकासाची प तभवूापर आिण िवकासाची प त    

13 िवकास  अटी  

 (1) सवसाधारण- 37 

 (2) नामिनदशन/ आर ण/ अंशतः नामिनदिशत / अंशतः आरि त / सुिवधा 
भूखंडाचा िवकास 

37 

 (3) आरि त थळांवर सावजिनक उ े/ वापर यांचे एक ीकरण 38 
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 (4) सावजिनक ब उ ेशांसाठी आर ण 38 

 (5) आरि त भूखंडाचे े फळ 38 

 (6) नामिनदशन/आर ण उ ांम ये बदल कवा अदलाबदल 38 

 (7) कला आिण सं कृती 38 

 (8) ता पुरते िव े  39 

14 सोयी आिण सुिवधा  

 (A) ४००० चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळा या भूखंडांम ये/ 
अिभ यासाम ये 

39 

 (B) औ ोिगक प ाचे िनवासी कवा वािणि यक प ात पांतरण 40 

15 सवसमावेशक गृहिनमाण 42 

16 र ते/ र ते ं दीकरण 46 

17 (1) सावजिनक उ ांसाठी आरि त असले या भूखंडाचा िवकास 47 

 (2) अिधकृत र या बंद केले या नामिनदिशत/ वाटप केले या िव मान 
िसनमेा/िच पटगृहाचा पनु वकास 

66 

भागभागभागभाग    ––––    IVIVIVIV    थळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकताथळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकताथळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकताथळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकता    

18 थळासाठी आव यकता 68 

19 सावजिनक र ते आिण वेशमागाची साधन े 68 

 (1) यके थळाला अित मणरिहत वेशमाग असण े 69 

 (2) उ ुंग आिण िवशेष इमारती 69 

 (3) इतर इमारती 70 

 (4) वेशमागा या लगत कवा समोर असललेे भूखंड/ इमारती 71 

20 र यांचे संरेखन आिण आंतरछेद 71 

21 महामाग आिण ं द र ते 71 
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22 भूबं द त भूखंडाला वेशमाग/ पोहोचमाग नसले या भूखंडाक रता वशेमाग 71 

23       अंतगत वेशाचे माग 72 

 (1) र या या कमान ं दीशी सेवा दलले े े फळ   72 

 (2) िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ासंाठी वेश माग   72 

 (3) अंतगत वेशमागाची जा त ं दी 73 

 (4) अंशतः बांधीव भूखंडाक रता वेशः 73 

24 मा गकांची कमान ं दी 73 

25       बांध याचे आिण दखेभालीची वेश मा यम े  

 (1) सवसाधारण 73 

 (2) खासगी र ता 74 

 (3) वेशमागाची लाबंी कशी मोजावी 74 

26 भूखंडाचाअिभ यास / एक ीकरण/पोटिवभाजन  

 (1) अिभ यास कवा पोटिवभाजन/एक ीकरण तयार कर याची आव यकता िनमाण 
करणारी प रि थती  

74 

 (2) समावेश   74 

 (3) कमान भूखंड े फळ 74 

27 अिभ यास/ भूखंडावरील मनोरंजनासाठी या मोक या जागा   

 (1) िनवासी आिण वािणि यक अिभ यासाम ये मनोरंजनासाठी या मोक या जागा  75 

 (2) औ ोिगक भूखंड/ औ ोिगक भूखंडाचा अिभ यास यामधील आरओएसः 77 

28 उपक   

 (A) िव ुत ाहक उपक  (सीएसएस) / िवतरण उपक  (डीएसएस) 78 

 
(B) िवतरण उपक / हण उपक  / अित उ  दाबाचे हण उपक  याक रता भूखंड 

े फळा या आव यकता (डीएसएस/ आरएसएस/इएच हीआरएस) 

79 
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29 मो ा धारणातील/अिभ यासातील िवकासामधील अित र  सुिवधा 80 

    

भागभागभागभाग    ----    VVVV    चटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकं    

30 चटई े  िनदशाकं आिण चटई े /बांधीव े  (बीयूए) प रगणन, सदिनका घनता 
आिण सरंि त िवकास 

 

 (A) चटई े  िनदशाकं आिण चटई े / बीयूए प रगणन  83 

 (B) गा यांची घनता 88 

 (C) संरि त िवकास  88 

31 चटई े  िनदशाकं मधून वगळ यात यणेारे / चटई े  िनदशाकंा या प रगणनात 
गणले जाणारे/ भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशाकं 

 

 (1) चटई े  िनदशाकंामधून वगळ यात येणारे 89 

 (2) खालील बाबी चटई े  िनदशांकाम ये मोज यात येतील  92 

 (3) भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशाकं (चटई े  िनदशाकं)  93 

32 िवकास ह  ह तांतरण (टीडीआर)  

 1. िवकास िनयोजन र यासंह आर णाने बािधत असणा या े फळां या बद यात 
टीडीआर  

95 

 2. टीडीआरचे उपयोजन  99 

 3(A) मालक/ िवकासकांना ह तातंरणीय िवकास ह  (टीडीआऱ) दान 
कर यासाठीची िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटी  

99 

 
(B) झोपडप ी पुनवसन योजनेअतंगत िवकासक/सहकारी गृहिनमाण सं था/ वयंसेवी 
सं था यानंा टीडीआर दान कर यासाठी डीसीआर ३३(१०) आिण डीसीआर 
३३(११) ारे अित र  िनयमावली 

103 

 
(C) वारसाजतन इमारती/वारसा जतन प रसर यांचे मालक कवा भाडपे ेदार यांना 
टीडीआर दान कर यासाठी अित र  िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी 
अटी 

104 

भागभागभागभाग    ----    VIVIVIVI    अित र  चटई े  िनदशाकंअित र  चटई े  िनदशाकंअित र  चटई े  िनदशाकंअित र  चटई े  िनदशाकं    
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33 (1) ाथना थळासंाठी अित र  एफएसआय 105 

 (2) िनयमावली . (२)(iv)(16)(g) अंतगत येणा  या इतर सं थां या इमारती 
वै क य व शै िणक सं थां या इमारती 

105 

 (3) शासक य/बृ.मुं.म.न.पा./वैधािनक मंडळांची, िनम-शासक य व पीएसयु या 
कायालयी इमारती 

107 

 
(3) (A) शासक य कवा यांची वैधािनक मंडळे (सीआयएसएफ सह) कवा 
बृ.मु.ंम.न.पा. कवा यांची वैधािनक मंडळे, अशा सावजिनक ािधकरणां या 
मालक या जिमनीवर कमचारी आवास ( टाफ ाटस) चा िवकास / पुन वकास 

107 

 
(3)(B) खाजगी जागांवार शासक य कवा याचंी वैधािनक मंडळे (सीआयएसएफ 
सह) कवा बृह मुंबई महानगरपािलका कवा यांची वैधािनक मंडळे यां या कमचारी 
आवास ( टाफ ाटस) चा िवकास/पुन वकास 

108 

 (4)  वतं  भूखंडावरील िनवासी हॉटे स या इमारती: 110 

 (5) महारा  गृहिनमाण व े  िवकास ािधकरण ( हाडा) या गृहिनमाण योजनांचा 
िवकास/पुन वकास 

110 

 (6) आगीमुळे न  झाले या कवा या कोसळ या आहते कवा यांना कायदशेीर 
आदशेांनी पाड यात आ या आहते अशा इमारत ची पुनबाधणी 

114 

 (7) सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे शहराम ये उपकर ा  इमारत ची कवा 
महानगरपािलके या मालक या जु या इमारत ची पुनबाधणी कवा पुन वकास 

115 

 (8) पुनवसन आिण पनु थापनासाठी बाधंकाम े 121 

 
(9) नागरी नतूनीकरण योजने अंतगत (यूआरएस) इमारतीचा समुह / समूहांचा 
पुनबाधणी कवा पुन वकास. 

122 

 (9) (A) (डीएनए) धारावी अिधसिूचत े ासाठी िनयमावलीः 137 

 (10) झोपडप ीधारकां या पुनवसनासाठी पुन वकास 141 

 (10)(A) धारावी पुन वकास क पा(डीआरपी)साठी धारावी अिधसूिचत े ातील 
(डीएनए) झोपडप ी पुनवसन योजना 

160 

 (11) झोपडप ी पुनवसन योजना/भा ाची घरे यासाठी कायम व पी सं मण 
िशिबर सदिनकासंंबंधी तरतुदी  

181 

 (12) नगर रचना योजने या (TPS) अंितम भूखंडाम ये समािव  िवसंगत 
(contravening) सरंचनांचा पुन वकास आिण र या या सरेंखनाम ये येणा-या 

183 



 

 

 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

VIII 

Devegke´ÀceefCekeÀe [ermeerDeej-2034 

िव मान व संद भत सरंचनांचे िन कासन आिण पुनवसन 

(A) नगर रचना योजने या (TPS) अंितम भूखंडाम ये समािव  िवसंगत 
(contravening) संरचनांचा पुन वकास.  

(B) र या या सरेंखनाम ये येणा-या िव मान आिण संरि त सरंचनांचे िन कासन 
आिण पुनवसन 

 

183 

 

184 

 (13) मािहती तं ान आ थापनां या इमारती 185 

 (14) गुरां या गो ांचे बृह मुबंई बाहरे थलांतरण  186 

 (15) िनयमावली माकं ३५ खाली हाडा/िगरणी कामगारांचे गृहिनमाण यासाठी 
िच हां कत केले या जिमनीचा िवकास 

187 

 (16) गावठाण/ कोळीवाडा/आ दवासी पाडा े ाम ये पुनबाधणी/पनु वकास 187 

 (17) जैवतं ान आ थापना या इमारती 188 

 (18) ब मजली सावजिनक वाहनतळ (पीपीएल) िवकास 188 

 (19) म यव त वािण य िज ाम ये (सीबीडी) वािणि यक वापराचा िवकास 
कर याक रता अित र  एफएसआय 

190 

 (20) परवडणारे गृहिनमाण (ए एच) 191 

 

(21) महापािलका मंडई/ महापािलके या /शासना या सावजिनक सिुवधांचा 
िवकास/पुन वकास 

(A) महापािलका मंडईचा िवकास आिण पुन वकास  

   (B) मुंबई महापािलका /शासना या सावजिनक सिुवधा 

193 

 (22) उपकर ा  (cessed) इमारती ित र  िव मान िनवासी गृहिनमाण सं था, 
िनवासी भाडेक  इमारत या पनु वकासासाठी अित र  चटई े  िनदशांक. 

195 

भागभागभागभाग    ----    VIIVIIVIIVII    भवूापर वग करण आिण अनु ये वापरभवूापर वग करण आिण अनु ये वापरभवूापर वग करण आिण अनु ये वापरभवूापर वग करण आिण अनु ये वापर    

34 भूवापराचे वग करण आिण अनु ेय वापर  

 1. सवसाधारण 197 

 2. भूवापर प ां या ा या 197 

 3. े ांम ये अनु ेय असलेल ेवापर आिण सहा यकारी वापर 198 
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3.1 भूवापर अनु ेय कर यासबंंधी या अटीः 198 

 3.2 िविवध भूवापर आिण भोगवटा अनु ेय कर यासाठी या अटी 200 

 3.3 अपवाद  218 

 

3.4 ना िवकास प ा (एनडीझडे) 

(A) ना िवकास प ामधील जिमनीचा िवकास 

(B)   शासक य/ िनमशासक य/ शासनान ेनमेले या समिुचत ािधकरणा या 
मालक चे ना िवकास े ातील भूखंड.  

(C)  ना िवकास प ातील इतर िवकास 

 

219 

224 

 

227 

 3.5 नैस गक े  े(एऩए) 232 

35 कापड िगरणी (िगर यां या) जिमन चा िवकास कवा पुन वकास 232 

भागभागभागभाग    ----    VIII VIII VIII VIII इमारती याइमारती याइमारती याइमारती या    साधारणसाधारणसाधारणसाधारण    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    

36 भोगवटा भार 239 

37 इमारती या भागासंाठी या आव यकता  

 (1) जोता 240 

 (2) िनवासायो य खो या/खो या 240 

 (3) हाणीघर आिण शौचकूप 243 

 (4) पोटमाळा 244 

 (5) पोट (मॅझेनाइन) मजला 244 

 (6) साठवणुक ची खोली 245 

 (7) ाथना खोली 245 

 (8) गॅरेज 245 

 (9) तळघऱ 246 

 (10) केिबन 248 
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 (11) कायालय खोली 248 

 
   (12)(a) प पेटीची खोली 

         (b) प पे ा 

248 

248 

 (13) वीज मीटर/सेवा वापर खोली 248 

 (14) र यूज शूट/कचरा मा गका 248 

 (15) मा गका 249 

 (16) दरवाजा 249 

 (17) िजना 249 

 (18) उतरण- (Ramps) 250 

 (19) उ ाहने 251 

 (20) ार मंडल (पोच) 252 

 (21) िवतान (कॅनोपी) 252 

 (22) बा कनी 253 

 (23) छत 253 

 (24) सामाियक ग या 253 

 (25) वरवंडी (Parapet) 254 

 (26) सीमा भत आिण मु य वेश ार 254 

 (27) बोअरवेल/ ूबवेल /उघडी िवहीर 255 

 (28) ऊ व टाक  255 

 (29) सेि टक टा या 255 

 (30) योगालय कवा त दु ती क   255 

 (31) सं था मक, जमावा या, उ ोग कवा ापारी आिण औ ोिगक इमारती 256 
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 (32) पा कग मजला 256 

 (33) पोिडयम 256 

 (34) सेवा मजला 257 

 (35) हिेलपॅड 257 

38 खालील इमारत साठी िवशेष आव यक सिुवधा  

 (I) शै िणक इमारत 258 

 (II) वै क य उपयोगासाठी इमारत 259 

 (III) सावजिनक इमारत 259 

39 वेगळी मता असले या साठी िवशेष िनयमावली  

 1. ा ी  259 

 2. थळ िवकास  260 

 3. इमारती या आव यकता 262 

 4. सकं पिच  मागदशक त वे- सावजिनक र यांसाठी कला मक रचना  268 

 5. मागदशक त वे आिण तरतुदी  269 

40 काशयोजना आिण वायुवीजन  

 (1) तरतुदीची पया ता आिण प त 269 

 (2) कृि म वायुवीजन शा ट 270 

 (3) कृि म काशयोजना व यांि क वायुवीजन 270 

 (4) िनवासी हॉटेलम ये शौचालये 270 

41 इमारतीचे भूखंड/ अिभ यासाअतंगत मोक या जागा  

 (1)(a) येक इमारत व वगक रता वतं  मोक या जागाः 270 

 (b) जेथे र ता ं दीकरण होणार आहे अशा ठकाणी इमारती या मोक या 
जागा/ पीछेहाटीचे अंतर यांचे प रगणन कर याची प त 

271 
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 (c) दशनी बाजूस मोकळी जागा र यारेषे या काटकोनात मोजली 
जाईल 

271 

 (2) काश आिण वायुिवजनासाठी इमारती या उंची या संदभात 
बाजू या आिण मागील मोक या जागा 

 

      (i) िनवासी आिण वािणि यक प े 271 

      (ii) औ ोिगक प ा 273 

 (3) इमारतीची उंची ितबंिधत अस यास मा जनल मोक या जागांची 
तरतूद 

273 

 (4) र ता रेषेपासून/ भूखंड सीमारेषेपासून दशनी पीछेहाटीचे े  आिण 
िविवध प ांम ये े ीय सीमारेषेपासून पीछेहाटीचे े   

273 

 

(5) महारा  गृहिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण अिधिनयम 1976, 
झोपडप ी पुनवसन ािधकरण भूखंडाकरीता आिण महापािलके या 
भाडेप ा ंने दले या मालम ां या पुनबाधणी/पुन वकासाकरीता 
मोक या जागां या तरतूदी 

276 

 (6) िविवध कार या इमारत साठी मोक या जागा 277 

 (7) अ ं द भूखंडांवर मोक या जागांम ये िशिथलीकरणाबाबत तरतुदीः 278 

 (8) अंतगत मोक या जागा(चौक) 280 

 (9) अित मणमु  मोक या जागा 281 

42 मोक या जागांम ये अनु ेय वैिश  े  

 (i) लगत या कवा मागील मोक या जागांम ये अनु ेयः 281 

 (ii) मोक या जागांम ये अनु ेय इतर वैिश ःे 281 

43 इमारत ची उंची 283 

44 पा कग या जागा  

 (1) सवसाधारणपणे जागे या आव यकता 283 

 (2) सं या मक आव यकता 284 
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 (3) इतर वाहने 286 

 (4) दुचाक  वाहने 286 

 (5) अवजड वाहने (Transport Vehicle): 286 

 (6) पा कग या जागा कुठे समािव  कर यात या ात 287 

 (7) िच पटगृह,े ना गृह ेआिण जमावाची सभागृह े 288 

 (8) पा कग या सामाियक जागा 288 

45 िविश  े ामं ये िवकासावरील िनबध  

 

(अ) दृ ी ेप  

(ए) फरोजशाह मेहता बागेतून दसणारे दृ य जतन करणे  

(बी)  बॅकबे े , मरीन लाइ सपासून पूव आिण दि ण बाजू या 
दृ याचे जतन करणे 

288 

288 

289 

 (ब)िवमानतळा या प रसरातील उंचीचे िनबध 289 

 (क) रे वे ळा या सीमारेषेलगत असले या इमारती 290 

 (ड)िव ुतवािह यांपासनू अंतर 290 

 (इ)    उंचीकरीता इतर िनबध 291 

 (फ)    िव मान इंधन थानकां या थळां या िवकासावरील िनबध 291 

 (ग)  उंची िनि त कर यात समािव  नसलेली बांधकामे 291 

46 िच हे आिण बाहेरील दशनीय बांधकामे 291 

भागभागभागभाग    ––––    IXIXIXIX    नागरी सरु े या आव यकतानागरी सरु े या आव यकतानागरी सरु े या आव यकतानागरी सरु े या आव यकता    

47 अि सरुि तते या आव यक बाबी  

 (1) सवसाधारण  293 

 (2) बांधकाम सािह य 294 

 (3) िनकास 295 
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48 िनकासा या आव यकता 298 

 (1) मा गका  298 

 (2) दरवाजे 298 

 (3) फरते दरवाजे  298 

 (4) अंतगत िजन े 298 

 (5) अित र  िजना  300 

 (6) अि काळातील सुटकेचा ल ा 300 

 (7) उतरण (रॅ प) 300 

 (8) आ य े  ( र युज एरीया) 301 

 (9) अि सुटका शू स/ सुटकेसाठी िनयिं त खाली यणेारी उपकरण े 301 

49 संरचना मक सरुि तता आिण सेवा  

 (1) संरचना मक सकं पिच  302 

 (2) नैस गक आप ीपासून इमारत या संर णासाठी सरंचना मक 
सुरि तता 

302 

 (3) सािह य आिण कारािगरीचा दजा - 303 

 (4) चाच या  303 

50 इमारत सेवा 304 

 (1) वीज थापना 304 

 (2) उ ाहन े 304 

भागभागभागभाग    ----    X   X   X   X   िवशेष तरतुदीिवशेष तरतुदीिवशेष तरतुदीिवशेष तरतुदी    

51 पा कग ािधकरण 305 

52 वारसा जतन  

 1. ा या 305 
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 2. उपयो यता 305 

 3. िवकास/पुन वकास/दु ती इ याद वर िनबध  305 

 4. वारसा इमारती आिण वारसा प रसराची सूची तयार करणे 306 

 5. िवकास ह ां या नकुसाना या प रि थतीत ह तांतरणीय िवकास ह ांच े
दान  

307 

 6. गगनरेषा (Sky Line) कायम राखणे 307 

 7. ितबंधा मक करार 307 

 8. दु ती िनधी 307 

 9. िवकास िनयोजन आर ण 308 

 10. सिूचब  इमारती/ सूिचब  प रसरांची णेी  308 

53 भिूमगत सावजिनक सिुवधा/ सोयी/ सिुवधा तरतदुी 310 

54 उ ाणपुलाखालील अऩु ेय वापर 311 

55 मे ो मोनो/जमाव आिण जलद वाहतकू णाली या मा गका/उ व मा गका यांचे 
संरेखनः 

311 

56 वनिवभागाला िवतरीत केले या जिमनी 311 

भाभाभाभागगगग    ––––    XI XI XI XI करकोळकरकोळकरकोळकरकोळ    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी    

57 ता पुरती बांधकाम े 312 

58 दरूदशन पारगमन हण / दरुसचंारण /डीजीटल दळणवळणासाठी सामाियक मनोरा 313 

59 िवशेष उ ेशासाठी ना हरकत माणप  े 313 

60 िव मान इमारत ची दु तीः 313 

भागभागभागभाग    ----    XII  XII  XII  XII  पयावरणपयावरणपयावरणपयावरण    शा तताशा तताशा तताशा तता    

61 सावजिनक व छता सिुवधा (पीएससी) सचं/शौचकूप/ साधनगृह 314 

62 पज य जल संचयन (आरड यएूच) 315 
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63 सौर उज ारे पाणी गरम कर याची यं णा (सोलार वॉटर हीट ग) बसिव यासाठी 
िवशेष तरतूदी 

317 

64 सांडपाणी (Grey water) पुन ण आिण पुनवापर 319    

65 मल या  क प(एसटीपी)आिण िव हवेाट 320 

66 घन कचरा िवलगीकरण 321 

67 भभूाग सुशोिभकरणासाठी वृ  लागवड 321 

68 सागरी कनारा िनयं ण े  (सीआरझेड) 322 

69 पयावरण भाव िनधारण (इआयए) 322 

70 उजा काय म इमारती 322 

प रिशप रिशप रिशप रिश     

 प रिश  -I- उ ुंग आिण िवशषे इमारत साठी अित र  अि संर ण आव यकता 323 

 प रिश  -II- सूचनेचा आिण िवकासाकरीता थम अजाचा नमुना 332 

 प रिश  -III-   िवशेष उ शेासंाठी ना हरकत माणप ाचंी यादी 333 

 प रिश  -IV- िव मान इमारतीची दु ती 334 

 प रिश  -V- आगाऊ ताबा पावती 336 

 
प रिश -VI- मालकाकडून िवकास िनयोजन खा याला आिण िवकास िनयोजन 

खा याकडून मालम ा खा याला ावयाची अंितम ताबा 
पावती 

337 

जोडपजोडपजोडपजोडप     

 जोडप  -1 - िवकासाचे तपशील 339 

 जोडप  -2 - पयवे ण वीकाराहतेचा नमुना 346 

 जोडप  - 3 - भूखंड े फळ माणप  347 

 जोडप  - 4 -  मालकाचे भूखंड े फळाबाबत शपथप  348 

 जोडप  -5 - संरचना मक अिभयं याचा पयवे ण ाप 349 



 

 

 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

XVII 

Devegke´ÀceefCekeÀe [ermeerDeej-2034 

 जोडप  - 6 - अनु ीधारक नळकामगाराचा पयवे ण ाप 350 

 जोडप  - 7 - थळ पयवे काचापयवे ण ाप 351 

 जोडप  - 8 - इतर ािधकृत ावसाियकांचा पयवे ण ाप 352 

 जोडप  - 9 - पयवे णासाठी नमनुा 353 

 जोडप  - 10 - पा ता, कत ,े जबाबदा या आिण न दणी या यांचे तपशील 354 

 जोडप  - 11 - िवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण ारंभ माणप ा या 
मंजूरीचा नमुना 

358 

 जोडप  - 12 - िवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण आरंभ माणप  
नाकार याचा नमुना 

359 

 जोडप  - 13 -  काम सु  कऱ या या सूचनेचा नमुना 360 

 जोडप  - 14 - जो या या पातळीपयत काम पणू झा या या सूचनेचा नमुना  361 

 जोडप  - 15 - जो या या पातळीपयत पूण झाले या कामा या मा य/ अमा यतेचा 
नमनुा 

362 

 जोडप  - 16 - िवकास पूतता माणप ासाठीचा नमुना 363 

 जोडप  - 17 - सांडपाणी वािहनी पतूता माणप  364 

 जोडप  - 18 - इमारत पतूता माणप  365 

 जोडप  - 19 - पूतता माणप ाचा वीकार नमनुा 366 

 जोडप  - 20 - भोगवटा माणप ाचा नमुना 367 

 जोडप  - 21 - अंशतःभोगवटा माणप ासाठी ितपूत  बंधप ाचा नमनुा 368 
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....    त ा त ा त ा त ा ....    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    

    

पृ  पृ  पृ  पृ  
....    

१ त ा . - १ ॉइंगशीट आकार 25 

२ त ा . - २ आराखडे रंगवणे 25 

३ त ा . - ३ आर णा या िवकासासाठी कवा आर ण िवकास क  शकणा या ािधकरण/ साठी 
सामाियक अटी 

49 

४ त ा . - ४ आर णांचा संकि पत उ ांसाठी अनु ेय वापर आिण सहा यभूत कायासह करावयाचा 
िवकास 

50 

५ त ा . - ५ समायोजन आर णानुसार कवा संकि पत उ ांसाठी िवकिसत कर याची आर णे 55 

६ त ा . – ६ उ ुंग आिण िवशेष / सभागृह इमारतीक रता आव यक र याची ंदी 69 

७ त ा . - ७ िनवासी आिण वािणि यक प ांसाठी वेश मागाची ं दी 72 

८ त ा . – ८ औ ोिगक प ांसाठी वेश मागाची ं दी 72 

९ त ा . - ९ मा गकांची ं दी 73 

१० त ा . – १० िविवध वापरांसाठी कमान भूखंड े फळ 75 

११ त ा . – ११ ाहक उपक ांसाठी भूखंड े फळाची आव यकता (सीएसएस) 78 

१२ त ा . – १२ िनवासी ,वािणि यक आिण औ ोिगक प ांम ये चटई े  िनदशांक 83 

१३ त ा . – १२अ खालील बाब ना ह तांतरणीय िवकास ह  उपल ध होतील 95 

१४ त ा . – १३ भोगवटा भार 239 

१५ त ा . – १४ िनवासा यो य खो या/ खो यांचा कमान आकार आिण ं दी 241 

१६ त ा . – १५ िनवासा यो य खोलीची / खो यांची उंची 242 

१७ त ा . – १६ िविवध भोगव ांसाठी सामाियक िजने / मा गका यांची कमान ं दी 249 
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१९ त ा . – १८   
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त ा . – अ र तारेषा / भूखंड सीमा रेषेपासून पुढील पीछेहाटीचे े  274 

त ा . – ब औ ोिगक प ांम ये े ीय/ भूखंड सीमेपासून िवलगीकरणाचे अंतर 275 

२० त ा . – १९ िनवासी आिण वािणि यक े ांम ये िनमुळ या भूखंडांवर मोक या जागेबाबत िशिथलता 278 

२१ त ा . – २० औ ोिगक प ांम ये अ ंद भूखंडांवर मोक या जागांसाठी सवलत 279 

२२ त ा . – २१ र याबाहेरील पा कग या जागा 284 

२३ त ा . – २२ िविवध भोगव ांसाठी ं दी आिण िनकासाची सं या 297 
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िवषयःिवषयःिवषयःिवषयः        सिं पांचीसिं पांचीसिं पांचीसिं पांची    सचूीसचूीसचूीसचूी 

अनुअनुअनुअनु.... ....    सिं पसिं पसिं पसिं प    वणनवणनवणनवणन    

1 एच (AH) परवडणारे गृहिनमाण 

2 एओएस (AOS) सुिवधा मोकळी जागा 

3 एआर (AR) समायोजन आर ण 

4 एएसआर (ASR) एफएसआय 1 करीता वा षक दरसूची (मु ांक शु क िस दगणकदर) 

5 बीएआरसी (BARC) बाभा ऑटोमीक रसच सटर 

6 बीईएसटी (BEST) बृ हमुंबई िव ुत पुरवठा आिण प रवहन उप म 

7 बीआयएफआर (BIFR) औ ोिगक आिण िव ीय पुनबाधणी मंडळ 

8 बीयुए (BUA) बांधी व े फळ 

9 सी.सी (C.C) ारंभ माणप  

10 सीबीडी (CBD) क ीय वािणि यक िज हा 

11 सीईओ (CEO) मु य कायकारी अिधकारी 

12 सीएफओ (CFO) महापािलकेचे मुख अि शमन अिधकारी 

13 सीआरएस (CRS) समूह पुनिनमाण योजना 

14 सीआरझेड (CRZ) सागरी कनारा िनयं ण प ा 

15 सीएसन.ं (CS No.) कॅड ल स ह ण मांक 

16 सीएसएस (CSS) ाहक उपक  

17 सीटीएसन.ं (CTS No.) कॅड ल हस स ह ण माकं 

18 सीटीएसओ (CTSO) नगर भमूापन अिधकारी 

19 डीसीआर (DCR) िवकास िनयं ण िनयमावली 

20 डीसीआर-2034 (DCR-2034) िवकास िनयं ण िनयमावली-2034 
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अनुअनुअनुअनु.... ....    सिं पसिं पसिं पसिं प    वणनवणनवणनवणन    

21 डीएनए (DNA) धारावी अिधसिूचत े  

22 डीपी (DP) िवकास आराखडा 

23 डीपी -2034 (DP-2034) िवकास आराखडा - 2034 

24 डीआर (DR) िवकास ह  

25 डीआरसी (DRC) िवकास ह  माणप  

26 डीआरपी (DRP) धारावी पुन वकास क प 

27 डीआरपी (एसआरए) DRP(SRA) धारावी पुन वकास क प (झोपडप ी पुनवसन ािधकरण) 

28 डीएसएस (DSS) िवतरण उपक  

29 इसी (EC) अिधकार सिमती 

30 इएच हीआरएस (EHVRS) अिधक उ दाब हण क  

31 इड लूएस (EWS) आ थक दृ ा दबुल घटक 

32 एफपीन.ं (FP No) अंितम भभूाग माकं 

33 एफएसआय (FSI) चटई े  िनदशाकं 

34 जीओआय (GoI) भारत सरकार 

35 जीओएम (GoM) महारा  सरकार 

36 जीओ हीटी (Govt)  सरकार 

37 एचआयजी (HIG) उ उ प  गट 

38 एचपीसी (HPC) उ ािधकार सिमती 

39 एचटी (HT) उ तणाव 

40 आय.ओ.डी (I.O.D) नामंजूरीची सूचना 

41 आयएच (IH) सवसमावेशक गृहिनमाण 
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अनुअनुअनुअनु.... ....    सिं पसिं पसिं पसिं प    वणनवणनवणनवणन    

42 आयओए (IOA) मंजूरीची सूचना 

43 आयटी/ आयटीइएस (IT/ITES) मािहती तं ान/मािहती तं ान आधारीत सेवा 

44 एलआयजी (LIG) अ पउ प  गट 

45 एलओआय (LOI) इरादा प  

46 एलआरटी (LRT) लाइटरेल ािंझट 

47 एमबीपीटी (MbPT) मुंबई पोट ट 

48 एमबीआरआरबी (MBRRB) मुंबई इमारत दु ती आिण पुनबाधणी महामंडळ 

49 एमसीजीएम (MCGM) बृ हमुंबई महानगरपािलका 

50 एमसीझेडएमए (MCZMA) महारा  सागरीप ा व थापन ािधकरण 

51 एमएचएडीअ ॅ ट (MHAD Act) महारा  गृहिनमाण आिण े  िवकास कायदा 

52 एमएचएडीए (MHADA) महारा  गृहिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण 

53 एमएचसीसी (MHCC) मुंबई वारसाजतन सिमती 

54 एमआयडीसी (MIDC) महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळ 

55 एमआयजी (MIG) म यउ प  गट 

56 एमएमसीअ ॅ ट 1888 (MMC Act. 
1888) 

मुंबई महापािलका अिधिनयम 1888 

57 एमएमआरडीए (MMRDA) मुंबई महानगर ादिेशक िवकास ािधकरण 

58 एमओइएफ (MoEF) वन आिण पयावरण मं ालय 

59 एमपीसीबी (MPCB) महारा  दषुण िनयं ण महामडंळ 

60 एमआरअँडटीपीअ ॅ ट 1966 (MR & TP 
Act . 1966) 

महारा  ादिेशक व नगररचना अिधिनयम – 1966 

61 एमआरए (MRA) मे ो रेल शासन 
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62 एमटीसी (MTC) म टी ले स िच पटगृह संकुल 

63 एमटीडीसी (MTDC) महारा  पयटन िवकास महामडंळ 

64 एमयआुयपी (MUIP) मुंबई नागरी पायाभतू सिुवधा क प 

65 एमयुटीपी (MUTP) मुंबई नागरी प रवहन क प 

66 एन.ए. (N. A.) नैस गक े े 

67 एनबीसी (NBC) रा ीय इमारत सिंहता 

68 एनडीझेड (NDZ) नािवकास प ा 

69 एनजीओ (NGO) िबगरशासक य सं था 

70 एनओसी (NOC) नाहरकत माणप  

71 ओ.सी (O.C) भोगवटा माणप  

72 पीएपी (PAP) क प त  

73 पीओएस (POS) सावजिनक मोकळी जागा 

74 पीपीएल (PPL) सावजिनक वाहनतळ 

75 पीएससी (PSC) सावजिनक व छता सिुवधा 

76 पीएसय ु(PSU) सावजिनक उप म 

77 पीटीसी (PTC) कायम व पी सं मणिशबीर 

78 आरडीडीपी 2034 (RDDP 2034) पुनरिचत ा प िवकास आराखडा 2034 

79 आरओएस (ROS) मनोरंजनाची मोकळी जागा 

80 आरआरसी (RRC) पुनिनमाण पुनवसन घटक 

81 आरएससी (RSC) पुनिनमाण िव  घटक 

82 आरएसएस (RSS) हण उपक  
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अनुअनुअनुअनु.... ....    सिं पसिं पसिं पसिं प    वणनवणनवणनवणन    

83 एसएलआर (SLR) अिध क भमूी अिभलेख 

84 
एसआययुएमअ ॅ ट (Slum Act) 

महारा  झोपडप ी े  े(सुधार/हटिवण ेआिण पुन वकास) 
कायदा,1971 

85 एसपीए (SPA) िवशेष िनयोजन ािधकरण 

86 एसआरए (SRA) झोपडप ी पुनवसन ािधकरण 

87 एसआरडी (SRD) झोपडप ी पुन वकास 

88 एसआरडीपी-1991 (SRDP-1991) मंजूर पुनरिचत िवकास आराखडा -1991 

89 एसआरएस (SRS) झोपडप ी पुनवसन योजना 

90 एसटीपी (STP) मल या क प 

91 टीडीए (TDA) पयटन िवकास े  

92 टीडीआर (TDR) ह तांतरणीय िवकास ह  

93 टीडीझेड (TDZ) पयटन िवकास प ा 

94 टीपीएस/टीपी क म (TPS/TP 
Scheme) 

नगर योजना 

95 यूआरसी (URC) नागरी पुनिनमाण समूह 

96 यूआरएस (URS) नागरी पुनिनमाण योजना 

97 ही.पी.आर. (V.P.R) घनफळाचे भूखंड े फळाशी गुणो र 

98 ड लू.सी. (W.C) शौच कूप 
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भागभागभागभाग - I 
कायप तीकायप तीकायप तीकायप ती 

 

१.१.१.१.    सिंसिंसिंसिं     शीषकशीषकशीषकशीषक, , , , अिधकार ेअिधकार ेअिधकार ेअिधकार े     आिणआिणआिणआिण    ाााारंभरंभरंभरंभ    
    

 (I)  शीषकशीषकशीषकशीषक::::---- या िनयमावलीस बृह मंुबईसाठी िवकास िनयं ण िनयमावली, २०३४ (यानंतर सदर 

िनयमावली असा उ लेख केला जाईल) असे हटले जाईल.  

(II)  अिधकार ेअिधकार ेअिधकार ेअिधकार े :::: बृह मुंबई महानगरपािलके या (यानंतर पािलका असा उ लेख केला जाईल) संपूण 
अिधकार े ात येणा या े ातील बांधकाम आिण िवकास कामांना या िनयमावली या तरतुदी लाग ु
असतील. या िनयमावली या आव यकता आिण इतर कोण याही िनयमां या कवा पोटिनयमां या 

आव यकता यांम ये िवसगंती असेल तर सदर िनयमावली अिभभावी ठरेल.   

 परंतु असे क, अंितमत: मंजूर नगर िनयोजन योजनेम ये समािव  े ां या संदभात, सदर 

िनयमावली या आवशयकता आिण नगर िनयोजन योजना िनयमावली यां याम ये िवसगती असेल तर, 

सदर िनयमावली या आव यकता अिभभावी ठरतील, मा  पोहोचर याबंधी आव यकता यास अपवाद 

असतील, तेथे नगर िनयोजन योजना िनयमावली अिभभावी ठरेल. 

 (III)  सरं णसरं णसरं णसरं ण: : : : सदर िनयमावली या तरतुद नुसार िवकास आराख ा या अंमलबजावणी संदभात आयु ांनी 

केलेली कोणतीही कृती, तावांना मंजूरी, उ लंघनािंव  कारवाई, इ यादी सद-भावपूव केली आह ेअसे 

समज यात येईल. 

 (IV)  अंमलातअंमलातअंमलातअंमलात    ये याचीये याचीये याचीये याची    तारीखतारीखतारीखतारीख:::: ही िनयमावली महारा  ादिेशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ (१९६६) 

चा महा. अिधिनयम . XXXVII) या कलम ३१ अंतगत शासनान ेअंितम मंजूरी द यानंतर अंमलात 

येईल आिण ती महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ अंतगत बृह मुंबईसाठी अगोदर मंजूर 
केले या िव मान िवकास िनयं ण िनयमावलीची जागा घेईल. 

(V)  सं मणसं मणसं मणसं मण    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    व थाव थाव थाव था:::: महारा  ादिेशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ या कलम ४६ म ये 

असे दलेले आह े क , “परवानगी या अजावर िवचार करताना, िनयोजन ािधकरण, या 
अिधिनयमाअंतगत सादर केले या कवा मंजूर केले या कवा सूचने या मा यमातून कािशत कोण याही 
मसु ा या तरतूदी कवा अंितम योजना यानंा रा त आदर असले.” 

या उपबंधाम ये काहीही असले तरीही, ह े प  कर यात आले आह ेक , सदर अिधिनयमा या कलम २६ 

अंतगत बृह मंुबईची पुनरिचत ा प िवकास आराखडा २०३४ (RDDP) कािशत हो या या 
तारखेपासनू त ेसदर अिधिनयमा या कलम ३१ अंतगत अंितम मंजूरी ा  होईपयत िन िलिखत तरतुदी 
सं मण काळात लाग ुअसतील: 
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१.१.१.१.  भवूापराचाभवूापराचाभवूापराचाभवूापराचा    प ाप ाप ाप ा:::: िवकास आराखडा १९९१ आिण पुनरिचत ा प िवकास आराखडा २०३४ मधील 

कठोर तरतूदी अिभभावी असतील. 

२२२२. सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    हतेसूाठीहतेसूाठीहतेसूाठीहतेसूाठी    राखीवराखीवराखीवराखीव    असले याअसले याअसले याअसले या    जिमनीचाजिमनीचाजिमनीचाजिमनीचा    िवकासिवकासिवकासिवकास:::: पुनरिचत मंजूर िवकास आराखडा १९९१ म ये 
असलेले आर ण पुनरिचत ा प िवकास आराखडा २०३४ म ये वगळ याच े तािवत असले तर ती 
आर णे अंमलात असणे सु  राहील. पुनरिचत ा प आराख ातील दशिवले या आर णांना आर णे 

समज यात येतील. मा , सावजिनक हतेूसाठी आरि त जमीन, सदर अिधिनयमा या कलम ३१ अंतगत 

अंितम मंजूरी िमळेपयत, िवकास िनयं ण िनयमावली १९९१ या तरतुद नुसार िवकिसत कर यात 

येईल. िवकास आराखडा १९९१ म ये न दशवलेली परंतु पुनरिचत ा प िवकास आराखडा २०३४ म ये 

न ाने दशिव यात आलेली आर णे, काही असतील तर, आिण िवकास िनयं ण िनयमावली १९९१ म ये 

अशा आर णां या िवकासासाठी काहीही तरतुद नसेल तर, अशा वेळी ही आर णे ा प पुनरिचत 

िवकास िनयं ण िनयमावली २०३४ या तरतुदी नुसार िवकिसत केली जातील. मा , चटई े  

िनदशांका ची अनु ेयता िवकास िनयं ण िनयमावली १९९१ नुसार असेल. 

३३३३....  इतरइतरइतरइतर    िवकासाचेिवकासाचेिवकासाचेिवकासाचे    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण:::: पुनरिचत ा प िवकास आराख ाला मंजूरी िमळेपयत, िवकासा या इतर सव 

बाबी, अ यावत अिधमू या या दानासह िवकास िनयं ण िनयमावली १९९१ नुसार शािसत असतील.  

 
२२२२        सं ासं ासं ासं ा    आिणआिणआिणआिण    श द योगां याश द योगां याश द योगां याश द योगां या    ा याा याा याा या    
 

(I)        सवसाधारणसवसाधारणसवसाधारणसवसाधारण:::: सदर िनयमावलीम ये, संदभानुसार दसुरा अथ अपेि त नसेल तर, सं ा आिण 

श द योगांचे अथ या येका या समोर जे दशवले आहते ते असतील. 

(II) अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, , , , िनयमिनयमिनयमिनयम    इ यादीम येइ यादीम येइ यादीम येइ यादीम ये    नमूदनमूदनमूदनमूद    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    अथअथअथअथ::::---- सदर िनयमावलीम ये या सं ा आिण श द योगां या 

ा या दे यात आ या नाहीत यांचा अथ, संदभानुसार दसुरा अथ अपेि त नसेल तर, महारा  ादिेशक 

व नगर रचना अिधिनयम १९६६ कवा मंुबई महानगरपािलका अिधिनयम, १८८८ (मुंबई कायदा . 

III, १८८८) कवा इतर कुठ याही अिधिनयम अंतगत तयार केलेल े िनयम कवा उपिवधी, याम ये 

द यानुसार करणानु प असेल.  

(III) या सं ा आिण श द योगां या ा या सदर िनयमावलीम ये तसेच वरील (I) आिण (II) म ये नमूद 

के या नसतील , यांचा अथ, नवीनतम रा ीय इमारत सिंहतेमधील संबंिधत संदभानसुार घे यात यावा.  

(IV) ा याा याा याा या----        

(१) ““““पोहचर तापोहचर तापोहचर तापोहचर ता”””” हणजे एखादा भूखंड कवा इमारतीक रता मोकळा पोहच र ता. 

(२) ““““पूपपूूपूरकरकरकरक    इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे भूखंडावरील मु य इमारतीपासून िवभ  असलेली आिण एका कवा अिधक पूरक 

/ सहा यभूत वापरांसाठीची इमारत. 
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(३) “पूपपूूपूरकरकरकरक////सहा यभूतसहा यभूतसहा यभूतसहा यभूत    वापरवापरवापरवापर” हणजे इमारतीचा मु य वापराशी अनुषंिगक दु यम वापर आिण मु य 

वापराशी अनु प सबंंिधत वापर. 

(४) ““““समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन    आर णआर णआर णआर ण”””” हणजे असे जमीन साधन यायोग ेिनयोजन ािधकरणाला सदर िनयमावलीनुसार, 

आरि त जिमनीचा अंशतः भाग आिण / कवा बांधीव सुिवधा संपा दत करणे श य होईल.  

(५) ““““अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम”””” हणजे - 

(i)  महारा  ादिेशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ (महा. कायदा . XXXVII, १९६६) कवा  

(ii)  मंुबई महानगरपािलका अिधिनयम, १८८८ (मंुबई अिधिनयम . III, १८८८) 

(६) """"भरभरभरभर    आिणआिणआिणआिण//// कवाकवाकवाकवा    फेरफारफेरफारफेरफारफेरफार"""" हणजे, सदर िनयमावलीम ये नमूद के यानुसार, एका भोगव ाचा दसु या 

भोगव ाम ये बदल कवा संरचना मक बदल, जसे े  कवा उंचीम ये वाढ कवा इमारतीचा एखादा 

भाग काढून टाकणे कवा सरंचनेम ये फेरफार, जस ेएखादी भत, िवभाजक भत, भतीचा भाग, तंभ, 

तुळई, मजला, तसेच पोटमजला कवा इतर आधार कवा यांचा काही भाग बांधण,े कापणे कवा काढून 

टाकणे, कवा वेश कवा िनगमनासाठी आव यक कोण याही मागात बदल कवा बंद करणे कवा 

सािह य कवा साम ीम ये बदल.       

(७) ““““जािहरातजािहरातजािहरातजािहरात    िच हिच हिच हिच ह”””” हणजे जािहराती या हतेूने, लोकांना कोण याही थळाची, ची, सावजिनक  

सादरीकरणाची, व तूची कवा मालाची मािहती दे या या कवा याकड े आक षत कर या या हतेूने, 
दरवाजा या बाहरे कोण याही प तीने द शत केलेला कोणताही पृ भाग कवा संरचना व यावर 
लावलेल ेवण, अ र कवा िच  आिण मंुबई महानगर पािलका अिधिनयम या, १८८८,  कलम ३ म ये 

ा या के या माणे जो बृह मुंबई हणजेच शहर, उपनगरे कवा िव ता रत उपनगरे यां या ह ीत 

समािव  होणा या आिण बृह मंुबई कायद ेआिण मंुबई उ  यायालय (ह बाबत जािहरनामा) अिधिनयम, 

१९४५ या अनुसूची ‘अ’ चा भाग II त े IV म ये िविन द  केले या े ातील कोण याही इमारतीशी 

संल  असेल कवा ितचा भाग असेल, कवा ितला जोडलेला असेल कवा एखा ा झाडावर कवा 

जिमनीवर कवा खांबावर, पड ावर, कंुपणावर कवा फलकावर बसवलेला असेल कवा अवकाशात 

कवा जलाशयाम ये कवा जलाशयावर द शत केला असेल असा कोणताही पृ भाग कवा संरचना. 

(८) ““““वातानकूुलनवातानकूुलनवातानकूुलनवातानकूुलन”””” हणजे एखा ा बं द त जागे या आव यकतेनसुार हवेच ेतापमान, आ ता, व छता आिण 

िवतरण यांचे बरोबरीन ेिनयं ण कर याची या. 

(९) ““““कोकोकोकोि काि काि काि का    (Alcove)(Alcove)(Alcove)(Alcove)”””” हणजे मु य खोलीपासून, जा या-ये या या दरवा यािशवाय, थेट वेश असलेली 

वयंपाकाची जागा. 

(१०) ““““सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    जागाजागाजागाजागा”””” हणजे सावजिनक सुिवधांसाठी जागा जसे, मनोरंजनासाठी मोक या जागा, मंडया, 

क याण क /आधार क , पोलीस चौ या, सावजिनक व छतागृह,े पािलका ंथालय, वाचनालये, 

िजमखाना/ ायामशाळा, पािलका चौ या, प र य यांसाठी िनवारा, बेघरांसाठी िनवारे, कामगार 
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मिहलांसाठी ब उ शेीय घरे, वृ ा म, उदचंन क ,े नागरी सुिवधा क , पािलका दवाखान,े शाळा, घन 

कचरा व थापन सुिवधा, अि शमन थानक, इंधन थानक, िव ुत उपक  इ यादी, या 

िनयमावलीम ये िविन द  के यानुसार एका कवा ब  सुिवधांसाठी.  

(११) ““““वा तिूवशारदवा तिूवशारदवा तिूवशारदवा तिूवशारद” हणजे अशी  जी भारतीय वा तूिवशारद सं थेची सहयोगी कवा सामील सद य 

आह े कवा िज याकड ेअशी पदवी कवा पदिवका आह े यायोग ेती, वा तूिवशारद अिधिनयम, १९७२ 

या अनुसूची XIV म ये सचूीब  केले या अहतेसाठी, अशा सद य वासाठी पा  होते आिण जी सदर 

अिधिनयमाअंतगत वा तूिवशारद प रषदशेी रतसर न दणीकृत आह.े 

(१२) ““““ वयचंिलतवयचंिलतवयचंिलतवयचंिलत    फवारणीफवारणीफवारणीफवारणी    णालीणालीणालीणाली” हणजे उ णते या संवदेनावर वयंचिलत र या चालणारी आिण ा  
गजरासह (Audible Alarm) आगीवर पा याची फवारणी करणारी निलका (Pipe) व सचकांची 
णाली 

(१३)     ““““बा कनीबा कनीबा कनीबा कनी”””” हणजे आडवा स ा (Horizontal Projection) याम ये कडेची कमी उंचीची भत, 
हाताला आधार हणून स ा या बाहरेील कडेला लावललेा दांडा व याखालील आधार तभाचंा समावेश 
आह.े याचा मा गका कवा बा बाजूची बस याची जागा हणून उपगोग होतो. 

(१४)  “तळघरतळघरतळघरतळघर”””” हणजे एखा ा इमारतीचा जिमनी खालील पूणतः कवा अंशत: असलेला मजला.  

(१५) “जवैतं ानजवैतं ानजवैतं ानजवैतं ान    सचंसचंसचंसचं”””” हणजे िवकास आयु  (उ ोग) यां या ारे कवा यां या ारे यां या वतीन े ािधकृत 

केले या कोण याही अिधका याने मािणत केलेले जैवतं ान संच यांचा समावेश.  

(१६) ““““इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे कोण याही साम ीपासून, कोण याही हतेूसाठी बांधलेली संरचना, मग ती मानवी 

वा त ासाठी वापरली जात असेल कवा नसेल व याम ये खालील बाब चा समावेश होतो -  

(i) पाया, जोत,े भती, मजले, छत, िचम या, नळकाम आिण इमारतीसाठी लागणा या सवेा, कायम 
व पी चौथरे. 

(ii) हराडं,े बा कनी, िभत चे कंगोरे, ेिपत बांधकाम;े  

(iii) इमारतीचा भाग अथवा याला जोडलेला भाग 
(iv) कोणतीही जमीन कवा जागा, बं द त करणारी कवा बं द त कर या या हतेूने असलेली 

कोणतीही भत; िच ह आिण बा  दशन करणारी संरचना 

(v) रसायन े कव व पातील रसायन ेयांचा साठा कर यासाठी बांधले या टा या; 

(vi) खाली (a) ते (q) म ये ा या केले या सव कार या इमारती; परंतू, समारंभ संगांसाठी, 

आयु ा या परवानगीन,े ता पुर या व पात उभारलेले तंब,ू शािमयाने आिण ताडप ीच ेिनवारे 

यांना “इमारत” समज यात येणार नाही. 

(a) ““““सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ    इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे अशी इमारत कवा ितचा भाग जेथ े लोकांच े गट, करमणूक, मनोरंजन, 

सामािजक, धा मक, दशेभ पर, नागरी, वास आिण यासार या हतेूंसाठी गोळा होतात कवा एक  

येतात. “सभागृह इमारत” म ये ना गृह ेव िच पटगृह,े ाइव इन िथएटर, सभागहृ,े शहर दालन,े नगर 
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दालने, े ागृह,े दशन दालने, सं हालये, मंगल कायालये, केट ग रक, ायामशाळा, डासंकूले, 

उपहारगृह,े जेवण कवा खा गृह,े ाथना थळे, नृ य दालन,े लब, िजमखाने, मॉल, र त,े हवाई, 

जलवाहतूक कवा इतर सावजिनक प रवहन थानके आिण करमणूक तंभ यांचा समावेश होतो. 

(b) ““““ ाााावसाियक वसाियक वसाियक वसाियक इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे वसायाच ेकामकाज पार पाड यासाठी आिण/ कवा याचा लेखा आिण 

अिभलेख ठेव यासाठी वापर यात येणारी कोणतीही इमारत कवा ितचा भाग; कायालय,े बका, 

ावसाियक आ थापना, मािहती तं ान आ थापना, कॉल सटर, खाजगी उ ोजकांची कायालये, 

यायालये, मा  यांचे मु य काय वसायाच ेकामकाज पार पाडणे आिण / कवा लेखा व अिभलेख ठेवणे. 

(c) “िवभिवभिवभिवभ     इइइइमारतमारतमारतमारत” हणजे िज या भती व छत इतर कोण याही इमारतीपासून वतं  आहते व िज या सव 

बाजूनंी मोकळी जागा आह ेअशी इमारत. 

(d) ““““शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे अशी इमारत जी केवळ समुिचत मंडळा ारे कवा िव ापीठा ारे, कवा इतर 
कोण याही स म ािधकरणा ारे मा यता ा  असले या शाळा कवा महािव ालयासाठी वापरली जात.े 
तसेच सचूना, िश ण, कवा शै िणक वापराशी अनुषंिगक वापर उदा. मनोरंजन, ंथालय कवा संशोधन 
सं था यासाठी वापरली जाते. यांना आवारात वा त  कर याची आव यकता आह े अशा अ याव यक 
सवेा कमचा यांसाठी िनवास थाने आिण शै िणक सं थेशी संल  असलेली वसतीगृह,े ती या सं थे या 
आवारात असतील वा नसतील. 

(e) ““““घातकघातकघातकघातक    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे खालील कामांसाठी वापर यात येणारी इमारत कवा ितचा भाग – 

(i) करणो सारी पदाथ कवा उ  वलनशील कवा फोटक पदाथ यांच ेअ यंत वगेान े वलन होते 
आिण/ कवा यां यामधून िवषारी धूर कवा फोटक सग बाहरे पडतो अशा पदाथाचा साठा, 

हाताळणी, उ पादन कवा यावर या करणे; 

(ii) उ  रणकारी, िवषारी कवा अपायकारक अ कली, आ ल, कवा वाला, धूर आिण फोटक 
िम णे िनमाण करणारे कवा या या प रणामी पदाथाच े उ फूत वलनास स म अशा 
लहान कणांम ये िवभाजन होते असे इतर व, वाय ु कवा रसायन े यांचा साठा, हाताळणी, 

उ पादन कवा यावर या करणे. 

(f) “औ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगक    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे अशी इमारत कवा ितचा भाग याम ये, िवकास आयु  (उ ोग) यांनी मंजूर 

आिण मािणत के यानुसार उ पादने कवा व त ू तयार के या जातात, एक ीत के या जाता व यावर 

या केली जात ेजसे जोडणी कारखान,े योगशाळा, उजा कारखान,े शु दीकरण संयं  (Refineries), 

वाय ुसंयं , िगर या, दु धशाळा आिण कारखान.े 

(g) ““““सं थागतसं थागतसं थागतसं थागत    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे शासक य, िनमशासक य सं थांनी कवा न दणीकृत यासांनी कवा नी 
बांधलेली आिण यां या ारे वापर यात येत असलेली इमारत आिण िजचा वापर वै कय, संशोधन, आिण 
अशा इतर उप मासाठी, कमचारी मिहला/ /िव ाथ  यां यासाठी ब उ शेीय 

िनवास व था/वसितगृह हणून केला जातो कवा सां कृितक आिण संल  उप मांसाठी सभागृह कवा 
संकूल हणून केला जातो कवा आजार सुधारगृह, शारी रक कवा मानिसक आजार असले या चे 
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शु ुषागृह, अपंग, रोग कवा अश  या दखेभालीसाठी कवा अनाथ प र य या, मुले आिण अभके, 

पुनआरो य ा ी गृह,े िनराधार मिहला कवा वय कर  यां यासाठी केला जातो आिण जेथ े
सं थावास साठी मया दत वातं य असत े अशा दडंा मक कवा सुधारा मक थानब तेसाठी जेथ े
सामा यत: झोप याची सोय केलेली असत ेआिण याम ये धमशाळा, दवाखान,े आरो यभुवन, कोठडी व दडं 

दणेा या सं था जस े कारागहृ, तु ं ग, मनो णालय, सुधारगृह, थानब ता आिण  सुधारशाळा यांचा 

समावेश होतो. 

(h) ““““वािणि यकवािणि यकवािणि यकवािणि यक    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे घाऊक कवा करकोळ सामान व मालाचे दशन आिण िव  यासाठी 

दकुान,े भांडार कवा मंडया हणून वापर यात येणारी इमारत कवा ितचा भाग, याम ये याच 

इमारतीम ये ि थत अनुषंिगक कायालय, भांडार आिण सेवा क ांचादखेील समावेश होतो. 

(i) ““““कायालयकायालयकायालयकायालय    इमारतइमारतइमारतइमारत” ” ” ” (आवार) हणजे याचा एकमेव कवा मु य वापर कायालयासाठी कवा कायालयीन 

कामकाजासाठी कवा कारकुनी कामासाठी केला जातो अशी इमारत कवा आवार कवा याचा भाग. 

“कायालयीन कामकाज” म ये शासक य कामकाज, कारकुनी काम, िव ीय काम, दरू वनी, तारायं  

हाताळणे, सगंणक काम यांचा समावेश होतो; आिण “कारकुनी काम” म ये लेखन, लेखाकाय, कागदांची 

तवारी करणे, टंकलेखन, फाय लग, ितिलिप करणे, डाटा ोसे सग, कािशत करावया या मजकूराच े

संपादक य तयार करणे आिण अशा इतर उप मांचा समावेश होतो. 

(j) “सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे सामा यत: कवा ासंिगक कायाक रता लोकांसाठी वापर यात येत असलेली 

कवा या हतेूने असलेली इमारत, जस;े 

i. क  कवा रा य सरकार, सरकारी े  कवा वैधािनक ािधकरण कवा थािनक ािधकरण यांची 

कायालये. 

ii. मंदीर, मिशद, चच, चँपल कवा सावजिनक ाथनेचे कोणतेही थळ. 

iii. सावजिनक कवा खाजगी महािव ालय, शाळा, ंथालय, कवा शै िणक सुिवधा पुरिवणारी 

ठकाणे. 

iv. िच पटगृह, सावजिनक संगीत दालन, ना गृह, ोतागृह, डा संकूल, डा सुिवधा आिण 
सां कृितक उप मांसाठी िथएटर  

v. सावजिनक सभागृह, क याण क , दशन दालन, कवा जम याचे इतर कोणतेही ठकाण. 

vi. णालये, सुतीगृह इ यादी कवा वै कय सुिवधा पुरिवणारे इतर कोणतेही ठकाण. 

vii. मंडई, खरेदी क , िविवध व तूभाडंार कवा मि ट ले स असलेला कवा यिशवाय मॉल कवा 

करकोळ व तूं या िव च ेइतर कोणतेही ठकाण. 

viii. रे व े थानक, मे ो/मोनो रेल थानक, बस थानक, िवमानतळ कवा इतर कोणतेही सावजिनक 

वाहतूक ट मनस. 
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ix. सावजिनक कवा खाजगी णालये 
 

(k) ““““िनवासीिनवासीिनवासीिनवासी    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे अशी इमारत याम ये सामा य िनवासी हतेूसाठी, वयंपाक व जेवणा या 

सुिवधेसह कवा सुिवधेिशवाय, झोप यासाठी िनवा याची सोय असते, आिण याम ये एक कवा अनेक कुटंुब 

िनवास, लॉ जग कवा मग हाउसेस (lodging or rooming houses), वसितगृह, शेसघर, सदिनका 

(apartment) आिण अशा इमारत च ेखाजगी गॅरेज यांचा समावेश होतो. 

(l) “अधअधअधअध----िवभिवभिवभिवभ     इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे अशी इमारत जी तीन बाजूनंी िवभ  असत.े 

(m) “िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    इमारतइमारतइमारतइमारत” हणजे – 

(i) अशी इमारत जी केवळ ना गृह कवा िच पटगृह, ाइव-इन-िथएटर, सभागृह कवा ोतागृह, 

दशन दालन, सं हालय, टेडीयम, “मंगल कायालय” यासाठी वापरली जात े कवा िम  

भोगव ा या वापरा या बाबतीत अशा वापराचे बांधीव े  १००० चौ. मी.पे ा अिधक असेल; 

(ii) औ ोिगक इमारत;  

(iii) घातक इमारत; 

(iv) घाऊक आ थापनचेी इमारत; 

(v) शै िणक, सं थागत आिण िनवासी हॉटेल इमारत कवा क ीय वातानुकूलीत इमारत  

(a) िजची उंची १५ मी.पे ा अिधक आह,े कवा 

(b) एकूण बांधीव े  १००० चौ.मी. पे ा अिधक आह.े 

(n) """"साठवणसाठवणसाठवणसाठवण    इमारतइमारतइमारतइमारत    """" हणजे माल, व त ू कवा वािण यव तू यांचा साठा कर यासाठी कवा िनवारा हणून 

वापर यात येणारी कवा शीतगृह, माल वाहतूक आगार, सं मण शेड, भांडारगृह, सावजिनक गरेॅज हगँर, 
क ट मनल, धा याक रता उ ाहन आिण धा याचे कोठार यासाठी वापर यात येणारी इमारत कवा ितचा 

भाग. 

(o) ““““ता परुतीता परुतीता परुतीता परुती    इमाइमाइमाइमारतरतरतरत////सरंचनासरंचनासरंचनासरंचना”””” हणजे कोण याही आकाराची आिण कोण याही साम ीपासून बनलेली 

कोणतीही इमारत / संरचना जी ता पुरती उपाययोजना हणून बांध यास आयु ांनी परवानगी दली आह.े 

(p) ““““असरुि तअसरुि तअसरुि तअसरुि त    इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे अशी इमारत – 

(i) जी संरचना मकदृ ा असुरि त आह,े  

(ii) जी अनारो यकारी आह,े 

(iii) िज याम ये िनगमनासाठी समुिचत मागाची सोय केलेली नाही, 

(iv) िज याम ये आग लाग याचा धोका संभवतो,  

(v) मनु या या िजिवतास धोका आह,े 
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(vi) ित या स या या वापरा या संदभात, अपुरी दखेभाल, जीणाव था कवा प र याग या कारणांमुळे 
सुर ेबाबत कवा आरो यासाठी कवा सावजिनक िहतासाठी घातक आह.े  

(q) ““““घाऊकघाऊकघाऊकघाऊक    आ थापनाआ थापनाआ थापनाआ थापना”””” हणजे अशी आ थापना जी पूणत: कवा अंशत: घाऊक ापाराम ये कायरत आह े

आिण जी सबंंिधत साठवणूक सुिवधा आिण गोदामे यासह घाऊक िन कास (outlets) आिण क वाहतूक 

बुक ग एजंसीसह क वाहतकू आ थापना. 

 

(१७) ““““इमारतइमारतइमारतइमारत    रेषारेषारेषारेषा”””” हणजे कोण याही िवकासकामाम ये इमारतीच ेजोते िव तारलेले आह ेअशी रेषा. 

(१८) ““““बाधंीवबाधंीवबाधंीवबाधंीव    ेे ेे ”””” हणजे ( ेिपत) भागासह, जर असेल तर, सव मज यांवरील इमारतीच ेवेि त े  मा , 

सदर िनयमावलीअंतगत चटई े  िनदशांक (एफ एस आय) या प रगणनेसाठी, िविनदशपूवक सूट दे यात 

आलेले े  वगळून. 

(१९) ““““कककक ” (” (” (” (केिबनकेिबनकेिबनकेिबन)))) हणजे िबगर भारवाही िवभाजक भत नी बांधलेली िबगरिनवासी बं द त जागा. 

(२०) ““““कॅकॅकॅकॅनॉपीनॉपीनॉपीनॉपी”””” हणजे कोण याही इमारती या वेशमागावरील ेपीत भाग. 

(२१) ““““फरसबदंफरसबदंफरसबदंफरसबदं    ेे ेे ”””” हणजे इमारतीमधील िन वळ वापरावयाचे मज यावरील े  याम ये भतीच े े  

वगळून कवा सदर िनयमावलीअंतगत चटई े  िनदशांक (एफ एस आय) या प रगणनातनू 

िविनदशपूवक वगळ यात आलेले े  वगळता. 

(२२) ““““धुधधुुधुरांरांरांरांडेडडेेडे”””” हणजे अशी संरचना यायोग े वलन येतून तयार झालेली उ पा दते मोक या हवेम ये वा न 

ने यासाठी वातमाग तयार होतो आिण याम ये धुराडे संच आिण धूराच ेनळकाडें यांचा समावेश होतो. 

(२३) ““““छ ाछ ाछ ाछ ा”””” हणजे बाहरेील भतीमधील गवा ांवर हवामानापासून संर णासाठी ेपीत संरचना. 

(२४) ““““चौकचौकचौकचौक”””” हणजे एखा ा इमारतीमधील, कोण याही पातळीवरील, पूणत: कवा अंशत: बं द त जागा जी 

िवनाआ छा दत असते; आतील चौक चोहोबाजूंनी बं द त असतो तर बाहरेील चौकाची एक बाज ूबं द त 

नसत.े 

(२५) ““““शटूशटूशटूशटू”””” हणजे इमारतीमधील अंतगत उभी यं णा याम ये वायुवीजन आिण खडार (इनलेट ओपन ग) 
असेल तसेच याम ये अनु िमक मज याव न केरकचरा वीकारला जाऊ शकेल आिण व छतेक रता 
फवारणी असतील कवा नसतील तसेच, ती तळमज यावरील संचय क ावर येऊन थाबंेल.    

(२६) ““““समूहसमूहसमूहसमूह” (Cluster)” (Cluster)” (Cluster)” (Cluster) हणजे असे कोणतेही सु प  े  याला यो य पोहोचमाग आह ेव याम ये िनवास 

सदिनका, इमारती, चाळी इ याद चा समावेश आह.े 

(२७) ““““ वलनशीलवलनशीलवलनशीलवलनशील    साम ीसाम ीसाम ीसाम ी”””” हणजे अशी साम ी जी, (IS:३८०८-१९६६) इमारत साम ीची वलनशीलता 

चाचणी, रा ीय इमारत संिहता प तीनुसार वलनशीलतेची चाचणी केली असता, जाळ यावर आगीला 

उ णता दान करत.े 

(२८) ““““सलंसलंसलंसलं     धारणजिमनधारणजिमनधारणजिमनधारणजिमन”””” हणजे मालम ा न दणी काड वतं  असले तरीही, एकाच मालक खाली असलेला 

जिमनीचा संल  भाग.  
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(२९) ““““ पातंरपातंरपातंरपातंरणणणण”””” हणजे भोगवटा कवा आवार यांचा कोण याही भोगव ाम ये कवा वापराम ये बदल, 

याला िवकास परवानगीची गरज आह.े 

(३०) ““““सलुभसलुभसलुभसलुभ    दकुानेदकुानेदकुानेदकुाने”””” हणजे अशी दकुान े यांच े येकाच े चटई े , अ यथा तरतूद केली नस यास, ५० 

चौ.मी.पे ा अिधक नसेल, आिण जेथ ेघाऊक ापार कवा खरेदी न होता दनैं दन गरजांची िव  केली 

जाते. याम ये, खालील दकुानांचा समावेश होतो-  

(i) अ  धा याचे कवा िशधावाटप दकुान. 
(ii) पानाची दकुाने. 

(iii) व छता व रंगिव या या आ थापनांसाठी कपडे व इतर साम ी गोळा कर याची व ते िवत रत 
कर याची दकुाने.  

(iv) श याची कवा रफू करणा याची दकुाने. 
(v) कराणा दकुाने, िमठाईची दकुान,े वाइन व सामा य व तूचंी दकुाने. 

(vi) केशकतनालय आिण स दय साधनगृह.े 
(vii) सायकली भा ाने दणेारी व दु ती करणारी दकुाने. 
(viii) भा या व फळे यांची दकुाने. 
(ix) दधू व दधूापासून बनव या जाणा या व तूंची दकुाने. 
(x) वै कय व दतंवै क ावसाियकांचे दवाखान े कवा ि लिनक, रोग िनदान योगशाळा, कवा 

रोग िनदान ि लनीक आिण औषधांची दकुान,े यापैक  येकाच े चटई े  १०० चौ.मी.पे ा 

अिधक असणार नाही. 

(xi) फुलिव े ते. 
(xii) मिहलांची आभुषणे, जस-ेबांग ा इ यादी यांचा ापार करणारी दकुाने. 

(xiii) बेकरी उ पादने िवकणारी दकुान.े 

(xiv) वतमानप  व मािसकांचे टॉ स आिण फरती ंथालये. 
(xv) पु तके व लेखनसािह याची दकुान े कवा भांडार. 
(xvi) कापडदकुाने. 
(xvii) नळकारागीर, वीजतं ी, रेिडओ, दरूदशन आिण ि हिडओ उपकरण यांचे दु तीची दकुान ेआिण 

ि हिडओ लाय री. 
(xviii) १०० चौ.मी. पे ा अिधक े फळ नसलेली उपहारगृह ेआिण खा गृह.े 

(xix) बुटांची व डासािह याची दकुान,े यांच ेफरसबंदीच े े  १०० चौ.मी. पे ा अिधक नसेल. 

पािलके या मंजूरीन ेआयु  वरील सूचीम ये वेळोवेळी भर, बदल कवा दु ती क  शकतात. 

 

(३१) ““““मा गकामा गकामा गकामा गका”””” हणजे सामाियक माग कवा अिभसरण जागा याम ये सामाियक वेश दालनाचा समावेश 

असेल. 
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(३२) ““““अगंणअगंणअगंणअगंण”””” हणजे अशी जागा जी थळा या अंतगत एखा ा संरचने या भोवती िवनाआ छा दत असेल 

कवा संरचनेन ेवेढलेली आिण फरशीचे बांधकाम / काँ टीकरण केलेली असू शकत.े 

(३३) ““““कबकबकबकब    कटकटकटकट” (Curb Cut)” (Curb Cut)” (Curb Cut)” (Curb Cut) हणजे बाजू या पदपथा या वरील पातळीपासून लगत या र या या 

पृ ापयत या उतरणीचा भरीव (साम यपणे काँ टचा) दगड. पादचारी, सायकल वार आिण 

शा ररीकदृ ा अस म असणा-यांना सुलभपणे पोहच यासाठी याची संरचना केलेली असणे. 

(३४) ““““नामिनदशननामिनदशननामिनदशननामिनदशन”””” हणजे जिमनी या एका खंडावर समुिचत ािधकरणा ारे पुरिव यात येणारी कवा 

अनुदानीत सावजिनक सुिवधा.  

(३५) ““““िवकासकिवकासकिवकासकिवकासक////बाधंणीकारबाधंणीकारबाधंणीकारबाधंणीकार//// क पक पक पक प    परु कतापरु कतापरु कतापरु कता”””” हणजे अशी  िजला िवकासकाम कर यासाठी काय ान े

अिधकार दे यात आले आहते. 

(३६) ““““धमशाळाधमशाळाधमशाळाधमशाळा”””” हणजे अशी इमारत िजचा वापर धा मक हेतूसाठी जम यास, िव ामगहृ हणून केला जातो, 

असे थळ याम ये धा मक व सामािजक उ ेशाने दानधम केल ेजात,े कवा अस े थळ याम ये ठरािवक 
लोकानंा पैसे न भरता कवा नाममा  पैसे भ न वा त  कर याचा अिधकार असतो कवा वा त  
कर यास परवानगी दलेली असत.े  

(३७) ““““वािहनीवािहनीवािहनीवािहनी"""" (Drain) हणजे अशी णाली जी इमारत या ांगणातील/आवारा या जलिन सारणासाठी 
वापर यात येणारी निलकाचंी मांडणी कवा नळीकांची एका रेषेत जोडणी व यासोबतची साधणे जसे 
तपासक , िनरी ण क , जा या, घळी, जिमनीलगत या जा या. वािहनीम ये पृ भागावरील पाणी 

वा न ने याचा खुला चर कवा कोणताही वपदाथ काढून टाक याची व था यांचा समावेश असतो. 

(३८) ““““िनवासीिनवासीिनवासीिनवासी    जागाजागाजागाजागा/सदिनका/सदिनका/सदिनका/सदिनका” ” ” ” हणजे एक वतं  िनवास याम ये राहणे, वयंपाक आिण व छता यासाठी 

वतं  सुिवधा आहते. 

(३९) ““““बं द तबं द तबं द तबं द त    िजनािजनािजनािजना” ” ” ” हणजे असा िजना जो उव रत इमारतीपासून अि रोधक भती आिण दरवाजा याने 

िवभ  केलेला आह.े 

(४०) ““““सरकतासरकतासरकतासरकता    जीनाजीनाजीनाजीना”””” िवजवेर चालणारा, उताराचा, सलग िजना एका मज या न दसु या मज यावर 

चढ यासाठी कवा खाली उतर यासाठी कवा र ता/रे व ेलाइन ओलांड यासाठी असलेला सरक िजना.  

(४१)     ““““िनकासिनकासिनकासिनकास    मागमागमागमाग” ” ” ” हणजे कोणताही हवेशीर माग, जीना अथवा इतर अवागमनाक रताची अथवा याचे 
कोण याही कारचे संयोजन यामुळे तळमज यावरील सरुि त मोक या जागी पोहचता यावे.  

(४२) ““““िव मानिव मानिव मानिव मान    इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे सदर िनयमावली कायाि वत हो यापूव  अिधकृत र या अि त वात असलेली 

अिधकृत इमारत कवा संरचना. 

(४३) ““““िव मानिव मानिव मानिव मान    वापरवापरवापरवापर” ” ” ” हणजे सदर िनयमावली कायाि वत हो यापूव  अिधकृत र या अि त वात असले या 

अिधकृत इमारतीचा कवा संरचनेचा वापर. 



 

 efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

11 

Yeeie - I keÀe³e&HeOoleer [ermeerDeej-2034 

(४४) ““““िनकासिनकासिनकासिनकास”””” हणजे कोणतीही इमारत, मजला अथवा मज याचे े  यापासून अथवा सरुि त मोक या 
ठकाणी जाणारा माग अथवा िनगमनाची साधने. जी बा  बाजूला आडवी (Horizontal) आिण ऊ व 

िनगम माग आहते व याचंा (i), (ii) आिण (iii) चा अथ अनु मे खालील माणे आह.े  
(i) "आडवा िनगम माग" हणजे असा िनगम माग जो दोन अथवा या ण अिधक इमारत ना जोडणा-

या पूलामधून अथवा अि रोधक भतीमधून जाणारा सुरि त माग आह.े 
(ii) "बा माग" हणजे असा िनगम माग जो इमारती न सावजिनक र याकड े (Public way) 

मोक या जागकेडे जातो जो सावजिनक र याकडे अथवा सावजिनक मागाकडे जाणा-या बं द त 
अशा अि रोधक मा गकेकडे जातो. 

(iii) "उ व िनगम माग" हणजे असा िनगम माग जो िजने, धूर रोधक टॉवस, उतार (Ramps) उ ाहने 
व अि सुर ा माग यासह दोन अथवा या न अिधक तरांम ये चढतो अथवा उतरतो. 

(४५) ““““बाबाबाबा     भतभतभतभत”””” हणजे एखा ा इमारतीची बाहरेील भत जी दसु या इमारतीला संल  असली तरी मा  
िवभाजक भत नसलेली आिण कोण याही इमारती या अंतगत मोक या जागेला लगत असणारी भत. 

(४६) ““““अिअिअिअि     आिणआिणआिणआिण//// कवाकवाकवाकवा    आप कालीनआप कालीनआप कालीनआप कालीन    गजरगजरगजरगजर    यं णायं णायं णायं णा”””” हणजे कॉल पॉइंट कवा अिभ ापकांची आिण पारेषण 
आिण गजर सूचकांची िच ह ेदाखवणारी साधने जी आग लाग यास कवा इतर आप कालीन प रि थती 
म ये आपोआप कवा मानवी प तीने आपोआप सु  होतात. 

(४७) ““““अि शमनअि शमनअि शमनअि शमन    ा साहका साहका साहका साहक    पंपपंपपंपपंप”””” हणजे पा याचा दाब वाढिव याक रता मध या पातळीवर बसिवलेल े

यांि क /िव ुत उपकरण जेणेक न उ ुंग इमारती या सव  पातळीवर कवा जवळ या ठकाणी ३.२ 

कलो/ चौ. सेमी एवढा दाब ा  होऊ शकेल. 

(४८)     ““““अि शमनअि शमनअि शमनअि शमन    उउउउ ााााहनहनहनहन”””” हणजे आग लाग यास कवा इतर आप कालीन प रि थतीत अि शमन 
कमचा यां या वापरासाठी तयार कर यात आलेले उ ाहन. 

(४९)     ““““अि रोधकअि रोधकअि रोधकअि रोधक    दरवाजादरवाजादरवाजादरवाजा””””    हणजे एखा ा भतीला बसवलेला दरवाजा कवा शटर जो एका िविश  
कालावधीसाठी उ णता आिण आग पसर यास ितरोध कर यासाठी अि रोधक सािह याने बनवलेला 
दरवाजा. 

(५०)     ““““अि शमनअि शमनअि शमनअि शमन    पंपपंपपंपपंप”””” हणजे एक मशीन जी पंपला सयुो य इंिजन कवा मोटरशी बाहे न जोडून वास ऊजा 
पारेशीत करते, िजच े उ पादन/ मता वगेवगेळी असू शकेल परंत ु एका उ ुंग इमारती या सव  
पातळीवर ३.२ कलो/ चौ. सेमी एवढा दाब दे याची मता ित याकडे असेल. 

(५१) ““““अि रोधअि रोधअि रोधअि रोधनननन”””” हणजे एक कालावधी यात एक अि रोधक सािह य, उदा. िविश  माणात ितरोधन 
असलेले सािह य उ णता आिण दाब कवा अडथळे अशा िविश  प रि थत या सापे  रा न एखा ा 
इमारती या अि सुरि ततते योगदान दे याचे आपले काय पूण करत.े संरचनांची अि रोधन चाचणी 
आयएसः ३८०९:१९६६ नसुार केली जावी. 

(५२) ““““अिअिअिअि     िवलगतािवलगतािवलगतािवलगता”””” हणजे संबंिधत इमारतीचे कोण याही इमारतीपासून अथवा इतर जागेपासून कवा 
र या या िव  बाजूकडून कवा इतर सावजिनक ठकाणापासून या इमारतीपयत मीटरम ये मोजलेले 
अंतर 
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(५३) ““““अि सवेाअि सवेाअि सवेाअि सवेा    इनलटेइनलटेइनलटेइनलटे”””” हणजे मु य अि शमन अिधका या या िशफारशीनसुार इमारती या तळमज यावर 
अंतगत अि शमन सुिवधां ारे अि  सवेा पंपा या मा यमातून पाणीपुरवठा कर यासाठी दलेली एक 
जोडणी. 

(५४) ““““अिअिअिअि     मनोरामनोरामनोरामनोरा”””” हणजे एक बं द त िजना िजथे केवळ िविवध मज यां या लँ ड स कवा लॉबीजमधून 
जाता येईल जो मजला व िजना यांम ये अि ितरोधक दरवाजांनी िवभािजत केललेा असेल व बाहरेील 
वातावरणास खुला असेल. 

(५५)     ““““इमारतीइमारतीइमारतीइमारतीतीलतीलतीलतील    त दु तीत दु तीत दु तीत दु ती    कककक ////योगालययोगालययोगालययोगालय”””” याचा अथ इमारतीतील एक ायामशाळेचे बांधीव े  ज े
इमारतीतील रिहवाशां या फाय ासाठी तसेच आरो य, शारी रक ायाम, योगा आिण त सम इतर 
आयु ांनी वेळोवेळी परवानगी दलेले उप म चालव यासाठी वापरले जाईल. याम ये शौचालया या 
सुिवधा असतील. 

(५६) ““““मजलामजलामजलामजला”””” हणजे एखा ा इमारती या मज यावरील खालील पृ भाग यावर एखादी  इमारतीत 
चालते आिण यात पोट मज याचा समावेश नसेल. यामज याव न जिमनीला थेट र ता कवा खु या 
जागेत थेट पोहोचमाग असले ितला तळमजला हटले जाईल, यावरील मज याला पिहला मजला हटले 
जाईल, यावरील आणखी उंचीवरील मज याला दसुरा मजला हटले जाईल आिण यानंतर वरील मजल े
नमूद केल ेजातील. 

(५७)  ““““चटईचटईचटईचटई    ेे ेे     िनदशाकंिनदशाकंिनदशाकंिनदशाकं    ((((एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय))))”””” हणजे सव मज यां या एकि त ढोबळ बांधीव े  यातनू 
िनयमावलीतील िविश र या सोड यात आलेले े  वगळ यात आलेल ेआह ेव भूखंडाचे एकूण े  याचा 
भागाकार क न आलेले भा य हणजे;  
                         सव मज यांवरील ा  एकूण े   
 चटई े  िनदशांक (एफएसआय) = ----------------------------------------- 
                            भूखंडाचे एकूण ढोबळ (Gross) े फळ. 

(५८) ““““फू टगफू टगफू टगफू टग”””” हणजे वीटकाम, दगडीबांधकाम कवा काँ टम ये भती या कवा कॉलम या पायाखाली 
बांध यात आलेले बांधकाम जे एका मो ा े फळावर दाब िवत रत कर या या उ ासाठी बनवलेल े
असेल. 

(५९) ““““पायापायापायापाया”””” हणचे संरचनचेा एक असा भाग जो जिमनीशी थेट संपकात असतो आिण तो या खालील 
जिमनीवर भार िवतरीत करतो. 

(६०)     ““““दशनीदशनीदशनीदशनी    मोकळीमोकळीमोकळीमोकळी    जागाजागाजागाजागा    (Front Open Space)(Front Open Space)(Front Open Space)(Front Open Space) हणजे वेशाग/ र ते/ माग यांनालागनू असणारी 
भूखंडाची सीमारेषा आिण इमारत रेषा यामधील जागा. या भूखंडास दोन कवा या न अिधक 
वेशमाग/र त/े माग उपल ध असतील असे सव वेशमाग/र त/े माग या असे भखंूड वेशमाग/र त/े 

माग भखूंड यां या समोर अस याचे मा यात येईल. 
(६१) ““““गलॅरीगलॅरीगलॅरीगलॅरी”””” हणजे अंतरीम पातळीवरील मजला कवा लटॅफॉम होय जो एका ोतागारा या भतीपासून 

कवा दवाणखा यापासून ेिपत असतो व अित र  मजला े  दतेो आिण/ कवा अित र  बैठक ची 
जागा दतेो. यात े ागाराम ये बस यासाठी दे यात येणा या संरचनांचाही समावेश असेल. 

(६२) ““““गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण”””” हणजे महसूल न द म ये दशव यात आलेला जिमनीचा भाग होय. 
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(६३) ““““खाखाखाखाजजजजगी गी गी गी गरेॅजगरेॅजगरेॅजगरेॅज”””” हणजे इमारत कवा ितचा एक असा भाग याची रचना आिण वापर गा ां या 
पा कगसाठी केला जातो. 

(६४) ““““सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    गॅरेजगॅरेजगॅरेजगॅरेज”””” हणजे इमारत कवा ितचा एक असा भाग याची रचना खासगी गॅरेज हणून न 
करता, मोटरने चालव या जाणा या कवा इतर वाहनां या दु ती, स ह सग, भा ाने घेणे, िव  
कवा साठवणूक कवा पा कग यां यासाठी िडझाइन केले या आिण/ कवा वापर या जाणा या 

फाय ासाठी चालव या जाणा या गरेॅजसाठी केली असले. 

(६५) ““““साडंपाणीसाडंपाणीसाडंपाणीसाडंपाणी”””” हणजे वयंपाकघरातील सक, बाथ स, टब, शॉवर, वॉश बेिस स, वॉ शग मशीन आिण 
िडश वॉशर मधील वापरात आलेले पाणी होय यात शौच कूपातील पा याचा (ड यूसी) समावेश होत 
नाही. 

(६६) ““““अिधवासअिधवासअिधवासअिधवास    खोलीखोलीखोलीखोली”””” हणजे मानवी िनवासासाठी रचना केलेली कवा ापलेली खोली असून याचा वापर 
राह यासाठी कवा संल  वापरासाठी केला जातो, यात दवाणखाना हणून वयंपाकघराचा वापर 
केला जात असेल तर याचाही समावेश होतो, परंतु ानगृह, शौच कूप, धुलाई क , सवेा आिण साठवणूक 
पँ ी, मा गका, सेलर, अॅ टक, भांडार, ाथना खोली आिण सात याने वापर या न जाणा या जागा यातून 
वगळ यात आ या आहते. 

(६७) ““““घातकघातकघातकघातक    सािह यसािह यसािह यसािह य”””” हणजे- 

i) करणो स जत सािह य; 

ii) अ यंत वाला ाही कवा फोटक सािह य आिण/ कवा जे िवषारी धूर कवा फोटक सग करतात 
अशा उ पादनांची साठवणूक, हाताळणी, या कवा उ पादन यात घषणा मक, िवषारी कवा 
धोकादायक अ कली कवा आ ले कवा इतर े यांचा समावेश असतो.;  

iii) वाला, फोटक, िवषारी, जळजळणारे कवा घषणा मक वायू िन मती करणारी इतर े कवा 
रसायन े कवा ता काळ फोट होऊ शकणारे सू मकण कवा धूळ कवा फोटक िम णे तयार क  
शकतात. 

(६८) ““““इमारतीचीइमारतीचीइमारतीचीइमारतीची    उंचीउंचीउंचीउंची”””” हणजे सपाट छता या बाबतीत सभोवताल या आिण इमारतीला संल  जिमनी या 
सरासरी उंचीपासून इमारती या ग ी पातळीपयत आिण उतार छतां या बाबतीत बाहरेील भत चा 
बा  पृ भाग उतर या छताला िजथ ेजोडतो ितथपयत आिण र या या दशेने असले या उतार छतां या 
बाबतीत आडवी तुळईचा म य भाग आिण छताचा सव  भाग यामधील मोजलेले उभ ेअंतर. 

(६९) ““““खोलीचीखोलीचीखोलीचीखोलीची    उंचीउंचीउंचीउंची””””    हणजे तयार पृ भागापासून लॅब या तयार सी लग/ सॉ फटपयत मोजलेले उभे अंतर. 
एखा ा उतर या छता या खोलीची उंची हणजे तयार पृ भागापासून आडवी तुळईचा तळ यामधील 
मोजलेले उभे अंतर. 

(७०) ““““उ ुगंउ ुगंउ ुगंउ ुगं    इमारतइमारतइमारतइमारत”””” हणजे ३२ मीटरपे ा अिधक उंची असलेली इमारत.  

(७१) """"गहृउ ोगगहृउ ोगगहृउ ोगगहृउ ोग"""" हणजे सवसाधारण जनतेला िवना कामगार कुटंुबातील सद याकडून खा यािप या या सवेा 
वगळता इतर दे यात येणा-या नेहमी या सेवा असून यासाठी इमारती या बाहरे या बाजूला कोण याही 
कारे अशा कारे जािहरात लावली जात नाही क  ही इमारत पूणपणे कवा अंशतः व पात िनवासी 
कवा रिहवासी वापरािशवाय इतर कोण याही कारणासाठी वापरली जाते आिण यात उ पा दत केले या 

व त ू कवा सेवेिशवाय इतर कोण याही व त ूिवक या वा सवेा द या जात नाहीत कवा िवक यासाठी 
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द शत के या जात नाहीत, या घातक व पा या नसतील आिण इमारतीतील आिण प रसरातील 
रिहवाशां या सुरि ततेला धोका िनमाण करणा या नसतील, परंतु असे क , केवळ नेहमी या घरगतुी 
कवा गृहोपयोगी वापरािशवाय आिण/ कवा अनु ीधारक मालाचा वापर वगळता इतर कोण याही 

कारणासाठी मशीन साधनाचंा वापर केला जाणार नाही. जर िव ुतश चा वापर केला गे यास एकूण 
िव तु भार 0.75 कलोवटॅपे ा जा त नसावा. गृहउ ोगात आयु ांनी िविन द  केले या अशाच 
कार या गृहउ ोगांचा समावेश असेल आिण ते िविहत अटी आिण शत या सापे  असतील. 

(७२) मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    तं ानतं ानतं ानतं ान    आ थापनाआ थापनाआ थापनाआ थापना हणजे आ थापना जी एकतर सॉ टवेअर कवा हाडवेअर िवकािसत 
करावया या कवा आयटी स म सेवा दे या या वसायात आह.े 

(७३) ““““अनु ीधारकअनु ीधारकअनु ीधारकअनु ीधारक    सव कसव कसव कसव क////अिभयतंाअिभयतंाअिभयतंाअिभयतंा/ / / / सरंचना मकसरंचना मकसरंचना मकसरंचना मक    अिभयतंाअिभयतंाअिभयतंाअिभयतंा////पयवे कपयवे कपयवे कपयवे क”””” हणजे आयु ांनी अनु ी दलेल े
अहता ा  सव क, अिभयंता संरचना मक अिभयंता कवा सव क. 

(७४) ““““उउउउ ााााहनहनहनहन    कवाकवाकवाकवा    उ थापकउ थापकउ थापकउ थापक”””” हणजे एका उ या कवा खूप उ या उंच दशेला दोन कवा अिधक 
पात यांम ये एका मागद शत व पातील कार कवा लॅटफॉम या मा यमातून  आिण सािह याची 
वाहतूक कर यासाठी संरिचत कर यात आलेले साधन होय. 

(७५)     """"पोटपोटपोटपोटमाळामाळामाळामाळा"""" हणजे दोन मज यांम ये एक अंितरीत पातळीवरील १.५० मीटर कमाल उंचीची 
कायम व पी पोहोचमाग नसलेली संरचना. 

(७६) ““““मॉलमॉलमॉलमॉल”””” हणजे एक मोठी बं द त जागा यात खरेदी, मनोरंजन, खा सुिवधा आिण त सम इतर संल  सव 
सुिवधा असणारी मोठी बं द त जागा. 

(७७) ““““लगतचीलगतचीलगतचीलगतची    मोकळीमोकळीमोकळीमोकळी    जाजाजाजागागागागा////    अतंरअतंरअतंरअतंर”””” हणजे इमारती या रेषे या व सबंंिधत भूखंडां या सीमांमधील पुढील, 
मागील आिण लगत या बाजसू मोज यात आलेले कमान अंतर होय. 

(७८) ““““मि ट ले समि ट ले समि ट ले समि ट ले स////    मि ट ले समि ट ले समि ट ले समि ट ले स    िथएटरिथएटरिथएटरिथएटर    कॉ ले सकॉ ले सकॉ ले सकॉ ले स    ((((एमटीसीएमटीसीएमटीसीएमटीसी)”)”)”)” हणजे मुंबई मनोरंजन शु क कायदा १९२३ 
नुसार अनेक पड ां ारे चलतिच  कवा ना  कवा इतर सामािजक कवा सां कृितक काय म द शत 
कर याचे उ  असलेले सावजिनक मनोरंजनाचे ठकाण. 

(७९) ““““अनु पअनु पअनु पअनु प    नसललेानसललेानसललेानसललेा    वापरवापरवापरवापर”””” हणजे थळावरील अि त वात असलेला कोणताही कायदशेीर वापर/ इमारत 
परंतु ते िवकास आराख ातील प यानुसार अनु प नाही. 

(८०) """"भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा""""    कवाकवाकवाकवा    """"वापरवापरवापरवापर"""" हणजे मुख भोगवटा कवा वापर यासाठी एखादी इमारत कवा याचा भाग 
वापरला जात आह े कवा तो वापर याचे उ  आह,े या अनुषगंाने अनुषंगीक वापर, संिम  वापरा या 
इमारती िजथे इमारती या िविवध भागांम ये एकापे ा अिधक वापर अि त वात आहते. 

(८१) """"मालकमालकमालकमालक"""" हणजे एक  जो भूखंडा या कवा इमारती या वापरासाठी भाडे आकारतो कवा िजथ े
भा ाने दले असेल ितथ े याला याचे ह  आहते आिण यात खालील समावेश आहःे 
(i) एक अिधकृत एजंट कवा िव त जो मालका या वतीने असे भाडे घतेो.; 

(ii) एक ा ीकता, कायवाहक कवा शासक कवा स म अिधकार े  असले या कोण याही 
यायालयाने नेमललेा एक व थापक या याकडे मालकाचा भार कवा याची अंमलबजावणी 

कर याचे अिधकार आहतेः 
(iii) एक एजंट कवा िव त जो धा मक कवा धमादाय उ ांसाठी दान केले या इमारतीशी संबंिधत 

आह े कवा या यावर याची जबाबदारी आह ेआिण जो याचे भाड ेघेतो.  
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(iv) गहाणखतामुळे ता यात आललेी  
 

(८२) """"परॅापेटपरॅापेटपरॅापेटपरॅापेट"""" हणजे छत कवा मज या या कडेला बांधलेली एक कमी उंचीची भत कवा रे लग होय. 

(८३) """"पा कगपा कगपा कगपा कग    जागाजागाजागाजागा”””” हणजे एक बं द त कवा बं द त नसलेली परंतु आ छा दत कवा मोकळी जागा कवा 
मेकॅिनकल कवा वयंचिलत प तीने तरतुद केलेली जागा जी गा ा पाक कर यासाठी पुरेशा आकाराची 
असेल. पा कग या जागासंोबत पोहोच माग दलेले असतील जे र ता कवा ग लीशी जोडलेल ेअसतील 
आिण जेथून गा ा आत आिण बाहरे जाणे सुलभ असावे. 

(८४) """"िवभाजकिवभाजकिवभाजकिवभाजक"""" हणजे एक अंतगत भाररिहत िवभाजक भत जी मज या या कवा मज यापे ा कमी उंचीची 
असू शकते. 

(८५) """"कायम व पीकायम व पीकायम व पीकायम व पी    मोक या मोक या मोक या मोक या हवे याहवे याहवे याहवे या    जागाजागाजागाजागा"""" हणजे कायम व पी मोक या असले या हवे या जागा होय.; 

(i)   तो र ता अस यास, 

(ii)  जर ते अित मणापासून मु  अस यास कोण याही काय ान े कवा कराराने संरि त अस यास 
यामुळे याखालील जमीन एकतर र ता असेल कवा कायम व पी आिण कायम व पी मोकळी 

जागा हणून खातरजमा केललेी असेल. 
 एखा ा इमारती या बांधकामासाठी आव यक मोक या हवेची जागा िनि त करताना िव मान 

संरचनने े ा  केलेली कोणतीही जागा कायम व पी मोक या हवेची जागा हो यासाठी 
िनयोिजत पाडकामानतंर ती आधीपासूनच अशा कारची जागा अस या माणेच मानले जाव.े 

(८६) """"परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी”””” हणजे िवकासकाम कर यासाठी कवा िनयमावलीन ेिनयमन केले या कामा या पूततेसाठी 
एक लेखी व पातील वैध परवानगी कवा अिधकृतता होय. 

(८७) """"जोताजोताजोताजोता"""" हणजे भोवताल या जिमनीचा पृ भाग आिण यावरील लगचेच तळमज यावरील कवा तळघर 
कवा कोणताही मज याची पातळी यामधील बांधकाम. 

(८८) """"जो याचेजो याचेजो याचेजो याचे    े फळे फळे फळे फळ"""" हणजे जो या या पातळीवर बांधीव आ छा दत. 

(८९) """" ारमंडलारमंडलारमंडलारमंडल"""" हणजे एक तंभा या आधारे कवा तभंा या आधारािशवाय इमारत रेषेला लागनु 
वाहनां या कवा पादचा-यांना इमारतीत आवागमनासाठी बांधलेली आ छा दत जागा. 

(९०) ““““पोिडयमपोिडयमपोिडयमपोिडयम”””” हणजे इमारती या रेषे/ रेषांपलीकडचा जाणारा इमारतीचाभाग, िजचा वापर पा कगसाठी, 
इतर सेवांसाठी आिण या िनयमावलीत नमूद केले या इतर त सम कारणांसाठी केला जातो. 

(९१) ““““ ािधकृत ािधकृत ािधकृत ािधकृत ावसाियकावसाियकावसाियकावसाियक”””” अशा  या शै िणकदृ या, तांि कदृ या आिण अनुभवाने नामिनदिशत 
कौश याधा रत काम कर यासाठी नेमले या असतील आिण या मालक/ िवकासकान ेनेमले या असतील 
आिण या या/ ित या हाताखालील  कवा चमूने केले या कामासाठी जबाबदार असतील, जस े
वा तुिवशारद, अनु ीधारक सव क, अिभयंते, संरचना मक अिभयंते, अि संर क स लागार इ यादी ज े
स म ािधकरणाकडे जेथे लागू असेल तेथे न दणीकृत असतील आिण/ कवा या िनयमावली अंतगत 
सुयो य ािधकरणानंी सूिचत केलेले, िविश  काम पूण कर याची जबाबदारी घतेील. 

(९२) ““““मनोरंजनाचीमनोरंजनाचीमनोरंजनाचीमनोरंजनाची    मोकळीमोकळीमोकळीमोकळी    जागाजागाजागाजागा”””” हणजे थळाचा अिवभा य भाग जो आकाशाकडे मोकळा ठेवलेला आिण 

मनोरंजनाक रता वापर यात येणारा ग या सोडून. 
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(९३) ““““आ याआ याआ याआ याची जागा/ची जागा/ची जागा/ची जागा/िवभागिवभागिवभागिवभाग    (((( रररर यजुयजुयजुयजु    ए रयाए रयाए रयाए रया))))” हणजे अशी जागा िजथे आग लाग या या प रि थतीत लोक 
गोळा होतील आिण िनवातनासाठी सहकाय कवा सूचनाचंी ती ा क  शकतील. 

(९४) ““““आर णआर णआर णआर ण”””” हणजे एखा ा सावजिनक उ ासाठी िवकिसत कर यासाठी तािवत असलेला आिण 
िवकास आराख ात िनदिशत केलेला असेल कवा या िनयमावली अंतगत तरतुदी माणे असलेला भूखंड. 

(९५) """"धारणधारणधारणधारण    कायकायकायकाय"""" हणजे एखादा उप म कवा वापर जे संल  कवा आसपास या प रसरातील जागे या 
वापराशी सुसंगत नसले तरीही सु  ठेव यास अनु ेय. 

(९६) """"र तार तार तार ता////मागमागमागमाग"""" हणजे कोणताही महामाग, र ता, ग ली, पाऊलवाट, आळी, िजने, मा गका, गाडीमाग, 
पदपथ, चौक, ठकाण कवा पूल, उ त र ता मग तो हमर ता असेल वा नसेल याव न जनतेला 
जा याचा कवा विहवाटीचा ह  आह े आिण एका िविश  कालावधीसाठी ते ितथून गेले आहते आिण 
कोण याही अडथ यािवना यांना यातून ये याजा याचा अिधकार िमळाला आह,े िव मान असलेला 
कवा कोण याही योजनेअंतगत तािवत, आिण यात सव बांध, चर, पावसाचे पाणी वा न नेणा-या 

जलवािह या, मो-या, बाजनूे जाणारे पदपथ, वाहतूक बेटे, र यालगतची झाडे, कंुपणे, आधार भती, 
कंुपणे, अडथळे आिण कठडे यांचा समावेश आह.े 

(९७) """"र तार तार तार ता////मागमागमागमाग    पातळीपातळीपातळीपातळी    कवाकवाकवाकवा    उतारउतारउतारउतार"""" हणजे भूखंडासमोर असले या र या या म य रेषेपासून अिधकृत र या 
थािपत उंचवटा कवा पातळी होय आिण िजथे अिधकृत र या थािपत दजा नाही ितथे र याचा 

अि त वात असलेला म य थानावरील दजा होय. 
(९८) """"र तार तार तार ता////मागमागमागमाग    रेषारेषारेषारेषा"""" हणजे र ता/ मागा या बाजू या मयादा िनि त करणारी रेषा होय. 

(९९) """"र तार तार तार ता    ं दीं दीं दीं दी""""    कवाकवाकवाकवा    """"र तार तार तार ता/ / / / मागाचीमागाचीमागाचीमागाची    ं दीं दीं दीं दी"""" हणजे नवीन र ता/ मागाला नगरभमूापन सव ण कवा 
िवकास आराख ात नमूद के या माणे कवा कोण याही कायदा कवा अिधिनयमा ारे िनि त केले या 
र या या िविहत सीमा आिण अशा र या या तािवत मागा या दशेला काटकोनात मोजले या 
सीमारेषांमधील अंतर होय. 

(१००) """"सलंसलंसलंसलं     घरेघरेघरेघरे"""" हणजे एकारेषेत बांधलेली घरे िजथ ेकेवळ समोरची बाज,ू मागील बाज ूआिण अंतगत जागा 
मोक या आहते. 

(१०१) ““““मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    कवाकवाकवाकवा    मा यता ामा यता ामा यता ामा यता ा     आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा”””” हणजे िवकासा या संदभातील आराख ाचंा संच जो िनयोजन 
ािधकरणांकडून िनयम मा यता आिण मंजूर केला आह.े 

(१०२) """"सवेासवेासवेासवेा    र तार तार तार ता"""" हणजे एखा ा भूखंडा या समोर, मागील कवा बाजूने सवेा दे याक रता र ता/ ग ली होय. 

(१०३) """" थळथळथळथळ////    भूखडंभूखडंभूखडंभूखडं"""" हणजे िनि त सीमारेषानंी बं द त केलेल ेजिमनीचे पासल कवा तकुडा होय. 

(१०४) """" थळथळथळथळ, , , , कोपराकोपराकोपराकोपरा"""" हणजे दोन कवा अिधक र ते कवा माग यां या संगम थाना या ठकाणी असले या 
जिमनीचे थळ होय. 

(१०५) """" थळथळथळथळ    खोलीखोलीखोलीखोली”””” हणजे थळा या समोरील आिण मागील सीमारेषांमधील आडव ेसरासरी अंतर होय. 

(१०६) """"दहुरेीदहुरेीदहुरेीदहुरेी    दशनीदशनीदशनीदशनी    असलेलेअसलेलेअसलेलेअसलेले    थळथळथळथळ"""" हणजे एखा ा कोप यावरील थळाऐवजी दोन र यावंर दशनी भाग 
असलेले थळ होय. 

(१०७) """" थळथळथळथळ, , , , अतंगतअतंगतअतंगतअतंगत    कवाकवाकवाकवा    एकामागनूएकामागनूएकामागनूएकामागनू    एकएकएकएक"""" हणजे एखा ा थळाचा पोहोचमाग जो र याव न मा गके या 
व पात असो, मग ती मा गका थळाचा भाग असो वा नसो. 
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(१०८) """"धू रोधकधू रोधकधू रोधकधू रोधक    दरवाजादरवाजादरवाजादरवाजा"""" हणजे असा दरवाजा जो एका िवभागातनू दसु या िवभागात धूर जा यास कवा 
पसर यास ितबंध करतो. 

(१०९) """"िज याचेिज याचेिज याचेिज याचे    आ छादनआ छादनआ छादनआ छादन////िज याचीिज याचीिज याचीिज याची    खोलीखोलीखोलीखोली"""" हणजे हवामानापासून संर ण दे यासाठी िज याला व या या 
आवरणाला बं द त क न याचे छत आ छीत क न बांधलेली सरंचना, जीचा वापर मानवी 
रिहवासासाटी केला जात नाही. 

(११०) ““““ि ट टि ट टि ट टि ट ट”””” हणजे कॉलम, बीम आिण लॅब ानंा बांधलेली परंतु भत नी बं द त नसलेली संरचना यावर 
इमारत उभी राहते. ितचा वापर पा कग या उ ासंाठी/ या िनयमावलीअंतगत नमूद केले या इतर 
सवेांसाठी करता येईल. 

(१११) """"मजलामजलामजलामजला"""" हणजे कोण याही मज या या पृ भाग आिण या या वरील दसु या मज याचा पृ भाग यां या 
मधील इमारतीचा भाग होय कवा यावर मजला नस यास कोण याही मजला आिण या या वरील 
सी लग यां यामधील जागा होय. 

(११२) """"िथएटरिथएटरिथएटरिथएटर"""" हणजे सावजिनक उ ांकरीता मनोरंजनाची अशी जागा जी चलत िच पटां या दशनांसाठी 
आिण/ कवा नाटकांसाठी तसेच इतर सामािजक आिण सां कृितक काय मांसाठी असलेली जागा. 

(११३) """"मनोमनोमनोमनो----यायायायासारखीसारखीसारखीसारखी    संससंंसंरचनारचनारचनारचना"""" हणजे अशी संरचना यात मनो-यासार या भागाची उंची ही या या ं द 
पाया या कमान दु पट असते. 

(११४) """" वासवासवासवास    अतंरअतंरअतंरअतंर"""" हणजे एखा ा इमारतीतील मज यावरील सवात दरू या ठकाणा न सुरि तते या 
ठकाणापयतचे अंतर होय, मग ती उ व िनकास असेल कवा आडवा िनकास असले कवा वासा या 

मा गकेवरील बा  िनकास असेल. 
(११५) """"आकारमानआकारमानआकारमानआकारमान    वववव    भखूडंाभखूडंाभखूडंाभखूडंाचेचचेेचे    ेे ेे     याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    गणुो रगणुो रगणुो रगणुो र    (((( हीहीहीही....पीपीपीपी....आरआरआरआर.)".)".)".)" हणजे इमारतीचे घन मीटरम ये मोजलेले 

आकारमान आिण भूखंडाचे चौरस मीटर या एककात मोजलेले े फळ यांचे अिभ  गुणो र. 
(११६)  """"शौचशौचशौचशौच    कूपकूपकूपकूप    ((((ड यूड यूड यूड यू....सीसीसीसी.)".)".)".)" हणजे एक छोटे शौचालय यात शौचकूप जलधौता या सहा याने (पा यान े

लश क न) व छ कर याची सोय असते परंतु यात बाथ मची सोय नसते. 
(११७) """"जल वाहजल वाहजल वाहजल वाह"""" हणजे एक नैस गक वाह कवा कृि म वाह जो सांडपाणी आिण मलिन सारणासाठी 

असले या नैस गक वािहनी या बांधकामाने कवा वळण दऊेन तयार केलेला असतो. 
(११८) """"मोठामोठामोठामोठा    जल वाहजल वाहजल वाहजल वाह"""" हणजे एक जलमाग १६० हे टसपे ा कमी नसले या े ातनू येणारे पावसाचे पाणी 

वा न नेतो, योगदान दणेा या िवभागा या ा ीबाबतचा आयु ांनी घेतलेला िनणय अंितम असतो. एक 
लहान जलमाग हणजे जो मोठा जलमाग नाही असा होय. 

(११९) """"िखडकिखडकिखडकिखडक """" हणजे दरवाजा ित र  इमारतीची बा  बाजू जी आव यक नसै गक काश, खेळती हवा 
दो ही पूणपणे कवा अंशतः अंतगत जागांना दते े

(१२०) """"इमारतीचीइमारतीचीइमारतीचीइमारतीची    व गव गव गव ग"""" हणजे वतं  पोहच माग असलेला इमारतीचा भाग जो इतर भागास जीना व 
उ वहन यांनी सामाईक तळघर/ टी ट/पोडीयम/ग ी/सामाईक भत/ जोडणा-या मा गका यांना जोडला 
आह.े 
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३३३३. उपयो यताउपयो यताउपयो यताउपयो यता     
(१) िवकासिवकासिवकासिवकास    आिणआिणआिणआिण    बाधंकामःबाधंकामःबाधंकामःबाधंकामः यानतंर प पणे नमूद केले अस यािशवाय सव िवकास, पुन वकास, एखा ा 

इमारतीचे बांधकाम आिण/ कवा पुनबाधकाम, वापरातील बदल तसेच रचना, इमारतीचे बांधकाम कवा 
पुनबाधकाम आिण वाढीव बांधकाम कवा सरंचना बदल यांना ही िनयमावली लागू असेल. 

(२) आिंशकआिंशकआिंशकआिंशक    बाधंकामःबाधंकामःबाधंकामःबाधंकामः िजथे इमारत पूणपणे कवा ितचा भाग पाड यात आला आह े कवा बदल कर यात 
आले आहते कवा पुनबाधणी/ काढून टाक यात आल े आहते, अशा करणात प पणे नमूद केलेल े
अस याचा अपवाद वगळता ही िनयमावली नवीन अंतभाव असले या कामा या ा ीपुरतीच लाग ू
होईल. 

(३) भोगव ातभोगव ातभोगव ातभोगव ात    बदलबदलबदलबदल:::: िजथे इमारतीचा बोगवटा बदल यात आला आह-े ितथे प पणे नमूद केलेला अपवाद 
वगळता ही िनयमावली बदल केले या इमारती या सव भागांना लाग ूहोईल. 

(४) पनुबाधकामपनुबाधकामपनुबाधकामपनुबाधकाम:::: अपघाती आग, नैस गक र या कोसळणे कवा िन कासन यां यामुळे िव मान संपूण इमारत 
कवा ितचा काही भाग उ व त होणे, असुरि त घोिषत कर यात येणे कवा महानगरपािलके या कवा 

मंुबई गृहिनमाण आिण दशे िवकास मंडळा या आदशेा वये पाडली जा याची श यता असणे आिण 
यासाठी आव यक माणप  एकतर सदर महानगरपािलका कवा मंडळाकडून दले गेले अस यास 

पुनबाधकामाला िनयम माकं ३३ (६) या सापे  परवानगी दली जाईल. 
(५) अपवादअपवादअपवादअपवाद:::: जोपयत अशी इमारत असुरि त आह े आिण आसपास या मालम े या सुरि ततेला यामुळे 

धोका िनमाण होतो आह ेअसे आयु ांचे मत होत नाही. या िनयमावलीम ये िविन द  नसले या िव मान 
इमारतीचा कायदशेीर थािपत वापर कवा भोगवटा कवा ितचा वापर सु  ठेवणे, काढून टाकणे, बदल 
करणे कवा थाबंवणे यात ितबंध केला जाणार नाही.  
 

४४४४. िनवचनिनवचनिनवचनिनवचन 
(1) या िनयमावल म ये वतमानकाळा या वापरात भिव यकाळाचा समावेश आह,े पु षाथ  लगाम ये 

ी लगाचा आिण नपंुसक लगाचाही समावेश आह,े एकवचनात अनकेवचनाचा समावेश आह े आिण 
अनेकवचनात एकवचनाचा समावेश आह.े " " या श दात महानगरपािलका आिण चाही 

समावेश आह,े "लेखनात" ि टग, टाय पग, इ सवंादाचा समावेश आह े आिण "सही" म ये इ-सही, 
िडिजटलसही आिण सही क  न शकणा या या अंग ाचा ठशाचाही समावशे आह,े परंतु असे क , 
याचे नाव या ठशाखाली िलिहलेले असले पािहजे. 

(2) आकार आिण मोजमाप----    िजथे    खो यांच े आकार आिण मोजमाप आिण इमारत मधील जागांचे िववरण 
दे यात आलेले आहते, ितथे यांचा अथ या िनयमावलीत प  केलेला नस यास सु प  मोजमाप असा 
होईल. 

(3) यातील कोण याही िनयमावली या िनवचनाबाबत वाद कवा  िनमाण झा यास ह े करण रा य 
सरकारकडे संद भत केले जाईल, जे या करणाचा िवचार के यानंतर, आिण आव यकता भास यास 
दो ही प ांचे हणणे ऐकून घेत यावर या िनयमावली या तरतुदी या िनवचनाबाबत िनणय देईल. या 
िनयमां या िनवचनाबाबत सरकारचा िनणय अंितम असेल आिण सबंंिधत प  कवा प ांना तो बांधील 
असेल. 



 

 efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

19 

Yeeie - I keÀe³e&HeOoleer [ermeerDeej-2034 

(4) या िनयमावल म ये िजथ े लागू असतील अशा ठकाणी समािव  केलेल े इतर कायद/ेिनयम/ 
िनयमावलीतील तरतुद बाबत, मूळ कायद/ेिनयम/ िनयमावलीम ये वेळोवेळी केले या सुधारणा या 
िनयमांनाही आपोआप लागू होतील. 

(5) जर सदर िनयमावली या कुठ याही कलमाचे इं जी व मराठी भाषांतराव या िनवचनाम ये िवसगंती 
अस यास, तर इं जी भाषेतील िनवचन अिभभावी असेल.    

 

५५५५. अिधकाराचंेअिधकाराचंेअिधकाराचंेअिधकाराचंे    दानदानदानदान    
 जेथे आयु ां या िवशेष परवानगीची प  अट नमूद नसले तेथ,े आयु ांच ेिविहत अिधकार वा काय, जेथ े

आव यक असेल तेथे आयु ां या िनयं णाखालील व आयु ांनी नमूद केले या अटी आिण मयादासापे  व 
गरज असेल तेथे यां या पयवे णासापे  कोण याही महापािलका अिधका-यास दान क  शकतील. 
सदर िनयमावलीम ये आयु  या श दाम ये तृत महानगरपािलका अिधकारी यास महापािलका 
आयु ांचे अिधकार वेळोवेलौ दान केले असतील, अशा अिधका-याचा समावेश असले. 

आयु ांतफ या िनयमावल च ेउ शे आिण आशय यां याशी अनु प:- 

(i)  जेथे कोण याही महापािलका अिधका-याने, या िनयमावली अंतगत दान केले या अिधकारात या 
िनयमावलीतील वा िनयमावली लाग ु कर यासंदभातील अथबोधातून दलेल े कोणतेही आदशे, 
आव यकता, िनणय, िन य यांम ये ुटी अस याची त ार झाली अस यास, अशा िवषयात िनणय 
घेऊ शकतात. 

(ii)  य  थळावरील र याचा अिभ यास िवकास आराख ात दाखव यात आले या र या या 
अिभ यासा या तरतुद पे ा वगेळा अस यास या िनयमावलीतील तरतुद चे िनवचन. 

 

६६६६. वे छाधीनवे छाधीनवे छाधीनवे छाधीन    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
(a)  या िनयमावल या हतेू आिण उ ां या सुसंगत रा न महापािलका आयु  खालील गो ी क  शकतात:- 

(i) एखा ा प ाची सीमारेषा भूखंडाच े िवभाजन करत े ितथे प ाची मयादा िवशेष परवानगीन े

सुधारणे;;;; आिण 

(ii) सावजिनक सवेा उप म, सरकार, िनमसरकार, थािनक सं था यां याकडून केवळ सावजिनक 
साधनसुिवधा उ ेशांसाठी एखादी इमारत बांध याच े कवा संकुलाचंा वापर कर याचे अिधकार 
दणेे, जरी भूवापर वग करण/प ा यां याम ये याला परवानगी नसली तरी यांना अशी अिधकृतता 
सावजिनक सोयीसाठी आिण क याणासाठी करोखरच आव यकता वाटत अस यास त ेअशी िवशेष 
परवानगी देऊ शकतात. 

(b) िविश  करणाम ये िजथे सु प  अडचण दसून येते अशा ठकाणी आयु  िलिखत व पात कारणे िवषद 
क न िवशेष परवानगी ारे या िनयमावली ारे िवषद कर यात आलेले कोणतेही प रमाणात फेरबदल 
कर यासाठी परवानगी दऊे शकतात याला या िनयमावल खाली एरवी परवानगी दे यात आले या चटई 

े  िनदशांकांचा अपवाद आह,े परंतु असे क , या िशिथलीकरणामुळे इमारतीतील आिण आसपास या 
प रसरातील रिहवाशां या आरो य, सुरि तता, अि सुरि तता, सरंचना मक सुरि तता आिण 
सावजिनक सुरि तता यांना बाधा पोहोचू नये. 
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(c) नामिनदशनाबाबत कोण याही कार या ुटी/ चकुा बृह मंुबई महानगरपािलके या िवकास िनयोजन 
िवभागा या ल ात आणून द या असतील तर या पूण चौकशीनंतर महापािलका आयु ां या मा यतेन े
सुधार या    जातील. 

 

७७७७. दानाचेदानाचेदानाचेदानाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    
रा य सरकार अिधकृत राजप ातील अिधसूचने ारे या िनयमावल अंतगत एका सवसाधारण कवा खास 
आदशेा ारे आपले अिधकार यांना यो य वाटतील अशा अटीसापे  रा य सरकार या कोण याही 
अिधका याला जो उपसिचव पदा या खालचा अिधकारी नसेल याला दान क  शकते, मा  
आयु ांकडून िवशेष परवानगीअंतगत जी करणे हाताळणे आव यक आह ेअशा कोण याही करणाचा 
याला अपवाद असेल.     

 

८८८८. प रिश ातप रिश ातप रिश ातप रिश ात////जोडप ातजोडप ातजोडप ातजोडप ात    सुधारणासुधारणासुधारणासुधारणा////बदलबदलबदलबदल            
मंुबई महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ कवा महारा  ादिेशक आिण नगर रचना कायदा १९६६ 
कवा िनयम कवा याअंतगत तयार कर यात आलेले उपिनयम कवा नमूद केलेल ेिनयम यांचा अपवाद 

वगळता आयु  वेळोवेळी या िनयमावलीला जोड यात आलेली जोडप े आिण प रिश  यां याम ये भर 
घालू शकतात, बदल क  शकतात कवा सुधारणा क  शकतात. 
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भागभागभागभाग    ----    II    
िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    

    

९९९९....        िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    आिणआिणआिणआिण    ारंभारंभारंभारंभ    माणपमाणपमाणपमाणप         
 

((((११११)))) परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    घे याचीघे याचीघे याचीघे याची    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता---- आयु ांकडून परवानगी आिण ारंभ माणप  िमळा यािशवाय 
कोणतीही  कोण याही इमारतीची उभारणी कवा पुनबाधणी कवा यात फेरफार क  शकणार 
नाही कवा कोण याही भूखंडावर कोणताही िवकास कवा पुन वकास क  शकणार नाही कवा त े
कर याचे कारण ठरणार नाही. 
 

((((२२२२)))) काहीकाहीकाहीकाही    ािधािधािधािधकरणांकरणांकरणांकरणांमाफत केले यामाफत केले यामाफत केले यामाफत केले या    काया वियककाया वियककाया वियककाया वियक    बाधंकामाबाधंकामाबाधंकामाबाधंकामा यायायाया    घटकांघटकांघटकांघटकांना वगळ याबाबतःना वगळ याबाबतःना वगळ याबाबतःना वगळ याबाबतः खालील 

सं थांकडून, ािधकारी कवा िवभागाकंडून ता पुरत े कवा कायम व पी काया वयन उ ांसाठी 

केलेले बांधकाम यात काया वियत वा तुरचनां या दु त चा समावेश आह,े येक करणात 
आयु ां या िवशेष परवानगीने यांना सदर िनयमावली या ा ीतून, चटई े  िनदशांक आिण 
आगी िवषयीच्या पूवद ताचंा अपवाद ठेवनू वगळ यात येऊ शकतेः 
i. रे व े
ii. रा ीय महामाग 
iii. रा ीय जलमाग 
iv. मोठी बंदरे 
v. छोटी आिण मोठी िवमानतळे 
vi. पो ट आिण टेिल ा स, दरू वनी, दरूदशन, िबनतारी यं णा, सारण ािधकरणे आिण अशाच 

कार या सारमा यमांची इतर ािधकरणे  
vii. ादिेशक जाळे, मनोरे, फर या या या, ि वचयाड, िनयं ण क , पुनः ेपण कवा िवजे या 

पारेषण, िवतरण इ यादीक रता क  

viii. संर ण ािधकारी 
ix. रा य शासनाने िनदिशत के या माणे इतर कोण याही मह वा या सावजिनक सवेा. 
x. मे ो रे वे शासन (एमआरए)/मे ो रे वे आिण मोनो रे वेसाठी/लाइट रेल ाि झट (एलआरटी) 

क पासाठी सरकारकडून िनदिशत कर यात आलेली क प अंमलबजावणी सं था. 
xi. बृह मुंबई महानगरपािलके या सुिवधा आिण सवेा, जसे र त,े पाणीपुरवठा, सांडपाणी, पज य 

जलिन सारण आिण महापािलका आयु ांनी ठरवले या इतर कोण याही अ याव यक 
सावजिनक सवेा. 
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तथािप, अ याव यक सवेा, पाणीपुरवठा जोडणी, वािहनी इ याद या तरतुदीसाठी अशा कार या 
सव बांधकामांची िविहत कारणांसाठी आव यकता अस याची आयु ांची समाधानकारक खा ी 
झाली पािहजे. 
 

((((३३३३)))) वगळ यातवगळ यातवगळ यातवगळ यात    आललेीआललेीआललेीआललेी    काया वियतकाया वियतकाया वियतकाया वियत    बाधंकामेबाधंकामेबाधंकामेबाधंकामे---- वर नमदू केले या सं था, ािधकरणे कवा िवभागांमाफत 
काया वयन उ ांसाठीची खालील बांधकामे सदर िनयमावली या ा ीतनू चटई े  िनदशांक व 
अि िवषयी या पूवद तां या अपवाद सापे  वगळ यात आली आहते.  
(i) केवळ अशा अि त वात असले या काया वियत इमारत या रचनाचंी दु ती आिण 

नूतनीकरण यात बांधीव े फळात भर घाल याचा कवा वाढ कर याचा समावेश नाही. 
(ii)  रे वे/मे ो रे व ेआिण मोनोरेल/एलआरटी ािधकरणाबाबत  

a) अि त वात असलेले रे व ेमाग, छोटे पूल, ऊ वपूल, भुयारी माग कवा पूल, बोगद ेआिण 
लगतची गटारे यांची दु ती आिण नूतनीकरण  

b) लॅटफॉम, मालाची शेड आिण कायालये, पासल कायालये, उपक ,े पादचारी पूल, 

वळणासाठीचे टेबल, िल टग टॉवस, गँ ीज, िस ल आिण िस ल बॉ स कवा थानक 
आवारातील िनयं ण क  

c) कायरत (लोको) शे स, गाडी आिण वगॅन डेपो, गाडी धु या या जागा, ऊ व कवा 

जिमनीखालील पा या या टा या, निलका आिण उदचंन क , र नग स, रे व े

तपासनीस कायालय,े याड डेपो, रे वे याडमधील कायम व पी िनरी क, िस ल 
िनरी कांची आिण कषणासाठीची सव ओ हरहडे िव तु साधनांची भांडारे. 

d) काया वियत िनयं ण क , लेबॅक िश ण खोली, टेब लग याड, प रर ण कायशाळा, 

वयंचिलत गाडी धु याच े क प, संल  रे व ेवाहन इमारत, अंडर लोअर हील लेथ 

आिण लो डाऊन ला ट, कू लग टॉवर, जनरेटर िवभाग, संल  उपक , कषण उपक , 

रोिह  े , जलशु ीकरण क , साडंपाणी शु ीकरण क , आगार, िनयं ण क , स प 

ए रया, पा कग चेक पो ट, माल चढिवणे आिण उतरिव याचे े , फाऊ लग पॉइं स, 

डीजी संच खो या, मे ो आिण मोनो थानके (भुयारी आिण ऊ वपातळीवरील), 

निलकामाग आिण बोगदा, वायवुीजन झोत ( ह टलेशन शा ट), वेश/िनकास माग, 

मा गका, टेशन बॉ सकडे जाणा या भुयारी मा गका, उ ाहन/िजने, सरकत ेिजन,े एअर 
हडँ लग युिनट.  

(iii)  केवळ काया वयना या गरजांसाठीच सहा यभूत असले या टोअर शे स  
परंतु असे क , नवीन रे वेमाग कवा ळ यांचे बांधकाम करायच ेअसेल तर यासाठी रा य 
सरकारची परवानगी आव यक असेल. नवीन इमारती, मालाची गोदामे, शे स कवा 

लॅटफॉम, पासल कायालये आिण कायशाळा बांध यासाठी कवा मो ा सुधारणे या 
उ ासाठी आयु ांची मा यता आव यक असेल. 
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परंतु असेही क , यातील उप िनयमावली (२) म ये न दणी केले या सं था, ािधकरणे कवा 
िवभाग यां याकडून खालील नमूद केलेल े बांधकाम या िनयमावलीखाली अपवादा या 
उ ासाठी काया वियत हणून मानले जाणार नाही. त ेखालील माणेः 
(i) िनवासी इमारती, वािणि यक इमारती, कायालयीन इमारती आिण औ ोिगक 

इमारती (गेट लॉज, अ याव यक प रकम य कमचारी िनवास थान े आिण त सम 

वगळता), अशा सं थां या, ािधकरणां या कवा िवभागां या िनवासी, वािणि यक 

कवा औ ोिगक िवभागातील र ते आिण गटारे, णालये, ल स, सं था आिण 
शाळा. 

(ii) या िनयमावलीत नमूद केले या सवेांिशवाय इतर कोण याही सेवांसाठीचे बांधकाम, 
थापना आिण कोण याही कार या इमारतीचा िव तार. 

 

((((४४४४)))) परवानगी यापरवानगी यापरवानगी यापरवानगी या    क तेनू क तेनू क तेनू क तेनू वगळणःेवगळणःेवगळणःेवगळणःे     
स म ािधका यां या मा यतेने बांध यात आले या तसचे १७.०४.१९६४ पवू या अि त वातील 
िनवासी बांधकामाबाबत आिण ०१.०४.१९६२ पूव या िबगर रिहवासी अि त वातील 
बांधकामाबंाबत मंुबईमहापािलका अिधिनयम १८८८ च े कलम ३४२ म ये िविन द  केले या 
राह यायो य दु ती कामासाठी परवानगीची आव यकता नाही. 
िखड या/ ह टलेटर यांना सरु ा ि ल बसिव यासाठी परवानगीची आव यकता नाही. 
बे ट/िव ुत पुरवठा कंपनी या अि त वात असले या ाहक/िवतरण/ रिस हग उपक ा या 
दु तीसाठी परवानगीची आव यकता नाही. तथािप, आयु ां या मा यतेिशवाय बांधकामात 
भर/बदल करता येणार नाही. 
वािणि यक इमारतीत/आ थापनेत २.२ मी. उंची या हल या वजना या िवभाजक भती/क  यां या 

कामास अनु ा ीधारक संरचना अिभयंता यां या संरचना थैय व माणप  सापे  परवानगीची 

आव यकता नाही. 
 

((((५५५५)))) िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगीचीपरवानगीचीपरवानगीचीपरवानगीची    वधैतावधैतावधैतावधैता 
भूतकाळात दलेली िवकास परवानगी महारा  ादिेशक आिण नगर रचना अिधिनयम १९६६ या 
कलम ४८ मधील तरतुद नसुार वैध राहील.  
 

((((६६६६)))) अंशतःअंशतःअंशतःअंशतः    पणूपणूपणूपणू    झाले याझाले याझाले याझाले या    कामासाठीकामासाठीकामासाठीकामासाठी    लाग ूलाग ूलाग ूलाग ूहोणा या तरतदुीहोणा या तरतदुीहोणा या तरतदुीहोणा या तरतदुी----     
 (अ) ही िनयमावली अंमलात ये यापूव  कायदशेीर परवानगीने सु  केले या व अंशतः पूण 

झाले या कामांबाबत िवकासक/ मालक या अट नसुार परवानगी दलेली आह े यानुसार 
सदर कामे पूण क  शकतात. तथािप, िवकास परवानगीचा कालावधी महारा  ादिेशक 
आिण नगर रचना अिधिनयम १९६६ या कलम ४८ म ये िविहत केले या कालावधीपे ा 
जा त असू नये.  
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 (ब)  सदर िनयमावली अि त वात ये यापूव  वैध परवानगीने काम सु  केले या भूखंड/ 
अिभ यासात िजथे अंशत: िवकासकाम पूण झाले आह े आिण इमारतीला/ इमारत ना पणू 
भोगवटा माणप /इमारत पूतता माणप  दान केलेले आह/े महापािलका मालम ा 
करांसाठी िनधारण कर यात आलेल े आह े आिण मालक/िवकासकाने यानंतर 
भूखंड/अिभ यासात या िनयमावलीनुसार उव रत िवकास कर यासाठी िवनंती के यास पूण 
भोगवटा माणप / इमारत पूतता माणप  या इमारतीला/इमारत ना दे यात आले आह े
आिण या िवकासाच ेमहापािलका मालम ा करांसाठी िनधारण कर यात आलेले आह ेअशा 
इमारत या बांधकामासाठी वापर यात आलेला जमीन घटक (भू े फळ) वगळून उव रत 
जिमनी या े ाला सदर िनयमावली या तरतुदी लाग ूहोतील. 

   
  परंतु असे क , या इमारती या/इमारत या बाबतीत िजथे िवकास परवानगी दान केलेली 

आह ेपरंतु पूण भोगवटा कवा पूतता माणप  दान केलेले नाही आिण/ कवा महापािलका 
मालम ा करांसाठी िनधारण केलेले नाही आिण जर मालक/िवकासकाला सदर 
िनयमावलीअंतगत िवकास करायचा अस यास संपूण िवकास या िनयमावली या 
तरतुद नुसार केला गेला पािहजे. 

 

१०१०१०१०.                िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    आिणआिणआिणआिण    ारंभारंभारंभारंभ    माणपमाणपमाणपमाणप     ाााा     कर याचीकर याचीकर याचीकर याची    कायप तीकायप तीकायप तीकायप ती        
((((११११))))   उ ेउ ेउ ेउ ेशाचीशाचीशाचीशाची    सचूनासचूनासचूनासचूना---- िवकास कवा पुन वकास, इमारत उभारणी कवा पुनउभारणी कर याचा कवा 

कोण याही इमारतीत फेरफार कवा इमारती या भागात बदल कर याचा उ ेश असले या 
कोण याही ने या या सदर उ ेशाची सूचना प रिश  II म ये नमूद अजा या नमु यात 
आयु ांना ावी आिण अशा सूचनसेोबत खालील उपिनयम (२) आिण (३) नुसार असले या 
आव यकतनेुसार आराखडा आिण िनवेदना या पुरेशा ती जोड यात या ात. आराख ा या 
सवसाधारण छापील ती जोड या जाऊ शकतात. अशा आराख ांचा एक संच परवानगी कवा 
अमा यता जारी कर यात आ यानंतर आयु ां या कायालयातील न दीसाठी राखून ठेव यात 
येईल. 

(२) (२) (२) (२)     आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा    आिणआिणआिणआिण    िनवदेना या िनवदेना या िनवदेना या िनवदेना या तीतीतीती---- 
  (i)(i)(i)(i) सचूनासचूनासचूनासचूना:::: िनयमावली मांक ११ या उपिनयम (२) म ये संद भत केले या सचूनसेोबत इतर  

सं थांकडून आव यकता असले या मा यतांचा िवचार क न आयु ानंी सूिचत 
केले या सं येइत या आराख ा या ती जोडणे आव यक आह.े 

    (ii)(ii)(ii)(ii)    आकारआकारआकारआकार:::: ॉइंगशीटचा आकार खाली दले या त ा मांक १ म ये प  के या माणे असेल.
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त ात ात ात ा    ११११    
ॉइंगॉइंगॉइंगॉइंग    शीटशीटशीटशीट    आकारआकारआकारआकार 

अनु माकंअनु माकंअनु माकंअनु माकं    ११११    
((((११११))))    

नामिनदशननामिनदशननामिनदशननामिनदशन    
(2)(2)(2)(2)    

आकार (िमिम)आकार (िमिम)आकार (िमिम)आकार (िमिम)    
(3)(3)(3)(3)    

१ 
२ 
३ 
४ 
५ 

ए ० 
ए १ 
ए २ 
ए ३ 
ए ४ 

८४१-११८९ 
५९४-८४१ 
४२०-५९४ 
२९७-४२० 
२१०-२९७ 

 
आव यकता अस यास ए० आकारापे ा मो ा कागदांवर आराखडा सादर कर यासही 
परवानगी आह.े 

 (iii) आराख ासंाठीआराख ासंाठीआराख ासंाठीआराख ासंाठी    िच हाचं े रंगिच हाचं े रंगिच हाचं े रंगिच हाचं े रंग    ---- खालील त ा मांक २ म ये द यानुसार आराख ांचे 
रंगकाम असले पािहजे. आराख ां या ट कागदा या केवळ एकाच बाजूला असा ात. 

    
त ात ात ात ा    २२२२    

आराखआराखआराखआराखडेडडेेडे    रंगवणेरंगवणेरंगवणेरंगवणे     
अनुअनुअनुअनु    ....    

((((११११)))) 
बाबबाबबाबबाब    
((((२२२२)))) 

थथथथळळळळ    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा    
((((३३३३)))) 

इमारतइमारतइमारतइमारत    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा    
((((४४४४)))) 

१. भूखंड सीमा ------------ गडद काळा -------------- 
२. अि त वातील र ता िहरवा ---------------- 
३. भिव यातील र ता िहर ा तुटक रेषा ---------------- 
४. अनु ेय इमारत गडद तुटक काळी रेषा ---------------- 
५. मोक या जागा --------------- रंग नाही --------------- 
६. तािवत िन कासन करावयाचे बांधकाम ---------  िपव या ितर या रेषा --------- 
७. तािवत काम --------------- लाल भरलेला ------------ 
८. गटारे आिण सांडपाणी काम -------------- लाल तुटक रेषा ------------ 
९. पाणीपुरवठा काम -------- सौ य िन या तुटक रेषा--------- 

१०. फेरफार (deviations) ---------- लाल ितर या रेषा ------------- 
११. मनोरंजन मैदान -------------- िहरवा भरललेा ------------ 
१२. र याचंी आिण पीछेहाटीची जागा ---------------- िवटकरी ------------ 
१३. आर ण  ----------- सुयो य रंग संिहता ------- 
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टीप-    (i) थळ आराखडे/इमारत आराखडे/ अमोिनया स/ लू स कवा सफेद कागदावर सादर  
के या जाऊ शकतात. 

  (ii) अि त वात असले या इमारती का या रंगा या ितर या रेषानंी दाखवा ात, भूखंड 
िवकास/पोटिवभाजन/अिभ यास यां यासाठी सयुो य रंगसगंतीचा वापर क न याची 
अनु मिणका कर यात यावी. 

((((३३३३))))    सचूनसेोबतसचूनसेोबतसचूनसेोबतसचूनसेोबत    जोडावयाचीजोडावयाचीजोडावयाचीजोडावयाची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती---- ((((i)i)i)i) मूळ आराखडा, थळ आराखडा इ यादी सूचनसेोबत जोड यात 
यावा.  
सूचनसेोबत मु य आराखडा ( थल दशक नकाशा), थळ आराखडा, पोटिवभाजन/अिभ यास आराखडा, 

इमारत आराखडा, िविनदशन आिण खालील कलम (ii) ते (xiii) म ये नमूद के या माणे पयवे ण, 

मालक , ह  इ याद ची माणप े जोड यात यावीत. 

(ii)(ii)(ii)(ii)  मामामामालकलकलकलक     हहहह     आिणआिणआिणआिण    े फळे फळे फळे फळ    ---- िवकास परवानगी आिण ारंभ माणप ासाठी या येक 
अजासोबत जिमनी या मालक  आिण े फळा या पडताळणीसाठी खालील द तऐवज 
जोड यात यावेत  
अ)  जेथे लाग ूअसतील तेथे मूळ िव करार/भाड ेकरार/मुख यारप /मालक  द तऐवज  
ब)  ािधकृत सॉिलिसटस/अॅड होकेट यां याकडून मालक  न दी या शोधासह मालक ह  

माणप  
क)  िवकास ताव सादर कर या आधी या १२ मिह यांपे ा जु या नसले या तारखेच े

मालम ाप क  
ड)  धारण केले या े फळाचा एका अनु ा ी ा  सव क कवा वा तुिवशारद यां याकडून 

ि कोणीय प तीने गणन क न आिण यासोबत मालक तसेच अनु ा ी ा  सव क कवा 
वा तुिवशारदाकडून े फळासंदभात आयु ांनी िविहत केले या नमु यात शपथप  

इ)  िवकासाअंतगत असले या जिमनीला संल  जमीन धारण करत नस याबाबत मालकाचे 
शपथप  

फ)  मूळ व पात नगर भूमापन नकाशा. मालक मुळे यात पोट-िवभाजन कर यात आले 
अस यास पोट-िवभाजनाशी संबंिधत द तऐवज  

ग)  आयु ांनी िविहत केलेले कोणतेही द तऐवज 
ह)  सरकार कवा थािनक ािधकरणाकडून भाडेत वावर दले या जिमनीबाबत भाडकेरार 

अट या पालनाबाबत सरकार कवा अशा सबंंिधत ािधकरणांची मंजरूी ा  केली जावी 
आिण अशा भूखंडा या िवकास परवानगीसाठी या अजासोबत ती जोडावी. 

(iii)(iii)(iii)(iii) मूळ नकाशा कवा थल दशक नकाशा १:४००० माणापे ा कमी नसेल अशा रतीने आखलेली 
एक मूळ नकाशा िवकास परवानगी आिण ारंभ माणप ासाठी या प रिश  II मधील 
अजासोबत सादर केली जावी यात सीमा, शेजारील खुणांनुसार भूखंडाचे थान इ यादी गो ी 
प  केले या असतील. 

    

(iv)(iv)(iv)(iv)  थल थल थल थल नकाशाःनकाशाःनकाशाःनकाशाः परवानगी या अजासोबत पाठव यात आलेला थल नकाशा १:५०० माणात 
आखलेला असावा आिण यावर मालकाची तसेच अनु ा ीधारक सव क कवा वा तुिवशारदांची 
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सही असावी जी जोडप  I या अज II मधील तपिशलांपे ा खालील माणे अिधक तपशील 
दशवेल 
(अ)  भूखंडा या आिण भूखंड मालका या मालक चा इतर कोणताही संल  भूखंडा या 

चतःुसीमा 
(ब)  प रसरातील र यां या अनुषंगान ेभूखंडाच े थान 

(क)  या र यालगत इमारत बांध याचा ताव आह े या र यांची नावे अस यास 

(ड)  भूखंडात समािव  सव अि त वातील इमारती यां या नावांसह (िजथे इमारत ना नाव े
दलेली आहते) आिण यांचे मांक यां यासह 

(इ)  या इमारती या संल  भूखंडावर मालकाची आपले बांधकाम कर याची इ छा आह े या 

इमारतीचे आिण इतर इमारत चे थान अस यास याचा संदभ वरील (iv) (a) म ये 
दलेला आह ेआिण याचा सबंंध येथे आह-े 
i. भूखंडा या चतःुसीमा आिण या ठकाणी या भूखंडाच े िवभाजन केलेले आह े तथे े

इतरां या मालक या भूभागां या चतःुसीमा 
ii. सव लगतचे र त,े इमारती (मज यांची सं या आिण उंचीसह) आिण कामा या 

भूखंडापासून तसचे (iv) (a) म ये संद भत केले या संल  भूखंडापासून (अस यास) 
१२ मीटर या अंतरा या आतील संकुले  

iii. भूखंडापासून १२ मीटर या अंतरात कोणताही र ता नस यास सवात जवळचा 
अि त वात असलेला र ता या या नावासह 

(फ)  अजदाराला वरील (iv)(a) म ये संद भत के या माणे आप या संल  जिमनीवर 
बांधाय या असले या इमारतीपयत आिण इतर सव इमारत पयत (अस यास) र यापासून 
पोहोचमाग 

(ग)  खेळती हवा ठेव यासाठी, काश ये यासाठी सवेा उ ांसाठी पोहोच यासाठी 
इमारतीभोवतीची ठेव याची मोकळी जागा  

(ह)  इमारतीसमोरील र याची ं दी (अस यास) आिण इमारती या शेजार या कवा 
जवळ या र याची ं दी (अस यास)  

(आय)  इमारती या आराख ा या अनुषंगाने उ र दशादशक िच ह 

(जे)  कोणतीही अि त वातील भौगोिलक वैिश ये जस ेिविहरी, टा या, ओढ े कवा झाड े

(के)  संपूण मालम ेचा तळमजला आिण येक मज यावरील बं द त े फळाचे बकॅ अप 
या या प रगणनासह 

(ल)  ओ हरहडे वीजपुरवठा जोड या यात िव तु िवतरण कंपनी या आव यकतनेुसार िव तु 

ा सफॉमर उपक ासाठी या जागेचाही समावेश असेल, पाणीपुरवठा आिण मलिन सारण 
वािह या 

(म)  आयु ांनी िविहत केलेले जाऊ शकणारे असे इतर कोणतहेी तपशील  
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(v)(v)(v)(v) पोट िवभाजनपोट िवभाजनपोट िवभाजनपोट िवभाजन/ / / / अिभ यासअिभ यासअिभ यासअिभ यास    नकाशा नकाशा नकाशा नकाशा ---- िजथे िवकास एका पोट िवभाजनात तािवत आह े कवा यात 
अिभ यास नकाशाचा समावशे आह ेअशा ठकाणी सूचनसेोबत १:४००० पे ा कमी माणात नसलेला 
एक मुख नकाशा असेल यात भागामधील भूखंडाचे थान दशवलेले असेल आिण १:५०० पे ा कमी 
माणात नसलेला पोट िवभाजन अिभ यास नकाशा असेल आिण यावर मालक आिण अनु ीधारक 

सव क आिण वा तुिवशारदाची सही असेल. या नकाशात खालील घटकांचा समावेश असेलः 
a) नकाशाचे माण ( केल) आिण इमारती या आराख ा या अनुषंगाने उ र दशा दशवणारे िच ह 
b) भूखंडातील सव तािवत आिण िव मान र यांच े यां या नावासह िव मान/ तािवत/ िविहत 

ं दीसह थान 
c) भूखंडाचे मोजमाप या सोबत सेटबॅक े  दाखवणा या इमारत या रेषा तसेच येक भूखंडाच े

मोजमाप 
d) मलिन सारण, सांडपाणी, एसटीपी, टा या, िविहरी, झाडे, सावजिनक सुिवधा आिण सवेा, 

वीजवािह या इ याद चे थान 
e) पोट-िवभाजन/ अिभ यास नकाशातील सव भूखडंांचे मोजमाप, े फळ आिण वापर दशवणारा 

त ा 
f) साइटचे एकूण े फळ, र यांखाली वापरले गलेेले े फळ, बिगच,े मैदाने, मनोरंजन यां यासाठी 

मोक या जागा आिण िवकास आराख ासाठी आरि त असले या नामिनदिशत, सिुवधांसाठी 
जागा, शाळा, दकुाने आिण इतर सावजिनक ठकाणे यां या े फळाचे एकूण े फळा या तुलनते 
ट े वारीसह दाखवणारा त ा 

g) बांधीव े फळात पोट-िवभािजत केले या भूखंडाबाबत वरील घटकांसोबत िव मान र यांपासनू 
पोटिवभािजत भूखडंाक रता पोहोचमाग आिण यािशवाय बाधंीव े फळात उपिवभािजत 
केले या भूखंडांबाबत येक पोटिवभािजत-भूखंडापयत अि त वात असले या र यांपासून 
पोहोचमाग 

h) आव यकता असेल ितथे समतल रेषा नकाशा 
 

(vi)(vi)(vi)(vi)        इमारतइमारतइमारतइमारत    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा---- सूचनेसोबत जोड यात येणा या इमारती या आराख ात व इमारती या दशनी 
भागातनू छेद १:१०० या माणात आखले जावे आिण यात- 
a. सव मज यांचा एकि त चटई आराखडा आिण यासोबत खो यांचा आकार प पणे दाखवणारे 

बं द त े फळ, िज यांचे, रॅ पचे आिण इतर िनकास मागाचे थान आिण ं दी, उदवाहनां या 

जागा, उदवाहन मशीन म आिण उदवाहन ख ा तपशील, मीटर म आिण िव तु उपक  यांची 
मािहती असावी. यात तळमज याचा आराखडा आिण तळघरा या आराख ाचाही समावेश 
असावा आिण इमारतीतील व इमारतीलगत या आव यकता अस यास दे यात येणा या पा कग या 
जागा, लो डग अनलो डग या जागा याचंे तपशील, तसेच तुटक रेषनेे दाखवले या पोहोच माग 
आिण ेिपत बांधकामासह खु या जागा अधांत रत भाग आकृतीबंधातील मोजमाप, भूखंडावरील 
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िव मान इमारत आिण पूरक इमारतीसह यांचाही समावेश असावा. या आराख ामं ये चटई े  
िनदशांक (एफएसआय) प रगणनाचे तपशीलही असले पािहजेत. 

b. इमारती या सव भागांचा वापर कवा भोगवटा दाखवावा. 
c. अ याव यक सेवांच ेअचूक थान दशवणे, उदा. शौचकूप (ड यूसी), सक, हाणीघर इ यादी. 

d. िवभागीय छेद िच ाचा समावेश यात पायाच े मोजमाप, तळघरा या भत ची जाडी, भतीच े

बांधकाम, संरचना मक घटकांचे मोजमाप आिण यातील अंतर, मज यांचे लॅब आिण छताचे लबॅ 
यां या बांधकाम सािह यासह असतील. या छेदातनू इमारती या आिण खो यां या उंची सूिचत 

के या जातील आिण याचसोबत पॅरापेट आिण गटाराचा व छताचा उतारही सिूचत केला जाईल. 
कमान एक छेद िजने आिण उदवाहना या ख ातनू घेतला गेला पािहजे. सरंचना घटकांचा 

तपशील आिण संरचना मोजमापासह वापरले या सािह याचा तपशील संरचना अिभयंता/ स लागार 
यां याकडील मािणत संरचना आराखडा वतं र या परंतु कोण याही प रि थतीत िवकास 
परवानगी/ ारंभ माणप  जारी कर यापूव  सादर केली जाऊ शकेल. 

e. र यां या तलुना मक पात या दाखवा ात. 
f. अनु ेय इमारती रेषेपलीकडील ेिपत घटकांचे मोजमाप दणेे. 
g. जलिन सारण आिण छताचा उतार सूिचत करणा या ग ी या आराख ाचा समावेश 
h. आराख ा या सबंंधात उ र रेषा सूिचत करणे. 
i. दरवाज,े िखड या आिण ह टलेटस यांची सूची दणेे. 

j. पंप स, पज य जल संधारण (रेनवॉटर हाव टग) यं णा, मल या क प अस यास दशवणे. 

k. आयु ांनी िविहत के या माणे इतर कोणतेही तपशील पुरवणे. 
 परंतु असे क , उ ुंग कवा खास इमारत साठी या इमारत आराख ांसिहत इमारत आराख ांम ये 

खालील अित र  मािहती दली कवा सूिचत केली पािहजे. 
l. अि शमन साधने/ वाहनासंाठी पोहोच र ता आिण यासोबत वाहन फर यासाठी वतुळाकृती जागा 

आिण इमारतीभोवती गाडी जा यायो य अडथळा नसलेला र ता. 
m. मु य आिण पयायी पाय यांची ं दी, बा कनी माग, मा गका, हवेशीर लॉबी माग यां यासह. 

n. उदवाहनांचे थान आिण तपशील 
o. अि शमनासाठी या उ ाहनाचे थान आिण आकार 
p. धूर ितबंधक मा गकेचा दरवाजा / अि ितरोधक दरवाजा योजन के याबाबत मािहती 
q. र यूज शू स, र यूज चबर, सेवा निलकामाग इ यादी 

r. वाहने भर यासाठी आिण रकामी कर यासाठी तसचे पा कग या जागा. 
s. र यूज िवभाग अस यास 
t. अि रोधना या सािह या या थानासोबत वातानकूुलन यं णा, यांि क  ह टलेशन यं णा, िव तु 

सवेा (िव तु परावतनीय उपक ां या मोजमापासह), बॉयलस, गसॅ पाइ स, मीटर स इ यादीचा 
तपशील 

u. णालये आिण िवशेष धोकादायक इमारत म ये रॅ प इ याद या समावेशासह िनकासाचे तपशील, 
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v. जनरेटर, जिन  आिण ि वच िगअर मचे थान  

w. धूर िनःशेषन यं णा अस यास  
x. अि सूचक गजर यं णेचे तपशील  
y. क भूत िनयं णाच े थान, सव अि सूचक गजर यं णा जोडणे, अंतगत अि सरु ा रचना आिण 

सावजिनक सूचना यं णा इ यादी, मोबाइल पंप आिण अि सेवा इनले स आिण जलसाठवणूक टाक  
सह ि थर जलसाठवणूक टाक चे थान तसेच पंप मचे थान 

z. कलस, ओले पाइप रीळ, चस, काबन डाय ऑ साइड (सीओ2) थापना इ यादी कायम व पी 
अि  संर ण थापनांचे थान आिण तपशील आिण 

aa.  थमोपचार आिण अि शमन सािह य/ थापनांचे थान आिण तपशील  
 

(vii)(vii)(vii)(vii)    सवेासवेासवेासवेा    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा---- खासगी पाणीपुरवठा, मलिन सारण यं णा आिण इमारत सेवां या तपशीलां या योजना 
आिण दशनीय छेद आयु ांना आव यक असतील ते हा ह ेकाम सु  कर यापवू  कमान १:१०० पे ा 
कमी नसेल अशा माणात उपल ध क न दले पािहजेत. 

(viii)(viii)(viii)(viii)   िव ततृिव ततृिव ततृिव ततृ    िववरणिववरणिववरणिववरण---- सूचनेसोबत तािवत बांधकामाचे सवसाधारण िव तृत िववरण, यात वापर यात 

येणा या सािह याचा कार आिण दजा समािव  असेल, जोडप  २ ते ९ म ये दले या नमु यात जोडल े

पािहजे आिण यावर करणानु प अनु ीधारक सव क/ अिभयंता/ संरचना अिभयंता, पयवे क कवा 
वा तुिवशारद यांची सही असली पािहजे. वापर यात येणारे बांधकाम सािह य ह ेसंबंिधत भारतीय मानक 
संिहतेशी सुसगंत असेल याची काळजी घतेली पािहजे 

(ix)(ix)(ix)(ix)   पयवे णपयवे णपयवे णपयवे ण    माणपमाणपमाणपमाणप ---- या सूचनेसोबत यािशवाय जोडप  २ ते ९ म ये दले या नमु यानुसार करणानु प 

अनु ीधारक सव क/ अिभयंता/सरंचना अिभयंता/पयवे क/ ािधकृत ावसाियक/वा तुिवशारद 
यां याकडून पयवे ण माणप  जोडले असले पािहजे. सदर नेमले या अनु ीधारक तांि क  कवा 
वा तुिवशारदान े पुढील िवकास कामासाठी पयवे ण व त सम काम कर यास नकार द यास नवीन 
तांि क  कवा वा तुिवशारदाची नेमणूक होईपयत पुढील िवकास थाबंवला पािहजे आिण यान े
आधी केले या बांधकामासाठी या माणप ासोबत, अस यास पयवे ण के याचे माणप  अस यास 

नवीन तांि क  वा वा तुिवशारदाच ेपयवे ण माणप  आयु ांकडून वीकारले जाईल. 

(x)(x)(x)(x)    िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगी शु क पावतीपरवानगी शु क पावतीपरवानगी शु क पावतीपरवानगी शु क पावती- या सूचनसेोबत िवकास परवानगी अज शु का या भरणा पावतीची 
सा ां कत केलेली त जोड यात यावी. 

(xi)(xi)(xi)(xi)   सरु ासरु ासरु ासरु ा    अनामतअनामतअनामतअनामत    र मर मर मर म---- या िनयमावलीच े आिण मा यता दले या योजनतेील िनदशां या तसचे इतर 
अट या पालनाची खा ी हणून एक सुर ा अनामत र म आयु ांनी िनि त केले या दराने आकारली 
जाईल. ही र म पूण भोगवटा माणप  दान के यानंतर एक वषान े आयु ांच े या सदर भोगवटा 
माणप ात नमूद केले या िविवध अट या पूततेबाबत समाधान झा यावर परत केली जाईल.  

(xii)(xii)(xii)(xii) करकरकरकर    थकबाकथकबाकथकबाकथकबाक     दान दान दान दान माणपमाणपमाणपमाणप ---- या सूचनेसोबत महापािलके या करिनधारण िवभागाकडून अ यावत 
करभरणा के याचे सा ां कत माणप  जोडणेदखेील आव यक आह े 
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(xiii)(xiii)(xiii)(xiii) नानानाना    हरकत माणपहरकत माणपहरकत माणपहरकत माणप ---- नागरी हवाई उ यन िवभाग, उ ोग सचंालनालय, महारा  दषूण िनयं ण मंडळ, 

बॉयलस आिण धूर उप व िनरी णालय, िव ुत रोिहत क ा या गरजाबंाबत अशा ािधकरणांकडून 
भोगव ाला लागू असलेले ना हरकत माणप  सूचनसेोबत जोडलेले असावे.  

(xiv)(xiv)(xiv)(xiv)   बाधंकामादर यानबाधंकामादर यानबाधंकामादर यानबाधंकामादर यान    ावया या ावया या ावया या ावया या इतर सिुवधाइतर सिुवधाइतर सिुवधाइतर सिुवधा---- बांधकामा या कालावधीदर यान बांधकाम मजुरानंा 

यां याकडून थेट कवा वयंसेवी सं थे या मा यमातून सगंोपन क , पाळणाघर, ौढ सा रता आिण 
अऩौपचा रक िश ण काय मा या सुिवधा दे यात येतील.  याबाबतचे मालक/िवकासक/कं ाटदार 
यां याकडून हमीप  सूचनेसोबत दे यात यावे. 

   

((((४४४४)))) मालकमालकमालकमालक    आिण अनु ीधारक आिण अनु ीधारक आिण अनु ीधारक आिण अनु ीधारक / / / / वा तिुवशारद यां याकडून वा तिुवशारद यां याकडून वा तिुवशारद यां याकडून वा तिुवशारद यां याकडून आराख ावंरआराख ावंरआराख ावंरआराख ावंर    स ास ास ास ा        
(i)  आराख ावर सही करणे- सव आराख ावंर मालका या आिण करणानु प अनु ीधारक 

सव क/अिभयंता/संरचना मक अिभयंता/पयवे क कवा वा तुिवशारद कवा कोण याही 
न द वरील ावसाियका या स ा अस या पािहजेत आिण यांची नावे कॅिपटल (ठळक) 
आ ा रात, प ा आिण आयु ांनी दान केलेला अनु ा ी मांक िलिह यात यावा. ािधकृत 

ावसाियकांची यादी जोडप  १० नुसार आह.े 

(ii)  अनु ीधारक सव क/अिभयंता/संरचना मक अिभयंता/पयवे क कवा ािधकृत 

ावसाियकां या पा ता आिण कौश ये- आयु  जोडप  १० म ये दले या पा तांनसुार 

सव क, अिभयंते, संरचना मक अिभयंते आिण पयवे क यांना या प रिश ात नमूद केलेली काम े

कर यासाठी परवाना दान करतील. 

    

((((५५५५))))    िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगी अजापरवानगी अजापरवानगी अजापरवानगी अजाबाबतची काय णालीःबाबतची काय णालीःबाबतची काय णालीःबाबतची काय णालीः----    

(i)(i)(i)(i)  परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    दणे ेदणे ेदणे ेदणे े कवा कवा कवा कवा नाकारण ेनाकारण ेनाकारण ेनाकारण े ---- आयु  योजना आिण विैश ांना मा यता दऊे शकतात कवा 
नाका  शकतात कवा यानंा आव यक वाटतील यानुसार यात बदल कवा िनदश दऊेन 
मा यता दऊे शकतील आिण यानंतर यानंी हा िनणय जोडप  ११ आिण १२ म ये दले या 
नमु यात सूचना दणेा या ला कळवावा. 

(ii) (ii) (ii) (ii)     अि शमनअि शमनअि शमनअि शमन    दल दल दल दल छाननीछाननीछाननीछाननी - सव उ ुगं आिण िवशेष इमारत या आराख ांची छाननी मु य 
अि शमन अिधका याकडून केली जाईल आिण मु य अि शमन अिधका यां या मा यते या 
सापे च आयु  िवकास परवानगी दतेील. 

(iii(iii(iii(iii))))        मानीवमानीवमानीवमानीव    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी---- िनयमावली (१०) या उपिनयम (१) अंतगत सूचना ा  के यानंतर साठ 
दवसां या आत आयु  सचूना दले या ला आपली अमा यता कवा मा यता कवा 

सुधारणा कवा सूचनांसह मा यता द याची बाब लखेी व पात सूिचत कर यात अपयशी 
ठर यास या यायोजना आिण िनवेदन मा य झा याचे मानले जाईल. परंत ुअसे क , भूखंडा या 
भाड े कवा जमीन मालक ह ा या, िवकास आराखडा, ही िनयमावली कवा िव मान 
कोण याही काय ा या िवसगंत साइटवर कोणतेही काम कर याचे अिधकार िमळाले असा याचा 
अथ होत नाही. 
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(iv(iv(iv(iv))))        पनुरिचत आराखडे पनुरिचत आराखडे पनुरिचत आराखडे पनुरिचत आराखडे –––– आराख ांची छाननी झा यावर व हरकती कळव यावर सचूना दणेारे 
मालक हरकत ची पूतता कर यासाठी आराख ांम ये सुधारणा करतील आिण त े पु हा सादर 
करतील. अंितम मा यतेसाठी सादर केले या अजाम ये सुधारणा अ यारोिपत केले या नसा ात. 
आयु  पुनरिचत आराख ाची छाननी करतील आिण पुनसादरीकरणापासनू साठ दवसां या 
आत िवकास परवानगी/ ारंभ माणप  दान करतील कवा नाकारतील. 

    

((((६६६६)))) कामालाकामालाकामालाकामाला    ारंभारंभारंभारंभ---- िवकास परवानगी/ ारंभ माणप  एकि त र या चार वषासाठी वधै असेल परंतु जारी 

के यानंतर एक वषा या आत याचे नूतनीकरण करणे आव यक असेल. नूतनीकरणासाठीचा अज एक वष 

संप या या आत सादर केला जावा. अशा कारचे नूतनीकरण येक  एक वषा या कालावधीसाठी सलग 

तीन वेळा करता येईल, यानंतर नवीन िवकास परवानगी ा  कर यासाठी ताव सादर कराव े

लागतील. 

 या िनयमावली या उ ेशासाठी ` ारंभ`चा अथ खालील माणे असेलः  

(अ) वाढीव व फेरबदल यांसह 
इमारतीच ेकाम  

पाया या कामाची पूतता जस े पाइल फाऊंडेशन, रा ट टाकणे 

कवा तळघराचा रा ट, खु या फू टगच े का टग. यात शीट 

पाइ लग/ पटल भती/ टच पाइ स/ थळा या व प रसरा या 

संर णासाठी उभारलेली भत यांचा समावेश होत नाही.  

(ब) पूल आिण ऊ व टा यांसाठी  पायाचे आिण तळमज यापयतचे बाधंकाम 

(क) भूिमगत कामांसाठी  भूिमगत घराचे तळापयत बाधंकाम 

(ड) अिभ यास, पोटिवभाजन आिण 
एक ीकरणा या तावांबाबत  

खालील ट यांपयत अंितम सीमांकन, पायाभतू सुिवधा आिण 
सवेांची खालील ट यांपयतची तरतूद  
(i) र तःे वॉटरबाऊंड मॅकडॅमचे काम पूण  

(ii) गटारे, मलिनसारण आिण पाणीपुरवठा यां या कामाच े
खोदकाम आिण पायाचे काँ टीकरण पूण  

    

((((७७७७) ) ) )     िवकासशु किवकासशु किवकासशु किवकासशु क////अिधमू यअिधमू यअिधमू यअिधमू य////िवकासिवकासिवकासिवकास    अिधभारअिधभारअिधभारअिधभार////साइटसाइटसाइटसाइट    बाहरेील पायाभतू बाहरेील पायाभतू बाहरेील पायाभतू बाहरेील पायाभतू साधनसाधनसाधनसाधन    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    शु कशु कशु कशु क////शु कशु कशु कशु क    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    दानःदानःदानःदानः 

िवकास परवानगी/ ारंभ माणप  करणानु प आव यक शु क, िवकास शु क, अिधमू य, िवकास 

उपकर/ऑफ साइट पायाभतू सुिवधा शु क भर यावरच दान केल े जाईल. सरकार/बृह मंुबई 

महानगरपािलका/ िनयोजन ािधकरणाला आव यक त े शु क दान न करता केललेा िवकास अनिधकृत 

मानला जाईल. 

वसाय सुलभता (Ease of Doing Business) ा  कर याक रता महापािलका आयु /काय णाली 

िनि त करतील. 
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११११११११.        बाधंकामादर यानबाधंकामादर यानबाधंकामादर यानबाधंकामादर यानची ाय णालीची ाय णालीची ाय णालीची ाय णाली        
((((११११)))) बाधंकामबाधंकामबाधंकामबाधंकाम    िनयमांिनयमांिनयमांिनयमांनु प नु प नु प नु प केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    असावेअसावेअसावेअसावे---- मालकाची जबाबदारी- परवानगी दान के याने कवा 

आराखडे संमत के याने आिण वैिश यांना मा यता द याने कवा इमारती या बांधकामादर यान 
आयु ांनी केले या पाहणीमुळे कोण याही कारे अशा इमारती या मालकाला या िनयमांनुसार 
काम पूण कर या या पूण जबाबदारीतनू मु  केले जाणार नाही. 

((((२२२२)))) कामाकामाकामाकामाचीचीचीची    ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ सचूनासचूनासचूनासचूना---- मालक आयु ांना इमारती या काय थळा वर आपले काम सु  

कर या या उ ेशाचे िनदश जोडप  १३ म ये दले या नमु यात दईेल. मालक आयु ांना अशी 
सूचना द या या तारखेनंतर सात दवस उलट यावर कवा परवानगी िमळा यास आधीही काम 
सु  क  शकतो. 

((((३३३३)))) थळावरील थळावरील थळावरील थळावरील द तऐवजद तऐवजद तऐवजद तऐवज----    

(i)(i)(i)(i)   चाचणीचेचाचणीचेचाचणीचेचाचणीचे    अहवालअहवालअहवालअहवाल---- या िनयमावलीनु प खातरजमा कर यासाठी कोण याही सािह या या 
चाच या के या असतील तर सदर चाचणी अहवालाचा अिभलेख इमारती या 
बांधकामादर यान आिण यानंतरही आयु ांना आव यक असले या कालावधीक रता 
पाहणीसाठी उपल ध करावा. 

(ii)(ii)(ii)(ii)  िवकासिवकासिवकासिवकास    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी---- या ला िवकास परवानगी दे यात आली आह े ती 

बांधकामादर यान खालील गो ी ठेवेल- 

(a) या काय थळाला परवानगी दे यात आलेली आह े या या िवकास परवानगी/ 

ारंभ माणप ाची एक त सवाना दसेल अशा ठकाणी लावनू ठेवतील, आिण  

(b) या काय थळाला परवानगी दे यात आलेली आह े या या िनयमावली . (१०) 

(५) संदभातील मा यता ा  आराखडे आिण वैिश  े 

(c) ािधकृत ावसाियकांची यां या संपक तपिशलांसह यादी  
(d) िवकासा या संदभात िविवध िवभागांकडून ा  केले या िविवध अिभ ायां या 

ती 
((((४४४४)))) जोजोजोजो यायायायाची तपासणीची तपासणीची तपासणीची तपासणी----    मालक आप या अनु ी ा  सव का या कवा वा तुिवशारदा या 

मा यमातून जोडप  १४ म ये दले या नमु यात आयु ांना काम जो या या पातळीपयत पूण 

झा याची हमी दईेल, जेणेक न आयु ांना संमत आराख ानुसार काम पूण झा याची खा ी 

होईल. आयु  अनु ीधारक तं  कवा वा तुिवशारदासोबत एकि त र या ही सूचना ा  
झा यापासून पंधरा (१५) दवसां या आत कामाची पाहणी क  शकतात आिण जोडप  १५ 
म ये दले या नमु यातील मा यता ा  आराख ानुसार पुढील बांधकामाला परवानगी दऊे 
कवा नाका  शकतात. या कालावधीत परवानगी नाकार यात न आ यास ती दली आह ेअसे 

मानले जाईल परंतु असे क , ह ेकाम मा यता ा  आराख ांनुसारच पुढ ेसु  ठेवाव ेलागेल. 
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((((५५५५)))) बाधंकामादर यानबाधंकामादर यानबाधंकामादर यानबाधंकामादर यान    बदलबदलबदलबदल---- इमारती या बांधकामादर यान मा यता ा  आराख ापे ा एखादा 
मोठा बदल, अंतगत भाग कवा बा  वाढी ारे कर याची इ छा अस यास आयु ांची 
पूवपरवानगी स ची असेल. फेरबदल दशवणारा एक पुनरिचत आराखडा सादर कर यात यावा 
आिण अशा सव सुधा रत आराख ांना मूळ आराखडा  मंजरू कर यासाठी िविहत असलेली सव 

या लाग ूहोईल. आयु ां या पूवपरवानगीिशवाय मा यता ा  आराख ा या िवसंगत काम 

कर यात आ यास ते अनिधकृत मान यात येईल. 

((((६६६६)))) पतूतापतूतापतूतापतूता    माणप ःमाणप ःमाणप ःमाणप ः मालक आप या अनु ी ा  लंबर या मा यमातून जोडप  १७ म ये दले या 
नमु यात सांडपाणी िनचरा पूतता माणप  सादर करेल. मालकांनी नेमले या अनु ी ा  

सव क/ अिभयंता/ संरचना मक अिभयंता/ पयवे क कवा या या वा तुिवशारदा मा यमातून 
कवा कोण याही ािधकृत ावसाियका या मा यमातून जोडप  १८ तील नमु या माणे 

आयु ांना इमारत पूतता माणप  सादर करेल. या माणप ांसोबत पूण केले या िवकासा या 

नकाशाचे तीन संच सादर करावेत. आयु  कामाची पाहणी करतील आिण मा यता ा  
आराख ाशी िवसगंत काम कर यात आलेले नाही याबाबत यांचे समाधान झा यानतंर जोडप  
१९ मधील नमु यां माणे काम पूण झा याचे माणप  वीकारतील. यापुढे संपूण 

िवकासाकरीता िवकास पूतता माणप  जोडप  १६ नुसार आिण मंजुर काय ानसुार 

बांधकामाच े कुठ याही कारच े बदल नस याची खा ी क न बांधकाम पुण वाचे माणप  

जोडप  २२ नुसार दान क  शकतात कवा बांधकाम पुण वाच े माणप  दान कर याची 

िवनतंी ा  झा यापासून २१ दवसाच ेआत नाका  शकतात. 

((((७७७७)))) भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    माणप ःमाणप ःमाणप ःमाणप ः  जोडप  १९ म ये दले या नमु यात पूतता माणप  वीकार यानतंर, 

मालक जोडप  १८ म ये दले या नमु यात आयु ांना एक िवकास पूतता माणप  
अनु ीधारक सव क कवा वा तुिवशारदां या मा यमातून पूतता आराख ा या तीन त सह 
दान करेल, यातील एक त अिभलेखासाठी कापडान ेआरोिहत केलेली असेल. आयु  कामाची 

पाहणी क न आिण संमत आराख ा या िवसंगत काम केलेले नाही याबाबत समाधान 
झा यानंतर जोडप  २० म ये दले या नमु यात सदर पूतता माणप  ा  झा यानंतर २१ 

दवसां या आत भोगवटा माणप  दऊे शकतात कवा नाका  शकतात, अ यथा कामाला 
भोगव ाची मा यता अस याचे गृिहत धरले जाऊ शकेल परंतु, बांधकाम संमत 
आराख ानसुारच असले पािहजे. आयु ांनी मािणत केले या पूण वा या आराख ांचा एक 

संच मालकाला भोगवटा माणप ासह परत दे यात येईल. िजथ े भोगवटा माणप  दे यास 
नकार दलेला असेल कवा अमा य केलेले असेल ितथ ेनकार दे याची कवा अमा य कर याची 
कारणे मालकाला लेखी व पात कळव यात यावीत. 

((((८८८८)))) अंशतःअंशतःअंशतःअंशतः    भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    माणप ःमाणप ःमाणप ःमाणप ः मालकान े िवनंती के यानंतर आयु  एका ा इमारतीसाठी कवा 
इमारती या भागासाठी िवकास परवानगीनुसार संपूण काम पूण हो यापूव , धारकाकडून 
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सावजिनक सुरि तता आिण आरो य यांची काळजी घे यासाठी उपाययोजना घेत या गे या 
अस याची खा ी पट यावर अंशतः भोगवटा माणप  जारी क  शकतात. जोडप  २१ म ये 
दले या नमु यात, मालकान ेआयु ांना बचावाथ ितपूत  कर यासापे  ह ेभोगवटा माणप  
दले जाईल. 

 

१२१२१२१२.   पाहणीपाहणीपाहणीपाहणी– 
((((११११)))) िविवधिविवधिविवधिविवध    ट यांदर यानट यांदर यानट यांदर यानट यांदर यान    पाहणीपाहणीपाहणीपाहणी---- आयु  इमारत बांध या या कालावधीत कवा कोण याही 

कामाची अंमलबजावणी कवा िवकास होत असताना याची पाहणी करायची अस यास तस े
कर याची पूवसूचना न दतेा क  शकतात. 

((((२२२२)))) अि शमनअि शमनअि शमनअि शमन    दलाकडूनदलाकडूनदलाकडूनदलाकडून    पाहणीपाहणीपाहणीपाहणी----    सव उ ुंग आिण िवशेष इमारत चे काम मु य अि शमन 
अिधका या या पाहणी या सापे  असेल आिण सदर मु य अि शमन अिधका याने ना हरकत 
माणप  द यानंतरच आयु ांकडून भोगवटा माणप  जारी केले जाईल. 

((((३३३३)))) असरुि तअसरुि तअसरुि तअसरुि त    इमारतइमारतइमारतइमारत---- सव असुरि त इमारती सावजिनक सुर ा, व छता आिण आरो यास धोका 
िनमाण करणा या मान या जातील आिण दु ती क न या पु हा उभार या जातील कवा 
पाड या जातील  कवा आयु ांनी सूचना द या माणे यां या बाबतीत कारवाई केली जाईल. 

((((४४४४)))) अनिधकृतअनिधकृतअनिधकृतअनिधकृत    िवकासिवकासिवकासिवकास---- अनिधकृत बांधकामा या बाबतीत आयु  खालील बाबी करतील- 

(a) महारा  ादिेशक आिण नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम ५३ आिण मंुबई 
महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ मधील सबंंिधत तरतुद नुसार अनिधकृत बांधकाम 
पाड याबाबत सुयो य कारवाईचा समावेश असेल.  

(b) महारा  ादिेशक आिण नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम ५२ आिण ५३ नुसार 
अनु ीधारक सव क कवा वा तुिवशारद, साइट पयवे क, ािधकृत ावसाियक, ज े
अशा अनिधकृत िवकासासाठी य  कवा अ य र या जबाबदार आहते, 
यां यािवरोधात यो य कारवाई करणे. 

((((५५५५)))) सरु ासरु ासरु ासरु ा    पवूपवूपवूपवूखबरदारी खबरदारी खबरदारी खबरदारी ---- काय थळावर आिण या या आसपास या प रसराबाबत, भाग ७ म ये 

िनदिशत के यानसुार िवशषेतः बांधकाम प ती आिण सुरि तता, भारतीय रा ीय इमारत 

संिहता, सबंंिधत तारखेपयत अ यावत के यानुसार िवशेषतः कायरत असले या कामगारां या 
बाबतीत, सव आव यक या सुरि तता उपाययोजना के याची खा ी कर याची जबाबदारी 
मालक/ िवकासक आिण मालक/ िवकासकांनी नेमललेे ािधकृत ावसाियक यांची असेल. 

 ना मंजूरीची सूचना/ ारंभ माणप /भोगवटा माणप  यांची मा यता कवा सावजिनक 

सुरि ततेची खातरजमा कर यासाठी कवा उप व/गरैसोय कमी कर यासाठी जारी केले या 

लेखी सूचना द याने बाधंकामाची जागा/काय थळावरील आिण आसपास या कोण याही 



 

 

 

Yeeie - II efJekeÀeme HejJeeveieer [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

36 

ला झाले या दखुापतीला, नुकसानास कवा कोण याही कार या ासास बृह मंुबई 

महानगरपािलका जबाबदार राहणार नाही. 

((((६६६६)))) परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    रररर     करणेकरणेकरणेकरणे::::    

(i) महारा  ादिेशक आिण नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम ५१ नुसार बहाल 
केले या र  कर या या ह ांिवषयी पूव ही न राहता, महानगरपािलका आयु , 
सबंंधीतास सनुावणीची पुरेशी संधी द यानंतर जर यां या असे ल ात आले क  खोटी 
िवधान ेकर यात आली आहते कवा अजातील य  स य मािहतीचा अथबोध चुक या 
रतीन ेकाढला गेला आह ेआिण या यावर आधा रत िवकास परवानगी दे यात आली आह,े 

अशा प रि थतीत या िनयमावलीखाली दलेली कोणतीही िवकास परवानगी र  क  
शकतात आिण यानंतर अशा परवानगीमुळे चालू कर यात असलेले कोणतेही काम 
अनिधकृत अस याचे मानले जाईल 

(ii) वरील उपकलम (i) अंतगत परवानगी र  कर यात आ यास कोण याही कारची 

नुकसानभरपाई दे यात येणार नाही. 
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भाग भाग भाग भाग - III 
भवूापर आिण िवकासाची प तभवूापर आिण िवकासाची प तभवूापर आिण िवकासाची प तभवूापर आिण िवकासाची प त    

    

१३१३१३१३.  .  .  .      िवकासिवकासिवकासिवकास        अटीअटीअटीअटी    
((((११११)))) सवसाधारणसवसाधारणसवसाधारणसवसाधारण---- कोण याही जिमनी या, इमारती या कवा संकुला या िवकास/ पुन वकासा या 

येक करणी वापराचा उ ेश हा या प ामधील अनु ेय वापर, नामिनदशनाचा हतेू, 
िनयतवाटप कवा आर ण यां याशी इतर कोण याही करणी प पणे नमूद केललेे नस यास 
सुसंगत असेल. 
 

((((२२२२)))) नामिनदशन/ आर ण/ अंशतः नामिनदिशतनामिनदशन/ आर ण/ अंशतः नामिनदिशतनामिनदशन/ आर ण/ अंशतः नामिनदिशतनामिनदशन/ आर ण/ अंशतः नामिनदिशत /    अशंतः आरि त अशंतः आरि त अशंतः आरि त अशंतः आरि त /    सिुवधा भखूंडाचा िवकाससिुवधा भखूंडाचा िवकाससिुवधा भखूंडाचा िवकाससिुवधा भखूंडाचा िवकास 

a)a)a)a) नामिनदशनाचा िवकासःनामिनदशनाचा िवकासःनामिनदशनाचा िवकासःनामिनदशनाचा िवकासः जे हा नामिनदशन हणून दशवले या एखा ा थळी एखादी 
इमारत असेल, अशा भूखंडाचा िवकास करताना, नामिनदशना या अि त वातील बांधीव 

े फळा या मयादपेयतचे कमान बांधीव े फळ नामिनदशना या उ ासाठी असेल. 
तदनंतर उव रत अनु ेय बांधीव े फळ, िवकासा या उ ा या अनु प, सदर 
िनयमावलीअंतगत अ यथा अनु ेय अस यास वापरता येईल.    

 परंतु असे क  जर भूखंड नामिनदिशत असेल आिण िवकास आराखडा २०३४ नुसार सदर 

नामिनदशन लगत या भूखंडावरती स रत झाले असेल आिण सदर भूखंडापैक  िवकास 

आराखडा १९९१ नुसार आर ण ह तांतरीत केल े नसेल आिण आता सदर भूखंड 

नामिनदशनाचा भाग असेल तर सदर भूखंड सदर उ ी ांक रता आरि त अस याच े

समजाव ेआिण िनयमावली . १७ नुसार याचा िवकास करावा. 

b)b)b)b) आर णाचंाआर णाचंाआर णाचंाआर णाचंा    िवकास िवकास िवकास िवकास :- िवकास आराख ात आरि त असले या भूखंडाचा िवकास िनयम 
मांक १७ मधील भवूापर आिण िवकासाचा कार यां यासाठी या त ा मांक ३, ४ 

आिण ५ या तरतुद नुसार केला जाईल.    
c)c)c)c) अंशतः नामिनदिशत/ आरि त अंशतः नामिनदिशत/ आरि त अंशतः नामिनदिशत/ आरि त अंशतः नामिनदिशत/ आरि त जिमनीजिमनीजिमनीजिमनीचा िवकासचा िवकासचा िवकासचा िवकास:- जे हा एखा ा थळी आराख ात 

नामिनदिशत कवा आर ण हणून दशवलेली इमारत अि त वात असेल ते हा या 
जिमनीचा तेवढाच भाग अशा नामिनदशना या कवा आर णा या उ ाक रता वापरला 
जाईल आिण उव रत िवकासयो य भूखंड/इमारतीचा भाग िवकासा या उ ा या अनु प 
सदर िनयमावलीअंतगत अ यथा अनु ेय अस यास वापरता येईल.    

d)d)d)d) सिुवधा भखूडंाचा िवकासःसिुवधा भखूडंाचा िवकासःसिुवधा भखूडंाचा िवकासःसिुवधा भखूडंाचा िवकासः िनयोजन कवा सुयो य ािधकरणा ारे सदर िनयमावली या 
तरतुद अंतगत सुिवधा भूखंड हणून ा  झाला अस यास असे    संपूण भूखंड    (जमीन) 
महापािलका आयु ां या िनणयानुसार िनयम मांक १७, त ा मांक ३, ४ आिण ५ 
मधील तरतदुी लागू न होता, केवळ सावजिनक उ ांसाठी वापरले जातील.     
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((((३३३३)))) आरि त थळावंर सावजिनक उ /े वापर याचं े एक ीकरणःआरि त थळावंर सावजिनक उ /े वापर याचं े एक ीकरणःआरि त थळावंर सावजिनक उ /े वापर याचं े एक ीकरणःआरि त थळावंर सावजिनक उ /े वापर याचं े एक ीकरणः जे हा महानगरपािलका कवा 
सुयो य ािधकरणामाफत एका िविश  सावजिनक उ / उ ांसाठी आरि त जमीन/इमारत/ 
संकुलांचा वापर वेग या सावजिनक उ / उ ांसाठी कर याचा तािवल े जाते, ते हा त े
शासना या पूव परवानगीन ेतसे क  शकतात, परंतु, अशा िविवध वापरांचे एक ीकरण सदर 
िनयमावल या आिण ह े थळ या प ाम ये असेल या वापरा या उ ानुसार अनु ेय असले 
पािहजे. परंतु पुढे असे क , ह ेखाली नमूद के या माणे लागू होणार नाहीः  
(a) या थळाचा शै िणक उ ासाठी िवकास कर यात येत असेल तेथ े एखा ा बकेँ या 

शाखा/ एटीएमला करता येऊ शकेल.  
(b) या थळाचा वै क य उ ांसाठी िवकास कर यात येत असेल तेथ े या थळावर 

औषधशा ांची/ औषध िव े यांची दकुान/े एटीएम करता येऊ शकेल. 
(c) जे थळ, िबगर शै िणक वापरक याने भार त असून शै िणक उ ांसाठी पुन वकिसत 

कर यात येत अस यास, अि त वात असलेला िबगर शै िणक वापर यांने ािपत केले या 
िन वळ चटई े ात कोणतीही वाढ न करता सु  ठेव यास परवानगी दली    जाऊ    शकते. 

(d) जे थळ सावजिनक जागा असेल. 
 

((((४४४४)))) सावजिनक ब उ ेशासंाठी आर णःसावजिनक ब उ ेशासंाठी आर णःसावजिनक ब उ ेशासंाठी आर णःसावजिनक ब उ ेशासंाठी आर णः जे हा भूखंड िवकास आराख ात िविवध सावजिनक 
उ ांसाठी आरि त कर यात आलेला असेल, ते हा आरि त जिमनीचे े फळ/ बांधीव 

े फळ येक सावजिनक उ ासाठी ाधा याने समान असेल. 
परंतु पुढे असे क , िजथे िविवध सावजिनक उ ासंाठी िनि त ट े वारी िवकास आराख ात 
िविन द  कर यात आली आह ेितथे सदर ट े वारी लागू होईल. 
पुढे असे क , जेथे सावजिनक सुिवधांची आर णे अगोदरच नामिनदिशत (सुिवधे या िवकासासह 
परंतु भूखंडाची मता पूणतः उपयोिजत झालेली नसेल) भूखंडावर तािवत असतील तर अशा 
करणांम ये, जर िवकास आराख ात आर ण/आर णांचे े फळ नमूद केले नसेल तर त े

महापािलका आयु ांनी ठरिव यानुसार असेल.    
    

((((५५५५)))) आरि त भखूडंाच े े फळः आरि त भखूडंाच े े फळः आरि त भखूडंाच े े फळः आरि त भखूडंाच े े फळः आरि त भूखंडाच े े फळ, तािवत िवकास िनयोजन र ता/ मंजूर 
िविहत रेषा/ िव मान महापािलका माग यानंी बािधत अस यास    यासाठीचे    े  वजा के यानतंर 
िवचारात घेतले जाईल. 
 

((((६६६६)))) नामिनदशन/नामिनदशन/नामिनदशन/नामिनदशन/उउउउ ीतीतीतीत आर णा याआर णा याआर णा याआर णा या    थानामं येथानामं येथानामं येथानामं ये    बदल कवा अदलाबदलःबदल कवा अदलाबदलःबदल कवा अदलाबदलःबदल कवा अदलाबदलः िवकास आराख ातील 
िविश  नामिनदशऩ/आर ण यां याबाबत आयु  मालकां या सहमतीने भूखंडावर कवा याच 
प ातील संल  भूखंड/ इमारती यां या नामिनदशन/ आर ण यां यात अदलाबदल क  
शकतात. परंतु असे क , या थलातं रत    नामिनदशन/आर णाला लागनू सावजिनक र ता असेल 
आिण ती भार त नसेल आिण अशा नामिनदशन/आर णाचे े फळ कमी कर यात आलेल े
नसेल. 
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((((७७७७)))) कलाकलाकलाकला    आिणआिणआिणआिण    सं कृसं कृसं कृसं कृतीःतीःतीःतीः    उ ान,े आरामदायी बगीच,े ब उ ीशीय समाज क ,े वाचनालये, ंथालये, 
सावजिनक सभागृह,े वारसाजतन े  आिण प रसर, शै िणक संकुले, वाहनतळे, सं था मक े े 
आिण अशा सावजिनक मोक या जागांचा जे हा अशा जागांचा मूळ उप म आिण वापर केला 
जात नसले ते हा िविश  कालमयादते कला आिण सं कृती आिण या याशी सबंंिधत 
उप मांक रता ता पुर या वापराक रता आयु  िविश  परवानगी दऊे शकतात. 

    

((((८८८८)))) ता परुत े िव े ःता परुत े िव े ःता परुत े िव े ःता परुत े िव े ः आयु ां या िवशेष परवानगीनुसार व यानंी िनि त के यानुसार काही 
ठरािवक नामिनदिशत सुिवधा जिमनी कवा जागा, जसे क , सावजिनक वाहनतळाचा वापर, 
ता पुर या िव  े ाक रता करता येईल. सदर कालावधीत (दर आठवडाअखेरीस १ ते ४ 
तासांपे ा जा त नसेल) नामिनदिशत सुिवधा, जमीन/जागा यांचा मूळ वापर ता पुर या 
कालावधीक रता िनलंिबत राहील. तथािप, कुठ याही प रि थतीत मूळ वापराचे सवसाधारण 
कायाशी तडजोड वा िव थापन केले जाणार नाही. 
 

१४१४१४१४.        सोयी आिण सुिवधासोयी आिण सुिवधासोयी आिण सुिवधासोयी आिण सुिवधा        
(A)(A)(A)(A) ४००० ४००० ४००० ४००० चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळा या चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळा या चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळा या चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळा या भखूडंामं य/ेभखूडंामं य/ेभखूडंामं य/ेभखूडंामं य/ेअिभ यासाम यःेअिभ यासाम यःेअिभ यासाम यःेअिभ यासाम यःे    ----    

एखा ा िनवासी आिण वािणि यक े ांम ये ४००० चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळ 
असले या भूखंडा या िवकासाबाबत (र याचे पीछेहाटीचे/ िवकास िनयोजन र याचे    े     
वगळून) खाली नमूद के या माणे सावजिनक र यालगत ावे कवा यांना कायम व पी 
वतं  विहवाटी या मागान े पोहोचता येईल अशा सिुवधा े ाची तरतूद करावी लागेल. अस े

सुिवधा े  ह ेकायम व पी वतं  विहवाटी या े ा    ित र  असेल.    
 

(i) ४००० चौ. मी आिण या न जा त परंत ु१०,००० चौ.मीटरपे ाकमी े फळ असले या 
भूखंडाचा िवकास करताना भूखंडा या े फळा या पाच ट े  इतके े  बृह मुबंई 
महानगरपािलकेला सावजिनक मोकळी जागा हणून ह तांत रत करावी लागेल.  

(ii) १०,००० चौ. मीटरपे ा अिधक े फळ असले या भूखंडाचा िवकास करताना, 
भूखंडा या े फळा या १० ट े  भूखंड बृह मंुबई महानगरपािलकेला सावजिनक सुिवधा 
जागा हणून ह तांत रत करावी लागेल. यातील ५० ट े  भूखंड केवळ सावजिनक 
मोक या जागांसाठी वापरला जाईल आिण उव रत ५० ट े  भूखंड आयु ां या िवशेष 
परवानगीने िश ण, आरो य, सामािजक व इतर सुिवधांसाठी वापरता येईल. सुिवधा 
िनि त करताना आयु िवभागातील सुिवधां या कमतरतेकडे रा त ल  दतेील. 

(iii)  वरील (i) व (ii) मधील नमूद अशा सावजिनक सुिवधा कवा सुखसोयी या यानंतर िवकास 
आराख ातील नामिनदशन कवा आर ण हणून मान या जातील.        

 

परंतु असेही क , िजथे िवकास आराख ात िवकास िनयोजन र ता/र ता पीछेहाटीचे े  
वगळता इतर कोण याही कारच ेआर ण असेल, ितथे खालील िनकष लागू होतील. 
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a) िवकास आराखडा आर णानुसार मनपास ह तांत रत िवकास करावयाचे िनयोजन र ता/ 
र ता पीछेहाटीचे े  वगळून सदर िनयमावलीनसुार सावजिनक सुिवधे या जागेसाठी  
आव यक असले या े फळापे ा कमी अस यास केवळ आव यक असलेले अित र  

े फळ सावजिनक सुिवधे या जागासंाठी दले जाईल. 
b) िवकास आराखडा आर णानुसार मनपास ह तांत रत करावयाचे े फळ िनयोजन र ता/ 

र ता पीछेहाटीचे े  वगळून सावजिनक सुिवधे याआव यक जागेपे ा जा त अस यास 
या िनयमावलीनुसार सावजिनक सुिवधे या जागेची तरतदू करणे आव यक असणार नाही. 

c) असे सुिवधा े ाचे े फळ उव रत भूखंडावर या अनु ेय चटई े  िनदशांका 
(एफएसआय) या गणनासाठी वजा केले जाणार नाही. 

d)  सदर े े, िनयम मांक २७ अंतगत आव यक असले या मनोरंजना या मोक या 
जागांपे ा अित र  असतील. 

e)  अशा सुिवधा े ा या कोण याही बाजूचे कमान मोजमाप ७.५ मीटरपे ा कमी नसाव े
आिण अशा सुिवधे या जागचेी सरासरी ं दी १६.६ मीटरपे ा कमी अस यास याची 
लांबी सरासरी ं दी या तुलनते २.५ पट पे ा जा त अस ूनये. 

    

टीप: सावजिनक उ ांसाठी संपूणतः आरि त असले या भूखंडांमधून सुिवधेचा भखूंड बाजूला 
काढला जाणार नाही.    

 

(B)(B)(B)(B)            औ ोिगक प ाच ेिनवासी कवा वािणि यक प ातऔ ोिगक प ाच ेिनवासी कवा वािणि यक प ातऔ ोिगक प ाच ेिनवासी कवा वािणि यक प ातऔ ोिगक प ाच ेिनवासी कवा वािणि यक प ात    पातंरणपातंरणपातंरणपातंरण        

आयु ां या पूवपरवानगीन े औ ोिगक प यातील (प ा    I) (इंड ीयल इ टेट समािव ) 
सूतिगर यां या जिमनी वगळता कोणतीही मोकळी जिमनीवर अस यास िनवासी प ातील 
(आर-प ा) कवा वािणि यक प ातील (सी प ा) कोण याही अनु ेय वापरासाठी दली जाऊ 
शकतील. पांतरणासाठीच े े फळ भूखंड/भूखंडांना बािधत करणारा तािवत िवकास 
िनयोजन र ता/मंजूर िविहत रेषा/ िव मान महापािलका र ता यासाठीचे े  वजा क न 
िवचारात घेतले जाईल.    
  

असे पांतरण खालील अट या सापे  असेलः  
 

(a)  बंद उ ोगां या बाबतीत औ ोिगक प ाचे िनवासी/ वािणि यक प ात पांतरण 
कर यास कामगार आयु , महारा  रा य, मंुबई यां या ना हरकत माणप ा या सापे  
परवानगी दली जाईल परंतु अस ेक , िजथ े पांतरणाला या माणप ा या आधारावर 
परवानगी दे यात आलेली आह े ितथे कामगार आयु ांकडून कामगाराची दणेी लंिबत 
नस याचे माणप  ा  झा यानंतरच भोगवटा माणप  दले जाईल.  

(b)  तथािप, औ ोिगक प ातील कोणताही मोकळा भूखंड िजथे उ ोग कधीही अि त वात 
न हता अशा भूखंडाबाबत कामगार आयु ांकडून ना हरकत माणप ाची आव यकता 
नाही. 

(c)  अशा पांतरणाअंतगत असलेली जमीन २००० चौ. मीटरपे ा कमी अस यास े ीय 
(मूळ) चटई े ा या बृह मुंबई महानगरपािलकेला िनवासी कवा वािणि यक बांधीव 
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वापराक रता ५ ट े  बांधीव े फळा या व पात िवनामू य ह तांत रत केले जाईल. अस े
बांधीव े फळ भूखंडावरील अनु ेय चटई े ा या अित र  असेल.  

 

(ii) २००० चौ. मीटर आिण यापे ा जा त असेल महापािलकेला ह तांत रत करावया या सुिवधे या े ाचा 
तपशील खालील माणे  

अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

पातंरणाखालील भखूडंाच ेपातंरणाखालील भखूडंाच ेपातंरणाखालील भखूडंाच ेपातंरणाखालील भखूडंाच े
े फळे फळे फळे फळ    

महापािलकेला महापािलकेला महापािलकेला महापािलकेला 
ह तातं रत करावया या ह तातं रत करावया या ह तातं रत करावया या ह तातं रत करावया या 

सिुवधे या जागचेी सिुवधे या जागचेी सिुवधे या जागचेी सिुवधे या जागचेी 
ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    

अटीअटीअटीअटी    

१. २००० चौ. मी. कवा जा त 
परंतु २ हे टरपे ा कमी 

१० ट े  संपूण सुिवधेची जागा सावजिनक मोक या 
जागेसाठी नामिनदिशत करावी. 

२. २ हे टर कवा जा त परंत ु५ 
हे टरपे ा कमी 

२० ट े  कामीत कमी ५० ट े  जागा सावजिनक 
मोक याजागेसाठी नामिनदिशत करावी. 

३. ५ हे टर कवा या न जा त २५ ट े  
(d)  सदर े  िनयम . २७ अंतगत आव यक असले या मनोरंजना या मोक या जागांपे ा 

अित र  असतील. 
(e) सदर िनयमावलीअंतगत सूिचत कर यात आलेले आव यक िवलगीकरणाचे अंतर िनवासी 

कवा वािणि यक हतेूसाठी वापर या जाणा-या जिमन अंतगत दले गेले पािहजे. 
(f)  नजीक या िनवासी कवा वािणि यक प ा या अनु ेय चटई े  िनदशांका 

(एफएसआय) या मयादते अ या िनवासी कवा वािणि यक िवकासाला परवानगी दली 
जाईल. 

(g)  सदर सावजिनक उपयोिगता, सुिवधांची आिण मोक या जागांची तरतूद ही िवकास 
आराख ात आर ण हणून मानली जाईल. 

(h)  सावजिनक उपयोिगता आिण सुिवधा भूखंड िनयम मांक १७ नुसार समायोजन 
आर णाखाली िवकिसत केले जाणार नाहीत. सावजिनक सुिवधांची संपूण जागा केवळ 
सावजिनक सुिवधा कवा सावजिनक मोक या जागांसाठीच पूणपणे िवकिसत केली 
जाईल. 

 

टीपःटीपःटीपःटीपः    
I. या िनयमावलीनसुार जिमनी या अंशतः भागाचे औ ोिगक प ातून 

िनवासी/वािण यीक प ात पांतरण करताना सावजिनक सुिवधा जागेबाबत ट े  
िनि त करताना व सदर अंशतः जागा आरि त कर याक रता संपूण औ ोिगक 
प ातील जिमनीचे सपंूण े  गृिहत धराव े आिण सदर अंशतः भूखंडातनू 
िनयमावलीनुसार सावजिनक सुिवधा जागा आरि त करावी. परंतु आव यक 
िवल ीकरणाचे अंतर औ ोिगक वापरापासून सोडावे. 

II. या भूखंडाच ेऔ ोिगक प ामधून िनवासी/ वािणि यक प ात पांतरण करावयाचे 
आह े या भूखंडावर िवकास आराख ात आर ण असेल तर खालील अटी लागू होतील. 
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a. िवकास आराख ानुसार आरि त भूखंडाचे मनपास ह तांत रत करावयाच े े फळ 
(िवकास िनयोजन र ता/ र ता पीछेहाटीचे े  वगळून) सदर िनयमावलीनुसार 
सावजिनक सुिवधा जागां या आव यक े फळापे ा कमी अस यास केवळ अित र  
भू े  सावजिनक सुिवधे या जागासंाठी दान केला जाईल. 

b. िवकास आराख ानुसार आरि त भूखंडाचे मनपास ह तांत रत करावयाच े े फळ 
(िवकास िनयोजन र ता/ र ता पीछेहाटीचे े  वगळून) सदर िनयमावलीनसुार 
सावजिनक सुिवधा जागां या आव यक े फळापे ा जा त अस यास सावजिनक 
सुिवधे या जागांसाठी या तरतुदीची आव यकता नाही. 

c. जे हा पांतरणाखालील े  २००० चौ. मी. पे ा कमी असेल ते हा उपरो  टीप (a) 

आिण (b) नुसार सुिवधा जागे या प रगणाक रता बांधीव सुिवधे या भूघटक (उदा. 

पांतरणाखालील भूखंडा या े फळा या ५%) िवचारात घे यात यावा. 

III. िनवासी िवकासासाठी तािवत असले या एकूण चटई े ा या २० ट े  चटई े ा या 
िनवासी सदिनका बांध या जातील, आिण यांचे येक  बांधीव े फळ ५० चौ. 
मीटरपयत असेल. 

IV.  िवकास पूव पासनूच गतीपथावर असले आिण पूण भोगवटा माणप  अिभ यासातील 
कोण याही इमारतीला दान केलेल ेनस यास भूमालक/ िवकासक तावाच े पांतरण या 
िनयमावल या तरतुद या अनु प खालीत शत या सापे  रा न क  शकतात.: 

    

अटीःअटीःअटीःअटीः        

a)   सुधा रत तरतुदी पूणतः लागू होतील. जु या आिण पुनरिचत अशा दो ही िनयमावल च े
फायद ेघे यास परवानगी दे यात येणार नाही.  

b)   सुधा रत िनयमावलीचे फायद े केवळ अशाच प रि थतीत लागू होतील िजथे (अ) पूण 
भोगवटा माणप  अिभ यासातील कोण याही इमारतीला दान कर यात आलेल ेनाही 
आिण (ब) आव यक सावजिनक सुिवधा जागा कवा िवकास िनयोजन आर ण, अस यास, 
ते महापािलकेकडे ह तांत रत कर यात आललेे नाही. 

    

११११५५५५.        सवसमावेशक सवसमावेशक सवसमावेशक सवसमावेशक गहृिनमाणगहृिनमाणगहृिनमाणगहृिनमाण    
कोण याही िजथे अंशतः कवा पूण िनवासी िवकासाबाबत जेथे पोट िवभाजन/एक ीकरण/ अिभ यास 
कवा जिमनीचा एकल भूखडं याचे एकूण भूखंड े फळ (gross plot area) ४००० चौ. मीटर कवा 
यापे ा जा त आह े (िव. िन. र त/ेपीछेहाटीचे/ नामिनदशन/ आर ण यां या अंतगत असलेले े फळ 

वगळता) ितथे खाली नमूद के या माणे सवसमावेशक गहृिनमाणाची तरतूद असेल.: 

1. a)   आ थकदृ ा दबुल घटक/अ प उ प  गट (एलआयजी) सदिनकां या बांधकामासाठी 
भूखंडा या े फळा या कमान २० ट े  भूखंड बृह मुंबई महानगरपािलकेला िवनामू य 
ह तांत रत केला जाईल. बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तातं रत कर यात आले या 
भूखंडाचे चटई े  िनदशांक उव रत भूखंडावर वापर यासाठी अनु ेय असेल.  
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 b)  उपरो  भूखंड बृह मंुबई महानगरपािलकेला मा यता/अिभ यासा या मा यते या 

तारखेपासनू बारा मिह यां या आत ह तांत रत केला जावा. अशा भूखंडाचा चटई े  
िनदशांक उव रत भूखंडावर अशा भूखंडाचे बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तांतरण 
के यावरच कवा भूखंडा या े फळा या े ीय चटई े  िनदशांका या ५० पे ा जा त 
िवकास कर यापूव  कवा कोण याही इमारतीला भोगवटा माणप  दान कर यापूव , 
जे थम होईल ते, वापरता येईल. अशा भूखंडा या मालक ची अिभ यासातील कोण याही 
इमारतीला भोगवटा ा  कर यापूव  महसुली अिभलेखात बृह मंुबई महानगरपािलके या 
नाव ेन द यावी लागेल.  

 c)  असा एखादा भूखंड ा  झा यावर बृह मंुबई महानगरपािलका ता काळ सवसमावेशक 
गृहिनमाणाची योजना तयार करेल, यात सदिनकांच ेफरसबंदीचे े फळ २७.८८ चौ. 
मीटर आिण ४२ चौ. मीटर या दर यान एवढे असेल. तसेच असे भूखंड इतर कोण याही 
हतेूसाठी वापरता येणार नाहीत. 

 

परंतु असे क , िजथे भूमालकाला/ िवकासकाला यांची अशा चटई े  िनदशांकाचा वापर याच 
भूखंडावर संपूणपणे कवा अंशतः हणून वापर याची इ छा नसेल तर त ेअशा न वापरले या 
चटई े ासाठी ह तांतरणीय िवकास ह ास पा  ठरतील. या ह तांतरणीय िवकास ह ाचं े
उपयोजन िवकास ह  माणप ा या स या या चिलत तरतुद या आिण खालील सू ा या 
सापे  असेलः 

सू  : 

ए स = (आरजी/आरआर) * वाय 

िजथे, ए स = या भूखंडावर उपयोिजत करावयाचे िवकास ह . 

आरजी = या भूखंडावर िवकास ह  वापरावयाचे आहते या भूखंडाचा या वष  
वापरावयाचे िवकास ह  िनमाण झाले या वष चा एएसआरनुसार ित. चौ.मी. माणे 
दर 
आरआर= या वष  भूखंडावर िवकास ह  िनमाण झाले या वष चे मीटरनुसार दर 

वाय =  या भूखंडावर िवकास ह  वापरावयाच ेआह े या भूखंडावर 

d) जर मालक/ िवकासकाने चटई े  िनदशांकाचा वापर उव रत भूखंड/ अिभ यासात 
कर याचा पयाय िनवड यास उव रत भूखंडावरील िवकासा या उ ासाठी सवसमवेशक 
गृहिनमाणा या उ ाक रता महापािलकेला ह तातं रत करावया या भूखंडाच े े  
अंतभूत क न संपूण भूखंड े फळावर अनु ेय होईल.  

 

कवा 
 

२)  आ थकदृ ा दबुल घटक / अ प उ प  गट (एलआयजी) गृहिनमाणा या कारातील सदिनकांच े
फरसबंद े फळ २७.८८ चौ. मीटर आिण ४२ चौ. मीटर या दर यान एवढे असावे (यानंतर 
“सवसमावेशक गृहिनमाणातील घरे” अस े सदं भत) आिण ती घरे े ीय मूळ चटई े  
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िनदशांका या कमान २० ट े  े फळाची बांधावीत आिण ाधा याने वतं  वग/ इमारतीत 
खालील अट या सापे  असावीतः- 

(a)  योजनेअंतगत असले या आ थकदृ ा दबुल घटक / अ प उ प  गट (एलआयजी) 
सदिनकांचे बांधीव े फळ चटई े  िनदशांकात गणल ेजाणार नाही आिण असे बांधीव 

े फळ सदर िनयमावलीअंतगत अनु ेय बांधीव े फळा या अित र  (over and 
above) असेल. 

(b)  भूमालक/ िवकासक सवसमावेशक गृहिनमाणां या सदिनका याच भूखंडावर बांधेल आिण 
िनयोजन ािधकरण याची काळजी घेतील क  उव रत िवकासाच ेभोगवटा माणप  सदर 
योजनेअंतगत सवसमावेशक घरां या सदिनकांना भोगवटा माणप  िमळेपयत आिण या 
बृह मुंबई महानगरपािलकेला ह तांतरीत करेपयत दे यात येणार नाही. 

“परंतु असे क , सवसमावेशक गृहिनमाणाचे बांधीव े फळ हणजे भूखंडा या अनु ेय मूळ 
े ीय चटई े  िनदशांका या २० ट े  एखा ा अ य ठकाणी ( ठकाणांवर), 

महानगरपािलके या याच शासक य िवभागात दले जाऊ शकते आिण ते संबिंधत भूखंडां या 
एएसआर दरा या माणात असेल. असे बांधकाम अनु ेय भूखंड/ पयायी भूखंडा या अनु ेय 
बांधीव े फळा या वर २० ट े  इत या चटई े  िनदशांकापयत (over & above) असेल व 
सदर बांधकाम चटई े ापासून मु  असेल. 

बांधीव े फळ ब    = = = = बांधीव े फळ अ    X    (आरआर-अ    / आरआर-ब) 

िजथे::::  

बांधीव े फळ अ    ==== भूखंड अ मधील ह तांत रत कर याचा ताव असलेले सवसमावेशक 
गृहिनमाण सदिनकाचंे बाधंीव े फळ 
बांधीव े फळ ब    = = = = बांधीव े फळ अ या ऐवजी (in lieu of) ब भूखंडावर बृह मंुबई 
महानगरपािलकेला ह तातं रत कर याचे सवसमावेशक गृहिनमाण सदिनकांचे बाधंीव 

े फळ 
 िजथे भूखंड अ आिण भूखंड ब एकाच महापािलका िवभागाम ये असतील,  
आरआर अ    = = = = भूखंड अ क रता बांधीव े फळासाठीचा एएसआर दर 

आरआर ब    = = = = भूखंड ब क रता बांधीव े फळासाठीचा एएसआर दर 

 c)  सदर योजनेअंतगत सवसमावेशक गृहिनमाणाची पूतता, झा याची सूचना बृह मंुबई 
महानगरपािलके या सबंंिधत िवभागाला भूमालक/ िवकासकाकडून ता काळ दली गेली 
पािहजे याम ये आव यक तपशीलासह िनयोजन ािधकारणाकडून दान कर यात 
आले या भोगवटा माणप ा या तीचाही समावेश असेल. अशा २० ट े  सवसमावेशक 
गृहिनमाणाचे िवतरण खालील माणे असेलः 
i)  अशा सदिनकां या २० ट े  इत या सदिनका मह वा या पायाभूत सुिवधा 

क प ताकं रता श यतो याच महापािलका िवभागात कर यात यावा.  
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ii)  अशा उव रत ८० ट े  सदिनका आ थकदृ ा दबुल घटक /अ प उ प  गट/म यम 
उ प  गटांना एक रकमी िव  प तीने बृह मंुबई महानगरपािलकेकडून पारदशक 

ये ारे िवकणे. 
 वरील अन.ु मांक (i)  नुसार बृह मंुबई महानगरपािलकेला अशा सदिनकांची 

आव यकता नस यास अशा सूचनचेी मािहती िमळा या या तारखेपासून सहा 
मिह यां या कालावधीत या वरील अनु माकं ii) नुसार िवक या जाऊ शकतात.  

iii)  अशा त हनेे िव तनू ा  झालेली र म बृह मंुबई महानगरपािलकेकडून िवकास 
आराख ा या अंमलबजावणीसाठी वापरली जाईल. 

iv)  खाली नमूद के या माणे िवकासक / मालकाला सदिनकां या बांधकामाचा खच 
हणून बांधीव े फळ (बीयूए) िमळ याचा ह  राहील. 

 

सवसमावेशक गृहिनमाणा या बांधकाम खचा या बद यात बीयूए = १.५० (एएसआर दरानुसार 
बांधकामाचा ित. चौ. मीटर खच/ एएसआरनुसार (एफएसआय१ साठी) िवकिसत भूखंडाचा 
ित. चौ. मीटर दर* सवसमावेशक गृहिनमाणाचे बांधीव े फळ 

 

असे कमाल बांधीव े फळ ह ेमहानगरपािलकेस ह तांत रत करावया या सवसमावशेक 
गृहिनमाणा या बाधंीव े फळा या ४०% इतकेच सापे  असेल. 

        

टीप-:  

१) सवसमावेशक गृहिनमाणासाठीचा बांधकाम खच हणून दे यात येणारे बांधीव े फळ िनयम 
३०, त ा १२ म ये िविन द  के या माणे अनु ेय चटई े  िनदशांका ित र  (over & 

above) दले जाईल अनु ेय  ह तातंरणीय िवकास ह  (टीडीआर)/अिधमू याचे अिधदान क न 
िमळणा या अित र  चटई े  िनदशांकां या आधी उपयोिजत केले जाऊ शकते. 

२) सवसमावेशक गृहिनमाणा या बांधीव े फळा या बद यात दे यात येणा-या बांधकामाचे ारंभ 
माणप , अशा कारे बाधंीव े फळ (बीयूए) बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तांत रत 

के यावर कवा एकूण भूखंड े फळा या मूळ े ीय चटई े ा या ५०ट यांपे ाजा त 
िवकासापूव  कवा कोण याही इमारतीला भोगवटा माणप  दान कर यापवू , यापैक  ज े
आधी होईल यानुसार दान कर यात येईल. 

३) सदिनकांची सं या बांधीव े फळाचे फरसबंद े ाशी गुणो र १.२ इतके मानून काढली जावी 
( यात सदर िनयमावलीअंतगत तरतुद नुसार गरजांचाही समावेश आह.े) िनयमावली ३१ (१) 
अंतगत अनु ेय असले या े ां या बांधकामासाठी वतं  भरपाई दली जाणार नाही. 
िजना/उ ाहन/तसेच यांचे क  यांचे चटई े  िनदशांकात गणन केले जाणार नाही आिण 
सवसमावेशक गृहिनमाण सदिनकां या तरतुद साठी कोण याही कारचे अिधमू य आकारल े
जाणार नाही. 
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“परंतु असे क , कोण याही सहकारी गृहिनमाण सोसायटी या पुन वकास क पात सवसमावेशक 

गृहिनमाण सदिनका बांध याची स  असणार नाही, यात सव िव मान येक  िनवासी सदिनकाचं े
फरसबंद े फळ ८० चौ. मीटरपे ा जा त असणार नाही. 
 

परंतु असेही क , वैयि क बंगला गृहिनमाण योजनबेाबत या तरतुदी वैयि क बगं यां या 
पुन वकासाबाबत लागू होणार नाहीत. तथािप, अिभ यासातीलबगंला योजनतेील पुन वकास कवा 
एकूण ४००० चौ. मीटरपे ा जा त े फळ असले या भूखंडाचा पुन वकास तािवत असेल तर या 
तरतुदी लागू होतील.” 
 

िनयम मांक ३३ (५), ३३ (६), ३३ (७), ३३ (८), ३३ (९), ३३ (९) (अ), ३३ (१०), ३३ (१०) 
(अ), ३३(११), ३३ (२०) आिण िनयम मांक ३५ (३) आिण १४ (ब)अंतगत िविन द  िनवासी 
िवकास क पाअंतगत कोणताही पुन वकास करताना, तसेच कोण याही गृहिनमाण योजना कवा 
िनवासी िवकास क प यात िवकास िनयं ण िनयमावली या संबंिधत तरतुद नुसार मूळ े ीय चटई 

े  िनदशांका या २० ट यांपे ा जा त आ थकदृ ा दबुल घटक /अ प उ प  गटासाठी 
बांधकामासाठी वापरणे आव यक आह े आिण िनयम मांक ३४ (३.४) नसुार ना िवकास े ीय 
जिमनी या िवकासात तसचे शासक य कवा िनमशासक य सं थे या मालक या कोण याही 
जिमनी या िवकासासाठी/ पुन वकासासाठी सवसमावशेक सदिनकां या बांधकामाची स  कर यात 
येणार नाही. परंतु अस े क , असा िवकास/ पुन वकास शासक य कवा िनमशासक य सं थेने वतः 
राबवावीत.  
 

परंतु असे क , पुनवसन अिधवास/ सवसमावेशक गृहिनमाणासाठी आरि त असलेला भूखंड आिण 
आ थकदृ ा दबुल घटक / अ प उ प  गटासाठीची घरे जी इतर कोण याही काय ा या 
तरतुद अंतगत बांधली जातील, यांना या तरतुदी लाग ूअसणार नाहीत. 

 

(३)  सवसमावेशक गृहिनमाण सदिनकांचे एक ीकरण कर यास परवानगी नाही. 
 

१६१६१६१६.                र तेर तेर तेर ते////    र त े ं दीकरणर त े ं दीकरणर त े ं दीकरणर त े ं दीकरण    
अनु ेय बांधीव े फळ सदर िनयमावली या िनयम मांक ३० म ये नमूद के या माणे एकूण 
भूखंडा या े फळावर असले यात र ते ं दीकरणासाठी कवा िवकास आराख ाअंतगत तािवत 
असलेले कवा मुबंई महानगरपािलका कायदा १८८८ अंतगत तािवत र याखंालील े फळाचा 
समावेश असेल. जर यानंी ह े संपूणपणे बृह मंुबई महानगरपािलकेला िवनामू य आिण कोण याही 
कार या भारापासून मु  आिण भूखंडाची पातळी प रसरातील जिमनी या पातळीशी  समतल के यास 

आणून द यास आिण आयु ांनी सूिचत के या माणे पीछेहाटीचे े फळ सोडून १.५ मीटर उंच कंुपण 
भत बांधून द यास िमळेल. तदनंतर र यांखालील जागा महसूल अिभलेखात महापािलके या नाव ेकरणे 

आव यक आह ेआिण मुबंई महानगरपािलका कायदा १८८८ या कलम २८८ मधील उपकलम (३)नुसार 
सावजिनक र यांचा तो भाग होईल. बृह मंुबई महानगरपािलकेला िवनामू य आिण कोण याही 
भारािशवाय ह तांत रत केले या भूखंडाइतकेच अित र  बांधीव े फळ िनयमावली मांक ३०(त ा 
'१२') म ये िविन द  अनु ेय बांधीव े फळा या अित र  कवा िवकास ह तातंरण ह  ा  होऊ 
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शकतात. परंतु िनयमावली मांक ३३(५), ३३(७), ३३(८), ३३(९), ३३(९) (अ), ३३(१०), ३३ (१०) 
(अ), ३३ (२०) (अ), ३३ (२१) अंतगत तावांचा याम ये अपवाद असेल. 
 

जे हा एखा ा भूखंडाचा/ अिभ यासाचा िवकास संपणू झाला असून यानतंर र याचे ंदीकरण मंुबई 
महानगरपािलका कायदा १८८८ अंतगत मा यता ा  र ता रेषनेुसार तािवत अस यास, अशा वळेी 
भूखंड मालकाला बृह मुंबई महानगरपािलका/यो य ािधकरण यांना िवनामू य आिण भाररहीत 
ह तांतरीत केले या भूखंडा या मूळ े ीय चटई े  िनदशांकानुसार बांिधव े / ह तातंरण िवकास ह  
लागू असेल कवा स म ािधकरणाने िनि त केलेला आ थक मोबदला दे यात येईल.  
  

१७१७१७१७.            ((((११११) ) ) ) सावजिनक उ ांसाठी आरि त सावजिनक उ ांसाठी आरि त सावजिनक उ ांसाठी आरि त सावजिनक उ ांसाठी आरि त असले या असले या असले या असले या भखूंडाचा िवकासभखूंडाचा िवकासभखूंडाचा िवकासभखूंडाचा िवकास    
या आर णाचा िवकास बृह मुंबई महानगरपािलकेकडून कवा समुिचत ािधकरणाकडून संपूणपणे 

अपेि त उ ांसाठी करावयाचा आह े (आ थक मोबदला कवा टीडीआर कवा इतर मागानी आरि त 
भूखंड संपादीत के यानंतर), कवा मालकाकडून, जथेे अनु ेय असेल ितथे, संपूणपणे अपेि त उ ांसाठी 
करावयाचा आह े याचे वणन यो य अट सह त ा मांक ४ व ५ म ये िविन द  कर यात आले आह.े 
कवा मालकाला समायोिजत आर णाअंतगत िवकिसत कर यासाठी परवानगी दे यात येईल जी खाली 

नमूद केले या अट या आिण त ा मांक ५ म ये वणन केले या अट या सापे  असेल. 
 

समायोिजतसमायोिजतसमायोिजतसमायोिजत    आर णांआर णांआर णांआर णांतगततगततगततगत    असले या असले या असले या असले या आरि त भूखडंा या िवकासाआरि त भूखडंा या िवकासाआरि त भूखडंा या िवकासाआरि त भूखडंा या िवकासाकरीताकरीताकरीताकरीता    अटीअटीअटीअटी    –     
 

((((११११) ) ) )     १००० १००० १००० १००० चौ. मीटर कवा यापे ा जा त चौ. मीटर कवा यापे ा जा त चौ. मीटर कवा यापे ा जा त चौ. मीटर कवा यापे ा जा त आरि तआरि तआरि तआरि त    े फळ असले या भखूडंासाठीे फळ असले या भखूडंासाठीे फळ असले या भखूडंासाठीे फळ असले या भखूडंासाठी    
i. मालक मूळ े ीय चटई िनदशांका या 'X' ट यां या समक  बांधीव े  बांध याच े

मा य करत अस यास आिण सदर बांधीव े  व 'Y' ट े  आरि त भूखडंाचे े  
एफएसआय/ टीडीआर या बद यात बृह मुंबई महानगरपािलका/ समुिचत ािधकरणाला 
िवनामू य ह तातं रत कर याचे मा य करत अस यास या िनयमावलीम ये िविन द  
के या माणे व संक प िच े, िव तृत िववरण, अटी आिण शत ना आयु ांनी मा यता 
द यानुसार भूखंडाचा िवकास करता येईल.  

ii. मालकाला उव रत भूखंडावर [ हणजे भूखंडा या (१००-‘Y’)%] संपूण आरि त भूखंडाचे 
अनु ेय बांधीव े  प ातील इतर अनु ेय वापर कर याक रता अिधकार िमळेल. 

iii. उ  िनदिशत अनु. मांक i आिण ii म ये नमूद के या माणे संबंिधत आर णासाठी ‘X’ 

आिण ‘Y’ यांची मू ये खालील त ा मांक ५ म ये दे यात आली आहते. 
iv. उपरो  समायोिजत आर णांतगत असले या आरि त भूखंडांचा िवकास करताना 

बृह मुंबई महानगरपािलकेस/ ह तातं रत करावया या भूखंडासिहत बांधीव े ां या 

सुिवधाचंे बांधकाम (या िनयमावली या तरतुद म ये नमूद के यानुसार) वतं  इमारतीत/ 

िनम वतं  बांधकामांम ये उव रत भखूंडावर मालक/िवकासकाने तािवत के या माणे 
याच भूखंडावर कवा अिभ यासात िवकिसत कर याची परवानगी दली जाऊ शकते. 

अशा बृह मंुबई महानगरपािलकेकडे ह तांत रत केले या भूखंडाची मालक  बृह मंुबई 
महानगरपािलकेकडे राहील. महसूल िवभाग अशी सूचना ा  झा यानंतर आिण शासनान े
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िनि त के या माणे आव यक ते शु क मालकाने भर यानंतर, यानुसार महसुली 
न द म ये सुधारणा करेल. बृह मुंबई महानगरपािलके या नावे श दांत आिण आक ामं ये 
न दणीकृत वतं  मालम ा प क, मालकांकडून (बांधीव सुिवधांचे े फळ वगळता) 

े ीय मूळ चटई े ानुसार इमारती या/इमारत या ५० ट े  अनु ेय बाधंीव 
े फळापे ा जा त कोण याही िवकासासाठीभोगवटा माणप  ा  कर यापूव  सादर 

केले जावे. 
 

((((२२२२))))  १००० १००० १००० १००० चौ. मीटरपे ा कमी आरि तचौ. मीटरपे ा कमी आरि तचौ. मीटरपे ा कमी आरि तचौ. मीटरपे ा कमी आरि त    े फळ असे फळ असे फळ असे फळ असले या भखूडंासाठीले या भखूडंासाठीले या भखूडंासाठीले या भखूडंासाठी    

i)  मालकाने े ीय मूळ चटई े फळा या ‘X’% समक  बांधीव े फळ बांध याच े आिण 
त ा मांक ५ म ये नमूद के या माणे वतं  भखूंडाचा आ ह न धरता बृह मुंबई 
महानगरपािलकेला ह तांत रत कर याचे मा य केले अस यास, मालकाला भूखंडाचा िवकास 
कर याची परवानगी दली जाईल. 

ii) उ  िनदिशत समायोजन आर णाअंतगत नमूद के या माणे बृह मुंबई महानगरपािलकेस 
ह तांत रत कर याच े बांधीव सुिवधांचे बांधकाम (या िनयमावली या तरतुद नसुार सव 
आव यकतानंुसार) वतं  इमारतीत/ वग/संरचनांपासून िनम- वतं / इमारती या संकुलात 
कवा मालकाने/ िवकासकान े तािवत केले या इतर अनु ेय िवकासात, ाधा यान े वतं  

पोहोचमाग दऊेन कर यासाठी परवानगी दली जाईल. 
iii)  बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तांत रत कर या या बांधीव े फळाचे मालम ा न दणी 

प कात/ महसुली अिभलेखात न द यावी. महसूल िवभाग अशी सूचना ा  झा यानंतर 
आिण शासनाने िनि त के या माणे आव यक ते शु क मालकान े भर यानतंर यानुसार 
महसुली न दीम ये सुधारणा करेल. बांधीव सुखसोय िशवाय इतर इमारती या/ इमारत या 
कोण याही भागासाठी भोगवटा माणप  ा  कर यापूव  मालक  बदला या न दी 
( युटेशन एं ी) सह मालम ा प क सादर करेल. 

(३) आयु  अशा िवकिसत सुिवधांचे चालन आिण प रर ण यांची जबाबदारी िविन द  मागदशक 
त वांनुसार एखा ा सुयो य सं थकेड े दान करतील. 

(४) सदर िनयमावल या पूव  चिलत असले या िनयमावली या तरतुद नुसार या तावानंा 
आधीपासूनच मा यता दे यात आलेली आह,े अशा करणाम ये, बृह मंुबई महानगरपािलका 
कवा सुयो य ािधकरणाकडे सावजिनक उ ासंाठी, या िनयमावल या आधी अि त वात 

असले या िनयमावल या तरतुद नुसार ह तातं रत कर याची आव यकता असलेले भूखंड/ 
बांधीव े फळ, करणानु प असे भूखंड/ बांधीव े फळ िवकास आराख ातील आर ण/ 
नामिनदशन मानले जातील आिण आव यकता असेल या माणे संकि पत उ ेशांसाठी िवकिसत 
केले जातील आिण करणानु प ही आर णे/ नामिनदशने/ सिुवधा िवकास आराख ावर 
दशवली गेली नसली तरीही बृह मंुबई महानगरपािलकेकडे कवा स म ािधकरणाकडे 
ह तांत रत केले जातील. 

(५) सावजिनक जन वाहतकू सुिवधांचा वापर करणा या वाशां या गमन/ िनगमनासाठी आव यक 
असले या बांधकामानंा कोण याही भूवापर वग करणाअंतगत याची अनु ेयता काहीही असली 
तरी सावजिनक उ ासंाठी आरि त/ नामिनदिशत असले या कोण याही भूखंडावर परवानगी 
दे यात येईल. 
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त ा माकंत ा माकंत ा माकंत ा माकं    ३३३३::::    आर णा या िवकासासाठी कवा आर ण िवकास क  शकणा या ािधकरण/ आर णा या िवकासासाठी कवा आर ण िवकास क  शकणा या ािधकरण/ आर णा या िवकासासाठी कवा आर ण िवकास क  शकणा या ािधकरण/ आर णा या िवकासासाठी कवा आर ण िवकास क  शकणा या ािधकरण/ साठी साठी साठी साठी 

सामाियक सामाियक सामाियक सामाियक अटीअटीअटीअटी    
खूण िवकासासाठी लागू असले या अटी 
१ महानगरपािलका कवा सुयो य ािधकरणे संपूण आर णाचा िवकास, चालन आिण प रर णाची 

जबाबदारी स म सं थेकड ेसोपवू शकतात.  
२ केवळ आर णा या संकि पत उ ेशासाठीच मालकाला आर ण िवकिसत कर याची परवानगी 

दली जाईल.  
३ समायोजन आर णानुसार आर ण िवकिसत कर याची परवानगी मालकाला दली जाईल. 

झेडए सहा यभूत वापरासाठी वापर यात येऊ शकणारे कमाल % भूखंड े फळ 
झेडबी सहा यभूत वापरासाठी वापरला जाऊ शकणा या े ीय मूळ चटई े ा या अनु ेय बांधीव 

े फळा या कमाल % बांधीव आर ण े  
ए स भूखंडास बाधीत आर णापैक  अनु ेय े ीय मूळ चटई े ाचे कमाल % समायोजन 

आर णाअंतगत बांधीव सुिवधा/सुिवधा हणून बांध यात यावते.  
वाय बृह मंुबई महानगरपािलकेस बांधीव सुिवधांसह ह तातं रत कर यात येणा-या समायोजन 

आर णाअंतगत बांधीव सुिवधांसाठी भूखंडाची कमाल ट े वारी. 
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त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ४४४४    ::::    आर णाचंाआर णाचंाआर णाचंाआर णाचंा    सकंि पत उ ांसकंि पत उ ांसकंि पत उ ांसकंि पत उ ांसाठी साठी साठी साठी अनु येअनु येअनु येअनु ये    वापर आिण सहा यभतू कायावापर आिण सहा यभतू कायावापर आिण सहा यभतू कायावापर आिण सहा यभतू कायासहसहसहसह    करावयाचा करावयाचा करावयाचा करावयाचा िवकािवकािवकािवकासससस    

अनुअनुअनुअनु....    
मांकमांकमांकमांक 

मु य मु य मु य मु य 
वगवगवगवग 

आर ण उप आर ण उप आर ण उप आर ण उप गटगटगटगट    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 
लागूलागूलागूलागू    असले या असले या असले या असले या 

अटीअटीअटीअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं    नावनावनावनाव    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    सहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापर    

१ 

सा
वज

िन
क 

मो
क

या
 ज

ाग
ा 

आरओएस 
१.२ 

ोमोने स समु तटीय र ता, ोमोनेड/ 
नदी/ समु / पाइपलाइन/ 
पाणथळा या प रिमतीलगत 

ोमोने स 

चौक दाराची खोली, माळी 
चौक , कला व सां कृितक 
उप म संबंिधत वापर, 
शौचालय 

१ 

२ 
आरओएस 
२.३ 

ाणीसं हालय ाणीसं हालय, म यालय आयु ां या िवशेष 
परवानगीने सहा यभूत 
सुसंगत वापर 

१ 

३ 

 
आरओएस 
२.४ 

महापािलका 
डा संकुल 

िविवध व वैयि क डा 
उप मांसाठी डा संकुल, 
आंतर डासाठी डा 
सुिवधा, ायामशाळा, तलाव, 
ना गृह  
 

खुला रंगमंच, उपाहारगृह, 
आहा रका, िव ाम गृहे, कपडे 
बदल यासाठी खो या, 
क याण उप म, सामािजक 
आिण सां कृितक उप म\ 
सुिवधा, कला व सां कृितक 
उप म संबंिधत वापर, 
वसितगृहां या खो या आिण 
इतर सहा यभूत सुिवधा, 
चौक दाराची खोली, माळी 
चौक , साधनसामु ी खोली, 

डा भांडार/ दकुान इ यादी. 

१ 
झेडबी=१५ 

४ 

आरओएस 
२.५ 
 

डा संकुल/ 
टेिडयम 

 

िविवध व वैयि क डा 
उप मांसाठी डा संकुल, 
आंतर डासाठी बं द त डा 
सुिवधा, ायामशाळा, तरण 
तालाव, 
 

i) वसितगृह खो या आिण 
इतर सहा यभूत सुिवधा, 
क याण उप म, सामािजक 
आिण सां कृितक उप म\ 
सुिवधा, चौक दाराची खोली, 
माळी चौक , साधन खोली, 
कपडे बदल या या खो या, 
कला व सां कृितक उप म 
संबंिधत वापर इ यादी.  
ii) बँका, उपहारगृह,े 
िव ांतीगृह, डा 
भांडार/दकुान 

 
 
 
१ कवा २, 
 
अ) झेडए= २५ 
ब) झेडबी= ५० 

५ 
आरओएस  
२.७ 

ह रत प ा 
 

ह रत प ा/ ोमोने स चौक दाराची खोली, माळी 
चौक , शौचकूप (सुयो य 
ठकाणी)  
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अनुअनुअनुअनु....    
मांकमांकमांकमांक 

मु य मु य मु य मु य 
वगवगवगवग 

आर ण उप आर ण उप आर ण उप आर ण उप गटगटगटगट    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 
लागूलागूलागूलागू    असले या असले या असले या असले या 

अटीअटीअटीअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं    नावनावनावनाव    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    सहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापर    

६. 

गृह
िन

मा
ण 

आरआर १.२ पोिलस कमचारी 
वसाहत 

पोिलस ठा यासह पोिलस 
कमचारी वसाहत 

  १ 

७. 
आरआर १.३ शासक य 

कमचारी वसाहत  
शासक य कमचारी वसाहत, 
शासक य कायालय 

 १ 

८. 
आरआर १.६ पोिलस 

गृहिनमाण  

पोिलस गृहिनमाण   १ 

९. 
आरआर १.७ शासक य 

गृहिनमाण 
शासक य गृहिनमाण/ कमचारी 
वसाहत/ िव ामगृह/वसतीगृह 

 १ 

१०. आरआर ३.१ कोळी गृहिनमाण कोळी गृहिनमाण कला व सां कृितक उप म 
संबंिधत वापर 

१ 

११. 

सा
वज

िन
क 

उप
यु

ता
 आ

िण
 सु

िव
धा

 

आरपीयू २.१ इंधन थानक इंधन भर याचे थानक गाडी 
धु या या सुिवधेसह 

एटीएम, पु तकाचे दकुान, 
आहा रका, कॅ टीन (खु या 
वाळेने िशजव यािशवाय) 

असा सहा यभूत वापर 

१ कवा २ 
झेडए = १० 
झेडबी = १० 

१२. 

आरपीयू ३.१ पोिलस ठाणे पोिलस ठाणे, पोिलस चौक , 
कारागृह सुिवधा, कँटीन, 
शौचालये, िव ांतीगृह, 
िनवासी वसाहत 

 
बँकेची शाखा,दयेक भरणा 
क  

१ झेडबी = १० 

१३. 
आरपीयू ३.२ पोिलस चौक  पोिलस चौक , शौचालये, 

िव ांतीगृह 
 १ 

१४. 

आरपीयू ३.३ सुधार सुिवधा तु ं ग, बालगृह,े पोिलस ठाणे 
इ यादी, सुयो य ािधकरणाने 
िनि त के या माणे 

बँक एटीएम, सुयो य  
ािधकरणाने िनि त 

के यानुसार सहा यभूत वापर 

१ 
झेडए =१० 
झेडबी=१० 
 

१५ 

आरपीयू ३.४ पोिलस सुिवधा पोिलस ठाणे, पोिलस चौक , 
लॉक अप सुिवधा, कॅ टीन, 
शौचालय, िव ामगृहे, िनवासी 
वसाहत, कवायतीचे मैदान, 
यायालय, पोिलसां या 

गा ांसाठी इंधन थानक  

कॅ टीन, बँकेची शाखा, 
टेशनरीचे दकुान, 

व कलांसाठी बैठकां या 
खो या, झेरॉ सची दकुाने, 
पोिलस ािधका यांनी 
िनि त के या माणे 
सहा यभूत वापर 

१, झेडबी= १५ 

१६ 

आरपीय ू
 ३.५ 

यायालये यायालये, अस यास इतर 
वापरांसह जसे ंथालय, 
कॅ टन, व कलांसाठी बैठक या 
खो या, शासक य कायालय 

बँकेची शाखा, टेशनरी 
दकुान, आहा रका, झेरॉ स 
दकुान, पु तकाचे दकुान 

१, झेडबी=१० 

१७ 
आरपीयू ५.२ िव ुत पारेषण 

आिण िवतरण 
सुिवधा 

उपक , िव ुत हण क , िबल 
गोळा कर याची क ,े 

शासक य कायालय 

    १ 
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अनुअनुअनुअनु....    
मांकमांकमांकमांक 

मु य मु य मु य मु य 
वगवगवगवग 

आर ण उप आर ण उप आर ण उप आर ण उप गटगटगटगट    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 
लागूलागूलागूलागू    असले या असले या असले या असले या 

अटीअटीअटीअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं    नावनावनावनाव    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    सहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापर    

१८ 

 आरओ २.१ शासक य 
कायालय 

शासक य कायालय, अस यास 
इतर वापरांसह जसे कमचारी 
वसाहती 

बँकेचे एटीएम, मािहती क , 
सीएफसी, पोिलस चौक , 
वीज/ दरू वनी देयक दान 
क  इ यादी 

१, झेडबी=१० 

१९ 

सा
मा

िज
क 

सुि
वध

ा 

आरएसए  
३. ५ 

व तुसं हालय व तुसं हालय, कलादालन, 
दशन सभागृह, दशनी 

सभागृह 

ोतागृह, ना गृह १ कवा २ 
झेडबी= ३० 

२० 

आरएसए 
४.८ 

मशानभूमी मशान भूमी, दहनभूमी, 
दफनभूमी, िव ुत/ गॅस दहन 
संच, पायर शेड 
 

लाकडाची साठवणूक, 
शोकाकुलांसाठी सुिवधा, 
कमकांड कर यासाठी सुिवधा, 

ाथना सभागृह, धा मक 
सुिवधा, पाणवठा इ यादी 

१ 
झेडबी=१५ 

२१ 

आरएसए 
५.१ 

दशन क  दशन क ासह सभागृह, इतर 
वापर अस यास यां यासह 
जसे आयोजकांचे कायालय, 
रा यिश ाचार जागा, 
मह वा या ची 
िव ांतीची जागा, वाताहर 
क , न दणी क , पूवसोहळा 
जागा, आहा रका आिण 
उपाहारगृह, पाळत आिण 
सुर े या जागा, ितजोरी क , 

थमोपचार जागा आप कालीन 
ितसाद खो या, सहा यक 

वापरांसह जसे तीन 
तारां कतपे ा कमी नसलेली 
हॉटे स, आहा रका, फाइन 
डाय नग, रे टॉरंट े , खरेदी, 
एटीएम, मनोरंजन े , कला 
व सां कृितक उप म संबंिधत 
वापर, आंतर डा े , 
फटनेस सटर, अि शमन सेवा 

बँकेची शाखा, एटीएम, 
मािहती क , सीएफसी, 
पोिलस चौक  इ यादी. 

१ कवा २ 
झेडबी=१० 

२२ 

आरएसए 
७.१ 

फ म टुिडओ/ 

टी. ही टुिडओ 

फ म टुिडओ/ टी. ही 

टुिडओ/ड बग आिण रेकॉ डग 
टुिडओ/ शासक य 

कायालयासह ी हयू िथएटर, 
कला व सां कृितक उप म 
संबंिधत वापर 

एटीएम, दकुाने, दवाखाना, 
कॅ टीन 
 

१ कवा २ 
झेडबी=१०% 

२३ 
आरएसए 
८.१ 

ाणी िनवारा ाणी िनवारा,  ा यांक रता 
खा ांची आिण िप या या 
सुिवधेसह शेड 

चौक  आिण व छतागृह १ कवा २ 
झेडबी=१० 
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अनुअनुअनुअनु....    
मांकमांकमांकमांक 

मु य मु य मु य मु य 
वगवगवगवग 

आर ण उप आर ण उप आर ण उप आर ण उप गटगटगटगट    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 
लागूलागूलागूलागू    असले या असले या असले या असले या 

अटीअटीअटीअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं    नावनावनावनाव    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    सहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापर    

२४ 

 
 
 
 
 

महापा
िलका 
सेवा 

आरएमस 
३.१ 

घनकचरा 
व थापन 

सुिवधा आिण 
संबंिधत काय 

कच याची शेड, घनकचरा 
वग करण क , घनकचरा 
थानांतरण क , महापािलका 

चौक , महापािलका कायालय, 
महापािलका भांडार, र यूज 
कॉ पॅ टर, िव ामगृहे, 
कामगार कवा 
कचरावेचकां या शे स आिण 
शौचालय 

 १       
झेडए=१० 
झेडबी=१० 

२५ 
आरएमएस 
३.२ 

भूखंड भरणी 
थळ 

घनकचरा िव हवेाट सुिवधा, 
भूखंड भरणी थळ 

 १         
झेडए=१० 
झेडबी=१० 

२६ 

आरएमएस 
४.१ 

मलिनःसारण 
या क / 

सुिवधा 

मलिनःसारण या क , 
वातीत तलाव, इटीपी आिण 
संबंिधत सेवा अस यास इतर 
वापरांसह, जसे महापािलका 
चौक , महापािलका भांडार, 
महापािलका कायालय, 
कमचारी िनवास थानांसह 
कायशाळा 

कँटीन, दवाखा याची जागा, 
बँकेची शाखा, आयु ांनी 
िनि त के या माणे 
सहा यभूत उपयोग  
 

१         
झेडए=१० 
झेडबी=१० 

२७ 

आरएमएस 
४.३ 

मलिनःसारण 
उदचंन क  
 

मलिनःसारण उदचन क  इतर 
वापरांसह, अस यास, जसे 
महापािलका चौक , 
महापािलका भांडार, 
महापािलका कायालय, 
महापािलका कमचारी 
वसाहती, महापािलका 
कायशाळा 

कँटीन, दवाखा याची जागा, 
बँकेची शाखा, आयु ांनी 
िनि त के या माणे 
सहा यभूत उपयोग 

१ 
झेडबी=१० 

२८ 

आरएमएस 
५.१ 

जलाशय जलाशय, ओ हरहडे सेवा 
जलायश, बगीचे आिण 

डांगण, उदचंन क  इतर 
वापरांसह, अस यास जसे 
महापािलका कायालय, 
महापािलका चौक , 
महापािलका भांडार, कमचारी 
िनवास थने 

कँटीन, दवाखा याची जागा, 
बँकेची शाखा, आयु ांनी 
िनि त के या माणे 
सहा यभूत उपयोग 

१ 
झेडबी=१० 

२९ 

आरएमएस 
५.२ 

जल 
उदचंन क  

जल उदचंन क  इतर 
वापरांसह, अस यास, जसे 
महापािलका कायालय, 
महापािलका चौक , 
महापािलका भांडार आिण 
कमचारी वसाहती  

कँटीन, दवाखा याची जागा, 
बँकेची शाखा, आयु ांनी 
िनि त के या माणे 
सहा यभूत उपयोग 

१ 
झेडबी =१० 
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अनुअनुअनुअनु....    
मांकमांकमांकमांक 

मु य मु य मु य मु य 
वगवगवगवग 

आर ण उप आर ण उप आर ण उप आर ण उप गटगटगटगट    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 
लागूलागूलागूलागू    असले या असले या असले या असले या 

अटीअटीअटीअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं    नावनावनावनाव    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    सहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापरसहा यभतू वापर    

३० 

आरएमएस 
५.३ 

जल या संयं  जल या सुिवधा आिण 
संबंधीत सेवा, महापािलका 
चौक , महापािलका भांडार, 
महापािलका कायालय, 
कमचारी वसाहती 

कँटीन, दवाखा याची जागा, 
बँकेची शाखा, आयु ांनी 
िनि त के या माणे 
सहा यभूत उपयोग 

१ 
झेडबी =१० 

३१ 
आरएमएस 
६.१ 

पज यजल 
उदचंन क  

पज यजल उदचंन क    १ 
झेडबी=१० 

३२ 

ाथिम
क काय 

आरपी १.१  मासे आिण 
जाळी 
सुकव या या 
जागा 

मासे आिण जाळी सुकव या या 
जागा, मासे सुकव यासंबंधी 
उ ोग इतर वापरांसह, 
अस यास, िडझेल भांडार, 
माशांचे गोदाम, मासेमारी 
संबंधी उ ोग 

कला व सां कृितक उप म 
संबंिधत वापर, खा पदाथ 
टॉ स / उपहारगृह, बँकेची 

शाखा 

१ कवा २ 
अ) झेडए = १५  
ब) झेडबी =१५ 

३३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
वाहतूक 

आरटी १.२ रा य प रवहन 
आगार 

रा य प रवहन आगार इतर 
वापरांसह अस यास जसे 
गा ां या चाचणीसाठी ँक, 
रा य प रवहन कायालय, 
कमचारी वसाहत, कँटीन 

बँकेची शाखा, सुयो य 
ािधकारणाने िनि त 

के यानुसार सहा यभूत वापर 

१, 
झेडबी=१० 
 
 

३४ 

आरटी २.१ जलवाहतूक 
ट मनल 

जलवाहतूक क , सावजिनक 
वाहनतळ, बस थानके, 
िनवारे, हिेलपॅ स, दु ती 
सुिवधा, र ा आिण टॅ सी 
पा कग 

कँटीन, बँकेचे एटीएम, सुयो य 
ािधकरणाने िनि त 

के या माणे कमचारी आिण 
अ यागतांसाठी सुिवधांसह 
स ायभूत सेवा 

 
१ 
झेडबी =१५ 

३५ 

 
आरटी २.२  

ध ा 
 

ध ा इतर वापरांसह, 
अस यास जसे कायालय, 
पा कग, आप कालीन वै क य 
क  

इतर सहा यभूत सेवा, 
कमचा यां या व 
अ यागतां या सुिवधांसह 
सुयो य ािधकरणाने िनि त 
के या माणे 

 
१ 
झेडबी=१५ 

३६ 

आरटी ३.१ मे ो/मोनो रे वे 
कार शेड  

मे ो/मोनो कार शेड इतर 
वापरांसह, अस यास जसे 
सामु ी आगार, भांडार 
कायशाळा, कायालय  

एमएमआरडीए कवा सुयो य 
ािधकरणाने िनि त 

के या माणे 

 
     १  
 

३७ 

 आरएएम आर ण सुिवधा सामािजक, िश ण, आरो य 
सेवा आिण आयु ांनी 
िवभागातील सुिवधांची 
कमतरता ल ात घेता िनि त 
केले या सुिवधा 

  
     १  
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त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ५५५५::::    समासमासमासमायोजनयोजनयोजनयोजन    आर णानसुार कवा आर णानसुार कवा आर णानसुार कवा आर णानसुार कवा सकंि पतसकंि पतसकंि पतसकंि पत    उ ासंाठी िवकिसत कर याची आर णेउ ासंाठी िवकिसत कर याची आर णेउ ासंाठी िवकिसत कर याची आर णेउ ासंाठी िवकिसत कर याची आर णे    
अन ुअन ुअन ुअन ु

....    
मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    

आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 
लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 

१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
शै िणक 
 

 

 

 

 

 

 

 

आरई १.१  
 

 

महापािलका 
शाळा 
 

 ाथिमक शाळा, मा यिमक 
शाळा, उ  मा यिमक शाळा, 
वसितगृहासिहत सवसमावेशक 
शाळा, बालवाडी, नसरी इतर 
शै िणक उ ांक रता 

ोतागार/सभागृह आिण कला व 
सां कृितक उप म संबंिधत वापर. 
मु य वापराचे तास उलट यावर 
इतर शै िणक/ आयु ांनी िनि त 
के या माणे अनु ेय वापर.  

इतर िबगर 
शै िणक सुसंगत 
वापर जसे, बँकेची 
शाखा, टेशनरीचे 
दकुान, दवाखाना, 
कँटीन 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  १० 

 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

२ 

आरई १.२ ाथिमक आिण 
मा यिमक शाळा 

ाथिमक शाळा, मा यिमक 
शाळा, उ  मा यिमक शाळा, 
सवसमावेशक शाळा, बालवाडी, 

नसरी, वसितगृहासह कवा इतर 
शै िणक उ ासह, सभागृह 
आिण कला व सां कृितक उप म 
संबंिधत वापर. आयु ांनी िनि त 
के या माणे मुख शै िणक 
वापरानंतर इतर शै िणक/ 
अनु ेय वापर 

इतर िबगर 
शै िणक सुसंगत 
वापर जसे बँकेची 
शाखा, टेशनरी 
दकुान, दवाखाना, 
कँटीन 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  १० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

 

 

 

 
३ 

आरई १.३ िवशेष शाळा िविवध र या स म, 
िव ा यासाठी सं था, कवा इतर 
शै िणक उ ,े सभागृह. 
मुलांक रता ठरािवक 
आव यकतांसह इतर सुिवधा उदा. 
मऊ खेळाचे े , संवेदक खो या 
कवा जलतरण तलाव या 

िव ा याना ठरािवक ि थतीत 
वागव याक रता गरजे या आहते. 
आयु ांनी िनि त के या माणे 

मुख शै िणक वापरानंतर इतर 
शै िणक/ अनु ेय वापर  

इतर िबगर 
शै िणक सुसंगत 
वापर जसे, बँकेची 
शाखा, टेशनरीचे 
दकुान, दवाखाना, 
कँटीन  

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  १० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

४ 

आरई २.१  
 

उ  िश ण  
 

तांि क , वै क य, वा तुशा , 
व थापन सं था इ याद ची  

पदवी आिण उ  पदवी 
महािव ालये व तीगृहासह कवा 
िवना व तीगृह कवा  इतर 
शै िणक उ ासह, सभागृह. 
आिण कला व सां कृितक उप म 
संबंिधत वापर. आयु ांनी िनि त 
के या माणे मुख शै िणक 
वापरानंतर इतर शै िणक/ 

डा क , 
ायामशाळा, 

कँटीन, बँक, पो ट 
कायालये, 
दवाखाना, दकुाने 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 
अनु ेय वापर 

 

 

 
५ 
 

आरई ३.१  
 

इतर िश ण  
 

ावसाियक िश ण सं था 
िश ण क  इ., वै क य 

महािव ालय (सवसाधारण 
णालये समािव ), डा शाळा, 

कौश य िवकास क , वसितगृह 
कवा इतर शै िणक उ ांसाठी 

सभागृह. आिण कला व सां कृितक 
उप म संबंिधत वापर. मुख 
वापराचे तास उलट यावर इतर 
शै िणक/ आयु ांनी िनि त 
के या माणे परवानगी दलेले 
वापर 

डा क , 
ायामशाळा, 

कँटीन, बँक, पो ट 
कायालये, 
दवाखाना, दकुाने 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

 
६ 

आरई ४.१ नगर िनयोजन 
सं था 

नगर िनयोजन, पयावरण िनयोजन 
आिण इतर संबंिधत सं था उदा. 
प रवहन, गृहिनमाण, सावजिनक 
धोरण, पायाभूत सुिवधा िनयोजन,
जीआयएस आिण भौगोिलक 
वसितगृहा या सुिवधेसह वा िवना 
वसितगृह आिण कला व सां कृितक 
उप म संबंिधत वापर. 

डा क , 
ायामशाळा, 

कँटीन, बँक, पो ट 
कायालये, 
दवाखाना, दकुाने 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत 
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

 
७ 

आरई ४.२ वै क य सं था भारतीय वै क य प रषदनेे प  
केले या वै क य िश ण सं था 
वसितगृहा या सुिवधेसह वा िवना 
वसितगृह आिण कला व सां कृितक 
उप म संबंिधत वापर. 

डा क , 
ायामशाळा, 

कँटीन, बँक, पो ट 
कायालये, 
दवाखाना, दकुाने 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५०  

 
८ 

आरई ४.३  िव ीय सं था िव ीय, अथशा  आिण अशा इतर 
े ांना सम पत सं था. 

वसितगृहा या सुिवधेसह वा िवना 
वसितगृह आिण कला व सां कृितक 
उप म संबंिधत वापर. 

डा क , 
ायामशाळा, 

कँटीन, बँक, पो ट 
कायालये, 
दवाखाना, दकुाने 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

 
९ 

आरई. 
४.४ 

इतर सं था कला, सं कृती, िवशेष कला, 
सामािजक िश ण सं था 
वसितगृहा या सुिवधेसह वा िवना 
वसितगृह आिण कला व सां कृितक 

डा क , 
ायामशाळा, 

कँटीन, बँक, पो ट 
कायालये, 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत  
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 
उप म संबंिधत वापर दवाखाना, दकुाने अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

 
१० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
आरो य 

आरएच १.१  
 

महापािलका 
दवाखान/े आरो य 
क  े

दवाखाना, आरो य क , नागरी 
ाथिमक आरो य क , नागरी 

समाज आरो य क , रोगिनदान 
योगशाळा, फिजओथेरपीचे क , 

इ. 

प रचा रका 
वसाहती, 

सूतीप ात क े, 
सुधारणा क ,े 
जनरीक औषधे 
िमळ या या 
सुिवधा/ वै क य 
भांडार / दकुाने, 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  ३० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =५० 

 

 

 
११ 

आरएच १.२  
 

णालय णालय, दवाखाना, सूतीगृह,े 
महापािलका आरो य सुिवधा, 
िच क साक , पुनवसन क , 

ादिेशक/ सवसाधारण णालय, 

पेशािलटी णालय, ब िवध 

पेशािलटी / तृतीयक णालय 

ादिेशक/ म यम तरावरील 
णालय  

प रचा रका 
आिण इतर 
कमचा यांसाठी 
िनवास, रा  
िनवारे, जनरीक 
औषधे 
िमळ या या 
सुिवधा आिण 
वािणि यक 
वापरासाठी 
बांधीव े  जसे 
बँकेची शाखा, 
औषध दकुाने/ 
भांडार, 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 
यां यासाठीचे 
बांधीव े फळ 

े ीय मूळ चटई 
े ा या १० 

ट यांपे ा 
जा त नसावे. 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  ३० 

 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 

 

 
१२ 

आरएच १.३  
 

महापािलका 
सूतीगृह े 

 

सूतीगृह, दवाखाना, सूती 
प ात क , सुधारणा क , 
पुनवसन क , फिजओथेरपी क  
 

प रचा रका 
आिण इतर 
कमचारी िनवास,       
कमचा-यांसाठी 
रा  िनवारे, 
जनरीक औषधे 
िमळ या या 

 
१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  ३० 

 
३ या बाबतीत  
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 
सुिवधा आिण 
वै क य भांडार/ 
दकुाने, 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा अशा 
वािणि यक 
वापरांसाठी 
बांधीव े फळ 

अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 

 
१३ 

आरएच 
३.१ 

पुनवसन क  पुनवसन क , दवाखाना, आरो य 
क , फिजओथेरपी क , 

सॅनोटोरीअम,   इ यादी. 

प रचा रका 
आिण इतर 
कमचारी िनवास, 
जनरीक औषधे 
िमळ या या 
सुिवधा, वै क य 
भांडार/ दकुाने 
असे वािणि यक 
वापर, 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत 
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
१४ 

आरएच ३.४ 
 

पशुवै क य 
णालय  

 

पशुवै क य णालय इतर सुसंगत 
वापर, वै क य 
भांडार/ दकुान े

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी =  २० 
३ या बाबतीत  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
१५ 

 

 
सावजिनक 
मोक या 
जागा 

आरओएस 
१.४  

डांगण 
 

 डांगण कला व 
सां कृितक 
उप म संबंिधत 
वापर, 
चौक दाराची 
खोली, 
माळी चौक , 
शौचालय 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
वाय= ७० 

 
१६ 

आरओएस 
१.५  

बगीचा/ बाग  बगीचा, बाग, जीवशा ीय बाग, 
मुलाची बाग चाल या या 

प ा या सुिवधेसह, वृ राई, 

पाणथळ,  

कला व 
सां कृितक 
उप म संबंिधत 
वापर, 
चौक दाराची 
खोली, 
माळी चौक , 
शौचालय 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
वाय= ७० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 

१७ 

आरओएस 
२.१ 
 

लब/ िजमखाना लब/ ायामशाळा/योगालय/ 
जलतरण तलाव 

कला व 
सां कृितक 
उप म संबंिधत 
वापर, 
चौक दाराची 
खोली, 
माळी चौक , 
शौचालय 

१ कवा २ 
कवा ३ 

३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४०  

 

 
१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
गृहिनमाण 
 

आरआर १.१  
 

 

महापािलका 
कमचारी 
िनवास थान  
 

महापािलका कमचारी 
िनवास थान, महापािलका चौक , 
महापािलका कायालय  
 

 १ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
१९ 

 

आरआर १.५ महापािलका 
गृहिनमाण 

महापािलका गृहिनमाण / 
महापािलके या सुिवधा/ 

क प तांचे पुनवसन 

 १ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

२० 

आरआर २.१ पुनवसन आिण 
पुन थापना 

पुनवसन सदिनका  १ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
२१ 

आरआर २.२ परवडणारे 
गृहिनमाण 

परवडणारे गृहिनमाण  १ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

२२ 

सावजिनक 
सेवा आिण 
सुिवधा  

आरपीयू १.१ अि शमन क  अि शमन क , िश ण क , 
कमचारी वसाहती, महापािलका 
कायालये 

आयु ांनी 
िनि त 
के या माणे 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय =५० 

२३ 

आरपीयू ६.१ सेवा औ ोिगक 

वसाहत 

सेवा औ ोिगक वापर, दकुान/ सेवा 

औ ोिगक वसाहतीत अनु ेय 

दकुान/ वािणि यक वापर 

 १ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय = ४० 

 
२४ 

सा
वज

िन
क 

का
या

लय
 

आरओ १.३ महापािलका 
कायालय 

महापािलका कायालय इतर 
वापरांसह, अस यास, जसे 
कमचारी वसाहती 

बँकेचे एटीएम, 
मािहती क , 
सीएफसी, 
पोिलस चौक , 
वीज/ दरू वनी 
दयेक भरणा क , 
सावजिनक 
व छता गृह 

१ कवा ३ 
झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 

 
२५ 

आरओ ३.१ आप कालीन 
व थापन सुिवधा  

शासक य कायालय, साधन/ 
सामु ीक रता साठवणुक ची 
सुिवधा, अि शमन क , वै क य 
मदत, कोणताही पूरक वापर, 
आप कालीन व थापन िश ण 
क / महापािलका/ शासक य 
कायालय/ गृहसुर ा दल आिण 
यां या सुिवधा 

 

कँटीन, 
दवाखाना, 
एटीएम, 
सावजिनक 
व छता गृह 

१ कवा ३ 
झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
२६ 

सा
मा

िज
क 

सुि
वध

ा 

आरएसए 
१.१  

महापािलका मंडई, 
फेरीवाला े ासह 

फळे भा या मंडई, फुले आिण 
मासे, मंडई, संघ टत अनौपचा रक 
मंडई आिण आव यकता अस यास 

क प तां या पुनवसनासाठी 
दकुाने (मिहलांसाठी १५ ट े  
फेरीवाला े  यापैक  ५०% 
मिहलांक रता) 

महापािलका 
कायालय, पोिलस 
चौक , ना गृह, 
वाचनगृहे, बँकेची 
शाखा, कचरा 
शेड, सावजिनक 
व छता गृह 

१ कवा ३ 
झेडबी= ३० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
२७ 

आरएसए 
१.२  

करकोळ मंडई 
फेरीवाला े ासह 

फळे भा या मंडई, फुले आिण मासे, 
मंडई आिण आव यकता अस यास 

क प तां या पुनवसनासाठी 
दकुाने (मिहलांसाठी १५ ट े  
फेरीवाला े  यापैक  ५०% 
मिहलांक रता) 

वाचनगृहे, बँकेची 
शाखा, 
सावजिनक 
व छता गृह   

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= २० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
२८ 

आरएसए 
२.१ 
 

ब उ ेशीय समाज 
क  
 

समाज क , िव ाथ  वसितगृह, 
डॉ मटरीज, ंथालय, वाचनालये, 
िव ा यासाठी अ यास गृह,े 
सावजिनक शौचालये, समाज 
सभागृह, दशन सभागृह 

कला आिण 
सां कृितक 
संबंधीत वापर, 
बँका, उपहारगृह, 
दयेक भरणा क , 
नाग रक सुिवधा 
क  

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= ३०  
३ अस यास 
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
२९ 

आरएसए 
२.७  
 

िव ाथ  वसितगृह  
 

िव ाथ  वसितगृह  
 

इतर िबगर 
शै िणक सुयो य 
वापर जसे बँकेची 
शाखा, टेशनरी 
दकुान, 
दवाखाना, कँटीन 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी = ३० 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 

 
३० 

 

 

आरएसए 
२.९ 

िनवािसतां साठी 
िनवारा 

रा  िनवारा, प र य ांसाठी 
िनवारा, शौचालया या सुिवधेसह 
शेज घर आिण इतर सहा यभूत 
सुिवधा (एनयुएलएम मागदशक 
त वां माणे अंतगत अिभ यास) 

दवाखाना, 
चौक दाराची 
खोली 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी = १० 
३ अस यास  
अ) ए स=५० 

ब) वाय =४० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 

 

 
३१ 

आरएसए 
३.३  

सां कृितक क / 

ना गृह / 
िसनेमागृह 

सां कृितक क / ना गृह, खुला 
रंगमंच, कला दालन, म यालय, 
सभागृह इतर वापरांसह, अस यास, 
जसे िव ामगृहे, मेकअप म, 
क याण उप म क , वाहनतळ 

वरमु ण खोली 
वरसं करण 

खोली, 
उपहारगृह, 
आहा रका, 
वाचनगृहे, 

ंथालय, 
कलाकारांसाठी 
वसितगृह  

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= ३० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

३२ 

आरएसए 
३.६ 

कला दालन कला आिण सां कृितक वापर, सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा, एटीएम 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

३३ 

आरएसए 
३.७ 

िवरंगुळा उ ान उ ान, िनम मोक या जागा, 

ता पुर या छता या सुिवधेसह 

खा ाचे टॉ स, ता पुर या 

छता या सुिवधेसह फूड कोटस, 

मोक या जागा, मुलांसाठी 

खेळावयाचे े , कला दशन 

े , सां कृितक जागा, मोकळे 

े ागृह (Amphtheaters) इ.   

चौक दाराची 
खोली, माळी 
चौक , 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
वाय= ७० 

३४ 

आरएसए 
४.९  

वृ ा म  शेजघर इतर वापरांसह, 
अस यास, जसे आरो य दवाखाना, 
कँटीन, करमणुक ची जागा, 
कायालय, वृ दांक रतांचे 

दवसासाठीचे शु ुषा क , वृ द 

आरो य शु ुषा क , उप म 

खोली, मुलांक रता दवसासाठीचे 

शु ुषा गृह 

बँकेची शाखा, 
एटीएम, दकुाने, 
दवाखान े

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

३५ 

आरएसए 
५.२ 

कमचारी 
मिहलांसाठी 
ब उ ेशीय 
गृहिनमाण 

एक ा मिहला/ िव ा यासाठी 
वसितगृह, मानिसकरी या 
खचले या मिहलांसाठी, कमचारी 
मिहलांसाठी आिण िव ा यासाठी 
वसितगृह, शेजघर आिण अितथी 
खो या, उप म खोली, बालवाडी, 
मुलांक रता, वृ दांक रता िनगा 
क , मागदशन क , काळजीगृह 

एटीएम, दकुाने, 
दवाखाना 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 

३६ 

आरएसए 
६.१  

काळजीगृह  मुले आिण मिहलांसाठी 
काळजीगृहे, मुलांचे खेळाचे े , 
वाचनाचे े , उप म े  

एटीएम, दकुाने, 
दवाखाना 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

३७ 

आरएसए 
६.२  

कौश य िवकास 
क ासह आधार 
क    

मिहला कौश य िवकास क  आिण 
उपिजिवका क  

एटीएम, नागरी 
सुिवधा क  

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेडबी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
३८ 

आरएसए 
६.३  

सावजिनक 
सोयीसुिवधा 

सावजिनक शौचालये, मिहलांसाठी 
शौचालये, िव ांतीगृह,े पाणपोया 

 १ कवा २ 
कवा ३ 

३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
३९ 

    

आरएमएस 
१.१  

रोड डेपो  महापािलका सािह य भांडार, 
महापािलका कामगार चौक , 
भांडार, कायशाळा, महापािलका 
कायालय 
 

सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
४० 

आरएमएस 
१.२  

महापािलका 
चौक   

महापािलका कामगार चौक , 
साम ी भंगार, भांडार, कायशाळा, 
महापािलका कायालय 
 

सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
४१ 

आरएमएस 
१.३  

महापािलका 
सुिवधा  

महापािलका कायशाळा, 
महापािलका क ीय भांडार, 
महापािलका कामगार चौक , 
साम ी भांडार, भांडार, 
महापािलका कायालय 

सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा ३ 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 
४२ 

आरएमएस 
२.१ 

प रवहन गॅरेज प रवहन गॅरेज, दु ती गॅरेज, 
भांडार, संबंिधत महापािलका 
कायालय, महापािलका चौक , 
महापािलका कायालय, कायशाळा 

ऑॅटो भागांचे 
दकुान, बँकेचे 
एटीएम, कँटीन, 
महापािलका 
भांडार, 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा, 
आयु ां या 
िवशेष 

१ कवा ३ 
झेड ए= १० 

झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 
परवानगीने 
िनि त 
के यानुसार 
सहा यभूत वापर 

 
४३ 

आरएमएस 
3.3 

भंगाराची जागा  भंगाराची जागा बँकेचे एटीएम, 
कँटीन, भांडार, 
आयु ां या 
िवशेष 
परवानगीने 
िनि त 
के यानुसार 
सहा यभूत वापर 

१ कवा ३ 
झेड ए= १० 

झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

 

 
४४ 

आरएमएस 
५.५ 

जलअिभयंता 
भांडार/ 
कायालय 

महापािलका भांडार, महापािलका 
कायालय, महापािलका चौक , 
उदचन क , कमचारी वसाहत सह 
कायशाळा 

एटीएम, मािहती 
क , सीएफसी, 
सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा ३ 
झेड ए= १० 

झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

४५ 

ाथ
िम

क 
का

य 

आरपी २.१ धोबी घाट कला आिण सां कृितक संबंिधत 
वापर 

सावजिनक 
व छता गृह 

सुिवधा 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेड ए= १० 

झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

४६ 

आरपी ३.१ गुरांचे गोठे ाणी िनवारा,  ा यांक रता 
खा ांची आिण िप या या 
सुिवधेसह शेड 

चौक  आिण 

व छतागृह 

१ कवा ३ 
झेड ए= १० 

झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

४७ 

वा
हत

ूक 

आरटी १.१ क ट मनस क ट मनस, इतर वापरांसह, 
अस यास, जसे कायशाळा, भांडार, 
गॅरेज, शौचालय आिण 
हाणीघरासह शेजघर 

उपहारगृह, 
बँकेची शाखा, 
एटीएम, मािहती 
क , सीएफसी, 
पोिलस चौक , 
सावजिनक 
शौचालय 

१ कवा २ 
कवा ३ 

झेड ए= १० 

झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 
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अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

मु य वगमु य वगमु य वगमु य वग    
आर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वगआर ण उप वग    अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी िवकासासाठी 

लाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटीलाग ूअटी    सचूकाकंसचूकाकंसचूकाकंसचूकाकं नावनावनावनाव अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू सहा यभतू वापरवापरवापरवापर 

 
४८ 

आरटी १.४ बे ट बस 
सुिवधा 

बे ट बस डपेो, बे ट बस थानक, 
सावजिनक वाहनतळ, बस 
थानके, िनवारे, हिेलपॅ स, र ा 

आिण टॅ सी वाहनतळ आिण 
शासक य कायालय 

आहा रका, 
कँ टीन, पोिलस 
चौक , सीएफसी, 
बँकेचे एटीएम 

१ कवा ३ 
झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= ५० 

ब) वाय= ४० 

४९ 

आरटी १.६ वाहनतळ वाहनतळ, महापािलका चौक  सावजिनक 
शौचालय, सुर ा 
चौक  

१ कवा ३ 
झेड बी= १० 
३ अस यास  
अ) ए स= 
१०० 

    
टीपः-    
१  a)  समायोजन आर णाअंतगत बृह मुंबई महानगरपािलकेला ह तांत रत करावया या भूखंडाच े

े फळ उव रत भूखंडावर सदर िनयमावलीनसुार संपूण अनु ेय बांधीव े फळा या गणनेसाठी 
एकूण भूखंड े फळातून वजा केले जाणार नाही. अशा रतीने बृह मंुबई महानगरपािलकेला 
भारमु  व पात दान कर यात येणा या अित र  भूखंडाइतके अित र  बांधीव े फळ 
अनु ेय बांधीव े फळापे ा कवा टीडीआरपे ा िनयम मांक ३० (अ) म ये िविन द  
के यानुसार असेल याला िनयम मांक ३३ (५), ३३(७), ३३ (८), ३३ (९), ३३ (९) (अ), ३३ 
(१०), ३३ (१०) (अ), ३३ (२०) अ, ३३ (२१) यां या अंतगत तावांचा अपवाद असेल. 

  b)  बृह मुंबई महानगरपािलकेस ह तातं रत कर यात आलेले बांधीव े फळ चटई े  

िनदशांकमु  असेल व या िनयमावली अंतगत अनु ेय अस यानुसार उव रत भूखंडाचा िवकास 

असे ह तांतरीत केलेले बांधीव े फळाचे प रगणन न करता केला जाईल. 

  c)  महापािलकेस ह तांत रत करावया या बांधीव े फळातून िजने, उ ाहन आिण उ ाहन 

मा गका क  यांच े बांधीव े फळ आिण िनयमावली मांक ३१ (१) या तरतुद नुसार 
बृह मुंबई महानगरपािलकेस ह तातं रत कर याच े चटई े ापासून मु  बांधीव े फळाच े
गणन केले जाणार नाही आिण यासाठी योजना आर णाअंतगत बांधीव सुिवधां या 
तरतुद क रता अिधमू य आकारले जाणार नाही. 

 d)  िवकासक/ मालक समायोजन आर णाअंतगत बांधीव सुिवधे या बांधकामा या खचा या 
बद यात बांधीव े फळ (बीयूए) िमळ यास खालील माणे पा  असतील. 

 

समायोजन आर णाअंतगत ह तांत रत कर यात आले या बांधीव सुिवधे या बांधकामाबद यात दे याच े
बांधीव े फळ=१.५० (एएसआर दरानुसार ित. चौ. मीटर बांधकामाचा दर/ एएसआरआरनुसार 

िवकिसत भूखडंाचा ित चौ.मीटर दर)* x समायोजन आर णाअंतगत ह तातं रत कर यात आले या 

बांधीव सुिवधेच े े फळ. 
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असे कमाल बांधीव े फळ ह े महानगरपािलकेस ह तांत रत करावया या बांधीव सुिवधे या 
े फळा या ४०% इतकेच सापे  असेल. 

 

अनु . ४९ (सावजिनक वाहनतळ) बाबत ो साहनपर बीयएु उपरो  प रगणन केले या बीयएु या 
५०% असेल. 

 i)  या िनयमावली या िनयम मांक ३१ (१) मधील तरतुद नुसार नमूद केले या े ाक रता 
वगेळा मोबदला दला जाणार नाही. िनवासी सुिवधेक रता सदिनकांची सं या 
काढ याक रता बांधीव े फळ व फरसबंदीचे े फळ यांचे गुणो र १.२ असे मानावे. 

ii)  एएमआरचा लागू असलेला दर हणजे या वषात सुिवधा बृह मंुबई महानगरपािलकेला 
ह तांत रत कर यात आलेली आह े या वषाचा एएसआर दर 

iii)  बृह मंुबई महानगरपािलकेस समायोजन आर णाअंतगत ह तातं रत कर या या 
भूखंडासह बांधीव सुिवधांम ये या िनयमावली या तरतुद अंतगत भिव यात अनु ेय 
अित र  चटई े ा या वापरासाठी वरील वाढीव बांधकाम क न िव तार 
कर यासाठी संरचना मक तरतुदी कर यात या ात. 

e)  मालक/ िवकासक न वापरले या बांधीव े फळा या बद यात टीडीआर ा  कर यास पा  

असतील याम ये े ीय मूळ चटई े  तसेच या िनयमावली या टीप अनु. मांक १ (a) व 
(d) माणे उपल ध होणारे बांधीव े फळ याचंासु ा समावेश असेल. 

कवा 
२)  जर भूखंड िवकास आराख ानुसार आरि त असेल आिण मालकाला हा भूखंड कोण याही 

भारािशवाय बृह मंुबई महानगरपािलका/ सुयोग ािधकरणाला ह तांत रत करायची इ छा 
असेल, तर तो िनयम माकं ३२ नुसार अनु ेय ह तातंरणीय िवकास ह  (टीडीआर) ा ीस 
पा  असेल. 

कवा 
३)  िवकास आराख ाअंतगत आरि त भूखंड बृह मंुबई महानगरपािलका/ सुयोग ािधकरणाकडून 

भूसंपा दत के यास िनयम मांक ३२ नुसार ह तातंरणीय िवकास ह ां या ा ीसाठी कवा 
आ थक मोबद यासाठी मालक पा  असेल. 

४)  मालक िजथे लागू असेल ितथे बृह मंुबई महानगरपािलका/ सुयोग ािधकरणाला जिमनीचा 
आगाऊ ताबा, भूखंडा या िवकासासाठी मा यता ा  करताना दईेल. सव कारचे भार 
िन कािसत कर याची आिण बृह मंुबई महानगरपािलका/ सुयोग ािधकरणा या नावे भूखंडाची 
मालक  कर याची जबाबदारी भूखंड मालकाची असेल. ताबापावतीचे व प प रिश  V नुसार 
असेल.  

५)  बांधीव सुिवधाचंे े फळ सु वातीला चटई े ाम ये मोजले जाईल आिण सदर बांधीव सुिवधा 
े फळ ह तांत रत के यानतंर, बांधीव सुिवधे या े फळास चटई े -मु  परवानगी दे यात 

येईल. समायोजन आर णाअंतगत बृह मुंबई महानगरपािलकेस ह तांत रत कर यात आले या 
बांधीव सुिवधा े फळा या बद यात दले या बांधीव े फळासाठी ारंभ माणप  अस े
बांधीव े फळ ह तांत रत के यानतंर दे यात येईल कवा बाधंीव सुिवधा एकूण भूखंड 

े फळा या े ीय मूळ चटई े ा या ७५ ट यांपे ा जा त चटई े  ा  कर यापूव  कवा 
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बांधीव सुिवधेखेरीज इमारती या कोण याही भागासाठी/ े ीय मूळ चटई े ा या अनु ेय 
बांधीव े फळा या ५० ट यांपे ा जा त बांधीव े फळा या िवकासास भोगवटा माणप  

ा  कर यापूव  ह तांत रत करावी.  
६)  िजथे मुख आिण सहा यभूत वापर वरील त यात नमूद केले नसतील परंतु आर ण िवकासाशी 

सुसंगत असतील असे वापर आयु ां या िवशेष परवानगीने अनु ेय असतील.  
७)  त ा मांक ५ मधील अन.ु . १५, १६ व ३३ नुसार सावजिनक मोक या आरि त जागांचा 

समायोजन आर णांतगत िवकास करताना िनयमावली .२७ या तरतुद चा आ ह ध  नये. 
८)  त ा मांक ५ या अन.ु . १ मधील महापािलका शाळेक रता आरि त भखूंड जर खाजगी 

मालकांनी िवकिसत केला आिण शाळा संपूणतः मालकानंी चालिवली तर आयु ांनी िविहत 
केले या अटी वेशां या अटीसह लागू होतील. 

९)  जे हा महारा  शासनाने एखादा खाजगी भूखडं अिधसूिचत केला कवा िवकास आराख ात 
सावजिनक प रवहन ािधकरणांक रता (उदा. एमआर हीसी, एमएमआरडीए, बीइएसटी इ.) 
पायाभूतसुिवधा सबंंिधत उ ी ांक रता आरि त असेल तर सदर ािधकरणाला अंशतः भूखडं 
संपादीत कर याचा पयाय असेल याम ये सदर ािधकरणाला ५०% भूखंड ह तांतरीत करावा 
लागेल. उवरीत भूखडं, भखंूड मालकास सदर िनयमावलीनसुार अनु ेय िवकास कर यास 
उपल ध होईल. 

 परंतु असे क  सदर िनयमावलीत काहीही नमूद असले तरीही जर सदर भूखंड ना िवकास े ात 

ि थत असेल तर उव रत भूखंडावरती उपयोजन कर याक रता कमाल अनु ेय चटई े  

िनदशांक एकूण ढोबळ भूखंड े फळा या ०.८ इतका असेल. 

१०)  सामािजक सुिवधां या बाबत समायोजन आर णा अंतगत ा  बांधीव सुिवधा महापािलकेकडून 

रा य शासनाला, या या िवभागामाफत कवा इतर सं थामाफत केवळ संकि पत उ ी ांक रता 

शासनान े िनि त केले या अटी व शत नुसार चलनासाठी उपल ध कर यात येतील. 

महापािलकेने ठरिव यास सदर सुिवधा महापािलकेमाफत चलन कर याचा पयाय असेल. 

 
१७१७१७१७        ((((२२२२) ) ) ) अिधकृत र या अिधकृत र या अिधकृत र या अिधकृत र या बदं केले या नामिनदिशत/ वाटबदं केले या नामिनदिशत/ वाटबदं केले या नामिनदिशत/ वाटबदं केले या नामिनदिशत/ वाटप केले या िव मान प केले या िव मान प केले या िव मान प केले या िव मान िसनमेािसनमेािसनमेािसनमेा/िच पटगृहाचा /िच पटगृहाचा /िच पटगृहाचा /िच पटगृहाचा 

पुन वकासःपुन वकासःपुन वकासःपुन वकासः    
सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद केले असले तरी अिधकृत र या बंद िव मान िसनेमा/ 
िच पटगृहांचा पुन वकास खालील प त नी कर यात यावाः 
१. नामिनदिशत/ वाटप केले या भूखंडावर िव मान िसनेमा/िच पटगृहा या िवकासाबाबत िसनेमा/ 

िच पटगृहा या वापरक याला िसनेमा/िच पटगृहा या वापराबरोबर िनवासी/ वािणि यक 
प ातील अनु ेय वापर बेकरी/ िमठाई भांडार, कोळसा आिण जाळ याक रता वापरावयाच े
लाकडाचे दकुान, सूतीगृह, णालये, शाळा, ापारी सं था आिण महािव ालये कवा 
महापािलका आयु ांना यो य वाटतील अशा इतर कोणतेही वापर वगळून दला जाऊ शकतो. 

 िव मान िसनेमा/ िच पटगहृा या िनदिशत/ वाटप केले या भूखडंावरील पुन वकासाबाबत इतर 
अनु ेय वापरां ित र  जु या िव मान िसनेमा/िच पटगृहातील सीट या सं ये या ३३ ट े  
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एवढी आिण कोण याही वेळी १५० पे ा कमी बैठक मता नाही, अशा वापरास परवानगी दली 
जाऊ शकते. 

 परंतु अस े क , िनवासी वापराखेरीज इतर वापरांसह िसनेमा/िच पटगृहांचा िवकास एकाच 
इमारतीत तािवत अस यास मोक या जागांची आव यकता िवशेष इमारत साठी आव यक 
अस या माणे गृिहत धरली जाईल. िनवासी वापराला वतं  इमारतीत परवानगी दली जाईल. 

 

कवा 
 

२. मालक/ िवकासक संपूण नामिनदिशत/ वाटप केले या भूखंडाचा िवकास जनते या 
मनोरंजनासार या उ शेांसाठी क  शकतात. जस े ना गृह/ ऑॅपेरा िथएटर/ िमनी िथएटर/ 
मि ट ले स कवा िनमाण सुिवधा/िसनेमा/ दरूदशन मािलकाक रता टुिडओ/ ड बग आिण 
रेकॉ डग टुिडओ/ ी हयू िथएटर इ यादी 

 

कवा 
 

३. i)  नामिनदिशत /वाटप केले या भूखंडावर िव मान/िच पट गृहांचा िवकास समायोजन 

आर णानुसार करता येऊ शकेल. १००० चौ.मी. पयत े फळ असणा-या भूखंडा या 

ेि य मूळ चटई े  िनदशांका या ४०% बांधीव े  आिण या भूखंडाच े े फळ 

१००० चौ.मी. पे ा जा त आह े या भूखंडा या ४०% भूखंड आिण ेि य मूळ चटई े  

िनदशांकाला ५०% बांधीव सुिवधा महापािलकेस िवनामू य ह तांतरीत करा ात या 

चटई े  िनदशांक मु  असतील.  

 ii)  आयु ांनी िनि त के यानुसार बांधीव, सुिवधा या सावजिनक करमणुक या उप मांशी 

सबंंिधत व पात अस ात जस े क , ऑॅपेरा िथएटर/ िमनी िथएटर/ िच पट व 
दरूिच वाणी िनमाण टुिडओ/धारावािहक िनमाण टुिडओ/ वरमु ण व वरसं करण गृह/ 

दशनापूव चे िथएटर. १००० चौ.मी. पयत े फळ असणा-या भूखंडावर असे उप मांच े

थान ाध याने वतं  वग आिण वतं  वेशमागान ेअसावा. 

 iii)  िनवासी/वािण य प ातील अनु ेय वापर मालकास उव रत मतेचा या िनयमावली या 

िनयम . १७(१) नुसार िवकास करताना ह  असेल. परंत ुपुढे असे क , वतं  इमारतीत 

िनवासी वापर करता येईल. 
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भागभागभागभाग----    IV    
थळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकताथळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकताथळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकताथळासाठी आिण अिभ यासासाठी आव यकता        

 
१८. १८. १८. १८.     थळासाठी आव यकताथळासाठी आव यकताथळासाठी आव यकताथळासाठी आव यकता    

इमारती या बांधकामासाठी कोणताही भूखंड वापर यात येऊ नये, जर- 
a) आयु ां या मते ह े थळ अ व छ असेल कवा यावर इमारत बांधणे धोकादायक असेल कवा 

वाजवी कालावधीत पाणीपुरवठा उपल ध होणार नसेल, 
b) ह े थळ, एखा ा छो ा जलमागा या जल खुणे या टोकापासून ६.० मीटरम ये अस यास कवा 

मो ा जलमागा या टोकापासून १५ मीटर अंतरावर अस यास, जलमागाचा वाह वा न 
ने यासाठी आयु ां या समाधानकारकतेन ेपुरेशा सुिवधा केले या अस यािशवाय. 

 परंतु असे क , िजथे एखादा जल वाह सखल भूखडंाव न सुयो य िनि त पा रेषा नसले या 
ठकाणा न जात अस यास आयु  आपण िनि त के या माणे मालम े या मालकाला जलमाग 
ितबंिधत कर यासाठी कवा यो य या आकारमानाचे बांधून वळव यासाठी परवानगी दऊे 

शकतात. 
c) जर एखादी इमारत अशा भूखंडावर उभार याचा ताव आह े जो मृतदहे, िव ा आिण घाण 

तसेच घातक साम ीने भरललेा आह,े हा भूखंड बांधकाम कर यासाठी व छते या दृ ीने सुयो य 
अस याचे माणप  आयु ांकडून दले जाईपयत 

d) सदर भूखंडाचा वापर अशा एखा ा उ शेासाठी आह े जो आयु ां या मते आसपास या 
प रसरातील लोकां या आरो य आिण सुरि ततेला धोका िनमाण क  शकतो. 

e) थळाची पातळी याची भौगोिलक सरंचना आिण सांडपाणी िनचरा घटकाचंा िवचार करता 
आयु ांनी िनयत केले या आधारभूत पातळीपे ा (datum) कमी अस यास. ही पातळी टाऊन 
हॉल डॅटम या २७.५५ मीटरपे ा कमी नसावी. 

f) जर िवभाग "डी" या िवकास आराख ात दशवले या दृ ी ेपांतगत ि थत अस यास. 

g) रा ीय महामाग, रा य महामाग कवा मो ा िज हा तरीय र या या म यरेषेपासून २४.५ 
मीटरपे ा जवळ िनवासी इमारत अस यास आिण ३६.५ मीटरपे ा जवळ िबगरिनवासी इमारत 
अस यास  

h) जर इमारत येथे ि थत अस यास- 
(i)  आंतररा ीय नागरी िवमानतळापासून २४३८ मीटर अंतरावर अस यास जर िवकास 

परवानगीसाठी या अजासोबत नागरी हवाई वाहतूक ािधकरणाकडून मा यतेचे माणप  
जोडलेले नसेल तर. 

(ii)  इतर कोण याही नागरी िवमानतळापासून १८२९ मीटर अंतरावर अस यास जर िवकास 
परवानगीसाठी या अजासोबत नागरी हवाई वाहतूक ािधकरणाकडून मा यतेचे माणप  
जोडलेले नसेल तर. 

i) सावजिनक ाथना थळां या ठकाणांसाठी आयु  आिण पोिलस आयु  यां याकडून पूवमा यता 
अस यािशवाय 
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j) सदर िनयमावलीनसुार अिधकृत र ता/ पोहोचमागापासनू याला वेशमाग नस यास 
k) सवेा उ ोगािशवाय औ ोिगक वापरासाठी, चिलत औ ोिगक थान धोरणानुसार शासना या 

औ ोिगक िवभागा या सयुो य अिधका यांकडून ना हरकत माणप  अजासोबत जोडलेल े
अस यािशवाय  

l) सदर िनयमावलीम ये अ यथा िविन द  अस यािशवाय तािवत िवकासामुळे शहरा या 
स दयाला कवा पयावरणाला कवा प रि थितक ला आिण/ कवा ऐितहािसक/ वा तुरचना मक/ 
स दयानुभवी इमारत ना आिण लगत या प रसरास नकुसान हो याचा संभव अस यास कवा 
घातक प रणाम हो याची श यता अस यास  
 

१९.१९.१९.१९.        सावजिनक र त ेआिण सावजिनक र त ेआिण सावजिनक र त ेआिण सावजिनक र त ेआिण वशेवशेवशेवशेमागाचीमागाचीमागाचीमागाची    साधनेसाधनेसाधनेसाधने    
(१)  यके थळाला यके थळाला यके थळाला यके थळाला अित मणरिहत अित मणरिहत अित मणरिहत अित मणरिहत वशेवशेवशेवशेमाग असणेमाग असणेमाग असणेमाग असणे---- िवकिसत कवा पुन वकिसत हो याचा ताव 

असले या येक थळाला सावजिनक र ता सदर िनयमावलीम ये नमूद के या माणे मागातनू 
वेश माग असेल. सदर माग अित मणरिहत ठेव यात यावा. 

(२)  उ ुगं आिण िवशषे इमारतीःउ ुगं आिण िवशषे इमारतीःउ ुगं आिण िवशषे इमारतीःउ ुगं आिण िवशषे इमारतीः आयु  खालील त ा मांक ६ म ये नमूद के या माणे अशा 
इमारत ना कोण याही र यांव न वेशमागाची परवानगी दऊे शकतीलः  

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ६६६६ 
इमारतीचा कारइमारतीचा कारइमारतीचा कारइमारतीचा कार    इमारतीची उंचीइमारतीची उंचीइमारतीची उंचीइमारतीची उंची    र याची आव यक कमान ं दी र याची आव यक कमान ं दी र याची आव यक कमान ं दी र याची आव यक कमान ं दी 

(मी)(मी)(मी)(मी)    
उ ुंग ३०.०० मीटरपे ा जा त ७०.०० मीटरपयत  ९.० 
उ ुंग ७०.०० मीटरपे ा जा त १२०.०० मीटरपयत  १२.०० 
उ ुंग १२० मीटरपे ा अिधक  १८.००  
िवशेष/ सभागृह इमारती  ३०.०० मीटरपयत उंचीसाठी  १२.०० 

िवशेष/ सभागृह इमारती  ३०.०० मीटरपे ा अिधक उंचीसाठी  १८.०० 

र याची एक बाज ूउपरोि लिखत ं दी या र यापयत कवा अिधक ं दी या दसु या र याला जोडेल 
उपरोि लिखत त यात िविन द  केले या कमी ं दी या र यांजवळील थळा या िवकासाला संपूण 
र या या मा गकेवरील भूखंड मालक भूखंडावरील तािवत िवकासासाठी आव यकता अस यानुसार 
र यासाठी/र ता ं दीकरणासाठी भूखंड ता यात दते असतील तरच िवकासाला परवानगी दली जाईल, 
तसेच परंतु अस े क , ं दीकरण तािवत असलेली र याची ं दी तो र ता पढेु जोडत असले या 
र या या ं दीपे ा अिधक नसावी. 
परंतु असेही क ,  
(अ.) अि त वातील ६.० मीटर ं दी या र याव न जो ९.० मीटर कवा यापे ा अिधक ं द 

कर याचा िवकास आराख ाम ये कवा मंुबई महानगरपािलका अिधिनयम१८८८ अंतगत 
िविहत रेषेत ं दीकरणाचा ताव आह,े परंतु असे क , हा र ता संपणारा (dead end) र ता 
नसावा आिण एकूण ९.० मीटरची ं दी इमारतीसमोरची खुली जागा आिण र याची ं दी 
एक  क न अि शमन इंिजना या हालचालीसाठी कंपाऊंडची भत न बांधता उपल ध क न 
दे यात आ यास 



 

 
 

 
 
efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 

He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 
yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

70 

Yeeie - IV mLeUemeeþer DeeefCe DeefYev³eemeemeeþer DeeJeM³ekeÀlee [ermeerDeej-2034 

(ब.)  येक  कमान ६.० मीटरची ं दी असले या अि त वातील दोन र यांमधून वेशमाग 
अस यास आयु  ७० मीटरपयत उंची या इमारत ना परवानगी दऊे शकतात. 

(क.)  परंतु पुढे असे क , िनयमावली . ३३(५), ३३ (७), ३३ (१०), ३३(१०)(A), ३३ (१५) व    

३३(२०)(A) मधील पुन वकास करणात र याची ंदी 9 मीटर एवढी पुरेशी मान यात येईल.   
 

टीपः जेथे श य असेल तेथ ेसवकष वाहतूक अ यास व रा त पृ थकरण क न महापािलका कायदा 1888  

अंतगत ९ मीटरपे ा कमी ंदीचे र त े कमान ९ मी. ंद कर याचा महापािलकेने य  करावा. 
 

((((३३३३) ) ) )     इतर इमारतीःइतर इमारतीःइतर इमारतीःइतर इमारतीः        
(अ)  आयु  ६.० मीटरपे ा कमी ं दी नसले या र यावं न, िजथून लोकांना विहवाटीचा ह  आह े

कवा यांनी कोण याही ययािवना १२ वषापयत तो वापरला आह े कवा याव न यांनी 
वास केला आह,े अशा ठकाणा न वेशमागासाठी परवानगी दऊे शकतात. 

(ब)  आयु  वेशमागातून परवानगी दऊे शकतात- 
(i)  कोण याही ६.० मीटर कवा अिधक ं दी या र याव न ( यात गावठाणामधील 

र याचंा समावेश आह ेजे गावठाणाबाहरेील इतर मालम ांना वेशमाग दतेात.) 
(ii)  कोणताही अि त वातील र ता जो ३.६ मीटरपे ा कमी ं द नसेल जो िवकास 

आराख ाअंतगत कवा बहृ मंुबई महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ अंतगत मंजूर 
िविहत रेषेने मा गकेपासून ं दीकरण कर याचा ताव आह.े 

(iii)  गावठाणातील भूखंडाची सीमारेषा र या या म यरेषेपासून २.२५ मीटर थलांत रत 
कर यात आ यास ३.६ मीटर पे ा कमी ं दी असलेला र ता. परंत ुअसे क , र या या 
म यरेषेपासून भूखंडाची र या या म यरेषेपासून सीमारेषा २.२५ मीटरपयत थलांत रत 
कर याचा आ ह गावठाणातील वाहतुक या दिृ ने िनि त केले या र याबाबतच केला 
जाईल. असे र त ेमहापािलका आयु ां या िविश  परवानगीने िनि त केले जातील. इतर 
सव करणांम ये गावठाणातील िव मान वेशमाग पुरेसे मानले जातील ज े थळा या 

य  पाहणी या सापे  असतील. 
(iv)  िवकास आराख ात सु प पणे िनि त केलेला ५२.० मीटरपे ा अिधक ं दीचा 

कोणताही र ता कवा माग सुयो य र ता ािधकरणाकडून ना हरकत माणप  दले या 
अपवादािशवाय थेट वशेमाग दला अस यास. 

(क)  नगर रचना (टीपी) योजनबेाबत नगर रचना योजनते दलेला वेशमाग पुरेसा मानला जाईल. 
परंतु असेही क , िजथे ६.० मीटर वेशमाग (टीपी योजनेचा अपवाद) देणे श य/ वाजवी नाही 
ितथे आयु  िवशेष परवानगीन े३२ मीटरपे ा अिधक उंची नसले या तािवत इमारत साठी 
३.६ मीटरपयत वेशमागाचा िवचार क  शकतात. यापे ा उंच इमारतीला उपरोि लिखत या 
िनयमावली या उपकलम २ म ये िविन द  के यानुसार य  वेशमागाची आव यकता असेल. 
 
परंतु असेही क , िजथे कोणताही र ता िवकास आराख ानुसार मंुबई महानगरपािलका कायदा 
१९८८ अंतगत िविहत रेषेन े ं दीकरण कर याचे तािवत आह े याची तािवत ं दी िवकास 
परवानगीसाठी दतेाना ा  धरली जाईल. परंतु असेही क , एखा ा उ ुंग इमारतीला या 
िनयमावली या उपकलम २ म ये िविन द  के यानुसार य  वेशमागाची आव यकता असेल. 
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(४)  वेशमागा या लगत कवा समोर असलेले भूखंड/ इमारती- िजथे भूखंड कवा इमारती 

वेशमागा या समोर कवा लगत असतात, ितथे वेशमागाची ं दी िनयम मांक २३ म ये 
िविन द  के या माणे असावी. 

 

२०. २०. २०. २०.     र यांर यांर यांर यांच ेसरेंखनच ेसरेंखनच ेसरेंखनच ेसरेंखन    आिण आिण आिण आिण आंतरछेदआंतरछेदआंतरछेदआंतरछेद    
(अ.)  िजथे िवकास आराख ात तािवत असलेली ं दी आिण मंुबई महानगरपािलका अिधिनयम 

१८८८ अंतगत िविहत िनयिमत रेषेमुळे असलेली ं दी यां याम ये िवसंगती अस यास, 
यां यापैक  मोठी ं दी ा  धरली जाईल. तसेच, िवकास आराखडा र ता आिण मंुबई 

महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ अंतगत मंजूर िविहत रेषा याम ये र याची ंदी समान 
असेल परंतु संरेखना काही बदल झा यास िविहत रेषेनसुार सदर र याचे सरेंखन असले. 

 र यां या आंतर छेदनासाठी गोलाईसाठी, कट-ऑफ कवा ल े कवा आयु ांना समाधानकारक 
अशी त सम रचना र याचंी ं दी, वाहतूक, दृ ीचा ट पा इ यादी गो वर आधा रत रा न 
करावी.  

 र ते आिण यां या सगंम थानाचे संरेखन आयु ांकडून थळा या केले या य  
सीमांकनासापे  असेल. 

(ब)  गाडी या मागातनू (Carriage Entrance) भूखंडासाठी वेशमागः गाडी या मागातून भूखडंात 
वेशाक रता केलेला उतार भाग भूखडंा या सीमारेषेतच असावा. 

    

२१. २१. २१. २१.     महामाग आिण ं द र तेमहामाग आिण ं द र तेमहामाग आिण ं द र तेमहामाग आिण ं द र ते    
कोण याही थळाला, महामाग सुिवधासंाठी जसे इंधन भरणा क , िव ामगहृ े कवा णालय 
इ याद साठी वापर याचा ताव असलेली थळे वगळता महामागाला कवा ५२ मीटर कवा अिधक 
ं दी या र याला वेशमाग सुयो य ािधकरणाकडून परवानगी द यािशवाय थेट वेशमाग नसावा. 

परंतु अस े क , सदर िनयम महामागावरील कोण याही कायदशेीर िवकासाला आिण इतर िविन द  
र यानंा लाग ू होणार नाही जे सदर िनयमावली कायाि वत हो यापूव  अि त वात होते आिण यानंा 
कायम ठेव यासाठी पयायी उपाययोजना लाग ूकर यात आ या आहते. 

    

२२. २२. २२. २२.     भूभभूूभूबं द तबं द तबं द तबं द त    भखूडंाला भखूडंाला भखूडंाला भखूडंाला वेशवेशवेशवेशमागमागमागमाग/ / / / पोहोचमाग पोहोचमाग पोहोचमाग पोहोचमाग नसले या भखूडंाक रता वेशमाग नसले या भखूडंाक रता वेशमाग नसले या भखूडंाक रता वेशमाग नसले या भखूडंाक रता वेशमाग     
सव बाजूनंी इतर भूखंडानंी ा  भूखंडाबाबत हणजे, असा भूखंड याला कोण याही मागाला कवा 
वेशमागाव न वेश नाही, अशा भूखंडासाठी आयु  लगत या भूखंडातून कवा श यतो सावजिनक 

र या या सवात जवळ असले या लगत या भूखंडातनू वेशमाग दऊे शकतात. अशा वेशमागाचे 
भूसंपादन आिण वेशमागाचा खच भूबं द त भूखडंा या मालकाला सोसावा लागेल आिण आयु ांनी 
िनि त केले या अट या सापे  असेल. पयायी, संल  भूखंडातनू याला सावजिनक र यापयत 
वेशमाग आह,े या या मालकाने अशा भूबं द त भूखंडाला वेशमागाचा ह  दे यास तयार अस यास 
याला अशा भूखंडांवरील इमारत या बाजूला आव यक असले या मोक या जागेतनू दे याची परवानगी 
दली जाईल. 
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२३. २३. २३. २३.     अंतगत वेशाच ेमागअंतगत वेशाच ेमागअंतगत वेशाच ेमागअंतगत वेशाच ेमाग 
(१)  र या या कमान ं दीशी सवेा दलेले े फळ- असे भूखंड जे र यालगत नाहीत व ते अंतगत 

वेशमागालगत/समोर असावते, याची ं दी आिण इतर आव यकता खालील त ा मांक ७ 
म ये िनवासी आिण वािणि यक प ासाठी आिण खालील त ा मांक ८ म ये औ ोिगक 
प ासाठी नमूद के यानुसार आहते. 

 

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ७७७७    
िनवासी आिण वािणिनवासी आिण वािणिनवासी आिण वािणिनवासी आिण वािणि यक प ासंाठी ि यक प ासंाठी ि यक प ासंाठी ि यक प ासंाठी वशेमागाचीवशेमागाचीवशेमागाचीवशेमागाची    ं दीं दीं दीं दी    

वशेमागाची वशेमागाची वशेमागाची वशेमागाची 
लाबंीलाबंीलाबंीलाबंी    मीटरम य ेमीटरम य ेमीटरम य ेमीटरम य े

((((मीमीमीमी))))    

((((११११))))    

सेवा दलले े े फळ (चौ.मी)सेवा दलले े े फळ (चौ.मी)सेवा दलले े े फळ (चौ.मी)सेवा दलले े े फळ (चौ.मी)    
१५००१५००१५००१५००    

पे ा कमीपे ा कमीपे ा कमीपे ा कमी    
१५००१५००१५००१५००पे ा जा त पे ा जा त पे ा जा त पे ा जा त 
आिण आिण आिण आिण ४०००४०००४०००४०००पयतपयतपयतपयत    

४०००४०००४०००४०००पे ा जा त पे ा जा त पे ा जा त पे ा जा त 
आिण आिण आिण आिण १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० पयतपयतपयतपयत    

१०,०००१०,०००१०,०००१०,०००    पे ा पे ा पे ा पे ा 
जा तजा तजा तजा त    

मीटरम य े ं दी (मी)मीटरम य े ं दी (मी)मीटरम य े ं दी (मी)मीटरम य े ं दी (मी)    
((((२२२२))))    ((((३३३३))))    ((((४४४४))))    ((((५५५५))))    

७५ पे ा कमी  ६ ७.५ ९ १२ 
७५ पे ा अिधक 
आिण १५० पयत  

७.५ ७.५ ९ १२ 

१५० पे ा अिधक 
आिण ३०० पयत  ९ ९ ९ १२ 

३०० पे ा अिधक १२ १२ १२ १२ 
परंतु असे क ,  िनवासी अिभ यासात, वळ यासाठी जागा १५० मीटर लाबंीपयत या सरळ र यांना 
अनु ेय आह.े अित र  १५० मीटरची जागा वळ यासाठी दलेली अस यास १२५ मीटरपयत अित र  
लांबी अनु ेय असेल. येक बाबतीत वळ या या जागेचे े फळात ८१ चौ. मीटरपे ा कमी नसेल आिण 
कुठलेही मोजमाप ९ मीटरपे ा कमी नसेल. 
 

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ८८८८    
औ ोिगक प ासंाठी औ ोिगक प ासंाठी औ ोिगक प ासंाठी औ ोिगक प ासंाठी वेशवेशवेशवेशमागाचीमागाचीमागाचीमागाची    ं दी ं दी ं दी ं दी     

वशेमागाची वशेमागाची वशेमागाची वशेमागाची मीटरम य ेलाबंीमीटरम य ेलाबंीमीटरम य ेलाबंीमीटरम य ेलाबंी    ((((मीमीमीमी))))    वशेवशेवशेवशेमागाची ं दी मीटरम य े(मी)मागाची ं दी मीटरम य े(मी)मागाची ं दी मीटरम य े(मी)मागाची ं दी मीटरम य े(मी)    

((((११११))))    ((((२२२२))))    
१०० पयत ९. ० 

१०० पे ा अिधक ३०० पयत १२. ० 
३०० पे ा अिधक १५. ० 

(२)  िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ांसाठी वेश माग उपरोि लिखत त ा मांक ७ 
आिण ८ म ये द या माणे असून- 
(अ)  बाजू या मोक या जागांपासून वेगळा असावा परंतु इमारतीपासून ३ मीटरपे ा कमी 

नसावा.  
(ब)  याची ं दी िनयत ं दीपे ा एक मीटरने कमी ठेवता येऊ शकेल, जर भखूंड ह े

वेशमागा या फ  एकाच बाजूला असतील. 
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(क)  याची लांबी या या सु वातीपासनू ते तो वेशत असले या नंतर या यापे ा ं द 
असले या सावजिनक र यापयत मोज यात येईल. 

    

(३) (३) (३) (३)     अतंगत वशेमागाची अतंगत वशेमागाची अतंगत वशेमागाची अतंगत वशेमागाची जा त ं दी जा त ं दी जा त ं दी जा त ं दी     
कोण याही े ा या सवसाधारण िवकासासाठी आयु  वेशमागाची ं दी सदर िनयमावलीम ये 
नमूद केले या आव यक ं द पे ा अिधक ठेवू शकतात. 

    

((((४४४४) ) ) )     अंशतः बाधंीव अंशतः बाधंीव अंशतः बाधंीव अंशतः बाधंीव भखूडंाक रता वशेःभखूडंाक रता वशेःभखूडंाक रता वशेःभखूडंाक रता वशेः    
उ  िनदिशत असले तरी, अंशतः बांधीव भूखडंाक रता अ ाप बांध याचे े फळ ५००० 
चौ.मीटरपे ा अिधक नाही अशा ठकाणी ३.६ मीटरचा वेशमाग पुरेसा मानला जाऊ शकेल. 
जर असा वेशमाग बांधीव कमानी व पात  अस यास अशा वेशमागाची उंची ४.५ मीटरपे ा 
कमी नसेल. 
 

२४. २४. २४. २४.     मा गकाचंी मा गकाचंी मा गकाचंी मा गकाचंी कमान ं दीकमान ं दीकमान ं दीकमान ं दी    
एखादा र ता/माग/ अंतगत वेश माग यां या माफत इमारतीपयत वेश याचा माग खालील त ा 

मांक ९ म ये िविन द  केले या फरशी बसिवले या मा गके ारे असावा. मा गकेची लांबी सवात लाबंचा 
भूखंड कवा इमारतीपासून िनयम मांक २३ नुसार तािवत अंतगत र यापयत कवा तो िजथनू सु  
होतो या अि त वातील र यापासून िनि त केली जाईल. 

    

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ९९९९    
मा गकाचंी मा गकाचंी मा गकाचंी मा गकाचंी ं दी ं दी ं दी ं दी     

िवकासाच े कारिवकासाच े कारिवकासाच े कारिवकासाच े कार    
((((११११))))    

मा गकाचंी मीटरम य ेलाबंी मा गकाचंी मीटरम य ेलाबंी मा गकाचंी मीटरम य ेलाबंी मा गकाचंी मीटरम य ेलाबंी ((((मीमीमीमी))))    

((((२२२२))))    
मीटरम य े ं दी (मी)मीटरम य े ं दी (मी)मीटरम य े ं दी (मी)मीटरम य े ं दी (मी)    

(३)(३)(३)(३)    

 

(i) िनवासी इमारती 

५०पयत 
४०पयत 
३० पयत 
२० पयत 

३.० 
२.५ 
२.० 
१.५ 

(ii) िबगर िनवासी इमारती २० पयत  
५० पयत आिण यापे ा जा त 

१.५ 
३.० 

    
२५. २५. २५. २५.     बाधं याबाधं याबाधं याबाधं याच ेच ेच ेच ेआिण दखेभालीची आिण दखेभालीची आिण दखेभालीची आिण दखेभालीची वेशवेशवेशवेश    मा यमेमा यमेमा यमेमा यमे    

(१)  सवसाधारणः आयु ांनी िनदिशत के यानुसार वेशमाग ह ेसमतल, खडीचा र ता, डाबंरीकरण, 
तरीकरण (Flagged), फरशी बसवलेले, मलिनसाःरण व था केलेले, पा याचा िनचरा 

होणारे, र यावरील दवाब ीची सोय असणारे, पाणीपुरवठा जलवािह या असणारे व 
सावलीक रता झाडे असणारे असे असावेत. िनयम माकं २३ म ये कमान आव यक ं दीपे ा 
कमी ं दी करणा या कोण याही संरचना कवा रचना यां या अित माणापासून ती मु  
असावीत आिण आयु ांनी समाधानकारक मानले या प रि थतीत यांचे प रर ण कर यात 
यावे. 
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(२)  खासगी र ताः जर कोणताही खासगी र ता कवा इतर वेशमाग उ िलिखत उपकलम (१)म ये 
िविन द  के या माणे बांधले नाही कवा प ररि त केले नाहीत तर आयु  लखेी सुचने ारे, 
सदर र या या समोरील कवा इतर वशेमागा या कवा लगत या वेशमागा या कवा अशा 
र यामधून घेतले या वेशमागा या कवा इतर वेशमागा या कवा यांना उपरो  कामांमुळे 
फायदा होत आह ेअशा मालकाला/मालकांना आदेश दतेील क  यांनी उपरो  आव यकतांपैक  
कोणतीही एक कवा सव आव यकताचंी पूतता, आयु  िनदश दतेील या प दतीने व या 
कालावधीत पूण करा ात. जर मालकाने अथवा मालकांनी सदर िनदशांची पूतता केली नाही तर 
आयु  सदर कामा या अंमलबजावणीची व था करतील आिण मालक अथवा मालकांकडून, 
कामाचा खच वसूल करतील. 

(3)  वेशमागाची लाबंी कशी मोजावीः मु य वेश मागाची लांबी सवात लांबचा भूखंड कवा 
इमारतीचा भूखंड आिण मु य र यादर यान या अंतराव न िनि त केली जाईल. सहा यकारी 
वेश मागाची लांबी या या या या सु वातीपासून ते तो वेशत असले या पुढील यापे ा ं द 

असले या र यापयत मोजली जाईल. 
 

२६. २६. २६. २६.     भखूडंाचाभखूडंाचाभखूडंाचाभखूडंाचाअिभ यासअिभ यासअिभ यासअिभ यास////एक ीकरणएक ीकरणएक ीकरणएक ीकरण////पोटिवभाजनपोटिवभाजनपोटिवभाजनपोटिवभाजन    
(१)  अिभ यास कवा पोटिवभाजन/एक ीकरण तयार कर याची आव यकता िनमाण करणारी 

प रि थतीः खालील गो साठी अिभ यास कवा पोटिवभाजन/एक ीकरण सादर कर यात यावेः 
(अ.)  जे हा एखा ा भूखंडावर एकापे ा अिधक इमारती (मु य इमारतीला सहा यभूत असलेली 

इमारत वगळता) तािवत असतील 
(ब)  जे हा कोण याही भूखंडा या भागाचा िवकास कवा पुन वकास करताना याचे िवभाजन 

कवा पोटिवभाजन/ भूखंडाचे एक ीकरण यांचा समावशे असेल. 
(क)  जे हा िवकासाअंतगत असलेला भूखंड कोण याही प ात २००० चौ.मीटर कवा 

यापे ा अिधक असेल. 
(२)  समावेशः- येक पोटिवभाजन/ एक ीकरण/ अिभ यासात पोटिवभाजनानतंर उपभूखंडांचा 

समावेश असेल, ितथपयत वेशमाग, आरओएस, अस यास िनयम माकं २३ आिण २७ अंतगत 
आव यक, सहा यभूत वापरासाठी जागा, अस यास िनयम मांक २४ आिण २८ नुसार आव यक 
अस यास, तसेच सव कारची आर णे, नामिनदशने, वाटप, िवकास आराख ांतगत र ते कवा 

तािवत र ते ं दीकरण आिण एमएमसी कायदा, १८८८ अंतगत िनयत केले या िनयिमत 
र यां या रेषा यांचा समावशे असेल.  

 परंतु असे क , आयु  आरि त/ वाटप केले या थळां या सीमारेषांम ये तडजोडी कर याची 
परवानगी े फळात कोणतीही घट न करता याच धारणेत आिण िवकासानु प प ीय 
तरतुद नुसार दऊे शकतात. तसे करत असताना ते बदलले या, वाटप केले या/ आरि त थळांच े
आकार असे असतील जे सदर िनयमावलीनुसार िवकिसत करता येतील याची खातरजमा 
करतील. 

(३)  कमान भूखंड े फळः िविवध वापर कारां या अनु ये िवकासासाठी अनु ेय कमान भूखंड 
े फळ आिण यांचे कमान मोजमाप खालील त ा मांक १० म ये िविन द  के या माणे 

असतीलः 
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त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं १०१०१०१०    
िविवध वापरासंाठी कमान भखूडं े फळिविवध वापरासंाठी कमान भखूडं े फळिविवध वापरासंाठी कमान भखूडं े फळिविवध वापरासंाठी कमान भखूडं े फळ    

अन ुअन ुअन ुअन ु
....    

भवूापरभवूापरभवूापरभवूापर    
((((२२२२))))    

भखूडं े फळ भखूडं े फळ भखूडं े फळ भखूडं े फळ ((((चौ.मीटरचौ.मीटरचौ.मीटरचौ.मीटर))))    

((((३३३३))))    

िवकासाचा कारिवकासाचा कारिवकासाचा कारिवकासाचा कार    
((((४४४४))))    

१. िनवासी आिण वािणि यक (खालील 
२, ३ आिण ४ मधील वगळता)  

(i) २५ आिण अिधक परंत ु४० पे ा कमी  रांगते (row) 

(ii) ४० आिण अिधक परंतु १२५ पे ा 
कमी 

रांगते (row)/ 
िनम वतं   

(iii) १२५ पे ा जा त परंतु ९.० 
मीटरपे ा कमी मोजमाप नसलेले  

रांगते (row)/ 

िनम वतं / वतं   
२ पुनवसन आिण पुन थापनाक रता 

भूखंड / झोपडप ी सुधारणा / 
पुनबाधकाम योजना  

२१ कमान ३.० मीटर या ं दीसह  
 

रांगते (row) 

३. इंधन भर याचे थानक   

(अ) सवेा सुिवधािशवाय ५४५ (एक मोपमाप १६.७५ मीटरपे ा 
कमी नसलेले) 

वतं  

(ब) सवेा सुिवधासह  ११०० (एक मोपमाप आकारमान 
३०.५० मीटरपे ा कमी नसलेले)  

वतं   

४. िच पटगृह, सभागृह ित सीट ३ चौ.मीटर वाहनतळ 
गरजासंह  

 

५. मंगल कायालय / सावजिनक 
सभागृह   

१०००  

६ औ ोिगक ३०० (१५ मीटरपे ा कमी नाही अशा 
ं दीसह)  

वतं  

    

२७. २७. २७. २७.     अिभ यास/ भखूडंावरील अिभ यास/ भखूडंावरील अिभ यास/ भखूडंावरील अिभ यास/ भखूडंावरील मनोरंजनासाठी या मनोरंजनासाठी या मनोरंजनासाठी या मनोरंजनासाठी या मोक या मोक या मोक या मोक या जागाजागाजागाजागा    
(1) िनवासी आिण वािणि यक अिभ यासाम ये मनोरंजनासाठी या मोक या जागा  

(अ) ा ी- वैयि क भूखंडांतील एकाच इमारती या िवकासाक रता कोण याही अिभ यासात 
कवा उपिवभाग कवा पोटिवभाजन/ एक ीकरणासाठी िनवासी आिण वािणि यक 

प ात मनोरंजना या मोक या जागा (आरओएस) खालील माणे असा ात. 
 

(i) १००१ चौ. मीटर ते २५०० चौ मीटरपयत े फळ  १५ ट े  

(ii) २५०१ चौ. मीटर ते १०,००० चौ मीटरपयत े फळ  २० ट े  

(iii) १ १०,००० पे ा अिधक े फळ  २५ ट े  
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सदर आरओएस वेशमाग/ अंतगत र त/े नामिनदशने कवा आर णे, िवकास िनयोजन 
र ते आिण र ते ं दीकरणासाठी जागा यां या ित र  असतील आिण श य िततके त े
एकाच ठकाणी दलेले असावेत. तथािप, िजथे अिभ यासाचे े फळ कवा 
पोटिवभाग/एक ीकरण/ भूखंड यांच े े फळ ५००० चौ. मीटरपे ा अिधक असेल अशा 
ठकाणी आरओएसची तरतदू एकापे ा अिधक ठकाणी केली जाऊ शकते परंतु अशा 
ठकाणांपैक  कमान एका ठकाणाचा आकार १००० चौ.मी.पे ा कमी नसेल. शै िणक 

संरचना संल  वतं  डागंण अस यास अशा आरओएसची आव यकता असणार नाही. 
 

िनयम मांक ३३ मधीलतर तदु बाबत आरओएस वतं र या िन दि त के यास सबंंिधत 
िनयमावलीत नमूद के या माणे कवा उ  िनदिशत आरओएसची तरतूद करावी. 
 

परंतु असेही क , िनयम मांक ३३ (५), ३३ (७) ३३ (८), ३३ (१०), ३३ (१५) आिण 
३३(२०) (अ) अंतगत पुन वकास योजनांबाबत आरओएस या तरतुदी िनयोजनातील 
िनबधांमुळे कमी कर यात आ यास कमान ८ ट े  कायम राख यात या ात. परंत ुअसेही 
क , िनयम मांक ३३ (५) अंतगत पुन वकासा या तावात उ िलिखत असलेला 
आरओएस ८ ट यांपे ा जा त अस यास या राख यात या ात. 

 
(ब)  कमान े फळ-असा कोणताही आरओएस १२५ चौ.मीटरपे ा कमी नसावा. 
(क)  कमान मोजमाप- अशा आरओएसचे कमान मोजमाप ७.५ मीटरपे ा कमी नसेल आिण 

अशा आरओएसची सरासरी ं दी १६.६ मीटरपे ा कमी अस यास याची लाबंी सरासरी 
ं दी या तुलनेत अडीच पटांपे ा जा त नसेल. 

(ड)  वेशमागः आरओएससाठी असले या येक भूखंडासाठी अिभ यासातील येक 
इमारतीपासून थेट वेशमाग नस यास वतं  वेश माग असावा.  

(इ)  मालक - अशा आरओएसची मालक  एका तरतुदी ारे अिभह तांतरण करारना याम ये 
आरओएस यां या नावावर नमूद केले आह ेअशा सव मालम ा मालकांना दली जाईल. 

(फ)  झाडांची वाढ- खालील (ग) अंतगत नमूद केले या अनु ेय संरचनांनी ा  केले या 
े फळािशवाय आरओएस कायम व पी मोक या व िवनाआ छा दत असा ात सव 

मालक आिण ताबादारानंा बाग कवा मैदान याक रता वेश सुकर असेल आिण 
खालील माणे तेथे झाडे लावली जातील-  

(अ)  संपूण आरओएस या भूखंडावर ित १०० चौ.मी. कवा या या भागात ५ झाडे या दरान े
लाव यात यावीत. 

(ब)  या भूखंडावर आरओएस आव यक नसेल अशा ठकाणी ित १०० चौ. मीटर कवा 
या या भागात १ झाड या दराने लाव यात यावीत. 

(ग)  आरओएसम ये अनु ेय असणारे संरचना / वापरः  

(i) एका तकु ात ४०० चौ.मीटरपे ा जा त असणा या आरओएसम ये ऊ व/ भूिमगत 

जलायश/ टा या, िव तु उपक , उदचंन क , ओ या कच या या उपचारासाठी 
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सुिवधा या ि थत बांधता येतील आिण या आरओएसमधील यांनी ा  केलेली 
जागा आरओएस या १० ट यांपे ा जा त नसावी.  

(ii)  एका तुक ात आिण एकाच ठकानी १००० चौ. मीटर कवा यापे ा जा त 
असणा या आरओएसम ये पॅि हिलय स, ायामशाळा, लब हाऊसेस, जलतरण 
तलाव आिण खेळ तसेच मनोरंजना या उप मांसाठी इतर संरचना एका ठकाणी 
एकूण आव यक आरओएस या १५ यांपे ा जा त नाही अशा बांधीव े ासह 
अनु ेय असतील. अशा सरंचना या जो याचे े फळ सदर िनयमावलीअंतगत एकूण 
आव यक आरओएस या े फळा या १० ट यांपयत मया दत असावे. अशा 
कोण याही संरचनचेी एकूण उंची जी तळमजला + पिहला मजला असेल ती ८ 

मीटरपे ा जा त नसावी. बडॅ मटन कोट/ ॅ श कोटला समािव  क न घे याक रता 
सदर संरचनांची उंची १३ मीटरपयत वाढवता यईेल. िजथे आरओएसम ये 
लबहाऊस तािवत आह े अशा ठकाणी ायामशाळा/तंदु ती क /योगालय 

यांची तरतूद लबहाऊसम येच करावी असा आ ह कर यात यावा. अशा डा 
आिण मनोरंजन उप मांसाठी या सरंचना खालील गरजानंु प असा ातः- 

 
(अ)  अशा संरचना आिण इतर लगत या जागाचंी मालक  अिभह तांतरण 

करारना यातील तरतुद नुसार सव मालकां या नावे असेल यां या एकि त 
धारकानसुार अिभ यासास कवा पोटिवभाजन/एक ीकरणात जिमनीचा भूखंड 
आरओएस कवा आर.जी. हणून ठेव याची आव यकता आह.े 

(ब)  अशा संरचनां या बांधकामांचा ताव मालक/गृ.िन.सं था/ गृ.िन.सं थाकंडून 
कवा गृ. िन. सं थांचे संघरा य यांजकडून आलेला ताव हणून असावा आिण 

तो मालक/अशा गृ. िन.सं थांचे सद य/सं था/सं थांच े संघरा य समूह यां या 
फायदशेीर वापरासाठी असावा. 

(क)  अशा संरचनांचा वापर करमणुक या उप मांिशवाय इतर कोण याही 
कारणांसाठी केला जाऊ नये. 

(ड)  आरओएसचे उव रत े फळ मोकळे व िवनाआ छा दत असावे व सव सद यांना 

मनोरंजनाच े थान, बगीचा कवा डांगण हणून याम ये सुकर वेश असावा. 

(इ) मालक कवा सं था कवा सं था कवा सं थाचे संघरा य आयु ांकडे उ  िनदिशत 
(अ) ते (ड) या अटी मा य अस याबाबत न दणीकृत हमीप  सादर करतील. 

 

(२)  औ ोिगक भूखडं/ औ ोिगक भूखंडाचा अिभ यास यामधील आरओएसः १०००चौ. मीटर कवा 
यापे ा अिधक े फळ असले या कोण याही औ ोिगक भूखडंातील एकूण े फळा या १५ 

ट े  े फळ आरओएस हणून असावे जे खालील बाब या सापे  असेलः- 
i. अशा आरओएसना वेश याचे पुरेसे वेश माग असावते आिण ते अशा रतीन े ि थत 

असावेत क  उ ोगात काम करणा या ना ते सोयी करपणे वापरता येतील. 
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ii. असे आरएसओ कायम व पी मोकळे व िवनाआ छा दत असावेत आिण त े सव 
मालकांना आिण भोगवटादारांना वेश सुकर असावेत आिण यावर ित १०० चौ. 
मीटरमागे पाच झाडे या दराने कवा इतर करणी १०० चौ. मीटरमागे एक झाड या 
दराने लावली जावीत. 

 

टीपःटीपःटीपःटीपः        १....  उपरो  मनोरंजना या मोक या जागेच ेसमूिचत ािधकरणाला ह तांत रत करावया या 

िवकासिनयोजन र याच े े /िपछेहाटीचे े /आर णाचे े  वगळून प रगणन कराव.े 

२....  आव यक मनोरंजना या मोकळया जागे या ६०६०६०६०% मनोरंजनाची मोक या जागेची केवळ  

जिमनीवर तरतुद करावी आिण यापैक  कमान ५०५०५०५०% े  पाणी िझरपणे सगुम हाव े

याक रता जिमनीवर असाव े आिण उव रत मनोरंजना या मोक या जागे या ४०४०४०४०% 

मनोरंजना या मोक या जागेची इमारत रेषेपिलकडे ेिपत पोिडयमवर तरतुद करता 

येईल. जिमनीवरील मोकळी जागा फरसबंद क  नय े व संपूण मनोरंजना या जागेला 

भूखंडावरील/अिभ यासातील रिहवाशांना वेशउगमता असावी. 

    
२८. २८. २८. २८.     उपकउपकउपकउपक     

((((एएएए) ) ) )     िव तु ाहक उपक  िव तु ाहक उपक  िव तु ाहक उपक  िव तु ाहक उपक  (सीएसएस)(सीएसएस)(सीएसएस)(सीएसएस) ////    िवतरण उपक  (डीएसएस)िवतरण उपक  (डीएसएस)िवतरण उपक  (डीएसएस)िवतरण उपक  (डीएसएस)  

कोण याही भूखंडा या, इमारती या कवा संकुला या िवकास/ पुन वकासाबाबत िव तु 
उपक ाची तरतूद खालील माणे अनु ेय असेल.    

    

त ात ात ात ा    माकं माकं माकं माकं ११११११११: : : :     ाहक ाहक ाहक ाहक     उपक ासंाठी भखूडं े फळाची आव यकता (सीएसएस)उपक ासंाठी भखूडं े फळाची आव यकता (सीएसएस)उपक ासंाठी भखूडं े फळाची आव यकता (सीएसएस)उपक ासंाठी भखूडं े फळाची आव यकता (सीएसएस)    
अन.ुअन.ुअन.ुअन.ु    

....    
भखूडं े फळ (चौ.मी.)भखूडं े फळ (चौ.मी.)भखूडं े फळ (चौ.मी.)भखूडं े फळ (चौ.मी.)    

सीएसएससीएसएससीएसएससीएसएस////डीएसएससाठी कमाल भखूडं े फळ चौ. डीएसएससाठी कमाल भखूडं े फळ चौ. डीएसएससाठी कमाल भखूडं े फळ चौ. डीएसएससाठी कमाल भखूडं े फळ चौ. 
मीटरम येमीटरम येमीटरम येमीटरम ये    

१. १०००पयत  िनरंक 
२. १००० पे ा जा त आिण २००० पयत  ४०.०० (८.० X ५.० चा एक ा सफॉमर) 
३.  २०००पे ा अिधक आिण ४००० पयत  ६६.००(१२.० X ५.५ चा एक ा सफॉमर)  
४. ४००० पे ा अिधक आिण २०००० पयत  १४३ ( येक  १३.० X  ५.५ आकाराचे दोन 

ा सफॉमस)  
५. २०,००० पे ा अिधक आिण ४०,००० 

पयत  
७२०  
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टीटीटीटीपपपप::::    

(अ)  सीएसएस एखा ा इमारतीचा भाग अस यास संबंिधत वीज िवतरण कंपनीन ेआ ह केले या सव 
सुर ा पूवकाळज ची आिण मु य अि शमन अिधका याने िनदिशत केले या आव यक या 
बाब ची पूतता करेल. 

(ब)  अशा नेमून दले या सावजिनक जागेचा िवकास आिण प रर ण संबंिधत वीज िवतरण कंपनी, 
आयु ांनी िनदश द या माणे वखचान ेकरेल. 

(क)  उ  िनदिशतां या थापनसेाठी सदर थापनां या आिण सहा यभूत थापनां या तांि क 
आव यकतानंुसार यं णे या काय म कायासाठी आव यक असले या उंचीचा िनकष चटई े  
िनदशांकात ल ात न घेता मा य केला जाईल. 

(ड)  सीएसएससाठीची तरतूद वीज िवतरण कंपनीकडून येक िवकासा या वेळी स ची केली 
जाणार नाही. वीज िवतरण कंपनीतील त  सीएसएस या गरजेच े मू यमापन आसपास या 
प रसरात उपल ध असले या सुिवधाचंा िवचार क न करतील. 

(इ)  सीएसएस/ डीएसएस यानंा आरओएसम ये अशा रतीन ेबांध याची परवानगी दली जाईल क  
याचे े फळ िनयम मांक २७ म ये िनयत मयादपेे ा जा त होणार नाही. 

(फ)  उपक ाचा ताव असले या भूखंड/जागेची मालक  सबंंिधत मालक/गृ. िन. सं था/सघंटना कवा 

याचे ह  असले या कडे असेल आिण वापराचे ह  सबंंिधत सीएसएस/डीएसएस 
अि त वात व कायाि वत   असेपयत सबंंिधत वीज ािधकरणाकडे असतील. 

(ग)  उपक ाचे बांधकाम अशा रतीने कर यात याव ेक  ते, मु य इमारतीपासून कमान तीन मीटर 
अंतरावर असेल आिण सामा यतः आव यक या बाजू या मोक या जागावंर कवा िनयत ं दी 
कवा अंतगत वेशमाग कवा मो ा मोक या जागांना बाधा आणेल असे नसावे कवा 

आयु ांनी िनि त के या माणे असावे. 
    

((((बीबीबीबी) ) ) )     िवतरण उपकिवतरण उपकिवतरण उपकिवतरण उपक ////    हण उपक  हण उपक  हण उपक  हण उपक  ////    अित उअित उअित उअित उ     दाबादाबादाबादाबाचेचचेेचे    हण उपकहण उपकहण उपकहण उपक     याक रतायाक रतायाक रतायाक रता    भखूंड े फळा या भखूंड े फळा या भखूंड े फळा या भखूंड े फळा या 

आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    (डीएसएस(डीएसएस(डीएसएस(डीएसएस////    आरएसएसआरएसएसआरएसएसआरएसएस////इएच हीआरएस)इएच हीआरएस)इएच हीआरएस)इएच हीआरएस)    

अन ुअन ुअन ुअन ु
माकंमाकंमाकंमाकं    

भखूडं े फळ भखूडं े फळ भखूडं े फळ भखूडं े फळ ((((चौचौचौचौ. . . . मीमीमीमी.).).).)    
डीएसएसडीएसएसडीएसएसडीएसएस////    आरएसएसआरएसएसआरएसएसआरएसएस////    इएच हीआरएससाठी चौ.मीटरम य ेइएच हीआरएससाठी चौ.मीटरम य ेइएच हीआरएससाठी चौ.मीटरम य ेइएच हीआरएससाठी चौ.मीटरम य े

कमाल भू े फळकमाल भू े फळकमाल भू े फळकमाल भू े फळ    
१. २०००० पे ा अिधक आिण 

४०,००० पयत  
 संबंिधत िव तु ािधकरणा या गरजनेुसार 
डीएसएस/आरएसएससाठी ७२१ ते १२०० (कमाल) 

२. ४०,००० पे ा अिधक  सबंंिधत िव तु ािधकरणा या गरजेनुसार 
डीएसएस/आरएसएससाठी ३५००(कमाल) 

३. अितउ  दाबाच े हण उपक  
(इएच हीआरएस)  

वीज िवतरण कंपनी या गरजेनुसार यां या संकुलात 
इएच हीआरएसचे बांधकाम अनु ेय असेल. 
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टीटीटीटीपपपप----    

अ.  सदर थापनां या आिण सहा यभूत थापनां या तांि क आव यकतेनुसार यं णे या काय म 
कायासाठी आव यक असले या उंचीचा िनकष चटई े  िनदशांक ल ात न घेता मा य केला 
जाईल. 

ब.  डीएसएस/ आरएसएस/इएच हीआरएस यांचे पीओएसखाली बांधकाम अशा रतीने अनु ेय असो 

क  डीएसएस/ आरएसएस/इएच हीआरएस यांनी ा  केलेल े प रणामकारक े फळ अशा 

िवकिसत पीओएस या े फळा या २० ट यांपे ा जा त नसेल. तथािप, अपवादा मक 

बाब म ये, सदर मयादा आयु ां या िवशेष परवानगीने वाढवता येऊ शकेल. भूिमगत डीएसएस/ 

आरएसएस/इएच हीआरएस बांध यासाठी महापािलकेची िविश  परवानगी घे यात यावी आिण 
ती अटी व शत  आिण लागू असले या शु का या सापे  असावी. अशा रतीन ेवाटप केले या 
पीओएसचा िवकास आिण प र ण संबंिधत वीजिवतरण कंपनीकडून वखचाने केला जाईल 
आिण ती आगमन आिण िनगमनासाठी आव यक कमीत कमी जागा वगळता सवसाधारण 
जनते या वापरासाठी खुली असेल. 

क.  वीजपुरवठा कंपनी या भूखंडावर डीएसएस/ आरएसएस/इएच हीआरएस यांची तरतुद करता 

येईल कवा उ  िनदिशत के या माणे भूखंडा या आव यकतनेुसार असा भूखंड सबंंिधत वीज 

पुरवठा कंपनीकडून शासना या धोरणानुसार भूसंपा दत/ ा  करता येईल. 

ड.  सबंंिधत वीज िवतरण कंपनीने आ ह केले या सव सुर ा पूवकाळज ची पूतता करावी. 

    

२९२९२९२९. . . .     मो ा धारणामो ा धारणामो ा धारणामो ा धारणातीलतीलतीलतील////अिभ यासातीलअिभ यासातीलअिभ यासातीलअिभ यासातील    िवकासामधील अित र  सुिवधािवकासामधील अित र  सुिवधािवकासामधील अित र  सुिवधािवकासामधील अित र  सुिवधा    
ए)  िनवासी आिण वािणि यक प ांम ये २ हे टरपे ा अिधक े फळा या अिभ यासात कवा 

उपिवभाग/एक ीकरणाम ये शॉ पग सटस/ िडपाटमटल टोअस यां यासाठी भूखंडाची तरतूद 

करावी. असे सटस/ टोअसचा एकूण बीयूए (बांधीव े ) भूखंडा या े ीय मूळ चटई े ा या 

५ ट यांपयत असू शकेल. अशा सटस/ टोअसवर लागू असले या अटी आिण शत  
खालील माणे असतीलः 
१. सटर/ टोअर एकाच ठकाणी असेल कवा अिभ यासात अशा रतीने िवत रत असावीत क  

जेणेक न अिभ यासा या िविवध िवभागांमधून यांचा वेश सुकर असले. 
२. सदर सटस/ टोअस ३१ मीटर ं दीपे ा अिधक मो ा र यावंर नसतील. 

३. कोण याही सावजिनक र यावर वेशमाग कवा दशनी बाजू नसले या टॉवस 

इमारत म ये शॉ पग सटरची तरतूद करता येऊ शकेल.  

४. अिभ यासात सटस/ टोअसची तरतदू तळमज यावर आिण वर या मज यांवर कवा 
तळमज यावर आिण वर या मज यांचा वापर िनवासी उ ांसाठी तसेच बकँा कवा 
वै क य कवा दतंवै क सेवाक यासाठी सुिवधा हणून केला जाऊ शकेल. 
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िनयम मांक २ या कलम (३०) म ये प  के या माणे वापर असतील, परंत ु असेही क , 
उपहारगृह/ आहा रका ह े िनवासी इमारतीत अनु ेय नसतील. अित र  वापरांम ये खालील 
बाब चा समावेश असेलः 
(अ) करकोळ वसाय चालव यासाठी टोअस कवा दकुाने. तथािप, आयु ां या 

परवानगीचा अपवाद वगळता वाला ाही सािह याची साठवणूक कवा िव  केली 
जाणार नाही. 

(आ) केवळ वैयि क सेवा आ थापना, 
(इ)  शीत पदाथ टोअस. 
(ई) कप ांसाठी धुलाई आिण इ ी या आ थापना, येक  २०० चौ.मीटरपे ा अिधक 

चटई े  नसलेले आिण ५९० अंश सेि सयस पे ा कमी लॅश पॉइंट इत या ावणांचा 
वापर ऩसलेले, ३० कलोपे ा अिधक कोर ा भाराची मता असले या मशी स आिण ९ 
पे ा अिधक रोजगारावर नसले या , एकूण वीज आव यकता ४ कलोवॉ सपे ा 
अिधक नसेल. 

(उ) सोनार, लोहार, घ ाळे आिण कालदश  दकुाने आिण यांची दु ती, सायकलची दकुान े
आिण यांचे भाडे आिण दु ती, ऑि टिशय सची दकुाने आिण ऑि टकल लास ाइंिडग 
आिण दु ती दकुाने, सगंीत साधने दकुाने आिण यांची दु ती, िप चर े मग, रेिडओ, 
दरूदशन आिण घरगुती उपकरणांची दकुाने आिण याचंी दु ती, छ ीची दकुान े आिण 
यांची दु ती आिण यां या कापडाचे काम, येक ठकाणी ९ पे ा अिधक रोजगारावर 

नसले या . 
(ऊ) कॉफ  िव े ती दकुाने आिण दळ या या आ थापना, येक  ०.७५ कलो वॉ सपे ा 

अिधक नाही अशी इलेि क मो ट ह ताकद (०.०२५ कलोवॉ स येक  वैयि क मोटर) 

(ऋ) बेक या यावर मजला नसले, उ पादन े फळ ७५ चौ. मीटरपे ा अिधक नाही अशा 
रतीन े ापणारे आिण ९ पे ा अिधक लोकांना रोजगार नसलेल,े िजथे िवजेची 

आव यकता ४ कलोवॉ सपे ा अिधक नसेल, िजथ ेकेवळ िव ुत ओ ह सचा वापर केला 

असेल आिण १२ कलोवॉ सपयत अित र  िह टग भार अनु ेय असेल. 

(ऌ) िमठाईची दकुाने आिण खा या या व तू बनव यासाठी तसेच िव साठी आ थापना यात 
उ पादनाचा समावेश नसेल, ित आ थापना ७५ चौ.मीटरपे ा अिधक े फळ नसेल 
आिण ९ पे ा अिधक ना रोजगार नसेल आिण िवजेचा १.१२ कलोवॉ सपे ा 
अिधक वापर नसेल, तसेच ऊस आिण फळांचा रस काढणा या आ थापना िजथे सहापे ा 
अिधक ना रोजगार नसेल आिण १.१२ कलोवॉ सपे ा अिधक िवजेचा वापर नसेल 
अशा ठकाणी २५ चौ. मीटरपे ा जा त नसले या े फळात. 

(ऍ) भा या, फळे, फुलांची दकुान े
(ऎ) योगशाळेसह फोटो ा फक टुिडओ, फोटोकॉपी, ि हिडओ आिण ि हिडओटे पग 

आ थापना इ याद सह आिण यां या योगशाळा, येक चे े फळ ५० चौ.मीटरपे ा 
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अिधक नाही आिण ९ पे ा अिधक लोकांना रोजगार नाही आिण ३.७५ 
कलोवॉ सपे ा अिधक िवजेचा वापर नाही. 

(ए) सगंणका या वापरासह डेटा ोसे सग युिनट 
(ऐ) ॅ हल एज सी 

(बी)        कडरगाटन शाळा, दधू क , िव ुत उपक , बस थानक इ यादी सावजिनक साधनसुिवधा 
क पांतगत पुरव यात आ यास अशा सुिवधेच े े फळ एकूण भूखंड े फळा या पाच 

ट यांपे ा अिधक नसेल असे े फळ चटई े  िनदशांकापासून मु  असेल. 
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भाग भाग भाग भाग V    
चटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकं    

 
३०. ३०. ३०. ३०.     चटई े  िनदशाकं आिण चटई ेचटई े  िनदशाकं आिण चटई ेचटई े  िनदशाकं आिण चटई ेचटई े  िनदशाकं आिण चटई े ////बाधंीव े  (बीयएू) प रगणन, सदिनका घनता आिण बाधंीव े  (बीयएू) प रगणन, सदिनका घनता आिण बाधंीव े  (बीयएू) प रगणन, सदिनका घनता आिण बाधंीव े  (बीयएू) प रगणन, सदिनका घनता आिण 

संरि त िवकास संरि त िवकास संरि त िवकास संरि त िवकास  
(अ) (अ) (अ) (अ)     चटई े  िनदशाकं आिण चटई ेचटई े  िनदशाकं आिण चटई ेचटई े  िनदशाकं आिण चटई ेचटई े  िनदशाकं आिण चटई े ////    बीयएू प रगणनबीयएू प रगणनबीयएू प रगणनबीयएू प रगणन    

१.  चटई े  िनदशांक/बीयूए या प रगणनाक रता भूखंडाचे एकूण े फळ यानंतर केवळ 
नवीन िवकासकामांसाठी खालील माणे लागू होईल. 

 

त ा त ा त ा त ा १२१२१२१२ 
िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ामं य ेचटई े  िनदशाकं िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ामं य ेचटई े  िनदशाकं िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ामं य ेचटई े  िनदशाकं िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ामं य ेचटई े  िनदशाकं  

तभं तभं तभं तभं 
....    

ेे ेे     
    

    
प ाप ाप ाप ा    

े ीये ीये ीये ीय    
(मळू (मळू (मळू (मळू     च. च. च. च. 

.े िन.).े िन.).े िन.).े िन.)    

अिधमू य अिधमू य अिधमू य अिधमू य 
आका न आका न आका न आका न 
अित र  अित र  अित र  अित र  
चटई े  चटई े  चटई े  चटई े  
िनदशाकंिनदशाकंिनदशाकंिनदशाकं    

अनुअनुअनुअनुमतमतमतमत    
टीडीआरटीडीआरटीडीआरटीडीआर    

अनु ये अनु ये अनु ये अनु ये 
चटई े  चटई े  चटई े  चटई े  
िनदशाकंिनदशाकंिनदशाकंिनदशाकं    

((((४+५+६४+५+६४+५+६४+५+६))))    

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
I शहर  िनवासी/ 

वािणि यक  

१.३३ ०.३४ ०.३३ २.० 

II उपनगरे आिण िव ता रत उपनगरे      

 I बीएआरसीसाठी िच हां कत ‘एम’ 
िवभागातील े  आिण पूव ु ी महामागावर 
पि मलेा ि थत ‘एन’ भागाम ये समािव  

िवभाग, उ रेकड े ‘एन’  िवभागाची उ र 
सीमा, पूवला ठाण े खाडीपयत आिण 
दि णेकडे ‘एन’ िवभागा या दि ण 
सीमारेषेपयत  या सीमेतील 

िनवासी/ 
वािणि यक  

०.७५ - - ०.७५ 

 ii आ से, माव गावातील आिण पी/उ र 
िवभागातील एरंगळ, आर िवभागातील गोराई 
आिण मनोरी गावांतील सीआरझेडबािधत 

े , गावठाण वगळून  

िनवासी/ 
वािणि यक  

०.५ - - ०.५० 

 iii उपनगरामंधील तसेच िव ता रत 
उपनगरामंधील उव रत े   

िनवासी/ 
वािणि यक  

१.० ०.५ ०.५ २.० 

III  शहर  औ ोिगक १.० - - १.० 

IV  उपनगरे आिण िव ता रत उपनगरे औ ोिगक  १.० - - १.० 



 

 

 

 

 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

84 

Yeeie - V ®eìF& #es$e efveoxMeebkeÀ [ermeerDeej-2034 

 

२.  अनु ेय चटई े  िनदशांक िवकास िनयोजन र त े / मुंबई महापािलका अिधिनयमांतगत 
या र यासंाठी मंजूर/ तािवत िविहत रेषा कर यात आलेली आह े आिण िवकास 

िनयोजन आर ण आिण िजथे िनयमावली मांक १६ आिण १७ अंतगत बृह मंुबई 
महानगरपािलकेस भूखंड दान करायचा आह ेअशा े ासंिहत एकूण भूखंडावर दे यात 
येईल. 

३.  उ  िनदिशत तंभ मांक २ बाबत 
अ.  बृह मंुबई महानगरपािलकेस अशा रतीन े ह तांत रत केले या भूखडंा या समक  

े फळाचे अित र  बांधीव े फळाच े बांधीव े फळ हणून उव रत/ िश लक 
भूखंडावर अनु ेय बांधीव े फळावर वापर यास परवानगी दली जाईल 
(उपरोि लिखत त ा माकं १२ मधील तंभ माकं ७ नसुार) कवा सदर 
िनयमावलीनुसार ह तातंरणीय िवकास ह ां या (टीडीआर) व पात उपल ध केल े
जाईल. 

ब.  अशा रतीने बृह मुंबई महानगरपािलकेस ह तातं रत केले या भूखंडा या समक  
बांधीव े फळ वापर याची परवानगी अिधमू य/ टीडीआरमुळे उपल ध अित र  
च. े.िन. ा  कर यापूव  दली जाईल. 

क.  िनयम मांक १७ (१) टीप १(d) या तरतुद नसुार ह तांत रत कर या या बांधीव 
सुिवधे या बांधकामा या खचा या बद यात बांधीव े फळ अनु ेय बांधीव 

े फळापे ा अित र  अनु ेय असेल कवा उव रत भूखंडावर न वापर यास 
मालकास टीडीआर िमळू शकेल. 

ड.  मालक/ िवकासकाला जर िनयोजन िनबधांमुळे अगदी े ीय (मूळ) चटई े  
िनदशांक दखेील वापरता न आ यास  याला उ  िनदिशत अ) आिण क) सोबत न 
वापरले या बांधीव े फळाचा टीडीआर ा  कर यास पा  असेल. 

 अशा करणांम ये अिधमू य/टीडीआर मुळे उपल ध होणा या अित र  चटई े  
िनदशांकाचा वापर  उव रत/ िश लक भूखंडावर कर याची परवानगी दे यात येणार 
नाही. 

४.  अनु ेय चटई े  िनदशांक एकूण भूखंड े फळावर असेल यात िनयम माकं १४ 
अंतगत (सुिवधा भूखंड), १५ (सवसमावेशक गृहिनमाण समािव ) आिण ३५ (सुती कापड 
िगर याचंा िवकास) यां यासाठी बृह मंुबई महानगरपािलकेत/ हाडाला ह तातं रत 
करावयाचे े  समािव  असेल.  

 परंतु असेही क , बृह मुंबई महानगरपािलका/ हाडाला िनयम मांक १५ अंतगत, 
ह तांत रत कर या या बाधंीव सुिवधे या खचा या बद यात अनु ेय बांधीव े फळ 
अस यास ते अनु ेय बीयुए (वरील त ा क्र. 12 तभं .  ७  नुसार) या अित र  
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अनु ेय असेल अथवा मालक उवरीत भूखंडावरती उपयोजन क  न शक यास याचा 

टीडीआर ा  क  शकतो. 

५.  अशा रतीने प रगिणत बाधंीव े फळ आर ण/सुिवधा/ भूखंड/ िवकास िनयोजन र ते/ 
मंुबई महानगरपािलका अिधिनयमांतगत मंजूर िविहत रेषा असलेले र ते बृह मंुबई 
महानगरपािलकेला ह तांत रत कर यात आ यानतंर उव रत भूखंडावर वापर यास 
परवानगी दे यात येईल. 

६.  अिधमू य आका न ा  करावया या अित र  चटई े  िनदशांकासाठी (त ा मांक 

१२ मधील तंभ मांक ५ नुसार) भू दरां या ६० ट े  दराने अशा चटई े  िनदशांकाला 
मा यता दले या वषा या लागू एएसआरनुसार (चटई े  िनदशांक 1साठी) बांधीव 

े फळासाठी अिधमू य आकारले जाईल. अशा रतीने वसूल केलेले अिधमू य रा य 
सरकार आिण बृह मंुबई महानगरपािलका यां याम ये ५०:५० या माणात िवभािजत 
केले जाईल. बृह मंुबई महानगरपािलका सदर अिधमू याचा वापर िवकास आराख ा या 
अंमलबजावणीसाठी करेल. 

 परंतु असेही क , अिधमू य आका न ा  करायचे अित र  चटई े  िनदशांक आिण 
टीडीआरचा वापर पयायी आह ेआिण उ  िनदिशत त ा मांक १२ या तंभ मांक ७ 
म ये िविहत मयादसेापे  कोण याही एक ीकरणाम ये वापरता येईल आिण त े
अह तांतरणीय असतील. अिधमू या या अित र  चटई े  िनदशांकाला अज के यानंतर 
आिण अिधमू य भरणा के यावरच परवानगी दे यात येईल आिण याच भूखंडावर वापरावे 
लागेल. 

७.  िवकास शु का या १०० ट े  दराने िवकास अिधभार, े ीय (मूळ) चटई े  

िनदशांका या वरील बांधीव े फळासाठी  दानासाठी आयु ांनी िनि त केले या 
वेळाप कानुसार बृह मुंबई महानगरपािलकेला दान केला पािहजे. सदर अिधभार 
बृह मुंबई महानगरपािलका/ सुयो य ािधकरणाला ह तांतरण कर या या बाधंीव 

े फळाला आिण चटई े  िनदशांका या प रगणनातून वगळले या बांधीव े फळाला 
लागू होणार नाही. सदर िवकास अिधभार म. ा.िव.न. अिधिनयम १९६६ या कलम 
१२४ नुसार लागू असले या िवकास शु कां या अित र  असेल. सदर अिधभार शासक य/ 
बृह मुंबई महानगरपािलका यां या िवभागांमाफत अंमलबजावणी कर यात येणा या 

तावांना लागू नसेल. 
 उपरोि लिखत नमूद िवकास अिधभार िनयम मांक ३३(३), ३३ (५), ३३ (७), ३३ (८), 

३३ (९) ३३ (१०) आिण ३३ (११) यां या अंतगत आिण या िनयमावल म ये िवकास 
उपकर/ थळाबाहरेील पायाभूत सुिवधा शु क सबंंिधत िनयमावल म ये िविन द  केल े
असेल अशा िनयमावलीअंतगत िवकासाला लागू नाही. व या िनयमावली अंतगत 
िवकासाला या िनयमावली अंतगत नमूद थळाबाहरेील पायाभूत सुिवधा शु क अथवा 
िवकास अिधभार लागू असेल. 
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८.  मालक बृह मंुबई महानगरपािलका/ हाडाला ह तांत रत कर या या भूखंडाचा आगाऊ 
ताबा िवकासाची परवानगी घेतानाच दईेल. सव भार काढून टाक याची आिण अिभलेख 
न द म ये भूखंड बृह मुंबई महानगरपािलका/ हाडा यां या नावे कर याची जबाबदारी 
भूखंड मालकाची असले. 

९.  उ िनदिशत, सव कार या भारांपासून मु  भूखंड बहृ मंुबई महानगरपािलका/ हाडा 

ािधकरणाला इमारत नकाशा/ अिभ यास यांना मा यता िमळा या या तारखेपासून बारा 
मिह यां या आत ह तांत रत कर यात यावा. अशा भूखंडांचे चटई े  िनदशांक उव रत 
भूखंडावर सदर भूखडं बहृ मंुबई महानगरपािलकेला ह तांत रत के यावर कवा एकूण 
भूखंड े फळा या े ीय (मूळ) चटई े  िनदशांका या ५० ट यांपे ा अिधक िवकास 
कऱ यापूव  कवा कोण याही इमारत ना भोगवटा माणप  दान कर यापूव , जे लवकर 
असेल ते हा वापरता येईल. अशा भूखंडाची मालक  बृह मंुबई महानगरपािलका/ 
हाडा या नाव े अिभ यासातील कोण याही इमारत ना भोगवटा माणप  ा  

कर यापूव  भूमी अिभलेख न द म ये केली जाईल. 
१०.  बांधीव सुिवधांचे े फळाचे सु वातीला चटई े  िनदशांकाम ये प रगणन करावे आिण 

सदर बांधीव सुिवधा ह तांत रत के यावर चटई े  िनदशांक मु  केले जाईल. 
एआरअंतगत बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तांत रत कर या या बांधीव सिुवधा 

े फळाबद यात दे यात येणा या बांधीव े फळा या बांधकामाला ारंभ माणप  
सदर बांधीव सुिवधा ह तांत रत के यानतंर कवा एकूण े ीय (मूळ) चटई े  िनदशांक 
७५ ट यांपे ा जा त कवा िवकास कर यासाठी बाधंीव सुिवधा वगळता े ीय मूळ 
चटई े  िनदशांकानुसार अनु ेय बांधीव े फळा या ५० ट यांपलीकडे कवा 
इमारती या/ इमारत या कोण याही भागाला भोगवटा माणप  ा  कर यापवू  दान 
केले जाईल.  

११.  िनयम मांक ३१ (३) मधील तरतुद नुसार फंिजबल चटई े  िनदशांक / बांधीव े फळ 
अनु ेय असेल.  

१२.  िविवध िनयमावल या एक ीकरण क न भूखंडांचा िवकास अनु ेय असेल परंतु एकूण 
भूखंडावरील कमाल अनु ेय चटई े  िनदशांक कोण याही लाग ू िनयमावलीत िनयत 
केले या अनु ेय चटई े  िनदशांक मयादपेे ा जा त नसावे. 

१३.  त ा मांक १२ नुसार अिधमू य आका न अित र  चटई े  िनदशांक आिण अनु ेय 
टीडीआर या उपयोिजत के यानंतर उव रत बांधीव े फळा या बद यात टीडीआर 
अनु ेय नसेल. 
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टीटीटीटीपपपप     १)  िनयम मांक २७ अंतगत आव यक असले या करमणुक या मोक या जागांच े
े फळ बांधीव े फळ/ चटई े ा या प रगणनावेळी वजा केले जाणार नाहीत. 

  (२)  सदर िनयमावलीअंतगत नवीन िवकास/ पुन वकासाबाबत िजथे भूखंड र ता रेषा/ 
िवकास िनयोजन र ता/ आर णाने बािधत आह े आिण िजथे र ता रेषा/ िवकास 
िनयोजन र ता/ आर णाने बािधत असलेला भूखंड एकतर बृह मंुबई 
महानगरपािलका/ सुयो य ािधकरणात िवलीन व ह तातं रत कर यात आला आह े
आिण िजथ े याच े चटई े  िनदशांकाच े फायद े आधी या िवकास तावात 
त कालीन चिलत िनयमानंुसार कवा भतूकाळात आ थक नुकसानभरपाईचा दावा 
कर यात आला आह े परंतु अशा भूखंडाची मालक  बहृ मंुबई महानगरपािलका / 
सुयो य ािधकरणा या नाव ेकर यात आलेली नाही अशा प रि थतीत एकूण  भूखंड 

े फळ अशा े फळां या वजावटीनतंर प रगणन केले जाईल. 
 (३)  िनवासी/ वािणि यक उ ेशासंाठी बांध यात आले या इमारत साठी आयु ांकडून 

भोगवटा माणप  करमणुक चे े  िवकिसत के यावर आिण थानावर य पणे 
करमणुक या उप मांसाठी संरचना के यावरच दान कर यात येईल. परंत ु पुढे 
असे क  दोन कवा अिधक इमारती असले या अिभ यासात शेवट या इमारतील 
भोगवटा माणप  ा  कर यापूव  संपूण करमणुक चे े  िवकिसत के यावर 
आिण थानावर य पणे करमणुक या उप मांसाठी संरचना के या सापे  
माणशीर मनोरंजन े ा या िवकासाला परवानगी ावी 

 (४)  शासक य/िनमशासक य िवभागाबंाबत आिण सं था/ सावजिनक े  

ािधकरण/उप म जसे अणुऊजा िवभाग, नागरी हवाईउ ाण िवभाग, आतंररा ीय 
िवमानतळ ािधकरण, संर ण ािधकरण, रे व े ािधकरण आिण मंुबई पोट ट 
यां यासार या उ माबंाबत उपल ध चटई े  िनदशांका या प रगणनासाठी 
िनदिशत/आरि त नसले या परंतु िवकास आराख ात खालील उ ांसाठी 
दशव यात आले या भूखंडाचे े फळ वगळ यात येईल.  
a) मैदाने, टेिडयम, गो फ कोस 
b) परेडची मैदाने, िश ण मैदाने, फाय रग रजेस 
c) संकुलातील ह रत प े 

d) काया वया या उ ासाठी मोकळे ठेवलेले भूखडं 
e) मो ा अंतगत र यातंगत भूखंड 
f) रे वे ळ आिण याड 
g) अनिधकृतपणे भरणी केलेले भूखंड 
h) एअर फ स आिण एअर ि स यां यासाठी भूखंड 
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((((बबबब) ) ) )     गा याचंी घनतागा याचंी घनतागा याचंी घनतागा याचंी घनता        

१. गा यांची कमाल घनता १.०० चटई े ासाठी ित हे टर ४५० असेल आिण १.०० 
चटई े  िनदशांका या माणात वाढवली/ कमी केला जाईल.  

२.  गा यांची कमान घनता १.०० चटई े  िनदशांकासाठी २०० ित हे टर असेल आिण 
चटई े  िनदशांक १.०० या माणात वाढवली/कमी केली जाईल, जे केवळ १ हे टर 
आिण यावरील भूखडंांना आिण मो ा अिभ यास कवा पोटिवभाजनांमधील येक  १ 
हे टर आिण यावरील उपिवभािजत भूखंडांना लागू असले. 

३. पुनवसन आिण पुन थापन/ परवडणा या घरां या भूखंडांसाठी गा यांची कमान घनता 
चटई े  िनदशांक १.०० साठी ३२५ ित हे टर आिण असेल चटई े  िनदशांक १.०० 
या माणात वाढवली कवा कमी केली जाईल.  

 

((((कककक)))).  सरंि त िवकाससरंि त िवकाससरंि त िवकाससरंि त िवकास     
 (अ) त ा १२ नुसार अनु ेय चटई े  िनदशांक िव मान अिधकृत इमारत या 

पुन वकासाला िव मान अिधकृत िवकास ह / बांधीव े फळ यां या मयादपेयत 
वाढिवल ेजाईल. 

 परंतु असेही क , या करणी अित र  चटई े  िनदशांकाचे फायद ेत कालीन चिलत 
िनयमावलीनुसार शै िणक, वै क य, पंचतारां कत हॉटे स, धा मक िवकास आिण 
मािहती तं ान आ थापना यां यासाठी घतेले आहते आिण असा वापर खंिडत क न 
पुन वकास तािवत कर यात आ यास अशा अित र  बांधीव े फळास संर ण दले 
जाणार नाही. िवकास सदर िनयमावल या तरतुद या अनु प असणे आव यक आह.े 
भूतकाळात अशा वापरासाठी दान केलेले अिधमू य वळते केले जाणार नाही. 

(ब)  िजथे िवकास पूण कर यात आलेला नाही, ितथ ेसदर िनयमावली अ वय ेअनु ेय टीडीआर/ 
अिधमू य आका न अित र  चटई े  िनदशांक वाप न उव रत िवकास ह  ा  
कर याची परवानगी यापूव  अित र  चटई े  िनदशांकाक रता केलेले अिधदान केलेले 
अस यास त े वळत े क न, कवा कोण याही सवलती, माफ  याचंी मा यता घे यासाठी 

दान केलेली र म वळती क न परवानगी दली जाईल परंतु कोण याही कार या 
रकमेचा परतावा केला जाणार नाही. 

 तथािप, भूखंड/अिभ यासात अशा िवकास ह ां या अित र  वापराला अशा इमारत या 
भूखंड घटकापलीकडे अनु ेयता असेल यांसाठी भोगव ाला मा यता दलेली 
असेल/ त कालीन अि त वातील िनयमावलीनुसार िनयम मांक ९ म ये िन दि त 
अि त वातील इमारत ना यां या िवकासाला मा यता दलेली असेल. 
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३१३१३१३१.    चटई े  िनदशांकचटई े  िनदशांकचटई े  िनदशांकचटई े  िनदशांक    मधनू वगळ यात यणेारे मधनू वगळ यात यणेारे मधनू वगळ यात यणेारे मधनू वगळ यात यणेारे /    चटई े  िनदशांचटई े  िनदशांचटई े  िनदशांचटई े  िनदशांकाकाकाका या प रगणनात गणल ेया प रगणनात गणल ेया प रगणनात गणल ेया प रगणनात गणल े
जाणारे/ भरपाई फंिजबल जाणारे/ भरपाई फंिजबल जाणारे/ भरपाई फंिजबल जाणारे/ भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशांकचटई े  िनदशांकचटई े  िनदशांकचटई े  िनदशांक 

 
((((११११) ) ) )     चटई े  िनदशांचटई े  िनदशांचटई े  िनदशांचटई े  िनदशांकाकाकाकामधनू वगळ यात यणेारेमधनू वगळ यात यणेारेमधनू वगळ यात यणेारेमधनू वगळ यात यणेारे    

खालील गो चे चटई े  िनदशांकाम ये प रगणन कर यात येऊ नये 

(i) िनयम २७ या उपिनयम (१) या कलम (ग)अंतगत आरओएसम ये अनु ेय 
रचनांच/ेबांधकामाचे े फळ  

(ii) िनयम ४२ म ये सूिचब  केले या मोक या जागांम ये अनु ेय वैिश यानंी ा  केलेले 
े , िनयम ४२ (i) (ब), ४२ (ii) (ड), ४२ (ii) (इ) (ii) व (iii) आिण ४२ (ii) (फ) (ii) व 

(iii) वगळता. 

(iii) िज यां या खो यांनी, सव  मज यावरील िल ट म, िजने/ उ ाहनांसाठी िविहरी 
आिण ि ट टमधील पॅसेजेस, तळघर आिण  ा िनयमावली मांक ३१(१) म ये अनु ेय 
असलेले पा कगसाठी तसेच इतर सहा यभूत वापरासंाठी केवळ वापरल ेजाणारे मजले. 

(iv) आयु ां या िवशेष परवानगीने अिधमू य भरणा सापे  िन द  केलेले िजने / 

उ ाहनां या िविहर साठी वापरलेले े  लॉबीसह िवकास िनयं ण िनयमावली मांक 
३१ (१) (iii)  

 चटई े  िनदशांक प रगणनातून अशा रतीन े वगळ यात येणारे े  िव मान 
इमारत ना लागू होणार नाही.  

 परंतु असेही क , िजथे अनु ेय चटई े  िनदशांक िव मान इमारत साठी वापर यात 
आलेले नाही आिण सदर िनयमावली अमलात ये यापूव  महापािलकेने िनि त केले या 
करणांबाबत, सदर िनयमावल नसुार चटई े  िनदशांक प रगणनातनू सदर सूट 

उव रत चटई े  िनदशांका या बांधकामासाठी अनु ेय असेल.  
 परंतु असेही क , िनयम मांक ३३ (६) अंतगत पुन वकास योजनेसाठी अशा कारे 

वगळणे खालील मागदशक त वांनसुार अनु ेय असेल.  
a. एकूण िव मान बांधीव े फळाचे गणन करताना िव मान िज यांचे बांधीव 

े फळ िवचाराधीन घे यात येणार नाही.  
b. िजने आिण उ ाहना या िविहर साठी या े फळाक रता आकार यात येणारे 

अिधमू य तािवत इमारिततील िजने आिण उ ाहनां या िविहर चे े फळातून 

िव मान िजने, उ ाहनां या िविहर चे े फळ इ यादी अस यास वग क न 
आकारले जाईल. 

(v) केवळ िनयम मांक ३७ (९) (iv)(बी)(सी)(डी)(इ) आिण (ज)े म ये अनु ेय 
अस या माणे इतर सहा यभूत वापर व पा कग यासाठी तळघरा या जागेचा वापर  
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(vi) बं द त पा कग जागांच े े फळ िनयम मांक ४४ या उपिनयम (६) (अ) म ये नमूद 
के या माणे 

 परंतु, तथािप, आव यक पा कग या २५ ट यांपयत अित र  पा कगला आयु ां या 
िवशेष परवानगीने अिधमू य न आकारता परवानगी दे यात येऊ शकते.  

 परंतु असेही क , िबगरिनवासी इमारत म ये िजथे संपूण पा कग मेकॅिनकल/ वयंचिलत 
प तीने तािवत आह ेअशा ठकाणी, आव यक असले या पा कग या १० ट यांपयत 
अित र  पा कगला वाहन धारण े  हणून चटई े  िनदशांकापासून मु  परवानगी 
दे यात येईल. 

(vii) एका कायालय खोलीचे े फळ िनयम मांक ३७ या उपिनयम (११) म ये नमूद 
के या माणे  

(viii) पोटमाळे (िनयम ३७ या उपिनयम ४ ारे)  
(ix) पोच [िनयम मांक ३७ या उपिनयम (२०) ारे] 
(x) कॅनोपी [िनयम मांक ३७ या उपिनयम (२१) ारे) 
(xi) महारा  दषूण िनयं  मंडळ कवा इतर सबंिधत ािधकरणां या आव यकतांनुसार 

तरतूद करणे आव यक असले या सांडपाणी या संयं ांसाठीचे संरचनांच े े फळ  
 परंतु असे क , तथािप, िव मान उ ोगा या बाबतीत, जर र  भूखंड उपल ध नसला 

तर आयु  १५ ट े  सुिवधांसाठी या मोक या जागेत अशा साडंपाणी या 
संयं ांसाठी यांनी मा यता दले या मोजमापानुसार रचनांना परवानगी दऊे शकतील. 

(xii) छ ा, कोपरा, हवामानापासून बचाव करणारा भाग, सयू काशापासून सरं ण करणारा 
केवळ तुळई/ वासा पातळीवर िनयम मांक ४२ (ii) (इ)(i) म ये नमूद के या माणे 
इमारती या बाजूपासनू १.२ मीटरपे ा अिधक ेिपत नसेल अशी 

 तसेच छ ा, कोपरा, हवामानापासून बचाव करणारा भाग, सूय काशापासून सरं ण 
करणारा भाग कवा इतर शोभनीय उ ांसाठी इ यादीक रता ेिपत भाग ०.३ 
मीटरपयत गावठाण िवभागात २५० चौ. मीटरपयत े फळ असले या भूखंडांसाठी 
अनु ेय असेल. 

(xiii) बा कनी कवा गॅलरीवरील छ ा, कोपरा, हवामानापासून बचाव करणारा भाग, 
सूय काशापासून सरं ण करणारा उपकलम मांक ४२ (ii)(f)(i) म ये नमूद 
के या माणे 

(xiv) उ व/भूमीगत/जलाशय/टा या, िव ुत उपक ,े पंप हाऊसेस आिण ओ या कच-या या 
जागवेर या सुिवधा यानंी ा  े फळ  

(xv)  शहरातील १६ मीटरपयत उंची असले या िव मान इमारत म ये नवीन उ ाहन आिण 

मा गकेन े ा  े फळ (िनयम ३7 या उपिनयम (१९) या कलम (ii) (फ) ारे) 

(xvi) १.५० मीटर पे ा अिधक ं दी नसले या बं द त मा गकेचे े फळ जे ग ी या 
पातळीवरील िल ट या िनकासमागापासून िव मान िज यांपयत असेल आिण जेणेक न 
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एखा ा िव मान उ ाहन नसले या खालील मज यांपयत इमारतीतील नवीन 

उ ाहनातून पोहोच यात जाईल. 

(xvii) िनयम ३७ (३०)म ये नमूद के या माणे सहकारी गहृिनमाण सोसायटीसाठी कवा 
अपाटमट मालक असोिसएशन या क रता एका तंदु ती क  / योगालयाचे े  

(xviii) िविन िनयम मांक ४८ (९) म ये नमूद के या माणे अि शमन शूटस 

(xix) िवकास िनयं ण िनयम मांक ४८ (८) सापे  आ या या जागा  
(xx) १.८ मीटरपे ा अिधक उंची नसलेल े सवेा मजल े अथवा िनयम . ३७(३४) नमूद 

के या माणे 
(xxi) टी ट भागातील वेश मा गका, ७.२ मीटरपे ा अिधक उंच कवा दोन मज यां या 

एकूण उंचीपे ा जा त उंच नसले या 
(xxii) सवात वर या मज या या छतावर कवा सव  पोिडयमवर आकाशाला मोकळा आिण 

िवनाआ छा दत जलतरण तलाव. 
(xxiii) व छतागृहां या मागनू सेवा निलकामागाचा भाग जो ं दीत १.२ मीटरपे ा अिधक 

नसेल. उ ुगं इमारत बाबत गरजनेुसार आिण िनयोजनानुसार अिधक ंदी/ आकार आिण 
आयु ांनी मा यता ा  केलेला परंतु २.० मीटरपे ा अिधक नसलेला सेवा निलकामाग.  

(xxiv) काचेची शोभनीय ेिपत ले झग जी िबगरिनवासी इमारत साठी ०.३० मीटरपे ा 
अिधक नसेल.  

(xxv) िचमणी, उंचावरील टा या यांनी ा  जागा (परंतु असे क  याचंी जिमनीपासून 
टाक खालची उंची १.५ मीटरपे ा अिधक नसेल.) 

(xxvi) संकुलात काम करणा या घरगतुी नोकरासंाठी व छतागृहां २.२ चौ. मी.पे ा जा त 
े फळ नसलेले िज या या म यमपातळीवर आिण ि ट टम ये, पा कग या मज यावर 

असेल. 
(xxvii) िनयम मांक ३७ (१२) (ब) म ये िविन द  के या माणे प पे ा  
(xxviii) िनयम मांक ३७ (३२) म ये िविन द  के या माणे पा कगचा मजला 

(xxix) ि ट ट आिण पोिडयम या पातळीवर िनयम माकं ३७ (३३)म ये िविन द  
के या माणे डीजी संचचे े फळ 

(xxx) ०.४५ मीटरपे ा अिधक ं द नसेल असा िव ुत/अि शमन निलकामाग जो कोण याही 
अिधवास असले या खोली या मागून गेलेला नसावा 

(xxxi) तळघर/तळमजला/ि ट ट/पोिडयमवर मीटर म/खो या यांचे येक  ५० 
सदिनका/गा यांमागे १० चौ. मीटर इतके े फळ असले या खो या. उ ुंग 
इमारत बाबत वीजपुरवठा कंपनी या िविश  आव यकतांनुसार मीटर खो यांना 
परवानगी दे यात येईल. 

(xxxii) र यूज शूटस/कच या यी मा गका िनयम मांक ३७ (१४) म ये िविन द  के या माणे  
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(xxxiii) दशनीय वैिश  कवा पा याची टाक /उ ाहन यं  खोली/िजना यावंर २ मीटर 
उंचीपयत कळस ३२ मीटरपे ा जा त आिण  ७० मीटर पयत या इमारतीम ये, ६ 
मीटर उंचीपयत कळस ७० मीटरपे ा जा त आिण १२० मीटर पयत या इमारतीम ये 
आिण ९ मीटर उंचीपयत कळस १२० मीटरपे ा जा त उंची या इमारत म ये ६०% 
पोकळ पृ भाग ठेऊन अनुमत करता येईल. 

टीप:  

i. उ िनदिशत कलम xii, xiii, xxiii, xxiv आिण xxxiii म ये नमूद के यापे ा जा त तरतूद 

के यास अित र  े फळाचा चटई े  िनदशांकाम ये प रगणन कर यात येईल.  

ii. उ िनदिशत(xxii) व ४२ (ii) (a) म ये नमूद के या माणे तळमजला वगळता इतर 
कोण याही मज यावर असलेला मोकळा व बं द त नसलेला जलतरण तलाव चटई े  
िनदशांकाम ये परगिणत कर यात येईल. 

iii. डीसीआर ३१ (१) म ये कोण याही नावाने नमूद न केलेली कोणतीही मा गका चटई े  
िनदशांकाम ये प रगिणत कर यात येईल.  

    

((((२२२२))))        खालील बाबी खालील बाबी खालील बाबी खालील बाबी चटई े  िनदशांचटई े  िनदशांचटई े  िनदशांचटई े  िनदशांकाकाकाकाम येम येम येम ये    मोज यात येतील मोज यात येतील मोज यात येतील मोज यात येतील  

(i) िनयम मांक ४४ (६)(ड) म ये नमूद के या माणे गॅरेज / बं द त पा कग या जागा 

(ii) िनयम मांक ४८(६) म ये नमूद के या माणे सुटके या बा कनीचे े फळ  

(iii) संकुलात काम करणा या घरगतुी नोकरांसाठी िज यां या म यपातळीवरील, ि ट ट 
पातळी, पा कग पातळी वरील व छतागृह ेवगळता इतर ठकाणची व छतागृह े 

(iv) अंशतः/पॉकेट/बं द त ग या कोण याही कारणासाठी, सवात वर या पातळीवरील खुली 
ग ी वगळता आिण सवात वर या मज यावरील िनयोजनातील िनबधांमुळे ग ी परंत ु
ती सामाियक िज यांनी पोहोच यायो य असेल, रे वे ािधकरणान े घातले या 
िनबधांमुळे तयार झाले या ग या आिण केवळ एकाच पातळीवर दकुानावंरील/ 
िबगरिनवासी वरील े फळ, अशा ठकाणी िजथे िनवासी िवकास वर या मज यांवर 
होतो.  

(v) मोक या व बं द त नसले या जलतरण तलावा या खालील े फळ जे जिमनी या 
पातळीपासून १.५ मीटरपे ा अिधक उंच असेल.  

(vi) एअर कंिडश नग संयं  खोली/ हवा हाताळणी खोली, डीजी संच खोली तळघरात तरतूद 
केली असेल तर ती वगळून 

(vii) उंचीने १.८ मीटरपे ा अिधक असलेला सवेा मजला. 

(viii) िनयम मांक ३७ या पोटिनयम मांक २२ म ये नमूद के या माणे बा कनीचे 
े फळ  
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(ix) िखडक या क ाखालील कोनाडे (नीचसे) 
(x) ित इमारतीत सावजिनक टेिलफोन बूथ आिण एक टेिलफोन ए चजचे े फळ  
(xi) इमारतीबाहरेील शोभनीय रचना यात पोक या, लॉवर बे स इ याद चा समावेश 

आह ेग ी या पातळीवरील वगळता  
(xii) बा कनी कवा गॅलरीवर शोभनीय रचना, लॉवर बडे इ यादी  
(xiii) महानगर टेिलफोन िनगम िलिमटेडने घालून दले या गरजानंु प टेिलफोन तवधन 

उपकरणां या थापनांसाठी एक खोली  
(xiv) िनयम मांक ३७ (१२) (अ) म ये नमूद केलेले वतं  प पेट चे े फळ  
(xv) सवात वरील ग ीवरील दरूसंचारकडून (पायाभूत से यलुर कवा सॅटेलाइट टेिलफोन) 

यां यासाठी वापर यात आले या अँटेना/िडश अँटेना/क युिनकेशन टॉवर कवा आयटीई 
उ ांसाठी, ही सॅट, राऊ स, ा सपॉ डर कवा त सम आयटीसंबंिधत २०.०० 
चौ.मीटरपे ा अिधक जागा घेणारी संरचना कवा उपकरणे यां यासाठी बं द त जागा 

(xvi) िनयम . [३१(१)(vi)] अंतगत आव यक असले या पा कग या जागांपे ा अित र  
पा कगसाठी जागा. राह यायो य मज यांवर कार िल ट आिण मा गकांसह डेक पा कग 

(xvii) पोिडयम आिण कवा पा कगमधील ाय हरची खोली/ व छतागृह 
(xviii) बं द त जलतरण तलाव 
(xix) ि ट ट आिण पोिडयम या पातळीवर डीजी संच खोलीची जागा 

 
((((३३३३))))            भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशाकं (भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशाकं (भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशाकं (भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशाकं (चटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकंचटई े  िनदशाकं) ) ) )  

िवकास िनयं ण िनयमावली ३०,३२ आिण ३३ म ये काहीही नमूद असले तरी, आयु  िवशेष 
परवानगीने भरपाई फंिजबल चटई े  िनदशांक, िनवासी िवकासांसाठी ३५ ट यांपे ा अिधक 
नाही अशा रतीने आिण औ ोिगक/वािणि यक िवकासाक रता २०% पे ा अिधक नाही अशा 
रतीन,े अनु ेय चटई े  िनदशांक/ बांधीव े फळा या अित र , िनवासी िवकासांसाठी 

एएसआर या ६० ट े  दराने (चटई े  िनदशांक १ साठी) व औ ोिगक आिण वािणि यक 
िवकासासाठी एएसआर या ८० ट े  दरान ेदऊे शकतात. 
परंतु अस ेक , संपूणतः वािणि यक इमारत, मॉल/म टी ले सक रता अित र  फंजीबल बीयुए 
कमाल १०% (बांधकाम े फळा या) केवळ या िनयमावलीनुसार आव यक ंदीपे ा जा त 
ंदी या मा गका/ वेशक  यांसक रता एएसआर या ८०  ट े  दराने (चटई े  िनदशांक १ 

साठी)  एवढे शु क आका न दतेा येईल.   
परंतु असे क , िनयम मांक ३३(६), ३३ (७), ३३ (८), ३३ (९), ३३ (२०) आिण ३३ (१०) 
अंतगत पुन वकासाबाबत िनयमावली माकं ३३ (१०) या कलम ३.११ वगळता पुनवसन 
घटकासाठी अनु ेय वापर यायो य भरपाई फंजीबल चटई े  िनदशांक कोण याही कारचा 
अिधमू य न आकारता मा य कर यात येईल. 
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परंतु असेही क , िनयम मांक ३३ (५) अंतगत पुन वकास आिण उपनगरे आिण िव ता रत 
उपनगरांमधील अि त वातील इमारत या टीडीआर उपल ध क न पुन वकास तावाबंाबत 
अि त वातील संरचनां या चटई े  िनदशांकावर वापर यायो य भरपाई फंजीबल चटई े  
िनदशांक अिधमू य न आकारता मा य केला जाईल. 
परंतु असेही क , पुनवसन घटकांसाठी अशा वापर यायो य सी चटई े  िनदशाकंाचा वापर 
िव  घटकासाठी केला जाणार नाही आिण तो अि त वातील गाळे/ ताबादार यांना पा  
असले या े फळा या वर अित र  े फळ दे यासाठी वापरला जाईल. 
परंतु असे क , सदर िनयम केवळ बांध या जाणा या कवा पुनबाधणी होणा या इमारत बाबत 
लागू असतेल. 
परंतु असेही क , िनयम मांक ३३(१५) अंतगत िवकासा या बाबत वापर यायो य पूरक चटई 

े  िनदशांक अिधमू य न आकारता अनुमत असेल. 
 “परंतु असे क , िनयम माकं ३३ (२) अंतगत िवकासाबाबत िनयम मांक ३३ (२) (ए) अंतगत 
खासगी वै क य सं थां या इमारती वगळता, वापर यायो य सी चटई े  िनदशांक सदर 
िनयमावलीअंतगत आकार यात येणा या ५० ट े  सुटीवर अनुमत असेल आिण िनयम मांक ३३ 
(३) अंतगत वापर यायो य चटई े  िनदशांकासाठी अिधमू य आकारले जाणार नाही. 
    

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण    टीपःटीपःटीपःटीपः    

(i)   एखा ा बांधकाम सु  असले या इमारतीबाबत नामंजुरीची सूचना/ अमा यतेची सूचना 

आधीच लागू कर यात आलेली अस यास आिण सदर िनयमावली अंमलात येत असताना 

पूण झालेली नस यास, मालाक/िवकासक  ां या िवक पानुसार असेल.  

(ii)  भूखंड/अिभ यास यां यासाठी िजथे अंशतः िवकासासाठी आयओडीला मा यता दे यात 

आली आह,े अशा ठकाणी सदर िनयमावली भूखंडा या उव रत मतेला लाग ूअसेल. 

(iii)  अित र  एफएसआय िनयिमत एफएसआय हणून वापर यायोगय् आह.े 

 

टीपः  अ)  ही िनयमावली अमंलात ये यापूव  िविश तः वािणि यक/औ ोिगक िवकासासाठी 

फंजीबल बीयुए क रता भरणा केले या अिधमू याची र म जुळवनू घे यात येणार 

नाही; अित र   फंजीबल बीयुएक रता, अस यास सदर िनयमावलीनसुार 

अिधमू य भराव ेलागेल. 

 ब)  जमा केलेली अिधमू याची र म दळणवळण या िवकासासाठी वापर यासाठी 

वतं  खा यात ठेवली जावी.  
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३२३२३२३२....            िवकास हिवकास हिवकास हिवकास ह     ह तांतरण ह तांतरण ह तांतरण ह तांतरण ((((टीडीआरटीडीआरटीडीआरटीडीआर))))    
िविश  प रि थत म ये एखा ा भूखंडाची िवकास मता या भूखंडापासून वेगळी केली जाऊ शकते आिण 
ती भूखडं मालकाला ह तातंरणीय िवकास ह ां या (टीडीआऱ) व पात उपल ध क न दली जाऊ 
शकते. सदर ह  उपल ध क न दले जाऊ शकतात आिण त ेखाली तपशीलवार नमूद िनयमां या सापे  
असतात. 
सदर िनयमावलीअंतगत टीडीआरची तरतूद केवळ संभा  िवकासाला लाग ूअसेल  
 

११११.... िवकास िनयोजन र यांसह आर णाने बािधत असिवकास िनयोजन र यांसह आर णाने बािधत असिवकास िनयोजन र यांसह आर णाने बािधत असिवकास िनयोजन र यांसह आर णाने बािधत असणा या े फळां या बद यात टीडीआर णा या े फळां या बद यात टीडीआर णा या े फळां या बद यात टीडीआर णा या े फळां या बद यात टीडीआर     
    

 महारा  ादिेशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम १२५ आिण कलम १२६ च े
पोटकलम (१) उपकलम (अ) आिण (क) मधील तरतुद नसुार िवकास आराख ातील सावजिनक 
उ ांक रता आरि त असले या जिमनीचे स ने भूसपंादन करता येते. 

 पयायाने, सावजिनक उ ांसाठी आरि त भूखंडां या मालकांना एमआरअँडटीपी काय ा या 
कलम १२६ या उपकलम (१) या पोटिनयम (ब) नुसार ह तांतरणीय िवकास ह  (टीडीआर) 
आ थक भरपाई या बद यात दान करता येतील. िवकास ह  दान कर या या बाबीचे िनयमन 
पुढील माणे केले जाईल. 

 कोण याही सावजिनक उ ासाठी आरि त भूखंडाचा मालक टीडीआर उपल ध क न घे यास 
इ छुक अस यास तो आयु ांकडे िनयत प ात अशा रतीने आरि त भूखडं बृह मंुबई 
महानगरपािलकेला कवा खाली तपशीलवार नमूद के यानुसार मोफत आिण सव कार या 
भारांपासून मु  दान कर याची इ छा अस याबाबत अज सादर क  शकतो. या करणांत 
िवकास ह तांतरणीय ह  दतेा येतील यांचा खाली प  उ लेख कर यात आला आह.े 

 

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं १२१२१२१२    ((((अअअअ))))    
खालील बाब ना ह तातंरणीय िवकास ह  उपल ध होतील.खालील बाब ना ह तातंरणीय िवकास ह  उपल ध होतील.खालील बाब ना ह तातंरणीय िवकास ह  उपल ध होतील.खालील बाब ना ह तातंरणीय िवकास ह  उपल ध होतील.    

तंभ. तंभ. तंभ. तंभ. 
मांमांमांमांकककक 

बाबीबाबीबाबीबाबी टीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ी अिभ ायअिभ ायअिभ ायअिभ ाय/    शतशतशतशत  

१ a) िवकास आराख ात संपूण भूखंड 
सावजिनक उ ांसाठी आरि त 
अस यास आिण बृह मुंबई 
महानगरपािलका/ सुयो य ािधकरणाला 
तो दान कर यात आ यास  

अशा रतीन े दान कर यात 
आले या भूखंडाचा े ीय मूळ 
चटई े  िनदशांक + अशा 
रतीने दान कर यात आले या 

भूखंड े फळा या समान बांधीव 
े फळ (बीयूए) 

अ) िजथे भूखंड अ ाप चटई 
े  िनदशांक आिण िवकास 
तावांम ये उव रत 

भूखंडावर एफसआय फायद े
मा य केलेल े नाहीत आिण 
कोण याही कारे टीडीआर/ 
आ थक नुकसानभरपाई 
दे यात आलेली नाही. 
ब) भमूी अिध हण 
काय ा या कलम ११ 
अ वये िनवाडा दे यात 
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तंभ. तंभ. तंभ. तंभ. 
मांमांमांमांकककक बाबीबाबीबाबीबाबी टीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ी अिभ ायअिभ ायअिभ ायअिभ ाय/    शतशतशतशत  

आललेा नाही कवा 
कोणतीही भरपाई दे यात 
आललेी नाही.  

 ब. बृह मुंबई महानगरपािलका/ हाडा/ 
सुयो य ािधकरण यांना दान 
करावया या भूखंडा या  बद यात 
आयएच या जिमनीचा भखंूड िनयम 

मांक १५ / िनयम मांक १४ नुसार 
एओएस / िनयम माकं ३५ अंतगत 
कापडिगर यां या जिमनीचा िवकास   

दान केले या भूखंडा या े ीय 
मूळ चटई े  िनदशाकंानसुार 
बांधीव े फळ  
 

केवळ िजथे भूखंड 
ह तांत रत कर यात 
आललेा नाही आिण चटई 

े  िनदशाकं फायदा 
िवकास तावात मा य 
केलेले नाहीत आिण उव रत 
भूखंडावर वापर यासाठी 

तािवत नाही आिण 
टीडीआरही उपल ध नाही 
अशा वेळी न वापरले या 
बीयूए या बद यास 
टीडीआर  

 क. िविन र त/े एमएमसी काय ांतगत 

आरएल / नदी ं दीकरणांतगत भूखंड / 
नाला ं दीकरणाक रता जागा बृह मुंबई 
महानगरपािलकेला दान के यास 

दान केले या भूखंडा या े ीय 
(मळू) चटई े  िनदशाकंानसुार 

बांधीव े फळ +  अशा रतीन े
दान केले या भखंूड 
े फळा या समान बीयूए  

केवळ िवकास तावात 
चटई े  िनदशाकं फायद े
मा यता केलेले नाही/ ा  
केलेले नाहीत आिण उव रत 
भूखंडावर वापर यासाठी 

तािवत नाही आिण 
टीडीआरही ा  केललेा 
नाही. 

 ड. या अिभ यासाचा/ भूखंडाचा संपणू 
िवकास झाला आह े यानंतरचा र ता 
ं दीकरणामुळे िनमाण झालेल ेपीछेहाटीचे 
े /िजथ े िवकासाचा ताव नाही/ असा 

भूखंड बृह मुंबई महानगरपािलकेला 
ह तांत रत कर या या वेळी याचे काम 
सु  आहे. 

दान केले या भूखंडा या े ीय 
मूळ चटई े  िनदशाकंानसुार 
बांधीव े फळ 

 

२ मालक/ िवकासक एआरअंतगत आर ण 
िवकिसत करत अस यास आिण अगदी 

े ीय मळू चटई े  िनदशांकाचा 
उपयोजन करण ेश य नस यास, बृह मुंबई 
महानगरपािलका/ सुयो य ािधकरणाला 

दान केले या सुिवधा भूखंड े फळा या 
समान बाधंीव े फळ आिण बृह मुंबई 
महापािलका/ सुयो य ािधकरणाला दान 

चटई े  िनदशाकंा या व पात 
बांधीव े फळ ा  केलेल े
नस यास कवा उव रत भूखंडावर 
न वापरलेल ेसदर बाधंीव े फळ  
 

 

िनयोजना या िनबधामंुळे 
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तंभ. तंभ. तंभ. तंभ. 
मांमांमांमांकककक बाबीबाबीबाबीबाबी टीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ी अिभ ायअिभ ायअिभ ायअिभ ाय/    शतशतशतशत  

करावया या बाधंीव सिुवधे या बांधकाम 
खचा या बद यात बीयूए 

३ िनयम मांक १५ आिण १७ नुसार 
बृह मुंबई महानगरपािलका/ सुयो य 

ािधकरणाला ह तांत रत कर या या 
बांधीव े फळा या खचा या बद यात 
बांधीव े फळ 

चटई े  िनदशाकंा या व पात 
बांधीव े फळ ा  केलेल े
नस यास कवा उव रत भूखंडावर 
न वापरलेल े सदर बांधीव 

े फळ.  

िनयोजना या िनबधामंुळे 

४ उपकर ा  इमारत या पुन वकासाबाबत 
३३ (७), नागरी पुन थान योजना ३३ 
(९) आिण झोपडप ी पुन वकास योजना 
३३ (१०) / कायम व पी संरचनां या 
व पात कायम व पी सं मण गाळे  

डीसीआर या संबंिधत 
तरतुद म य ेिनयत के या माण े 

 

५ परवडणारी घरे बाधं याक रताचे 
अनारि त खासगी भूखंडांवर बांध यात 
आललेी भाडते वावरील गृहिनमाण आिण 
िनयम मांक ३३ (२०) नुसार बृह मुंबई 
महापािलकेला िवनामू य ह तांत रत 
कर याचे सदिनका संपूण भूखंडासिहत 

संबंिधत िनयमावली या 
तरतुद म य ेिनयत के या माण े 

 

६ वारसा जतन इमारती े ीय मळू चटई े  
िनदशाकंानसुार बाधंीव े फळ 

+ िव मान असले या वारसा 
संरचना असले या सरं ण 
भूखंडाचे े फळ) – वारसाजतन 
इमारतीम ये उपयोिजत बांधीव 

े फळ 

िजथे िनयम माकं ५२ 
मधील तरतुद नुसार  
इमारत चा िवकास अनु ेय 
नाही आिण महापािलका 
आयु ां या परवानगीने व 
एमएचएसीसी या स यान े
आिण िशफारशीने  
भूखंडाची िवकास मता 
रचने या बांधीव 

े फळाइतक  
कायम व पी मयादते कमी 
केली जाईल. 

७ भार त भूखंड जे अ यंत ता काळ 
व पात सावजिनक क पां या 

अंमलबजावणीसाठी आव यक आहते. 
अ. िजथे भूखंड पूणपणे भार त आह े
आिण क प अमंलबजावणी ािधकरणान े
भार िन कािसत करावयाचे हवे होते/ 
आहते आिण इतर ठकाणी  यांचे पुनवसन 
करायला हवे होते अशा प रि थतीत 

भूखंड े फळा या े ीय मूळ 
चटई े  िनदशाकंानुसार बाधंीव 

े फळा या ५० ट यापंयत  
(i) भूखंडा या अशा भागासाठी 
जो सदर त यातील तंभ माकं 
(१) नसुार रकामा होता/आह े
(ii) भूखंडा या अशा भागासाठी 

क प अंमलबजावणी 
ािधकरण वतं पण े

भूखंडा या रका या 
असले या आिण भार त 
असले या े ाबाबत नगर 
भमूापन अिधका यासोबत 
याबाबत केले या संयु  
मोजणी सव णातनू ा  
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तंभ. तंभ. तंभ. तंभ. 
मांमांमांमांकककक बाबीबाबीबाबीबाबी टीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ीटीडीआरची ा ी अिभ ायअिभ ायअिभ ायअिभ ाय/    शतशतशतशत  

ब. जे अंशतः भार त आहते आिण िजथे 
क प अमंलबजावणी ािधकरणारने भार 

िन कािसत करावयाचे होते/ केले आहते 
आिण इतर ठकाणी याचें पुनवसन 
करायला हवे होते अशा प रि थतीत 
 

जो रका या भूखंडा या े ीय 
मूळ चटई े  िनदशाकंा या ५० 
ट े  मयादपेयत भार त आहे/ 
होता 
 

 

 

झाले या तपशीला ारे अशा 
े फळाला मािणत करेल. 

रका या भूखंडाचे आिण 
भार त असले या 
भूखंडाचे े फळ प पण े
वेगळे दशव यात येईल 
आिण याचे सीमांकन 
कर यात येईल. अ यथा 
अंशतः भा रत भूखंड 
संपूणपणे भार त हणनू 
गृिहत धरला जाईल. 
मालकान े डीआरसी ा  
कर यासाठी बृह मुंबई 
महानगरपािलकेने िविहत 
केले या येचे पालन केल े
पािहजे. 

८ ना िवकास े /नैस गक े ातील नसलले े

पोहोचमाग असलले ेिवना आरि त भूखंड 

अशा रतीन े दान कर यात 
आले या भूखंडाचा े ीय मूळ 
चटई े  िनदशांक + अशा 
रतीने दान कर यात आले या 

भूखंड े फळा या समान बांधीव 
े फळ (बीयूए) 

जर मालक वखुशीन ेभूखंड 

दान करत असले आिण 

महापािलका आयु  यांना 

सदर जागा सावजिनक 

मोकळी जागा/घनकचरा 

व थापन 

सुिवधा/महापािलका चौक / 

सावजिनक व छता गृहे इ. 

सावजिनक उ ी ांक रता 

आव यकता अस यास. 
९ ना िवकास े ातील अि त वातील 

र यापासून पोहोचमाग असलेल े िवकास 

िनयोजन र याक रता आरि त भूखंड 

दान केले या भूखंडा या ८०% 

े फळाइतके चटई े  िनदशाकं 
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२२२२....        टीडीआरटीडीआरटीडीआरटीडीआरचेचचेेचे    उपयोजनउपयोजनउपयोजनउपयोजन    
िवकास ह  माणप े (डीआरसी)चा वापर पूणपणे कवा अंशतः कोण याही ठकाणी खालील 
अनु मांक ८ म ये उ लेखलेले वगळता कोण याही भूवापर प ात उ  िनदिशत त ा मांक 
१२ म ये िनयत केले या चटई े  िनदशांका या मयादते करता येईल. हण करणा या 
जिमनीवर िवकास ह तांतरणीय ह ांचे पुढील सू ानसुार िनयमन केले जाईल. 
टीडीआरआर=टीडीआरओx (आरआरएलओ/आरआरएलआर) 

िजथ:े 

टीडीआरआर=  हण करणा या भूखंडांवरील ह तातंरणीय िवकास ह   

टीडीआरओ= िनमाण होणा या भूखंडावंरील ह तातंरणीय िवकास ह  

आरआरएलओ= िनमाण होणा या भूखंडावरील वा षक िस  गणक दर 

आरआरएलआर= हण कर या या भूखंडांवरील वा षक िस गणक दर 

टीप- ह तातंरणीय िवकास ह ा या वापरा या छाननी शु क भर या या वष चा िस द गणक दर 
(िनमाण होणा-या व हण करणा-या या दो ही भूखंडासाठी) लागू राहील. जर िवकासअंतगत 
भूभागा या िविवध भागांसाठी वगेवगेळे भूखंडाचे दर लागू असतील तर अिधमू या या रकमे या 
गणना क रता सरासरी िस दगणक दर िमळिव यासाठी सव लागू दरांना तौलिनक सरासरी दर 
िवचारात यावा.  
िवकास ह  माणप ाम ये ह तांतरण केलेले िवकास ह  आिण त सम वापरलेल ेह तातंरणीय 
िवकास ह  प पणे दशिवल ेजातील आिण आिण ते सदर माणप ाम ये न दिवले जातील.  
 

टीटीटीटीपःपःपःपः १. त ा मांक १२(अ)नुसार िनमाण झालेले कवा सदर िनयमावली या तरतुद नुसार 
दले या टीडीआरचा वापर समान पातळीवर मानले जातील. 

 २. सदर िनयमावली अि त वात ये यापूव  िनगिमत केले या डीआरसी/ डीआरस चा वापर 
त कालीन अि त वातील िनयम/ धोरणानुसारच करावा. 

३३३३. . . .     ((((AAAA))))        मालक/ िवकासकानंा ह तांमालक/ िवकासकानंा ह तांमालक/ िवकासकानंा ह तांमालक/ िवकासकानंा ह तांतरणीय िवकास ह  (टीडीआऱ) दान कर यासाठीची तरणीय िवकास ह  (टीडीआऱ) दान कर यासाठीची तरणीय िवकास ह  (टीडीआऱ) दान कर यासाठीची तरणीय िवकास ह  (टीडीआऱ) दान कर यासाठीची 
िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटीिनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटीिनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटीिनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटी    
१.  िवकास आराख ात सावजिनक उ ासाठी आरि त असले या आिण सदर 

िनयमावलीअंतगत अित र  सुिवधांसाठी याचंी मानीव आर णे हणून तरतूद 
केली आह ेअशा आरि त एखा ा जिमनी या भूखंडाचे मालक कवा (प ेकाराकडून 
ना हरकत माणप  दान के यानंतर प ेदार) अि त वातील कवा मागील 
वापरकता कवा कोण याही आव यक स या कवा आरओएसवरील चटई े  
िनदशांका या व पात उ  िनदिशत त ा मांक १२ (अ) म ये िविन द  मयादते 
आिण खाली नमूद केले या अट वर टीडीआर या ा ीसाठी पा  असतील. अशा 
ा मुळे भूखंडा या मालकाला डीआरसी या व पात चटई े  िनदशांकाचा ह  
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िमळेल जो तो वतः वाप  शकेल कवा इतर कोण याही ला ह तातं रत क  
शकेल. 

२.  उ िनदिशत िनयम मांक १ या सापे  िजथ े जिमनीचा भूखंड आरि त असनू 
एमआरअँड टीपी काय ातील कलम २२ म ये िविन दि त उ ांसाठी आह ेअशा 
ठकाणी मालक सदर िनयमावलीत प  के यानुसार िवनामू य भूखंड दान 

कर यात आ यानंतर आिण सदर िनयमावलीनुसार िवकासकाम कवा बांधकाम पूण 
झा यावर, त ा मांक १२ म ये िविन द  केले या मयादते िवकास ह ासंाठी पा  
असेल.  

३.  िवकास ह  एखा ा मालकाला कवा भाडेप ेदाराला केवळ आरि त भूखडंासाठी 
दान कर यात येतील जे नागरी जमीन कमाल धारणा आिण िनयमावली कायदा 

१९७६ नुसार राखून ठेव यायो य असतील/ नसतील आिण यासाठी उ  िनदिशत 
काय ा या तरतुदी लागू होत नाहीत आिण या बाबतीतील माणप  स म 
ािधका यांकडून सदर काय ांतगत डीआर दान कर यापूव  द यानंतर दल े

जातील. राखून न ठेव या या भूखंडांबाबत डीआर दे याबाबत अशा अट सापे  
असेल या सरकार प  करेल. डीआर केवळ अशा बाब म ये असेल िजथ े
आर णा या िवकासाची अंमलबजावणी कर यात आलेली नाही. हणजे, टीडीआर 
केवळ आर णां या संभा  िवकासांसाठी उपल ध असतील.  

४.  डीआरसी आयु ांकडूनच िनगिमत केले जातील यात आकडे आिण श दांम ये चटई 

े  िनदशांकानुसार बांधीव े फळाची  बांधीव े फळात चौरस मीटरम ये चटई 

े  िनदशांकाची न द केली जाईल याचे ह  सदर आरि त भूखंडाचे मालक कवा 
भाडेप ेदार यां याकडे आहते, तसचे ठकाणे आिण गाव/नगर िनयोजन योजना/ 
िवभागातील िवकासाम ये, सीएस/सीटीएस मांक/एफपी मांक, डीआरसी 
िनगिमत कर याचे वष आिण या िवभागाम ये डीआर उ पा दत झाले यांची 
मािहती असेल. 

५.  डीआरसी सदर िनयमावलीत िनयत केले या अट या समाधानकारक पूततेनतंरच 
िनगिमत कर यात येतील. 

६.  डीआरसी या एखा ा धारकाला ते इतर कोण याही ला ह तांत रत करायच े
अस यास तो आयु ाकडे एका सुयो य अजासह डीआरसी सादर करेल यासोबत 
नवीन धारकासोबत केलेला न दणीकृत करार आिण नवीन मालका या नावावर 
िश ामोतब असेल. हणजे सदर माणप ावरील ह तांतर ा कता. आयु ांनी 
वतः असे िश ामोतब के यािशवाय ह तातंरण वैध होणार नाही आिण आधी या 

मूळ धारका याच वापरासाठी माणप  उपल ध असेल. 
७.  डीआरसी या या धारकाला एखा ा िविश  जिमनीवरील भूखंडासाठी मािणत 

चटई े  िनदशांकानुसार बांधीव े फळ े िडट वापरायच े अस यास यांनी 
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आप या िवकास परवानगी या अजासोबत आव यक असले या मयादते वधै 
डीआरसीही जोडा ात. 

८.  डीआरसी खालील े ांम ये हण कर या या भूखंडावंर वापर यासाठी वैध 
नसतीलः 
अ.  सागर कनारी े े आिण एनडीझेड, पयटन िवकास े े आिण अशी े े िजथ े

एसपीएची नेमणूक एमआरअँड टीपी कायदा १९६६ अंतगत कलम ४० नुसार  
अिधसूिचत केलेली असेल. हणजे एमएमआरडीए, एमआयडीसी कवा हाडा 

ब.  अशा भूखंडावर िजथे गृहिनमाण योजना झोपडप ीवािसय/ उपकर ा  
इमारत क रता अित र  चटई े  िनदशांक िनयम ३३ या उपिनयम (१०) 
(७) (९) अंतगत अनु ेय आह.े तथािप, अशा ठकाणी िजथे िबगर झोपडप ी 
भूखंड/ िबगर उपकर ा  भूखंड िजथे पा  अनु ेय संरचना सबंंिधत 
तरतुद म ये नमूद के या माणे अि त वात नाहीत आिण ते झोपडप ी भूखडं/ 
उपकर ा  भूखंडासोबत सीईओ एसआरए/ आयु ां या परवानगीने, 
हाडा या ािधका यांकडून ना हरकत माणप ा या ा ीनंतर चांगल े

िनयोजन इ याद सार या कारणांसाठी यांचे एक ीकरण केलेले आह े अशा 
ठकाणी डीआरसी िबगरझोपडप ी भूखंड/ िबगर उपकर ा  भूखंडावर ा  

करता येईल. अशा प रि थतीत, डीआरसीचा वापर सदर िनयमावलीत नमूद 
केले या या आिण तरतुद नुसार यांचे िनयमन केल ेजाईल. 

क.  अशा तावांम ये िजथ े सदर िनयमावल या िवशेष चटई े  िनदशांक 

तरतुद नुसार अ यथा िविन द  के यािशवाय अित र  चटई े  िनदशाकं 
वापर याचा ताव आह.े 

ड.  अशी े े िजथे अनु ेय चटई े  िनदशांक १.० पे ा कमी आह.े  
इ.  औ ोिगक प ात. तथािप, औ ोिगक प ाचे िनवासी/ वािणि यक 

प ात सदर िनयमावली या तरतुद नुसार परावतन कर यात आ यास सदर 
िनयमावलीअंतगत दे यात आ या माणे टीडीआर अनु ेय असेल. 

फ.  िनयम मांक ५२ अंतगत अिधसूिचत वारसा जतन इमारती आिण या या 
आसपासचा प रसर. तथािप कोण याही वारसा जतन प रसरात 
एमएचसीसी या पूवपरवानगीने आिण िविश   भोवताल या प रसरातील 
िनयमावल या पूतते या सापे  अनुमती दतेा येईल. 

९.  डीआरसीचा वापर जिमनी या एक कवा अिधक रका या भूखंडांवर करता येईल. 

जिमनी या आधीच िवकिसत केले या भूखंडाबाबत, उव रत/ िश लक भूखंडावर 
अि त वातील िवकास घटका या भूखंड घटका या वजावटीनंतर, त कालीन 
अि त वातील िनयमावल नसुार यां याअंतगत िवकास िनयम मांक ९ म ये 
िविन द  के या माणे परवानगी दे यात आली होती. िवकास सदर िनयमावल या 
सुसंगत असेल. 
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१०.  आरि त भूखंड महापािलकेला दान कर यात आ यानंतरच डीआर दान कर यात 
येतील आिण डीआरसी िनगिमत  कर यात यतेील जेथे ते सुयो य ािधकरण आह े
आिण अ यथा जशी बाब असेल या माणे रा य शासनाला िवनामू य आिण 
भाररिहत, मालक कवा भाडेप ेकारान े दान केललेा भूखंड सभोवताल या 
भूखंडानुसार समतल के यास आिण याने यावर १.५ मीटर उंच कंुपण भत 
बांधलेली अस यास ( कवा आयु ांनी िनि त केले या उंचीनसुार) यावर 
मालका या खचान े फाटक बांधलेल े आह े आिण आयु ां या कवा रा य शासनाच े
(िजथे महानगरपािलका सुयो य ािधकरण नाही) अशा ठकाणी समाधान होईल 
असे, यात समािव  उलाढालीचा खच मालक कवा भाडेप ेदाराने करावयाचा 
आह.े 

११.  िवकास परवानगीसाठी या अजासोबत िजथे िवकासक डीआर या वापराची मागणी 
करतो, अशा ठकाणी यान े डीआरसी आयु ांना सादर केली पािहजे ज े यावर 
आक ांम ये आिण श दांम ये सदर िनयमावलीअंतगत िवकास परवानगी दान 
कर यापूव  वापर याचा ताव असले या डीआरसीचे माण िल न यावर 
िश ामोतब करतील. आयु  डीआरसीवर लेखी, आक ांम ये आिण श दांम ये 

य  वापरलेले डीआर/ आिण यानंतर काही िश लक अस यास यांची सं या 
िलिहतील. 

१२.  डीआरसी आयु ांकडून वतः एक माणप  हणून बंधप ावर आयु ांनी िविहत 
केले या सुयो य कारात दतेील. असे माणप  आयु ांनी यो य ती अिध वीकृती 
द यानंतर ह तांतरणीय िनगोिशएबल साधन असेल. आयु  यांना यो य वाटेल 

अशा कारात सव उलाढाली इ याद बाबत एक न दणीपु तक राखतील यात 
डीआर या उपयोजन मा यतेचाही समावेश असेल. 

१३.  डीआरसी या भूखडंासाठी िनगिमत कर यात येणार आह ेअसा ह तातं रत केललेा 
आरि त भूखंड महापािलका कवा सुयो य ािधकरण महापािलकेपे ा वेगळे 
अस यास रा य शासनाकडे, वग होईल आिण असा भखूंड महापािलके या कवा 
रा य शासना या नाव ेनगर भूमापन अिभलेखात, करणानु प घेतला जावा. दान 
केलेला भूखडं, िजथ ेमहानगरपािलका सुयो य ािधकरण नाही अशा ि थतीत रा य 
शासनाला जमा केला जाईल आिण यानंतर अज के यास रा य शासनाकडून 
सबंंिधत ािधकरणा या नावे जे रा य कवा क  शासक य िवभाग, ािधकरण 
कवा सं था कवा इतर सावजिनक िधकरण कवा सं था असू शकेल यांना रा य 

शासनाने िनि त केले या समुिचत शत वर दान केला जाईल. 
१४. आयु / समुिचत ािधकरण टीडीआरचे उपयोजन िवकास ह ां या व पात 

कर यासाठी िविन आरा णे ह तातं रत कर यासाठी परवानगी दे यासाठी ाधा य 
दे या या आिण या भूखंडावंर उपयोजन होणार आह े यांचे उपयोिजत े फळ 
दशवणा या ट याट याने वा षक काय माचा (आप कालीन िवकासासाठी १० ट े  
बदलाला परवानगी दणेारा) आगाऊ आराखडा तयार करेल आिण वेळोवेळी तो 
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जनतेसाठी कािशत करेल. यात काहीही नमूद असले तरी तातडी या प रि थतीत 
आयु / समुिचत ािधकरण लेखी व पात कारणे दऊेन समुिचत आिण आव यक 
वाटेल ते हा आिण तसे िवकास ह  दान करतील. 

१५. डीआरसी चौरस मीटरम ये आक ांम ये आिण श दांम ये असेल यात िवकास ह  
या ठकाणा न उगिमत झाले या नावाचे तपशील हणजे गाव, िस गणक े  
मांक, डीआरसी िनगिमत के याचे वष आिण या िवभागात िवकास ह  

िमळवले गेले आहते यां यासह मािहती असेल. 
१६. महापािलका आयु  डीआरसीचे ह तातंरण/ उपयोजन यां यासाठीचा अज खालील 

कारणांसाठी नामंजरू क  शकतात 
अ.  या भूखंडावर डीआरसी उपाययोजनाचा ताव आह े यां यावर 

मालकांकडून शु कदये अस यास  
ब.  रा य शासन/ बृह मंुबई महानगरपािलका यांना स म यायालया या 

सूचनांनुसार  
१७. महानगरपािलका/ इतर समुिचत ािधकरणाला ह तातं रत केलेली मालम ा 

फसवणूक क न िमळवललेी असेल आिण/ कवा रा य शासन/ बृह मुंबई 
महानगरपािलका यानंा दये असले या शु कांच े दान कर यात न आ यास आयु  
डीआरसीच े ह तांतरण/ उपयोजन यांना परवानगी दे याचे आिण/ कवा डीआरसी 
र  कर याच ेअिधकार राखनू ठेवू शकतात.  

 

(B).(B).(B).(B).        झोपडप ी पनुवसन योजनअेतंगत िवकासक/सहकारी गहृिनमाण झोपडप ी पनुवसन योजनअेतंगत िवकासक/सहकारी गहृिनमाण झोपडप ी पनुवसन योजनअेतंगत िवकासक/सहकारी गहृिनमाण झोपडप ी पनुवसन योजनअेतंगत िवकासक/सहकारी गहृिनमाण सं थासं थासं थासं था/ वयसंवेी सं था यानंा / वयसंवेी सं था यानंा / वयसंवेी सं था यानंा / वयसंवेी सं था यानंा 
टीडीआर दान कर यासाठी डीसीआर टीडीआर दान कर यासाठी डीसीआर टीडीआर दान कर यासाठी डीसीआर टीडीआर दान कर यासाठी डीसीआर ३३(१०)३३(१०)३३(१०)३३(१०)    आिण डीसीआर आिण डीसीआर आिण डीसीआर आिण डीसीआर ३३(११)३३(११)३३(११)३३(११)    ारे अित र  ारे अित र  ारे अित र  ारे अित र  
िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली 
१.  जिमनी या या भूभागावर झोपडप ी पुनवसन क पाला सदर िनयमावलीअंतगत मंजुरी 

दे यात आलेली आह ेते ३.० पे ा अिधक असलेले च. े.िन. टीडीआरक रता पा  असतील 
कवा झोपु या सीईओने िन द  के या माणे दला जाईल. 

२.  टीडीआरसाठी डीआरसी महापािलका आयु  वतः मु य कायकारी अिधकारी (झोपु ) 
यां या िशफारशीव न िनगिमत करतील. डीआरसीम येटीडीआरची न द बीयूएसाठी 
आक ांम ये आिण श दांम ये आिण यासोबत ठकाणाचे तपशील, जस े गाव/नगर 
िनयोजन योजना/िवभाजन, सीएस मांक/सीटीएस मांक/एफपी मांक/डीआरसी 
िनगिमत कर याच े वष आिण या िवभागांम ये डीआरसी उ पा दत झालेले आहते या 
गो ी नमूद केले या असतील. 

३.  डीआरसी दान कर याक रता बीयूए संपूण झोपडप ी पुनवसन क पा या बीयूए 
टीडीआर या व पात सीईओ एसआरए यानंी मा यता द या माणे असतील. 
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४.  िजथे झोपडप ी पुनवसन क पाला आरि त भूखंडावर मा यता दे यात आलेली आह ेितथ े
बांधीव सुिवधा बृह मंुबई महानगरपािलकेला िवनामू य ह तांत रत के या जातात ते हा 
आयु  त यातील अनु. मांक ३ नुसार सदर सुिवधे या बांधकामासाठी आणखी टीडीआर 

दान क  शकतात. डीआरसी सदर िनयमावलीतील अट या समाधानकारक पूततनेंतरच 
जारी कर यात येईल. 

५.  आयु ां या मते यो य असले अशा कारे न दणीपु तक झोपडप ी पुन वकास क पांतनू 
उपल ध होणा या डीआरसी दान कर याक रता उपाययोजनेसाठी या सव दवेाण घेवाण 
बाब क रता राख यात यावे. 

 

    (C)(C)(C)(C)        वावावावाररररसासासासाजतनजतनजतनजतन    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती/वारसा/वारसा/वारसा/वारसा    जतनजतनजतनजतन    प रसरप रसरप रसरप रसर    याचं ेमालक कवायाचं ेमालक कवायाचं ेमालक कवायाचं ेमालक कवा    भाडेप ेदार यानंा टीडीआर दान भाडेप ेदार यानंा टीडीआर दान भाडेप ेदार यानंा टीडीआर दान भाडेप ेदार यानंा टीडीआर दान 
कर यासाठी अित र  िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटीकर यासाठी अित र  िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटीकर यासाठी अित र  िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटीकर यासाठी अित र  िनयमावली आिण अशा ह ां या दानासाठी अटी 
१.  िनयम मांक ५२ म ये नमूद के या माणे कोण याही वारसा दान इमारत च े

मालक/वारसा जतन इमारतीचे भाडेप ेदार यांना आयु ांकडून कवा शासनाकडून िनयम 
मांक ५२ नुसार लाद यात आले या िनबधांमुळे डीआरचे नुकसान झा यास या मयादते 

आिण खाली २ मांकाम ये नमूद अट या अधीन एफएसआय या व पात टीडीआर 
दानास पा  असतील. या दानामुळे वारसा जतन इमारती या मालकांना डीआरसी या 
व पात एफएसआयचा ह  िमळेल जो ते वतः वाप  शकतील कवा इतर कोण याही 

ला ह तांत रत क  शकतील. 
२.  टीडीआर िनमाण कर यासाठी बृह मंुबई महानगरपािलकेसोबत एक करार केला जाईल 

यात असे नमूद केलेले असेल क , वारसा वा तूचे परीर ण मालकाकडून आयु ांनी 
िनि त के या माणे केले जाईल आिण यासोबत आयु ांनी िनि त के या माणे 
करारा या अट च े उ लंघन के यास दडंाचे कलम आिण भूखंडाची मता संरचनां या 
िव मान बीयूए या मयादते कायम व पाची कमी केला जाईल. 
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भागभागभागभाग VI    
अित र  चटई े  िनदशाकंअित र  चटई े  िनदशाकंअित र  चटई े  िनदशाकंअित र  चटई े  िनदशाकं 

 
३३.३३.३३.३३.    अित र  चटई े  िनदशांक (एफएसआय) याअित र  चटई े  िनदशांक (एफएसआय) याअित र  चटई े  िनदशांक (एफएसआय) याअित र  चटई े  िनदशांक (एफएसआय) या    िविश  िविश  िविश  िविश  वगावगावगावगासाठी साठी साठी साठी दला दला दला दला जाऊ शकजाऊ शकजाऊ शकजाऊ शकतोतोतोतो::::    

    

३३३३३३३३    ((((११११) ) ) ) ाथना थळासंााथना थळासंााथना थळासंााथना थळासंाठीठीठीठी    अित र  एफएसआयअित र  एफएसआयअित र  एफएसआयअित र  एफएसआय    
न दणीकृत सावजिनक यासा या इमारत या बाबतीत खालील शत  व अट या सापे  महापािलका 
आयु  े ीय (मूळ) एफएसआय या अदित र  ०.५    एफएसआय दऊे शकतात.   
i. परवानगीसाठी अज कर यापूव  पोिलस व आयु  याजंकडून ना हरकत माणप  िमळवाव े

लागेल. 
ii. अित र  एफएसआय फ  धा मक हतेुकरीताच वापरला जाईल. तथािप, अित र  एफएसआय 

यानात न घेता, सहा यभूत िनवासी/ ावसाियक वापर े ीय (मूळ) एफएसआय या १०% 
पयत  अनु ेय असतील.     

iii. संरचने या ि थरते या सापे  अित र  एफएसआय परवानगी िव मान अिधकृत धा मक 
वापराक रता अनु ेय असेल. 

iv. या वष  असा एफएसआय मंजूर केला गेला या वष या एएसआर माणे २५% अिधमू य 
भरणा सापे  अित र  एफएसआय अनु ेय असेल आिण ह े अिधमू य महारा  शासन व 
बृ.मु.म.न.पा. यांम ये समानरी या िवभाग यात येईल.   

v. भूखंडाचे कमान े फळ २५० चौ.मी. असावे. 
 

३३३३३३३३ ((((२२२२) ) ) ) वै कवै कवै कवै क य व शै िणक सं थां या इमारय व शै िणक सं थां या इमारय व शै िणक सं थां या इमारय व शै िणक सं थां या इमारतीतीतीती    वववव    इतरइतरइतरइतर    सं थां यासं थां यासं थां यासं थां या    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    . . . . ((((२२२२)()()()(IVIVIVIV)()()()(11116666)(g) )(g) )(g) )(g) 
अतंगत यणेा  याअतंगत यणेा  याअतंगत यणेा  याअतंगत यणेा  या इमारती इमारती इमारती इमारती::::----    
शै िणक/वै क य सं थे या वतं  भूखंडावर या इमारत ना आिण शासक य/म.न.पा. या सं थे या 
इमारत ना कवा सावजिनक ािधकरणा या कवा न दणीकृत सावजिनक धमादाय यासां या कवा 
धमादा हतेुसाठी थािपत सहकारी त वावर चालिव यात येणा-या वै क य सं था, आयकर अिधिनयम 
कवा महारा  सहकारी सं था अिधिनयम अंतगत न दणीकृत इमारत या बाबत त ा . १२ म ये 

िन द  केलेला े ीय (मूळ) एफएसआयसह म.न.पा. आयु  (िवशेष परवानगीने) यांनी िनदिशत केलेला 
अठी व शत नुसार वै क य सं थांक रता ५ पयत व शै िणक सं था, इतर सं थां या इमारत क रता ४ 
पयत एफएसआय दऊे शकतात.  
परंतु असे क, शासक य/बृ.मु.म.न.पा. या इमारत िशवाय वर नमूद केले या सं थांना अित र  
एफएसआय लागू के यास, े ीय (मूळ) एफएसआय या ित र  शासनाने िनि त के या माणे, 
अिधमू य, जर काही असेल तर ावे लागेल व ते शासन व बृ.मु.म.न.पा. म ये समानरी या िवभाग यात 
येईल. 

े ीय (मूळ) एफएसआय ित र , अित र  एफएसआय पैक  ५०% ह तातंरणीय िवकास ह  
उपयोिजत क न घेता येईल (अिधमू य अदा न करता), परंतु असे क, उवरीत अित र  एफएसआयचा 
लाभ घेत यानतंरच ह तातंरणीय िवकास ह  वापरता येऊ शकतील.  
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िनयमावली (२)(IV)(16)(g) अंतगत येणा  या इतर सं थेसंबंधी या इमारत िवषयी शासन/महापािलका 
आयु  वेळोवेळी अटी व शत  िविन द  क  शकतील. 
    

((((एएएए)  )  )  )      वै क य सं था आिण सं थे या इमारत साठीवै क य सं था आिण सं थे या इमारत साठीवै क य सं था आिण सं थे या इमारत साठीवै क य सं था आिण सं थे या इमारत साठी    अटीअटीअटीअटी    व व व व शतशतशतशत     

(अ) े ीय (मूळ) एफएसआय ित र  अित र  बीयुएचा वापर केवळ वै क य हतेुसाठीच 
केला पािहजे. 

(ब) एकूण खाटां (बेड) पैक  २०% आिण मोफत उपचार ह ेआ थक दृ ा दबुल (इड युएस) 
/दा र  रेषेखालील ना दले जातील. या ित र , शासक य णालयात जे दर 
लावले जातात याच दरात ओपीडीमधील णां या एकूण सं येपैक  १०% णांना 
उपचार दले जातील. नमदू केले या ट े वारी या माणात अशी सुिवधा ही वगे या 
इमारती/ वग म ये कवा श य नस यास वगे या मज यावर असावी.  

(क)  अट चे पालन न कर याब ल दडं िनि त कर यासह वरील (अ) आिण (ब) या 
िनरी णासाठी आरो य सवेा संचालक, महारा  शासन ह ेस म अिधकारी असतील.  

(ड) वै क य सं था ही मोफत/सवलती या दरात दले या वै क य उपचाराची न द ठेवतील, 
ठरािवक कालावधीनंतर अशा न दी सादर करतील व मागणी के यावर आरो य सवेा 
संचालकांना उपल ध क न दतेील.    

(इ) उ लेख केले या अट चे व शत चे पालन कर यासाठी वै क य सं था एक हमीप  दाखल 
करतील.  

    

((((बीबीबीबी) ) ) )     शै िणक सं था आिण सं थसेबंधंीशै िणक सं था आिण सं थसेबंधंीशै िणक सं था आिण सं थसेबंधंीशै िणक सं था आिण सं थसेबंधंी या या या या इमारतइमारतइमारतइमारत साठी अटीसाठी अटीसाठी अटीसाठी अटी    व शतव शतव शतव शत     

(अ)    े ीय (मूळ) एफएसआय पलीकडील ित र  बीयुएचा वापर केवळ शै िणक हतेुसाठीच 
केला पािहजे.    

(ब) या सं था शासनाला जे हां गरज असेल ते हां काही खो या उपल ध क न दतेील.    

(क) िश ण िवभाग/उ  व तं  िश ण िवभाग, महारा  शासन यां या िशफारसीवर एकूण 
जागां या १०% जागा शासक य नामिनदिशतांकरीता राखून ठेव या जातील.      

(ड) अट चे पालन न कर याब ल दडं िनि त कर यासह वरील (अ), (ब)    आिण (क) या 
िनरी णासाठी शालेय िश ण /उ  व तं  िश ण संचालक, महारा  शासन ह े स म 
अिधकारी असतील.    

(इ) शै िणक सं था ही मोफत/सवलती या दरात िश ण घेतले या लाभाथाची न द ठेवतील, 
ठरािवक कालावधीनतंर अशा न दी सादर करतील व मागणी के यावर शालेय िश ण/उ  व 
तं  िश ण संचालक, महारा  शासनाला उपल ध क न दतेील.    

(फ) उ लेख केले या िनयम व अट चे पालन कर यासाठी शै िणक सं था एक हमीप  दाखल 
करतील. 
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((((सीसीसीसी))))    खाजगी वै क य व शै िणक सं थां या इमारत साठी िनयम व अटी खाजगी वै क य व शै िणक सं थां या इमारत साठी िनयम व अटी खाजगी वै क य व शै िणक सं थां या इमारत साठी िनयम व अटी खाजगी वै क य व शै िणक सं थां या इमारत साठी िनयम व अटी     

(a) अशा कारे शासनान े वेळोवळी ठरिवले या अिधमू या या अिधदाना सापे  अित र  
एफएसआय (ह तांतरणीय िवकास ह ाचा घटक सोडून) दे यात येईल. ह ेअिधमू य महारा  
शासन व बृ.मंु.म.न.पा. यांम ये समानरी या िवभागल ेजाईल.   

(b) उपरो  (ए) आिण (बी) म ये नमूद केले या अट चे पालन केले जावे. 
 

३३३३३३३३((((३३३३) ) ) ) शासक य/शासक य/शासक य/शासक य/ब.ृमुंब.ृमुंब.ृमुंब.ृमुं.म.न.पा..म.न.पा..म.न.पा..म.न.पा./वधैािनक मडंळाचंी, िनम/वधैािनक मडंळाचंी, िनम/वधैािनक मडंळाचंी, िनम/वधैािनक मडंळाचंी, िनम----शासक य व पीएसयुशासक य व पीएसयुशासक य व पीएसयुशासक य व पीएसयु यायायाया    कायालकायालकायालकायालयीयीयीयी    इमारती: इमारती: इमारती: इमारती:     
 शासक य/ब.ृमुं.म.न.पा. आिण यांची वैधािनक मंडळे, िनम-शासक य व पीएसयुं या िविन द  

गरजा ल ात ठेवून िनवासी वापरािशवाय कायालयीन वापराक रता व इतर त सम हतेुंसाठी 
त ा . १२ म ये िन द  केले या े ीय (मूळ) एफएसआयसह  आयु , िवशेष परवानगी ारे, 
५ एफएसआयची परवानगी दऊे शकतील.  परंतु असे क , सावजिनक े ातील उप मा या 
बाबतीत े ीय(मूळ)एफएसआय या पलीकडे ावया या एफएसआय क रता शासनान े
वेळोवेळी िनि त के या माणे अिधमू य दये असेल.  

 

३३३३३३३३((((३३३३))))    (A)(A)(A)(A)    शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे (सीआयएसएफ सह) कवा (सीआयएसएफ सह) कवा (सीआयएसएफ सह) कवा (सीआयएसएफ सह) कवा बृ.मुंबृ.मुंबृ.मुंबृ.मुं.म.न.पा..म.न.पा..म.न.पा..म.न.पा.    कवा कवा कवा कवा 
याचंी वधैािनक मंडळे, अशा सावजिनक याचंी वधैािनक मंडळे, अशा सावजिनक याचंी वधैािनक मंडळे, अशा सावजिनक याचंी वधैािनक मंडळे, अशा सावजिनक ािधकरणांािधकरणांािधकरणांािधकरणां या मालक या जिमनीवर या मालक या जिमनीवर या मालक या जिमनीवर या मालक या जिमनीवर कमचारी आवासकमचारी आवासकमचारी आवासकमचारी आवास    ( टाफ ( टाफ ( टाफ ( टाफ 
ाटस)ाटस)ाटस)ाटस)    चाचाचाचा    िवकासिवकासिवकासिवकास    ////    पनु वकास.पनु वकास.पनु वकास.पनु वकास.    

१....        शासक य/ब.ृमंु.म.न.पा. या, कवा यां या वधैािनक मडंळा या (यापुढे यांचा एकि तपणे "युझर 
ऑथो रटी" हणून उ लेख केला आह)े कमचा  यांसाठी, अशा युझर ऑथो रटी या मालक चा 
जिमनीवर, महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम िवभाग कवा हाडा कवा महारा  पोलीस 
गृहिनमाण महामंडळ कवा बृ.मंु.म.न.पा. कवा यांचे वधैािनक मंडळ कवा या हतेसुाठी शासनान े
नामिनदिशत केलेली इतर कोणतीही एज सी. यात पेशल पपज हिेअकलचा समावेश असेल, 
याम ये शासनाचा कवा शासना या पूण मालक या कंपनीचा कमान ५१% समभाग असेल-

(यापुढे यांचा एकि तपणे "इंि लम टग पि लक ऑथो रटी" हणून उ लेख केला आह)े यांकडून 
टाफ ाटस (यापुढे याचा " टाफ ाटस ोजे ट" हणून उ लेख केला आह)े या फ  

बांधकामा याच क पासाठी भूखंडा या एकूण े ावर त ा . १२ म ये िन द  केले या े ीय 
(मूळ) एफएसआयसह आयु  ४ पयत या एफएसआयची परवानगी दऊे शकतील.    

२....        खालील बाब या सापे  युझर ऑथो रटीसाठी कमचारी िनवास थानां या बांधकामासाठी या 
िनयमावली अतंगत एकूण अनु ेय एफएसआयचा वापर करावा लागेल:  
(i) कमचा  यां या िविवध वगासाठी कमचारी िनवास थानांचे े फळ/खु या िव चा घटक हे 
युझर ऑथो रटी ारे िविहत केले या िनकषां माणे असतील. 
(ii) (a)  यात नमूद के या माणे क प अंमलबजावणीचा खच भ न काढ यासाठी इंि लम टग 

पि लक ऑथो रटी ारे िव हवेाट लावाय या खु या िव या बांधकामासाठी या 
िनयमावली अ वये आयु  एकूण अनु ेय एफएसआय या १/३ एफएसआयची पयत 
परवानगी दऊे शकतात. 



 

 

 

 
 
 

Yeeie - VI DeefleefjkeÌle ®eìF& #es$e efveoxMeebkeÀ [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

108 

  खु या िव साठी या घटकाला श यतो एका वतं  लॉकम ये बांध यात यावे. 
आयु ांनी जर खु या िव साठी या घटका या बांधकामाची परवानगी दली असेल 
तर, भूखंडां या पोटिवभाजनाची परवानगी ही एफएसआय या यायसंगत 
िवतरणा या आधारावर दली जाईल.  

 (b) खु या िव साठी या घटकांतगत बांध यात आले या सदिनका अगोदर 
शासनाला/बृ.मंु.म.न.पा.ला कवा यां या वैधािनक मंडळांना दये करा ात. जर 
कोणी तयार होत नसेल कवा यां या मागणी माणे साठा कमी असेल तर, या खु या 
बाजारात िवका ात.  

३....        े ीय (मूळ) एफएसआय या पिलकडे (फंजीबल एफएसआय वगळता) मंजरूी या वषा या 
एएसआर (एफएसआय १ साठी) माणे बीयुए साठी जमीन दरा या ७% माणे पायाभूत सिुवधा 
शु क बृ.मुं.म.न.पा.ला अिधदान करावे लागेल. ह ेपायाभूत सुिवधा शु क म. ा.व.न.र अिधिनयम 
१९६६ या कलम १२४ नुसार आकारले या िवकास शु का या ित र  असेल.  

४. . . .     (i) कमचारी िनवास थाना या बांधकामासाठी डीसीआर ३१(३) नसुार अनमुत फंजीबल 
एफएसआयसाठी कोणतेही अिधमू य आकारले जाणार नाही.  
(ii) कमचारी िनवास थाना या बांधकामासाठी जीना, उ ाहन व उ ाहन लॉबीसाठी कोणतेही 

अिधमू य दये नसेल. 
(iii) मोकळी जागा कमतरतेसाठी (एफएसआय १ करीता) एएसआर या जमीन दरा या २.५% 

दराने अिधम य आकारले जाईल. 
(iv) या िनयमावली अंतगत िवकासाकरीता आयएच या तरतदूी लागू होणार नाही.  

५....        या िनयमावली अंतगत कमचारी िनवास थानां या कोण याही क पासाठी, युझर ऑथो रटी आिण 
इंि लम टग पि लक ऑथो रटी यांम ये एक िवकास करार केला जावा यामुळे जेथे लागू असेल तेथे 

क पा या खु या िव या घटका अंतगत बांध यात आले या सदिनकांचा िव हवेाट कर यासाठी 
इंि लम टग ऑथो रटीला अिधकार ा  होतील.    

 

३३३३३३३३((((३३३३)(B) )(B) )(B) )(B) खाजगी जागावंार शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे (सीआयएसएफ सह) कवा खाजगी जागावंार शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे (सीआयएसएफ सह) कवा खाजगी जागावंार शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे (सीआयएसएफ सह) कवा खाजगी जागावंार शासक य कवा याचंी वधैािनक मडंळे (सीआयएसएफ सह) कवा 
बहृ मुबंई महानगरपािलका कवा याचंी वधैािनक मडंळे यां या बहृ मुबंई महानगरपािलका कवा याचंी वधैािनक मडंळे यां या बहृ मुबंई महानगरपािलका कवा याचंी वधैािनक मडंळे यां या बहृ मुबंई महानगरपािलका कवा याचंी वधैािनक मडंळे यां या कमचारी आवास ( टाफ ाटस) चा कमचारी आवास ( टाफ ाटस) चा कमचारी आवास ( टाफ ाटस) चा कमचारी आवास ( टाफ ाटस) चा 
िवकास/पनु वकास.िवकास/पनु वकास.िवकास/पनु वकास.िवकास/पनु वकास.    
1. आयु , कमान २००० चौ.मी. े फळ व लगत कमान १२ मी. ं दीचा एक र ता असले या 

जिमनी या खाजगी भूखंडावंर शासक य/बृ.मु.म.न.पा./ यां या वधैािनक मंडळां या (यापुढे यांचा 
"युझर ऑथो रटी" हणून उ लेख केला आह)े कमचारी िनवास थानां या बांधकामाची परवानगी 
दऊे शकतील आिण यात िन  दशिव या माणे, िन  तरतूद  सापे , बांधून तयार व युझर 
ऑथो रटीला ह तातंरीत केले या कमचारी िनवास थानां या बीयुए या ऐवजी ो साहक 
एफएसआय मंजूर करतील:  
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(i) कमचा  यां या िविवध वगासाठी कमचारी िनवास थांनाचे े फळ ह े सबंंिधत युझर 
ऑथो रटीने िविहत केले या िनकषानंुसारच असले पािहजे आिण कोण याही प रि थतीत 
याम ये िविहत केले या चटई े फळा या कमाल मयादपेे ा जा त असू नये.  

(ii) कमचारी िनवास थानां या बांधकामासाठी आव यक असले या एफएसआय या बद यात 
ो साहक एफएसआय खालील को कानुसार अनुमत असले:-   

त ात ात ात ा    AAAA    

 

(iii) े ीय (मूळ)/अनु ेय एफएसआय सह एफएसआय हा याच भूखंडावर आिण खाली को कात 
नमूद के या माणे वापरला जाईल. 

भखूडंाच े े फळभखूडंाच े े फळभखूडंाच े े फळभखूडंाच े े फळ    कमाल कमाल कमाल कमाल अनु ये अनु ये अनु ये अनु ये एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय    
२००० चौ.मी. कवा जा त परंत ु४००० चौ.मी. 
पे ा कमी 

३.०० 

४००० चौ.मी. कवा जा त ४.०० 
(iv) (a) बृ.मुं.म.न.पा./समुिचत ािधकरणाला ह तातं रत कर यात येणा  या कमचारी 

िनवास थानां या बांधकामासाठी डीसीआर ३१(१) आिण ३१(३) नसुार अनु ेय 
असले या विैश ांसाठी कोणतेही अिधमू य आकारले जाणार नाही. 

 (b)  मोकळी जागा कमतरतसेाठी (एफएसआय १ करीता) एएसआर या जमीन दरा या 
२.५% दरान ेअिधमू य आकारले जाईल.  

 (c)  या िनयमावली अंतगत िवकासाकरीता आयएच या तरतदूी लागू होणार नाहीत. 

(v) े ीय (मूळ) एफएसआय या पिलकडे (फंजीबल एफएसआय वगळता) मंजूरी या वषा या 
एएसआर (एफएसआय १ साठी) माणे बीयुए साठी जमीन दरा या ७% माणे पायाभूत 
सुिवधा शु क बृ.मंु.म.न.पा.ला अिधदान करावे लागले. ह े पायाभूत सिुवधा शु क 
म. ा.व.न.र अिधिनयम १९६६ या कलम १२४ नुसार आकारले या िवकास शु का या 

ित र  असेल. 
(vi) एका युझर ऑथो रटी करीता कमचारी िनवास थानांचे बांधकाम कर यासाठी एका 

खाजगी भ-ूधारका या मालक या एका रका या भूखंडा या िवकासाची/पुन वकासाची 
परवानगी, महारा  शासनाने या हतेुसाठी ग ठत सिमती ारे अशा कमचारी 
िनवास थानां या थळाची व आव यकतचेी पूव मंजूरी घेत यानंतर महापािलका 
आयु ांकडून दली जाईल.  

(vii) या िनयमावली अंतगत सफाई कमचारी िनवास थानांसाठी या सदिनकां या तावा या 
बाबतीत, महारा  शासनाने ठरिवले या ट े वारी माणे म साफ य योजने अंतगत 
मालक  त वावर सदिनका उपल ध असतील. 

क पाच े थळक पाच े थळक पाच े थळक पाच े थळ    
ो साहक (कमचारी िनवास थानां या आव यक ो साहक (कमचारी िनवास थानां या आव यक ो साहक (कमचारी िनवास थानां या आव यक ो साहक (कमचारी िनवास थानां या आव यक 

बीयएु या % नसुार)बीयएु या % नसुार)बीयएु या % नसुार)बीयएु या % नसुार)    
शहर ४०% 
उपनगरे व िव ता रत उपनगरे ८०% 
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३३३३३३३३((((४४४४) ) ) ) वतंवतंवतंवतं     भखूडंावरीलभखूडंावरीलभखूडंावरीलभखूडंावरील    िनवासी हॉटे सिनवासी हॉटे सिनवासी हॉटे सिनवासी हॉटे स यायायाया    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती: : : : शासनाने वेळोवेळी ठरिवले या अिधमू या या 
कवा िनयमावली . ३३(१९) मधील तरतूद नुसार (शासन व बृ.मुं.म.न.पा. यांम ये समानरी या 

िवभाग यात येणा  या) अिधदाना या सापे , आिण इतर िनयम व अट या सापे , वतं  भूखंडावंर व 
एका आ थापने अंतगत सव िनवासी हॉटे स करीता अनु ेय कमाल एफएसआय [ े ीय (मूळ) 
एफएसआय सह] ५ असेल.  

अनु. . 

िवकास आराख ातील तािवत िवकास िनयोजन र ते/महापािलका 

अिधिनयमातंगत मंजूर िविहत रेषा यांनी बािधत े ा ित र  

आर ण/नामिनदशन यांनी ा  े  वगळून भूखंडाचे े फळ 

कमाल अनु ेय च िेन 

१  २००० चौ. मी. पयत ३ 

२ २००० चौ. मी. पे ा जा त परंतु ३००० चौ. मी. पयत ४ 

३ ३००० चौ. मी. पे ा जा त ५ 
    

अटी:अटी:अटी:अटी:    
(१) एका वषात एकूण ३० दवसांकरीता एकूण खो यांपैक  ५% खो या शासन/बृ.मुं.म.न.पा. साठी 

िवनामू य (फ  खोलीचे भाडे) आरि त असेल व यांचे एमटीडीसी आिण ोटोकॉल िवभागाकडून 
िनरी ण केले जाईल.   

(२) े ीय (मूळ) एफएसआय या पिलकडे (फंजीबल एफएसआय वगळता) मंजूरी या वषा या एएसआर 
(एफएसआय १ साठी) माणे बीयुए साठी भ-ूदरा या ७% माणे पायाभूत सुिवधा शु क 
बृ.मंु.म.न.पा.ला अदा करावे लागेल. ह ेपायाभूत सुिवधा शु क म. ा.व.न.र अिधिनयम १९६६ या कलम 
१२४ नुसार आकारले या िवकास शु का या ित र  असेल. 

 

टीपटीपटीपटीप:::: े ीय (मूळ) एफएसआय या ित र  अित र  एफएसआय पैक  ५०% एफएसआय ह तातंरणीय 
िवकास ह  उपयोिजत क न घतेा येईल (अिधमू य अदा न करता), परंत ु अस े क, उव रत अित र  
एफएसआयचा लाभ घते यानंतरच ह तांतरणीय िवकास वापरता येऊ शकतील. 
 

३३३३३३३३((((५५५५))))    महारा  गृहिनमाण व े  िवकास ािधकरण ( हाडा) या गहृिनमाण योजनाचंा महारा  गृहिनमाण व े  िवकास ािधकरण ( हाडा) या गहृिनमाण योजनाचंा महारा  गृहिनमाण व े  िवकास ािधकरण ( हाडा) या गहृिनमाण योजनाचंा महारा  गृहिनमाण व े  िवकास ािधकरण ( हाडा) या गहृिनमाण योजनाचंा 
िवकास/पनु वकासिवकास/पनु वकासिवकास/पनु वकासिवकास/पनु वकास    
१) आ थक दृ ा दबुल घटक(इड युएस),अ प उ प  गट(एलआयजी),म यम उ प  गट 

(एमआयजी) ेण साठी (वेळोवेळी शासना ारे िनधा रत के यानसुार) रका या जागांवर 
हाडा ारे खा यांतगत अंमलबजावणी केले या अ पदर गृहिनमाण या नवीन योजनेसाठीचा 

एफएसआय एकूण भूखंडा या ढोबळ े फळावर (फंजीबल एफएसआय वगळता) ४.० असेल. 
अशा योजनांमधील ७०% बीयुए हा इड युएस, एलआयजी व एमआयजी साठी असेल. 
एफएसआय ४ हा उ  उ प  गटाला (एचआयजीला) लागू होणार नाही. 

२) उपरोि लिखत अटी या हाडा या िव मान गृहिनमाण योजनां या पुन वकासासाठी सु ा लागू 
असतील. 
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२.१        जेथे हाडा या िव मान गृहिनमाण योजनां या इमारत चे पुन वकासाचे काम 
गृहिनमाण सहकारी सोसायट ारे कवा अशा इमारती या ताबेदारां ारे कवा 
हाडा या भाडेप ेदारां ारे हाती घेतल े जाईल तेथे, पुनवसन े फळ ह , ो साहक 

एफएसआय आिण िश लक एफएसआयची िवभागणी खालील माणे असेल:-  
A) A) A) A)     पनुवसन े फळ ह :पनुवसन े फळ ह :पनुवसन े फळ ह :पनुवसन े फळ ह : 

(a) ३५ चौ.मी. या एका कमान चटई े फळा या सापे , िव मान चटई े फळ अिधक 
३५% अित र  चटई े फळा एवढे िमळून असेल: 

 

परंतु असे क, पुनवसनाचे कमाल े फळ कोण याही प रि थतीत, पुन वकास क पा या मंजूरी या 
दवशी जे लाग ूअसेल या माणे शासना ारे एमआयजी ेणीसाठी िविहत केले या चटई े फळा या 

कमाल मयादपेे ा जा त नसले पािहजे. 
हाडा या िव मान गृहिनमाण योजनांत इमारत या पुन वकासातंगत, रिहवासी गहृिनमाण योजनेतील 

कोण याही िव मान िबगर-रिहवासी/सुिवधा यिुनटचे पुनवसन े फळ ह े िव मान युिनट या चटई 
े फळ अिधक याचे 20% एवढे िमळून असेल. 

 

B)B)B)B) ो साहक एफएसआय:ो साहक एफएसआय:ो साहक एफएसआय:ो साहक एफएसआय: वर (A) म ये गणना के या माणे, पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय या 
बद यात अनुमत ो साहक एफएसआय हा जमीन दर (एलआर) आिण बांधकाम दर (आरसी)* या 
गुणो रावर (यापुढे याचा मूळ गुणो र असा उ लेख केला आह)े आधा रत असेल आिण खालील त ा B 
म ये नमूदके या माणे असेल:- 

        

 परंतु असे क, उपरो  ो साहक एफएसआय हा पुन वकासाखालील भूखंडावर एफएसआय या 
उपल धते या आिण हाडा ारे िवतरणा या सापे  असेल. 

त ात ात ात ा----AAAA    

पुन वकासाखालील भूखंडाच े े फळ सदिनके या  िव मान चटई े फळावर 
अित र  चटई े फळ 

४००० चौ.मी. पे ा जा त ते 
२ हे टर पयत 

१५% 

२ हे टर पे ा जा त ते ५ हे टर पयत २५% 

५हे टर पे ा जा त ते १० हे टर पयत ३५% 

१० हे टर पे ा जा त ४५% 
प ीकरण:प ीकरण:प ीकरण:प ीकरण: पुन वकासाखालील भूखंड हणजे हाडा ारे पुन वकासासाठी सीमांक त भूखंड अित र  

चटई े  असेल. 
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 परंतु पुढे असे क, मूळ गुणो रा या गणनेसाठी जमीन दर (एलआर) आिण बांधकाम दर (आरसी) ह े
स म ािधका-याने या वष  पुन वकास क पाला मंजूरी दली या वष चे घेतले जातील. परंतु पुढे 
असे क, पुन वकासाखालील भूखंडा या िविवध भागांना जर एका पे ा अिधक जमीन दर लागू असतील 
तर मूळ गुणो र सा य कर यासाठी सरासरी जमीन दरा या गणनेसाठी सव लाग ू असले या दराचा 
सरासरी (weighted average) दर घेतला जाईल. 

    

C)C)C)C)    िश लक एफएसआयची िवभागणी: िश लक एफएसआयची िवभागणी: िश लक एफएसआयची िवभागणी: िश लक एफएसआयची िवभागणी:     

वरील त ा अनु मे (A) आिण (B) नुसार प रगणन क न अनु मे पुनवसनासाठी व ो साहक घटकां या 
बांधकामानतंर उवरीत एफएसआय/बीयुए, सहकारी गहृिनमाण सं था आिण हाडा यांम ये बीयुए या 
व पात खालील त ा (C) म ये नमूद के या माणे िवभागला जाईल. हाडाचा वाटा हाडाला 

िवनामू य ह तातंरीत केला जाईल. 
त ात ात ात ा    CCCC 

मळू गणुो र (एलआर/आरसी)मळू गणुो र (एलआर/आरसी)मळू गणुो र (एलआर/आरसी)मळू गणुो र (एलआर/आरसी)    
उवरीउवरीउवरीउवरीत त त त एफएसआयची िवभागणीएफएसआयची िवभागणीएफएसआयची िवभागणीएफएसआयची िवभागणी    

सहकारी सं थचेा वाटासहकारी सं थचेा वाटासहकारी सं थचेा वाटासहकारी सं थचेा वाटा    हाडाचा वाटाहाडाचा वाटाहाडाचा वाटाहाडाचा वाटा    
६.०० पे ा जा त ३०% ७०% 

४.०० पे ा जा त व ६.०० पयत ३५% ६५% 

२.०० पे ा जा त व ४.०० पयत ४०% ६०% 

२.०० पयत ४५% ५५% 
 

२.२  जेथे हाडा या िव मान गृहिनमाण योजनां या इमारत चे पुन वकासाचे काम हाडा ारे कवा 
गृहिनमाण सं थांसह संयु री या हाडा ारे कवा अशा इमारती या ताबेदारां ारे कवा 
हाडा या भाडेप ेदारां ारे हाती घेतले जाईल तेथे, पनुवसन े फळ, ो साहक एफएसआय 

त ात ात ात ा    BBBB    
मूळ गुणो र (एलआर/आरसी) ो साहक (अनुमत पुनवसन े फळा या % नुसार) 

६.०० पे ा जा त ४०% 
४.०० पे ा जा त व ६.०० पयत ५०% 
२.०० पे ा जा त व ४.०० पयत ६०% 

२.०० पयत ७०% 
प ीकरण    

जमीन दर (एलआर)* - पुन वकासाखालील भूखंड एएसआरनुसार एफएसआय १ साठी या मोक या 
जागेचा दर ./चौ.मी. म ये व *बांधकाम दर (आरसी) – एएसआर नुसार आरसीसी बांधकामा या 

े फळाला लागू असलेला दर ./चौ.मी. म ये   
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आिण उवरीत एफएसआयची िवभागणी खालील माणे असेल: 
A) पुनवसन े फळ: वरील २.१ या (A) म ये गणना केले या पुनवसन े फळा या 

अित र  पुनवसन े फळ ह ेशासनाने िविहत केले या एमआयजी या कमाल आकारा या 
सापे  िव मान चटई े फळापे ा १५% ने अिधक असले.  

B) ो साहक एफएसआय: ो साहक एफएसआय हा २.१ या (B) म ये जेवढा आह ेतेवढाच 
राहील.  

C) िश लक एफएसआयची िवभागणी: िश लक एफएसआयची िवभागणी २.१ या (C) म ये 
जशी आह ेतशीच राहील. 

टीपटीपटीपटीप:::: अिधशेष े ातील हाडाला ह तांतरीत के या जाणा  या बांधीव े फळाचा फंजीबल 
एफएसआयला िव  घटकावर वापर यासाठी परवानगी दली जाणार नाही. हाडाला 
ह तांतरीत के या जाणा  या े ा या बाबतीत फंजीबल े ावर कोणतेही अिधमू य 
आकारले जाणार नाही आिण हाडाला ह तातंरीत केल ेजाणारे अिधशेष े  ह ेफंजीबल 
बीयुए वगळून असेल.   

(३)  एफएसआय या प रगणनसेाठी, िवकास िनयोजन र यांसह व अंतगत र यासंह व परंतु 
सावजिनक सुिवधां या   आर णाखालील जमीन वगळून अिभ यासाचे संपूण े  िवचारात 
घेतले जाईल. या िनयमावल नसुार अिनवाय मोक या जागां या आधारे भूखंडां या 
पोटिवभाजनाला परवानगी दली जाईल.  

४)   a)  े ीय (मूळ) एफएसआय या पिलकडे (फंजीबल एफएसआय वगळता) मंजरूी या वष चा 
एएसआर (एफएसआय १ साठी) माणे बीयुए साठी जमीन दरा या ७% माणे पायाभूत 
सुिवधा शु क ब.ृमु.म.न.पा.ला अदा करावे लागेल. आकारले या व हाडा ारे वसलू 
केले या पायाभूत सुिवधा शु क पैक  ७५% शु क आव यक ऑफसाईट पायाभूत 
सुिवधां या िवकासाकरीता बृ.मंु.म.न.पा.ला ाव े लागेल. ह े पायाभूत सुिवधा शु क 
म. ा.व.न.र अिधिनयम १९६६ या कलम १२४ नुसार आकारले या िवकास शु का या 

ित र  असेल. 
 b)  एका पुन वकास क पा या पुनवसन घटकासाठी (जु या इमारतीतील े फळावर) आिण 

क पातील हाडा या वा ातील इड युएस/ एलआयजी/ एमआयजी सदिनकासंाठी, 
रका या भूखंडावर हाडा ारे इड युएस/ एलआयजी/ एमआयजी सदिनकां या 

बांधकाम क पासाठी िनयमावली ३१(१) व ३१(३) अंतगत कोणतेही अिधमू य 
आकारले जाणार नाही.  

५)  या िनयमावल म ये कसलाही समावेश असला तरीही, या िनयमावल या िनयमावली . 

३३(१०) मधील समािव  इतर सवलती िशथीलता तरतूद . 6....18 िशवाय या िनयमावली 
अंतगत इड युएस/एलआयजी/एमआयजी ेण  अंतगत सदिनकां या बांधकामा या गृहिनमाण 
योजनांना लाग ूअसतील. तथािप, र यालगत पुढील मोकळी जागा ३.० मी. पे ा कमी असू नये. 

(६) a)  अशा कोण याही पुन वकासा या योजनेम ये जेथ ेसहकारी गृहिनमाण सं थ े ारे िनयु  
केले या सहकारी गृहिनमाण सं था/िवकासक या न े हाडा/मंुबई मंडळाकडून ना हरकत 
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माणप  िमळवले असेल, यामुळे यां या ७०% सद यां या संमितने अित र  िश लक 
एफएसआय ची मंजूरी दली आिण जेथे अशा ना-हरकत माणप  धारकान े तािवत 
इमारतीम ये वैकि पक िनवास व थेसाठी (सं मण िनवास व थेसह) तरतूद केली 
आह,े तर सव ताबेदारांसाठी/सद यांसाठी अिनवाय असले क यांनी या पुन वकासा या 
योजनेत सहभागी हावे आिण पुन वकासा या हतेुसाठी िव मान सदिनका रका या 
करा ात. जर िव मान सदिनका रका या के या नाहीत तर, असहकार करणा  या 
सद यांकडून सदिनका रका या करवून घे या या हतेुसाठी हाडा अिधिनयमा या कलम 
९५ A या तरतूदी ततंोततं लागू होतील.     

 b)  ामधील उपरो  खंड २.२ अंतगत हाडामाफत कोण यही िव मान गृहिनमाण 

सं थे या पुन वकासासाठी, सहकारी सं था अिधिनयम, १९६० अनुसार एका वैध 
ठरावा या व पात सहकारी गृहिनमाण सं थेची समंित पुरेशी असेल. पुन वकास 

क पा या मंजूरी माणे असहकार करणा  या सद यां या बाबतीत, हाडा अिधिनयम, 

१९७६ या कलम ९५(A) अ वये हाडा कायवाही क  शकेल. 

७)  हाडान े िनि त के या माणे, िवकासकाने एक कॉपस फंड िनमाण करावा जो पुनवसन 
घटकांसाठी बाधले या नवीन इमारत या दखेभालीसाठी सहकारी गृहिनमाण सोसायट कडे 
राहील. 

८)  ही िनयमावली अंमलात ये या या तारखेपूव  आगोदरच जेथे मुंबई मंडळाने ना- हरकत 
माणप  वा इरादाप   जारी केले आह े (यापुढे याचा "िनयुि  तारीख" हणून उ लेख केला 

आह)े आिण जी िनयुि  तारीख वैध आह,े असे पुन वकासाच े ताव या िनयमावलीपूव  लागू 
असले या िनयमावली ारे िनयंि त होतील. 

 ९)  १२ मी. ते १८ मी. ं दी या अिभ यास र यां या दशनी बाजुला सुिवधा दकुानानंा परवानगी 
दली जाईल.    

 

३३३३३३३३((((६६६६) ) ) ) आगीमळेु न  आगीमळेु न  आगीमळेु न  आगीमळेु न  झाझाझाझाले या कवा या कोसळ या आहते कवा यानंा कायदशेीर आदशेांले या कवा या कोसळ या आहते कवा यानंा कायदशेीर आदशेांले या कवा या कोसळ या आहते कवा यानंा कायदशेीर आदशेांले या कवा या कोसळ या आहते कवा यानंा कायदशेीर आदशेांनीनीनीनी    पाड यापाड यापाड यापाड यात त त त 
आ या आहते अशा इमारत ची पुआ या आहते अशा इमारत ची पुआ या आहते अशा इमारत ची पुआ या आहते अशा इमारत ची पुनबानबानबानबाधणीधणीधणीधणी: : : :   
१० जून १९७७ रोजी कवा यानंतर अि त वात असले या आिण उपरो  कारणांमुळे यांचे अि त व 
संपले आह ेअशा इमारत या पुनबाधणीसाठी, मूळ इमारती या एफएसआय इत याच एफएसआय सह 
पुनबाधणीची परवानगी दे यात येईल. हा एफएसआय खालील अट या सापे  असेल:-    
१. भूखंडावरील नवीन इमारतीची पुनबाधणी िवकास िनयोजना या व या िनयमावल या तरतूद शी 

सुसंगत असावी.  
२. पुनबाधणी ही मूळ इमारतीमध या कमान ७०% घरमालक/ताबेदार मंुबई भाड,े हॉटेल आिण 

लॉ जग हाऊस दर िनयं ण कायदा, १९४७ या अथानसुार (जर कोणी असेल तर) के या गेले या 
एका करारा या सापे  असेल आिण अशा कराराम ये िनवास व थेची व मा य केले या अट वर 
नवीन इमारतीम ये सदर घरमालकाला/सव ताबेदारांना पु हा राह याची तरतदू केली गेली पािहजे 
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आिण नवीन इमारतीची पुनबाधणी सु  कर यापूव  महानगरपािलकेकडे अशा कराराची एक त 
जमा करावी लागेल. 

३. िनवासी/अिनवासी े ाचे चटई े  जसे या तसेच राहील. 
४. र या या पीछेहाटी या े ांवर कवा र ता- ं दीकरणासाठी या े ावंर पुनबाधणीसाठी 

परवानगी दली जाणार नाही आिण असे े  महानगरपािलकेला ह तातंरीत करावे. 
५. वखार व गोदाम ारे पूणपणे ापले या इमारत ना ा तरतूदी लागू होणार नाहीत. 
६. जर इमारातीची पड यापूव या िव मान एफएसआय/बीयुए तचे पुनबाधणी केली, तर दशनी व 

लगत या मोक या जागचेी आव यकता या िनयमावल या िनयमावली . ४१(५) नुसार असेल. 
७. े ीय (मूळ) एफएसआय/अनु ेय असले या एफएसआय चा वापर क न जर इमारतीची 

पुनबाधणी केली तर खालील बाबी लागू असतील: 
a)  मोक या जागाचंी आव यकता िनयमावली . ४१(१) व ४१(२) नुसार असेल. 

b)  िव मान एफएसआय/बीयएु पलीकडील िनयमावली . ३१(१) व ३१(३) खाली येणा  या 
े ासाठी अिधमू य लागू होईल. 

८.  वरील ७ मांका या बाबतीत सव समावेशक गहृिनमाणाची तरतूद िनयमावली . १५ नुसार 
करावी लागेल. 

    

३३३३३३३३((((७७७७))))    सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी गहृिनगहृिनगहृिनगहृिनमाण माण माण माण सं थेसं थेसं थेसं थे ारे शहराम य े उपकर ा  इमारत ची कवा महानगरपािलके या ारे शहराम य े उपकर ा  इमारत ची कवा महानगरपािलके या ारे शहराम य े उपकर ा  इमारत ची कवा महानगरपािलके या ारे शहराम य े उपकर ा  इमारत ची कवा महानगरपािलके या 
मालक या जु या इमारत ची मालक या जु या इमारत ची मालक या जु या इमारत ची मालक या जु या इमारत ची पुपपुुपुनबानबानबानबाधणी धणी धणी धणी कवा पनु वकास:कवा पनु वकास:कवा पनु वकास:कवा पनु वकास:    
(1)  A.  शहरात ३०/९/१९६९ पूव  अि त वात असले या याला हाडा अिधिनयम, १९७६ या 

तरतूदी लागु आह ेअशा उपकर ा  इमारती या िव मान पुनबाधणी सहकारी गृहिनमाण 
सं थे ारे कवा घरमालका ारे आिण/ कवा, भाडेक ंचा सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे 
हाती घेत या जाणा  या पुनबाधणीसाठी/पुन वकासासाठी आिण महानगरपािलके या 
इमारत या पुनबाधणीसाठी/पुन वकासासाठी एफएसआय हा एकूण भूखंडा या 

े फळावर ३.०० असेल कवा खाली अ. . ५(a) म ये िन द  के यानुसार िव मान 
सदिनकां या पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय अिधक ो साहक एफएसआय, जो 
जा त असेल तो. 

 (B).  परंतु पुढे असे क, ताबेदारां या तािवत सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे इमारत ची हाती 
घे यात आलेली पुनबाधणी/पुन वकास, या इमारती अगोदर "ए" ेणी या उपकर ा  
इमारती हो या परंत ु यानंतर ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे यां या 
खरेदी/संपादनामुळे अशा इमारत ना उपकरा या अिधदानातून सूट िमळाली आह े आिण 
या इमारती बीएचएडी मंडळ/बृ.मंु.म.न.पा. ारे असरुि त घोिषत के या गे या आहते, 
यासाठी िव मान ताबेदारा या पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय अिधक ो साहक 

एफएसआय खाली अ. . ५(सी) म ये िविन द  के यानसुार उपल ध असेल. 
(२) १.  (a)  जु या इमारती या कमीत कमी ७०% ताबेदारां या र  न करता येणा  या एका लेखी 

संमतीला अनुस न न ा इमारती या बांधकामाची परवानगी दली जाऊ शकते. 
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  (b)  पुन वकिसत इमारतीम ये जु या इमारती या सव ताबेदारांचे पुनवसन कराव.े 

२.  येक ताबेदाराचे पुनवसन करावे आिण २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ.फू.) चे कमान 
िनि त चटई े फळा या आिण/ कवा हाडा अिधिनयम, १९७६ म ये तरतूद 
अस या माणे ७० चौ.मी. (७५३ चौ.फू.) चे कमाल चटई े फळा या सापे  जु या 
इमारतीम ये िनवासी हतेुसाठी या या िव मान चटई े फळ इतके दले जाईल. 
अरिहवासी ताबदेारां या बाबतीत, जु या इमारतीम ये जेवढे े फळ या या ता यात 
होते तेवढेच े फळ पुन वकिसत इमारतीम ये दले जाईल. परंत ुअस े क, जर िनवासी 
हतेुसाठीचे चटई े फळ ७० चौ.मी. पे ा वाढल ेतर भाडेक ला/ताबेदाराला ७० चौ.मी. 
पे ा अित र  े फळासाठीचा बांधकाम खच िवकासकाला अदा करावा लागेल. 
बांधकाम खच हा या वष या एएसआर नुसार असेल. तथािप, ७० चौ.मी. (७५३ चौ.फू.) 
पे ा वाढलेले चटई े फळ ह ेपुनवसन एफएसआय साठी धरले जाईल परंतु त े ो साहक 
एफएसआय साठी धरले जाणार नाही. परंतु पुढे अस े क, येक पा  िनवासी वजा 

ावसाियक ताबेदार हा २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ.फू.) या कमान चटई े फळा या 
एका सदिनकेसाठी ह दार असेल. 

३.  ताबेदारांची जु या उपकर ा  इमारतीम ये यां यापैक  येका या ता यात असले या 
े फळाची सूिच आिण वर १ (a) म ये िन द  केलेली र  न करता येणारी लेखी संमित 

मंुबई दु ती व पुनरचना मंडळा ारे मािणत केली जाईल. 
४.  ताबेदारांना, मुंबई दु ती व पुनरचना मंडळा ारे मािणत केले या सूिचनुसार 

पुन वकसीत इमारतीमधील सदिनकांच ेवाटप घरमालक/ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण 
सं थे ारे केले जाईल. हाडा अिधिनयम, १९७६ या ितस  या प रिश ातील त याम ये 
द यानुसार अिधशेष बीयुएची िविहत ट े वारी, सं मण िशबीरासंाठी कवा उपकर ा  

इमारती पुनबाधणी होऊ शकत नाही अशा इमारत साठी, हाडा अिधिनयम, १९७६ 
अ वये जी र म िविहत केली जाईल ितचा भरणा के यावर, मंुबई दु ती व पनुरचना 
मंडळाला उपल ध क न दली जाईल. 

 पुढे महापािलके या ३०/९/१९६९ पूव पासून अि त वात असले या इमारत चा या 

िनयमावलीनुसार पुनबाधणी/पुन वकास करताना िव मान ताबेदारां या पुनवसनाक रता 

आिण या पुनवसन े फळ या न अिधक बीयुए उपल ध अस यास याच ेमहापािलका 

आिण ताबेदारांची सोसायटी यांम ये १ (महापािलका): ०.५ (ताबेदारांची सोसायटी) या 

गुणो रात वाटप होईल. 

 हाडाला/महापािलकेला ह तातंरीत के या जाणा  या अिधशेष े फळावर अनु ेय 
फंजीबल एफएसआय िव  घटकावर वापर याची परवानगी दली जाणार नाही. 
हाडाला/महापािलकेला ह तांतरीत के या जाणा  या े फळा या बाबतीत फंजीबल 

े फळावर कोणतहेी ीिमयम आकारले जाणार नाही आिण हाडाला/महापािलकेला 
ह तांतरीत केले जाणारे अिधशेष े फळ ह ेफंजीबल बीयुएला जर लाभ घेतला असले तर 
वगळून असेल. 
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 परंतु असे क, बीयुए या िविहत ट े वारीनुसार हाडास अनुमते े फळा या बाजार 
मू या ( या वष या एएसआर नसुार) इतके े फळ ब.ृमंु.म.न.पा. या याच पािलका 
िवभागात उपल ध क न दले जाऊ शकते. 

५.  .  .  .  पुनबाधणी करावया या इमारतीम ये िव मान भाडेक /ताबेदारां या पुनवसनासाठी 
एफएसआय आिण ो साहक एफएसआय खालील माणे उपल ध असेल: 
(a)  घरमालक ारे आिण/ कवा घरमालक आिण/ कवा ताबदेारां या सहकारी गृहिनमाण 

सं थे ारे  ३०/९/१९६९ पूव  अि त वात असले या उपकर ा  इमारती या 
पुन वकासा या बाबतीत, एकूण एफएसआय हा एकूण भूखंड ढोबळ े फळा या 
३.०० असेल कवा िव मान ताबेदारां या पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय 
अिधक ५०% ो साहक एफएसआय, जो जा त असेल तो. 

(b)  वगेवगे या घरमालकांनी आिण/ कवा घरमालकां या आिण/ कवा ताबेदारां या 
सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे संयु री या ३०/९/१९६९ पवू  अि त वात असले या 
उपकर ा  इमारत सह २ कवा जा त परंतु ५पे ा कमी भूखंडाचा एकि त 
पुन वकास हाती घेत यास, अनु ेय एफएसआय हा ३.०० कवा िव मान 
ताबेदारांना पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय अिधक ६०% ो साहक 
एफएसआय, जो जा त असले तो, आिण कमाल मयादे या सापे  वरील अ. . २(२) 
नुसार ५% अित र  पुनवसन चटई े फळासाठी ताबेदार पा  असेल. 

 परंतु पुढे असे क, ३०/९/१९६९ पूव  अि त वात असले या उपकर ा  इमारत सह 
पुन वकासासाठी संयु री या हाती घेतले या भूखडंांची सं या सहा कवा जा त 
असेल तर, उपल ध ो साहक एफएसआय हा ३.०० असेल कवा ताबेदारां या 
पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय अिधक ७०% ो साहक एफएसआय, जो जा त 
असेल तो आिण कमाल मयादे या सापे  वरील अ. . २(२) नुसार १०% अित र  
पुनवसन चटई े फळासाठी ताबेदार पा  असेल. 

 परंतु पुढे असे क , उपरो  तरतूद ५ (b) ही सदर िनयमावली अंतगत महापािलके या 
िविवध भूखंडावरील िविवध रिहवासी सं था या पुन वकास योजनेलाही लागू असेल. 

(c)  ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण सं थ े ारे इमारती या हाती घे यात आले या 

पुन वकासा या बाबतीत, जी इमारत अगोदर "A" ेणीची उपकर ा  इमारत होती 
परंतु यानंतर ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे ित या खरेदी/संपादनामुळे 
या इमारतीला उपकरा या आिधदानातून सूट िमळाली आह ेआिण िजला बीएचएडी 
मंडळ/ब.ृमंु.म.न.पा. ारे असुरि त घोिषत केली गेली आह,े यासाठी एकूण 
एफएसआय हा एकूण भूखंड ढोबळ े फळा या २.५ असेल कवा िव मान 
ताबेदारां या पुनवसनासाठी आव यक एफएसआय अिधक ५०% ो साहक 
एफएसआय, जो जा त असेल तो. 

६.  पुन वकास योजनेखालील भखंूडावर/भूखंडांवर कलम ५ अ वये उपल ध संपूण एफएसआय 
वापर याची परवानगी दली जाईल. तथािप, जर मालक/सं थेची इ छा असेल, तर ते 
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याच भूखंडावर ो साहक एफएसआयचा लाभ घेऊ शकतात कवा िनयमावली . ३२ 
नुसार उपयोिजत होईल असे ह तांतरणीय िवकास ह ांचा लाभ घेऊ शकतात. 

७.  िवकास िनयोजन आर णाखाली/बांिधत उपकर ा  जु या इमारत चे बांधकाम कवा 
पुनबाधणीसाठी खालील माणे अनु ेय असेल 

(a) प ा पांतरण न करता कोण याही प ामधील पुन वकासाला/पुनबाधणीला 
जागवेरील िवकासास परवानगी दली जाईल. औ ोिगक उपभो यासाठी, 
िव मान औ ोिगक इमारतीपासून िव मान िवलगीकरणाचे अतंर कायम 
ठेव यात यावे. 

(b) कोणताही फ  ५०० चौ.मी. पयतचे े फळ असलेला भूखंड/अिभ यास जो 
बांधकाम न कर या या व मोक या जागे या आर णाखाली येतो, या 
थळापासून िव मान भाडके ं ना थलातंरीत क न मोकळा क न दला जावा. 
वतं पणे ि थत कवा समूहामधले, जेथे आर णाचे े फळ ५०० चौ.मी. पे ा 

जा त आह,े अशा थळावंर या िनयमावलीनुसार पुन वकास कर याची परवानगी 
या अटीसापे  दली जाईल क वापरात घेतले या जागेचे े फळ आर णा या 

े फळा या ६७% पे ा जा त नसेल, उवरीत ३३% े फळ आर णाकरीता 
असेल व जे बृ.मंु.म.न.पा.ला ह तांतरीत केले जाईल. 

(c) कोणताही भूखंड यावर आर ण कवा ५०० चौ.मी. पे ा जा त मोक या 
जागेचे नामिनदिशन असेल, आिण जो े ीय (मूळ) एफएसआय नुसार िव मान 
उपकर ा  संरचने या जमीन घटका पिलकडे रकामा आह,े तो िनयमावली . 
३० या तरतूद नुसार िवकिसत करावा लागेल. 

(d) महापािलका शाळा (आरई १.१) कवा ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई १.२) 
कवा उ  िश ण (आरई २.१) यांसाठी आरि त जागावंर िव मान उपकर ा  

इमारत चा खालील बाब या सापे  पुन वकिसत करता येईल:- 
(i)  िवकास आराख ात महापािलका शाळा (आरई १.१) कवा ाथिमक व 

मा यिमक शाळा (आरई १.२) यांसाठी या आरि त जागे या बाबतीत 
िव ा याना सामाव यासाठी, महापािलका आयु  जस े िनि त करतील  
या सं येत जी कोण याही प रि थतीत ५०० िव ात  पे ा कमी नसेल, 

महापािलका आयु ांनी िविहत केले या आकार, संक पिच  (िडझाइन), 
तपशील आिण अट नुसार मालकान े कवा िवकासकान े वखचान ेशाळे या 
इमारतीचे बांधकाम कराव ेलागेल. जथेे महापािलका शाळा (आरई १.१) 
कवा ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई १.२) वापरासाठी असेल ती 

इमारत कवा ितचा भाग िवनामू य व िवनाशु क नगरपािलकेला 
ह तांतरीत करावा लागेल व याक रता ा  बीयूए एफएसआय 
प रगणनातनु वगळला जाईल. यानंतर, या िनयमावलीनुसार भूखंडा या 
पूण अनु ेय एफएसआय सह जागेचा पुन वकास कर याची परवानगी दली 
जाऊ शकते. 
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(ii)  िवकास आराख ात उ  िश णासाठी (आरई २.१) आर णांनी बांधीत 
भूखंडा या बाबतीत, िव ा याना सामाव यासाठी महापािलका आयु  जस े
िनि त करतील या सं येत जी कोण याही प रि थतीत ८०० पे ा कमी 
नसेल, नगरपािलका आयु ांनी िविहत केले या आकार, संक पिच े 
(िडझाइन), तपासणी आिण अट नुसार मालकाने कवा िवकासकाने 
वखचान ेअशा इमारतीचे बांधकाम कराव ेलागेल. व सदर बांधकाम ा  

बीयुएला एफएसाय या प रगणनेतून वगळले जाईल. बांधकाम केलेली 
इमारत िवनामू य व िवनाशु क महापािलकेला ह तांतरीत करावी आिण 
शाळे या वापरासाठी अिभ ेत असलेली ही इमारत कवा ितचा भाग 
आयु  यांनी िनि त केले या अट वर चलनासाठी व परीर णासाठी 
एका मा यता ा  आिण ािधकृत शै िणक सं थेला ह तांतरीत केली 
जाईल. यानतंर, या िनयमावलीनसुार भूखंडा या पूण अनु ेय एफएसआय 
सह जागेचा पुन वकास कर याची परवानगी दली जाईल. 

(iii)  महापािलका शाळा (आरई १.१) कवा ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई 
१.२) कवा उ  िश ण (आरई २.१) यांक रताचे आर ण जर शेजार या 
भूखंडावर आिण िवकासातंगत या भूखडंावर पसरले असेल, तर अशा 
करणांत आयु  िवशेष परवानगीसह िवकासांतगत या भूखंडाला बािधत 

आर ण े फळा या माणात महापािलका शाळा (आरई १.१) कवा 
ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई १.२) कवा उ  िश ण (आरई २.१) 
या बांधकामासाठी आ ह ध  शकतात. 

(iv) या िनयमावल या िनयमावली . ३८(I)(२) नुसार डागंणा या 

आव यकतसेाठी वरील (i) (ii) व (iii) साठी आ ह धरला जाऊ शकणार 
नाही. 

(e)  जर भूखंड वाहन तळासाठी आरि त असेल तर, अशा आरि त े फळा या े ीय (मूळ) 
एफएसआय नुसार १००% बीयुए बृ.मंु.म.न.पा.ला ह तांतरीत करावे लागेल. 

(f)  वरील (d) व (e) िशवाय बांधकाम करता येईल अशा आर णांसाठी, या भूखंडामध या 
आर णाखालील े फळा या २५% इतका बीयुए बृ.मंु.म.न.पा. कवा इतर कोण याही 
यो य ािधकरणाला िवनामू य उपल ध क न ावा लागेल. 

 िनयमावली १७(१) या टीप (d) नुसार बांधीव सुिवधे या ह तांतरणा या बद यात 
बांधकाम खचापोटी बीयुए साठी िवकासक/मालकबीयुएचा ह दार असेल. 

(g)  या िनयमावल त कशाचाही समावेश असूनही, पुनवसन व पुन:अिधवास (आरआर २.१) 
यांसाठी आरि त/नामिनदिशत जागावंर िव मान उपकर ा  संरचनां या थळांना 
उपकर ा  इमारती िवकासासाठीची थळे समजली जातील आिण या िनयमावाली नसुार 
पुन वकासासाठी परवानगी दली जाईल. 
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(h)  टीपी योजनेतील बाधीत बांधकामांना आिण र यावर या बांधकामांनासु ा पुन वकास 
योजनेम ये समावेश असेल. यासाठीचा एफएसआय हा डीसीआर ३३(१२) नुसार कवा या 
िनयमावल त द या माणे जो जा त असेल तो असेल. 

८. पुनवसन इमारतीम ये आिण इतर आव यकतेम ये िशथीलता: या िनयमावल त कशाचाही 
समावेश असूनही, या िनयमावल या िनयमावली . ३३(१०) म ये समािव  िशथीलता,  
तरतूद  .6....18    िशवाय लागू असतील. 

९.  अ यथा डीसीआरम ये अनु ेय असेल तर २०% ो साहक एफएसआय अिनवासी हतेुंसाठी 
वापरला जाऊ शकतो. 

१० (a)  गितपथावर असले या पुन वकासा या योजने या बाबतीत आिण या योजनानंा 
नामंजूरीची  सूचना (आयओडी) दान केलेली आह,े अशावेळी शासना या पूव 
मंजूरीने मालक/िवकासकता/सहकारी गृहिनमाण सं था सुधा रत िनयमावल नुसार 
फ  सदिनकां या आकारा या व एफएसआय भा रत कर या या बाबतीत 

तावाचे पांतरण क  शकतील. तथािप, अस े पांतरण बंधनकारक नसून ऐि छक 
असेल. 

 (b)  हाडा ारे हाती घेतले या इमारत या पुन वकासा या बाबतीत, जेथे बांधकाम 
गितपथावर आह,े नवीन सदिनकेचे े फळ २०.९० चौ.मी. असाव े कवा नसावे 

या बाबतीत हाडा ारे करणिनहाय िनणय घेतला जाईल. 
  तथािप, जर सदिनकांचे े फळ २०.९० चौ.मी. पयत वाढवले नाही तर िवकास 

मंजूर आरखडा आिण एफएसआय नुसारच करावा लागेल.    
११. सदर पुन वकास ताव या िनयमावल  खालील लाभांसाठी या पा  असणा  या सव अटी 

प रपूण करतो याची मुंबई दु ती व पुनरचना मंडळाला खा ी पट यावरच या 
िनयमावल  खालील एफएसआयला आयु ा ारे परवानगी दली जाईल. 

१२. उपकर ा  इमारत या पुन वकासा या बाबतीत, िनयमावाली . ३१(१) म ये नमूद 
केले या सामा य इमारत साठी एफएसआय या प रगणनतेून वगळ यात आले या े ां या 
सवलती लागू असतील. 

१३. वरील खंड ५ मधील परवानगी असलेला एफएसआय हा ताबेदारां या सं येवर आिण 
यां या ता यात असले या िव मान े फळावर अवलबंून अस याने १३.६.१९९६ नंतर 

िनमाण केले या कोणतीही नवीन भाडेप ी िवचारात घेतले जाणार नाही यािशवाय 
उपकर ा  इमारत म ये केले या अनिधकृत बांधकामांना िव मान एफएसआय या 
प रगणने यावेळी िवचार केला जाणार नाही. तथािप, सदिनका िनवासी आह े क 
अिनवासी आह ेह ेजाहीर कर यासाठी ताबेदाराला परवानगी दली जाऊ शकते. 

१४. मालकां ारे आिण/ कवा ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण सं थ े ारे हाती घेतले या 
पुन वकास योजने या िनवध /अंमलबजावणी करीता, या िनयमावल या िनयमावली ३३ 
(१०) अ वये एसआरएस क पांतगत परवानगी असले या सवलत सह याच 
मालका या/िवकासक या या याच जागी कवा इतर ठकाणी ि थत असले या जागी 
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ता पुर या सं मण िशिबरासंाठी परवानगी दली जाऊ शकते. िव मान 
भाडेक ं साठी/ताबेदारांसाठी पुनरिचत इमारत साठी महानगरपािलकेने मंजूर केले या 
भोगवटा माणप ा या तारखेपासून एका मिह या या आत अशी सं मण िशिबरे पाडून 
टाकावीत. 

१५.... पुनवसन आिण मोफत िव  घटकांसाठी, े ीय (मूळ) एफएसआय या ित र  
बीयुएसाठी (फंजीबल एफएसआय/बीयुए वगळता) िवकास शु कां या १००% इतका 
अित र  िवकास उपकर कवा . ५,०००/- ित चौ.मी., जो जा त असले तो, 
मालक/िवकासक/सं थे ारे अदा केला जाईल. आयु , बृ.मंु.म.न.पा. जसे िनि त करतील 
या माणे अशा अिधदानासाठी या वेळाप कानुसार महानगरपािलके कडे ही र म अदा 

करावी लागेल, या अटीवर क ह यांचा भरणा बांधकाम पूण वा या कालावधी पढेु जाऊ 
नये. िवकासा या आसपास या े ामधील ऑफ-साईट पायाभूत सुिवधां या 
सुधारणेकरीता तयार कर यात येणा  या योजनेसाठी ही र म वापरली पािहजे. ह ेपायाभूत 
सुिवधा शु क म. ा.व.न.र. अिधिनयम १९६६ या कलम १२४ नुसार आकारले या 
िवकास शु का या ित र  असेल. 

१६....  वरील कलम २ या तरतूदीनुसार, येक िनवासी/अिनवासी ताबेदाराचे पुनवसन वरील 
सदर कलम . २ म ये उ लेख केले या चटई े फळापुरतेच असेल आिण अशा 

े फळांना महानगरपािलकेकडे/ हाडाकडे सादर केले या बांधकाम आराख ाम ये 
प पणे दशिवले जावे. 

१७.  हाडा ारे िविहत के या माणे एक कॉपस फंड िनमाण करावा. 

१८.  सदिनकां या ह तातंरणावरील मयादा, तोपयत भाडे िनयं ण अिधिनयमा या तरतदू ारे 
संचािलत असेल जोपयत सहकारी गृहिनमाण सं थेची थापना होत नाही आिण यानंतर 
याचे िनयं ण महारा  सहकारी सं थे या अिधिनयमा या तरतुदी ारे असेल. 

१९. एफएसआय या हतेुसाठी ३३(७) या योजनेम ये उपकर ा  नसले या े ाची कपात न 
करणे: उपकर ा  व उपकर ा  नसले या इमारती या संिम  िवकासा या बाबतीत आिण 
जर उपकर ा  इमारत जर ३०/९/६९ पूव पासनू अि त वात असेल व याखालील 
भूघटकाचे  े फळ भूखंड े फळा या २५% या मयाद ेपयत असेल तर एफएसआयचा 
िवचार एकूण भूखंड े फळावर केला जावा. जर ह े े फळ एकूण े फळा या २५% ने 
वाढले तर भूखंड े फळामधून २५% पे ा वाढले या े फळाची कपात केली जाईल. 
कपात केले या े फळाचा एफएसआय हा िनयमवाली ३० नुसार असेल आिण उवरीत 
भूखंडा या े फळासाठी एफएसआय ३३(७) नुसार असेल. वरील कलम . २ ची तरतूद 
उपकर ा  नसले या इमारती या ताबेदारानंा    लागू नसेल. 

    

३३३३३३३३    ((((८८८८)))) पनुवसन आिण पनु थापनापनुवसन आिण पनु थापनापनुवसन आिण पनु थापनापनुवसन आिण पनु थापनासाठीसाठीसाठीसाठी बाधंकामेबाधंकामेबाधंकामेबाधंकामे    

महापािलका कवा स म ािधकरणाकडून राबव या जाणा-या िवकास िनयोजन(डीपी), मंुबई नागरी 

वाहतुक क प(एमयूटीपी), मंुबई नागरी सोयी सुिवधा क प (एमयूआयपी) अशांमुळे िव थािपत 
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झाले या क प तां या पुनवसन कवा पुन थापनाकं रता एफएसआय ४.० अनु ेय असेल. सदर 
अित र  एफएसआय जे हा मालक िनयमावली .  १७ नुसार िवकास करत असतील तर याकरीता 

उपल ध नसेल.    

    

३३३३३३३३    ((((९९९९) ) ) ) नागरीनागरीनागरीनागरी    नतूनीकरणनतूनीकरणनतूनीकरणनतूनीकरण    योजनेयोजनेयोजनेयोजने    अतंगतअतंगतअतंगतअतंगत    ((((यआूरएसयआूरएसयआूरएसयआूरएस) ) ) ) इमारतीचाइमारतीचाइमारतीचाइमारतीचा    समहुसमहुसमहुसमहु    / / / / समूहाचंासमूहाचंासमूहाचंासमूहाचंा    पनुबाधणीपनुबाधणीपनुबाधणीपनुबाधणी    कवाकवाकवाकवा    

पनु वकासपनु वकासपनु वकासपनु वकास....    

ा अिधिनयमा नुसार मंुबई शहरभागात अ) हाडा कवा बृह मंुबई महानगर पािलका यानी खा या ं

माफत कवा यो य या सं थेमाफत कवा ब) हाडा/ब.ृ मंु. म. न. पा. ांचे सह जमीन मालक व/ कवा 

भाडेक ंची/ ताबेदाराचंी/गृहिनमाण सं था आिण/ कवा झोपड प ीधारकांची गृहिनमाण सं था. कवा क) 

जमीन मालक कवा यातील भाडेक ं ची/ताबेदारांची गृहिनमाण सं था ांनी, वतं पणे कवा वतक 

कवा िवकासका माफत, नागरी नूतनीकरण योजने अंतगत राबिव यात येणा-या पुनबाधणी आिण 

पुन वकास क पा क रता चटई े  िनदशांक (४.००) कवा िव मान रिहवाशांना/भाडेक ं ना 

/ताबेदारांना, पुन थािपत कर यासाठी लागणारा एफएसआय + ो साहक एफएसआय, यापैक  जो जा त 

असेल तो चटई े  िनदशांक सदर िनयमावलीतील तरतदुी नुसार खालील माणे असेल. 
 

१.१. नागरी नूतनीकरण योजना (यूआर एस) हणजे: - मुंबई शहरातील (Island city), इमारत या 
समूहा या पुन वकासा क रता तािवत अशा भूखंडावरील योजना याचे े फळ कमीत कमी 
४०००चौ. मी. असेल व सदर भूखंड सीमा ा र ता, नाला व रे वेलाईन अशा िव मान ठळक 

वैिश ांनी इ. सीमीत असतील, तसेच सदर भूखंड हा कमीत कमी १२ मीटर ंदी या, िव मान कवा 

िवकास िनयोजनात (डी.पी) कवा नागरी नूतनीकरण क प (यूआरपी) कवा मंुबई महापािलका 

अिधिनयम १९८८ नसुार रेषा िविहत केलेला र ता, अशा कार या कोण याही र याने पोहोचता 

येणारा सगुामीत असावा. अशा इमारत चा समूह (यापुढे याचा उ लेख ῞नागरी नूतनीकरण समूह कवा 

(यूआरसी)῞असा केला असेल तेथ े एखादा समुह ( ल टर) कवा एखादा समूहाचा गटजो नागरी 

नूतनीकरणासाठी ओळखला जातो); 
 

१)  अशा सबंंिधत े ाचा नागरी नतूनीकरण आराखडा (यूआरपी) आयु ांनी तयार करावा, जो ते 

वेळोवेळी गरज ेनुसार सुधा रत करतील. 

२)  कवा नागरी नूतनीकरण योजने (यूआर एस) या वतका माफत 
 

परंतु असा समुह कवा समूहाचा गट, म. न. पा. आयु ांनी, सदर योजनेमुळे शहरी व िवभाग पातळी 

वरील सोयी सुिवधांवर होणा-या भावांचा अ यास क न, तसेच वाहतकु व पयावरणावर होणा-या 

प रणामांचा अ यास के यािशवाय पुन वकास कवा यूआरएस योजना राबवणेस पा  ठरवु नये.  
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प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण::::    

१)  यूआरएस मधील जिमनी अतंगत भूखंडाचा धारणािधकार ल ात न घेता सदर सवजमीन, चटई े  

िनदशांक प रगणनाक रता व लगत या मोक याजागांक रता एकच भूखंड हणून मान यात येईल.  

 काही िविश  करणांम ये जेथे यूआरएस चे सीमांकन, र त,े नाले कवा रे वे लाई सनी सीमीत नाहीत, 

अशा समूहां या सीमा म. न. पा. आयु ानी ठरवा ात.  

१.२)   यूआरसी हा वेगवगेळी वैिश ेअसले या िविवध कार या बांधकामाचंा समुह असु शकेल. जसे क , 

(i)  हाडा कायदा १९७६ मधील तरतुदी लाग ुअसणा-या मंुबई शहरातील उपकर ा  इमारती 

(ii)  अ) कमीत कमी ३० वष जु या आिण हाडा कायदा १९७६ नुसार हाडाने सपंा दत केले या 
इमारती 

 ब) कमीत कमी ३० वष जु या अिधकृत इमारती 

प ीकरण:- इमारतीचे वय ह,े म. न. पा. आयु ांना यूआरसी चा ताव सादर केले या वषा या 
१ जानेवारी ा तारखे पासनू कवा सदर इमारतीला िमळाले या भोगवटा माणप ा या तारखे 
पासून कवा िजचे भोगवटा माणप  ा  नसेल ितचे, मंुबई महापािलकेकड े  म. न. पा. या 
करिनधारण िवभागा या मालम ा कर अिभलेखानुसार उपल ध थम करिनधारण तारखे पासून 
मोज यात याव.े  

(iii)  अ)  के  सरकार, रा य सरकार, िनमशासक य सं था व ब.ृ मंु. म. न. पा. या मालक या तसचे 

सं था मक इमारती, कायालयीन इमारती, पािलकेने भा ाने दले या व हाडाने बांधले या 

अशा सव इमारती या कमीत कमी ३० वष जु या इमारती. 

 ब)  तािवत यूआरएस अंतगत मोडणारी अशी कुठली ही जमीन, (मोकळी कवा बांधकामे 

असलेली) जी रा यसरकार, िनम-शासक य सं था, बृ. मंु. म. न. पा. व हाडा या मालक ची 

कवा भाडेप ी कराराने दललेी कवा भोगवटा वग (II) धारणािधकार असलेली जमीन. 

परंतु अस े क , अशा सव इमारती कवा जिमनी या के  सरकार, रा यसरकार, िनम शासक य 

सं था, मु. म. न. पा. कवा हाडा या मालक या आहते, यांचे बाबत सदर इमारती कवा जिमनी 

नागरी नूतनीकरण योजन े अंतगत (यूआरएस) अंतभूत कर याची पूव परवानगी सबंंिधत 

िवभागाकडून ा  केलेली असावी. 

(iv)  इतर इमारती या संरचना मक कवा अनारो य ि थतीतील उणीवांमुळे नादु त झा या असून, 

मानवास राह यास अयो य झा या आहते. तसेच यांच ेबा  व प / आकार वाईट ि थतीत आह,े 

या अ ंद ग यांमुळे धोकादायक, आरो यास अपायकारक कवा प रसरातील रिहवाशां या 

सुरि ततेस धोका अस याचे हाडा कवा बृ. मंु. म. न. पा. कवा हाडा महामंडळाने कवा मंुबई 
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इमारत दु ती आिण पुनबाधणी मंडळान ेनेमले या अिधका-या ने कवा सं थेने मािणत केले या 
इमारती. 

(v)  झोपडप ी व ती काय ा या भाग ४ अंतगत जाहीर केलेली झोपडप ी व ती असलेले े  कवा 

सावजिनक जागवेरील १.१.२००० या आधीची कवा सरकारने नमूद केले या अशा िविश  

तारखे या अगोदर अि त वात असलेली झोपडप ी व ती, परंतु असेक , अशा झोपड प ांनी 
ापले या जागेचे े फळ ह े तािवत यूआरसी (नागरी नूतनीकरण समूहा) या ५० ट यां पे ा 

जा त नसाव.े  

 प ीकरण: जर काही े /भाग आधीच िवकिसत झाले असतील कवा स  ि थतीत िवकास 

िनयं ण िनयमावल या िविवध तरतुद नुसार याचंा िवकास गतीपथावर असेल तर अस े े  / 

भाग नागरी नतूनी करण योजनेत (यूआरसी) केवळ िनयोजना पूरत ेसमािव  कर यात यावेत. परंतु 

असे भाग / े  सदर अिधसूचने अंतगत चटई े  िनदशांक मोजताना वगळ यात यावेत आिण 
यांचा अनु ेय चटई े  िनदशांक ते िवकास िनयं ण िनयमावली (डीसीआर) या सबंिधत या 

तरतुद नुसार िवकिसत झाल ेआहते कवा होत आहते याच तरतुद  नुसार प रगिणत करावा. परंतु 

असा भाग नागरी नूतनी करण समुह (यूआरसी) म ये अंतभूत कर याआधी भागा या / े ा या 

मालकाची / मालकांची मा यता घेणे आव यक असेल.  
    

२२२२) ) ) )     नागरीनागरीनागरीनागरी    नतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरण    योजन े(यआूरएस)योजन े(यआूरएस)योजन े(यआूरएस)योजन े(यआूरएस)    म येम येम येम ये    थािपतथािपतथािपतथािपत    हो याक रताहो याक रताहो याक रताहो याक रता    ताबेताबेताबेताबेदाराचंीदाराचंीदाराचंीदाराचंी    पा तापा तापा तापा ता::::    

a) a) a) a)     इमारतीइमारतीइमारतीइमारती    क रताक रताक रताक रता: : : :     

(i)  १३. ६. १९९६ नतंर केलेल,े िनमाण झालेले भाडकेरार िवचारात घतेले जाणार नाहीत. तसचे 

चटई े  िनदशांकाच े प रगणन करताना, िव मान इमारतीम ये नवीन भाडेक  िनमाण 

कर याक रता केलेले इमारतीमधील अनािधकृत बांधकाम िवचारात घेतले जाणार नाही. 

याक रता बृ. मंु. म. न. पा.चा १९९५-९६ साल या पाहणी अहवालाचा मािणत उतारा कवा 

कुळविहवाट १३.६.९६ या आधीपासून अस याचा यायालयीन आदशे ह ेपुरेसा पुरावा माननू 

सदिनकांची/खो यांची थािपत करावी. तथािप, ताबदेारांची/भाडेक ंची पा ता ठरिव याचे 

िनकष ठरव याक रता सरकार यात सव समावेशक अशी मागदशक त वे जारी क  शकेल.  

 (ii)  महापािलके या इमारत मधील ताबेदारांची नावे व येका या ता यात असलेल े े फळाची 

यादी व यानी दलेल ेबदलता न येणारे लेखी मा यताप , मंुबई महापािलकेने मािणत कराव.े 

झोपडप ी वगळता इतर इमारत म ये ताबेदारां या नावांची, यां या ता यात असलेले 

े फळाची यादी, तसेच यानी दलेले न बदलता येणारे (कलम ४ A) माणे िनदिशत केलेल े

लेखी मा यता प , मंुबई इमारत दु ती व पुनरचना मंडळाने मािणत केलेले असले पािहजे. 
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 (iii)  द. १३.६. १९९६ या अगोदरपासनू अि त वात असललेे व तदनंतर िनयिमत केललेे पोटमजले, 

पुनवसनाका रता व ो साहक चटई े  िनदशांक िमळ याक रता पा  मान यात येतील.  

(B) (B) (B) (B)     झोपडप ीझोपडप ीझोपडप ीझोपडप ी    े ाक रताे ाक रताे ाक रताे ाक रता::::    

i. झोपडप ी काय ा या करण IE तील ा ये माणे व यांतगत आदिेशत असलेल,े तसेच स म 
ािधकरणाने मािणत केललेे सव संरि त ताबेदार 

ii. संरचना हणजे अशी सव राहती घरे, द. १.१.२००० या मतदार यादीत समािव  कवा 
सरकारन ेनमूद केले या आधारभूत तारखेला असून सव ि  एकाच घरात राहत आहते, यात 
राहत असले या ची सं या कवा यांचे खो याचें ठकाण व पोहोचमाग न ल ात घेता 
अि त वात असलेली सव राहती घरे 
 

३३३३) ) ) ) य ूआरय ूआरय ूआरय ूआर    एसएसएसएस    ((((नागरीनतूनीकरणनागरीनतूनीकरणनागरीनतूनीकरणनागरीनतूनीकरण    योजन)ेयोजन)ेयोजन)ेयोजन)े    क रताक रताक रताक रता    जिमन चेजिमन चेजिमन चेजिमन चे    एकि करणएकि करणएकि करणएकि करण::::    

यआूरएसयआूरएसयआूरएसयआूरएस    (नागरीनूतनीकरण योजने)चा वतक, खाली नमूद केले या प तीन,े योजना राबिव याक रता, 
वगेवगे या वगातील मोडणा-या जिमन चे तािवत यूआरएस मधील यां या जिमनीचे तसेच सावजिनक 
जिमनीचे या- या जमीन मालकां या संमतीने एकि त कर याचा य  क  शकतो.  

११११))))        जिमनीवरीलजिमनीवरीलजिमनीवरीलजिमनीवरील    इमारत सिहतइमारत सिहतइमारत सिहतइमारत सिहत    जिमनीजिमनीजिमनीजिमनी    िवकतिवकतिवकतिवकत    घणेेघणेेघणेेघणेे. . . .     

परंतु अस े क जर एखादी जमीन कवा इमारत रा य सरकार, बृ.मंु.म.न.पा., हाडा कवा शासना या 

अिधकारातील सं थे या (यापुढे याचा एकि त र या ῝सावजिनक ािधकरण῝ असा केला जाईल) 

मालक ची असेल तर वतकाने याबाबत, म. न. पा. आयु ांमाफत, मु य सिचवां या अ य तेखालील 

गठीत अिधकारीत सिमतीकडे (इसी) लेखी िवनंती अज करावा. सदर अिधकारीत सिमती महारा  

सरकार थापन करेल.  

वरील माणे वतकांने केले या िवनंती अजातील योजना राबिव यक रता, सावजिनक ािधकरणा या 

मालक ची जागा यूआरएससाठी उपल ध क न, वतकाला ह तांत रत कर यासंबंधी या अटी व शत , 

(अिधकारीत सिमतीने) इसी ने आधी तपासून पहा ात. तसेच जर वतकांने मागणी केलेली एखादी 

जमीन, काय ान े कवा िनयमाने िनमाण केले या एखा ा अिधकारात असेल तर, इसी चा िनणय हा या 

ािधकरणा या दु ती वा अनुमती सापे  असेल. 

२)  इि छत जिमनी या बद यात, यो य अशी, हणजे जी ची कमत ए एस आर जमीन दरांनसुार तवेढीच 

असेल अशा जमीनीची अदलाबदल करणे. 
३)  न दणीकृत द त एवजा ारे वतकान े ा  क न घतेलेले जिमनीच े िवकास ह  िवकास िनयं ण 

िनयमावलीच ेसव उ  लागू करताना, असे िवकास ह  ा  झालेले े  एकच भूभाग हणून िवचारात 
घेतले जाईल; कवा 
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४)  जेथे ही नागरी नूतिनकरण योजना राबवताना वतकाने योजन ेअंतगत जिमनीतील िनरिनरा या जमीन 
मालकांचे यां या जिमनी या िह या माणे माण ब  ह  भाग असतील अशा जिमन चे कायदशेीर 
अि त व (उदा. न दणीकृत सं था कवा कंप या, गृहिनमाण सं था, धमादाय िव त सं थाइ.) िनमाण 

केले पािहजे; कवा 

५)  जिमन चे अिध हण क न परंतु असे क , नागरी नतूिनकरण योजने (यूआरसी) अंतगत असले या 

जिमनीपैक  ७०% जमीन वतकाने िवकत घेतलेली कवा ितचे िवकास ह  ा  केलेले असून तथेील 
उव रत जागवेरील इमारती स म ािधकरणाने धोकादायक हणून घोिषत केले या असतील तर अशा 
प रि थतीत अशी उव रत जागा सरकारन े अिध हीत कर याब ल िशफारस कर याक रता वतक 
उ ािधकार सिमतीकड े (HPC) धाव घेऊ शकतो. वतकाकडून ा  झाले या अशा िवनंती अजाची 

पडताळणी क न सदर योजनेसाठी उ ािधकार सिमती, यूआरएससाठी सरकारला कोण या जिमनी 

अिध हण करणे ज रीचे आह े याची िशफारस करेल. उ ािधकार सिमतीकडून अस े िशफारस प  ा  
झा यानंतर सरकारने सबंंिधत काय ातील तरतुद नुसार उव रत जिमनी अिध हण कर याची पावले 
उचलावीत आिण तदनंतर वतकाने अशा जिमनी या अिध हणाक रता लागणारी र म जमा के यास 
भर यास, सरकारने याजिमनीसंबंधीचे करारप  क न, वतकाला केवळ सदर तािवत योजना 

राबिव याक रता ह तातं रत करावी. जिमन संपादना या उ ेशाक रता यूआरएस सावजिनक हतेू 
समजला जाईल  

४ अ)  नागरीनतूनीकरण योजनेत समािव  असले या येक भूभागावरील सव अिधकृत इमारत मधील 

पा  भाडेक /ताबादारांपैक  जर कमीत कमी ७०% भाडके /ताबेधारकानी र  न होणारे 
न दणीकृत लेखी संमतीप  दले असेल कवा हाडा कायदा १९७६ अंतगत आव यक संमतीप  
भाडेक /ताबेदारांकडून ा  के यास तर सदर पुन वकास/पुनबाधणी क पास युआरएस अंतगत 

परवानगी दे यात येईल. कवा जर हाडा कवा बृ.मंु.म.न.पा. िवकासकािवना, वतःच पुन वकास 

योजना राबवणार असेल, तर पुन वकास/पुनबाधणीक रता वरील माणे ७०% भाडेक ंची/ 

ताबेधारकांची संमती घे याची आव यकता नाही. 

  िवकासाकाने यूआरएस अंतगत येणा-या जिमनीपैक , कमीत कमी ७०% जिमनीची मालक  कवा 

िवकास ह प  े िमळा याचा पुरावा सादर करणे आव यक आह.े (पािलकेचे सावजिनक र त,े जर 
तािवत योजनते समािव  असतील व ते तसेच िव मान ि थतीत ठेवल े असतील तर याचं े
े फळ वगळून), तसेच उव रत ३०% जिमनीची मालक  कवा िवकास ह  प ाबाबतचे पुराव,े 

िवकासकाने इरादाप  (एलओआय) िमळा या या तारखेपासून एक वषाच े आत सादर करण े
बंधनकारक आह.े 

 ब)  िवकासकाने पनु वकास होत असले या इमारती/इमारत मधील सव भाडेक /ताबेदारांना, 

पुन वकिसत इमारतीम ये पुन थािपत/पुनविसत करणे आव यक आह.े 
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५५५५) ) ) )     पनुवसना या अटीपनुवसना या अटीपनुवसना या अटीपनुवसना या अटी: : : : ----    

(i)  येक ताबेदाराच/ेभाडेक च ेपुनवसन करावे व पुनवसन पूव जु या इमारतीमधील या या ता यात 

असले या जागे या एवढे े फळ, नवीन पुन वकिसत इमारतीमधील जागेत मालक  त वावर 

कराव.े परंतु िनवासी जागा/वािणि यक वजा िनवासी जागां या बाबतीत अस े चटई े फळ 

२७.८८ चौमी. पे ा कमी नसावे. तदथ ह े"पायाभूत े फळ" असेल. 

 वरील (i) िशवाय, िनवासी / वािणि यक वजा िनवासी जागां या पुनवसनक रता ῝अित र  

े फळ῞ खाली त ा 'A' म ये नमूद के या माणे, यूआरसी या आकारमानावर अवलबंुन असेल. 

त ात ात ात ा    'A''A''A''A'    
नागरी नतूनीकरण समहूाच े े फळनागरी नतूनीकरण समहूाच े े फळनागरी नतूनीकरण समहूाच े े फळनागरी नतूनीकरण समहूाच े े फळ    अित र  े फळअित र  े फळअित र  े फळअित र  े फळ        ((((पायाभतू े फळा पायाभतू े फळा पायाभतू े फळा पायाभतू े फळा ित रित रित रित र ))))    

(१) एक हे टरपे ा जा त त े(२) दोन हे टर १५% 

(२) दोन हे टर त े(५) पाच हे टर २०% 

(५) पाच हे टर ते (१०) दहा हे टर २५% 

(१०) हे टर पे ा जा त ३०% 

परंतु असे क , जर जु या इमारतीत कोण याही ताबेदारांच े / भाडेक या जागचे ेचटई े फळ १००चौ. मी. 

कवा जा त असेल तर अित र  े फळ १०० चौ. मी. पायाभूत े फळ वरच गणन केला जाईल व तो यास 

पा  असेल. 

परंतु असे क , वरील अित र  े फळ िमळ या या तरतुदी ा फ  कमाल ४.०० एफ. एस. आय. िमळणा-या 

यूआरएस योजनांनाच लाग ूअसतील.  

परंतु असे क  तसचे एखा ा ापारी ताबेधारकास, उ ािधकार सिमतीन े(HPC) ापारी जागे ऐवजी िनवासी 

जागेस पुनवसनाक रता मंजुरी दली असेल, तर यालासु ा उपरो  िनवासी त वावरील जागेकरता असणा-याच 

तरतुदी लागू असतील. केवळ काही िविश  करणी, जेथे आराखडयातील अप रहायतेमुळे, म. न. पा. आयु ानी 

थोडे जा त े फळ दे याच ेमा य केले असेल, अशी करणे सोडून, इतर सव ताबेधारकांना यांच ेपायाभूत चटई 

े फळ + अित र  े फळ, यापे ा जा त चटई े फळ दले जाणार नाही. असे आराखडयातील 

अप रहायतेमुळे मा य केलेले अित र  चटई े फळ, ह े िवकावया या े फळा या घटकामधून वजा कर यात 

येईल. याचा अिधक या े फळावर कोणताही प रणाम होणार नाही. 

अ)  येक पा  िनवासी/वािणि यक तथा िनवासी झोपडीधारक, २५ चौ.मी. (२६९ चौ. फुट) चटई े फळाचे 

घर िमळ यास पा  असेल. आिण 

ब)  िन वळ अिनवासी करणांम ये िव मान कवा कमाल २०.९० चौ. मी. असेल. 
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६६६६) ) ) )     यआूरएसयआूरएसयआूरएसयआूरएस    क रता एकूण अनु येक रता एकूण अनु येक रता एकूण अनु येक रता एकूण अनु ये    एफएफएफएफ. . . . एसएसएसएस. . . . आयआयआयआय.:.:.:.:    

अ)  यूआरएस योजनेक रता एकूण अनु ेय एफ. एस. आय. हा भूखंडा या एकूण ढोबळ े फळा या 

(Gross) ४.०० एवढा असले. परंतु ातनू आरि त/नामिनदिशत, र यात पीछेहाटीची जागा, 

अि त वातील पािलके या र याखाली असले या जागाचंे े फळ वगळ यात येईल, पण आरि त 

/नामिनदिशत, र यात जाणा-या जागेवरील, बांधीव े  जमेस धर यात येईल कवा 

पुनवसनाक रता लागणारा + ो सा क एफ. एस. आय. जो जा त असेल तो. 

 परंतु असे क , उपरो  एफ. एस. आय. हा, िवकास िनयं ण िनयमावली या३१(३) खालील 

तरतुद नुसार िमळणारा, अनु ेय फि जबल एफ. एस. आय. या ित र  असेल. 

ब)  पुन थापनेक रता लागणा-या एफ. एस. आय. या माणात अनु ेय असलेला ो साहक एफ. एस. 

आय. हा मूळ गुणो रावर (Basic Ratio) आधा रत असेल. ह ेगुणो र असे क ,  यूआरसीम ये 

असले या जिमन या माणे दर ./चौ. मी. व या िवभागासाठी लागू असलेला ए एसआर माण े

बांधकामाचा ./चौ. मी. मधील दर ांचे गुणो र असा ो साहक एफ. एस. आय. खालील त ा 

'B' म ये नमूद केले या माणात यावा. 

त ात ात ात ा    'B''B''B''B'    
मूळ गुणो र 

(एलआर/आर सी)* ो साहक एफ. एस. आय (अनु ेय पुनवसन े फळा या ट े वारी ये) 

 ०.४ त े१.०० 
हे टरपयत 

१.०० हे टरपे ा 

जा त त े५.०० 
हे टरपयत 

५.०० हे टरपे ा 

जा त त े१०.०० 
हे टर पयत 

१०.००हे टर पे ा 
जा त 

६.००पे ा जा त ५५%  ६०% ६५%    ७०% 

४.००पे ा 

जा त६.००पयत 

६५%    ७०%    ७५%    ८०% 

 

२.००पे ा 

जा त४.००पयत 

७५%    ८०%    ८५%    ९०% 

 

२.०० पयत ८५%    ९०%    ९५%   १००% 
 

प ीकरण:- 

(i) बांधकामाचा दर *(RC) हा आर. सी. सी. बांधकामाचा दर, व जिमनीचा दर (LR) हा 

मोक या जागचेा एफ. एस. आय. १ चा दर. 

परंतु ा पुढे असे क , जर यूआरएस योजनेखालील भूखंडा या िनरिनरा या भागासंाठी  

जिमनीचे िनरिनराळे दर लागू असतील (एकच नसतील) तर अशा सव दराचंा सरासरी 
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अिध ितिनिध व असा दर, मूलभूत गुणो र व सरासरी जमीन दर काढताना िवचारात घेतला 

जावा. 

परंतु पुढे असे क , मूळ गुणो र काढतांना (Basic Ratio) जिमन चा दर व बांधकामांचा दर 

(एल आर आिण आर सी) हा, समुह िवकास क पास मंजुरी िमळाली असेल व स म अिधका-

याचे इरादा प  दलेले असले या वषामधील दर िवचारात यावा. तसेच योजना सु  होऊन 

पूणहोईपयत योजनेत नतंर  कोणतेही फेरफार कवा बदल वा सुधारणा झा या तरी, तेच मूळ 

गुणो र कायम िवचारात घतेले जाईल. 

परंतु यापुढे अस ेक , सदर यूआरएस योजना मंजूर झा यावर, एखाद े े  सामील करावयाचे 

असेल, कवा वगळावयाचे असेल, तरी आिण यामुळे उपरो लेिखत त ा 'B' मधील ट यांम ये 

(slab) बदल होत असेल, तर सुधा रत योजनेखालील एकूण े फळावर, नवीन ट यांनुसार 

िमळणारा ो साहक एफ. एस. आय. ठरवावा/ िवचारात यावा. परंतु असे नवीन सामील 

कर यात येणारे े  ह,े योजनेक रता लागणा-या कमान े फळा या७५ % पे ा कमी नसाव.े 

परंतु यापुढे असे क , मूळ यूआरसी योजनेमधील अनु ेय बांधीव े ा या७५ % बांधीव े ास 
पुढील ारंभ माणप (सीसी) दले असेल तर यूआरसी योजनेम ये वाढ कर यास अनुमती 
िमळणार नाही. व अशा े ा या सामीलीकरणामुळे, वैयि क े फळाम ये कोणताही बदल 

कर यात येणार नाही. तथािप जर योजनेतील पुनवसना या घटकाचे बांधकाम सु  झाले नसेल, 

तसेच े  वगळ यामुळे जर यूआरसी योजनचेी संल ता मोडत नसेल, तर मंजूर योजनेतनू े  

वगळ यास परवानगी दतेा येईल. 

c)  जर पुनवसनाचा एफ. एस. आय. + ो साहक एफ. एस. आय. ांची बरेीज४.००एफ. एस. 

आय. पे ा कमी होत असेल, तर उव रत एफ. एस. आय. हा ४.०० या मयादते रा न बांधीव 

े ा या सं े माणे हाडा व वतक / िवकासक ांचेम ये, खालीलत ा 'B' म ये 

दशिव या माणे वाटून यावा.:- 

त ात ात ात ा    ''''सीसीसीसी''''    

मूममूूमूळळळळ    गणुो रगणुो रगणुो रगणुो र    
((((एल आर आिण आर सीएल आर आिण आर सीएल आर आिण आर सीएल आर आिण आर सी)*)*)*)*    

उव रतउव रतउव रतउव रत    एफएफएफएफ. . . . एसएसएसएस. . . . आयआयआयआय. . . . च ेच ेच ेच ेवाटपवाटपवाटपवाटप    

वतकवतकवतकवतक    / / / / िवकासकाचािवकासकाचािवकासकाचािवकासकाचा    िह सािह सािह सािह सा    हाडाचाहाडाचाहाडाचाहाडाचा    िह सािह सािह सािह सा    

६.००पे ा जा त ३०% ७०% 

४.००पे ा जा त ६.००पयत ३५% ६५% 

२.००पे ा जा त ४.००पयत ४०% ६०% 

२.०० पयत ४५% ५५% 
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परंतु जर हाडा संमतीने कवा िवक प दला तर हाडा या वाटयास येणारी घरे, वतक / 

िवकासक, इतर  परंतु याच पािलका भागात (Ward) खालील सू ानुसार दऊे शकतो.: 

'बी' प रसरातील यूआरएस योजनेतील हाडा या वाटयास येणा-या घरांचे े फळ = 'ए' 

प रसरातील यूआरएस योजनेतील हाडा या वाटयास येणा-या घराचंे े फळ X 'ए' प रसराचा 

एएसआर माण ेजमीन दर / 'बी' प रसराचा ए एसआर माणे जिमनीचा दर 

प रसर 'ए' हणजे जेथील योजनेतील हाडा या वाटयास येणारी घरे यावयाची असतील तो 

प रसर. 

प रसर 'बी' हणजे या प रसरात अशी घरे ावयाची संमती िमळवायची आह े असा नवीन 

प रसर. 

परंतु ापुढे असे क , हाडा या वाटयाला आललेी अशी घरे, हाडाने थम मंुबई 

महानगरपािलका आिण मुंबई महानगर दशे िवकास ािधकरण (एमएमआरडीए) ाना 

क प तानंा दे यासाठी कवा सं मण िशिबरांसाठी िवनामू य ावीत. जर मंुबई 

महानगरपािलका आिण मंुबई महानगर दशे िवकास ािधकरण ांना अशी घरे नको असतील, 
तर हाडाने यां या वाटयास आलेली घरे क प तासाठी कवा सं मण िशिबरांसाठी 
वापरावीत कवा सरकार या पूवपरवानगीन ेपरवडणारी घरे हणून िवकािवत. 

इ)  नजीक या प रसरातील र यात अित मीत पण सहन केलेली बांधकामे यूआरएस  योजनेत 
समािव  कर यात जर कायमची हटिवली जाणार असतील तर अशी बांधकामे यूआरएस योजनेत 
समािव  कर यात यावीत. तसेच याचंे बांधीव े  पुनवसन े फळा म ये सामील कराव.े 

प ीकरण:- स  (tolerated) बांधकाम हणजे अशी िनवासी कवा अिनवासी संरचना जी 

अनु मे १७ एि ल १९६४ (िनवासी) व १ एि ल १९६२ (अिनवासी) ा तारखा या 

आधीपासून अि त वात असलेली बांधकामे. 

फ)  जर यूआरएस योजनेचे े फळ ८०००चौ. मी. (२ एकर) पे ा जा त असेल तर, अशी योजना 

ट याट यांत राबिव यास अनुमती असेल. तसेच येक ट पा हा संपूण यूआरएस या मंजूर 

बृहतआराखडयास / अिभ यासास अनु प असेल. 

यूआरएस योजनचेी, जर सपूंण समूहा या बृहतआराख ा या अनुषंगाने अंमलबजावणी होत 

असेल तर ट याट या माणे एकूण अनु ेय एफ. एस. आय. यथा माण वाप न, सदर योजना 

ट या-ट यांत राबिव यास अनुमती दली जाईल. 

परंतु पुढे असे क , योजना ट या-ट यांत राबिव यास अनुमती दतेाना येक ट या या 

अंमलबजावणीची कालमयादा देखील ावी लागेल. 

येक ट याचे कमीत कमी े फळ ४,०००चौ. मी. असले पािहजे. 
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परंतु पुढे असे क , यूआरएस ट या-ट यांत राबिव याची परवानगी दतेाना, थम या- या 

ट यांतगत भूखंडा या े फळा या माणात, त ा 'बी' मधे उ लेख के या माणे, ो साहक 

एफ. एस. आय. थम दला जाईल व उव रत ो साहक एफ. एस. आय. शेवट या ट यास 

मा यता दतेाना दला जाईल. 

७. वरील कलम (६) माणे उपल ध होणा-या एकूण एफएसआय मधून पुनवसन घटकाक रता व हाडा या 

वाटयाचा िमळणारा सव या सव एफ. एस. आय. हा, योजनेखालील असणा-याभूखंडावर / भूखंडावंरच 

वापरला पािहजे. जर ा बाबतीत ो साहक एफ. एस. आय. याच भूखंडावर वापर याचे तािवत केले 

नसेल तर, िनयमावली . ३२मधील तरतुद माणे तेव ा े फळाच,े ह तांतरण िवकासह ांचा 

(टीडीआर)  फायदा दला जाईल. परंत ुह तांतरण िवकास ह ांचे उपयोजन खालील सू ानसुार होईल. 

यूआरएस मधील प रसर 'बी' कडील ो साहक एफ. एस. आय. 

= यूआरएस मधील प रसर 'A'  कडील ो साहक एफ. एस. आय × प रसर 'A' कडील जिमनीची  ASR  

माणे कमत / प रसर 'B' कडील जिमनीची ASR माणे कमत. 

जेथे प रसर 'A'  हणजे तो प रसर या ठकाणी यूआरएस मधील ो साहक एफ. एस. आय. िनमाण 

झाला आह.े 

प रसर 'B' हणजे नवीन प रसर जेथ े ो साहक एफ. एस. आय. वापरावयाचा आह.े 

८८८८....    िवकासिवकासिवकासिवकास    आराख ातीलआराख ातीलआराख ातीलआराख ातील    आर णाचंाआर णाचंाआर णाचंाआर णाचंा    िवकासिवकासिवकासिवकास::::    

िवकास आराख ातील आर णांनी बांधीत झोपडप यांचे / इमारत चे बांधकाम कवा पुनबाधणी 

खालील माणे अनु ेय असेल.- 

a.  प ा पांतरण न करता कोण याही प ामधील पुन वकासाला/पुनबाधणीला जागवेरील 
िवकासास परवानगी दली जाईल. औ ोिगक उपभो यासाठी, िव मान औ ोिगक 
इमारतीपासून िव मान िवलगीकरणाचे अंतर कायम ठेव यात याव.े 

b.  ५००चौ. मीटर. पयतची कोणतीही न बांधता येणा-या मोक या आर णाखालील जागा, या 

जागवेरील िव मान रिहवासी तेथून दसुरीकडे हलवुन मोकळी करावी. 

c.  जर न बांधता येणा-या मोक या आर णाचे े फळ ५००चौ. मी. पे ा जा त असेल तर 

भूखंडा या कमीत कमी५० % े फळ आर णा या हतेूकरताच िवकिसत केले पािहजे आिण 

बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तांतरीत केले पािहजे. परंतु ते कमीत कमी ५००चौ. मी. असले 

पािहजे, व उव रत भूखंडावर िवकास कर यास अनुमती दलीजाईल. 

d.  िवकास आराख ातील सव आर णांची ज र असले तर तवे ाच े फळा माणे, तसेच 

स ि थतीतील ंदीचा, कवा िव. िन. िनयमावली माणे आव यक असले या ंदीचा, यापैक  जो 

जा त ंद असेल तो, अशा र यांसह , पुनआखणी करता येईल. 
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e.  यूआरसी योजनेखालील जिमनीवरील वा न तळा या आर णा क रताच ेउपल ध बांधीव े  ह,े 

तो आरि त भुखंड असले या प ा क रता (Zone) लागू असले या (पायाभतू) एफ. एस. आय. 
एवढे असेल व असे बांधीव े  मुंबई महानगर पािलका कवा स म ािधकरणाला िवनामू य 
उपल ध केले पािहजे. असे ह तातं रत केलेले बांधीव े  एफ. एस. आय. मु  असेल.  

f.  सदर जिमनीवरील इतर बांधकामयो य आर णांक रता, सबंंिधत आर ण असले या े ीय(मूळ) 
एफ. एस. आय. या ६०% एवढे बांधीव े  कवा आरि त भूखडंावरील िव मान सुिवधेचे ( 
नामिनदिशत) बांधीव े , ापैक  जे जा त असेल तवेढे बांधीव े  मंुबई महानगर पािलका 

कवा स म ािधकरणाला, िवनामू य उपल ध क न दले पािहजे व ते एफ. एस. आय. मु  
असेल. ाधा याने अनु प कारची आर णे एका कवा अिधक वतं  गटांम ये बांधता येतील. 
अशा कारची बांधकामे आर णा या े फळ व कारावर अवलबंनु असतील. तसचे महानगर 
पािलका आयु  अशा कार या आर णांवर संमी  िवकास कर यास अनुमती दऊे शकतील. 
परंतु जर उ ािधकार सिमती कवा िनयोजन ािधकरणाला, नामिनदिशत / आरि त बांधीव 

े ाखालील े फळ, या प ाला लागू असले या पायाभूत एफ. एस. आय. पे ा जा त 
पािहजे असेल तर असे वाढीव े  पुनवसन एफ.एस.आय व ो सा क एफ.एस.आय हणून या 
िनयमावलीनुसार अनु ेय असेल. 

 परंतु असे क , यूआरएस योजने या पुन थापन/ पुनवसन आर ण िवकासां या बाबतीत प ास 

लागू असले या (पायाभतू) एफ. एसआय. या३०% बांधीव े  मंुबई महानगर पािलकेकड,े 
िवनामू य ह तांत रत कराव ेलागेल व ते एफ. एस. आय. मु े  असेल. तसेच ह े े  िव मान 
रिहवाशांक रता कवा उपभो ांक रता लागणा  या पुन थापना / पुनवसनासाठी लागणा  या 

े ाफळा ित र  असेल. 
 िनयमावली . १७ (१) या टीप (डी) नुसार, िवकासकानंा/ मालकांना, ह तांत रत करावया या 

बांधीव सुिवधे या बांधकाम खचापोटी, बांधीव े  िमळ याचा ह  असेल. 

g.  जेथे तािवत िवकास िनयोजन र ता कवा िविहत र ता रेषा यूआरएस योजनेमधून जात 

असेल, तर ा िनयमावलीनुसार अशा र याखालील संपूण एफ. एस. आय. याच योजनसे 
अनुमत असेल. 

 यूआरएस खालील िव. िन. र यांची / िव मान र या या ठकाणांची व े ाची पुनरचना 
करता येईल. परंत ुसदर पुनरचना सवकष वाहतुक अ यासावर आधा रत असावी व यामुळे चालू 
वाहतुक या सुरळीतपणाम ये बाधा येऊ नये. तसेच यामुळे िव मान िव. िन. र यांचे े फळ 
कमी येणार नाही ह े पहावे. तसेच िव मान र याच े पुनःआरेखन कवा पुनः थानातंरचे मंुबई 
महानगर पािलका काय ातील ( बृ.मंु.म.न.पा. काय ा या ) तरतुद नुसार करता येईल.  

h.  िनयम ३१ (३) मधील तरतुद नुसार अनुमत असले या फंजीबल एफ. एस. आय.क रता आकारले 

जाणारे अिधमु य, उ ािधकार सिमतीन े मंजुरी दले या पुनवसना या घटकाक रता तसचे 
हाडाकडे ह तांत रत कर यात येणा  या सदिनकांक रता व महापािलकेकडे कवा स म 
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ािधकरणाकड े ह तातं रत केले या आर णांक रता, आकारले जाणार नाही. पुनवसना या 
घटकासाठी अनुमत असललेा फंजीबलएफ. एस. आय. याच पुनवसन घटकासाठी वापरता 
येईल. याचा वापर यूआरएस मधील िव  घटकासाठी करता येणार नाही. 

९.  ो साहक एफ. एस. आय. या३०% एफ. एस. आय. िबगदरिहवासी कारणाक रता िव. िन. 
िनयमावलीनुसार अ यथा अनु ेय अस यास वापरावा. 

१०.  पुनवसन आिण मोफत िव  घटकांसाठी, े ीय (मूळ) एफएसआय या ित र  बीयुएसाठी (फंजीबल 
एफएसआय/बीयुए वगळता) िवकास शु कां या १००% इतका अित र  िवकास उपकर कवा . 
५,०००/- ित चौ.मी., ज ेजा त असेल ते कुठ याही युआरएसक रता महापािलके ारा आकारला जाईल 
व आयु , बृ.मंु.म.न.पा. जस ेिनि त करतील या माणे अशा अिधदानासाठी या वळेाप कानुसार अदा 
करावा लागेल. ह े पायाभूत सुिवधा शु क म. ा.व.न.र. अिधिनयम १९६६ या कलम १२४ नुसार 
आकारले या िवकास शु का या ित र  असेल. 

 मंुबई  महानगरपािलका  कवा उ ािधकार सिमतीन ेदशिवले या मागिणनसुार मंुबई महानगरपािलकेला 
ह तांत रत करावया या सुिवधा े ाकरीता कवा ब.ृमंु.म.न.पा. अथवा कोण याही सावजिनक 
ािधकरणाला, आर णाऐवजी ह तातं रत केले या बांधीव े ाकरीता सदर अिधभार लागू असणार 

नाही. 
११.  िनयम ३३(१०) या अंतगत असले या एसआरए योजनांना अनु ेय असले या सवलतीसह कूम, एफ. 

एस. आय. ४.०० या मयादते वतका या / िवकासका या मालक या याच यूआरसी मधील कवा मंुबई 
महानगरपािलके या ह ीत इतर  कोठेही ता पुरती सं मण िशबीरे बांध यास परवानगी असेल. 
पुनवसन घटकां क रता बांधले या पुनरचीत इमारतीना महानगरपािलकेने पूणभोगवटा माणप  
द यानंतर, सदरसं मण िशबीरे तोडली पािहजेत. सदर सं मण िशबीरे संपूण तोडेपयत, आयु ानी 

यूआरएस योजनतेील, खु या िव  े ाचा  आिण एकूण अनु ेय ो साहक एफ. एस. आय. या७५% 
एफ. एस. आय. दे यात येऊ नये. 

१२.  िवसगंत वापर: जे वापर घातक व उ  दषूण वण असतील व यानंा वतकाने / िवकासकाने कवा 
मंुबई महानगरपािलकेन े पयायी जागा दऊेन इतर  हलिव याचे आह े असे वापर वगळून इतर सव 
िव मान वापर मग जरी ते िवसगंत व पाचे असले तरी, पुनविसत कर यास अनु ेय असेल. 

१३१३१३१३. . . .     इमारतीइमारतीइमारतीइमारती    वववव    इतरइतरइतरइतर    आव यकआव यकआव यकआव यक    गरजांगरजांगरजांगरजां    मधीलमधीलमधीलमधील    सवलतीसवलतीसवलतीसवलती    / / / / मोकळीकमोकळीकमोकळीकमोकळीक::::    
२७.८८ चौ. मी. चटई े  असले या पुनवसन सदिनकासंाठी कवा हाडाला ावया या सदिनकासंाठी 
कवा िनयोजन ािधकरण कवा समुिचत  ािधकरण ांना ह तातं रत करावया या बांधीव े ासाठी 

खालील तरतुदी लागू असतील. 
१३.१  सव उ ी ांक रता एफ. एस. आय. चे प रगणन यूआरएस योजने या एकूण (Gross) ढोबळ 

े फळावर कर यात येईल. जागेवर तरतुद करावया या मनोरंजना या मोक या जागचेी 
तरतुद चिलत िनयमावलीनसुार करावी. 

१३.२  िनयम . ३१(१) म ये काहीही नमुद केले असले तरी, पुनवसन घटकातील सदिनका कवा 
हाडा या वाटया या सदिनका कवा आर णा या बद यात ह तांत रत करावया या 
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सदिनकांसाठी बांधले या कमीत कमी २.०० मी. ंदी या सामाियक हरां ाचे/मा गकेच े
े फळ ३२.०० मी. पयत या एफ. एस. आय. मधून वगळ यात येईल. 

१३.३  पुनवसन कवा संिम  इमारतीक रता पुढील बाजूची व लगत या इतर मोक या जागा हया 
अनु मे ३.०० मी. आिण ४.५० मी. इत या असा ात. 

 परंतु असे क , पुनवसन कवा संिम  इमारती ३२.० मी. पे ा जा त व ७० मी. पयत उंची या 
असतील, जर तािवत इमारती या दोन बाज ू६.०मी. ंदी या र यालगत नसतील तसेच 
जर इमारतीलगतचा र ता वगळून, अ य एखादा ६.०मी. ंदीचा पोचर ता नसेल, तर 

इमारती या एका बाजूला, याच भूखंडाम ये जिमनीलगत पातळीवर, र यापयत पोहोचता 

येणारी, कमीत कमी ६.०मी. ंदीची मोकळी जागा, आगीचा बबं जा याये याक रता 
परीरि त असावी. 

१३.४  िनयम . ४१ या (त ा१८) मधील तरतुदीत काहीही असले तरी यूआरसी १८.३० मी. कवा 
जा त ंदी या िव. िन. र याला लागून असेल, तर इमारत ची पुढील बाजूची मोकळी जागा 
३.००मी. पे ा जा त ंद ठेव याचा आ ह ध  नये. परंतु सदर र ता तुगती महामाग कवा 
५२.००मी. ंदीपे ा जा त नसावा. 

१३.५  जर यूआरसी ठकाण बांधीव ना या या लगत असेल तर, इमारत व ना याचा काठ ामधील 

संपूण ना यालगतची मोकळी जागा ४.५०मी. एवढी असली पािहजे.,  
१३.६  कोण याही ३२ मी. उंची या दोन पुनवसन इमारतीमधील अंतर६.००मी. पे ा कमी नसावे. 
१३.७  जर एखा ा पुनवसन इमारतीची उंची ३२.००मी. पे ा जा त असेल तर, लगत या मोक या 

जागा िनयम . ४१ (५) नुसार ठेवा ात. 
१३.८  यूआरएस योजनतेील संमी  इमारतीमधील, कमीत कमी ५०% बांधीव े  पुनवसन 

घटकासाठी असावे. 
१३.९  जर इमारती या समोरील व लगत या मोक या जागा ा आव यकतेपे ा जा त सोड या 

असतील, तर अशा अित र  मोक या जागेखालील े फळ ह,े यूआरएस योजनेतील पुनवसन 
व खु या िव या घटकांक रता आव यक असलेले सुिवधांसाठीचे े फळ हणून प रगणन 
कर यात येईल. व यास िनयमावली . २७ या नमूद तरतुद म ये सवलत हणून याक रता 
कोणतेही अिधमु य आकारल ेजाणार नाही. 

१३.१०  पोहोच र यांची तरतुद ही िनयमावली . २३ मधील तरतुदीनुसार असली पािहजे. परंतु जर 
यूआरएस योजनतेील ३२ मी. पयत उंची या इमारती या रचनेक रता, पोहोच र या या 
ंदीम ये सूट यावी लागत असेल तर ती दे यात यावी. परंतुउ ुंगइमारती  ा िनयम . १९ 
माणेच अनु ेय असतील. 

१३.११  यूआरएस क प वहाय हो याक रता जरी मनोरंजनसाठी ठेवावी लागणारीजागा (आर ओ 
एस) कमी ठेवावी लागत असली तरी कमीत कमी यूआरसी या भुखंड े फळा या१०% जागा 

(आर ओ एस) हणून उपल ध केली पािहजे. यूआरसी भखंूडा या१०% मनोरंजनाची मोकली 
जागा हणून िच हांक त केलेली जागा जर सबंंिधत भखंूडावर एखाद े िव. िन. आर ण कवा 
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बांधीव व पातील सवुीधेखालील जमीन मंुबई महानगर पािलकेला ह तातं रत करावयाची 
असेल, तर ती याम ये वग करावी.  

१३.१२  िनयम . ३१(१) मधील तरतुदीअंतगत िजन े कवा उ ाहन े  एफ. एस. आय. मधून 
वगळ याक रता अिधमु य आकारले जाणार नाही. 

१३.१३  यूआरएस योजना वहाय हो याक रता, खरोखरी या ामािणक अडचण मुळे जेथे ज र 

असेल तेथ,े लगत या मोक या जागांम ये (समोरील मोक या जागे ित र  कवा 

पा कग या जागांमधे सवलत मंजूर कर यास, महानगर पािलका आयु  स म असतील.सदर  
कारणांची िलखीत व पात न दणी क न ठेवावी. या कारणानंी सवसाधारण आरो य, 
अि सुर ा व सरु ेस बाधा येणार नाही. परंतु सरकारकडे ा िनयमावलीमधील कोण याही 
तरतुद म ये सवलत दे याचे अिधकार असतील. 

१३.१४  उपरो लेिखत सव सवलती, केवळ यूआरएस योजनेतील पुनवसन घटकां या कवा संिम  
इमारत क रताच अनु ेय असतील. वर उ लेख केले या सव कवा कोण याही सवलतीक रता 
तसेच िनयमावली . ३१(१) म ये उ लेख केले या इतर कोण याही सवलतीकरता अिधमू य 
आकारले जाणार नाही. परंतु असे क  जर यानंतर, महानगर पािलका आयु ांनी मोक या 

जागेम ये या न अिधक सवलत दली, तर ती मु य अि शमन अिधका  या या माग यां या 
पुतते या सापे  असेल. तसेच सदर सवलत ए एसआर दरा या२.५०% अिधमू य वसूल 
कर या या सापे  असेल. 

 जर महानगर पािलका आयु ांनी, िव  घटकातील इमारत या समोरील मोक या 

जागे ित र  इतर मोक या जागांम ये सवलत दली असेल तर तीसवलत, मु य अि शमन 

अिधका  यां या माग यां या पुतते या, तसेच एएसआर दरा या २.५०% अिधमु य वसूल 
कर या या सापे असले. 

१४.  बृ.मंु.म.न.पा.अिधिनयम व एमआरटीपी कायदा१९६६ अ वये यूआरएस योजनेतील इमारत या 

आराख ाक रता लागणारी मा यता कवा मंजुरी दे याचे अिधकार ह ेम. न. पा. आयु ांनाच असतील, 

जरी सबंंिधत यूआरएस योजनेत अंशत: घोिषत केले या झोपडप ां या / पािलके या जागवेरील 
झोप ां या/सरकारी जागवेरील झोप ा १ जानेवारी २००० तारखे या/ कवा सरकारने सूचीत 
केले या अशा कोण याही संद भत तारखेचा सामवेश असले. 

१५. यूआरएस पुन वकास योजने या ठकाणी, पुन वकासा या आधीपासून अि त वात असलेली धा मक थळे, 

जर सरकारने वेळोवेळी केले या मागदशक त वानुसार, पुन वकिसत कर यास अनुमती दली गे यास, तर 

अशा धा मक बांधकामांचे / थळांच े े फळ ह ेपुनवसनानंतर, आधी या े फळापे ा जा त  नसावे. 

१६.  घरां या ह तांतरणाबाबतची बंधने ही, सहकारी गृहिनमाण सं था थापन होईपयत महारा  भाडे 
िनयं ण काय ातंील तरतुद नुसार असतील. तदनतंर ही बंधने महारा  सहकारी सं था काय ातील 
तरतुद नुसार असतील. परंतु पुनवसनाक रता बांधले या घरांचे ह तांतरण १० वष करता येणार नाही. 
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१७.  कॉपस िनधी: वतकांने/ िवकासकाने कमीत कमी . ५०,०००/- ती सदिनका कवा उ ािधकार 
सिमतीने ठरवनू द या माणे कॉपस िनधी िनमाण केला पािहजे. जो िनधी पुनवसन इमारत या 
प रर णाक रता पुढील१०वषपयत वापरता येईल. 

१८.  जर िनयम ३३ (७) अ वये सु  असलेली एखादी योजना सदर ३३(९) मधील िनकषांची पूतता करत 
असेल तर अशी योजना ३३(९) मधील तरतुद नुसार मा यतेक रता कवा यूआरएसम ये पांतरीत 
कर यात येईल. परंतु ३३(७) खालील तरतुद नुसार कमी केले या सव आर णां या े फळाचे ा 
िनयमावली माणे पुन थािपत करावे लागेल. 

१९.  वारसा जतन इमारती दजा (I) व (II) तसेच संरचना मकदृ ा सुि थतीत असले या अिधकृत इमारती, 

जशा आहते तशाच, लगत या जिमनीसह यूआरसी म ये समािव  करता येतील. व यांचे े फळ 
ो साहक एफ.एस.आय. या ट यापोटी गणले जाईल. परंतु याचंा एफ. एस. आय. ािनयमातंगत 

िवचारात घतेला जाणार नाही. वारसा जतन इमारत या बाबतीत, वतक / िवकासकान,े इमारती या 

बांधीव े ा या आधारे, एआरएस दरा या ५% र म वारसा जतन उपकरापोटी वग केली पािहजे. 

वारसा जतन इमारतीदजा - III व वारसा जतन ह ीतील इमारत ना िवकास िनयं ण. िनयमावलीमधील 

स या याच तरतुदी लागू असतील. परंतु यूआरएस योजनेत दजा- I च ेबांधकाम असेल तर उ ािधकार  
सिमतीने मंजरुी दे यापूव  एमएचसीसी बरोबर स ला मसलत करावी. 

२०.  जर उ ािधकार सिमतीन,े िवकास आराख ातील आर ण / नामिनदशनां ित र  अि शमन दले/ 
इि पतळे/ पोिलसचौ या इ. सार या सुिवधांना मा यता दली असेल तर अशा सुिवधा सबंंिधत 
ािधकरणास िवनामू य ह तांत रत करा ात. अशा सुिवधांचे बांधीव े , पुनवसन आिण ो साहक 

एफएसआय या प रगणनास ा िनयमावलीनुसार अनु ेय असेल. 
२१.  यूआरएस योजनेक रता उ ािधकार सिमती ग ठत करावी. जी सिमती ा िनयमावलीनसुार यूआरएस 

योजनेला सरकारची पवू मंजुरी दे यास स म असेल. उ ािधकार सिमतीने मा यता द यावर, मुं. म. न. 
पा. आयु  यांजकडे आराखडे मंजुरीक रता ताव सादर करावा.  

 उ ािधकार सिमती या िनणयावर म. ा.व.न.र. अिधिनयम १९६६ या कलम ४७ माणे अपील करता 
येईल.  

 परंतु असे क  सरकारन ेकोणतीही यूआरएस योजनावरील कलम१.१ म ये संदभ त के या माणे माणे 
भाव मू यमापन अ यासािशवाय मंजूर क  नये. 

२२.  कोणतीही समुह पुन वकास योजना (सीआरएस) ित या े फळ परो  व िजला ही िनयमाचली अंमलात 

ये यापूव  िव. िन. १९९१ या िनयमावली . ३३ (९) अंतगत इरादा प  (LOI) दलेले आह े अशी 

योजना (URS) वतक व िवकासका या िवनतंीव न ा िनयमानली अंतगत सरकार या मा यतने े
संपूणतः पांत रत करता येईल. 
परंतु असे क : 
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a)  वरील कलम ६ (ब) म ये नमूद के या माणे, मूळ गुणो र प रगणन करताना जिमनीचा दर (LC) 

व बांधकामाचा दर (RC) ह े या वषात सीआरएस योजनेस मा यता व इरादा प  िमळाले असेल 
या वषातील दर िवचारात यावे लागतील. 

b)  अशा पांत रत योजने या (सीआरएस) िवकास अिधभाराच े हा िवकास अिधभार भर या या 
तारखे माणे प रगणन केल ेजाईल व तो पांतर झा यावर ारंभ माणप  पा रत कर यापूव  
वसूल करावा. िवकास अिधभारापोटी भरलेली एखादी अित र  र मेचा परतावा न करता, सदर 
र म दसु  या कोण याही दये शु का पोटी वग करावी. 

c)  सीआरएस योजने या पातंरणास सरकारची पूवमंजरुी िमळाली असेल तर, परत सरकार या 
मा यतेची आव यकता नसले व अशा योजनेच े पांतरणास मा यता दणेे उ ािधकार सिमती या 
अिधकार े ात असेल.  

परंतु अस ेक , या योजना ( सीआरएस) ा िनयमावलीची अंमलबजावणी हो याअगोदर मा य झाली 

असेल, यांचे जमीन एक ीकरण बांधीव आर णांचा िवकास व सं मण िशिबरांची बांधकामे जर अपूण 
असतील आिण जरी अशी सीआरएस योजना ा िनयमावलीनुसार िवकिसत कर यासाठी पांत रत 
झाली नसेल तरी ती ा िनयमावलीनुसार पूण करावीत. 

    

३३३३३३३३    ((((९९९९) (A) () (A) () (A) () (A) (डीएनएडीएनएडीएनएडीएनए))))    धारावी धारावी धारावी धारावी अिधअिधअिधअिधसिूचत े ासाठी िनयमासिूचत े ासाठी िनयमासिूचत े ासाठी िनयमासिूचत े ासाठी िनयमावलीःवलीःवलीःवलीः    
धारावी धारावी धारावी धारावी अिधअिधअिधअिधसिूचत े ासिूचत े ासिूचत े ासिूचत े ा    अतंगत नागरी नूअतंगत नागरी नूअतंगत नागरी नूअतंगत नागरी नूतनीकरणतनीकरणतनीकरणतनीकरण    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((डीआरपीडीआरपीडीआरपीडीआरपी): डीआरपी अंतगत ना-झोपडप ी े ात 
वसले या उपकर ा  इमारत सह इमारती/चाळ या नतूनीकरणाक रता/ पुन वकासकारी डीआरपी अंतगत 
एसआरएने हाती घेतलेले े , ह ेसंपूण डीआरपी े ाचा भाग असेल यासाठी एकूण एफएसआय ४.०० इतका 

असेल. या िविश  भूखडंावरील एफएसआयचा लाभ ४.०० असेल कवा िव मान भाडेक /ताबेदारां या 
पुनवसनासाठी आव यक असलेला एफएसआय अिधक (+) ो साहक एफएसआय इतका असेल आिण खाली नमदू 
केले या मागदशक त वानंुसार असेल.  
१) तरतुद ची उपयो यता (applicability):  

डीआरपी या े ीय (Sectoral) अिभ यासा ारे डीआरपी या झोपडप ी िबगर े ाचे सवकष िनयोजन 

आिण िवकासाक रता, उपकर ा  मालम ांसह इमारती/चाळ या नूतनीकरण आिण पुन वकासाक रता, 
िवकासकामाफत डीआरपी (एसआरए) ारे घतेले या डीआरपीचा भाग असले या े ावरील अशा 
योजना आिण या िनयमा या तरतुदी लागू होतील. वर ा या के या माणे डीआरपी े ाचा भाग 
नसले या मालम ांचा िवकास डीसीआर ३० नसुार केला जाईल.  

२) उपकर ा  मालम ांसह इमारती/चाळ क रता एसआरए ारे तयार केलेला नूतनीकरण आिण पुन वकास 
क पास एफएसआय १.७२ कवा िव मान पा  ताबेदारां या पुनवसनाक रता आव यक असलेला 

एफएसआय यापैक  जो जा त असेल तो हा केवळ िव मान पा  ताबेदारां या पुनवसनक रता आिण 
अित र  सदिनका/एकके िनमाण कर याक रता वापरला जाईल. अशा बांधकामाचे बांधीव े फळ 
१.७२ एफएसआय कवा या न जा त असेल याचा उ लेख आरआरसी असा केला जाईल.  
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३)  (a) जर याआधी एसआरडी/एसआरए अंतगत पुन वकास केलेले े  डीआरपी खाली नतूनीकरण आिण 
पुन वकासासाठी या डीआरपी े ाम ये समािव  केले असेल तर अशाएसआरडी/एसआरए 
योजनांम ये िनमाण केलेला टीडीआर एकूण एफएसआय ४.०० या प रगणने मधून वजा केला 
जाईल.  

  (b) डीएनएम ये वसले या परंतु यामधून वगळले या खाजगी भार त भूखंड भूखंडाकं रता, यांचा 
डीआरपी म ये समावेश के यानंतर एफएसआय ४.० असेल. तथािप, िवकासकास डीआरपीने बीयूए 
वर िनि त केलेले अिधमू य ावे लागेल, जे या भूखंडावरील एफएसआय या २.६७ या समान 
असेल आिण ते या या खु या िव  घटकाचा बीयुए एफएसआय४.०० पयत वाढिवता येईल.     

४) डीआरपी (एसआरए) या मानके, िनयोजन आिण आव यकतांनुसार आरआरसी चे बांधकाम 
डीआरपीअंतगत िनयु  केले या िवकासका ारे या या वखचाने केले जाईल. यके पा  ताबेदाराचे 
पुनवसन केल ेजाईल आिण यान ेजु या इमारती म ये िनवासी हतेुने क जा केलेले चटई े , कमान चटई 

े फळ २७.८८चौ.मीटर (३०० चौ.फूट)इतके आिण कमाल े  यान े जु या इमारतीम ये क जा 
केले या े फळा या समान या सापे  असेल.७० चौ.मीटर पयतचे चटई े फळ ह ेआरआरसीचा भाग 
असेल आिण त े िवनामू य दले जाईल. तथािप ७० चौ.मीटर पे ा जा त असलेल े े फळ ओएसडी, 
डीआरपी(एसआरए) यांनी िनि त केले या बाधंकामा या खचा या दरात दले जाईल आिण सदर 
ताबेदाराला ही कमत िवकासकास ावी लागेल. असे अित र  िनवासी नूतनीकरण े  ो साहक 
आरएससीच ेप रगणन कर यासाठी पा  नसेल.   

 िबगररिहवासी ताबेदारा या बाबतीत ावयाचे े , याने जु या इमारतीम ये क जा केले या े ा या 
समान असेल. अशा पूण केले या इमारतीमधील नवीनीकरण सदिनका सबंंधीत जु या इमारतीमधील पा  
ताबेदारास, सबंंधीत स म ािधकरणा ारे भारमु  द या जातील.  

५) नूतनीकरण पुनवसन सदिनकांसाठी पा ता: 
 यूआरएस साठी १ जानवेारी, २००० रोजी रहात असले या िव मान भाडेक /ताबदेारास पा  समजल े

जाईल. १९९९-२००० या वषाचा बमृुंमनपा चा मािणत िन र ण उतारा कवा यायालयाचा आदशे, 
यायोगे १.१.२००० पूव पासून सदिनकेच ेअि त व अस याचे िस  केले जाईल असा सदिनकाचंी सं या 

आिण े फळ िस  कर याक रता पुरेसा पुरावा समजला जाईल. १.१.२००० नतंर तयार केलेली नवीन 
कुळविहवाट/ भोगवटा िवचारात घेतला जाणार नाही. तसेच कोण याही प रगणनासाठी इमारती/ 
चाळ म ये केलेले अनिधकृत बांधकाम आिण सदिनकाचंा अनिधकृत िव तार िवचारात घेतला जाणार 
नाही.  

६)  (a)  खु या बाजारात िव साठी १० चौ.मीटर आरआरसी या बद यात, नतूनीकरण िव  घटक (आर 
एस सी) हणून १३.३३ चौ.मीटर या समान बीयूए  उपल ध केला जाईल. याच िनयोजन से टर 
म ये डीसीआर ३३(१०)(ए) या अंतगत िनमाण झाललेा खुला िव  घटक आिण सुिवधा िव  
घटकाशी आरएससी चे एकि करण करता येईल.   

    (b) िव मान पा  ताबेदारां या पुनवसनासाठी आव यक असलेला एफएसआय अिधक आरएससी हा 
एखा ा िविश  भूखंडा या एफएसआय ४.०० पे ा जा त असेल तर असा अित र  भाग 
(quantum) संपूण डीआरपी े ा या एकूण एफएसआय ४.०० चे गणन करताना याम ये 
समािव  करावा.  



 

 

 

 
 
 

Yeeie - VI DeefleefjkeÌle ®eìF& #es$e efveoxMeebkeÀ [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

139 

७) आर आिण सी प ाम ये िनयम . ३४ नुसार अनु ेय िबगर रिहवासी वापर खु या िव  घटकाम ये 
अनुमित दली जाईल. 

८) आरआरसी चे थान संबंधीत िनयोजन से टर म ये यो य ठकाणी िनि त केले जाईल आिण ते स या 
असले या भूखंडावरच असेलच असे आव यक नाही. जर काही जागे या अडचणी असतील तर त ेिविश  
से टर अिभ यासा या बाहरे परंतु डीएनए या क ेम ये िनि त कर यास, ओएसडी, डीआरपी( 
एसआरए) या िवशेष परवानगीने अनुमती दली जाईल.  

९) से टर अिभ यासाम ये आरआरसी इमारत चे बांधकाम, मंजूर केले या ठकाणी, जल पुरवठा, 
मलिन:सारण जोडणी, वीज पुरवठा इ या द सुिवधांसह सव दृ ीने पूण के या नतंर संबंधीत ािधकरणाने 
अंितम केले या वाटपानुसार, सबंंधीत इमारती, चाळी,संबंधीत ािधकरणान े भा ाने दले या 
मालम ांमधील ताबेदारानंा यां या नवीन बांधले या संबधंीत सदिनकांम ये थलातंरीत करावे.   

१०) जमीनीची मालक  असले या ािधकरण/एसआरए/डीआरपी (एसआरए) न े िनयु  केलेला िवकासक 
यां या ारे येक सदिनके या/ एकका या पा  ताबेदाराशी, मुख ताबेदार आिण या या जोडीदारा या 
संयु  नाव,े नवीन भखूंडावरील येक सदिनकेसाठी वतं  करारनामा केला जाईल.   

११) या सदिनकांम ये शा र रक अपंग व असले या ि  राहात असतील कवा कुटंुब मुख हणून मिहला 
असेल तर अशांना सदिनका सोडतीम ये थम अ म यावा. यानतंर िश लक रािहले या सदिनकांमधून 
इतर ताबेदारांना सदिनका वाटप कर यासाठी सोडत काढ यात येईल. 

१२)    जे थळावरील पा  ताबेदार वे छेने या क पाम ये सामील होणार नाहीत यां यासाठी िनयमावली 

. ३३(१०) (अ) कलम . १.१४ या तरतुदी लाग ूहोतील.  

१३) पुनबाधणी झाले या सदिनकां या इमारतीम ये िवतरण झा यानंतर सदिनका धारकांनी तािवत 
सहकारी गृहिनमाण सं थेची थापना करावी आिण या या व थापन सिमतीम ये कोण याही वेळी 
एकूण सभासदांपैक  १/३ मिहला सभासद, असणे आव यक आह.े 

१४) या योजनेम ये िमळाले या सदिनका कोण याही कारे िवकण/े भाडेप ीने दणेे / अिभह तां कत करण े
कवा ह तांतरण यांचे िवतरण झाले या / ताबा िमळाले या तारखेपासून दहा वष पयत करता येणार 

नाही. कायदशेीर वारस सोडून या अट चा/ शत चा भंग के यास डीआरपी (एसआरए) ािधकरण सदर 
सदिनका आप या ता यात घईेल. 

१५) नागरी नूतनीकरण िवकासासाठी बांधकामा या परवान या िनयम . ३३(१०) A कलम . २.१ त े२.८ 

म ये िविहत केले या कायप दती माणे द या जातील.  

१६) ता पुरते सं मण आवास डीएनए या क ेम ये दले जाव.े जर ते सुिवधे या मोक या जागेम ये (िव िन 

र ता / मोक या जागांच ेआर ण वगळून) येत अस यास िनयमावली . ३३ (१०)(A) या . ४ म ये 

िविहत कायप दती माणे दले  जाईल.  

१७) नागरी नूतनीकरण िवकासासाठी इमारत आिण अ य आव यकतांम ये सवलत िनयमावली . ३३(१०) 

(A) कलम ६.१ ते ६.१७ म ये नमूद केले या तरतूद माणे असेल. 
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 १८) िव. िन. आरि त जागांवरील नागरी नूतनीकरण िवकास (यूआरडी) िनयमावली . ३३ (१०) (A) कलम 

७.१ ते ७.९ म ये िविहत के या माणे असेल.  

१९)    सबंंधीत जमीनमालक असलेले ािधकरण यां या जिमनीचे िवकास ह  (डीआर)िवकासका ारे यांना दये 

असले या ७०% िन वळ अिधमू या या बद यात डीआरपी (एसआरए) यांना दतेील. जे सदर जिमनीवर 

िनमाण कर यात येणा-या आरआरसी या माणात असतील. जर हा क प सावजिनक ािधकरणा ारे 

हाती घेतला जाणार असेल तर दये अिधमू याची र म शासनान ेिनि त के या माणे दलीजाईल.  

२०) मालक  आिण भाडेप या या शत – या जिमनीवर डीआरपी या आरआरसी चे बांधकाम करावयाचे आह े
ती जिमन जर शासन/ ब.ृमुं.म.न.पा./ हाडा/ एमएमआरडीए/ कोण याही उप माची असेल तर ती 
ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण सं थेस महारा  शासनान े वेळोवेळी ठरवनू दले या भा ाने ३० 
वषा या भाडेप ावर दे यात येईल आिण तो करार पुढील ३० वषासाठी नतूनीकरण कर याजोगा 
असेल. याच अटी खु या िव  घटकासाठी लाग ू असतील आिण सदर जमीन नूतनीकरण पुनवसन 
ताबेदारां या सं थे ारे न दतेा य  खु या िव  घटका या सं था/असोिसएशन ला भाडेप ावर दली 
जाईल.  

२१) कोण याही िवभागा या, उप मा या, हाडासह रा य शासना या एज सी कवा कोण याही थािनक 
वरा य सं थे या जस ेमहानगरपािलका यां या मालक या जिमनीवरील या यूआरएस खाली िवकिसत 

के या जाणा-या मालम ां या बाबतीत जिमनीची मालक  असले या ािधकरणाचे, इमारत 
परवानगीसाठी ना-हरकत माणप , क पास मंजूरी िमळताच, अशी मंजूरी िमळा याचे 
कळिव यापासनू ६० दवसात ावी. जर ती दली नसेल तर ती दली गेली आह ेअसे समज यात येईल.  

२२)  .२०,०००/- एवढी र म कवा अशी कोणतीही र म जी शासनान े वळेोवेळी ित सदिनका/ एकक 
ठरवलेली असेल ती िवकासकाकडून डीआरपीकडे पुनवसन रिहवाशां या सहकारी गृहिनमाण सं थे या 
प रर णासाठी कॉपस फंड हणून ओएसडी डीआरपी (एसआरए) यांनी िनि त केले या अशा दाना या 
वेळाप कानुसार जमा करावी. उव रत २५% ट े  खु या िव  घटकासाठी बाधंकाम परवानगी केवळ 
संपूण र म डीआरपी (एसआरए) कडे दान के यावर दली जाईल. ित सदिनका/ एककासाठी 
२०,००० . एवढी र म डीआरपीकडून भरली जाईल आिण सदर कॉपस फंड म ये जमा केली जाईल. 

२३) एफएसआय १ साठी ए एस आर नसुार जमीनी या दरा या (एलआर) २ ट े  इतक  र म िवकासका ारे 
े ीय (मूळ) एफएसआय या वर बीयूएसाठी पुनवसन आिण खु या िव  घटकासाठी ावी. ही र म 

डीआरपी (एसआरए) यांना अशा अिधदानासाठी ओएसडी, डीआरपी (एसआरए) यांनी िनि त केले या 
वेळाप कानुसार दली जाईल. परंत ु असे क  बांधकामा या पूण वा या काळा या पलीकडे अस े ह ते 
जाऊ नयेत. ही संपूण र म डीआरपी (एसआरए) यां याकडे राहील  आिण ती धारावी पुन वकास क प 

े ाम ये पायाभूत सुिवधां या सुधारणाक रता तयार केले या योजनांक रता वापरली जाईल.  
२४) शासना या पूव परवानगीने, एसआरए, सबंधीत ािधकरणांशी स ला मसलत क न या िनयमावलीतील 

अटीत वाढ, बदल कवा दु या क  शकतील.    
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टीपटीपटीपटीप::::----        
बृह मंुबई या डीसीआर या आिण एमआर आिण म. ा.व.न.र. अिधिनयम १९६६ या लागू असले या 
कलमां या तरतूदी जिमनी या िवकासासाठी "बृह मंुबई महानगरपािलका" आिण "महापािलका आयु " 

यां या ऐवजीअनु मे "झोपडप ी पुनवसन ािधकरण" आिण " िवशेष कायकारी अिधकारी (ओएसडी), 

डीआरपी (एसआरए)” असे आव यक ते फेरफार क न ततंोतंत लाग ूके या जातील. 

 

३३३३३३३३ (१०१०१०१०) झोपडप ीधारकां या पनुवसनासाठी पनु वकासझोपडप ीधारकां या पनुवसनासाठी पनु वकासझोपडप ीधारकां या पनुवसनासाठी पनु वकासझोपडप ीधारकां या पनुवसनासाठी पनु वकास    

I  पुन वकास योजनसेाठी पा ता: 

(a)  पुन वकास योजनेसाठी पा  अशी एखादी ि  हणजे अ ावत महारा  झोपडप ी े  
(सुधारणा, िनमूलन आिण पुन वकास) कायदा, १९७१, यापुढे याचा “झोपडप ी कायदा” हणून 
उ लेख केला आह ेआिण याखाली जारी केलेल ेआदशेां या करण I-बी म ये ा या के यानुसार 
एक संरि त ताबेदार. 

(b)  पढुील तरतदू या सापे , झोपडप ी या ख-या ताबदेारानंाच पा  धरल े जाईल आिण ख  या 
ताबेदारा ऐवजी जर कोणी कथीत सरंचना-मालक असेल, जरी याच ेनाव या संरचनेसाठी मतदार 
यादीत दसत असेल, तरी याला पुनबािधत सदिनकेसाठी या संरचने याऐवजी कोण याही कारे 
अिधकार नसेल. 

II  झोपडप ी, फरसबंदी, आिण झोपडीची संरचना यांची ा या: 
(i) झोपडप ा हणजे, भूतकाळात कवा यानतंर झोपडप ी काय ांतगत यांची गणना झाली आह े

कवा या घोिषत व अिधसिूचत आहते. झोपडप ीचा अथ असा पण आह े क असे े /फरसबंदी 
िव तार जे झोपडप ी पुनवसन े  हणून यानंतर अिधसूिचत आहते कवा गृिहत धरल ेआह ेव 
मान यात आले आह.े 

(ii) झोपडप ी काय ा या कलम ४ म ये ठरिवलेली अट जर कोणतेही े  प रपूण करेल आिण याची 
गणना झाली आह े कवा जे घोिषत व अिधसूिचत झाललेे आह ेते झोपडप ी पुनवसन े  हणून 
गृिहत धरले जाईल व मान यात येईल. 

(iii) झोपडप ी े  हणून पा  हो याकरीता आिण/ कवा कोण याही झोपडप ी पुनवसन क पा या 
अंमलबजावणीकरीता आव यक असले या झोपडप ी पुनवसन े ाचा अथ असा पण आह े क 
झोपडप ी काय ा या कलम ४ म ये ठरिवले या अटी ामु याने जरी प रपूण करीत असले तरी, 
एसआरए ारा अशा कारे घोिषत केलेले कोणतेही े . झोपडप ी पुनवसन योजनेखाली 
(एसआरएस) जेथे एक क प सीईओने मंजूर केला आह ेअसे कोणतेही े  ह ेमानीव झोपडप ी 
पुनवसन े  असेल. 

(iv) ता पुर या कवा कायम या सं मण िशिबरां या बांधकामा या हतेुसाठी आव यक कवा तािवत 
आिण या माणे एसआरए ारा मंजरूी िमळालेले कोणतेही े  ह ेझोपडप ी पुनवसन े  हणून 
दखेील गृिहत धरले जाईल व मान यात येईल आिण अशा े ांम ये एसआरए ारे मंजूरी 
िमळाले या क पांना झोपडप ी पुनवसन क प हणून गृिहत धरल ेजाईल. 
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(v) कोणतीही नगरपािलकेची/शासक य/िनम-शासक य फरसबंदी हणजे एक फरसबंदी आिण यात 
एसआरएस या हतेुसाठी जसे वहाय मानले जाईल या माणे फरसबंदी या कोण याही वहाय  
भागाचा समावेश असेल. 

(vi) संरचना हणजे झोपडप ी काय ा या करण I-बी म ये ा या के या माण ेआिण या अ वय े
आदशे जारी के या माणे एका संरि त ताबेदारा या राह याचे पूण े . 

(vii) संिम  इमारत हणजे पुनवसन व मु -िव चा घटक व याच इमारतीमधील ितचा भाग समावेश 
असलेली इमारत.  

(viii) गणना केले या हणजे अशा झोपडप ा या शासना या, शासना या कोण याही उप मा या 
कवा ब.ृमंु.म.न.पा. या मालक या जागावंर ि थत आहते आिण याचंी जमीन धारक 

अिधकारा या न द म ये १९७६, १९८०, १९८५ म ये १, जानेवारी, १९९५, कवा १, जानवेारी 
२००० पूव  गणना केली गलेी आह े यानुसार समावेश आह.े 

III  पती कवा प ी सोबत संयु  मालक : पुनबाधीत सदिनकेची मालक  ही झोपडीत राहणा  या आिण पित 
कवा प ी सोबत संयु पणे असेल आिण भाग माणप ांसह कवा इतर सव सबंंिधत द तऐवजांसह 

सहकारी गृहिनमाण सं थे या अिभलेखात या माणे िव  असेल कवा िव  केले आह ेअसे गृिहत धरल े
जाईल. 

IV  झोपडप ी पुनवसन े  हणून अिधसूचना र  करणे: तसे करणे आव यक आह ेअसे समाधान झा यास, 
कवा रा य सरकार तस ेिनदश दतेील ते हां, एसआरए झोपडप ी पुनवसन े  र  करतील. 

V उपयोिगताः मालक/िवकासक/झोपडप ी/फरसबंदी-नाग रकां या सहकारी गृहिनमाण सं था/ हाडा, 
एमआयडीसी, एमएमआरडीए इ. सार या सावजिनक ािधकरण/ वयंसवेी सं था यां या मा यमातून 
बृ.मंु.म.न.पा. या ह ीम ये कोठेही झोपडप ी/फरसबंदी नाग रकांसाठी िनवास व थेचे 
पुन वकास/बांधकाम कर याक रता खालील तरतूदी लागू होतील. तथािप, वयंसवेी सं था ही मागील 
कमीत कमी पाच वषापासून महारा  सावजिनक धमादाय यास कायदा, १९६१ आिण सं था 
न दणीकरण कायदा, १९६० अ वये न दणीकृत असली पािहजे तसेच एसआरए ारा मा यता ा  असली 
पािहजे. 

VIVIVIVI    झोपडीझोपडीझोपडीझोपडीधारकाचं ेधारकाचं ेधारकाचं ेधारकाचं ेह :ह :ह :ह : 

१.१  झोपडप ांमधील कवा फरसबंदीवरील झोपडीधारक या िनयमावली या तरतूद नुसार पा  अस यास 

यांना यां या संरि त िनवासी संरचने या बद यात सामाईक े  वगळून परंतु बा कनी, ानगृह व 
शौचघर यांसह २५ चौ.मी. चे चटई े  असलेली िनवासी सदिनका िवनामू य दे यात यावी. 

१.२  याचे िनवासी े फळ २५ चौ.मी. पे ा जा त आह े अशा संरि त िनवासी संरचना सु ा फ  २५ 
चौ.मी. या चटई े ासाठी पा  असतील. 

१.३  या िनयमावली या तरतूद नसुार एसआरएस म ये सहभागी होणा  या सव पा  झोपडी धारकाच ेपुनवसन 
करावे लागेल. ते श यतो याच जागेवर आिण याच भूखंडावर असावे. 

१.४  मह वा या सावजिनक हतेूसाठी आव यक जागा कवा अशा जागा या मानवी वसनाक रता अयो य 

असतील, या जागावंर झोपडप ीमधील झोपडीधारक कवा फरसबंदीधारक यांच े पुनवसन क  नये. 
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परंतु, ा िनयमावलीतील तरतूदीनुसार इतर उपल ध जागावंर कराव.े झोपडीधारकांची पा ता िविहत 

केले या कागदप ां या पडताळणीनसुार रा यशासना या गृहिनमाण िवभागाने नेमले या स म 

ािधकरणाकडून िनि त केली जाईल. 

१.५  झोपडप ी पुन वकास योजनेखाली ह तांतरीती ( ा सफरी) ची पा ता ही झोपडप ी काय ा या 

करण I – B व या अंतगत जारी केले या आदशेानुसार थािपत केली जाईल.  

१.६  मालक/िवकासक/सहकारी गहृिनमाण सं था/ वयंसेवी सं था यांना झोपडप ीमधील/फरसबंदीमधील पा  

झोपडीधारकाबंरोबर ि गत करार करावा लागेल. 

१.७  मालक/िवकासक/ सहकारी गृहिनमाण सं था/ वयंसवेी सं था यांना पित कवा प ी या संयु  नावाने 

येक संरि त िनवासी संरचनेक रता ि गत करार करावा लागेल. 

१.८  सदिनकाचे वाटप करताना झोपडीधारकांमधील िवकलांग असले या ि  कवा मिहला संचािलत 

कुटंुबांना ाधा य दले जाईल. यानंतर इतर पा  झोपडीधारकांकरीता उरले या सदिनकांमधून 

सदिनकां या वाटपासाठी िच ा पुनवसन इमारतीला भोगवटा माणप  दान कर यापवू  काढ या 
जातील.  

१.९  फोटो पासचे ह तांतरणः जे हा य ातील ताबेदार पुन वकासा यावेळी स या पा  असेल तेथे फोटो 

पासचे आतापयत झाले या ह तांतरणाचे िनयिमतीकरण कर याची गरज नाही. नवीन सदिनकेचा ताबा 

घेत यानंतर नवीन फोटो पास दे यात येईल. 

१.१०  बृह मंुबईतील िवना झोपडप ी े ातील मतदार यादीत कुठ याही चे नाव न दले या अस यास 

परंतु याने झोपडी िवकत घेत यामुळे आिण या तव, झोपडप ी े ातील मतदार यादीत याचे नाव 

न दलेले अस यास हणजेच, याचे नाव दोन ठकाण या मतदार यादीत अस यास, तो क पाक रता 

पा  धरला जाणार नाही.  
१.११ मालक साठी अिधमू य आिण भाडेप ी या अटी: शासना या/बृ.मंु.म.न.पा./ हाडा या या जागवेर 

एसआरएस पुनवसन घटक बांधला जाईल, तो भाग ३० वषा या भाडेप ावर झोपडीधारकां या 
सहकारी गृहिनमाण सं थेला दला जाईल. 4000 चौ.मी. जिमनीक रता कवा या या भागाक रता पये 

1001/- इतके वा षक भाडेप ाचे भाड ेआकारले जाईल आिण भाडेप ाच ेनूतनीकरण एका वेळेस 

पुढील ३० वषा या कालावधीकरीता असेल याच बरोबर मु -िव  घटकाखालील जिमन थेट सं था/ 

मु -िव  घटकाखालील सदिनका िवकत घेणा-यांची असोिसएशन यांना भाडेप ाने दे यात येईल. 

सं था/ मु -िव  घटकाखालील सदिनका िवकत घणेा-यांची असोिसएशन होणे बाक  अस यास 

एकावेळेस ३० वषा या कालावधीकरीता पु हा नतूनीकरण कर याची तरतूद असेल. मु -िव  

घटकाक रता या भाडेप ाचे भाड े एसआरएकडून िनि त केले जाईल. उपरो या अित र , 
शासना या, िनम-शासक य उप मां या व थािनक वरा य सं था या मालक या जागावंर हाती 
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घे यात येणा  या तािवत एसआरएस या बाबतीत िवकासक/सहकारी गृहिनमाण सं था एएसआर या 
२५% दराने अिधमू याचे अिधदान करतील आिण अशा करणी हाडा, एमसीजीएम, एमएमआरडीए ज े

जिमन मालक ािधकरण असतील यांना अिधमू य दले जाईल. असे अिधमू य ज ेह यांम ये वसूल केले 

जाईल ते सबंंिधत जिमन मालक ािधकरणास वसूल के या या दवसापासनू ३० दवसात दले जाईल. 

शासना या जिमनीबाबत अिधमू याचा भरणा िनवारा िनधीम ये करावा लागेल. शासनान े वेळोवेळी 

िविहत के यानुसार अिधमू याची र म ह यांम ये वसलू कर यात यावी. एमसीजीएम, एमएमआडीए 

आिण हाडा, अशा जिमन मालक ािधकरणान ेजिमनीचे अिधमू य दसु-या कुठ याही कारे वसुल क  

नये. के  शासना या मालक या जागवेरचे ताव वीकारले जाणार नाहीत, जोपयत के  शासनाकडून 
या योजनेसाठी ना हरकत माणप  ा  केले जात नाही. 

१.१२ र  भूभाग धारणािधकार आिण भाडेप ा आपोआप र  होणे – र  भूभाग धारणािधकार 
भाडेप ाखालील कोणतीही जागा कवा कोण याही जागेचा भाग यावर झोपडप ा अस यास, सदर 
धारणािधकार/भाडेप ा बृ.मु.म.न.पा. कवा महानगरपािलका आयु ां ारे िन मत भाडेप ा त णी 
आपोआप समा  होईल, या णी अशा जागेवर एसआरएस, जो एक सावजिनक उ शे आह,े तयार केला 
जाईल व एसआरए कडे मंजूरीसाठी सादर केला जाईल. बृ.मंु.म.न.पा.ने वसूल करावया या कोण याही 
थकबाक ला झोपडप ी पुनवसन क पाशी संबंिधत कोण याही माणप ा या कवा ना हरकत 
माणप ा या मु ाशी जोडले जाणार नाही. 

१.१३  रा य सरकार, हाडा आिण/ कवा ब.ृमंु.म.न.पा.सार या सावजिनक ािधकरणाकडून िनधारण, भरपाई, 
भोगवटा शु क, अ-कृिषक कर/थकबाक  इ या द सार या लंिबत थकबाक ची वसुली वतं र या केली 
जाईल आिण झोपडप ी पुनवसन क पांना मंजूरी दे याशी कवा बांधकाम परवानगीशी याचा सबंंध 
जोडला जाणार नाही. 

१.१४  एखा ा थळावर या झोपडीधारकां या तािवत कवा न दणीकृत सहकारी गृहिनमाण सं थे या 
मा यमातून सादर केले या झोपडप ी पुनवसन क पाला ाधा यतेने िवचारात घेतल े जाईल. सदर 
सं था यासाठी अज सादरकरतेवळेी थळावरील सव पा  झोपडीधारकांचा समावेश करेल आिण 

याबाबत तस ेएसआरएला हमीप  दईेल. 

१.१५  इरादा प ा या (Letter of Intent) आधी पा  झोपडीधारकांकडून बदलता न येणारा िलिखत 

करारनामा सादर कर यासापे  एका झोपडप ीतील कवा एका जागी एका वहाय भागा या 
फरसबंदीतील ७० ट े  कवा जा त पा  झोपडीधारक पुनवसन योजनेम ये सहभागी हो यासाठी सहमत 
असतील तर मंजरूीकरीता या योजनवेर िवचार केला जाऊ शकतो. परंत ुअसे क, रा य सरकार कवा 
सावजिनक ािधकरण कवा प रि थतीनु प कंपनी कायदा, १९५६ या कलम ६१७ म ये ा या 
के यानुसार रा य सरकार या मालक ची व या ारे िनयंि त अशा एका शासक य कंपनी ारे हाती 
घेतले या झोपडप ी पुनवसन क पांना या द तऐवजाम ये जे काही समािव  आह े ते काहीही लागू 
होणार नाही. 

१.१६  थळावरील पा  झोपडीधारक जे वे छेन े क पाम ये सहभागी होणार नाहीत यां या बाबतीत पुढील 
पावले उचलली जातील: 
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(i) योजने या पुनवसन घटकाम ये या सवाची तरतूद केली जाईल. 
(ii) क पाम ये सहभागी झाले यां यासाठी जो िनकष होता याच िनकषावर यां यासाठी िच ा 

टाकून यांना वाटप कर यात येणा  या सदिनकेचा तपशील लेखी व पात सहकारी गृहिनमाण 
सं थे या, जर ती ािधकृत असेल, बंधक य सिमती ारे कवा िवकासका ारे कळिवला जाईल. 
आ ेप घे या या बाबतीत, सीईओ/एसआरए चा िनणय अंितम आिण संबंिधत सव प कारांवर 
बंधनकारक असेल. 

(iii) यांनी क पात सहभाग घतेला आह े यासंोबत यांना वाटप कर यात येणा  या सं मण सदिनका 
बाबत सु ा यांना सूिचत केले जाईल. 

(iv) या थळावर झोपडप ी पुनवसन क पाला मंजूरी दे यात आ यानतंर जर १५ दवसां या आत ते 
योजनेम ये सहभागी झाले नाही तर, अ यावत झोपडप ी काय ा या कलम ३३ व ३८ सह 
सुसंगत तरतूद  अ वये कारवाई केली जाईल आिण यां या झोप ा काढून िन कािशत कर यात 
येतील आिण अशी खा ी केली जाईल क यांनी वे छेने योजनेम ये सहभाग घेतला आह ेअशा 
ब मता या या योजनेला कोणतीही अडवणूक केली जाणार नाही. 

(v) मागील खंडा वय ेही कारवाई सु  के यानंतर, ते दसु  यांसोबत सं मण सदिनकेसाठी पा  होणार 
नाहीत आिण िच ां ारे पुनबाधीव सदिनकेसाठी ते पा  होणार नाहीत, परंतु याच कवा इतर 
कोण याही थळावर असले या सदिनकांसाठी, दसु  यांनी िनवड यानतंर या सदिनका उपल ध 
असतील यासाठी ते अजूनही ह दार असतील. 

(vi) क पाला बांधकाम परवानगी दईेपयत जर त े सहभागी झाले नाहीत तर त े कोण याही बांधीव 
सदिनकेसाठीचा ह  पूणपणे गमावतील आिण यांची सदिनका एसआरए ारे ता यात घेतली
 जाईल आिण फरसबंदी-धारकां या व यांची याच जागी िनवास व था होऊ शकत नाही अशा 
इतर झोपडीधारकां या िनवास व थे या कारणासाठी वापरली जाईल. 

(vii) जर आिण जे हा उपल ध अस या ३ मी. X ३. ५० मी. चे पीच (Pitch) इतर  दे यात येईल आिण 

याम ये बांधकाम यांना वतः कराव ेलागेल. 
 

१.१७  झोपडीधारकां या तािवत तसचे न दणीकृत सहकारी गृहिनमाण सं थे या बंधक य सिमतीम ये 
कोण याही वेळी सिमतीवरील वा तिवक सद यां या एकूण सं ये या एक-तृितयांश सं येपयत मिहला 
असा ात. 

 

१.१८  सदिनकां या ह तातरणावरील ितबंध: या योजने अंतगत िमळिवलेली सदिनका ही सदिनके या वाटप 
के या या/ता यात घते या या तारखेपासून दहा वषा या कालावधीसाठी कोण याही कारे िवकली जाऊ 
शकत नाही/भाडे त वावर दली जाऊ शकत नाही/ दसु  याचा नावावर (कायदशेीर वारसदाराला 
वगळता) ह तांतरीत केली जाऊ शकत नाही. या अट चा भंग के यास, एसआरए ही सदिनका वत: या 
ता यात घेतील. 

 
VII. VII. VII. VII.     झोपडप ी पनुवसन क पाकरीता बाधंकाम परवानगी:झोपडप ी पनुवसन क पाकरीता बाधंकाम परवानगी:झोपडप ी पनुवसन क पाकरीता बाधंकाम परवानगी:झोपडप ी पनुवसन क पाकरीता बाधंकाम परवानगी: 
२.१  वेळोवेळी एसआरए ारे िनि त के या माणे सव आव यक द तऐवजांसह, ना हरकत माणप ांसह 

आिण आराख ांसह येक झोपडप ी पुनवसन क पाचा ताव एसआरए कडे सादर केला जाईल. 
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२.२  सव सबंंधीत द तऐवज सादर के या या तारखेपासून ६० दवसां या कालावधी या आत एसआरए ारे 
क पाला मंजूरी दली जाईल. जर एसआरए असे कर यात अपयशी ठरले तर, सदर मंजूरी दली गेली 

आह ेअसे मान यात येईल, परंतु असे क सदर क प या िनयमावल या तरतूद नसुार असावा. 
२.३  मा यता दतेाना आव यकता अस यास एसआरए अटी व शत  िविहत क  शकतील. 
२.४  एसआरए या योजनेखाली कोण याही झोपडप ी पुनवसन क पाला बांधकाम परवानगी दे यासाठी 

एमआर अँ ड टीपी कायदा, १९६६ म ये ठरिवलेली कायप ती अंमलात आणेल. 
२.५  अटी व शत चे पालन के यानंतर एसआरएस खालील क पांना एमआर अँ ड टीपी कायदा, १९६६ या 

कलम ४५ मधील तरतुद नसुार बांधकाम परवानगी थम पुनवसन घटकास आिण यानंतर मु  िव  
घटकास खालील कलमातील तरतूदीसापे  दली जाईल. 

२.६  पुनवसन आिण मु -िव  घटकांम ये सहसंबंध: दो ही, पुनवसन व मु -िव  घटकां या बीयुए या १० 
ट यांकरीता एकाच वेळी आिण यानतंर माणब तते कवा सीईओ, एसआरए जसे िनि त करतील 
या माणे बांधकाम परवानगी दली जाऊ शकते. 

२.७  जेथे एसआरएन ेमा यता दले या वयंसवेी सं थे ारे य री या क पाची अंमलबजावणी केली जात 
आह,े तेथे सीईओ एसआरए ह े पुनवसन घटकावरील कोण याही खचाची वाट न पाहता २० ट े  मु -
िव  घटक मंजूर क  शकतील. मु -िव  घटका या उव रत भागासाठी मा यता ते हांच दली जाईल 
जे हां थळावर पुनवसन घटकाचे कमीत कमी ३० ट े  काम पूण झालेले असेल. 

२.८  क पाला मा यता द यानंतर लगेचच, क पा या अशा मंजूरीची सूचना कळिव यानंतर ६० 
दवसां या आत, कोण याही िवभागा या, उप मा या, हाडा सिहत रा य शासना या सं थेत कवा 

बृ.मंु.म.न.पा. सार या इतर कोण याही थािनक वरा य सं था या जागावंर ि थत या झोपडप ी या 
बाबतीत बांधकाम परवानगीसाठी जमीनधारक ािधकरणाचे ना हरकत माणप  दले जाईल. जर 
कालावधी या आत ते दले गेल ेनाही तर ते दले गेले आह ेअसे मान यात येईल. 

२.९  कुठ याही िवभागा या, उप मा या, हाडा सिहत रा य शासना या सं थेच े कवा बृ.मंु.म.न.पा. सार या 
इतर कोण याही थािनक वरा य सं था या जागावंर हाती घेतले या सव झोपडप ी पुनवसन 
क पांम ये काया वीत के या जाणा  या भाडेप ा द तऐवजा या केवळ अभावामुळे भोगवटा माणप  

दणेे थांबवले जाणार नाही. 
 

VIII. VIII. VIII. VIII.     पनुवसन आिण खलुापनुवसन आिण खलुापनुवसन आिण खलुापनुवसन आिण खलुा----िव  घटकिव  घटकिव  घटकिव  घटक:  
३.१  पा  झोपडी/फरसबंदी-धारकां या पुनवसनासाठी या एफएसआयम ये पुनवसन घटकासाठीचा आिण 

मु -िव  घटकासाठीचा एफएसआय समािव  आह.े दो ही घटकांमधील माण या द तऐवजाम ये 
खाली नमूद के या माणे असेल: 

३.२  पुनवसन घटकासाठीचा बीयुए हणजे पुनवसन घटकाचे एकूण बांधकाम े फळ यात डी.सी. 
िनयमावल या ३१(१) म ये जे िविहत केले आह े ते वगळल े आह े परंतु यात मा गका, अंगणवाडी, 

आरो यक , बा क ,े समाजसभागृह, ायामशाळा, तं दु ती क , कुशल िवकास क , मिहला उ ोग 

क , युवा क , ंथालय, सं थेचे कायालय, धा मक संरचना जे शासना या गृहिनमाण िवभागा या दनांक 

5.5.2011 आिण 18.11.2015 या ठरावानसुार अनु ेय आह ेआिण इतर पायाभूत सुिवधा जसे शाळा, 

दवाखाना, ायामशाळा या सावजिनक ािधकरण कवा धमादाय यासा ारे चालिवल ेजातात, ५ ट े  
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ो साहपर ावसाियक े फळ गृहिनमाण सं थांना आिण यािशवाय जेथे पा  असेल तेथे वयंसवेी 
सं था, शासन/सावजिनक ािधकरण/शासक य कंपनी साठी यादा ५ ट े  ो साहपर वािणि यक े फळ 
यांचा समावेश आह.े 

३.३  मंुबई(बेट) शहराम ये, जर पुनवसन घटक बांधीव े फळापैक  १० चौ.मी. असेल तर, अित र  ७.५ 
चौ.मी. बांधीव े फळ दल ेजाईल, जेणे क न या अित र  ७.५ चौ.मी. चा वापर खु या बाजाराम ये 
िव हवेाटीसाठी केला जाऊ शकतो आिण पनुवसन घटक अनुदािनत होईल. 

३.४  उपनगरांम ये आिण िव तारीत उपनगरांम ये, जर पुनवसन घटक हा बांधीव े फळापैक  १० चौ.मी. 
असेल तर, अित र  १० चौ.मी. बांधीव े फळ दले जाईल, जेणे क न या अित र  १० चौ.मी. चा 
वापर खु या बाजाराम ये िव हवेाटीसाठी केला जाऊ शकतो आिण पुनवसन घटक अनदुािनत होईल. 

३.५  यानंतर एसआरए सूिचत करतील या माणे कठीण े ांम ये (Difficult Areas) जर पुनवसन घटक हा 
बांधीव े फळापैक  १० चौ.मी. असेल तर, अित र  १३.३३ चौ.मी. बांधीव े फळ दले जाईल 
आिण या अित र  १३.३३ चौ.मी. े फळाचा वापर खु या बाजाराम ये िव हवेाटीसाठी केला जाऊ 
शकतो आिण पुनवसन घटक अनुदािनत होईल. 

३.६  या द तऐवजामधील वरील ३.३ ते ३.4 मिधल फाय ासिहत या झोपडप ी पुनवसन क पाम ये 

जीवनमान आिण िनयोजनात वाढ कर यास सुकर हो याक रता िव तृत माणात एकि त िवकास 

कर याक रता य  केल ेजातील, अशा झोपडप ी पुनवसन क पांना खालील त यात दशिव यानुसार 

अित र  ो साहनपर बीयएु मु  िव  घटकाक रता अनु ेय असेलः 

एसएसएसएस    आरआरआरआर    क पाचेक पाचेक पाचेक पाचे    ेे ेे     मुममुुमु     िविविविव     घटकाक रताघटकाक रताघटकाक रताघटकाक रता    अित रअित रअित रअित र     अनमुतअनमुतअनमुतअनमुत    बीयएुबीयएुबीयएुबीयएु    

5 एकर त े 10 एकर पयत 5% 

10 एकरपे ा जा त त े20 एकर पयत 10% 

20 एकरपे ा जा त त े40 एकर पयत 15% 

40 एकरपे ा जा त 20% 

३.७ एखा ा थळावर झोपडप ी पुनवसन क पावर मंजूर कर यात येणारा एफएसआय हा 4.०० पे ा जा त     
असू शकतो. 

३.८ भूखंडावर वापर यासाठी कमाल अनु ेय एफएसआय: कोण याही झोपडप ी थळावर या ि थत (in-situ) 

4.0 एफएसआय कवा पुनवसन एफएसआय अिधक ो साहनपर एफएसआय यांची बेरीज क न एकूण ज े

अिधक असेल ते कमान सदिनका घनता 650 सदिनका ित नेट हे टर या नुसार वापरता येऊ शकेल. 

थािनक िनयोजनातील िनबधामुळे आिण झोपडप ी पुनवसन क प वहाय हो याक रता मु य 

कायकारी अिधकारी घनतेच े माण 650 ित नेट हे टरव न 25 ट यांपयत कमी क  शकतात. यानंर 

मंजूर एफएसआय आिण या ि थत (in-situ) वापरता येणारा यां यातील फरक ह तातंरणीय िवकास 
ह ा या व पात िनयमावली . ३२ या तरतूदीनुसार उपल ध क न दला जाईल. दो ही पुनवसन व 
खुला-िव  घटक यासंाठी एफएसआयची गणना सामा य प तीन ेकेली जाईल, हणजे, िनयमावली . 
३१(१) म ये जे ठरिवले आह े याचे लाभ दऊेन. या िनयमावली या उप-िनयमावली . ६.८ व ८.२ म ये 
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उ लेख केले या े फळानंा एफएसआय या गणनसेाठी समािव  केले जाणार नाही, सदर े फळानंा या 
द तऐवजामधील वरील उप-िनयमावली . ३.३ ते ३.५ म ये १० चौ.मी. या पुनवसन घटका या 
गणनेसाठी समािव  केले जाईल. अशा सव बाब म ये मु य कायकारी अिधकारी यांनी 650 ित नेट 

हे टर घनते या माणात सूट दऊेनसु दा मंजूर एफएसआय या ि थत (in-situ) वापरता येत नस यास, 

मंजूर एफएसआ जो या ि थत (in-situ) बांधता येत असेल आिण 4.0, जर अस यास, यां यातील फरक 
ह तांतरणीय िवकास ह ा या व पात िनयमावली . ३२ या तरतूदीनुसार उपल ध क न दला 
जाईल. 

 परंतु असे क, वरील एफएसआय हा डीसीआर 31 (3) खालील तरतूद नुसार अनुमत असले या फंजीबल 

एफएसआय ित र  असेल.  

३.९ वरील ३.८  म ये तरतूदी असूनही, उंचीची मयादा, थळाची अ वहायता इ. सार या नबधामुळे, जर 

याच थळावर पूण अनु ेय एफएसआय वापरणे श य नसेल तर, याच थळावर अनु ेय एफएसआय 

वापर या िशवाय दखेील आव यक असेल यानुसार ह तांतरणीय िवकास ह  उपल ध होऊ शकेल. जरी 

सीईओ, एसआरए यांनी कमान आव यक सदिनका घनता 650 ित नेट हे टरव न 25 ट यांपयत 

कमी केली. तथािप, ह तातंरणीय िवकास ह  ते हांच उपल ध होईल जे हां पुनवसन घटकात एका पूण 
इमारतीसाठी े मवक बांध यात आले असेल कवा जे हां थळावर पुनवसन घटकाच े१०% बांधकाम पूण 
झाले असेल आिण सदर ह तांतरणीय िवकास ह  हा एकूण पुनवसन घटक पूण करेपयत कोण याही वेळी 
पुनवसन घटका या बांधकामा या ५०% पे ा जा त नसेल. एकूण पुनवसन घटक पूण झा यावर, उव रत 
ह तांतरणीय िवकास ह  उपल ध होऊ शकेल. 

३.१०  पुनवसन घटक हणजे या िनयमावलीम ये नमूद केले या एसआरएस या तरतूद नुसार िवनामू य दले या 

सव िनवासी सदिनका तसेच िबगर-िनवासी बांधीव े  आिण बांधीव िवकास िनयोजन आर णांसाठी 

दलेले बांधीव े फळ वगळता आिण िनयमावली . ३१(१) म ये ज ेनमूद केल ेआह ेते वगळता परंतु 

अंगणवाडी, आरो यक , बा क , समाजसभागृह, ायामशाळा, तं दु ती क , कुशल िवकास क ,े 

मिहला उ ोग क ,े युवा क ,े ंथालय, िव मान धा मक संरचना, शाळा, दवाखाना, ायामशाळा या 

सावजिनक ािधकरण कवा धमादाय यासा ारे चालिवले जातात, यांचा समावेश असलेला. 
३.११ सावजिनक ािधकरणा या मालक या जागेवर ि थत झोपडप ीचा पुनवसन क प, या द तऐवजाम ये 

वर िविहत के यानुसार पुनवसन व मु -िव  घटकां या ित र  भार त नसणा  या भूखंडावर हाती 
घेतला आिण जर तो मह वपूण सावजिनक उ े याकरीता आव यक असेल आिण जेथे पा  

झोपडीधारकांना या ि थत (in-situ) सामावून घेता येणार नाही,  तर ा हतेसुाठी द या गेले या 
भूखंडा या े फळा इतकाच ह तांतरणीय िवकास ह  सदर भार त नसणा  या भूखंडा या 
मालकासाठीसु दा मंजूर केला जाईल. परंत ु असे क, रा य शासन कवा सावजिनक ािधकरण कवा 
रा य शासना या मालक ची व यां या िनयं णात असललेी कंपनी कायदा १९५६ या कलम ६१७ म ये 

ा या के यानुसार शासक य कंपनी (यापुढे याचा सं था हणून उ लेख केला आह)े वत: या जागवेर 
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झोपडप ी पुनवसन क प हाती घेऊ शकतील आिण खालील अट या सापे  या िनयमावलीखालील 
लाभांसाठी पा  असतील: 
१) पुनवसन क पाला हा एसआरए ारे मा यता दली असले. 
२) क पा या अंमलबजावणीत अशा कारे बांध यात आले या सदिनका ा, मह वपूण सावजिनक 

उ े याकरीता आव यक असले या शासक य कवा सावजिनक ािधकरणा या जागवेर ि थत 
असले या झोपडीधारकांना द या जातील आिण इरादाप  (एलओआय) जारी के या या 
तारखेपासनू २७० दवसां या आत सं था अशा झोपडीधारकांनची ओळख पटवेल. 

३) जर सं थेला वरील माणे, एका मह वपूण सावजिनक उ े याकरीता आव यक असले या 
झोपडीधारकांनची ओळख पटव यास अपयश आ यास अशा कारे बांधले या सदिनका खालील 

माणे दान कर यात येतीलः- 
a) हाती घेतले या क पा या जागेपासून २ कमी या अंतरावर असले या शासक य कवा 

सावजिनक ािधकरणा या मालक या जागवेर ि थत झोपडीधारकानंा कवा 
b) शासक य कवा सावजिनक मालक या जागवेर बहृ मंुबई म ये कोठेही ि थत असले या 

झोपडीधारकांना कवा 
c) सं थेने िनधा रत के या माणे जर जमीनमालक सदिनकांची संपूण कमत अदा करीत असेल तर 

खाजगी जागावंर ि थत असले या झोपडीधारकानंा. 
 परंतु पुढे असे क, (a), (b) व (c) म ये उ लेख केले या झोपडीधारकानंा सव ित ही वगवार म ये 

जमीन घटकाचा ह तांतरणीय िवकास ह  दला जाणार नाही आिण पा  झोपडीधारकांची ओळख 
पट यानंतर बांधकाम ह तातंरणीय िवकास ह  जारी केला जाईल. 

४) परंतु पुढे असे क, वरील सव करणात, झोपडीधारकांचे थानातंरण कोण याही प रि थतीत 
ि गत संदभासह व जिमनी या भागावर न करता संपूण भूखंड झोपडीधारकां या जमावासह 

मु  कर यासाठी हाती घेतले जाईल. 
 परंतु असे क, वर कशाचाही उ लेख केला असूनही, क प संचालक, एमयुटीपी ारे मािणत व 

आदशे . ७००/सीआर ३१/ लम-२ दनां कत १२/१२/२००० ारे, शासन िनणय, गृहिनमाण व 
िवशेष सहा य िवभाग म ये समािव  तरतूद नुसार पुन थापन के या जाणा  या, मुंबई शहर 
वाहतूक क प (एमयुटीपी) खालील क प त ि  वेळोवेळी सुधारणा के यानुसार या 
िनयमावलीखालील पुन वकास योजनसेाठी पा  असतील. 

३.१२  अ-िनवास घटकांसिहत भूखडंावर कमान घनता: कुठ याही झोपडप ी पुनवसन क पात या ि थत (in-

situ) पुरेशा सं येने अित र  पुनवसन सदिनका आिण परवडणारे गृहिनमाण िनमाण कर यासाठी 

कमान पुनवसन घनता 650 सदिनका ित नेट हे टर असेल, हणजे या याशी िनगिडत जागसेिहत 
थळावर य री या अंमलात आणले या सव आर णांची यां या मोक या जागासिहत कपात 

के यानंतर परंतु उव रत े फळावरील मनोरंजन/सुिवधां या मोक या जागेची कपात न करता जे येईल 
ते िन वळ हे टर. झोपडीधारकांना द या जाणा  या सदिनकांची सं या कमान पे ा कमी असेल, तर 
िश लक सदिनका िवनामू य एसआरएला ह तातंरीत के या जातील. ािधकरण यांचा उपयोग 
सं मणा या कवा क प त या कवा फरसबंदी-धारकासंाठी कवा इतर 
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झोपडीधारकांसाठी या हतेकुरीता आिण महारा  शासना या िवतरीत कर या या धोरणानुसार केले 

जाईल. 

 परंतु असे क, कुठ याही सु  असले या झोपडप ी पुनवसन क पात जेथ े झोपड़ीधारकांची पा ता 

शासना या दनांक 16.5.15 मांक झोपुधो-100/सी.आर. 125/14/झोपसु-1 ठरावातील मागदशक 

त वानुसार सुधा रत आिण मािणत केली अस यास क पातील मापदडं (Scheme Parameters), 

शासक य/िनमशासक य िस द तांि क सं था जसे क , आयआयटी, ि हजेटीआय इ. यांनी उपरो  

मानकानुसार (Noms) संरचना मक ि थरता मािणत के यास, सुधा रत करावेत. 
 परंतु पुढे असे क, झोपडप ी पुन वकासा या बाबतीत, जेथे कोणी पा  वािणि यक झोपडीधारक नाही 

आिण जेथे तळमज यावर वािणि यक सदिनका दणेे श य आह,े तर अशा करणांत, २०.९० चौ.मी. 
(२२५ चौ.फू.) चटई े फळ असेल अशा आकारा या वािणि यक पीएपी सदिनकांची तरतूद करावी 
आिण या िवनामू य एसआरए कडे ह तातंरीत करा ात. 

 परंतु असे क, जर सहकारी गृह िनमाण सं थे या संघरा या ारे यां या सद यांना गृहिनमाणाक रता 
एसआरएस हाती घेत यास व याचे सद य ह े नोकरीवर आहते कवा िनवृ  झाल े आहते अशा रा य 
शासनाचे कमचारी कवा रा य शासना या उप मांचे कमचारी कवा रा यशासना या थािनक वरा य 
सं थाचे कमचारी अस यास िव मान पा  झोपडीधारकानंा द या जाणा  या सदिनकां ित र  उपल ध 
सदिनका, सदर फेडरेशन/वर उ लेख केले या सद यानंा गृह दान करणा-या सहकारी गृहिनमाण 
सं थेकडे आिण वग III व वग IV कमचा  यां या पुरेशा सद य वाची खातर जमा कर याकरीता सीईओ, 
एसआरए ारे लाद या गे यानुसार पुढील अित र  अटी व शत  सापे  परत ह तातंरीत के या जातील. 

३.१३  25 चौ.मी. चटई े फळ हणजे एक सदिनका या माणात कमान घनते या गणनमे ये सव अ-िनवासी 
बांधीव े फळांचा समावशे असेल. अशा झोपडप ांम ये जेथे िव मान सदिनकेची घनता आधीच 
650 ित हे टर पे ा जा त आह,े तेथ ेसव हतेुंसाठी या एफएसआयची गणना एकूण े फळावर केली 
जाईल, हणजे, मनोरंजना या मोक या जागेसाठी या कोण याही ट े वारीची कपात न करता. या 
िनयमावल मधील तरतूद या सापे , थळावरील सदर मनोरंजना या मोक या जागेला बाजलुा 
ठेव याची आव यकता यामुळे बािधत होणार नाही. 

३.१४  भूखंडांचे एक ीकरण/पोटिवभाजन व यावरील एफएसआयचे संतुलन करणे: झोपडप ी पुनवसन े फळ 
हणून घोिषत कोणतीही जागा िज यावर झोपडप ी पुनवसन क प मंजूर केला गेला आह,े ितचा सार 

जर सी.एस. .  कवा सीटीएस . कवा एस. . कवा एफ.पी. . वर कवा यां या भागावर/भागावंर 
असेल तर ितला या सी.एस. कवा सीटीएस कवा एस. . कवा एफ.पी. . चे नसै गक 
एक ीकरण/पोटिवभाजन(ने) मान यात येईल यासाठी जागे या एक ीकरणा/ पोटिवभाजनासाठी 
कोण याही वेग या मा यतेची आव यकता नसेल. 

३.१५  थळावर भूखंड े फळाच े य  मोजमाप के यानंतर झोपडप ी पुनवसन े ा या भूखंड े फळा या 
ह ी व मोजमाप स म ािधकरणा ारे जाहीर के या जातील आिण ते घनते या व चटई े  
िनदशांका या गणनेकरीता िनयोजन हतेसुाठी वीकारले जातील. 

३.१६  जर आव यक असेल तर सीईओ, एसआरए झोपडप ी पुनवसन े  हणून घोिषत केले या भूखंडा या 
ह ी समायोिजत क  शकतील जेणे क न इमारतीची आखणी या अनु प होईल व क पाला वेश 
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सुलभ होईल. परंतु पुढ ेअसे क, िवकास िनयोजन र याखालील अित िमत े /एसआरएस लगत या 
र याची मंजूर िविहत रेषेमधील अित िमत े  िवकिसत कर यात येणा  या योजनेम ये समािव  केले 
जाईल. 

३.१७  झोपडप ी पुनवसन क पाला मा यता द यानंतर, पुनवसन घटकासाठी आिण मु -िव  
घटकासाठी या भूखंडांना वगेळे िच हां कत कर यासाठी जर आव यक असेल तर या े फळाचे पुढे 
पोटिवभाजन करता येऊ शकेल. भाडेप ा करारांम ये आिण अिधकारािभलेखाम ये (रेकॉड ऑफ राइ स) 
सदर भूखंडावरील भूखंड े फळाचा व बांधीव े फळाचा चौ. मी. म ये वगेळा उ लेख केला जाईल. 

३.१८  नगर भूमापन अिधकारी/ भूमी अिभलेख अिध क शासनाने िनि त केले या शु काचा भरणा के यावर 
महारा  रा याचे िनवाडा आयु  खा ी करतील क शहर सव ण प कात आिण मालम ा प काम ये 
या माणे सुधारणा के या आहते आिण भूखंडांचे े फळ व बांधीव मालम े या मज यांचे एकूण े फळ 

व दलेला ह तांतरणीय िवकास ह , हणजे, या भूखंडावर वापरला गेलेला एफएसआय यांचा तपशील 
असलेले भूखंडांपैक या यके भूखंडासाठी नवीन मालम ा प क उपल ध क न दले आहते. 

३.१९  कठीण वगवारी हणून अित र  े ांना जाहीर करणे: अित र  े  कठीण आहते असे जाहीर 
कर याचा आिण महारा  शासना या राजप ात तसे कािशत कर याचा एसआरए िवचार क  शकत,े 
परंतु असे क, खालील िनकष प रपूण केले गेले आहते: 
(i) अित गद , उ  घनता आिण आरो यास हािनकारक प रि थती, कवा 
(ii) आव यक सावजिनक उ े यांसाठी आर णां या अंमलबजावणीसाठी/मह वपूण सावजिनक 

क पां या अंमलबजावणीसाठी आव यक जागा मोकळी क न दे याकरीता, कवा 
(iii) मानवी जीवनाचे नुकसान टाळ यासाठी पुनवसनाकरीता आव यक 
परंत ुअस े क, अित गद , उ  घनता आिण आरो यास हािनकारक प रि थत मुळे जाहीर के या जाणा  या 
कठीण े ांसाठी आव यक असेलेले े फळ ह ेवर (i) म ये उ लेख केले या अटी प रपूण करणा  या एका 

लगत या े ाम ये 20 हे टर पे ा कमी नसेल. 
 

4.4.4.4. ता परुती सं मण िशिबरेता परुती सं मण िशिबरेता परुती सं मण िशिबरेता परुती सं मण िशिबरे    
4.1  ब मजली ता पुर या सं मण िशिबरे याच थळावर कवा एसआरए क प थळा या 

भूखंडा या बाहरे या भागावर जो सावजिनक उ ेशासाठी नामिनदिशत/आरि त नाही कवा 
र ता ं दीकरणा या े ाम ये येत नाही आिण ाधा यतेने थळा या जवळ आह,े अशा ठकाणी 
दे यात यावी. 

4.2  पा  झोपडीधारकांना तािवत सं था आिण िवकासकाम ये पर परसंमतीने जसे िनि त केले 
जाईल या माणे ता पुर या सं मण िशिबरात कवा भाडेत वावर थलातंरीत केले जाईल. 

4.3  ता पुर या सं मण िशिबराचंे े फळ एफएसआय या गणनेतनू वगळले जाईल परंतु सरंचने या 

सुरि ततेची खा ी अनु ीधारक संरचना मक स लागाराकडून केली जाईल. ि गत सं मण 
सदिनकेचे कमान े फळ 14.5 चौ.मी. असेल. 
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4.4  अज के या या तारखेपासून 30 दवसां या आत आिण झोपडप ी पुनवसन ािधकरणाकडून 

क पाला मा यता िमळा यानंतर अशी बांधकाम परवानगी दली जाईल, असे न झा यास असे 

मान यात येईल क मा यता दली गेली आह.े 

4.5  िवकास आराख ाम ये आरि त नसले या जवळ या कोण याही मोक या थळावर जागा 

मालकां या समंतीने हल या बांधकाम सािह यापासून बनवले या ता पुर या सं मण सदिनकांच े

बांधकाम ४.० एफएसआयपयत करता येईल आिण ह े मंुबई (बेट) शहर तसचे उपनगरांम ये व 
िव तारीत उपनगरांम ये लागू असेल. ता पुरते हणजे िवलग करता येईल अशा सािह याने 
बनिवलेल ेजसे नळी या आकारा या/ ीफॅि केटेड हलक  संरचना. 

4.6  अशा सव करणांत, जेथे ता पुरते सं मण िशिवर उभारले आह,े अट एवढीच असेल क पुनवसन 
इमारत ना भोगवटा माणप  दले गे यानतंर 30 दवसां या आत िवकासक/सं था/ वयंसवेी 
सं थे ारे संरचनांना पाडून टाकले जाईल आिण थळाला पु हा पूवरत केले जाईल. जोपयत 
सं मण िशिबरे संपूणपणे पाडली जात नाहीत तोपयत या िनयमावलीखाली अनु ये असले या 
एकूण मु -िव  े फळा या 75%पे ा जा त मु -िव  े फळासाठी िवकास ह  
वापर याची परवानगी दली जाणार नाही. 

 

5.5.5.5. वािण यीकवािण यीकवािण यीकवािण यीक    / कायालय / दकुान / िवनामू य आ थक / कायालय / दकुान / िवनामू य आ थक / कायालय / दकुान / िवनामू य आ थक / कायालय / दकुान / िवनामू य आ थक उप मउप मउप मउप म::::    

5.1 वािण यीक/कायालय/आ थक उप म खालील पा  िव मान े फळाची गणना य  
मोजमाप/ तपासणी वर, आिण/ कवा दकुानातंगतचा परवाना आिण आ थापना कायदा, वीज 
िबल, फोटो पास इ. सार या अिधकृत द तऐवजा या आधारे केले जाईल. 

5.2  पुनवसन घटकाम ये, खालील उप-िनयमावलीमध या तरतूद या सापे  1 जानेवारी, 1995 
पूव  अि त वात असले या वािण यीक /कायालय/दकुान/आ थक घडामोडी साठी बीयुए दला 
जाईल. जेथ े एका ि कडे झोपडप ी/फरसबंदी म ये वािण यीक/कायालय/दकुान/आ थक 
घडामोडीकरीता िनवासी व वािण यीक प रसरामं ये सामाईक भत नाही असे दो ही िनवासी व 
वािण यीक प रसर आहते याला एका िनवासी/ वािण यीक एककासाठी वािण यीक 
/कायालय/दकुान/आ थक घडामोडी सिहत िवनामू य पा  मानले जाईल आिण अशा एककाचे 
चटई े फळ 25 चौ.मी. पे ा जा त नसेल. 

5.3 वािण यीक /कायालय/दकुान/आ थक घडामोडी साठी 20.90 चौ.मी. (225 चौ.फू.) पयत चटई 
े फळ कवा य  े फळ, यापैक  जे कमी असेल ते, पा  ि ला पुनवसन क पाचा भाग 

हणून िवनामू य दले जाईल. िव मान े फळा या मयादपेयत 20.90 चौ.मी. पे ा जा त 
कोण याही े फळाला, जर आव यक असेल तर, थमते या आधारावर मु -िव  घटकाम ये 

ावसाियक े फळासाठी या दरावर िवकले जाऊ शकते. 
5.4 असे े  3.0 मीटर ं दी या पदपथा या शेजारील कोण याही बाजूला आिण 3.0 मीटर ं दी या 

पदपथामधून/मोक या जागमेधून वेश िमळतो अशा ठकाणी दतेा येईल. पुनवसना या हतेुसाठी 
तळमज यावर बकॅ-टू-बॅक खरेदीला सु ा परवानगी असेल. या तरतूदी पूणपणे वापर यानतंर 
आव यक असेल या मयादते याला पिह या मज यावर दतेा येईल. 
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5.5 िवसगंत उप म: पूव  अि त वात हो या या सव घडामोड ना, या घातक आहते व खूपच दषूक 
आहते अशा घडामोड ना वगळून आिण जेथे बृ.मंु.म.न.पा. ारे इतर  वकैि पक िनवास व थचेे 
अगोदरच वाटप केल े गेल ेआह े अशा करणांमध या घडामोड ना वगळून, िवसगंत उप मांना 
पुनः थािपत कर याची परवानगी दली जाईल. 

5.6 मु -िव  घटकाम ये सुिवधा खरेदी: अिभ यासावरील र यालगत डीसीआर 2 (IV)30 माणे 
मु -िव  घटकामधील सुिवधा खरेदीला अनुमती असले. सुिवधा खरेदीसाठी सदर सूिचम ये 
सीईओ, एसआरए भर कवा बदल कवा सुधार क  शकतील. 

5.7 सं था व वयंसवेी सं थेसाठी ो साहनपर वािण यीक े  
(a)  झोपडीधारकां या सहकारी गृहिनमाण सं थे ारे जे हा योजना हाती घतेली जाते ते हा 

वािण यीक हतेुसाठी पुनवसन े फळावर िवनामू य अित र  5 ट े  बांधीव े फळ 
दान केले जाईल. ा े फळाची झोपडीधारकांची सहकारी गृहिनमाण सं था ि हलेवाट 

लावू शकेल. कॉपस र म खच केली जाणार नाही, परंतु इमारत आिण प रसरा या 
प र णाकरीता आिण एसआरए ठरवतील या माणे इतर अशा हतेुंसाठी मालम े/कॉपस 
मधून होणारी आय (र म) सं थे ारे वापरली जाईल. 

(b)  जेथे एका वयंसवेी सं थे ारे, शासक य कवा सावजिनक ािधकरणा ारे कवा शासक य 
कंपनी ारे योजना हाती घतेली जाते तेथ े वािण यीक हतेुसाठी पुनवसन े फळावर 
आणखी अित र  5 ट े  बीयुए िवनामू य दले जाऊ शकते. ह े े फळ सहकारी 
गृहिनमाण सं थेशी स लामसलत क न वयंसवेी स था, शासक य कवा सावजिनक 

ािधकरण कवा शासक य कंपनी िव हवेाट लाव ूशकतील. 
    

6.6.6.6. बाधंकाम आिण इतर आव यकतमे य ेबाधंकाम आिण इतर आव यकतमे य ेबाधंकाम आिण इतर आव यकतमे य ेबाधंकाम आिण इतर आव यकतमे य ेसवलतसवलतसवलतसवलत 
सुधारीत तरतूद 
6.1 वतं  वयंपाकघर आव यक नाही, वयंपाकाची जागा (Alcove) कमान आकारा या िनबधािशवाय दतेा येईल. 

जेथ े वयंपाकघर असेल तेथ े कमान े फळ 5 चौ. मी. असले आिण कमीत कमी ंदी 1.5 मी. असेल. 

6.2 शौचकूप, ानघर यां या घटकासाठी आकाराच ेिनबध नसेल. यापुढे अस ेक , ानगृह, शौचकूप कवा वयंपाकघर 

यांची एक भत लगत या मोक या जागेला लागून अस याची अट नाही इ. जर कृि म काश आिण वायुवीजन ह े

कुठ याही कारे दे यात आल ेअसले. 

6.3 शौचकूपात लश ग यं णा असावी आिण कमान सीट (Seat) चा आकार हा .0.46 मी. (18 इंच) असावा. 

6.4 150 ली. ित माणशी मता असललेा सिे टक टाक  गाळण तर असावा, जेथ ेमहापािलका सेवा निजक या 4-5 

वषात उपल ध होतील 

6.5 पुनवसन घटकात तळमजला अिधक 5 मज यापयत उ ाहनाची स  असणार नाही. 

6.6 या िनयमावलीम य े कशाचाही समावेश असूनही, वेशासाठी पुनवसन घटकाम ये दले या 2.0 मी. ं दीपे ा 
जा त नाही अशा सामाईक मा गक च े े फळ ह े थळावर एफएसआयची गणना करताना सु ा एफएसआयम ये गणल े
जाणार नाही. 
6.7 जेथे भूखंडाचे थळ ना यालगत असले, तर ना या या बाजूने मोक या जागेसाठी बांधीव ना यापासून 3 मी. पे ा 
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जा त धरला जाऊ नये. 
6.8 32 मीटर उंची पयत या कोण याही दोन पुनवसन/संिम  इमारत मधल ेअतंर 6 मी पे ा कमी नसेल. 

6.9 सिंम  इमारतीम ये पुनवसन घटक हणून कमीत कमी 50% बाधंीव े फळाचा समावेश असले, परंतु असे क, 
कठीण े ामंध या क पासंाठी ते 40 ट यापयत कमी करावे. 
6.10 जेथे कमान पे ा जा त दशनी व लगत या जागा द या गे या आहते, आिण डीसीआर . 27 मध या मयादे या 
िशथीलतमे य,े कोणतेही अिधमू य न आकारता द या गेले या अशा अित र  े फळाला दो ही पुनवसन आिण मु -
िव  घटकां या बनले या क पाम ये सिुवधासंाठी या मोक या जागेचा भाग हणून मानले जाईल, जथेे आव यक 
असले तेथ े कमान 8% सुिवधचेी मोकळी जागा ठेव यात यावी. 
6.11 क प वहाय हो याक रता जर सुिवधा जागा कमी के यास कमीत कमी 8% सुिवधा मोक या जागा जिमन 

समतोल राख या जा ात. 

6.12 पदपथ आिण मोक या जागांसाठी िविहत प रमाणामं ये, दो ही पकै  ज े मोठे असले ते धरल े जाईल. जेथे 
आव यक असले तेथे पदपथ वेश माग हणून गणला जाईल. पदपथांना लागून इमारती दतेा येऊ शकतील. 
6.13 वेशाचे मा यम सामा यपणे िनयमावली . 23 ारे िनयं ीत असेल. तथािप, क पाम ये, जेथे एकाच 
जागेवरील इमारत या आखणीला िशथीलतेची आव यकता असले, तेथ े त े दल े जाऊ शकते. बृ.मु.ंम.न.पा. कायदा, 
1888 या कलम 63के अ वये प ररि त र यांसह परंतु ं दीम ये 3.6 मी. पे ा कमी नसेल अशा िव मान 
पदपथां या मा यमातून वेश हा, ि ट ट सह 32 मी. पयत उंची असले या इमारत चा समावेश असले या कोण याही 
झोपडप ी पुनवसन क पासाठी परेुसा मानला जाईल. 
6.14 डीसीआर 31(1) या तरतूद तगत येणा  या जीना व उदवाहन (िल ट-वेल) इ या दना वगळ यासाठी अिधमू य 
आकारल ेजाणार नाही. 
6.15 क पामध या पुनवसन घटकाला आिण सिंम  इमारत ना सु ा, या द तऐवजाम ये वर परेखां कत केले या 
सव िशथीलता द या जातील. या द तऐवजाम ये वरील सव कवा यापैक या कोण याही िशथीलतसेाठी अिधमू य 
आकारल े जाणार नाही. परंतु अस े क, मु य कायकारी अिधका  याने मोक या जागांवर जर यािशवाय कोण याही 
िशथीलतसेाठी मंजूरी दली तर ती सीएफओ आव यकते या अनुपालना या आिण एएसआर या 2.5% दराने 
अिधमू या या वसलूी या सापे  असले. 
6.16 मु -िव  घटकासाठी िशथीलता – िस गणक दरा या 2.5% दरान े ीिमयमचा भरणा के यानंतर वरील उप-
िनयमावली . 6.9 म ये समािव  असले या िशथीलता तसचे इतर आव यक िशथीलता मु -िव  घटकांना द या 
जातील. 
6.17 एसआरएसला वहाय कर याकरीता, लेखी न द के या जाणा  या कारणासंाठी जेथे आव यक असेल अशा 
कोण याही िशथीलीकरणासाठी एसआरए चे सीईओ स म असतील. 
6.18 या िनयमावल म ये कसलाही समावेश असला तरीही, िनयम . 33(10) खालील पुनवसन सदिनकांना 

दचुाक क रता पा कग जागा एका सदिनकेला एक दचुाक  पा कग या माण ेअसतील.    

    

7. 7. 7. 7.     झोपडप ा आिणझोपडप ा आिणझोपडप ा आिणझोपडप ा आिण    िवकास आराखडा आर ण:िवकास आराखडा आर ण:िवकास आराखडा आर ण:िवकास आराखडा आर ण:    

7.1  िवकास आराख ामधील िविवध आर णाखाली/प ाखाली येणा  या जागांम ये ि थत असले या 
झोपडप ा खालील तरतूद नुसार िवकिसत असा ात. 
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7.2 कोण याही प ामधील झोपडप ा प ा बदला या येतून न जाता वाभािवक ि थतीम ये 
पुन वकिसत करता येतील. कोण याही प ामध या मु -िव  घटकाम ये, िनवासी वापरा या 

ित र , मूळ प ाम ये अनु ेय असलेले सव वापर अनु ेय असतील. औ ोिगक वापराकरीता, 
िव मान औ ोिगक घटकापासून िवलग करणारे अंतर प ररि त असेल. 

7.3 (i)  500 चौ.मी. पयतचे े फळ असलेला कोणताही भूखंड/अिभ यास जो बांधकाम न 
कर या या/मोक या जागे या आर णाखाली येतो, या थळापासून झोपडीधारकांना थलातंरीत 
क न मोकळा करावा. 

 (ii)  बांधकाम न कर याचे/मोक या जागेचे आर ण असले या थळाचे े फळ जेथे 500 चौ.मी. पे ा 
जा त आह,े अशा थळानंा झोपडप ी पुन वकासाठी िवकिसत कर याची परवानगी दली जाईल, 
या अटी या सापे  अशा कारे वापरले या जिमनीचे े फळ आर णा या े फळा या 67% 
पे ा जा त नसेल उव रत 33% े फळ आर णाकरीता असेल. 

7.4  महापािलका शाळा (आरई 1.1)/ ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई 1.2) कवा उ  िश ण (आरई 
2.1) यांसाठी आरि त जागावंर िव मान झोपडप ी सरंचनांना खालील बाब या सापे  िवकिसत 
करता येईल:- 
(i)  िवकास आराख ामधील महापािलका शाळा (आरई 1.1) कवा ाथिमक व मा यिमक शाळा 

(आरई 1.2) यांसाठी या आरि त जागे या बाबतीत, महापािलका आयु  जसे िनि त करतील 
या सं येत जी कोण याही प रि थतीत 500 पे ा कमी नसेल, िव ा याना सामाव यासाठी, 

महापािलका आयु ांनी िविहत केले या आकार, संक पिच े, मानके आिण अट नुसार मालकाने 
कवा िवकासकाने व-खचावर इमारतीचे बांधकाम करावे. एफएसआय या प रगणने या हतेुसाठी 

आिण जेथे ते महापािलका शाळा (आरई 1.1) साठी अिभ ेत असेल तेथ े बांधकाम केले या 
इमारती ारे ापलेले बांधीव े फळ वगळल ेजाईल,,,, शाळे या वापरासाठी अिभ ेत असेल ती 
इमारत कवा ितचा भाग िवनामू य व िवनाशु क महापािलकेला ह तांतरीत केला जाईल. 
यानंतर, या िनयमावलीनसुार भूखंडा या पूण अनु ेय एफएसआय सह जागेचा पुन वकास 

कर याची परवानगी दली जाऊ शकते. 
(ii)  िवकास आराख ात िनयोजनात उ  िश णासाठी (आरई 2.1) नामिनदशना ारे कवा 

आर णा ारे जागा बािधत हो या या बाबतीत, महापािलका आयु  जसे िनि त करतील. या 
सं येत जी कोण याही प रि थतीत 800 पे ा कमी नसेल, िव ा याना सामाव यासाठी, 
महापािलका आयु ांनी िविहत केले या आकार, संक पिच े, मानके आिण अट नुसार मालकाने 
कवा िवकासकाने व-खचाने इमारतीचे बांधकाम करावे. बांधकाम केले या इमारती ारे ापलेल े

बांधीव े फळ एफएसआय या गणने या हतेुसाठी वगळले जाईल. बांधकाम केलेली इमारत 
िवनामू य व िवनाशु क नगरपािलकेला ह तांतरीत केली जाईल आिण शाळे या वापरासाठी 
अिभ ेत असलेली ही इमारत कवा ितचा भाग आयु  याने िनि त केले या अट वर 
संचालनासाठी व परीर णासाठी एका मा यता ा  आिण ािधकृत शै िणक सं थलेा ह तांतरीत 
केली जाईल. यानतंर, या िनयमावलीनुसार भूखंडा या पूण अनु ेय एफएसआय सह जागेचा 
पुन वकास कर याची परवानगी दली जाऊ शकते. 
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(iii)  महापािलका शाळा (आरई 1.1)/ ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई 1.2) कवा उ  िश ण 
(आरई 2.1) यां या आर णाखालील े फळ जर शेजार या भूखंडावर आिण िवकासांतगत या 
भूखंडावर पसरले असेल, तर अशा करणांत िवशेष परवानगीने आयु  िवकासांतगत या भूखंडाला 

भािवत करणा  या आर णाखालील े फळा या माणब तेम ये महापािलका शाळा (आरई 
1.1) कवा ाथिमक व मा यिमक शाळा (आरई 1.2) कवा उ  िश ण (आरई 2.1) या 
बांधकामासाठी आ ह ध  शकतील. 

(iv)  या िनयमावल या िनयम . 38(I)(2) नुसार डागंणा या आव यकतसाठी वरील (i) साठी 
आ ह धरला जाऊ शकणार नाही. 

7.5  महापािलका शाळा (आरई 1.1) कवा उ  िश ण (आरई 2.1) आर णे वगळता इतर बाधंीव 
आर णां या जिमनीवर झोपडप ी अस यास, या जिमनीवरील आर णा या 25% बांधीव े   झो. पु. 
ािधकरणा ारे िवनामू य ब.ृमंु.म.न.पा. कवा सुयो य ािधकारणासाठी माग यात यावे. 

7.6  जर भूखंड वाहन तळासाठी आरि त असेल तर, अशा आरि त े फळा या अनु ये े ीय मूळ चटई 
े ा या 100% बांधीव े  बृ.मंु.म.न.पा.ला ह तांतरीत केले जाईल.  

 िनयमावली 17(1) या टप (d) नुसार बांधीव सुिवधे या ह तातंरणा समोर बांधकाम खचा या ऐवजी 
बांधीव े फळा (बीयुए) साठी िवकासक/मालक ह दार असेल. 

7.7 पुनवसन व पुन थापन (आरआर 2.1) यांसाठी आरि त जागावंर िव मान झोपडप ी संरचनांना 

झोपडप ी संरचनां या िवकासासाठीची थळे समजली जातील आिण या िनयमावालीनुसार पुन वकास 
करता येईल. 

7.8 झोपडप ी पुनवसन े फळामधून जेथे िवकास िनयोजन र ता जातो, या भूखंडा या उव रत जागवेर 
याच थळाम ये र याचा संपूण 100 ट े  एफएसआय दला जाऊ शकतो. 

7.9 जे हा झोपडप ी आिण महापािलका/ हाडा मालम ा एक  कवा शेजारी आह ेअसे आढळेल, ते हा ती, 
दो ही डीसीआर 33(7) या व 33(10) या तरतूद चा वापर क न पुन वकासासाठी पा  असेल. 
िनयमावल या इतर कोण याही तरतूद खाली सकं पिच ात लविचकता आण याकरीता तसचे जा त 

ोत उभार याकरीता झोपडप ी या आिण लगतचे िबगर-झोपडप ी या े ाला एक  परवानगी दली 
जाऊ शकेल, परंत ु असे क, े ा या िबगर-झोपडप ी भागाचा एफएसआय, िबगर-झोपडप ी 

े फळावर अनु ेय ह तातंरणीय िवकास ह ासह संयोजना या प ामधील अनु ेय एफएसआय पयत 
मया दत केल े जाईल. अशा क पाला झोपडप ी पुनवसन क प हणून मानल े जाईल आिण अनु ेय 
ह तांतरणीय िवकास ह ासाठी आराख ांसिहत िबगर-झोपडप ी े ाचे आराखड े सीईओ, एसआरए 
ारे मंजूर केले जातील. िवकास िनयं ण िनयमावली िनयम . 13(6) नुसार नामिनदशन/आर णाचे 
थानांतरण/अदलाबदल कर याचे अिधकार सीईओ, एसआरए यांना असतील. तथािप, र याचे/िवकास 

िनयोजन संरेखनाचंे थानांतरण एमसीजीएम या स ला मसलतीने करावे. 
 एनडीझडे ित र  जे हा िवना झोपडप ी जिमन जी िनवासी प ात असून ेि य (मूळ) चटई े  

िनदशांक 1 पे ा कमी अस यास आिण िनयम 33(10) नुसार झोपडप ीचा भूखंड िवकिसत होत 

अस यास या भूखंडाला लागून अशी सलग जमीन अस यास एसआरए अ य़ा भूखंडाची व जिमनीची 

एकि करण कर याची मंजूरी सुयो य िनयोजना या गरजासंाठी दऊे शकत.े परंत ु असे क , िवना 
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झोपडप ी जिमनीच े 30 ट े  े  ह े िवनामू य आिण भाररिहत महापािलकेस सावजिनक मोक या 

जागां या (POS) कवा सुिवधा मोक या जागे या उ ाक रता ह तांत रत करावा. अशा 

एकि करणानंतर पुनवसन क पास ज े70 ट े  े  जोडले जात,े त े े  िवना झोपडप ी िनवासी भूखंड 

जे क पाबरोबर एकि त करता येते, अस े समज यात येईल. तथािप, अशा िवना झोपडप ी े ावर 

टीडीआर अथवा अिधमू य आका न अितरी  चटई े  िनदशांक यांचा वापर अनु ेय नसेल. 

7.10  नगररचना योजना भूखंडावंर अनु ेय झोपडप ी पुनवसन: झोपडप ांचे/झोपडप ी पुनवसन े  हणून 
जाहीर झा यानंतर, झोपडप ी पुनवसन क प हा नगररचना योजना भूखंडांवर सु ा हाती घेतला जाऊ 
शकतो. 

7.11 स म ािधकरणाने लगत या अंितम भूखंडांमधील िवसगंत संरचनांना जर झोपडप ी पुनवसन े  
हणून जाहीर केले तर याचा नगररचना योजने या अनु प अंितम भूखंडामध या झोपडप ी पुनवसन 

योजनेत समावेश केला जाऊ शकेल. 
7.12  रे वे ळां या शेजारील झोपडप ी पुनवसन क पात 2.4 मी. ची कमान उंची असले या सीमा भ तीचे 

बांधकाम करावे. 
 टीप: एसआरडीपी 1991 नुसार आर णांनी बािधत भूखंडा या बाबतीत डीपी 2034 मंजूरीपूव  सीईओ 

(एसआरए) ारे जर इरादा प (एलओआय) जारी केला गेला असेल तर, डीपी 2034 ची मंजूरी 
िमळा यानंतर सु ा डीसीआर 1991 नुसार ते आर ण अंमलात राहील आिण डीसीआर 1991 नुसार 
िवकिसत केले जाईल. 

 

8. 8. 8. 8.     क याण सभागहृ, बालवाडी, ग.ृ िन.सं था कायालय आिण धा मक बाधंकामेक याण सभागहृ, बालवाडी, ग.ृ िन.सं था कायालय आिण धा मक बाधंकामेक याण सभागहृ, बालवाडी, ग.ृ िन.सं था कायालय आिण धा मक बाधंकामेक याण सभागहृ, बालवाडी, ग.ृ िन.सं था कायालय आिण धा मक बाधंकामे::::    

8.1 येक 250 झोपडीधारक कवा या या भागा या गणुकासाठी 25 चौ.मी. आकाराच े आरो यक , 

बा क , अंगणवाडी, कुशल िवकास क , मिहला उ ोग क , युवा क , ंथालय असे असाव े क , ते 

इमारतीमधून व सव मज यांव न जा याक रता सोयीच ेअसाव.े यांचा गैरवापर झा यास, ते एसआरए 
ारे ता यात घतेले जाईल आिण ती याच ेवाटप इतर काही संघटना/ सं था यानंा सावजिनक वापरासाठी 

िवत रत कर यासाठी स म असेल. समान माणावर बालवाडीही दे यात येईल. सहकारी गृहिनमाण 
सं थेचे कायालयही िवकास िनयं ण िनयमावली मांक 37 (11) नुसार बांध यात येईल. तथािप, 
पुनवसन सदिनकांची सं या 100 पे ा अिधक झा यास येक  100 सदिनकांमागे गृहिनमाण सं थचेे 
एक अित र  कायालय बाधं यात येईल. क पातील पुनवसन इमारतीक रता सामािजक सभागृह 

पुनवसनाचा घटक हणून असाव े याचे े फळ सव पुनवसन इमारती या बांिधव े ा या 2 ट े  कवा 

200 चौ. मी.यापे ा जे कमी असेल ते असाव.े 
 पुन वकासापूव  अि त वात असलेली धा मक बांधकामे शासनान े वेळोवेळी जारी केले या मागदशक 

त वांनुसार पुनवसनाचा भाग हणून अनु ेय केलेली अस यास ती पुनवसनापूव  असले या े फळापे ा 
अिधक नसतील. सावजिनक ािधकरणान े कवा िव त सं थांनी चालवले या शाळा, दवाखाने आिण 

ायामशाळा अशा इतर सामािजक साधनसुिवधा या पुनवसनापूव  अि त वात हो या या िव मान 
े फळात कोणतीही वाढ न करता अनु ेय असतील. 
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8.2 अंगणवाडी, आरो यक , बा क , समाजसभागृह, ायामशाळा, तं दु ती क , कुशल िवकास क , 

मिहला उ ोग क , युवा क , ंथालय, सं थाचे कायालय, बालवाडी, धा मक संरचना, सामािजक 

पायाभूत सुिवधा जस े क , शाळा, दवाखाना, ायामशाळा या सावजिनक ािधकरण कवा धमादाय 

यासा ारे चालिवल ेजातात, गृह िनमाण सं थाना आिण वयंसवेी े ांना ो साहनपर दे यात येणारे 

वािणि यक े  या अंतगत असलेली सव े े िवनामू य आिण पुनवसन घटकाचा भाग असतील आिण या 

आधारे मु  िव  घटक काढ यात येईल. िवकास िनयं ण िनयमावली 33(11) मधील सं मण 

िशबीरा या बांधकामाकरता या तरतूदी लागू असतील. 

8.3 पुनवसन घटकातील अंगणवाडी, आरो यक , बा क , समाजसभागृह, ायामशाळा, तं दु ती क , 

कुशल िवकास क , मिहला उ ोग क , युवा क , थंालय, सं थाच े कायालय, बालवाडी, धा मक 

संरचना, सामािजक पायाभूत सुिवधा जस े क , शाळा, दवाखाना, ायामशाळा या सावजिनक 

ािधकरण कवा धमादाय यासा ारे चालिवल ेजातात, यांचे गणन एफएसआयम ये आिण थळावरील 

अनु ेय एफएसआयम ये होणार नाही. 
 

9. 9. 9. 9.     एसआरए एसआरए एसआरए एसआरए ला कर याच ेला कर याच ेला कर याच ेला कर याच ेअिधदानअिधदानअिधदानअिधदान    आिण याच ेह ेआिण याच ेह ेआिण याच ेह ेआिण याच ेह े::::    

9.1  ४०,००० पयांची र म कवा िनयोजन ािधकरणाने वेळोवेळी िनि त के या माणे ित 
सदिनका अशी कोणतीही र म यात पुनवसन घटकातील क याण क  आिण बालवाडी यांचा 
समावेश आह,े तसेच कायम व पी सं मण िशिबरां या सदिनका आहते, या रकमा मालक/ 
िवकासक/सं थकेडून झोपडप ी पुनवसन ािधकरणाकडे मु य कायकारी अिधकारी, एसआरए 
यांनी िनि त केले या वेळाप कानसुार जमा करावी. तथािप, झोपडप ी या सदिनकांचे बांधकाम 
झोपडप ीवािसयांकडून पूण हो या या वळेेपयत पूण झाले या येक सदिनकेमागे 50,000 पये 
या दराने एकूण र म पूणपणे भरावी. मु  िव  घटका या उव रत 25 ट यांसाठी आव यक 
असलेली इमारत परवानगी उव रत सव र म एसआरए कडे पूणपणे भरली गे यावरच दली 
जाईल. 

9.2. आशयप ा या (LOI) तारखेनुसार चिलत असले या िस गणक दरा या ित चौ. मी. दराने 2 

ट े  अथवा शासनान ेवेळोवळेी ठरिव या माणे िवकास अिधभार र म मालक/ िवकासक/ सं था/ 

वयंसवेी सं था/पुनवसन घटक आिण मु  िव  घटकां या बीयुए क रता फंिजबल एफएसआय व 

े ीय मूळ चटई े  िनदशांक वगळून ावे लागेल. सदर र म डीसीआर 33 (11) या 

तरतुद नुसार सं मण िशिबरां या बांधकामांसाठी े ीय मूळ चटई े  िनदशांकवरील बांधीव 

े फळासाठी भरावी. सदर र म एसआरएकड े सीईओ, एसआरए यांनी नेमूण दले या 

वेळाप कानुसार भरावी. परंतु असे क , बांधकाम पूण वा पिलकड ेह ताची मूदत असू नये. सदर 

रकमेचा वापर झोपडप ी कवा झोपडप ी पुनवसन े ामंधील पायाभूतसुिवधां या सुधारणेसाठी 

करावा. सदर पायाभतूसिुवधा शु क एमआर अँड टीपी अिधिनयम 1966 या कलम 124 नुसार 
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आकार यात येणा या िवकास शु का या अित र  असेल. 
 परंतु असे क पायाभूतसुिवधा शु का या वसूल केले या र मेपक  90% र म महापिलकेकड ेवग 

होईल आिण 10% र म एसआरए कडे राहील....    
 

10 10 10 10     एक ीकरणएक ीकरणएक ीकरणएक ीकरण::::    
दोन कवा अिधक झोपडप ी योजना कवा दोन कवा अिधक झोपडप ी पुनवसन योजनां या बाबतीत 
33 (11) कवा झोपडप ी पुनवसन योजनेसोबत सहा यभूत झोपडप ी योजना जी 
मालक/िवकासक/झोपडीधारकां या सहकारी सं थांकडून एकेक अशा रतीने कवा एकि त र या मु य 
कायकारी अिधकारी (झोपु) यांनी मा यता ा  केले या कोण याही कायदशेीर तडजोड अंतगत हाती 
घेतली जाईल, अशा झोपडप ांचे पुनवसन आिण िव  असे दो ही घटक एकि त क न कोण याही 
माणात कोण याही जिमनीवर दले या भूखडंांम ये ि थत केले जाऊ शकतात, एफएसआय हा अनु ेय 

एफएसआयपे ा अिधक नसेल, जो लाग ू असेल तो, आिण अशा अटी या सापे  यानुसार सदर 
झोपडप ांना पुनवसन घटकांचे माण मु  िव  घटकाइतकेच सदर िनयमावली या िनयम 3.3 ते 
3.5 म ये घालून दलेले असेल. 
जे हा वेगवगेळे एएसआर दर असले या भूखंडावंर/ जिमन वर एसआर योजनांना एकि त कर याची 
मा यता दे यात आली आह े आिण िव  घटक अिधक एएसआर दर असले या भखूंडांवर थलांत रत 
कर यात आ यास, िवकासकाला अित र  िव  घटकावर 51 ट े  अना जत उ प  ावे लागेल जो 

अ यथा अशा भूखंडावर वतंतर् योजनवेर उपल ध झाला असता. असे न िमळवललेे उ प  मोक या 
जागे या दरातील भूखंडा या बीयूएसाठी या एएसआरनुसार चौ.मीटरमधील फरकाइतके असेल, िजथे 
अित र  िव  घटक आिण अशा िव  घटकानंा थलातं रत कर यात आलेल ेअशा भूखंडांमधून असेल. 
असे अिधमू य एसआरएला दोन ट यांम ये हणजे 50 ट े  अशा अित र  िव  घटका या आयओए या 

असे एक  कर यावेळी आिण उव रत यासाठी आरंभ माणप  (सीसी) जारी कर या या वेळी दान 

करावे. 

कलम 3.11 अंतगत योजने या तरतुद नुसार िवकासाला अनु ेय नसेल. 

टीपः अशा रतीने पुनवसन योजनेअंतगत जमा केलेली अिधमू यांची र म वतं  खा यात जमा क न 
ठेव यात यावी आिण ितचा वापर महारा  रा यासाठी िनवारा िनधी हणून कर यात यावा. 
 

11111111. . . .     जु या क पाच ेनवीन क पात पातंरणजु या क पाच ेनवीन क पात पातंरणजु या क पाच ेनवीन क पात पातंरणजु या क पाच ेनवीन क पात पातंरण    

11.1  या क पाम ये इरादा प  जारी कर यात आले आह ेते हा संबंिधत क पाला एलओआय या 

तारखेनुसार अि त वात असले या डीसीआर लाग ू अस याचे समज यात येईल. एखा ा वेळी 
असा क प सुधा रत एलओआयसाठी कवा िवकासक बदल यासाठी कवा इतर कोण याही 
बदलासाठी झोपडप ी या सीमारेषा बदलािशवाय आ यास, यात ताव द तरी दाखल करणे 

कवा पुनसादरीकरणाचाही समावेश असेल ते हा चिलत डीसीआरमधील तरतूदी लाग ूहोतील. 
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परंतु असे क , एखा ा वेळी योजना एक  आण या जातात कवा एकि करणासाठी य  केले 

जातात आिण योजना िनरिनरा या िनयमावल खाली मंजूर के या असतात (आधी या तसचे 

नवीन) ते हा, एफएसआय गणन िविवध योजनां या एलओआय तारखेनुसार यावेळ या 

डीसीआर िनयमावल नसुार लाग ूअसेल. 

11.211.211.211.2        अपवादअपवादअपवादअपवाद    

1)1)1)1) सदर िनयमावली अमंलात ये यापवू  मा यता ा  झाले या योजनासदर िनयमावली अमंलात ये यापवू  मा यता ा  झाले या योजनासदर िनयमावली अमंलात ये यापवू  मा यता ा  झाले या योजनासदर िनयमावली अमंलात ये यापवू  मा यता ा  झाले या योजना:::: 
 िजथे एसआरएकडून    एलओआय सदर िनयमावली अि त वात ये यापूव  जारी कर यात आले 

आहते अशा ठकाण या झोपडप ी पुनवसन योजना    ( ा िनयमावलीनुसार पांतरीत कर याचा 

िवक प िनवडला नसेल तर) आिण या वैध आहते यांचे िनयमन सदर िनयमावली लागू    

हो यापूव  असले या िनयमावलीनसुार    सु  राह यास पा  असतील....    

2)2)2)2) िजथे मु य कायकारी अिधकारी (झोपु ा) यांनी मंजूर केलेली झोपडप ी पुनवसन योजना 

आरि त भूखंडावर    गतीपथावर आह ेितथ ेसदर िनयमावली या िनयम मांक 7 खालील टीप    

वैध असेल आिण लागू राहील.    

    

33 (10) (A)33 (10) (A)33 (10) (A)33 (10) (A) धारावीधारावीधारावीधारावी    पनु वकासपनु वकासपनु वकासपनु वकास    कककक पापापापा    (डीआरपीडीआरपीडीआरपीडीआरपी)साठीसाठीसाठीसाठी    धारावीधारावीधारावीधारावी    अिधसिूचतअिधसिूचतअिधसिूचतअिधसिूचत    े ाे ाे ाे ातीलतीलतीलतील    (डीएनए)(डीएनए)(डीएनए)(डीएनए)झोपडप ीझोपडप ीझोपडप ीझोपडप ी    

पनुपनुपनुपनुवसन वसन वसन वसन योजनायोजनायोजनायोजना:    
डीएनए मधील झोपडप ी े ावर वसले या झोप ां या पुन वकासाक रता डीआरपी अतंगत झोपडप ी 
पुन वकास ािधकरणा ारे हाती घेतलेल े े  संपूण डीआरपी े ाचा भाग असेल आिण एकूणच ४.० इतका 
एफएसआय असेल. या िविश  भूखंडावरील एफएसआय ची मालक  खाली नमूद केले या मागदशक त वानंुसार 
असेल.   
I I I I     पनु वकासपनु वकासपनु वकासपनु वकास    योजनसेाठीयोजनसेाठीयोजनसेाठीयोजनसेाठी    पा तापा तापा तापा ता 

(a)(a)(a)(a) फरसबंदीसह झोपडप ी या पुन वकासा क रता, या रिहवाशांची नावे व घरे 1.1.2000 व 
यापूव  तयार केले या मतदार यादीम ये समािव  असून जेथे सदर रिहवासी स या या 

घरांम ये/खोलीम ये रहात असतील. यानांच वतं  घर नबंर दले या संरचने या 

बद याम ये सदिनका या त वानसुार सदर िनयमावलीची तरतूद लागू रािहल. 

(b)  वर नमूद केले या तरतुद सापे  फ  य  झोपडीम ये रहाणारेच या पुन वकासा या योजनेम ये 

पा  समज यात यतेील आिण या घराचा/खोलीचा तथा किथत मालक हा जर य  रहाणा-या 
रिहवाशापे ा वेगळा असेल व याचे नाव मतदारयादी म ये समािव  असले तरीही याला या या 
घरा/खोलीऐवजी तयार होणा-या पुनबाधणी या सदिनकेबाबत कस याही कारचा ह  रहाणार 

नाही. 
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IIIIIIII    झोपडप ीझोपडप ीझोपडप ीझोपडप ी,    फरसबदंीपथफरसबदंीपथफरसबदंीपथफरसबदंीपथ, , , , झोपडीचीझोपडीचीझोपडीचीझोपडीची    सरंचनासरंचनासरंचनासरंचना, , , , िनयोजनाचेिनयोजनाचेिनयोजनाचेिनयोजनाचे    िवभागिवभागिवभागिवभाग आिणआिणआिणआिण    सबंिंधतसबंिंधतसबंिंधतसबंिंधत    अटीअटीअटीअटी    यां यायां यायां यायां या    ा याःा याःा याःा याः    

i) या हतेूसाठी झोपडप ी हणजे यापूव  कवा यापुढे अ यावन महारा  झोपडप ी े  (सुधारणा, 

व छता आिण पुन वकास) कायदा 1971 या अ वये,यापुढे याचा उ लेख झोपडप ी कायदा असा 

केला जाईल या अ वये गणनाकृत कवा घोिषत आिण अिधसूिचत व ती. िशवाय झोपडप ी हणजे 

फरसबंद जागा/ े , िव मान आिण तािवत र त,े टोके, जिमनी, उ दाबा या िव तु 

वािहन या खालील जागा, ना याचे काठ ह े सव यानतंर अिधसूिचत कवा डीआरपी े  

मान यात येईल. 

ii) झोपडप ी काय ा या भाग-4 म ये िविहत केले या अटी पूतता करणारा कुठलीही जागा ही 

झोपडप ी हणून गणनाकृत, घोिषत आिण अिधसूिचत झाली असेल तर ती जागा ही डीआरपी 

(धारावी पुन वकास क प) अंतगत े  अस याचे समज यात येईल. 

iii) डीआरपी े  हणजे, झोपु ाने घोिषत केलेला कोणतेही े  जे झोपडप ी काय ा या िवभाग – 4 
म ये दले या अट ची पूतता क  शकेल आिण जे झोपडप ी िवभागासाठी पा  ठ न आिण याची 
यो य ती अंमलबजावणी डीआरपी ारे करता येईल. िवशेष काय अिधकारी (ओएसडी), डीआरपी 

(एसआरए) यांनी कुठलाही िवभाग/व ती यासाठी डीआरपी आिण डीएनए े ाम ये मंजूर के यास 

तो िवभाग/व ती ही डीआरपी े /िवभाग आह ेअसे ा  धर यात/समज यात येईल. 

iv) कोणताही े ावर ता पुर या तसचे या जागवेर अथवा या या बाजू या जागवेर एकि करण 
क न ता पुरती कवा कायम व पी सं मण िशिबरे बांध यासाठी तािवत केलेला कवा 
आव यक असलेला िवकास कर यास एसआरए ने मंजूरी द यास, सदर ह े डीआरपी े  हणून 

ा  धर यात येईल आिण सदर जागवेर/ े ावर डीआरपी क  एसआरए मंजूर केलेले क प ह े

डीआरपी क प हणून समजले जातील. 

v) फरसबंदी/पथ/वाट हणजे कुठ याही कार या महापािलका/शासक य/ िनमशासक य/ फरसबंदी/ 

पथ/वाट आिण याम ये वहाय भाग अंतभूत असून जे डीआरपी योजनासंाठी वहाय समजले 

जातील. 

vi) एखादी संरचना    (structure) हणजे िनवासयो य े  या बांधकामाची गणना होऊन याला घर 

नंबर दे यात आले असून या एका नबंर या जागेत सव माणसे (येथे रहाणा-या माणसांची सं या/ 

घराचे े फळ/ रचना यासाठी लागणारा र ता यांचा िवचार न करता) रहात असनू यांचीनाव े1-

1-2000 व या आधी या मतदार यादीम ये समािव  आहते. 

vii) संयु  इमारत(composite building) हणजे, एकाच इमारतीम ये पुनवसन ( रहबॅ)आिणमु  
िव  घटक( सेल कंपोनंट) आिण याचे भाग, याच इमारतीम ये बांधीव े  सुिवधा तािवत 
केले अस यास. 
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viii) गणना (Censused) हणजे शासक य/िनम-शासक य/महापािलका यां या जागवेर वसले या 

झोपडप या/वसाहती यांची गणना1976, 1980, 1985, 1995 कवा 1.01.2000 या पवू  

झा याची न द जिमन मालक ािधकरणा या भूमी अिभलेखात घेतलेली आह.े  

ix) धारावी अिधसूिचत े  (डीएनए) हणजे धारावीच े े  यासाठी महारा  शासनाने एम आर 

आिण टी पी अिधिनयम, 1966 यातील िवभाग 40, कलम (1B) या ारे असले या अिधकारांचा 

वापर क न झोपडप ी पुन वकास ािधकरण (SRA) यांची िवशेष िनयोजन ािधकरण (SPA) 
हणून िनयोजन आिण िवकासकामांसाठी िनयुि  केली आह े आिण याचा प  िनदश शासक य 

अिधसूचना TPB/4304/322/CR-56/04/UD-11 दनांक 9/3/2005 आिण TPB-

4308/3499/CR-83/09/UD-11 दनांक 25/6/2009 याम ये केला आह.े 

x) “िनयोजन े ” हणजे पूण कवा अंशत: डीएनए मधून घेतललेा सी.एस. मांक / सी.टी.एस. 

मांकांनी समािव  असलेला भूखंड/ जिमनी, या मु य वे अि त वात असले या मुख र यामुळे, 

रे वेलाइनमुळे, गावा या सीमेमुळे आिण ा तािवक मु य र यानंी िसमीत झा या असून यामुळे 
डीआरपीचा पुन वकास हा सुिनयोिजत आिण िनयंि त व पाचा कर यासाठी तेथील रिहवाशानंा 
सदर भूखंड/जिमनी या िसिमत े ाम ये िविवध व पा या सुिवधा / सोई दे यात येतील. अशा 

कारे िवभागले या भूखंडांना/ े ानंा ‘िनयोजन े ’ असे समज यात येइल. गृहिनमाण 

िवभागा या शासक य ठराव मांक एसआरए /2003/सीआर-189/एसआय-आयए दनांक 

4.2.2004 यानुसार डीआरपी क पांवर दखेरेख ठेव यासाठी नेमणकू केले या सिचवां या 
सिमतीची मंजूरी ा  के यानुसार िनयोजन े ांचे े फळ व सं या या माणे ठरिव यात येइल 
(यानंतर याचा उ लेख “सिचवांची सिमती” असा केला जाईल. 

III III III III  जोडीदारासहजोडीदारासहजोडीदारासहजोडीदारासह    सयंुसयंुसयंुसयंु     मालकमालकमालकमालक -  

 पुनबाधणी केले या सदिनकेचा मालक  ह  हा झोपडीधारक आिण याचा /ितचा जोडीदार यां या 

नांवावर सयंु र या रािहल व याच माणे याची न द यावी आिण तशीच न द, बांधून पणू 

झाले या पुनवसन इमारतीम ये सहकारी सं थांच े सहायक िनबंधक (एसआरए)यां यामाफत 

केले या वाटपप ानसुार, (िनयोिजत भाग दाखला) शेअर स ट फकेट व इतर सबंंिधत करारप ासह 

घेत याचे समज यात येइल. 

IV  IV  IV  IV      डीआरपीडीआरपीडीआरपीडीआरपी    े फळे फळे फळे फळ    अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना    रररर     करकरकरकरणेणणेेणेबाबतबाबतबाबतबाबत---- ओएसडी, डीआरपी (एसआरए) यांचे पूण समाधान 

झा यास कवा महारा  शासनान ेतसा आदशे द यास सदर डीआरपी संद भत िवभाग/ े फळ 

बांधून अिधसूचना र  कर यात येईल. 
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1.1.1.1.    यायायाया    प रिशप रिशप रिशप रिश ा याा याा याा या    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी    लागूलागूलागूलागू    करणःेकरणःेकरणःेकरणःे 

गृहिनमाण िवभागा या शासक य ठराव .  Zopuyo/2003/CR. 189/Zopusu दनांक 

4.2.2004 यानुसार सावजिनक ािधकरणा ारे कवा पधा मक बोली प तीचा अवलंब क न 

िनयु  केले या सिमती या पूव परवानगीने डीआरपी (एसआरए) कडून िनयु  के या जाणा-या 

िवकासका या माफत डीआरपी (एसआरए)ने हाती घतेले या, डीआरपीचा भाग असले या सव 

कार या झोपडप ी/ फरसबंदीधारक यां या राह या जागेचा पुन वकास/पुनबाधणी याकामासाठी 

खाली नमूद केले या तरतुदी लागू असतील.ही िनयमावली डीआरपी े ा या बाहरे असणा-या 

मालम ेला/ जागानंा लागू नाही. 
वर ा या के या माणे या मालम ा डीआरपी चा भाग नाहीत यांचा िवकास फ  िनयमावली 
30 माणेच करावा. डीसीआर मधील जादा चटई े  िनदशांक दे याबाबत असललेी िनयमावली 

33 ही डीआरपी या बाहरे असले या मालम ाबाबत लागू नाही. 
    

झोपडीधारकाचंेझोपडीधारकाचंेझोपडीधारकाचंेझोपडीधारकाचंे    हहहह ::::    

1.1 डीसीआर (33)(10)(A) या िनयमावली या तरतुदी माणे झोपडप ी/ फरसबंद पथ याम ये 

अि त वात असले या झोपडीधारकां या 27.88 चौ.मीटर (300 चौ.फूट)पयत असले या 

चटई े ा या बद यात, यांना संपूणपणे िवनामू य अशी एकूण 27.88चौ.मीटर 

(300चौ.फूट) े फळाची सदिनका दे यात येईल.सदर सदिनकेम ये सामाईक जागा वगळून 

वतं पणे बैठक ची खोली वयंपाकघर, झोप याची खोली, हाणीघर व संडास यांचा 

समावेश असेल. चटई े ाम ये सदिनके या बाहरे या जागा वगळून अंतगत भती िवभाजक 

भतीवर असतीलतर सह सव े /जागा यांचा समावेश असेल. 

1.2 या िनवासी/संरचनाच े चटई े  27.88 चौ. मीटर(300 चौ.फूट.)यापे ा जा त आह े ते 

िनवासी व पा या 37.16 चौ. मीटर (400 चौ.फूट.) या सदिनकेसाठी पा  असतील. एकूण 

37.16 चौ. मीटर े ा या जागेपैक ,27.88 चौ. मीटर (300 चौ.फूट.) एवढे े  ह े

संपूणपणे िवनामू य दे यात येईल व 27.88  चौ. मीटर (300 चौ.फूट.) या े ा या 

ित र  असलेल े 9.29 चौ. मीटर (100 चौ.फूट) े  या साठी ओएसडी, 

डीआरपी(एसआरए) यांनी िनि त केले या बांधकाम मू या माणे (construction cost) 

असेल. सदरची र म ही झोपडीधारकाने िवकासकाला ावयाची आह.े चटई े ाम ये 

सदिनके या बाहरे या जागा वगळून अंतगत भती िवभाजक भती जर असतील तर सह सव 

े / जागा यांचा समावेश असेल. फ  37.16 चौ. मीटर (400 चौ.फूट.) चटई े ाची 
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जागा/सदिनका दे यात येइल आिण तावाम ये जरी जा त े ाची जागा असेल तरीही ती 

िवचारात घेतली जाणार नाही. 

1.3 या िनयमावली या तरतुदीनुसार डीआरपी म ये सहभागी असले या सव पा  झोपडी 
धारकांना पुनवसन क पाम ये समािव  क न घेण े आव यक आह.े सदर पुनवसन याच 
िवभागाम ये कवा डीआरपी या अख या रतील इतर िवभागाम ये असेल. 

1.4 सावजिनक उप मा या तातडी या व मह वा या कारणासाठी आव यक असले या सव 
जागा/ भूखडं कवा एखादी घातक जागा कवा िवकास तावावरील बािधत झाले या 

जागावर ि थत असले या झोपडी/फरसबंदी पथ धारकासंाठी, पुनवसन याच 
जागवेर/भूखंडावर न करता,इतर  उपल ध असले या डीआरपी या अख या रतील जागवेर/ 
भूखंडावर केल ेजाईल. 

1.5 एखा ा ि ची पा ता िस द कर यासाठी, यो य या/ लागू मतदार सघंाचा मु ां कत 
उतारा/सारांश हा पुरावा समजला जाईल, फ  ती ि  या ठकाणी/  जागवेर/ 
झोपडीम ये रहात अस याचे दसले/ िस  झाले पािहजे. यामुळे या  ती जागा सोडून 
अ य  ठकाणी रहा यास गे या असतील, यांना परत येऊन या क पा अंतगत िवनामू य 
घराची मागणी करता येणार नाही कारण यांनी सवसाधारण प रि थती म ये झोपडप ी 
भाग ( लम) सोडून ते इतर  िबगर झोपडप ी भागा म ये (Non slum),डीआरपी े ा या 
बाहरे रहायला गेले आहते. जर झोपडी धारक ह े या जागेम ये रहाताना आढळले परंतु 
यांची नावे बृह मंुबई मधील अ य  झोपडप ी/ फरसबंद पथ ( लम) भागा म ये १-४-२००० 
या व या पूव या मतदार यादीम ये अस यास, ते स या रहात असले या जाग ेसाठी पा  

ठरतील. याबाबत कसलीही शंका कवा वाद अस यास शासना या गृहिनमाण िवभागा तफ 
नेम यात येणा-या  स म ािधकरणाचा िनणय अंितम असेल व तो सव संबंिधत ना 
/प कारांना बंधनकारक असले. 

1.6 डीआरपीअंतगत व डीआरपी (एसआरए) ने नेमलेला िवकासक हा झोपडप ी/ फरसंबंद पथ 

(slum/Pavement) म ये असले या येक घरासाठी व यात असले या पा  झोपडी 
धारकाबरोबर वतं  करार करेल. 

1.7 झोपडी धारक आिण जमीन धारक ािधकरण/एसआरए/िवकासक यां या म ये होणारा 
वतं  करार नामा, येक संरचनके रता, हा येक घरातील कुटंुब मुख आिण या या/ 

ित या जोडीदारा बरोबर सयुं र या केला जाईल 
1.8  या सदिनकांम ये/ झोप ांम ये शा र रक अपंग व असले या ि  राहात असतील कवा 

कुटंुब मुख हणून मिहला असेल तर अशांना इतर झोपडी धारकांपे ा सोडतीम ये थम 
अ म दे यात येइल. यानतंर िश लक रािहले या सदिनकांमधून इतर झोपडीधारकांकरीता 
सदिनका वाटप कर यासाठी सोडत काढ यात येईल. 



 

 

 

 
 
 

Yeeie - VI DeefleefjkeÌle ®eìF& #es$e efveoxMeebkeÀ [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

165 

1.9 फोटोपासचे (ओळखप ) ह तांतरण- स या फ  य  रहाणारे झोपडी धारक ह े
पुन वकास या सदिनकासंाठी पा  अस यांने फोटोपासचे ह तांतरणाचे िनयिमतीकरण 
कर याची गरज नसेल. 

1.10 एखा ा ि चे नाव बृ मंुबई मधील िबगर झोपडप ी िवभाग ( Non slum) मतदार 
यादीम ये असून नंतर याने डीआरपी े ात झोपडी/घर िवकत घेऊन या भागातील मतदार 

यादी म ये समािव  अस यास हणजेच या ि चे नाव दोन वेग या मतदार यादीम ये 
अस यास, अशी ि  पुन वकास योजनसेाठी अपा  असेल. 

1.11 मालक ह  व भाडेप या या अटी – डीआरपी बांधत असलेला पुनवसन    क प 
शासक य/बृह मंुबई महानगरपािलका/ हाडा/ एम एम आर डी ए /इतर उप म यां या 
जिमनी/ भूखडं /भागावर अस यास हा भाग झोपडी धारकां या सहकारी गृहिनमाण सं थेला 

. 1001/- ित 4000 चौ.मी. कवा भागास या दराने भाडेप ा 30 वषासाठी जो नंतर 

पुढील 30 वषासाठी नतूनीकरण कर यायो य कराराने दे यात येईल. याच अटी मु  िव  
घटकाखालील जिमनीकरीता लागू राहातील आिण   सदिनकां या जिमिनबाबत भाडेप ा 
करार झोपडप ी (slum) सहकारी सं था (सं थां ) बरोबर न करता थेट मु  िव  मधून 
खरेदी करणा-यां या सं थे/ असोिसएशनबरोबर केला जाईल. 

1.12 र  भूभाग    भाडेप ी आपोआप र  होणे बाबत---- एखा ा जागवेर अंशतः अथवा पूणपणे 
झोपडप ी वसलेली असून जर ती जागा  बृह मुंबई महानगर पािलका कवा महापािलका 
आयु  यांनी भाडेप ा व पात र  जागेचा करार केलेला अस यास आिण डीआरपी न ेती 
जागा क प मंजूरीसाठी डीआरपी या एसआरए क ाकडे तािवत के यास    जे    सावजिनक    

उ ी  आह.े सदर र  जागेचा भाडेप ा करार आपोआप र  होईल. यासंबंधी बृह मंुबई 
महापािलकेची कोण याही कारची थकबाक ची वसूलीची बाब डीआरपी संबंधात कोणताही 
दाखला कवा ना-हरकत माणप  (एनओसी) दतेाना िवचारात घेऊ नये.  

1.13  डीआरपी क पाला मंजूरी दतेाना व यामधील इमारत बांध यासाठी मंजूरी दतेाना कर 
िनधारण, भरपाई,    भोगवटा शु क, िबनशेती कर/थकबाक  सावजिनक ािधकरण जस े क  

महारा  शासन हाडा आिण/ कवा बृह मंुबई महानगरपािलकायांजकड े अस यास ती 
वतं र या सबंंधीत यं णांनी करावी आिण ही बाब डीआरपी क पांना मंजुरी व 
यामधील इमारती बांध याची मंजुरी दतेाना िवचारात घेऊ नये. 

1.14 जागवेर रहाणारे पा  झोपडीधारक, क पात वे छेने सामील होत नस यास पुढील माणे 

कारवाई करावी:- 

i) पुन नमाण/पुनवसन क पाम ये यामधील सव धारकाचंी तरतूद करावी. 
ii) यांनी क पात सहभाग घेतला आह े यांसोबत यांना वाटप कर यात येणा-या सं मण 

सदिनका बाबत सूिचत कराव.े 
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iii) जर ते १५ दवसां या आत क पात सामील झाले नाही तर िवकासक सदर धारकाची 
िन र छा ओएसडी, डीआरपी,एसआरए यांना कळवेल आिण झोपडप ी काय ातील 
सबंंधीत तरतुदीनुसार पुढील कारवाई क न यांचे घर/झोपडी िन कािसत क न 
क पात वे छेने सामील झाले या ब मतातील सद यां या क पाला कसलाही 

अडथळा होत नाही याची काळजी घेतली जाईल. 
iv) वरील (iii) माणे कारवाई के यानतंर, या ि  इतर सािमल होणा-या 

सभासदाबरोबर सं मण छावणी/ इमारतीम ये जा यासाठी पा  ठरणार नाहीत, तसचे 
ते पुनबाधणी केले या सदिनके या िवतरणा या सोडतीसाठी पा  ठरणार नाहीत पण 
तरी सु ा त े इतरानंी िनवड के यानंतर व िश लक रािहले या या भागातील कवा 
दसु-या अ य भागातील सदिनकेसाठी पा  रहातील. 

v) या क पाला/ इमारती बांध याची मंजूरी िमळेपयत जर ह ेरिहवासी/ धारक सािमल 
झाले नाहीत तर यांचा कुठ याही कारची बांधलेली सदिनका िमळ याचा ह  ते 
पूणपणे गमावतील आिण सदर सदिनका एसआरए ता यांत घेईल व याचा उपयोग, 
अ य झोपडी/फरसबंदी धारक यांना आधी सामील केलेले नाही यांना समािव  
कर यासाठी कर यात येईल. 

vi) जर भिव यातं उपल ध अस यास अंदाज े3 मीटर * 3.5 मीटरची मोकळी जागा/ प ा 

(pitch) अ य ठकाणी दले जाइल आिण याम ये घर बांध याचे काम ह े या ना 
वखचाने कराव ेलागेल. 

1.15 पुनबाधणी झाले या सदिनकां या इमारतीम ये िवतरण झा यानंतर सदिनका धारकांनी 
सहकारी सं थेची थापना करावी व यातील कायकारी सिमतीम ये कोण याही वळेी 1/3 

या एकूण सभासदांपैक  1/3 मिहला सभासद, असणे आव यकआह.े 

1.16 सदिनकां या ह तातंरणासाठी बंधन े /अटी – या क पांम ये िमळाले या सदिनका 

कोण याही कारे िवकण/ेभाडेप ीने दणेे / अिभह तां कत करणे कवा ह तांतरण यांचे 
िवतरण झाले या / ताबा िमळाले या तारखेपासून दहा वष पयत करता येणार नाही. 
कायदशेीर वारस सोडून या अट चा/ शत चा भंग के यास एसआरए ािधकरण सदर 
सदिनका आप या ता यात घईेल. 

 

2.2.2.2. धारावी पनु वकास क पाअतंगतधारावी पनु वकास क पाअतंगतधारावी पनु वकास क पाअतंगतधारावी पनु वकास क पाअतंगत    बाधंकामबाधंकामबाधंकामबाधंकाम    परवानगीःपरवानगीःपरवानगीःपरवानगीः----    

2.1  डीआरपी या येक िनयोजन िवभागासाठीचा ताव एसआरए या डीआरपी क ाला सव 

आव यक द तऐवज ना हरकत माणप े आराखडे आिण एसआरएने वेळोवेळी िनि त 

के यानुसार सादर करावा. 

2.2 क पाला मा यता एसआरए या डीआरपी क ाकडून सव सबंंिधत कागदप  सादर 

के यानंतर ६० दवसां या कालावधीत दली जाईल. असे कर यात एसआरएला अपयश 
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आ यास सदर मा यता दली गेली आह ेअसे गृिहत धरले जाईल. परंत ुअसे क  क प सदर 

िनयमावली या तरतुद नुसार असला पािहजे. 

2.3 डीआरपीकरीता एसआरए मा यता दतेाना आव यकता असेल या माणे अटी आिण शत  

िविहत क  शकत.े 

2.4 डीआरपी (एसआरए) एमआर अँड टीपी कायदा 1966 म ये िविहत केले या येचे पालन 

सदर योजनेखाली कोण याही िवकासातील बांधकामाला परवानगी दतेाना करेल.  

2.5 अटी आिण शत चे पालन के यानंतर एमआर अँड टीपी कायदा 1966 अिधिनयम 45 या 

तरतुद नुसार बांधकाम परवानगी डीआरपी अंतगत िवभागीय िवकासाला दईेल जी आधी 

पुन वकास घटकाला असेल आिण यानंतर खालील कलमा या तरतुद नसुार मु  िव  

घटकाला असेल. 

2.6 पुनवसन आिण मु  िव  घटकांमधील सहसंबंधः पुनवसन आिण मु  िव  या दो ह साठी 

10 ट े  बीयएसाठी इमारत परवानगी एकाच वेली आिण यानंतर माणब तेत कवा 

ओएसडी, डीआरपी आिण एसआरए यांनी िनि त के या माणे दली जाईल. 

2.7 क पाला मा यता द यानंतर लगेचच, क पा या अशा मंजूरीची सूचना कळिव यानंतर 
६० दवसां या आत, कोण याही िवभागा या, उप मा या, हाडा सिहत रा य शासना या 
सं थेत कवा बृ.मंु.म.न.पा. सार या इतर कोण याही थािनक वरा य सं था या जागावंर 
ि थत या झोपडप ी या बाबतीत बांधकाम परवानगीसाठी जमीनधारक ािधकरणाचे ना 
हरकत माणप  दले जाईल. जर कालावधी या आत ते दले गलेे नाही तर त े दले गेले आह े
असे मान यात येईल. 

2.8 कुठ याही िवभागा या, उप मा या, हाडा सिहत रा य शासना या सं थेचे कवा 
बृ.मुं.म.न.पा. सार या इतर कोण याही थािनक वरा य सं था या जागावंर हाती 
घेतले या सव झोपडप ी पुनवसन क पांम ये काया वीत के या जाणा  या भाडेप ा 
द तऐवजा या केवळ अभावामुळे भोगवटा माणप  दणेे थांबवल ेजाणार नाही. 

    

3.3.3.3. पनुवसन आिण मु  िव  घटकपनुवसन आिण मु  िव  घटकपनुवसन आिण मु  िव  घटकपनुवसन आिण मु  िव  घटक 

3.1 पा  झोपडप ी/पदपथ रिहवाशां या पुनवसनासाठी या घटकात पुनवसन घटकासाठीचा 

आिण मु  िव  घटकासाठीचा एफएसआय समािव  आह.े सदर दो ही घटकांमधील 

माण खाली माणे नमूद के या माणे असेल. 

3.2  पुनवसन घटकासाठी बीयूए हणजे पुनवसन घटकासाठी एकूण बांधकाम े फळ तात 

डीसी िनयमावली या कलम 31 (1) म ये नमूद केलेले वगळ यात आल ेआह ेपरंत ु यात 

मा गका, बालवाडी, क याण क ,े गृ. िन. सं था कायालये, धा मक सरंचना, सावजिनक 

ािधकरण कवा िव त सं थकेडून चालिवले जाणारे सामािजक सुिवधा जसे क   शाळा, 
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दवाखान,े ायामशाळा यां या अंतगत असलेले े  आिण िविवध बांधीव आर णे 

अित र  सुिवधा डीएनएम ये बांध यायो य कारात तािवत अस यास यांचा समावेश 

असेल. 

3.3 जर पुनवसन घटक बीयूए या 10 चौ. मीटर अस यास अित र  13.33 चौ. मीटर बीयुए 

अनु ेय असेल आिण ह ेअित र  13.33 चौ. मीटर े  खु या बाजारात िव हवेाटीसाठी 

वापरता येईल आिण पुनवसन घटक अनुदािनत होईल. 

3.4 (अ) िव मान झोपडीधारकां या पुनवसनासाठी अिधक िवनामू य िव  घटकासाठी 
आव यक एफएसआय एखा ा िविश  भूखंडासाठी 4.00 पे ा जा त झा यास असे 
अित र  एफएसआयचे प रगणन संपूण डीआरपी े फळावर एकूण 4.00 एफएसआयचे 

गणन करताना ा  धरले जाईल. 

 (ब) डीएनए अंतगत सीआरझेड े ात पयावण मं ालयाने वेळोवेळी जारी केले या 

अिधसूचनांनुसार एफएसआयचे िनयमन केले जाईल. 

3.5 पुनवसन घटक हणजे सदर िनयमावलीम ये अधोरेखीत केले या डीआरपी तरतुद नुसार 

िवनामू य दे यात येणा या सव िनवासी तसेच िबगर िनवासी सदिनका होय यातून िनयम 
मांक 31 (1) म ये िनयत केललेे घटक वगळ यात येतील आिण यात खालील िनयम 
मांक 7.1 म ये नमूद के या माणे बांधीव डीपी आर ण आिण अित र  सोयी आिण 

सुिवधाचंा समावेश असेल. 
3.6 िबगर िनवासी घटकासह भूखंडांवर कमान घनताः पुनवसन घटकासाठी भूखडंावंर ित 

िन वळ हे टर 650 सदिनकांची कमान घनता असेल, हणजेच थळावर य  
अंमलबजावणी कर यात सव आर णे वजा क न यात या या संल  जिमनीचा असेल, 
परंतु उव रत भूखंडावरील मनोरंजन/ सुिवधांसाठी या मोक या जागा वजा कर यात 
येणार नाहीत. झोपडीधारकांना दे यात येणा या सदिनकांची सं या कमान िनयत 

सं येपे ा कमी अस यास, उव रत एसआरएला िवनामू य ह तातं रत कर यात येतील 
आिण ािधकरण याचा वापर सं मण िशिबरांसाठी कवा क पबािधत  कवा 
पदपथावरील लोक कवा इतर झोपडप ांमधील झोपडीधारकांसाठी करेल. 

3.7 सव िबगरिनवासी बीयूएचा समावेश कमान घनता मोजत असताना आिण एका 
सदिनकेमागे 27.88 चौ. मी. फरसबंदी या े फळा या माणात केला जाईल. सव 
उ ांसाठी एफएसआयचे गणन एकूण े फळावर असले, हणजेच मनोरंजना या जागा/ 

सुिवधां या मोक या जागां या ट े वारीत कोणतीही वजावट केली जाणार नाही. याचा 

य  थळावर सदर मनोरंजना या जागा/ सिुवधां या मोक या जागा बाज ूठेव या या 
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य  गरजवेर प रणाम होणार नाही जे याबाबत सदर िनयमावली या तरतदु या 
सापे  असेल. 

3.8 भूखंडांचे एक ीकरण/पोटिवभाजन आिण यावरील एफएसआयचे सतंुलनः डीआरपी े  
हणून घोिषत कर यात आलेला कोणताही भूखंड कवा यावर डीआरपीला मंजुरी दे यात 

आलेली आह,े ती सीएस मांक कवा सीटीएस मांक कवा स ह नं. कवा एफ.पी. 

मांका या भाग कवा भागाम ये पसरलेले अस यास याला या सीएस कवा सीटीएस 

स ह न.ं कवा एफ.पी. मांकांचे नैस गक एक ीकरण/पोटिवभाजन/ने मानले जाईल 

यासाठी भूखंडाचे एक ीकरण/पोटिवभाजन यानंा वतं  मा यतेची ज री नाही. 

3.9 डीआरपी े ातील भूखडं े ां या सीमारेषा आिण मोजमाप यांची घोषणा थळावरील 
भूखंड े फळाचे य  गणन के यानंतर स म ािधकरणाकडून केली जाईल आिण 
याचा अंगीकार घनता आिण चटई े  िनदशांक यां या गणनासाठी िनयोजना या 

उ ाने केला जाईल. 
3.10 ओएसडी, डीआरपी (एसआरए) आव यकता अस यास डीआरपी े  हणून घोिषत 

केले या भूखंडाची सीमारेषा इमारती या आकृतीबंधाला सुसंगत अशा रतीने जुळवतील 
आिण या िवभागात ि थत क प/इतर कोणतेही भूखडं यांना यो य पोहोचमाग दतेील. 

3.11 डीआरपीला मा यता द यानंतर पुनवसन घटक, सुिवधा भूखडं आिण मु  िव  
घटकासाठी वतं  भूखंड िच हां कत कर यासाठी आव यकता भास यास या े ाच े
आणखी पोटिवभाजन केल ेजाऊ शकते. सदर भूखंडाचे भूखंड े फळ आिण चौ.मीटर या 
बाबतीतील बीयूए भाडेकरार आिण ह न द म ये वतं पणे न दवले जातील. 

3.12 शासनाने िनि त के या माणे शु क दान के यानंतर िनवाडा आयु , महारा  रा य 
नागरी सव ण त ा आिण मालम ा प क यां याम ये यानुसार दु ती केली जाईल 
आिण येक भूखंडासाठी वगेळी मालम ा प के उघडली असतील यात भूखंडाचं े जसे 
भूखंडांच े े फळ आिण बाधंीव मालम े या मज याचंे एकूण े फळ आिण दलेला 
टीडीआर हणजेच या भूखंडावर वापर यात आलेला एफएसआय यांचे तपशील असतील. 

    

4.4.4.4. ता परुती सं मण िशिबरेता परुती सं मण िशिबरेता परुती सं मण िशिबरेता परुती सं मण िशिबरे 

4.1 ता पुरती सं मण िशिबरे/सं मण िनवास व था याच डीएनएम ये कवा जवळपास या 

भूखंडांवर डीआरपी (एसआरए) यां या पूवपरवानगीने आिण आव यकता अस यास 
भूखंडावर िनयम मांक 27 नुसार सोड यात ये या या आव यक मोक या जागां या 

े ावर केली गेली पािहजे. 
4.2 पुनवसनासाठी मा यता ा  झोपडप ी या थळीच ब मजली ता पुर या सं मण सदिनका 

बांध यास परवानगी दली जाऊ शकते. 
4.3 ता पुर या सं मण सदिनकांचे े फळ एफएसआय या गणनातनू वगळले जाईल परंतु, 

बांधकामा या सुरि ततेची खा ी क न घेतली जाईल. 
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4.4 अशी इमारत परवानगी एखा ा िवभागातील नेमणूक केले या िवकासकाकडून अज ा  
के या या तारखेपासून 15 दवसां या आत ओएसडी, डीआरपी (एसआरए) कडून दली 
जाईल अ यथा ही परवानगी द याचे ा  धरले जाईल. 

4.5 िवकास आराख ात कोण याही आर णािशवाय असले या कोण याही मोक या जागवेर 
ता पुर या सं मण सदिनकांचे बांधकाम वगळता हल या सािह याने कर यास भमूालक 
कवा सबंंिधत शासक य ािधकरणा या मा यतेने 4.0 एफएसआयपयत अनु ेय असतील. 

ता पुरते हणजे वेगळे काढता ये यासार या सािह याने बनवलेले जसे नळी या आकाराचे 
( ु युलर)/ पूव बनावटीच(े ी फॅि केटेड) हल या रचना मक कवा इतर ओएसडी, 
डीआरपी (एसआरए)ने मा यता ा  केले या सािह याने असेल. परंतु अशी बांधकामे जी 
ता पुर या व पात बांधलेली असतील. 

4.6 अशा सव प रि थत म ये िजथे ता पुरते सं मण िशबीर बांध यात आले आह,े ितथे 

बांधकामे िवकासकाकडून अशी सूचना एसआरए ा  झा यानंतर सूचना द यानतंर आिण 
डीआरपी क ाकडून मा यता ा  ट याने िवकास काय मानुसार तीस दवसां या आत 
पाड यात यावीत आिण थळ पूववत कर यात याव,े ही अट घाल यात येईल. 

    

5.5.5.5. वािणि यकवािणि यकवािणि यकवािणि यक////कायालयकायालयकायालयकायालय////दकुानेदकुानेदकुानेदकुाने////औ ोिगक बाधंकामेऔ ोिगक बाधंकामेऔ ोिगक बाधंकामेऔ ोिगक बाधंकामे    ////    कंुभारां या उ ोग उप मासाठी िवनामू य कंुभारां या उ ोग उप मासाठी िवनामू य कंुभारां या उ ोग उप मासाठी िवनामू य कंुभारां या उ ोग उप मासाठी िवनामू य 
बाधंकामेबाधंकामेबाधंकामेबाधंकाम े
5.1 वािणि यक////कायालये/दकुान/े औ ोिगक आ थापना/ कंुभारां या उ ोग उप मांखालील 

िव मान पा  े फळ बांधकामे य  मोजमाप/ पाहणीवर आिण/ कवा अिधकृत 
द तऐवजां या आधारे जस ेदकुाने आिण आ थापना काय ांतगत अनु ी, ापार परवाना, 
कारखाना परवाना, वीज दयेके आिण फोटो पास इ यादी यां या आधारे गणन केली जातील. 

5.2 पुनवसन घटकात, 1 जानवेारी 2000 पूव  िव मान असले या वािणि यक////कायालये/दकुान/े 

औ ोिगक आ थापना/ कंुभारां या संरचना/ आ थक उप मांसाठी बीयूए, खालील 
पोटिनयमां या तरतुद या सापे  दला जाईल. िजथ े एखा ा कडे िनवासी आिण 
वािणि यक संकुलांम ये सामाियक भत नसले या प रि थतीत िनवासी आिण वािणि यक 
संकुले आहते ितथे झोपडप ी/ पदपथावरील वािणि यक////कायालये/दकुाने/ औ ोिगक 

आ थापना/ कंुभारां या उ ोग उप मांसाठी याचा िवचार िनवासी घटकासाठी पा  हणून 

आिण वािणि यक////कायालये/दकुान/े औ ोिगक आ थापना/ कंुभारां या उ ोग उप म/ 
आ थक उप मांसाठी बीयूए हणून दो ही िवनामू य केला जाईल. 

5.3 ((((aaaa))))    वािणि यक आिण औ ोिगक बाधंकामःेवािणि यक आिण औ ोिगक बाधंकामःेवािणि यक आिण औ ोिगक बाधंकामःेवािणि यक आिण औ ोिगक बाधंकामःे    

 वािणि यक आिण औ ोिगक आ थापनांसाठी 20.90 चौ.मी. (225 चौ.फूट) पयत चटई े  

कवा य  े फळ, यापैक  ज े कमी असेल ते पा  ला पुनवसन क पाचा भाग 
हणून िवनामू य दान केले जाईल. 20.90 मीटरपे ा अिधक कोणतेही े फळ 

आव यकता अस यास या े फळा या मयादेत खालील प तीने िवकले जाईल.    
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िव मान चटई 
े या क ेत … 

(चौ.फूटाम य)े 

दान करावयाचे चटई े  (चौ.फूटाम ये) 

िवनामू य, पुनवसन 
घटकाचा भाग 

हणून 

कमत दऊेन परंतु ो साहनपर िव  े ाचा भाग हणून नाही 

10% 
कपातीसह 

20% 
कपातीसह 

30% 
कपातीसह 

225 ते 250       225 िनरंक िनरंक िनरंक 

251 ते 1000       225 251 ते 1000 िनरंक िनरंक 

1001 ते 1500       225 251 ते 1000 1001 to 1500 िनरंक 

 1501 आिण 
या न जा त 

      225 251 ते 1000 1001 to 1500 1501 आिण या न जा त 

तथािप, केवळ दषूणकारी नसले या आिण घातक नसले या उ ोगालाच सदर योजनेअंतगत 
पुन थािपत कर याची परवानगी दली जाऊ शकेल. 20.90 चौ. मी. (225 चौ. फूट) पे ा अिधक 
पुनवसन े फळ ओएसडी, डीआरपी (झोपु) यांनी िनि त केले या बांधकाम खचावर असेल आिण 
सदर खच झोपडीधारकान ेिवकासकाला ायचा आह.े 

(b)(b)(b)(b) कंुभारां या उ ोग उप मासंाठी रचनाकंुभारां या उ ोग उप मासंाठी रचनाकंुभारां या उ ोग उप मासंाठी रचनाकंुभारां या उ ोग उप मासंाठी रचना::::    
 20.90 चौ. मी. (225 चौ. फूट) फरसबंदी या े फळापयत कवा य  े फळापयत, जे 

कमी असेल ते, अशा कंुभारां या वािण यीक उप मासाठी पा  ला िवनामू य पुनवसन 
क पाचा भाग हणून दले जाईल. 20.90 चौ.मीटरपे ा कोणतेही अिधक े फळ 

आव यकता अस यास खालील प तीने या े फळा या मयादते िवकले जाईल. 
 

िव मान चटई  
े ा या क ते   

(चौ.फूट म ये) 

ावयाचे चटई े  (चौ.फूटाम ये) 

िवनामू य, 
पुनवसन घटकाचा 

भाग हणून 

कमती सह परंतू ो साहक िव  े ाचा भाग हणून नाही 
10% कपातीसह 

 
20% 

कपातीसह 
30% 

कपातीसह 

225 ते 250       225 िनरंक  िनरंक  िनरंक  

251 ते 1000       225 251 ते 1000 िनरंक  िनरंक  

1001 ते1500       225 251 ते 1000 1001 ते 1500 िनरंक 

1501 आिण या न 
जा त 

      225 251 ते 1000 1001 ते 1500 1501 आिण 
या न जा त 

    
        20.90 चौ. मी. (225 चौ. फूट) पे ा अिधक पुनवसन े फळ ओएसडी, डीआरपी/ झोपु 

यांनी िनि त केले या बाधंकाम खचावर असले आिण सदर खच झोपडीधारकान े सबंंिधत 
िवकासकाला ायचा आह.े 
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5.4 असे े  कमान 6.0 ं द मागावर असले या आिण कमान 6.0 मीटर ं द माग/ मोक या 

जागेतनू पोहोच दणेा या भूखंडा या कोण याही बाजूला दतेा येईल. तळमज यावर एकापाठी 
एक दकुानानंाही पुनवसना या उ ेशान े परवानगी दे यात येईल. सदर तरतुदी पूण 
वापर यात आ यावर आव यक मयादपेयत पिह या मज यावर त ेदतेा येतील. 

5.5 िविविविवसगंतसगंतसगंतसगंत    उपउपउपउप मममम::::    िव मान असले या सव उप मांना असे उप म िवसगंत असले तरी नवीन 

जागी ि थत कर यास परवानगी दली जाईल, यातून घातक आिण खूप दषूणकारी क प 
वगळ यात येतील आिण अशीही करणे िजथे पयायी िनवास व था बहृ मंुबई 
महापािलकेने दसुरीकड ेकेली आह ेतीही वगळ यात येतील. 

5.6 मु  िव  घटकात िबगरमु  िव  घटकात िबगरमु  िव  घटकात िबगरमु  िव  घटकात िबगर    िनवासीिनवासीिनवासीिनवासी    वापरवापरवापरवापर    

 आर आिण सी प ांम ये डीसीआर 34 नुसार िबगर िनवासी वापर मु  िव  घटकात 

अऩु ेय असेल. 
 

6.6.6.6. इमारती आिण अ य आव यकताम य ेसूटइमारती आिण अ य आव यकताम य ेसूटइमारती आिण अ य आव यकताम य ेसूटइमारती आिण अ य आव यकताम य ेसूट 

6.1 िनवासी पुनवसन / नूतनीकरण सदिनकेत एक वतं  दवाणखाना, वयंपाकघर, 
झोप याची खोली, 

 शौचकूप, हाणीघर आिण यासोबत संल  बा कनी असेल जी सदिनके या फरसबदंी या 
े फळात समािव  असेल. 

6.2  प ावर कोण याही कारचे िनबध नसतील आिण बा कनीमुळे 2.0 मीटरपे ा लगतची 

मोकळी जागा कमी होणार नाही. पुनवसन सदिनकां या 27.88 चौ.मीटर आिण 
37.16चौ. मीटर या े फळा या मोजणीत बा कनीचे े फळ समािव  कर यात येईल. 

6.3 सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद असले तरी, पुनवसन घटकात िनवासी सदिनका आिण 
वािणि यक/ औ ोिगक घटकांम ये दे यात येणा या सामाियक मा गका ं दीला 2.0 
मीटरपे ा कमी नसतील. पोिडयम तािवत अस यास, पोिडयमखाली 12.00 मीटरपयत 
तयार कऱ यात आलेले मा गका (कॉरीडॉस) पुनवसन आिण नूतनीकरण वािणि यक / 

औ ोिगक घटकांम ये आिण सुिवधांम ये मा गका हणून वापर यात येतील, ते थळावर 
4.00 एफएसआय मोज यात येतानाही एफएसआयम ये गणले जाणार नाहीत. अशा 
सामाियक मा गकांखालील ं दीला 2.00 मीटरपे ा जा त नसलेली आिण 12.00 
मीटरपयत असलेले े  पनुवसन घटकाचा भाग असले आिण याच आधारे मु  िव  
घटकही मोज यात येईल. 

6.4 िव  वािणि यक घटकाला पोहोचमाग दणेारे 12.00 मीटरपयतचे पोिडयम खालील 
मा गका(कॉरीडॉस) एफएसआय पासून मु  मानले जातील. 

6.5 पुनवसन घटकात कवा एकि त इमारत साठी िजथे तळमजला+ 1 पोिडयम पुनवसन 

वािणि यक/औ ोिगक तसचे एकि त घटकात िव  वािणि यक े ांचाही समावेश असेल 
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अशा  32 मीटरपयत उंची असले या अशा इमारत साठी पुढील आिण लगत या मोक या 
जागा कमान 3.0 मीटर असतील. 

6.6 िनयम मांक 41, त ा मांक 18 म ये काहीही तरतूद असली तरी, िजथ ेभूखंडाचे थान 

18.3 मीटर आिण यापे ा जा त ं दी असले या िव.िन. र यालगत असेल ितथे पुढील 

दशनी मोकळी जागा कमान 3.00 मीटर असेल, परंत ु तो तुगती महामाग कवा 52 
मीटरपे ा  अिधक मोठा माग नसावा. 

6.7 िजथे भूखंडाच े थान एखा ा ना या या लगत असेल अशा ठकाणी ना यालगत मोकळी 
जागा ना या या कडेपासून 3 मीटरपे ा जा त दे याचा आ ह क  नये. 

6.8 कोण याही दोन पुनवसन/ संिम  इमारत मधील अंतर 32 मीटरपयत या उंचीसाठी 6 
मीटरपे ा कमी नसाव ेआिण 32 मीटरपे ा अिधक उंची या इमारत साठी मोक या जागा 
िनयम मांक 41 (5) नुसार असा ात. 

6.9 एका संिम  इमारतीत कमान 40 ट े  बांधीव े फळ पुनवसन घटक हणून असेल. 

6.10 िजथे कमानपे ा अिधक दशनी आिण लगत या मोक या जागा दे यात आ या आहते 
अशा ठकाणी दे यात आलेले अित र  े फळ पुनवसन आिण मु  िव  या दो ही 
घटकांचा समावेश क न, आव यकता असेल ितथे डीसीआर मांक 27 मधील िनयमां या 
िशिथलीकरणा ारे एओएसचा भाग हणून आिण कोणतेही अिधमू य न आकारता 
िवचारात घेतल ेजाईल. 

6.11 पदपथ आव यकता असेल ते हा पोहोचमाग हणून ा  धरला जाईल. पदपथाला लागून 

इमारत दतेा येऊ शकेल. 

6.12 वेशाचे माग सामा यत- िनयमावली मांक 23 या तरतुद नुसार िनयत केलेले असतील. 

तथािप, क पात िजथे याच भूखंडावंरील इमारत या आखणीला िशिथलीकरण 
आव यक असेल ितथ े त े दले जाईल. िव मान पदपथांव न पोहोचमाग यात 
बृ.मंु.म.न.पा. अिधिनयम 1888 या कलम 63 के अंतगत प रर ण केलेले र ते असतील, 
परंतु ते ं दीला 3.6 मीटरपे ा कमी नसतील, अशा प रि थतीत कोण याही झोपडप ी 
पुनवसन क पासाठी पुरेस े मानले जातील आिण यातील इमारत ची उंची ि ट ससह 
32 मीटरपयत असेल. 

6.13 पुनवसन उप भूखंडाचे िनयोजन यो य कर यासाठी एओएस कमी कर यात आ यास 
कमान 15 ट े  सुिवधा मोक या जागा राख या जातील. 

6.14 िजने तसेच उदवाहनांचे शा ट इ यादी ना डीसीआर 31 (1) या तरतुद नुसार अिधमू य 
आकारले जाणार नाही. 

6.15 उ िनदिशत सव िशिथलीकरणे पुनवसन घटकाला तसचे क पातील संिम  इमारत नाही 

लागू असतील. अिधमू य येथे उ  िनदिशत सव कवा कोण याही िशिथलीकरणासाठी 
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कवा डीसीआर 31(1) म ये नमूद इतर कुठेही आकारले जाणार नाही. परंतु असे क , 
मोक या जागावंर आणखी िशिथलीकरणाचा िवचार कर यात आ यास, त ेसीएफ या 
िनयमां या पूतते या तसचे वा षक दरप का या (एसआरए) 2.5 ट े  दरान े
अिधमू या या वसलुी या सापे  असेल. 

6.16 मु  िव  घटकासाठी िशिथलीकरण- उ िनदिशत उपिनयम मांक 6.6, 6.7, 6.11, 
6.12, 6.13 म ये समािव  िशिथलीकरण, इतर आव यक िशिथलीकरण कमतरता 
असले या े ातील मु  िव  घटकांना मोक या भूखंडां या एएसआर या 2.5 ट े  दराने 
(एफएसआय 1साठी) अिधमू य दान के यानंतर दले जाईल. 

6.17    झोपडप ी पुनवसन योजना वहाय हो यासाठी ओएसडी, डीआरपी मोक या भखंूडां या 

एएसआर या 2.5 ट े  दराने (एफएसआय 1साठी) अिधमू य आकार यानतंर लेखी 
व पात कारण ेन दवनू आव यक असेल ितथे कोणतेही िशिथलीकरण कर यासाठी स म 

असतील. 
 

7.7.7.7.    झोपडप ी आिण िवकास िनयोजन आर णझोपडप ी आिण िवकास िनयोजन आर णझोपडप ी आिण िवकास िनयोजन आर णझोपडप ी आिण िवकास िनयोजन आर ण::::    
7.1 िवकास परवानगीतील आर णे पूणपणे िवकिसत केली जावीत. अित र  सुिवधा आिण 

सोयी सदर िनयमावली या जोडप -अ म ये दशवले या आकारामानानुसार दे यात 
या ात. आर णांची याच े ात पुन थापना कर याची आव यकता े ा या 
िनयोजना या मयादा पार कर यासाठी भासणार अस यास याला झोपुचे मु य कायकारी 
अिधकारी/ िवशेष कत ावरील अिधकारी (ओएसडी (डीआरपी)) यां या िवशेष 
परवानगीन ेअनु ेयता दे यात येईल.    

 जोडप -अ नुसार दे यात येणारे सुिवधा आिण सोय चे े  मंजूर िवकास िनयोजन 

आराख ातील आर णासहीत तरतुद करावी. आर णांच े कार आिण आर णांच े े  
कोण याही प रि थतीत कमी केले जाणार नाही. 

7.2 िनवासी (आर), वािणि यक (सी), औ ोिगक प ांम ये येणा या भखंूडांवर 

नूतनीकरणाअंतगत असले या झोपडप ा/संरचना यां यावर अंितम िवकास 

आराख ाम ये कोण याही वाटप/ नामिनदशन/े आर णे यांनी बाधीत नस यास खालील 

बाब या सापे  याचा िवकास करता येईल. 

(i)  (अ)  िनवासी (आर) आिण वािणि यक (सी) प ांमधील े े जी नूतनीकरणाखाली 

िव मान झोपडप ा/ संरचना यानंी ा  आहते यांचा सदर िनयमावलीमधील 

तरतुद नुसार िवकास करता येऊ शकेल. 

 (ब)  औ ोिगक प े (आय)/ इंडि यल इ टेटमधील भूखंडांना िनयम मांक 14 (ब) 

नुसार िनवासी वापरांम ये पांतरण करता येऊ शकेल. नूतनीकरणाखालील 
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िव मान झोपडप ा/ संरचना यानंी ा  असले या भूखंडांचा िवकास सदर 

िनयमावलीम ये समािव  तरतुद नुसार केला जाऊ शकतो. 

      (ii) औ ोिगक प ातील (आय) भूखंड जे नूतनीकरणाखालील िव मान झोपडप ा/ 

संरचना यांनी ा  आहते यांचा िवकास पोटकलम 33(10) (अ) आिण 33 (9) 

(अ) मधील तरतुद नुसार केला जाऊ शकतो. 

      (iii) सदर िनयमावली या कलम 5.3 आिण 5.6 अंतगत आिण िनयम मांक 33 (9) (अ) 
कलम मांक 4 आिण 7 म ये िविन द  के या माणे िवकिसत कर या या डीआरपी 
िबगर रिहवासी उप मांसाठी िवशेष बाब हणून प ा या बदलाची या न 

करता िवकास करता येऊ शकेल. 

7.3 अंितम िवकास आराख ात नूतनीकरणाखालील िव मान झोपडप ा/ संरचना यांनी 

ा  िव मान कवा तािवत िबगर बांध यायो य आर णे जसे डांगण, बाग, बगीचा 

आिण इतर कोण याही मोक या जागांसाठी आरि त/नामिनदिशत/ वाटप केले या 

भूखंडांवर ि थत िव मान झोपडप ा/ संरचना अस े भूखंड समािव  होत असले या / 
ि थत असले या िनयोजन िवभागातच इतर  हलवली जातील आिण यांनी ा  केलेली 
थळे अशा डीआरपी या अमंलबजावणीसाठी मोकळी केली जातील जी िव मान कवा 
तािवत िबगर बांध यायो य आर णासाठी िनदिशत/ वाटप डीरआरपीम ये वरील कलम 

मांक 7.1 नुसार डीआरपी या (एसआरए) कवा सबंंिधत शासक य ािधकरणा या 
तपशीलांनुसार अित र  सोयी आिण सुिवधांम ये पूणपणे समािव  केली जाऊ 
शकतीलआिण डीआरपी (एसआरए) कवा सबंंिधत शासक य ािधकरणाला िवनामू य 
आिण िवनाभार ह तांत रत केली जातील. अशा आर णाखालील भूखंडांच े े  
एफएसआय या उ ेशासाठी अतंभूत कर याक रता क प भूखंड े ाम ये समािव  

कर यासाठी िवचारात घेतले जाईल. 

7.4 (अ) अंितम िवकास आराख ात िव मान कवा तािवत बांध यायो य सावजिनक 
आर णांसाठी जसे महापािलका/खासगी ाथिमक कवा मा यिमक शाळा, महापािलका 
दवाखाना, महापािलका णालये, सूतीगृह,े महापािलका चौक , अि शमन, साडंपाणी 

या संयं , उ चन क ,े महापािलका मंडई यां यासाठी आरि त/ नामिनदिशत/ वाटप 
केले या भूखंडांवर ि थत झोपडप ा/ बांधकामे असे भूखंड समािव  होत असले या / 
ि थत असले या िनयोजन िवभागातच इतर  हलवली जातील आिण यांनी ा  केलेली 
थळे अशा डीआरपी या अमंलबजावणीसाठी मोकळी केली जातील जी िव मान कवा 
तािवत िबगर बांध यायो य आर णासाठी िनदिशत/ वाटप डीरआरपीम ये वरील कलम 

मांक 7.1 नुसार डीआरपी या (एसआरए) कवा सबंंिधत शासक य ािधकरणा या 
तपशीलांनुसार अित र  सोयी आिण सुिवधांम ये पूणपणे समािव  केली जाऊ 
शकतीलआिण डीआरपी (एसआरए) कवा बांधलेल े सुिवधा े  यानंा ह तांत रत 
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करायचे आह े अशा संबंिधत शासक य ािधकरणाला िवनामू य आिण िवनाभार 
ह तांत रत केली जातील. अशा सुिवधांचा बीयूए एफएसआय या गणनेतनू वगळला 
जाईल. सदर िनयमावलीनुसार यानतंर सदर भूखंडाचा संपूण अनु ेय एफएसआय हा 

क प भूखंड े ात एफएसआय या उ ासाठी अंतभतू कर याक रता िवचारात घेतला 
जाईल. 

7.4  (ब) उ  िलिखत कलम 7.4 (अ)म ये समािव  न केले या झोपडप ांखालील 
भूखंडांवरील इतर बांध यायो य आर णांसाठी भूखंडावंरील या आर णाखालील 

े ा या 25 ट यांइतका बीयूए एसआरए बृह मंुबई महानगरपािलका कवा इतर सयुो य 
ािधकरणासाठी िवनामू य मािगतला जाईल. अशा सुिवधेचा बीयूए एफएसआय या 

गणना या उ ेशातून वगळ यात येईल. यानंतर डीआरएसाठी िवकास संपूण भूखंडा या 
पूण अनु ेय एफएसआयनुसार िनयम मांक 33 (10) (अ)नुसार उवरीत िनयमावलीसह 

वाचावे आिण कलम मांक 7.1 मधील तरतुद या सापे  करता येईल. 

7.5 िजथे िवकास िनयोजन र ता / तािवत र ता डीआरपी े ातून जातो ितथे र याचा 
100 ट े  एफएसआय याच थळावर उव रत भूखंडावर दला जाऊ शकतो. 

7.6 डीसीआर 33(10) (अ) अंतगत झोपडप ी भूखंडांचा िवकास आिण डीसीआर 33 (9) (अ) 

अंतगत नागरी नतूनीकरण भूखंडांचा िनयोजन िवभागातील िवकास सरंचने या 
लविचकतेला तसचे अिधकािधक ोतां या िन मतीला चालना दे यासाठी एकि त र या 
करता येऊ शकेल. नामिनदशने / आर णे यांचे थानांनतर आिण/ कवा अदलाबदल 

कर यासाठी िनयम 13 (6) अंतगत असलेले अिधकार ओएसडी, डीआरपी (एसआरए) 

यां याकडून बृह मुंबई महापािलके या स याने डीएनएला एसपीएस अस यामुळे लागू 
कर यासाठी वापरले जातील. 

7.7 रे वेमागालगत असले या डीआरप बाबत कमान 2.4 मीटर उंचीची सीमा भत बांधली 
जाईल. 

7.8 पुनवसन आिण पुन थापने या उ ासाठी नामिनदिशत कवा आरि त भूखंडावंरील 

नूतनीकरणाअंतगत झोपडप ा/संरचना झोपडप ी पुनवसनासाठी थळ हणून गृिहत 

धरले जाईल आिण सदर िनयमावलीनुसार पुनवसन करता येऊ शकेल. 

7.9 धोकादायक थानावंर जस े दलदलीचे े , पाणथळ जागां या जवळ, रे वेमागालगतचे 

भूखंड/ रे वचेे भूखंड, एनडीझेड आिण सावजिनक आिण िनमसावजिनक क पांसाठी 

ता काळ आव यकता असललेे भूखंड अशा नूतनीकरणाअंतगत असले या भूखंड/ संरचना 

िव मान झोपडप ा िनयोजन े ाअतंगत इतर सुयो य ठकाणी िनयोजन िवभागात 

थलांत रत के या जाऊ शकतील आिण सदर िनयमावलीनुसार िवकिसत करता येतील. 
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8.8.8.8. क याण सभागहृ, बालवाडी, गहृिनमाण सं था कायालय आिण धा मक सरंचनाक याण सभागहृ, बालवाडी, गहृिनमाण सं था कायालय आिण धा मक सरंचनाक याण सभागहृ, बालवाडी, गहृिनमाण सं था कायालय आिण धा मक सरंचनाक याण सभागहृ, बालवाडी, गहृिनमाण सं था कायालय आिण धा मक सरंचना 

8.1  पुनवसन घटकाचा भाग हणून येक क पाम ये एक क याण क  असेल. येक 
गुणकासाठी त े२५.० चौ. मी कवा १०० झोपडप ीिनवासी कुटंुबांचा भाग असेल परंतु सव 
मजले आिण इमारत ना समान सवेा दे यासाठी ि थत असेल. तसचे या या चांग या 
वापरासाठी ते एक  केल ेगलेेलेही असू शकेल. गैरवापरा या करणी, याचा ताबा डीआरपी 
(एसआरए)कडून घतेला जाईल आिण यां याकडे इतर कोणतीही सं था/ संघटना यांना 
सावजिनक वापरासाठी याचे वाटप कर याचे ह  असतील. बालवाडी याच माणात दान 
केली जाऊ शकेल. सहकारी गृहिनमाण सं थेच ेएक कायालयही िनयम मांक 37 (11)नुसार 
बांधले जाऊ शकेल. तथािप, पुनवसन सदिनकांची सं या 100 पे ा अिधक झा यास येक  
100 पुनवसन सदिनकांसाठी असे अित र  सं था कायालय बांधले जाईल. पुन वकासापूव  
अि त वात असले या धा मक संरचना शासनाकडून वेळोवेळी जारी केले या मागदशक 
त वांनुसार पुनवसनाचा भाग हणून अनु ेय अस यास या पुन वकासापूव  अि त वात 
असले या े ापे ा अिधक नसतील. स म ािधकरणाकडून पुन वकासापूव  िव मान 
असले या सामािजक साधनसुिवधा जसे शाळा, दवाखाना/ ने, ायामशाळा िव मान 

े ातील वाढीिशवाय अनु येता दली जाईल. 
8.2 स म ािधकरणाने पुनवसनापूव  िव मान असले या हणून मािणत केले या सामािजक 

साधनसुिवधा जसे शाळा, दवाखाना/ ने, ायामशाळा िवनामू य असतील आिण ते पुनवसन 
घटकाचा भाग असतील आिण याच पायावर िवनामू य िव  घटक गणन केला जाईल. 

8.3 स म ािधकरणाने पुनवसन घटकावर पुनवसनापूव  िव मान असले या हणून मािणत 
केले या सामािजक साधनसुिवधा क याण सभागृह,े सं था कायालये, बालवा ा आिण 
धा मक बांधकामे, सामािजक साधनसुिवधा थळावर ४.०० एफएसआय मोजतानाही 
एफएसआयम ये मोज या जाणार नाहीत. 

 तथािप, सावजिनक ािधकरण कवा िव त सं थेने चालवले या सामािजक साधनसुिवधा 
जसे शाळा, दवाखाने आिण ायामशाळा एफएसआयम ये मोज या जातील. 

 

9.9.9.9. एसआरएएसआरएएसआरएएसआरएला कर याच े दान आिण ह ेला कर याच े दान आिण ह ेला कर याच े दान आिण ह ेला कर याच े दान आिण ह :े   

9.1 .२०,०००/-इतक  र म कवा अशी कोणतीही र म जी शासनाने वेळोवेळी ित सदिनका/ 
एकक ठरवलेली असेल ती िवकासकाकडून डीआरपीकडे पुनवसन रिहवाशां या सहकारी 
गृहिनमाण सं थे या चालना या वापरासाठी कॉपस फंड हणून ओएसडी डीआरपी 
(एसआरए) यांनी िनि त केले या अशा दाना या वेळाप कानुसार जमा केली गेली 
पािहजे. तथािप, झोपडप ी रिहवाशांना बांधकाम पूण क न भोगवटा दे या या वळेी पूण 
केले या ित सदिनका २०,०००/- पयां या दराने पूण र म पूणाशाने जमा केली गेली 
पािहजे. उव रत २५ ट े  िवनामू य िव  घटकासाठी बांधकाम परवानगी केवळ संपूण 
आव यक र म पूणाशाने डीआरपी (एसआरए)कडे दान के यावर दली जाईल. ित 
पुनवसन सदिनका/ एककासाठी २०,००० पयांएवढीच र म डीआरपीकडून भरली जाईल 
आिण सदर कॉपस फंडम ये जमा केली जाईल. 
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9.2  बीयूएसाठी २ ट े  दराने एएसआर कवा शासनान े वेळोवेळी िनि त के या माणे एक 
र मही िवकासकान े बीयूएसाठी सवसामा यपणे अनु ेय एफएसआयवर पुनवसन आिण 
िव  घटकासाठी दान करावी. सदर र म एसआरएला एसआरएचे ओएसडी, डीआरपी 
यांनी िनि त केले या वेळाप कानसुार दान करावी, परंत ु याचे ह े बांधकामा या 
पूततेनंतर या कालावधीपयत वाढवले जाऊ नयेत. सदर साधनसुिवधा शु क 
एमआरअँडटीपी कायदा १९६६ या कलम १२४ नुसार आकार यात येणा या िवकास 
शु का या अित र  असेल. 

 परंतु असे क , अशा रतीन े साधनसुिवधा शु क हणून वसूल केले या रकमेपैक  ९० ट े  
र म बृह मंुबई महानगरपािलकेला जाईल आिण उव रत १० ट े  र म डीआरपी 
(एसआरए)ला जाईल. 

9.3   याभूखंडा या भागाचे अिधमू य भूमालक ािधकरणाला महारा  शासनान ेिनि त केले या 
दरांनसुार उपल ध क न दले जाणार आह,े याचा वापर िवशेषतः डीआरपी या 
फाय ासाठी साधनसुिवधा िवकास क पांसाठी केला जावा. 

    

जोडप  जोडप  जोडप  जोडप      ––––““““एएएए””””    

10. 10. 10. 10. डीआरपी अ वय े ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी डीआरपी अ वय े ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी डीआरपी अ वय े ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी डीआरपी अ वय े ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी –या िनयम . या िनयम . या िनयम . या िनयम . ३३(१०)(३३(१०)(३३(१०)(३३(१०)(ए) या कलम ए) या कलम ए) या कलम ए) या कलम ७.१ ७.१ ७.१ ७.१ 
सोबत वाचा ासोबत वाचा ासोबत वाचा ासोबत वाचा ा 
अअअअ. . . . 

 
सुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे े
वणनवणनवणनवणन 

(पवू(पवू(पवू(पवूसदंभसदंभसदंभसदंभ)))) एककेएककेएककेएकके डीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी 

                से टरसे टरसे टरसे टर IIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IVIVIVIV    से टरसे टरसे टरसे टर    VVVV    एकूणएकूणएकूणएकूण I I I I तेततेेते    VVVV    
या साठी िव  
ो साहक उपल ध 

आहे अशा बांधीव 
सुिवधा    

   

 

 

     

1 ाथिमक 
शाळा 

आर इ  
1.2    

चौ.
मीटर 

9066.97 16433.89 13600.46 12467.09 5100.17 56668.58 

2 उ  िश ण आर इ    
2.1    

चौ.
मीटर 

6066.97 16433.89 12650.55 11517.18 10000.00 

(2 

महािव ाल

यांसह) 

56668.58 

3 दवाखाना 
आिण सूती 
गृह े 

आरएच    
1.1    आिण    
आरएच    
1.3 

चौ.
मीटर 

6272.00 11368.00 9408.00 8624.00 3528.00 39200.00 

4 क याण क  
+ 

ायामशा

--------    चौ.
मीटर 

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1000.00 
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अअअअ. . . . 
 

सुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे े
वणनवणनवणनवणन 

(पवू(पवू(पवू(पवूसदंभसदंभसदंभसदंभ)))) एककेएककेएककेएकके डीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी 

                से टरसे टरसे टरसे टर IIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IVIVIVIV    से टरसे टरसे टरसे टर    VVVV    एकूणएकूणएकूणएकूण I I I I तेततेेते    VVVV    

ळा + 
समाजक  

5 ंथालय --------    चौ.
मीटर 

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1000.00 

6 अि शमन 
क  

आरपीयू1.

1    

चौ.
मीटर 

0.00 0.00 0.00 3990.00 0.00 3990.00 

7 टपाल कचेरी  --------    चौ.
मीटर 

665.00 0.00 0.00 665.00 0.00 1330.00 

8 पोलीस 
चौक  

आरपीयू3.

1    

चौ.
मीटर 

1995.00 1995.00 0.00 0.00 0.00 3990.00 

9 करकोळ 
बाजार 

आरएसए    
1.2    

चौ.
मीटर 

2511.04 4551.26 3766.56 3452.68 1412.46 15694.00 

10 पोलीस 
चौक   

आरपीयू    
3.2 

चौ.
मीटर 

140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 700.00 

11 पॉटस 
इि ट य़ूट 
(सामाियक 
कामाची 
जागा) 

----    चौ.
मीटर 

0.00 2230.00 0.00 0.00 0.00 2230.00 

    एकूण            27116.9927116.9927116.9927116.99    53552.0453552.0453552.0453552.04    39965.5739965.5739965.5739965.57    41255.9541255.9541255.9541255.95    20580.6420580.6420580.6420580.64    182471.17182471.17182471.17182471.17    
िवकासकाने न 
बांध याचे बांधीव 
सुिवधांचे एकूण 
भूखंड े     

           

12 बे ट बस 
टेशन  

आरटी    
1.41.41.41.4    

हे टर 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 

13 बे ट 
रिस ह ग 
टेशन 

 

    हे टर 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 

14 पंप ग टेशन     हे टर 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 

15 एनआयडी 
आिण 
आयटीआय 
(अ य 

िश ण) 

आरई 
3.13.13.13.1    

हे टर 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 

    एकूणएकूणएकूणएकूण         0.000.000.000.00    1.601.601.601.60    0.430.430.430.43    0.000.000.000.00    0.000.000.000.00    2.032.032.032.03    
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अअअअ. . . . 
 

सुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे े
वणनवणनवणनवणन 

(पवू(पवू(पवू(पवूसदंभसदंभसदंभसदंभ)))) एककेएककेएककेएकके डीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी 

                से टरसे टरसे टरसे टर IIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IVIVIVIV    से टरसे टरसे टरसे टर    VVVV    एकूणएकूणएकूणएकूण I I I I तेततेेते    VVVV    
बांधता न येणा-या 
सुिवधां या 
जिमनीचे एकूण 

े फळ    

      

 

     

16 वाहनतळ आरटी 
1.6    

हे टर 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.84 

17 सावजिनक 
मोक या 
जागा (िम  
वापर/ 
अिभ यासा
चा भाग 
असून 
शकतो.) 

    
आरओएस    
1.5 

    

हे टर 1.58 0.00 1.58 1.58 1.58 6.32 

18 िम  वापर 
करता येणा-
या िव  
आिण 
पुनवसन 

े ा म ये 
दले जाणारे 

अिभ यास 
आर जी 

    हे टर 0.77 1.39 1.15 1.06 0.43 4.81 

19 शाळांशी 
जोडलेले 
खेळाचे 
मैदान(िम  

वापर / 
अिभ यासा
चा भाग) 

    
आरओएस    
1.4 

हे टर 0.40 0.73 0.60 0.55 0.23 2.50 

20 मािहम 
करमणुक चे 
मैदान 
(राजीव 

गांधी नगर) 

    हे टर 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3.2 

21 कंुभारांची 
सं था 
(सामाियक 
मोकळी 
जागा) 

----    हे टर 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 
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अअअअ. . . . 
 

सुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे ेसुिवधचे े
वणनवणनवणनवणन 

(पवू(पवू(पवू(पवूसदंभसदंभसदंभसदंभ)))) एककेएककेएककेएकके डीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयीडीआरपी अ वये ावया या अित र  सिुवधा आिण सोयी 

                से टरसे टरसे टरसे टर IIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IIIIIIIIIIII    से टरसे टरसे टरसे टर    IVIVIVIV    से टरसे टरसे टरसे टर    VVVV    एकूणएकूणएकूणएकूण I I I I तेततेेते    VVVV    

22 टाटा पॉवर 
इले ीक 
कंपनी ला 
दे याची 
जमीन 

    हे टर 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 

    एकूणएकूणएकूणएकूण         2.752.752.752.75    2.742.742.742.74    3.333.333.333.33    3.193.193.193.19    7.287.287.287.28    19.2919.2919.2919.29    
टीटीटीटी
पपपप    

i) डीआरए या मयादेत द या जाणा-या सव अित र  सुिवधा आिण सेवा सवलती िवकास िनयोजन ताव असे समज या 

जातील.  

ii) सव तािवत र ते यांची ंदी 12 क.मी. आिण या न जा त आह ेते िवकास िनयोजन ताव असे समजले जातील.  

iii) झोपु ा, महारा  शासना या मंजूरीने डीएनएम ये पुरिव या जाणा-या अित र  सुिवधा आिण सेवासवलत चा कार आिण 

माणा (quantum) म ये वाढ, बदल कवा सुधारणा क  शकतील.  

टीपटीपटीपटीप::::    

बृह मंुबईक रता िवकास िनयं ण िनयमावली या तरतुदी आिण एम आर आिण टी.पी. अिधिनयम  1966 चे सव 

अ य लागू असणारे िवभाग आव यक ते फेरफार क न काही सं ाम ये "ब.ृमुं.म.न.पा" आिण " महानगरपािलका 

आयु  याम ये झोपु ा आिण ओएसडी, डीआरपी (एसआरए) असे अनु मे बदलले जातील. 

    

33(1133(1133(1133(11))))    झोपडप ी पनुवसन योजना/भा ाची घरेझोपडप ी पनुवसन योजना/भा ाची घरेझोपडप ी पनुवसन योजना/भा ाची घरेझोपडप ी पनुवसन योजना/भा ाची घरे    यासाठी कायम व पी सं मण िशिबर सदिनकासंबंधंी तरतदुी.यासाठी कायम व पी सं मण िशिबर सदिनकासंबंधंी तरतदुी.यासाठी कायम व पी सं मण िशिबर सदिनकासंबंधंी तरतदुी.यासाठी कायम व पी सं मण िशिबर सदिनकासंबंधंी तरतदुी.    
झोपडप ी पुनवसन योजना/भा ाची घरे यासाठी सं मण िशिबर सदिनकाचंे बाधंकाम कर याक रता 
एकूण(gross) भूखंड ढोबळ े ावरील एकूण(total) एफएसआय ४ पयत वाढव यास परवानगी दली जाईल.. 
    

(A)    सं मण िशिबसं मण िशिबसं मण िशिबसं मण िशिबर सदिनकार सदिनकार सदिनकार सदिनका////    भा ाची घरे बाधं याक रता एफ एस आय आिण अित र  एफएसआयच ेिवतरण भा ाची घरे बाधं याक रता एफ एस आय आिण अित र  एफएसआयच ेिवतरण भा ाची घरे बाधं याक रता एफ एस आय आिण अित र  एफएसआयच ेिवतरण भा ाची घरे बाधं याक रता एफ एस आय आिण अित र  एफएसआयच ेिवतरण 

खाली नमूद के या माण ेकेल ेजाईलखाली नमूद के या माण ेकेल ेजाईलखाली नमूद के या माण ेकेल ेजाईलखाली नमूद के या माण ेकेल ेजाईल:::: 

ठकाणठकाणठकाणठकाण    एकूण एकूण एकूण एकूण 
अनु ये अनु ये अनु ये अनु ये 

एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय    

े ीय े ीय े ीय े ीय मळू मळू मळू मळू 
एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय    

अित र  अित र  अित र  अित र  
एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय    

झोपु ा या सं मण झोपु ा या सं मण झोपु ा या सं मण झोपु ा या सं मण 
सदिनकासंाठीसदिनकासंाठीसदिनकासंाठीसदिनकासंाठी    भाड ेभाड ेभाड ेभाड े

त वावरील घरांत वावरील घरांत वावरील घरांत वावरील घरांसाठी साठी साठी साठी 
एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय    

िव  िव  िव  िव  
घटकासाठी घटकासाठी घटकासाठी घटकासाठी 
एएएएफएसआयफएसआयफएसआयफएसआय    

शहर 4.00 1.33 2.67 1.67 1.0 
उपनगरे आिण 
िव ता रत उपनगरे  

4.00 1.00 3.00 1.5 1.5 

(B)  िवकास आराखडा आिण एनडीझेड म ये आरि त/नामिनदिशत जिमनीवर अशा योजना अनु ेय नसतील.    

(C)  झोपु ा साठी सं मण िशबीर सदिनका: चटई े  २५ चौ.मीटर (२६९ चौ.फूट) असले या सं मण 
िशबीर सदिनकां या बांधकामासाठी अित र  एफएसआय वापरता येईल. तळमजला वािणि यक 
गा यांसाठी यांचे चटई े  २०.९० चौ.मीटर (२२५ चौ फूट) व तो वािणि यक क प तासंाठी 
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वापरला जाईल आिण त ेझोपु ा ला मोफत ह तांत रत केले जाईल.पयाया या व पात हणून िनवासी 
सदिनका सरकारी कमचारी िनवास हणून वापरता येतील. 

(D)  या सं मण िशबीरांसाठी बालवाडी/क याण क  आिण सं थचेे कायालय िनयमावली मांक ३३(१०) 
नुसार असेल. 

(E)  े ीय (मूळ) एफएसआय या वर अित र  एफ एस आय, झोपु ा/ बृ.मंु.म.न.पा.यांना, जसे असेल 
तसे,िवनामू य ह तातंरीत करावया या सदिनकां या बीयूए नसुार दला जाईल. पयायाने, या 
िनयमानुसार कायम व पी सं मण िशबीर (पीटीसी) आिण भा ा या घरांसाठी अित र  
एफएसआय या न वापरले या िव  घटका या बद यात टीडीआर दला जाईल. यासाठी झोपु ा ह े
िनयोजन ािधकारण असेल. 

(F)  झोपु ाला िवनामू य सं मण िशबीरे ह तातं रत के यानंतरच अ य भागासाठी स म ािधकरणाकडून 
भोगवटा माणप , जल जोडणी, िवजेची जोडणी इ या द दे यात येईल. 

(G)  एकि करण: जर मु य कायकारी अिधकारी (झोपु ा) यांनी मा यता दले या कोण याही वैधािनक 

व थनेुसार जर दोन कवा जा त पीटीसी/योजनांचे याच मालकाने कवा यां याशी सहकाय करणा-

या मालक / िवकासक/झोपडप ीधारकां या सहकारी सं था यानी िवकास काम हाती घेतले असेल तर 
झोपडप ीचे दो ही पुनवसन आिण िव  घटक एकि त करता येतील आिण या भूखंडावर कोण याही 
माणात उभारता येतील परंतु वर दले या त याम ये िविहत केले या एफएसआयपे ा जा त असणार 

नाही. तथािप अशा एकि करण एक वतं  भूखंड/ इमारत/ वग, जसे असेल तस,े तयार होणार असेल 
आिण झोपु ा घटक एसआरए कडे ह तांतरीत करता येणार असेल तरच असे एकि करण कर यास 
परवानगी दली जाईल. 

 जे हा वगेवेगळा एएसआर असले या भूखंड/ जिमनीवर अशा पीटीसी योजनांच े एकि करण मंजूर केले 
असेल आिण कमी एएसआर असले या जिमनीवर पीटीसी हलिवले असतील तर िवकासकाला ते हा 
उपल ध झाले या अित र  िव  घटकावरील (extra sale component) अन जत उ प ा या 59% 

इतके अिधमू य भरावे लागले, जो अ यथा अशा भूखंडावर वतं  योजनेवर उपल ध झाला असता.असे 

अन जत उ प , या जमीनीव न असे िव  घटक दसु-या जागी हलिवले आहते आिण जेथे अशा अित र  

िव  घटकास परवानगी दली जाणार आह,ेअशा जिमनीचे बांधीव े फळ ( या दवशी योजनांचे 

एक ीकरण कर यात आले) या दवशी असले या एएसआर दरानसुार मोक या जागे या चौ. 

मीटरमधील दरातील फरका या समान असेल.असे अिधमू य एसआरएला दोन ट यात हणजेच 50% 

अशा परवानगी द या जाणा-या अित र  िव  घटकास आयओए (मा यतेची सूचना) दतेाना आिण 

उव रत र म ारंभ माणप  (सीसी) दतेाना. तथािप कलम 3.11 खालील एसआरए योजनेस असे 

एकि करण कर याची परवानगी दली जाणार नाही.   

टीप:        या िनयमानुसार पुनवसन योजनेखाली अशा कारे जमा केलेली अिधमू याची र म महारा  शासनाचा 
“िनवारा िनधी” हणून उपयोग कर याक रता वगे या खा याम ये ठेवली जाईल.    
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33(33(33(33(12121212))))    नगर रचना योजने यानगर रचना योजने यानगर रचना योजने यानगर रचना योजने या    ((((टीपीटीपीटीपीटीपी    योजनायोजनायोजनायोजना))))    अिंतम भखूडंाम य े समािव  िवअिंतम भखूडंाम य े समािव  िवअिंतम भखूडंाम य े समािव  िवअिंतम भखूडंाम य े समािव  िवसगंत सगंत सगंत सगंत ((((contraveningcontraveningcontraveningcontravening))))    
सरंचनांसरंचनांसरंचनांसरंचनांचा पुन वकासचा पुन वकासचा पुन वकासचा पुन वकास    आिणआिणआिणआिण    र या या सरेंखनाम य ेर या या सरेंखनाम य ेर या या सरेंखनाम य ेर या या सरेंखनाम य े यणेायणेायणेायणेा----या िव मान व सदं भत या िव मान व सदं भत या िव मान व सदं भत या िव मान व सदं भत सरंचनांसरंचनांसरंचनांसरंचनांच े िन कासन आिण च े िन कासन आिण च े िन कासन आिण च े िन कासन आिण 
पनुपनुपनुपनुवसनवसनवसनवसन     
(A)(A)(A)(A) नगर रचना योजने यानगर रचना योजने यानगर रचना योजने यानगर रचना योजने या    ((((टीपीटीपीटीपीटीपी    योजनायोजनायोजनायोजना)))) अिंतम भखूडंाम य ेसमािव  अिंतम भखूडंाम य ेसमािव  अिंतम भखूडंाम य ेसमािव  अिंतम भखूडंाम य ेसमािव  िविविविवसगंत सगंत सगंत सगंत ((((contravening) contravening) contravening) contravening) सरंचनांसरंचनांसरंचनांसरंचनांचा चा चा चा 

पनु वकासपनु वकासपनु वकासपनु वकास....    

 या िनयमावली िविहत के यानुसार अनु ये (permissible) एफएसआय या वर अित र  एफएसआय 
टीपी योजनेम ये असले या िवसंगत संरचनां या पुन वकास/पुनवसनाक रता खाली नमूद के या माणे 
अनुमत (admissible) असेल.  

a.  टीपी योजना पु तकाम ये न द केले या रिहवाशांना आिण िवसगंत संरचनांम ये राहणा-या 
रिहवाशांना पयायी िनवास दऊेन, यांचे मूळ धारण े  कतीही असले तरी येक  २५ चौ.मीटर 
(२६९ चौ.फूट) चटई े  असले या पुन वकास योजनमे ये समािव  केले जाईल परंतु असे क 
अंितम भूखंडा या एकूण एफएसआय चा वापर ४.० पे ा जा त नसेल. 

b.  पुन वकास योजनेम ये िव मान वािणि यक भाडके ंना समािव  कर याक रता वािणि यक 
वापरास परवानगी दली जाईल परंतु पुन वकास योजनेमधील वािणि यक े  मळू वािणि यक 

े ापे ा जा त असता कामा नये.  
c.  टी पी योजने या द तराम ये न द न झालेले परंतु िवसगंत सरंचनांम ये रहाणारे भाडेक  जे टीपी 

योजना अंितमतः मंजूर झा यानंतर आले आहते परंतु ०१.०१.१९९५ यापूव पासनू अि त वात 
आहते आिण जथेे संरचना आिण यांच े रिहवासी यांची नाव े१९९५ या िवधानसभे या मतदार 
यादीत दशिवलेली आहते ते भाडेक  पुन वकास योजनेम ये समािव  कर यास पा  राहतील.अशा 
भाडेक ंना ित भाडेक  २५ चौ. मीटर या चटई े ानुसार िनवास थान मंजरू कर यात येईल. 
परंतु असे क  सदर भूखंडाचा एकूण एफएसआय ४.० पे ा जा त असणार नाही.      

d.  भाडेक न ेधारण केले या े ा या समान बीयूए कवा २५ चौ. मीटर, यापैक  जे कमी असेल ते 
या भाडेक स िवकासक/मालका ारे िवनामू य दले जाईल.तसेच उव रत बीयुए साठी भाडेक  

आिण मालक/िवकासक यानंी पर परां या संमतीने मा य केलेली र म भाडेक ारे दली जाईल. 
यासाठीची अट मुंबई महानगरपािलके ारे पुन वकास ताव मंजूर करताना िविहत केली जाईल. 

e.  वर नमूद केले या अनु. . (a), (b), (c) आिण (d) खाली येणा-या संरचनां या ५०% े ा या 
मयादपेयत या पुन वकासा या योजनेक रता, मालक/िवकासक यांना यापुढे अित र  एफएसआय 
िमळेल परंतु असे क, अंितम भूखंडाचा एकूण एफएसआय ४.० पे ा जा त असणार नाही.   

टीप : या िनयमा या हतेुक रता िवसगंत संरचना याचा अथ खालील माणे असेल.  

i. मूळ भूखंडा या बाहरे असलेले परंतु टीपी योजनेम ये एखा ा ला वाटप कर यात आले या 
अंितम भूखंडाम ये संपूण कवा अंशत: समािव  संरचना   

ii. एखा ा ला वाटप कर यात आले या अंितम भूखंडाम ये संपूण कवा अंशत: समािव  आिण 
अंशत: अंितम भूखंडाला लागून असले या/ सावजिनक हतेूसाठी आरि त र या या जागेम य े
समािव  सरंचना.   



 

 

 

 
 
 

Yeeie - VI DeefleefjkeÌle ®eìF& #es$e efveoxMeebkeÀ [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

184 

iii. टीपी योजना े ाम ये समािव  परंत ु एखा ा ला वाटप कर यात आले या अंितम 
भूखंडा या बाहरे असले या आिण सावजिनक हतेुसाठी आरि त जागांमुळे बािधत संरचना, परंतु 
असे क अशा संरचनां या पुनवसनासाठी िनयोजन ािधकरणास कोणतीही हरकत नसेल.    

iv. तथािप, मूळ भूखंड आिण अंितम भूखंड याम ये सामाियक े  असले या संरचना, िवसगंत संरचना 
हणून िवचारात घेत या जाणार नाहीत. 

(B)(B)(B)(B) र यार यार यार या या सरेंखनाम य ेयणेाया सरेंखनाम य ेयणेाया सरेंखनाम य ेयणेाया सरेंखनाम य ेयणेा----या िव मान या िव मान या िव मान या िव मान आिण आिण आिण आिण सरंि त सरंि त सरंि त सरंि त सरंचनांसरंचनांसरंचनांसरंचनांच ेिन कासन आिण पनुच ेिन कासन आिण पनुच ेिन कासन आिण पनुच ेिन कासन आिण पनुवसनवसनवसनवसन::::    
 िव मान र या या संरेखनाम ये कवा िव मान र या या ंदीकरणाम ये येणा-या मा यता दले या 

संरचनांचे िन कासन असले या योजनेम ये याक रता र ता रेखा(रोड लाइन) िविहत केली आह े कवा िव 
िन र ता आिण रहदारी या अडचणी वरीत काढून टाक यासाठी संर ण संरचनाचंे याच शासक य 
भागाम ये पुनवसन करणे थािवत असेल तेथे, खाली नमूद केले या अट सापे  अनु ेय 

एफएसआय या पे ा जा त एफएसआय दे यास परवानगी दे यात येईल. 
a) र या या संरेखनाम ये कवा िव मान र या या ंदीकरणाम ये र ता रेषा (रोड लाइन) कवा 

िवकास िनयोजन र ता िविहत केला असेल. अशा स  (Tolerated) िनवासी संरचना 
१७.०४.१९६४ या पूव पासून अि त वात असतील आिण अ-िनवासी संरचना ०१.०४.१९६२ 
पसून अि त वात असतील. 

b) या संरचना महसूल अिभलेखा या स य उता-याम ये १९६१-६२ पूव पासून न द झाले या असतील 
कवा वर नमूद केले या आधारभूत दनांका या पूव पासून करिनधारण अिभलेखाम ये 

न दिवले या असतील.   
c) वर नमुद के यानुसार योजना भूखंड आिण संरि त संरचना या र ता संरेखनाम ये आ या असतील 

यांना याच शासक य िवभागाम ये नवीन जागी पुनवसन पुन थािपत केले जाईल.  
d) जेथे असे सरंि त संरचना आहते अशा भूखंडाचा िवकास कर याचे तािवत असले कवा असा 

िवकास सु  असेल तेथील संरचनांना या िनयमा या तरतदुी लाग ूहोणार नाहीत.   
e) जो योजना मालक/िवकासक या िनयमाचा लाभ घेऊ इि छतो, तो जेथे अस े मा यता दले या 

संरचना आहते अशा भूखंडा या मालकाशी आिण अशा संरचनांचे विहवाटदार यां याशी र या या 
संरेखनाम ये येणा-या संरचनांचे िन कासन कर यासंबंधी ि -प ीय करार क न याची 
अंमलबजावणी कर यास जबाबदार रािहल आिण याची त मंुबई महानगरपािलकेला सादर करेल.  

f) वर नमूद के या ामाणे या भूखंडावर िविहत र ता रेषा/िविन र ता यामुळे बािधत बांिधव सरंचना 
आहते असा भूखंड ह तातं रत के याची आगाऊ ताबा पावती मालकाने/िवकासकाने मंुबई 
महापािलकेला सादर करावी लागेल.  

g) र यामुळे बािधत भूखडं ह तांत रत के या या बद यात े ीय(मूळ) एफएसआय नसुार टीडीआर 
(ह तांतरणीय िवकास ह ) िमळ यास भूखंडाचा मालक पा  रािहल. अशा भूखडंाची मालक  
महापािलके या नावे मालम ा प कात न द घेत यानंतरच अशा भूखंडाच ेटीडीआर दे यात येतील. 

h) उपकर नसले या सरंचनांसरंचनांसरंचनांसरंचनां या (non cess structures) बाबतीत थळावर सरंचनांसरंचनांसरंचनांसरंचनांचे अि त व, 
सरंचनेसरंचनेसरंचनेसरंचनचे े चटई े  आिण पा  विहवाटदारांचे वा त  सबंंधीत िवभागाचे सहायक आयु  वर 
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सिव तरपणे नमुद के या माणे मािणत करतील आिण उपकर ा  संरचनां या (cess 

structures)बाबती हाडा मािणत करेल.  

i) उपकर ा  संरचनानंी असे े  ा  असेल आिण र ता ंदीकरण/िव िन र ते यामुळे बािधत असले 
तर हाडा कडून ना हरकत माणप  घेणे आव यक रािहल.  

j) पा  िनवासी/ िनवासी-वािणि यक भाडेक / विहवाटदार यांना कमीत कमी २७.८८ चौ मीटर 
कवा अि त वात असले या चटई े ाइतके े  आिण िबगर रिहवासी भाडेक /विहवाटदार  

यां या बाबतीत अि त वात असले या चटई े ाइतके े  दले जाईल.   
k) योजनेचा मालक, िव मान भाडके / विहवाटदार यां या पुनवसनाक रता आव यक असललेे 

बांधीव े  तसचे पुनवसनाक रता आव यक असले या बांधीव े ा या ५०% इतके ो साहनपर 
बीयूए िमळ यास पा  राहातील. तथािप, भूखडं/अिभ यासा यावरील एफएसआय ४.० पे ा जा त 
वाढिव यास परवानगी िमळणार नाही.  

l) जर संरचनेचा अंशतः भाग र ता संरेखनाम ये येत असेल तर असे विहवाटदार वर नमूद 
के या माणे लाभ घे यास पा  राहातील. तथािप र याखालील ह तांतरीत केले या भूखंडाचा 

े ीय (मूळ) एफएसआय इतका (समान) टीडीआर िमळ यास पा  रािहल. 
m) बािधत संरि त संरचनांमधील (affected tolerated structure) विहवाटदार/ िविहत र ता रेषा 

(रोड लाइन)/ िविन र त ेयां या सरेंखनाम ये येणा-या संरचनांचे िन कासन झालेल ेविहवाटदार 
यांचे पुनवसन झा यानतंरच ो साहनपर बांधीव े ासाठी ारंभ माणप  िमळ यास मालक 
पा  रािहल.   

n) पुनवसनासाठी फंजीबल बाधंीव े  अिधमु य न आकारता आिण ो साहनपर बाधंीव े ासाठी 
अिधमु य आका न अनु ेय असेल. 

o) रिहवासी/ रिहवासी तथा वािणि यक ताबेदारां या बाबतीत पुनवसन े  25 चौ. मी. आिण 
वािणि यक ताबेदारां या बाबतीत िव मान े  कमाल 20.9 चौ.मी. यापैक  जे कमी असेल ते 

े  या अटी सापे  र ता/िवकासिनयोजन र ता यांचा संरेखनातील, शासनाने वेळोवेळी 
अिधसूिचत के या माणे आिण स म ािधकरणाने मािणत के यानुसार संरि त (Protected) 
संरचना दखेील सदर िनयमावल या पुनवसनास पा  असतील. 

    

33(1333(1333(1333(13) ) ) ) ––––    मािहती तंमािहती तंमािहती तंमािहती तं ान आ थापनां या इमारती: ान आ थापनां या इमारती: ान आ थापनां या इमारती: ान आ थापनां या इमारती:  
खाली नमूद केले या अट या सापे , आयु ां या िवशेष परवानगीन ेिनयम  ३०, त ा मांक १२ म ये िविहत 
के या माणे, े ीय (मूळ) एफएसआय या पलीकडे एफएसआय ५.० पयत वाढिव याक रता,खाली नमूद केले या 
आ थापनानंा आयु  परवानगी दऊे शकतील  

a) सावजिनक आयटी पाकस मधील सव आयटी आिण आयटीइएस एकके.  
b) रा या या उ ोग सचंालकांनी मा यता दलेली खाजगी आयटी पाकस मधील सव न दणीकृत 

आयटी आिण आयटीइएस एकके.  
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 परंतु असे क , रा य शासना या पूव परवानगीन ेएकूण एफएसआय या कमाल ८०% एफएसआय 
आयटी/ आयटीइएस/ आयटीआधा रत आ थक सेवा यां यासाठी वापरला जाईल आिण उव रत 
२०% वािणि यक सेवासंाठी वापरला जाऊ शकेल.  

c) आयटीआधा रत आ थक सवेा,उ ोग िवभागान े यां या दनांक १३/८/०८ या शासक य ठराव 
आयएमसी/२००८/सीआर-४६/आयएनडी-२ म ये आिण उ  अिधकार सिमती आिण उ ोग 
िवभागाने वेळोवेळी सुधा रत ठरावाम ये िविहत केले या वापरासाठीच मया दत राहतील. 

d) अिधमू याचे अिधदान के यानंतर यापे ा अिधक / यापलीकडे अित र  एफएसआय मंजूर केला 
जाईल. िस  गणकाम ये दशिव या माणे संद भत जिमनी या िव मान बाजार मू या या 
२५%ट े  दराने आयटी आिण आयटीइएस वापरास, ४०% दराने आयटी आधा रत आ थक सेवा 
वापरास आिण वािणि यक वापरास १००% दराने असे अिधमू य वसूल केले जाईल. 

 परंतु असे क, जरी एकूण े ा या केवळ ८०% भाग हा आयटी आधा रत आ थक सवेांसाठी 
वापरला जात असेल तरी िस  गणकाम ये दशिव या माणे संद भत जिमनी या िव मान बाजार 
मू या या४०% र म ावी लागेल. 

e) अशा कारे आकारले या एकूण अिधमू या या २५% र मेचे शासनाला अिधदान केले जाईल 
आिण उव रत ७५% र मेचे अिधदान महापािलकेला केले जाईल.  

f) िनयोजन ािधकरणाने अशा कारे जमा केलेले अिधमू य थमत: िवकास/ऑफ साइट पायाभूत 
सुिवधांम ये सुधारणा कर यासाठी वापरावे.  

g) िवकास िनयं ण िनयमा ारे असा वापर अनु ेय असले या प ाम येआयटी आधा रत आ थक 
सवेा आिण २०% वािणि यक वापरक या साठीअित र  एफएसआय लाग ूअसेल. 

h) शासना या वेळोवेळी अ यावत केले या मािहती त ं ान धोरणानुसार वापर अनुमत कर यात 

यावेत.  

33333333    (14) (14) (14) (14) गुरांगुरांगुरांगुरां या गो ाचंेया गो ाचंेया गो ाचंेया गो ाचंे    बहृ मुबंई बाहरेबहृ मुबंई बाहरेबहृ मुबंई बाहरेबहृ मुबंई बाहरे    थलातंरणथलातंरणथलातंरणथलातंरण:        
िव मान गरुांचे गोठे बृह मंुबई बाहरेील जागी हलिव यात आ यामुळे रकामी झाले या भूखंडाचा िवकास 
कर यासाठी े ीय (मूळ) अनु ेय एफएसआय या वर ३३% पयत अित र  एफएसआय, गुरां या गो ानंी 

ा  े ावर, खाली नमूद केले या अट सापे  दला जाईल.  
I. असा अित र  एफएसआय अिधकृत/ स  (Tolerated) (०१/०४/१९६२) पूव पासून उपनगरात 

कवा िव ता रत उपनगरात अि त वात असले या गुरां या गो ाक रता उपल ध केला जाईल. 
II. या जागा गुरानंा अ य जागी थलांतरीत के यामुळे रका या झाले या आहते अशा जागांचा 

िवकास, अशा जिमनी असले या प ाला लागू िनयमावली माणे िनयिमत केला जाईल. 

III. खालील माणे सद य असले या व शासना या नगर िवकास िवभागाने गठीत केले या सिमती ारे 
येक करण िनहाय अित र  एफएसआय गणन क न ठरिवला जाईल.   

1. मु य अिभयंता (िवकास िनयोजन), बृह मंुबई महानगर पािलका, 
मंुबई.  

अ य  

2. गुरे िनयं क, एडीएफ िवभाग, मंुबई.  सद य 
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3. उपसंचालक नगर िनयोजन बृह मंुबई, मंुबई  सद य 

4. अधी क भूमी अिभलेख, मंुबई उपनगर िज हा, मंुबई  सद य 

तािवत िवकास पुढे सिमतीने िविहत केले या अशा अटी आिण शासना या नगर िवकास िवभागाम ये िनि त 
केले या अिधमू या या रकमे या अिधदान सापे  असेल.   

    

33(1533(1533(1533(15) ) ) ) ---- िनयमािनयमािनयमािनयमावलीवलीवलीवली    मांक मांक मांक मांक ३५ ३५ ३५ ३५ खाली हाडा/िगरणी कामगाराचं े गहृिनमाण यासाखाली हाडा/िगरणी कामगाराचं े गहृिनमाण यासाखाली हाडा/िगरणी कामगाराचं े गहृिनमाण यासाखाली हाडा/िगरणी कामगाराचं े गहृिनमाण यासाठी िच हां कत केले या ठी िच हां कत केले या ठी िच हां कत केले या ठी िच हां कत केले या 
जिमनीचाजिमनीचाजिमनीचाजिमनीचा    िवकासिवकासिवकासिवकास      
सं मण िशबीर/ िगरणी कामगारांचे गृहिनमाण यासाठी हाडान े हाती घतेले या जिमनी या िवकासाक रता 

े ीय (मूळ) एफएसआय सह ४.० एफएसआय, खाली नमूद केले या अटीसापे , िनयम मांक ३५ खाली 
हाडा/ िगरणी कामगारांचे गृहिनमाण या क रता िच हां कत केले या भूखंडावर मंजरू केला जाईल.   

I. िगरणी कामगारां या गृहिनमाणासाठी िच हां कत केले या भूखंडाचा िवकास केवळ िगरणी 
कामगारां या गृहिनमाणासाठी केला जाईल.    

II. हाडा सावजिनक गृहिनमाणासाठी िच हां कत केले या भूखंडाचा िवकास करताना कमान 
१००% एफएसआय केवळ िगरणी कामगारां या गृहिनमाणासाठी आिण उव रत एफएसआय 
सं मण िशबीराक रता वापरला जाईल.   

इमारती आिण अ य आव यकतांइमारती आिण अ य आव यकतांइमारती आिण अ य आव यकतांइमारती आिण अ य आव यकतांम य ेसटूम य ेसटूम य ेसटूम य ेसटू    
1) एकूण भूखंडा या ढोबळ े फळावर अनु ेय एफएसआयचे गणन केले जाईल. 
2) मनोरंजन मोक या जागा ८% पयत अनुमत  के या जातील.  
3) लगत या मोक या जागाचंी आव यकता िनयम मांक ४१ नुसार असेल.  
4) िगरणी कामगारांचे गृहिनमाण/ सं मण सदिनका आिण हाडाला ह तांतरीत कर याचे घटक 

यासाठी िनयम मांक ३१(१) या तरतुद नुसार वगळले या वापर यात येणा-या बांधीव 
े ाक रता फंजीबल एफएसआयकरीता अिधमू य आकारले जाणार नाही.  

    

33333333(16(16(16(16) ) ) ) गावठाण/ कोळीवाडागावठाण/ कोळीवाडागावठाण/ कोळीवाडागावठाण/ कोळीवाडा////आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    पाडापाडापाडापाडा    े ाे ाे ाे ाम य ेपनुबाधणी/पनु वकासम य ेपनुबाधणी/पनु वकासम य ेपनुबाधणी/पनु वकासम य ेपनुबाधणी/पनु वकास----    

गावठाण/ कोळीवाडा/ आ दवासी पाडा हणजेच धारणािधकार ‘अ’ या जिमनीवरील कोण याही मालम ेची 
पुनबाधणी/पुन वकास कर याक रता एफएसआय खालील माणे असेल.: 

(a)  ९ मीटर पे ा कमी ंद असले या र यां या लगत या भूखंडांसाठी अनु ेय एफएसआय १.५ इतका 
असेल.  

(b)  ९ मीटर आिण या न जा त ंदी या (िव मान कवा तािवत) र या या बाजू या 
भूखंडाक रता अित र  ०.५ एफएसआय वािणि यक वापराक रता, या िनयमावलीखाली नमूद 
के यानुसार लगत या मोक या जागा आिण पाक गची जागा दली जा या या सापे , दला 
जाईल.  

 परंतु असे क  वर नमूद केले या (a) आिण (b) साठी िव मान अिधकृत इमारत म ये उपयोिजत 
एफएसआय अनु ेय कर यात येईल.  
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33333(173(173(173(17))))        जवैतंजवैतंजवैतंजवैतं ानानानान    आ थापना या इमारती:आ थापना या इमारती:आ थापना या इमारती:आ थापना या इमारती:---- 
हाडा, सी झ, एमआयडीसी, सीकॉम, िसडको सार या सावजिनक सं थानी कवा यां या संयु  उप म 

कंपनीने याम ये 5१% भाग भांडवल या सं थांचे कवा यां या भाडके ंचे आह,े यांनी उभारलेली केवळ 
जैवतं ान एकके िवकिसत कर यासाठी वतं  भूखंडावरील इमारत या बाबतीत, आयु  िवशेष 
परवानगीने, िनयम मांक ३० त ा मांक १२ म ये नमूद े ीय (मूळ) एफएसआय पलीकड ेचटई े  
िनदशांक ५.० पयत वाढव याची परवानगी दऊे शकतील. आयु  अटी आिण शत  नमूद क  शकतील. 
परंतु असे क , वर नमूद केले या जैवतं ान एककासंाठी अित र  एफएसआय मंजूर कर या या 
करणाम ये, शासनाने िनि त केले या दरानसुार अिधमू याचे अिधदान मंुबई महानगरपािलकेला केले 

जाईल आिण यातील ५०% र म शासनाला दये असेल.  
    

33(1833(1833(1833(18) ) ) )     ब मजली सावजिनक वाहनतळ (पीपीएल) िवकासब मजली सावजिनक वाहनतळ (पीपीएल) िवकासब मजली सावजिनक वाहनतळ (पीपीएल) िवकासब मजली सावजिनक वाहनतळ (पीपीएल) िवकास    
र या या लगत असले या आिण/ कवा र ता भागास लगत असले या कोण याही भूखंडावर ब मजली 
वाहनतळाचा (पीपीएल) िवकास कर यासाठी शासना या पूवसंमतीन,े खाली नमूद के या माणे िनमाण 
केले या आिण मंुबई महानगरपािलकेला  िवनामू य ह तातंरीत केले या  बांधीव पा कग े ावरील 
अित र  एफएसआय (यापुढे याचा उ लेख “ ो साहनपर एफएसआय” असा केला जाईल)िजथे 
कोण याही सावजिनक हतेूसाठी आर ण केलेले नाही अशा, खाजगी मालक या जिमनीवर खाली नमूद 
केले या अटीसापे , वापर यास परवानगी दे यात येईल.: 
I.  भूखंडाचे कमान े फळ शहराम ये १००० चौ.मीटर आिण मंुबई उपनगर आिण िव ता रत 

उपनगरांम ये कमान २००० चौ. मीटर इतके असाव.े अशा सावजिनक वाहनतळा या जागेम ये 
पाक गसाठी पुरिवलेली जागा ही कमान ५० मोटर वाहनांना आव यक इतक  आिण कमान 
पा कग जागेचे े फळ ७०० चौ.मीटर अस यासापे  असावी. वाहनतळा या जागेचे ठकाण 
तळघर, तळमजला आिण उ व मजले असू शकेल याम ये उतरण/उ ाहन (रॅ प/िल ट) कवा 
दो हीचा संयोग, आगी या धो याचा िवचार करता मुख अि शमन अिधकारी यां या िवशेष 
परवानगी सापे  असू शकेल. 

II.  महापािलका आयु ां या अ य तेखाली गठीत सिमती, भूखंडा या अनु पतनेुसार महापािलका 
सावजिनक पा कगसाठी भखूंड िच हां कत करेल/िनवडेल आिण यासाठी शासनाची मा यता 
घेईल. या सिमती म ये खालील कवा यांचे ितिनधी समािव  असतील. (१) महानगर आयु  
एमएमआरडीए (२) सह आयु  पोलीस (वाहतूक) ३. उप संचालक नगर िनयोजन, बृह मंुबई (४) 
मु य अिभयंता (र ते), बृह मंुबई  महानगर पािलका (सद य सिचव)  

III.  िवकास िनयं ण िनयमावली या अ य कोण याही तरतुदीखाली अनु ेय े ीय (मूळ) एफएसआय 
या वर ो साहनपर एफएसआय या कारणासाठी दला जाईल. असा ो साहनपर एफएसआय, 

िवकास िनयं ण िनयमावली/िवकास आराख ा या अनु प याच भूखंडावर, खाली (vii)म ये 
द या माणे एकूण कमाल अनु ेय एफएसआय या एकूण मयादमे ये (ओ हर ऑल कॅप) 

वापर याचीपरवानगी दे यात येईल.   
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IV.  सदर तािवत िवकास, महापािलका आयु ां ारे िविहत केले या अ य कोण याही अट या 
सापे  असेल. . . .  

V.  सबंंधीत जमीन मालक/िवकासक/सं था/कंपनी यांना सदर सावजिनक वाहनतळ 
(पा कग)चालवता येणार नाही. 

VI.  एफएसआय या प रगणनासाठी वाहनतळाखालील े ाचे गणन केले जाणार नाही.  

VII.  या िनयमावलीतील अनु ेय पीपीएल या बीयूए या बद यातील ो साहक एफएसआय पीपीएल 
या बांधीव े फळा या ५०% इतका असेल. तसचे, या िनयमावलीनुसार ो साहनपर 

एफएसआय सह एकूण अनु ेय एफएसआय हा शहराम ये ४.० पे ा जा त आिण उपनगरे आिण 
िव ता रत उपनगराम ये ३.० पे ा जा त असणार नाही.  

VIII.  सावजिनक वाहनतळ तळमजला + ४ आिण ३ तळघरे इतके मया दत असेल.  

IX.  छो ा (लाइट) मोटर वाहनाक रता ित वाहन बीयूएची कमाल मयादा (कॅप) ५० चौ.मीटर, 
छो ा वािणि यक वाहनाक रता ६५ चौ.मीटर आिण जड मोटर वाहनासाठी /बससे साठी १२ 
चौ.मीटर असेल. पीपीएल या बीयूए नुसार ो साहनक एफएसआयचे प रगणन केले जाईल, ज े
या मानकानुसार (नॉ स) कवा पीपीएलचा वा तव बीयूए, यापैक  ज े कमी असेल यावर 
आधा रत असेल.. 

X.  खाली नमूद केले या सू ानुसार गणन केले या “अिधमू याचे” अिधदान पीपीएल या 
िवकासका ारे कर यात येईल   

 अिधमू य  = 60% [या िनयमाखाली अनु ेय ो साहनपर एफएसआयशी संबधीत अित र  

बीयूएची कमत,एएसआर नुसार – ( पीपीएल चा बांधकाम खच + पुरिवले या कोण याही 
सुिवधा/सोय चा खच + या िनयमाखाली अनु ये ो साहनपर एफएसआय या संबधीत 
(corresponding) बीयूए या बांधकाम खच)]  

  वर नमूद के या माणे अिधमू याचे गणन कर या क रता सोयी/सुिवधासंह पीपीएल या 
बांधकामाचा खच आिण या िनयमाखाली अनु ेय ो साहनपर एफएसआयशी सबंधीत बीयूए या 
बांधकामाचा खच, एएसआर नुसार आरसीसी बांधकामा या दरा या अनु मे ७५% आिण 
१२५% असेल. 

(XI)  अिधमू याचे अिधदान दोन ट यात कर यात येईल.– 50% पीपीएल साठी नामंजूरीची सूचना 

दे यापूव  आिण या िनयमानसुार अनुमत (admissible) ो साहनपर एफएसआय क रता ारंभ 
माणप  (सी.सी.) दे यापूव . 

 वर नमूद के या माणे १००% अिधमू याच ेअिधदान के यानंतर, ो साहनपर एफएसआय या 
५०% भागासंबंधी ारंभ माणप  दान कर यात येईल. पीपीएल, सव दृ ीन े पूण क न 
बृह मंुबई महानगरपािलकेला ह तातंरीत के या िशवाय कोण याही प रि थतीत ५०% उव रत 
ो साहन प  एफएसआय दला जाणार नाही.  

 पीपीएल साठी नकाराची सूचना (आय ओ डी) दे यापूव  या वष  ५०% अिधमू याचे अिधदान 
कर यात आले असेल ते वष बांधकामाचा खच तसेच अिधमू याचे गणन कर यासाठी एएसआर 
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िनि त कर यासाठी ा  धरल े जाईल. एकूण दये अिधमू यापैक  ५०% र म महारा  
शासनास आिण उवरीत र म बृह मुंबई महानगरपािलकेला दे यात येईल.  

 शासना या/महापािलके या पूवमंजूरीन े शासना या आिण महापािलके या भाडेप ावर 

दले या भूखंडाना देखील सदर िनयमावली या तरतूदी लाग ूहोतील. 

 

33 (19) 33 (19) 33 (19) 33 (19) म यव तम यव तम यव तम यव त    वािण यवािण यवािण यवािण य    िज ाम येिज ाम येिज ाम येिज ाम ये    ((((सीबीडीसीबीडीसीबीडीसीबीडी) ) ) ) वािणि यकवािणि यकवािणि यकवािणि यक    वापराचावापराचावापराचावापराचा    िवकासिवकासिवकासिवकास    कर याक रताकर याक रताकर याक रताकर याक रता    अित रअित रअित रअित र     
एफएसआयएफएसआयएफएसआयएफएसआय    
सीबीडीमधील कमाल े  असले या 2000 चौ.मी. भूखंडावर वािणि यक वापर/िवकास कर याक रता आयु  

अित र  एफएसआय 5.0 पयत िनयम 30 (A)1, त ा . 12 म ये नमूद तरतूद नुसार अनु ेय एफएसआयसह 

वापर याची परवानगी, अिधमू याचे अिधदान के यानंतर खाली नमूद केले या अटीसापे , दऊे शकतील. 

1) अित र  एफएसआय केवळ सीबीडीम ये असले या भूखंडाक रता दला जाईल ज े तािवत िविन 
र ते/ मंुबई महानगरपािलका अिधिनयमाखाली मंजरू िविहत रेषा यामुळे बािधत झाले या 

ित र  िवकास आराख ाम ये आरि त/नामिनदिशत नसतील. 

2) सीबीडीमधील आरि त/नामिनदिशत भूखंडाचा िवकास या िनयमावली या तरतदु नुसार केला 

जाईल. 

3) िनयम 30 (A) त ा . 12 या तरतुद नसुार, अनु ेय एफएसआय या कमाल 30% पयत 

िनवासी हते ू क रता िवकासासाठी वापर याची परवानगी दली जाईल. यािनयमावली माणे 

अित र  एफएसआय िनवासी वापर/ िवकासासाठी अनु ेय असणार नाही. 

4) त ा . 12 नुसार अनु ेय एफएसआयपे ा अित र  बीयूए मंजूर कर यासाठी अिधमू य 

एफएसआय 1 या मोक या िवकिसत जिमनीक रता अनु ेय एएसआर या 80% दराने आकारल े

जाईल आिण ते महारा  शासन आिण ब.ृ मंु. म. न. पा. यां याम ये समान माणात िवभाग यात 

येईल. 

5) सीबीडीमधील िवकासासाठी सव समावेशक गृहिनमाण (आय एच)  ची तरतूद लागू होणार नाही. 

परंतु असे क , वािणि यक प ाम ये तसेच रिहवासी प ाम ये असले या वतं  भूखंडास (िवकास 

आराख ाम ये आरि त/नामिनदशनाखाली आलेले े  वगळून) िव. िन. र त े मंुबईमहानगरपािलका 
अिधिनयमाखाली मंजूर िविहत रेषा अंतगत बािधत झाले या भूखंडासह संपूण वािणि यक िवकास 
करावयाचा अस यास, िनयमावली 30(A)1 त ा 12 मधील तरतूद नुसार अनु ेय एफएसआयसह 

आयु  खालील दले या तपशीला माणे एफएसआय 1 क रता या िवकिसत मोक या जिमनी या 

एएसआर या 80% दराने शु क आका न  आिण ते महारा  शासन आिण बृ. मुं. म. न. पा. यां याम ये 
समान माणात िवभागून, आिधदान के यावर एफएसआय अनु ेय क  शकतात. अशा भूखंडावर 
रिहवासी िवकास अनु ेय असणार नाही. 
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 अनुअनुअनुअनु. . . . 

....    

िवकासिवकासिवकासिवकास    आराख ातीलआराख ातीलआराख ातीलआराख ातील    तािवततािवततािवततािवत    िवकासिवकासिवकासिवकास    िनयोजनिनयोजनिनयोजनिनयोजन    

र तेर तेर तेर ते////महापािलकामहापािलकामहापािलकामहापािलका    अिधिनयमातंगतअिधिनयमातंगतअिधिनयमातंगतअिधिनयमातंगत    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    िविहतिविहतिविहतिविहत    रेषारेषारेषारेषा    यानंीयानंीयानंीयानंी    बािधतबािधतबािधतबािधत    

े ा ित रे ा ित रे ा ित रे ा ित र     आर णआर णआर णआर ण////नामिनदनामिनदनामिनदनामिनदशनशनशनशन    यानंीयानंीयानंीयानंी    ाााा     ेे ेे     वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    

भखूडंाचेभखूडंाचेभखूडंाचेभखूडंाचे    े फळे फळे फळे फळ    

कमालकमालकमालकमाल    अनु येअनु येअनु येअनु ये    

च िेनच िेनच िेनच िेन    

1  2000 चौ. मी. पयत 3 

2 2000 चौ. मी. पे ा जा त परंतु 3000  चौ. मी. पयत 4 

3 3000 चौ. मी. पे ा जा त 5 
 

33(20) 33(20) 33(20) 33(20) परवडणारे गहृिनमाण (ए एच)परवडणारे गहृिनमाण (ए एच)परवडणारे गहृिनमाण (ए एच)परवडणारे गहृिनमाण (ए एच)    

A) मुंबई महानगरपािलका/शासन/स म ािधकरण/शासनाने अिधसूिचत केललेी सावजिनक 
ािधकरणे, यां या मालक या कवा यां या ता यात असले या जिमनीवरील ए एच साठी राखनु 

ठेवले या/आरि त केले या भूखंडाचा खाली नमूद केले या अटी या सापे , अनु ेय एफ एस आय 
४.० सह िवकास कवा पुन वकास होऊ शकेल.  
1) बांध यात येणा-या सदिनकाचंे चटई े , कमीत कमी २५ चौ.मीटर अस यासापे ,  आ थक 

दृ ा दबुल घटक, अ प उ प  गट आिण म यम उ प  गट यां यासाठी कवा शासनाने 
वेळोवेळी िनि त के यानसुार असेल.  या िनयमाखाली अ य कार या सदिनकांचा 
िवकासास परवानगी दली जाणार नाही.  

2) फंजीबल एफएसआय आिण ए एच सदिनकां या िवकासाक रता िनयम ३१(१) या 
तरतुद खाली येणा-या वैिश ांसाठी साठी अिधमू य आकारले जाणार नाही. 

3) े ीय (मूळ) एफएसआयपे ा अित र  बांधीव े ाक रता मुबंई महापािलका/सावजिनक 
ािधकरण, एफएसय 1 साठी ए एसआरनुसार जिमनी या दरा या ७% ऑफसाईट पायाभूत 

सुिवधा शु क आकारले जाईल. अशा ७% सुिवधा शु कांपैक  ५/७ शु क आव यक या 
ऑफसाईट पायाभूत सुिवधाचंा िवकास कर यासाठी वाटप केले या िनधीम ये ह तांतरीत 
केला जाईल.   

4) मोक या जागांची आव यकता िनयम मांक ४१(५) नुसार मुख अि शमन अिधकारी 
यां या परवानगी सापे  असेल.  

5) एकदा का ए एच सदिनकांचा िवकास पूण झाला आिण भोगवटा माणप  दे यात आले क , 
भोगवटा माणप  द यापासून १२ मिह यां या आत कवा याआधी ए एच सदिनकांचे 
वाटप कर याची जबाबदारी मंुबई महापािलका/सावजिनक ािधकरण यांची असेल. ए एच 
साठी िवकास ताव मंजूर झाला क  मंुबई महापािलका/सावजिनक ािधकरण िव  

येस सु वात क  शकेल. 
6) अशा सदिनकां या िव मधून ा  झालेला िनधी, ए एच या िवकासाक रता ऑफसाईट 

पायाभूत आकारासह िवकासाचा खच वजा के यानंतर, ५०% र म िवकास आराख ा या 
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अंमलबजावणीसाठी वापरला जाईल आिण उव रत र म अ य ठकाणी ए एच या 
िवकासाक रता वापरली जाईल. 

7) मंुबई महापािलका/सावजिनक ािधकरण पुनवसन आिण पुन थापन (resettlement) साठी 
आरि त भूखंडावर ए एच िवकिसत क  शकेल तथािप जे हा खाजगी मालक िवकास करणार 
असेल ते हा ह ेलागू नसेल. 

8) अशा इमारती या भोगवटादारां या सं थेला मंजरू बीयूए सह जमीन भाडेप ावर दली 
जाईल.  

B)B)B)B) खाजगी भूखडंावरीलखाजगी भूखडंावरीलखाजगी भूखडंावरीलखाजगी भूखडंावरील    परवडणापरवडणापरवडणापरवडणा----या गहृिनमाणाचाया गहृिनमाणाचाया गहृिनमाणाचाया गहृिनमाणाचा    िवकास.िवकास.िवकास.िवकास.    
जे हा खाजगी मालक आरि त/नामिनदिशत नसले या खाजगी जिमनीवर ए एच सदिनका 
िवकिसत कर याचे तािवत करीत असेल आिण ए एच सदिनकांच े े  मुबंई महापािलकेला 
िवनामू य ह तातंरीत करीत असेल ते हा अनु ेय एफएसआय ४.० पयत वाढिव याची परवानगी 
दतेा येईल. 
(a)  ए एच या बांधकामा साठी एफएसआय आिण अित र  एफएसआयचे िवतरण खाली 

नमूद के या माणे असेल. 
ठकाण एकूण 

अनु ेय 
एफएसआय 

े ीय (मूळ) 
एफएसआय 

अित र  
एफएसआय 

बृ.मंु.म.न.पा. एएच क रता 
पयायी सदिनकांक रता चटई 

े  िनदशांक 

िव  
घटकाक रता 
एफएसआय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
शहर 4.00 1.33 2.67 1.67 1.0 
उपनगरे/ 
िव ता रत 
उपनगरे.  

4.00 1.00 3.00 1.5 1.5 

(b)  एन डी झेड े ाक रता अशी योजना अनु ेय असणार नाही.  

(c)  बांध यात येणा-या एएच सदिनकांक रता चटई े  ह ेआ थकदृ ा दबुल घटक, िन  
उ प  गट आिण म यम उ प  गट यां या क रता आव यक अस या माणे, शासनान े
वेळोवेळी िनि त के या माणे, कमान े  २५ चौरस मीटर अस यासापे  असेल.  

 (d)  बांधीव े  आिण चटई े  यांचे गुणो र १.२ इतके असेल याम ये सव सुिवधा आिण 
सोयी समािव  असतील. िनयम मांक ३१ नुसार एफएसआय मु  अनु ेय वैिश ांचे 

े  चटई े ा या प रगणनाक रता िवचारात घेतले जाणार नाही.  
(e)  परवडणा-या घरांक रता आरंभी भूखंड िवकिसत कर याचा हतेू मालकान े जािहर करणे 

आव यक असेल. परवडणारे गृहिनमाण आराख ावर प पणे “मंुबई महापािलकेस सुपुद 
करावयाचे” अशा एका ट पणी सह िच हां कत कर यात येईल..  

(f)  े ीय (मूळ) एफएसआय या ित र  अित र  चटई े  िनदशांक,मंुबई 

महानगरपािलकेला ०.५० िव :1 ए एच े  या माणात िवनामू य ह तातं रत 
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करावया या सदिनकां या बीयूए या पर पर संबंधाने (co-relation) दला जाईल आिण 
१००% िव  े  मा  संपणू ए एच सदिनका ह तातं रत के यानंतरच दले जाईल.   

 अ यथा, अित र  एफएसआय या वापरात न आले या िव  घटका या बद यात 
टीडीआर, या िनयमा या तरतुदीनुसर वर नमूद केले या माणात दला जाऊ शकेल. 
तथािप, अशा अनु ेय टीडीआर या 20% संपूण एएच े  मुंबई महानगरपािलकेला 

ह तांत रत के यानतंरच दला जाईल. 

(g)  ए एच सदिनका मंुबई महानगर पािलकेस िवनामू य ह तातंरीत के यानंतर, िव  
भागाक रता भोगवटा माणप  दे यात येईल.  

(h)  फंजीबल एफएसआय क रता आिण परवडणा-या गृहिनमाणाक रता िनयम मांक ३१ 
नुसार एफएसआयमु  अनु ये वैिश ांक रता अिधमू य आकारले जाणार नाही. तथािप, 
जेथे आव यक असेल तथेे मालका या िह यावर अिधमू याचे अिधदान लागू असेल.  

(i)   ऑफसाइट पायाभूत सुिवधा शु क (इ ा चर) जिमनी या दरा या ७% दरान े 1.0 
एफएसआयकरीता या एएसआर नसुार बांधीव े ाक रता े ीय (मूळ) एफएसआय या 
अित र  बाधंीव े ाकरीता दये असेल. 

(j)  े ीय (मूळ) एफएसआय व वर दले या त यामधील तंभ मांक (६) नुसार बांधीव 
े  प ामधील अनु ेय वापराक रता मालकास उपयोिजत करता येईल.   

(C)  मसाफ य/आ य योजनामसाफ य/आ य योजनामसाफ य/आ य योजनामसाफ य/आ य योजना    
मसाफ य/आ य योजनेसाठी आव यक असले या सदिनका वर नमूद केले या िनयमावली (अ) 

आिण (ब) या तरतुदीनसुार बांध याची परवानगी, बांधले या सदिनकांचा आकार अशा 
योजनां या आव यकतांनसुार अस या या अटी सापे , आयु ां या िवशेष परवानगीने दे यात 
येईल.  

33(21) 33(21) 33(21) 33(21) महापािलकामहापािलकामहापािलकामहापािलका    मडंईमडंईमडंईमडंई/ / / / महापािलके यामहापािलके यामहापािलके यामहापािलके या    ////शासना याशासना याशासना याशासना या    सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    सिुवधांसिुवधांसिुवधांसिुवधांचा िवकास/पनु वकासचा िवकास/पनु वकासचा िवकास/पनु वकासचा िवकास/पनु वकास    

(A) (A) (A) (A)     महापािलकामहापािलकामहापािलकामहापािलका    मंडईचामंडईचामंडईचामंडईचा    िवकासिवकासिवकासिवकास    आिणआिणआिणआिण    पुन वकासपुन वकासपुन वकासपुन वकास    

मुंबई महानगर महापािलकेने वतः जर , अि त वात असले या महापािलका मंडईचा कवा 

महापािलके या मालक या जिमनीवरील महापािलका मंडईसाठी आरि त /नामािनदिशत 
जिमनीचा िवकास कवा पुन वकास कर याचे तािवत केले अस यास अशा िव मान 
महानगरपािलका मडंईचा / नामिनदिशत/ आरि त जिमनीचा िवकास /पुन वकास खाली नमूद 

के या माणे होईल. 

i. अनु ेय चटई े  िनदशांक एकूण भूखंडा या ढोबळ े फळा या 5.0 असेल. 

ii. तािवत पुन वकासाम ये सदर जिमनीवरील िव मान अनु ि धारक िव े यांना, जर 
अस यास मंुबई महानगरपािलके या बाजार िवभागाने मािणत के या माणे जागांचे 
वाटप कर यात येईल. असे पुनवाटप करताना यां या िव मान चटई े ा ित र  
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(फंिजबल बांधीव े  वगळून) 20% जा त चटई े  दे यात येईल. अनु ि धारक 

िव े याचंी ि थती (Status) पुन वकासापूव  जी होती तीच राहील. 

iii. मंुबई महानगरपािलके या बाजार िवभागाने मािणत केले या िव मान अनु ि धारक 
िव े यां या पुनवसनाकरीता/पुन थापनाकरीता आव यक असलेले बांधीव े  कवा 

े ीय (मूळ) एफएसआय नसुार बांधीव े , यापैक  ज ेजा त असेल त,े केवळ मंडई या 

हतेूसाठी िवकिसत केले जाईल. आिण उव रत एफएसआयचा या प ाम ये अनु ेय 
वापराक रता आिण या िनयमां या तरतुद नु प कवा या िनयमांम ये खाली नमूद 
के या माणे वापर केला जाईल. 

iv. मंुबई महापािलकेकड े बांधलेले आिण उपल ध असले या वाणीि यक गा यांचे बाजार 
िवभागान े मािणत केले या िव मान अनु ि धारक िव े यांना थम वाटप केले 
जाईल, यानंतर मह वा या सावजिनक हतेू या क पातील क प तानंा वाटपकेल े
जाईल यानंतर ितसरा म मंुबई महानगरपािलकेने िनि त केले या धोरणानसुार नवीन 
अनु ि धारकांना दे यात येईल. 

v. उव रत बांधीव े  अ) महापािलका कायालय ब) महापािलका गृहिनमाण क) 

महापािलके या क पामुळे िव थािपत झालेले क प त ड) महापािलके या कमचारी 

वसाहती इ) महापािलका सूतीगृह/ दवाखान े /ना गृह े ग) फेरीवाला िवभाग 

(हॉकस लाझा) कवा या िनयमानुसार अनु ेय अ य उपयोगाक रता आिण महापािलका 

आयु ांनी ठरिव या माणे वापरले जाईल. 

vi. मंुबई महानगरपािलका असा िवकास वतः क  शकेल कवा सावजिनक खाजगी 
भागीदारी ारे क शकेल. 

vii. कमान 6 मीटर मोकळी जागा/ िनयम . 41(5) म ये नमूद के यानसुार मोक या 

(अनेक) जागा, अि सुर े या दृ ीने आव यकता पूण कर यासापे  पुरेशा समज या 

जातील. 

viii. मंडईचा भाग आिण अ य िवकासाक रता वगेळा पोहोचमाग दे यात यावा. 

ix. या िनयमाम ये काहीही नमूद केले असल े तरी, िव मान मंडई/ नामिनदिशत जमीन 

यावर वापराच े /आर णाचे एक करण झाले आह ेतेथ ेअशा वापराचे बांधीव े  अशा 

उपयोगाक रता वापरले जाईल. 

x. िनयम . 31 नुसार फंजीबल एफएसआय क रता अिधमू य आकार यात येणार नाही. 

(B)(B)(B)(B)        मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    महापािलकामहापािलकामहापािलकामहापािलका    ////शासना याशासना याशासना याशासना या    सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    सुिवधासुिवधासुिवधासुिवधा....    
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सावजिनक उ /सावजिनक इमारत चे बांधकाम कर याक रता महापािलका/शासना ारे यांनी 

वतः यां या मालक या भूखंडावर एफएसआय 5.0 इतका असेल आिण िनयमावली . 17 
नुसार जर खाजगी मालक िवकास करणार असेल तर असा अित र  एफएसआय उपल ध होणार 
नाही. 

िनयम . 31(3) नुसार फंजीबल एफएसआयसाठी अिधमू य आकारले जाणार नाही.    

    

३३(२२) ३३(२२) ३३(२२) ३३(२२) उपकरउपकरउपकरउपकर ाााा     ((((cessed)cessed)cessed)cessed)    इमारती ित र  िव मान िनवासीइमारती ित र  िव मान िनवासीइमारती ित र  िव मान िनवासीइमारती ित र  िव मान िनवासी    गहृिनमाण सं था, िनवासी गहृिनमाण सं था, िनवासी गहृिनमाण सं था, िनवासी गहृिनमाण सं था, िनवासी भाडेक  भाडेक  भाडेक  भाडेक  
इमारत या पनु वकासासाठी अित र  चटई े  िनदशाकं. इमारत या पनु वकासासाठी अित र  चटई े  िनदशाकं. इमारत या पनु वकासासाठी अित र  चटई े  िनदशाकं. इमारत या पनु वकासासाठी अित र  चटई े  िनदशाकं.     

उपकर ा  (cessed) इमारती ित र  िव मान िनवासी गृहिनमाण सं था, िनवासी भाडेक  अशा 
िव मान इमारत या पुन वकासा या बाबतीत, जथेे गृहिनमाण सं था/ मालक कवा यां या 
पुर क या ारे पुन वकास तािवत कर यात आला आह ेआिण याम ये सं थेचे िव मान सद य, भाडेक  
यांना पु हा समािव  कर यात येणार आह,े याक रता अित र  चटई े  िनदशांक खालील माणे 
असेल.  
१. अिधकृत िव मान बाधंीव े फळा या(बीयूए) या बाधंकामा या खचा या बद यात अित र  

बीयूए= १.५० ( एएसआर दरा माणे ित चौरस मीटर बांधकामाचा दर/एएसआर दरा माणे ित 
चौरस मीटर िवकिसत जिमनीचा दर (एफएसआय १ क रता)*(अिधकृत िव मान बांधीव े ) 
सदर ो साहनपर एफएसआय िव मान अिधकृत बीयुएपे ा 40% अिधक नसावा.   

 पुढे असे क, िव मान अिधकृत बीयूए आिण उपरो  नमूद के या माणे ो साहनपर बीयुए 

अनु ेय एफएसआय 2.0 पे ा कमी असेल तर सोसायटी अिधमू य आका न दला जाणारा 

अित र  एफएसआय/टीडीआर अनु ेय एफएसआय 2.0 या मयादपेयत घेऊ शकतात.  

2.  यावेळी चिलत असले या िनयमानुसार अिधमू य आका न जर िजना, िल ट आिण िल ट लॉबी 
एफएसआयमु  कर याचा दावा केला असेल तर अस े े  केवळ या मयादपेयत अिधमू य न 
आकारता एफएसआयमु  मंजूर केले जाईल. जर पूव या िवकासाम ये िजना, उ ाहन आिण 
उ ाहना या लॉबीचे एफएसआय म ये प रगणन केललेे अस यास, अनु. मांक १ म ये नमूद 
के यानुसार अशा े ावर अित र  एफएसआय सु ा दला जाईल आिण या िनयमावलीनुसार 
अिधमू य आका न असे े  एफएसआय मु  उपल ध केले जाईल.   

3.  याम ये सं थे या िव मान सद यांना/ भाडेक ंना पु हा समािव  (reaccommodated) 
कर याचे तािवत कर यात आले असेलआिण यावेळी चिलत असले या िनयमानुसार अिधकृत 
िव मान बीयूए हा िवभागीय (मूळ) एफएसआय पे ा जा त असेल, केवळ अशा करणाम ये हा 
िनयम लागू राहील.  

4.  ३० वष जु या अिधकृत इमारत या पुन वकासाक रता हा िनयम लागू राहील  

5.  िनयम मांक 33(5), 33(7), 33(8), 33(9), 33(9)(A), 33(10), 33(10) (A), 33(20) (A), 

33(21) खालील लागू असले या िव मान/ तािवत पुन वकास तावांक रता ही िनयमावली 
लागू होणार नाही.  
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 प ीकरण: - यावष  आयु ांकडे संपूण पुन वकास ताव सादर कर यात आला आह े यावष या 
जानवेारी मिह या या १ तारखेला जे वय असेल, ते वय या इमारतीच े ा  धर यात येईल आिण 
भोगवटा माणप  द या या तारखेपासून गणन केल े जाईल. कवा या इमारत या थम 
करिनधारणाची तारीख मुंबई महानगरपािलके या करिनधारण अिभलेखाम ये उपल ध असेल या 
तारखेपासनू गणन केले जाईल.   

6.  ह ेअित र  बाधीव े  िनयम मांक 14(A), 15, 16 आिण 17 नुसार, जर अस यास, अनु ेय 
असले या अित र  बांधीव े ा या ित र  असेल.  

7.  िनयम मांक 31(3) खाली अनु ेय फंजीबल एफएसआय हा अिधकृत िव मान बाधीव े ा या 
बांधकाम खचा या बद यात अित र  बांधीव े  आिण अिधकृत िव मान बाधीव े ावर, 
अिधमू याचे अिधदान के यानंतर दला जाईल.  
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भागभागभागभाग    VII 
भवूापर भवूापर भवूापर भवूापर वग करण आिण वग करण आिण वग करण आिण वग करण आिण अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर 

 

३४३४३४३४....        भवूापराच ेभवूापराच ेभवूापराच ेभवूापराच ेवग करण वग करण वग करण वग करण आिण आिण आिण आिण अनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापरअनु ये वापर    
तािवत भवूापर आराख ात पाच भवूापर े े द शिव यात आले आह.े 

प ीकरणः जिमनी या दले या भूभागा या भूवापर े  िनि त कर यासाठी िवकास 
आराख ातील सबंंिधत तािवत भवूापर नकाशा संद भत करावा. अंितमतः बृह मंुबई 
महानगरपािलके या वबेसाइटवर वबे-सुसगंत नकाशे उपल ध केले जातील. िजथे सबंंिधत 
भूखंडाचा िवभाग, पोटिवभाग/गाव/ नागरी िनयोजन योजना आिण भूमापन मांक 
(सी.एस. मांक, सीटीएस मांक कवा एफ.पी. मांक) द यावर भूवापर े ाची खातरजमा 
करता येईल. 
 

११११     सवसाधारणसवसाधारणसवसाधारणसवसाधारण    
 कोण याही जिमनी या िवकास करावयाचा अस यास या जिमनीचा तािवत वापर हा 

या प ामधील (Zone) अनु ेय वापरांशी ससुंगत असणे आव यक आह.े 
 

२२२२  भूवापर प ां याभूवापर प ां याभूवापर प ां याभूवापर प ां या    ा याा याा याा या     
 खालील पाच भूवापर े े तािवत भवूापर आराख ावर आरेिखत कर यात आललेे आह.े                                           

त ा माकंः अ त ा माकंः अ त ा माकंः अ त ा माकंः अ भवूापर प ां याभवूापर प ां याभवूापर प ां याभवूापर प ां या    ा याा याा याा या    
ेे ेे     ितिनिध वितिनिध वितिनिध वितिनिध व    ापक ा याापक ा याापक ा याापक ा या    

िनवासी े  
(आर- े )  

आर िनवासी प ा हा िम  वापर प ा असून ामु यान ेिनवासी वापराकं रता आह ेआिण 
येथे िविन द  के या माणे इतर वापरसु दा अनु ेय आहते. 

वािणि यक े  
(सी- े ) 

सी वािणि यक प ा हा िम  वापर प ा असून ामु याने वािणि यक वापराकं रता आह े
आिण यथेे िविन द  के या माणे इतर वापरसु दा अनु ेय आहते.  

औ ोिगक े  
(आय – े ) 

आय औ ोिगक े  ह े उ पादन ाथिमक काय ठेवणारे े  आह.े यािशवाय, गोदाम े
आिण लॉिज टीक याचा वापर सु दा अनु ेय आह.े नवीन औ ोिगक उप म 

दषूणकारी नसललेे, धोकादायक नसलले ेआिण महारा  दषूण िनयं ण मंडळा या 
(एमपीसीबी) ना हरकत माणप ा सापे  असतील. िव मान औ ोिगक 
वापरक याचे संर ण एमपीसीबी या माणप ा या सापे  केले जाईल. जिमनी या 
भूवापराचे पांतरण सदर िनयमावलीम ये नमूद के या माण ेकरता येईल. 

नािवकास े  एनडीझेड ना िवकास े  (एनडीझेड) ह े एक अस े े  आह े यात सभंा  िवकास मता 
असललेी जमीन भिव यातील िवकासासाठी आरि त केली जाते. 

नैस गक े  े/ 
प े 

एनए नैस गक े  प ा (एनए) हा पयावरणदृ या संवेदनशीर असून बांधीव िवकासासाठी 
सुयो य नाही. 

टपः जेथे े ाची सीमा भूखंडात िवभािजत करते तेथ ेआयु  सदर िनयमावलीमधील हतेू व आशय 
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यास सुसगंत रा न े ाची ह  सुधा  शकतात. 
 

३३३३        े ामं ये अनु ये े ामं ये अनु ये े ामं ये अनु ये े ामं ये अनु ये असलले ेअसलले ेअसलले ेअसलले ेवापर आिण वापर आिण वापर आिण वापर आिण सहा यकारी वापरसहा यकारी वापरसहा यकारी वापरसहा यकारी वापर    
 सदर िनयमावल चे उ  दले या जिमनी या भभूागावर पयावरणदृ या ससुंगत 

वापराला परवानगी दे याच ेआिण मु य वे सुसंगत नसले या वापरांना ितबंध कर याच े
आह.े सदर िनयमावलीअंतगत िविश र या न दवललेा उप म तािवत नस यास, 
याची मा यता कवा अमा यता आयु ां या िवशेष परवानगीने िनि त केली जाईल. 

 

३.१३.१३.१३.१        भवूापर अनु ये भवूापर अनु ये भवूापर अनु ये भवूापर अनु ये कर यासबंधंी या अटीःकर यासबंधंी या अटीःकर यासबंधंी या अटीःकर यासबंधंी या अटीः    
 े ांम ये भूवापर अनु ेय अस या या आिण त ा मांक क म ये तपशीलवार 

द यानुसार आव यक असले या अटी सदर िनयमावलीम ये खालील त ा 
मांक ब म ये नमूद केले आहते. 

    

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ''''बबबब''''    खालील अट नसुार अनु ये खालील अट नसुार अनु ये खालील अट नसुार अनु ये खालील अट नसुार अनु ये भवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटा    
अन.ु .अन.ु .अन.ु .अन.ु .    खालील अट नसुार अनु ेय खालील अट नसुार अनु ेय खालील अट नसुार अनु ेय खालील अट नसुार अनु ेय भवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटा    

१ वतं  भूखंड 
२ वतं  इमारत 
३ वतं  पोहोचमागासह वतं  वग 
४ वतं  पोहोचमागासह वतं  मजला  
५ तळमज यावर  
६ तळमज यावर वतं  पोहोचमागासह  
७ ि ट टम ये 
८ पोिडयम या वर 
९ तळमजला /ि ट ट, पिह या आिण दसु या मज यावर वतं  पोहोचमागासह  

१० ग ीवर 
११ भूखंडाचे कमान े फळ १००० चौ. मी. 
१२ भूखंडाचे कमान े फल २५०० चौ. मी. 
१३ भूखंडालगत या र याची कमान ं दी ९.०० मीटर 
१४ भूखंडालगत या र याची कमान ं दी १२.०० मीटर  
१५ भूखंडालगत या र याची कमान ं दी १३.४० मीटर  
१६ भूखंडालगत या र याची कमान ं दी १८.३० मीटर  

१७ 
भूखंडालगत या र याची कमान ंदी १८.३ मीटरपे ा अिधक असले या आिण खाली (अ) म ये नमूद 
केलेल ेर ते वगळता, अनु ेय 

१८ मुख वापरा या ५० ट े  चटई े ापयत मया दत सव सहा यभूत वापर 
१९ बाज्ू या आिण मागील बाजू या प रिमतीय मोक या जागांची कमान ं दी ६.० मीटर 

२० एकमजली वतं  कवा िनम वतं  सरंचनेत येक  १०० चौ.मीटरपे ा अिधक े फळ नसलेला 
घटक 
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अन.ु .अन.ु .अन.ु .अन.ु .    खालील अट नसुार अनु ेय खालील अट नसुार अनु ेय खालील अट नसुार अनु ेय खालील अट नसुार अनु ेय भवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटाभवूापर आिण भोगवटा    
२१ आयु ां या िवशेष परवानगीन े 
२२ पोिलस आयु ां या परवानगी या सापे  
२३ वाहतकू पोिलसां या परवानगी या सापे   
२४ बृह मुंबई महानगरपािलके या कायकारी आरो य अिधका या या परवानगी या सापे  
२५ उ ोग संचालकां या परवानगी या सापे   
२६ फोटक िनयं कां या परवानगी या सापे   
२७ बाजू या आिण मागील बाजू या प रिमतीय मोक या जागांची कमान ं दी-९.० मीटर. 
२८ िनयम माकं ४१ नसुार िवलगीकरण अंतर (Segregating distances) कायम राखून  

 

(अ)  (१)  सव तुगती महामाग/ मु  माग 

      (२)  पूव-पि म कॉ रडॉर हणजे जोगे री िव ोळी लक रोड, गोरेगाव मुलुंड लक रोड- 
जनरल अ णकुमार वै  माग, सांता ू झ चबूर लक रोड, घाटकोपर मानखुद लक रोड, 
अंधेरी-घाटकोपर लक रोड, मथुरादास िवसनजी माग (अंधेरी-कुला रोड), जय काश 
रोड. 

      (३)  पि म कॉ रडॉर: रगल िसनेमा जं शनपासून ते िव लभाई पटेल रोड, मादाम कामा 
मागासह खार े , नतेाजी सुभाष माग, डॉ. एन. ए. पुरंदरे माग, बाबुलनाथ माग, 
जि टस पाटकर माग, भुलाभाई दसेाई माग, लाला लजपतराय माग, डॉ. अॅनी बेझंट 
माग, वीर सावरकरमाग, माहीम कॉजवे, िव लभाई रोडपासून या या िच कार धुरंधर 
मागापयत या जं शनपयत, खार आिण जु  तारा माग. 

  (४)  म यवत  कॉ रडॉर.- रगल िसनेमा जं शनपासून त े ही. एन. पुरव माग, तभु, महा मा 
गांधी मागासह, दादाभाई नौरोजी माग, लोकमा य टळक माग, डॉ. बाबासाहबे 
आंबडेकर माग, शीव माग, ता या टोपे माग, अणुश  नगरपयत ही. एन. पुरव माग. 

 (५)  (अ) इतर र ते जस ेशहीद भगत सग माग, लोकमा य टळक माग, एल. जगमोहनदास 
माग (नेपीय सी माग), भुलाभाई दसेाई माग (वाडन रोड), ऑग ट ांती माग- 
वाळके र माग, एस. के. बरोगवाला माग (अ टामाऊंट माग), डहाणूकर माग 
(कामायकल माग), मानव मं दर माग. 

  (ब) ४५.७० मीटर आिण यापे ा अिधक ं दी असलेले तािवत र त.े 
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३.२३.२३.२३.२  िविवध भवूापर आिण िविवध भवूापर आिण िविवध भवूापर आिण िविवध भवूापर आिण भोगवटा अनु येभोगवटा अनु येभोगवटा अनु येभोगवटा अनु ये    कर याकर याकर याकर यासाठीसाठीसाठीसाठी या या या या अटीःअटीःअटीःअटीः----    
िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक प ांम ये त ा मांक ब म ये िविन द  
के या माणे िविवध भवूापर आिण भोगवटा यांना अनु ेय कर यासाठी लागू असले या 
अटी खालील त ा मांक क म ये नमूद कर यात आ या आहते. 

पी (P) 
“पी” हणजे एखा ा े ात अट िशवाय अनु ेय वापर दशिवतो. जे हा अटी 
"पी" या सूचनेिशवाय िनदिशत केले या असतात ते हा या अट या पूततवेर या 

े ात वापर अनु ेय असेल.  
एऩपी 
(NP) एखा ा े ातील अनु ेय नसलेला वापर दशिवतो. 
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त ा त ा त ा त ा . . . . ''''कककक''''. . . . िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक े ामं य ेवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक े ामं य ेवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक े ामं य ेवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक े ामं य ेवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता 
दे यासाठी अटीदे यासाठी अटीदे यासाठी अटीदे यासाठी अटी    

अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
१ िनवासी  पी १ कवा २ 

कवा ३  
एनपी सीबीडीबाबत अट १ कवा २ कवा 

३ या पूतते या सापे  
एफएसआयचे िनयम मांक 
३३(१९) नुसार िनयमन कर यात 
येईल. 
 

२ वतं , िनम वतं  आिण ब कुटंुबीय 
या सार या सव घरातून करता येणारे 

ावसाियक कामांसहीत – 
सवसाधारण गृहउ ोग 

पी १ कवा २ 
कवा ३  

एनपी 

३ वृ द आिण अपंग यांची काळजी घेणा-
या िनवासी या, अनाथालये, 
मुलांक रता व तीगहृे/ मुले आिण 
ि यांसाठी सं था   

१ कवा २ कवा 
३ कवा ४ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४ 

एनपी 

४ लघुकालीन िनवास व था  
(i) चार कवा पंचतारां कत हॉटे स  

१ कवा २ आिण   
११, १६, २१ 

१ कवा २ 
आिण ११, 
१६, २१ 

१ कवा २ 
आिण ११, 
१६, २१, 
२८ 

महारा  पयटन िवकास 
महामंडळाकडून िन कासन ा  
कर यात यावे. 
 

 (ii) तीन तारां कत हॉटेले 

 

१ कवा २ आिण 
१५, २१, 

१ कवा २ 
आिण १५, 
२१,  

१ कवा २ 
आिण  १५, 
२१, २८ 

 (iii) इतर वगातील हॉटे स 

 

१ कवा २ कवा 
३, आिण १४, 
२१  

१ कवा २ 
कवा ३, 

आिण १४, 
२१ 

१ कवा २ 
कवा ३, 

आिण १४, 
२१,२८ 

महारा  पयटन िवकास 
महामंडळाकडून िन कासन ा  
कर यात यावे. िनवासी संकुलातील 
३ या बाबतीत ती अट मांक १८ 
या सापे  असेल. 

 iv) मोटे स, रसॉटस  १ कवा २  आिण 
१४, २१ 

१ कवा २ 
कवा ३ 

आिण २१ 

१ कवा २ 
आिण २१, 
२८ 

िनवासी संकुलातील ३ या बाबत 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

 v) गे ट हाऊसेस, स कट हाऊसेस, 

वसितगृहे आिण बो डग/ लॉ जग 
हाऊसेस, धमशाळा  

१ कवा २ कवा 
३ कवा ४ आिण 
१३ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४ 

१ कवा २ 
आिण २८ 

३ कवा ४ आिण िनवासी 
संकुलांबाबत ती अट मांक १८ या 
सापे  असेल. 

 vi) लब हाऊसेस कवा ायामशाळा 
ए टशन काऊंटर कवा बँके या 
शाखेसह 

१ कवा २ १ कवा २ एऩपी  

 सवसाधारण शेती, हॉ क चर आिण 
पो ी फा मग (परंतु डेअरी फा मग 
नाही) 
    

१ कवा २ १ कवा २ एनपी १ हे टरपे ा कमी नसेल इत या 
मोजमापा या भूखंडाम ये ितप ी 
०.२५ चौ.मीटर बांधीव 

े फळा या दराने कु कुटपालनाला 
अनु ेयता. परंतु असे क  घाण वास, 
धूळ आिण/ कवा घाण िनमाण 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
होणार नाही, संकुलात उ पा दत न 
झाले या उ पादनांची िव  होणार 
नाही आिण सहा यभूत इमारती 
सीमारेषेपासून ९ मीटरम ये कवा 
भूखंडापासून कवा मु य 
इमारत पासून ६ मीटरम ये 
नसतीलः 
परंतु असे क , जागवेरील उ  िनबध 
केवळ घरातील वापरासाठी 
ठेवले या 
क ब ांसाठी/कु कुटपालनासाठी 
लागू होणार नाहीत. 

५ A) दंत, वै क य वसाियक, 
रोगिनदान योगशाळा, िनदान 
दवाखाने, ने तपासणी दवाखाने, 
पशुतपासणी दवाखाने आिण इतर 
वै क य संबंिधत सेवा णांसाठी 
अंतगत बे डग सुिवधांिशवाय वै क य 
सेवा सुिवधा 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६ कवा 
९  

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 
कवा ९ 

एनपी ३, ६, ९ आिण िनवासी 
संकुलांबाबत या अट मांक १८ 
या सापे  असतील. 

 

 B) सूतीगृहे, पॉलीि लिन स, 
शुषु ाय, ने  णालये आिण इतर 
त सम वै क य सुिवधा अशा 
राह या या सुिवधा असले या 

णांसाठी या आरो य सुिवधा 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६ कवा 
९ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 
कवा ९ 

एनपी सदर िनयमावली अि त वात 
ये यापूव  वापरात अस या या 
प रि थतीत िनयम मांक ३, ६, 
आिण ९ या पूततेिशवाय सदर 
वापराला अट मांक २१ आिण २४ 
या पूतते या सापे  परवानगी 
दली जाऊ शकते. 

६ इतर सव सुधारणा णालये आिण 
मानसशा ीय सं था, मुलांसाठी या 
सं था, वृ ांसाठी कवा िवधवांसाठी 
आ म आिण णालये (पशु णालये 
वगळता)  

१ कवा २ कवा 
३ आिण १६ 

१ कवा २ 
कवा ३ 

आिण १६ 

एनपी िवशषेतः संसगज य रोगां या 
उपचारांसाठी णालय कोण याही 
सीमारेषेपासून ३६ मीटरपे ा कमी 
अंतरावर ि थत असू नयेत. िनवासी 
संकुलांमधील ३ या बाबतीत ती अट 

मांक १८ या सापे  असेल. 
७ (i) पूव ाथिमक शाळा, माँटेसरी 

शाळा, कडरगाटन शाळा, बालवा ा 
आिण को चग लासेस 
 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६ कवा 
९ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 
कवा ९ 

एनपी िनवासी इमारत म ये कमान ४० 
चौ. मीटर े फळ अस यास 
अनु ेय आिण ३, ६, ९ बाबत 
इमारतीतील रिहवाशांना कोणताही 

ास न हो या या सापे  अनु ेय. 
िनवासी संकुलांम ये ३, ६, या 
बाबतीत ही अनु ेयता अट मांक 
१८ या सापे  असेल. 

 (ii) ाथिमक शाळा / ाथिमक आिण १ कवा २ कवा १ कवा २ एनपी िनवासी इमारतीत वापरकता ३ 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
मा यिमक शाळा  ३ कवा १३ कवा ३ 

कवा १३ 
नुसार तािवत कर यात आ यास 
रिहवाशांना ास न हो या या 
सापे  आिण अट मांक २१ नुसार 
अनु ेय असेल. िनवासी संकुलांम ये 
३ या बाबतीत ही अनु ेयता अट 

मांक १८ या सापे  असेल. 
 (iii) संल  शाळा आिण महािव ालये 

इतर उप मासह जसे डा, 
मनोरंजना मक, सां कृितक आिण 
शै िणक पाठबळ सेवा. शै िणक 
िव ापीठे, वसितगहृ े

१ आिण १४ १ आिण १४ एनपी  

८ सदर त यात िविन द  न केलेले इतर 
सं था मक वापर  

१ कवा २ कवा 
३ कवा ४ आिण 
१५ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४ 

आिण १५ 

एनपी िनवासी संकुलांमधील ३ कवा ४ 
या करणी ही परवानगी अट 
मांक १८ या सापे  असेल. 

९ पोिलस ठाणे, शासक य कवा 
महानगरपािलका उपकायालये, 
बँकां या शाखा सुरि त ठेव 
हॉ सहसह, टेिलफोन ए चज, 

दतूावास कायालयांची उपकायालये, 
वीजपुरवठा कंपनीची उपकायालये, 
पो ट ऑॅ फस, नागरी संर ण वॉडन 
चौक  आिण थमोपचार चौक , 
होमगाड आिण नागरी सुर ा क  

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६ 
आिण १४ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४ 

३, ६ या बाबत िनवासी 
संकुलांम ये ती अट मांक १८ या 
सापे  असेल.  

१० वीज ाहक/ िवतरण उपक े  १ कवा २ कवा 
३ कवा ६ कवा 
७ कवा ८ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 
कवा ७ 
कवा ८ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 
कवा ७ 
कवा ८ 

 

११ अि शमन क   १ कवा २ कवा 
३ आिण १३ 

१ कवा २ 
कवा ३ 

आिण १३ 

१ कवा २ िनवासी संकुलांमधील ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

१२ 
 

वीज िवतरण / हण उपक , 
सावजिनक सुिवधा आिण सेवा जसे 
उ लन क , सांडपाणी िव हेवाट काम, 
पाणीपुरवठा थापना आिण यांचे 
सहा यभूत संरचना 

१ आिण २  कवा 
१४ 

१ आिण २ 
आिण १२ 

१ कवा २  

१३ सुिवधा दकुाने ५, १४ आिण १८ पी एनपी गावठाण आिण कोळीवा ा या 
े ात ९.० मीटर आिण यापे ा 

जा त ं द र यावंर अनु ेय 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
१४ छाचािच ण टुिडओ योगशाळांसह, 

झेरॉ स, ि हिडओ टे पग आ थापना 
इ यादी, कोण याही सावजिनक 
सुिवधेची थािनक उपकायालये, 
सावकाराचे दकुान, काळजीवाहकाची 
जागा, खासगी लॉकस, डेटा ोसे सग 
एकक यात संगणका या मदतीने 
डे कटॉप पि ल शगचा समावेश आह,े 
पयटन एज सी, हवाई ित कट बु कग 
आिण िव  एज सी, जमीन कवा 
जल वासासाठी कवा इतर 
कोण याही कार या पयटनासाठीची 
वाहतूक कवा च पल दु ती आिण 

डासािह य दकुाने, मासळी कवा 
मटण कवा शीत पदाथ भांडार. 

५,१४ आिण १८   पी    पी यके ठकाणी ९ पे ा अिधक 
रोजगारावर नसलेले कमचारी आिण 
छायािच ण टुिडओ, योगशाळा 
आिण झेरॉ स, ि हिडओ टे पग 
आ थापनांसाठी ३.७५ 
कलोवॉ सपे ा अिधक नसेल 

इत या िवजेचा वापर. 
 

 

१५ कपडे आिण इतर सािह य गोळा करणे, 
व छ करणे, इ ी करणे आिण 

डाइंग या आ थापना तसेच 
िवतरणासाठी दकुाने 

५ कवा ६ कवा 
१६,१७ 

 ५ कवा ६      पी िनवासी संकुलांम ये ५, ६ बाबत 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 
व छता, इ ी आिण डाइंग या 

आ थापना िव मान सेवा औ ोिगक 
इ टेटम ये अनु ेय असतील. 

१६ िशवणकाम, भरतकाम आिण 
बटणकाजा कर याची दकुाने 
 

५ कवा ६ आिण 
१६, १७ 

 ५ कवा ६      पी िनवासी संकुलांम ये ५, ६ बाबत 
अट मांक १८ या सापे  असेल.     

यके ठकाणी ९ पे ा कमी नाहीत 
अशा ना रोजगार दला असेल. 
िशवणकाम, भरतकाम आिण 
बटणकाजा कर याचे भांडार यांना 
सेवा औ ोिगक इ टेटम ये 
परवानगी दली जाऊ शकेल. 

१७ कपडे धुलाई आिण इ ी आ थापना 
 

५ कवा ६  आिण 
१६,१७ 

५ कवा ६   पी यके ठकाणी २०० चौ.मीटरपे ा 
अिधक चटई े  नसलेले आिण ५९ 
अंश सेि सयसपे ा कमी लॅश पॉइंट 
इत या ावणांचा वापर नसलेले 
३० कलोपे ा अिधक कोर ा 
भाराची मता असले या मिश स 
आिण ९ पे ा अिधक रोजगारावर 
नसले या कमचारी कामावर ठेवलेले 
असेल. परंतु असे क , एकूण वीज 
आव यकता ४ कलोवॉ सपे ा 
अिधक नसेल. िनवासी संकुलांम ये 
५, ६ या बाबतीत या अट मांक 
१८ या सापे  असतील. कपडे 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
धुलाई आिण इ ी आ थापना 
िव मान सेवा औ ोिगक इ टेटम ये 
अनु ेय असतील. 

१८ कॉफ  दळ या या आ थापना  
 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ५ कवा 
६  आिण १६,१७ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ५ 
कवा ६   

     पी ०.७५ कलोवॉ सपे ा अिधक नसेल 
अशा िव ुत मो ट ह िवजेसह 
( येक  वैयि क मोटर या ०. 
०२५ कलोवॉ स) 
िनवासी संकुलांम ये ३,५,६ बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल. 

१९ िहट ग रे जरेशन कवा 
एअरकंिडश नग या उ ेशांसाठी वीज 
वापरणा या आ थापना 
 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ५ कवा 
६  आिण १६,१७ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ५ 
कवा ६   

पी िनवासी संकुलांम ये ३,५,६ बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल. 

२० केरोिसन आिण बाटलीतील वायचूी 
घरगुती वापरासाठी मो ा 

माणावरील साठवणूक 
 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ५ कवा 
६  आिण १६, 
१७, २१ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ५ 
कवा ६  

आिण २१ 

21 िनवासी संकुलांम ये ३,५,६ बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल. 

२१ मासळी कवा मटण, भा या, फळे, 
फुले, बफातील मासे, बफातील मटण 
कवा शीत पदात दकुाने, कोळसा 
कवा जळणाची दकुाने  

५,१४ आिण१७ 
आिण १८ 

५ एनपी गावठाण आिण कोळीवा ा या 
े ात ९.० मीटर आिण यापे ा 

अिधक ं दी या र यांवर अनु ेय 
 

२२ सोनार, लोहार, घ ाळे आिण 
कालदश  दकुाने, इलेि क सािह य 
आिण याची दु ती, सायकलची 
दकुाने आिण यांचे भाडे आिण दु ती, 
ऑि टकल लास ाइं डग आिण 
दु ती, संगीत साधने दकुाने आिण 
यांची दु ती, छायािच  े मग, 

रेिडओ, दूरदशन आिण घरगुती 
उपकरणांची दकुाने आिण यांची 
दु ती, छ ीची दकुाने यां यी 
दु ती आिण यां या कापडाचे काम 

५, १४ आिण १७ 
आिण १८ 

१ कवा २ 
कवा ९ 

१ कवा २ गावठाण आिण कोळीवा ा या 
े ात ९.० मीटर आिण यापे ा 

अिधक ं दी या र यांवर अनु ेय 
आिण यके ठकाणी 9 पे ा जा त 
रोजगारावर नसलेले कमचारी.  

. २८ या सापे  घातक 
औ ोिगक े ां या प रसरात 
 

२३ अ) कलादालन हणजे दशन दकुाने 

ब) वैयि क सेवा आ थापना  

क) वाहनचालक िश ण सं था 

ड) केशकतनालये आिण युटी पालस  

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६ कवा 
२० आिण १६, 
१७ 

पी एनपी िनवासी संकुलांम ये ३, ६ आिण २० 
बाबत ती अट मांक १८ या 
सापे  असेल. 

२४ एखा ा संकुलातील रिहवाशीची १८ पी एनपी िनवासी संकुलातील कोण याही 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
संकुलातील ावसाियक कायालये 
आिण अ यास आिण िनवासी 
संकुलां या वापराबाबत कवा एखा ा 
इमारतीतील रिहवाशाने चालवलेले 
वै क य आिण दंतवै क य 
सेवाक याचे दवाखाने यात केवळ 
कोण याही आंतर ण कायािशवाय 
केवळ बा  ण उपचार सुिवधा 
असतात. 

 मज यावर येक  ५० 
चौ.मीटरपे ा अिधक नसले या 
चटई े ावर 
    

२५ ावसाियक कायालये आिण सेवा 
आ थापना 
 

१ कवा २ कवा 
३ आिण १६ 

१ कवा २ 
कवा ३ 

आिण १६ 

एनपी िनवासी संकुलांम ये ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

२६ उपहारगृहे, खा गहृे, आहा रका, 
आइस म आिण दधुाची पालस  
 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६  कवा 
९ आिण १६ 
आिण १७ आिण 
१८ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६  
कवा ९ 

एनपी  िनवासी संकुलांम ये ३, ६, ९ बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल. 

२७ करकोळ ापार आिण दकुाने/ 
भांडारे कवा रटेल उ ोग 
चालव यासाठी दकुाने 

६ कवा २० 
आिण १६,१७, 
१८  

६ कवा २०  
कवा ९ 

आिण १७ 

एनपी वाला ाही पदाथाची साठवणूक 
कवा िव  अट मांक २१ या 

सापे  अनु ेय असतील. िनवासी 
संकुलांबाबत ती अट मांक १८ या 
सापे  असेल. 

२८ मॉ स/ शॉ पग सटस /मि ट ले स / 
िडपाटमटल टोअस आिण वतं  
बाजारपठे इमारत यां या सहा यभूत 
साठवणुक सह  

१ कवा २ आिण 
१६ 

१ कवा २  एनपी वाहतूक व थापन/ धारण 
मा गकेत अित र  ३.० मीटर 
मोकळी जागा समोर या बाजूस 
ठेव यात यावी. 

२९ वापरले या कवा सेकंड हँड मालाची 
िव  मचडाइजसाठी, जंक, सुती 
आिण इतर कचरा पोती कवा इतर 
कोणतेही अवमानकारक सािह य  

१ कवा २ आिण 
१६, १७ 

१ कवा २ पी  

३० फ नचर आिण घरगुती मालाची 
साठवणूक 

१ कवा २ आिण 
१६, १७ 

१ कवा २ पी  

३१ इमारत सािह याची करकोळ िव , 
खुली कवा बं द त 
 

१ कवा २ आिण 
१६, १७ 

१ कवा २ पी ित आ थापना ५०० चौ. 
मीटरपे ा अिधक चटई े  नसलेले 

३२ पा राय झग आिण दधू या क  
यके  ९ पे ा अिधक रोजगारावर 

नसलेले कमचारी आिण १०० चौ. 
मीटरपे ा अिधक नसलेला अशा 
जागेत ७.५ कलोवॉ स मो ट ह 

१ कवा ६ कवा 
२० आिण १६, 
१७ 

१ कवा ६ 
कवा २०  

पी  
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
श सह 

३३ दु ती, व छता दकुाने आिण 
िव षेणा मक, योगा मक कवा 
तपासणी योगशाळा 
 

१ कवा २ कवा 
६ कवा २० 
आिण १६, १७ 

१ कवा २ 
कवा ६ 
कवा २० 

पी यके ठकाणी १५ पे ा अिधक 
रोजगारावर नसलेले कमचारी (परंतु 
यात धुलाई आिण डाइंग या 

आ थापनांचा समावेश नसेल यात 
५० अंश से. लॅश पॉइंटपे ा कमी 
पॉइंट असले या व छता कवा 
डाइंग इंधनाचा वापर केलेला असेल 
आिण ३० कलोपे ा अिधक 
कोर ा भराची मता मशीनम ये 
नसेल कवा इतर कोणतीही 
आ थापना िजथे दगुध, धूळ, धूर, 
वायू, आवाज कवा थरथर कवा 
सावजिनक आरो याला एरवी 
धोकादायक अस यामुळे 
अवमानकारक असलेली काय 
चालवणा या आ थापना) परंतु असे 
क , अशा आ थापनेसाठी मो ट ह 
ताकद ७.५ कलोवॉ सपे ा अिधक 
नसेल. 

३४ पेपर क टगसह पु ा या बॉ सचे 
उ पादन 

एनपी १ कवा २ 
कवा ५ 
कवा ६ 

पी यके  ९ पे ा अिधक रोजगारावर 
नसलेले कमचारी आिण मो ट ह 
ताकद ३.७५ कलोवॉ सपे ा 
अिधक नसेल आिण े फळ १०० 
चौ. मीटरपे ा अिधक नसेल. 

३५ ट स, पॅकेजेस यांना सील कर यासाठी 
िवजेची आव यकता असले या 
आ थापना 

एनपी १ कवा २ 
कवा ५ 
कवा ६ 

पी यके  ९ पे ा अिधक रोजगारावर 
नसलेले कमचारी आिण मो ट ह 
ताकद २.२५ कलोवॉ सपे ा 
अिधक नसेल. 

३६ वतं  इमारत म ये बफाचे कारखाने 
 

१ कवा २  आिण 
१६, १७ 

१ कवा २ पी यके  २५० चौ. मीटरपे ा अिधक 
े फळ नसलेले आिण ३४ 

कलोवॉ सपे ा अिधक श चा 
वापर नसलेले. 

३७ म सालये. १ आिण १६, १७ १ पी  
३८ मशानभूमी आिण कबर ताने १ १ १ महापािलके या मा यते सापे  
३९ अनारि त भूखंडावर खासगी बागा, 

बगीचे आिण मैदाने  
१ १ १  

४० टेिडय स, गो फ कोस आिण 
अ युझमट पा स 

१ १ एनपी  

४१ ंथालये, वाचनालये, अ यास क े, १ कवा २ कवा १ कवा २ एनपी िनवासी संकुलांम ये ३, ६, ९ बाबत 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
कला, वारसा, व तुसं हालये आिण 
इतर सां कृितक उप म 

३ कवा ६ कवा 
९ आिण १४  

कवा ३ 
कवा ६ 
कवा ९  

ती अट मांक १८ या सापे  
असेल. 

४२ ाथना थळे, धा मक इमारती १ कवा २ आिण 
१४, २१ आिण  
२२ 

१ कवा २ 
आिण १४, 
२१ आिण  
२२ 

१ कवा २ 
आिण १४, 
२१ आिण  
२२ 

 

४३ समाजगृहे, क याण क े  १ कवा २ कवा 
३  आिण १४  

१ कवा २ 
कवा ३  

आिण १४ 

एनपी िनवासी संकुलांम ये ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

४४ वािणि यक सभागहृे, दशन सभागृह, 
ल सभागृह, ऑॅिडटो रयम, ल स, 
जमावाची कवा संगीत सभागृहे, नृ य 
आिण संगीत टुिडओ 

१ कवा २ कवा 
३ आिण १७    

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४ 
कवा ५ 
कवा ६ 

आिण १४  

एनपी िनवासी संकुलांम ये ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 
वाहतूक व थापन/धारण मा गका 
यां यासाठी अित र  ३.० मीटर 
मोकळी जागा समोर या बाजूला 
ठेवावी 

४५ ना गृह, िसनेमागृह, ाइ ह इन 
िथएटर 

१ कवा २ आिण 
१६ 

१ कवा २ 
कवा ३ 

आिण १६ 

एनपी कमान १२ मीटरची मोकळी जागा 
समोर या बाजूला ठेवावी. 

४६ ायामशाळा १ कवा २ कवा 
३ कवा  ९ 

पी एनपी िनवासी संकुलांम ये ३ कवा ९ 
बाबत ती अट मांक १८ या 
सापे  असेल, जर िनयम . 39 
नुसार अनु ेय असणा-या ित र  

तािवत के यास.  
४७ रेिडओ ॉडका टग आिण दरूदशन 

टुिडओ 
१ आिण २ आिण 
३  

१ आिण २ 
आिण ३ 

एनपी िनवासी संकुलांम ये ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

४८ वर मु ण आिण ड बग टुिडओ/ पुव 
पाहणी िथएटर 

१ कवा २ कवा 
३ कवा  ६ कवा 
९  

पी एनपी िनवासी संकुलांम ये ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

४९ िपठाची िगरणी १ कवा २ कवा 
३ कवा २० 
आिण १८ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा २० 

आिण १७  

एनपी िवजेची आव यकता यके  ७.५  
कलोवॉ सपे ा अिधक नसावी. 

 

५० व प पे ोिलयम वायू िसलडस 
(बाटलीतील वायू) या घरगुती इंधन 
सा ाची साठवणूक आिण करकोळ 
िव  िनवासी वापरासाठी िनवासी 
इमारतीत कोण याही एखा ा 
ठकाणी ३०० कलोपे ा अिधक नाही 

आिण वतं  तळमज या या 
बांधकामात ८००० कलोपे ा अिधक 

१ कवा ६ कवा 
१४ आिण २१ 

१ कवा ६ 
आिण २१ 

१ कवा ६ 
आिण २१ 

िनवासी संकुलांम ये ६ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    
नसेल (गॅरेज वगळता) अशा ठकाणी 
आयु ां या िवशेष परवानगीने आिण 
वैधािनक सुर ा आवश कतां या 
पूततां या सापे  

५१ वाहन दु ती / स ह सग गॅरेजेस, 
ाय हग कूल, दु ती गॅरेजेस, बॉडी 

िब डग आिण े प टग या 
कायािशवाय    

१ कवा ६ कवा 
२० आिण १६, 
१७ 

१ कवा ६ 
कवा २०  

१ कवा ६ 
कवा २०  

िनवासी संकुलांम ये ६, २० बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल. ९ पे ा अिधक रोजगारावर 
नसलेले कमचारी कवा १.५ 
कलोवॉट मो ट ह श चा वापर 

नसेल. 
५२ मोटर वाहने, भाग आिण 

अॅ सेसरीजची िव , मोटर 
वाहनांसाठी शो स 

१ कवा २ कवा 
६ आिण १६,१७ 

१ कवा २ 
कवा ६ 

पी   

५३ बस थानके, टॅ सी टँ स, ऑटो र ा 
टँ स, बसिनवारा, बस डेपो आिण 

रे वे थानके 

१ आिण १४ 
आिण २३ 

१ आिण १४ 
आिण २३ 

१ आिण १४ 
आिण २३ 

 

५४ हेिलपोटस    िनयम मांक 37 (35) या 
पूतते या सापे  हेिलपोटसना 
परवानगी दे यात यईेल. 

५५ सावजिनक वाहनतळ थाने, 
ब मजली वाहनतळासह  

१४ १४ एनपी  

५६ कु टरो ोग १ कवा २ कवा 
३ कवा ४ कवा 
६ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४ 
कवा ६ 

  पी िनवासी संकुलांम ये ३, ४, ६, 
बाबत ती अट मांक १८ या 
सापे  असेल. 

५७ खालील त ा मांक (ड) नुसार सेवा 
उ ोग वापर 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ६ कवा 
२० कवा १६ 

१ कवा २ 
कवा ३ 

पी िनवासी संकुलांम ये ३, ६ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

५८ सेवा उ ोग इ टे स  १ कवा २ आिण 
१६, १७ 

१ कवा २ पी िनवासी संकुलांम ये ३ बाबत ती 
अट मांक १८ या सापे  असेल. 

५९ धोकादायक/घातक नसलेला कचरा 
गोळा क न याची िव हेवाट 

एनपी १ कवा २ 
आिण  १९ 

पी  

६० गोदामे एनपी एनपी  पी   
६१ धोकादायक/घातक सािह या या 

गोदामाची काय  
एनपी  एनपी  २५, २६, 

२७ 
 

६२ लॉिजि टक काय आिण क ट मन स  एनपी  १ आिण १५ १ आिण १५  
६३ आयटी आिण आयटीईएस एकक/ 

एकके (केवळ सॉ टवेअरला लागू)  
 

१ कवा २ कवा 
३ कवा ४ कवा 
९ आिण १४ 

१४ १४ िनवासी संकुलांम ये ३, ४, ९ बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल.    
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    

 
६४ कायालये, मािहती तं ान आ थापना  १ कवा २ आिण 

१४ 
१ कवा २ 
कवा ३  

आिण १४ 

१४  

६५ जैवतं ान एकके  एनपी एनपी  १४  
६६ घाऊक ापार आिण साठवणूक  १ कवा २ कवा 

३ कवा २० 
आिण १६, १७ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ६ 
कवा २०  

आिण १४  

१ कवा २ 
कवा ६ 
कवा २० 

िनवासी संकुलांम ये ३, २० बाबत 
ती अट मांक १८ या सापे  
असेल.    
 

६७ तु ं ग एनपी १ कवा २ 
आिण २२ 

१ कवा २ 
आिण २२ 

 

६८ अ) ापार आिण इतर संबंिधत सं था 
यात कोण याही कार या आग 
कवा फोटाची कवा धोकादायक 

आवाज, थरथर, धूर, धूळ, दगुध, 
चमक, उ मता कवा इतर आ ेपाह 
वैिश ांची भीती नसेल. 

१ कवा २ आिण 
१६, १७ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा ४     

      पी  

 ब) बेक या यावर मजला नसेल, 
यके  ७५ चौ.मीटरपे ा अिधक 
े फळ उ पादनासाठी नसेल. 

१ कवा २ आिण 
१६, १७, 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा २०     

      पी ९ पे ा अिधक रोजगारावर नसलेले 
कमचारी िजथे केवळ िव ुत 
ओ ह सचा वापर केलेला आहे अशा 
ठकाणी िवजेची आव यकता ४ 
कलोवॉ सपे ा अिधक नस यास 

अित र  िहट ग भार 12 KVA 
अस यास  

 क) िमठाईकरीता आिण खा पदाथ 
बनव यासाठी आिण िव साठी 
आ थापना िजथे ित आ थापना 

े फळ १०० चौ. मीटरपे ा अिधक 
नसेल. 
 

१ कवा २ कवा 
२० आिण १६, 
१७ 

१ कवा २ 
कवा ३ 
कवा २०     

पी िनवासी े ात ९ पे ा अिधक 
रोजगारावर नसलेले कमचारी आिण 
मो ट ह श  १.१२ 
कलोवॉ सपे ा अिधक नाही. 

वािणि यक े ाबाबत ित 
आ थापना २५० चौ. मीटरपे ा 
अिधक े  नाही. 
२५ पे ा अिधक रोजगारावर 
नसलेले कमचारी, भ ी या भागावर 
मजले नसावेत आिण १० 
कलोवॉ सपे ा अिधक मो ट ह 

ऊजचा वापर नसावा. केवळ िव ुत 
ओ ह सचा वापर केला जात 
अस यास २४ के हीएपयत 
अित र  भाराला अनु ेयता असेल. 
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    

 ड) ऊस आिण फळां या रसांचे शर  ५ कवा२० आिण 
१४, १७, १८ 

     ५       ५  १.१२ कलोवॉ सपे ा अिधक 
मो ट ह श  वापरली नस यास ६ 
पे ा अिधक रोजगारावर नसलेले 
कमचारी 

 इ) टग ेस  ५ कवा २० 
कवा  १६, १७, 

१८ 

५ कवा २०     पी एकूण मो ट ह श  येक  ३.७५ 
कलोवॉ सपे ा अिधक असू नये 

आिण ९ पे ा अिधक रोजगारावर 
नसलेले कमचारी आिण वैयि क 
िव ुत मोटस १.५ कलोवॉ सपे ा 
अिधक नसा ात 

 फ) बॅटरी चा जग आिण दु ती 
आ थापन याचे े  ५०चौ. 
मीटरपे ा अिधक नसावे 

५ कवा २० 
कवा १६, १७, 

१८ 

५ कवा २०  पी यके  ०6 पे ा अिधक 
रोजगारावर नसलेले कमचारी आिण 
५ कलोवॉ सपे ा अिधकनाही अशा 
िवजेने २ पे ा अिधक चाज नसावेत.  

 ग) अस लीचा इले ॉिनक उ ोग 
परंतु उ पादन कारातील नाही 

५ कवा २० 
कवा १६, १७, 

१८ 

५ कवा २०       पी १०० चौ. मीटरपे ा अिधक े फळ 
नाही. एकूण िव ुत श म ये 
मो ट ह श  आिण उ णतेची भार 
३.७४ कलोवॉ सपे ा अिधक 
नसावी आिण यके  ९ पे ा अिधक 
रोजगारावर नसलेले कमचारी 

६९ संशोधन आिण योगा मक आिण 
चाचणी योगशाळा 
 

१ कवा २   १ कवा २ 
कवा ३ 
कवा  ४ 

  पी आगीचा कवा फोटाचा कवा 
घातक व पाचा कोणताही धोका 
समािव  नसेल आिण े फळात ४ 
हे टरपे ा कमी नसेल अशा 
भूखंडावर ि थत, परंतु असे क , 

योगशाळा थळा या कोण याही 
सीमेपासून कमान ३० 
मीटरअंतरावर असावी आिण 
सहा यभूत िनवासी इमारत 

योगशाळेपासून कमान ३० मीटर 
अंतरावर असावी.    

७० सेवा उ ोगांिशवाय औ ोिगक 
उ पादन, फॅि केशन, असे ली आिण 

ोसे सग उप म  

एनपी एनपी पी  

७१ पे ोल, िडझेल, कॉ े ड नैस गक वायू  
थानके आिण/ कवा इतर कोणतेही 

मोटर वाहन इंधन भर याची क े 

 १,२६ १,२६ २६  

७२ इतर कुठेही वग कृत नसलेले उ पादन  एनपी एनपी २५  
७३ खालील गो चे उ पादन, या 

आिण वापर  
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अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

वापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटेवापर आिण भोगवटे    
े ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटीे ामं य ेभूवापर आिण भोगवटे यानंा मा यता दे यासाठी अटी    

आरआरआरआर    सीसीसीसी    आयआयआयआय    अित र  अित र  अित र  अित र  अटीअटीअटीअटी    

 (अ) रसायने, खते, वायू, धातूची 
संयुगे, साबण, सोडा, आ ले, टाच, 
ऑॅटोमोबाइ स, बॉयलर कामे, धातू, 
िसरॅिम स, अॅ फा ट, अमोिनया, 
अ कोहोल, चामडे या, धातू 

या, रंग, वा नश, टपटाइन, 
डाय टफ, डांबरची उ पादने, 
पॅरा फन, िज सम, ला टर कवा 
ला टर ऑॅफ पॅ रस उ पादन, 

फोटो ा फक फ म उ पादन, चुनकळी 
उ पादन, माचीस उ पादन, 
क टकनाशके उ पादन, जैवउ ोग, 
माचीस या का ा, चरबी गोळा 
करणे, चरबी गाळणे, ीस कवा लाड 
शु ीकरण कवा उ पादन, िजले टन 
कवा लू उ पादन कवा या यात 

मासळी कवा ा यां या शरीरातून 
मांस काढावे लागते. पायरोि सिलन 
उ पादन        

एनपी एनपी २५, २६, 
२७ 

 

 (ब) से युलोज उ पादन, फोटके, 
फटाके आिण पे ोिलयम आिण याची 
उ पादने ( वलनशील) 

एऩपी एनपी २५, २६, 
२७ 

 

    

    

 

 

 

 
त ा त ा त ा त ा माकं माकं माकं माकं ''''डडडड'''' 

सेवा उ ोग वापरकत आिण अशा वापराचं ेिनयमन करणा या अटीःसेवा उ ोग वापरकत आिण अशा वापराचं ेिनयमन करणा या अटीःसेवा उ ोग वापरकत आिण अशा वापराचं ेिनयमन करणा या अटीःसेवा उ ोग वापरकत आिण अशा वापराचं ेिनयमन करणा या अटीः 

अनु. .    उ ोगाचा वग    

यां या सापे  अनु ेय सेवा उ ोग    िवशेष अटी, अस यास    
कमाल अनु ेय 
श  
( कलोवॉ सम
ये)    

कमाल 
अनु ेय 
रोजगार    

कमाल 
अनु ेय चटई 

े      (चौ. 
मी.)    

    

((((११११))))    ((((२२२२))))    ((((३३३३)))) ((((४४४४)))) ((((५५५५)))) ((((६६६६))))    

    IIII    अ  उ पादने    ७.५    ९    ५०        
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अनु. .    उ ोगाचा वग    

यां या सापे  अनु ेय सेवा उ ोग    िवशेष अटी, अस यास    
कमाल अनु ेय 
श  
( कलोवॉ सम
ये)    

कमाल 
अनु ेय 
रोजगार    

कमाल 
अनु ेय चटई 

े      (चौ. 
मी.)    

    

((((११११))))    ((((२२२२))))    ((((३३३३)))) ((((४४४४)))) ((((५५५५)))) ((((६६६६))))    

i. शगदाणे भरडणे        
ii. िपठा या उ पादनासाठी 

िगरणी     
iii. सुपारी उ पादन आिण मसाला     

भरडणे    
iv. भात िघरटी    
v. दधू    आिण डेअरी उ पादनांचे 

उ पादन    
vi. आइस म आिण आइस कँडीचे 

उ पादन     

 

 

 

 

 

vii. बेकरी िज सांचे उ पादन    

    

    
१०    
    

    

२५    २५०    

(i)(i)(i)(i)            वापर यात येणारे इंधन 
वीज, वायू कवा धूररिहत 
इंधन असावे.    
(ii)(ii)(ii)(ii)    भ ी या भागावर मजला 
नसावा.    
(iii)(iii)(iii)(iii) केवळ िव ुत ओ हनचा 
वापर अस यास    ित 
आ थापना २४ के हीएचा 
अित र  उ णता भार    

viii.viii.viii.viii.    कॉफ  िबया काढणे, भाजणे आिण 
दळणे    

१.५    ९    ५०    
    

ix.ix.ix.ix.        बफाचे उ पादन    ४५.०    २०    २५०    

x.x.x.x.    ऊस आिण फळां या रसांचे शस    १.५    ९    २५    

 

 

 
IIIIIIII    व  आिण व  उ पादने-                    
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xi.xi.xi.xi.    भरतकाम आिण े प लेस आिण 
ज बनवणे.    

३.७५    ९        
५०    
    

xii.xii.xii.xii.    टे टाइल मालाचे उ पादन जसे 
घाल याचे कपडे, पडद,े म छरदाणी, 
चटया, बे डगचे सािह य, उशां या 
खोळी आिण कापडी िपश ा.     
xiii.xiii.xiii.xiii. चटया बनवणे आिण कापूस व छ 
करणे.    

२.२५    
    

९    
    

५०    
    

IIIIIIIIIIII    लाकूड उ पादने आिण फ नचर    
    
२.७५    

    
९    

    

    
५०    
    

    

    
एखा ा िनवासाखाली 
कवा संल  अनु ेय 

नाही.     
    

xiv.xiv.xiv.xiv.    लाक़डी फ नचर यांचे उ पादन 
आिण फ शस     

xv.xv.xv.xv.    बांबू आिण वेताचे फ नचर यांचे 
उ पादन आिण फ र यांचे उ पादन     

२.२५    ९    
५०    
    

IVIVIVIV    कागद उ पादने आिण छपाई काशन     

३.७५    ९    
५०    
    

(i)(i)(i)(i)    कागदी लग ापासून 
उ पादनाला परवानगी 
नाही.    
    (ii)(ii)(ii)(ii) े फळ 
५००चौ.मीटरपे ा 
कमी नसले या वतं  
भखूंडावर इमारतीत 
ि थत अस यास आिण 
आयु ांकडून िवशेष 
परवानगी घेतली 
अस यास वीज, 
कमचारी, कामा या 
तासांवर िनबध नाहीत.    

xvi.xvi.xvi.xvi.    कागदी पु ापासून कंटेनस 
आिण ड यांचे उ पादन     
    

xvii.xvii.xvii.xvii. िनयतकािलके, पु तके, जन स, 
नकाशापु तके, नकाशे, पा कटे, िच  
पो ट काड यांची    छपाई, ए बॉ सग 
आिण काशन     ७.५    ९    १२०    

(i)(i)(i)(i)    कागदी लग ापासून 
उ पादनाला परवानगी 
नाही.    
    (ii)(ii)(ii)(ii) े फळ 
५००चौ.मीटरपे ा 
कमी नसले या वतं  

xviii.xviii.xviii.xviii.    एन े हग, इ चग, लॉक बनवणे 
इ यादी     
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xix.xix.xix.xix.    पु तक बांधणी        

भखूंडावर इमारतीत 
ि थत अस यास आिण 
आयु ांकडून िवशेष 
परवानगी घेतली 
अस यास वीज, 
कमचारी, कामा या 
तासांवर िनबध नाहीत.    

  

 
VVVV    टॅ नगिशवाय चाम ाची उ पादने     

३.७५    ९    ५०    

चामडे आिण चामडे 
या यां या 

उ पादनाला परवानगी 
नाही.    
    

xx.xx.xx.xx.    चाम ा या चपलांचे उ पादन     

xxixxixxixxi    कोट, लो ह अशा घाल या या 
सािह या या उ पादनाला परवानगी 
नाही.    
xxii.xxii.xxii.xxii. आ छादने, सूटकेसेस, पॉकेट 
बु स, िसगारेट आिण चा ाचंी पा कटे, 
पसस अशा ाहकोपयोगी चामडया या 
व तंूच ेउ पादन     
xxiii.xxiii.xxiii.xxiii.    च पल आिण इतर चाम ा या 
उ पादनांची दु ती    

VI VI VI VI     रबर आिण लाि टक उ पादने    

१.५    
    

९    
    

५०    
    

    

xxiv.xxiv.xxiv.xxiv.    र े डग, र ेड ग आिण 
ह कनाय झगची काय    

xxvxxvxxvxxv    रबरी फुगे, हातमोजे आिण 
संबंिधत व तंूचे उ पादन    

VIIVIIVIIVII    धातू उ पादने     
    
०.७५    

    
९    

    
२५    

    

xxvi.xxvi.xxvi.xxvi.    सािह याला (Tools) आिण 
रेझरला धार लाव याची काय     
xxviixxviixxviixxvii    छ ी बनव याचे काय     ०.७५    ९    ५०    

VIIIVIIIVIIIVIII    िव ुत सािह य     २.२५    ९    ५०    े प टगला अनु ेय 
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xxviii.xxviii.xxviii.xxviii.    आकाशवाणी आिण 
दरूिच वाणी संच, टेपरेकॉडर, ि हिडओ 
संच, हीटर, इ ी, शे हस, हॅ युम 
लीनस, रे जरेटस, एअर कंिडशनस, 

वॉ शग मशी स, इलेि क कु कग रज, 
मीटर रवाइं डग काय अशा घरगुती 
िव ुत उपकरणांची दु ती    

नाही.     

xix.xix.xix.xix.    असे ली कारातील 
इले ॉिन स उ ोग     ३.७५    ९    ५०    

केवळ तळमज यावर 
अनु ेय    
    

IXIXIXIX    वाहतूक साधन     

    
३.७५    

    
९    

    
१००    

    

    
वर मजला नसावा. े 
प टगला अनु ेय नाही.    

xxx.xxx.xxx.xxx.    ((((अ)))) मोटर वाहने आिण मोटर 
सायक स यांचे स ह सग    
((((ब) ) ) ) मोटर    वाहने    आिण    
मोटरसायक सची    दु ती    

 
    ((((क)))) बॅटरी चा जग आिण दु ती     ५.०    ६    २५        

    ((((ड)))) सायकल आिण सायकल र ा 
यांची दु ती     

३.७५    ६    ५०    

XXXX    इतर उ पादन आिण दु ती उ ोग 
आिण सेवा     

    

    

    
२.२५    
    

    

    

    

९    
    

    
५०    
    

    

xxxixxxixxxixxxi.... दािगने आिण संबंिधत सािह याचे 
उ पादन     
xxxiixxxiixxxiixxxii....    घ ाळे, कालदश  आिण 
दािग यांची दु ती     
xxxiiixxxiiixxxiiixxxiii....    संगीत सािह यांचे उ पादन 
आिण यांची दु ती     
xxxivxxxivxxxivxxxiv....    ((((अ))))    कुलपू, टो स, छ या, 
िशलाई मशी स, गॅस बनस, बाद या 
आिण इतर घरगुती करकोळ 
सािह याची दु ती     
(ब))))    ऑि टकल लास ाइंडीग आिण 
दु ती     

२.२५    ३    
५०    
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xxxvxxxvxxxvxxxv....    ३०.०५ मी. . . . xxxx    १६.७५    मी. 
भखूडंाचेभखूडंाचेभखूडंाचेभखूडंाचे    मोजमापमोजमापमोजमापमोजमाप असले या जागी 
पे ोल भर याची क  ेआिण ३६.५०    
मी. . . . x x x x ३०.५०    मी. भखूडंाचेभखूडंाचेभखूडंाचेभखूडंाचे    मोजमापमोजमापमोजमापमोजमाप    
असले या जागी पे ोल भर याची आिण 
सेवा क  े    

७.५    ९    मयादा नाही.    

    

टप १ - i)  शासनाने वेळोवेळी सुधा रत केले या सवेा औ ोिगक वापर अनु ेय असतील. 

 ii)  महापािलके या मा यतेने आयु  वेळोवेळी उ  िनदिशत त यामं ये बदल कवा सधुारणा 
क  शकतात. 

टप २    ::::    (अ) िनवासी प ांम ये अनु ेय असले या इतर वापरांच े िनयमन करणा या अटीः िनवासी 
प ांम ये अनु ेय वापरांवर मयादा आणली गेली पािहजे आिण त े खालील अट या 
सापे  असतीलः 

(i) इमारती या रेषेपासून १२ मीटरची ं दी र यावर येणा या पुढील बाजूस ठेवावी. 
(ii) दकुाने, सोयी या दकुानाचा अपवाद वगळता, एरवी िविन द  केलेले अस यािशवाय दसु या 

मज यापयत वतं  पोहोचमाग दऊेन अनु ेय असतील जे त ा मांक 'ब' मधील अट 
मांक १७ चा अपवाद वगळता ं दी १८ मीटर कवा अिधक असले या र यां या सापे  

असतील.  
(iii) दकुानांमधील मो ट ह श , कामगारांची सं या अशी असावी जी फॅ टरी काय ा या 

तरतुद या ा येत येणार नाही. 
(iv) िविश  वापरामुळे रिहवाशांना ास होत अस याब ल आयु ांचे समाधान झालेले 

अस यास वीजपुरवठा बंद केला जाऊ शकतो. 
 (ब) औ ोिगक प ात इतर वापर (आय-प ा): औ ोिगक प ातील एखादा भूखडं (आय-प ा) 

महारा  शासना या औ ोिगक थान धोरणातील िनबधांमुळे कवा सदर 
िनयमावलीअंतगत िवभािजत अंतरांमुळे आले या िनबधांचा भाग हणून औ ोिगक 
वापरासाठी बांध यायो य न ठर यास सदर भूखंडावर खालील वापर आव यक त ेिवभाजन 
अंतर न राखता अनु ेय असतीलः 

i. इंधन क  ेआिण सेवा क  े/ मोटर गरेॅज; 
ii. वाहनतळ/पा कग गॅरेज; 
iii. िव तु उपक ;े 
iv. सावजिनक सवेा सबंंधी कवा संघटनांसाठीची कायालये;  
v. पोिलस ठाणी, शासक य आिण िनमशासक य कायालये, महापािलका उपकायालये, 
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अि शमन क  ेआिण पो ट आिण टेिल ाफ कायालये; 
vi. गोदामे; 
Vii. समाज सुिवधा. 

आयु  उ  वापरां या यादीत बदल, सुधारणा क  शकतात कवा भर घालू शकतात.  
 
३.३३.३३.३३.३  अपवादअपवादअपवादअपवाद 

िनवासी / वािणि यक/ औ ोिगक प ातील अनु ेय वापरांना खालील अपवाद लाग ूहोतीलः 

१)  िविश  प रि थतीत िव मान िनसंगत वापर सु  राहतील. 
अ)  अनु ेय वापरा या सूचीम ये नसलेले िव मान अिधकृत वापर सु  ठेव यास 

अनु ेय असतील आिण त ेिवसंगत मानले जाणार नाहीत. 
ब)  सदर िनयमावली अि त वात ये यापूव  अि त वात असले या भूखंड/ इमारत 

संकुलांचा कायदशेीर वापर सदर िनयमावली या तरतुद मधील वापराशी सुसगंत 
नसला तरी या सु  राहतील, परंतु असे क , असा िवसगंत वापर सदर 
िनयमावलीत नमूद अस यािशवाय वाढवला कवा िव तारला जाऊ नय.े 

क)  िवसगंत वापराचा समावेश असलेली इमारत कोसळ यास, पाड यात आ यास 
कवा न  कर यात आ यास थळावरील कोणतीही नवीन इमारत सदर 

िनयमावल या आिण िवकास िनयोजनात िनयत भवूापराशी सुसंगत असेल. 
ड)  मंुबई दु ती आिण पुनबाधकाम मंडळाने ( हाडाचा घटक) कवा झोपडप ी 

पुनवसन ािधकरणाने (झोपु ा) कवा धारावी पुन वकास क प (डीआरपी)न े
हाती घेतले या पुनवसन क पात िजथे जु या इमारती या जागवेर एखादी नवीन 
इमारत बांध यात आली आह,े यात अिधकृत िवसंगत वापराचा समावेश आह,े 
अशा ठकाणी आयु  नवीन इमारतीतील या िवसंगत वापराला परवानगी दतेील, 
परंतु असा वापर औ ोिगक, घातक कवा दषूणकारी नसावा. औ ोिगक प ात 
अशा पुनवसनाबाबत, अिधकृत िनवासी वापर खालील २ या सापे  केवळ वतं  
इमारतीत अनु ेय असेल. 

इ)  पुन वकासाबाबत िनवासी इमारतीतील िव मान अिधकृत गैरिनवासी वापर 
तळमजला, पिहला मजला कवा दसु या मज यावर कवा ि ट ट/ पा कग या 
मज यांवरील मज यावर कवा इमारती या वतं  वगम ये आयु ां या िवशेष 
परवानगीन ेसु  ठेव यास अनु ेय असतील.  

फ)  कोणतेही परवानगी िनयम िवसगंत वापर कवा ०१.०४.१९६२ या आधीपासनू 
िव मान आहते यात धोकादायक कवा दषूणकारी नसले या उ ोगांचा समावेश 
आह,े आणी िवसगंत वापर िव तार न करता सु  ठेवता येतील. 

ग)  िवसगंत उ ोगः िवसगंत उ ोग जे धोकादायक कवा दषूणकारी नाहीत आिण 
यांना एका िविश  कालावधीनतंर थलातं रत हो याची स  न करता चाल ू
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ठेव याची परवानगी दे यात आलेली आह े यांना आयु ां या िवशेष परवानगीन े
नवीन या सु  कर यासाठी कवा नवीन उ पादन कर यासाठी िव तार 
कर याची परवानगी दली जाऊ शकते. परंतु असे क , िव मान गा यातनू 
होणारा ास सदर िनयमावली या अशा वाढीसाठी या गरजां या सापे  असेल 
आिण यांना अशा वाढ मुळे ध ा पोहोचू नये. 

ह)  सी आिण आय प ात संपूण इमारत गरैिनवासी वापरासाठी बांध यात आ यास, 
वतं  पोहोचमागा या आव यकतचेा आ ह धरला जाणार नाही. 

 
२२२२)  ससुगंत प ांम य ेससुगंत प ांम य ेससुगंत प ांम य ेससुगंत प ांम य ेिनवासी इमारत म य ेिनवासी इमारत म य ेिनवासी इमारत म य ेिनवासी इमारत म य ेकारखा यांकारखा यांकारखा यांकारखा यांना ितबधंःना ितबधंःना ितबधंःना ितबधंः 

सदर िनयमावल म ये काहीही नमूद केलेले असले तरी, िनवासी उ ांसाठी वापर यात 
आले या भूखंडावंर कोण याही कारखाना, कायशाळा कवा काय थळाला ( यां या 
आ थापनेसाठी मंुबई महापािलका कायदा १८८८ या कलम ३९० अंतगत 
पूवपरवानगीची आव यकता आह)े पूणपणे कवा अंशतः, असे वापर सदर िनयमावली 
आिण उ  िनदिशत काय ा या सुसगंत असले तरी अनु ेय    नसतील.     
परंतु असे क , सदर िनयमावलीअंतगत िनवासी इमारतीत अनु ेय वापरात जे िनवासी 
वापराशी सुसगंत आहते    त े प पणे िविन द  केलेल े अस यािशवाय तळमज यावर 
परवानगी दली जाऊ शकते.    

३)  महापािलका जकात चेक ना यांची संपूण जमीन िजथ े पूण मतेचे उपयोजन झालेल े
नाही, सदर जिमन वािणि यक प ातील जमीन हणून मानली जाईल आिण 
िवकासाक रता क ीय वसाय िज हा (सीबीडी) /पा कग ांसपोट हब हणून मान यात 
येईल आिण ितचा िवकास या िनयमावली या संबंिधत तरतूद नुसार कर यात येईल. 

    

3.43.43.43.4        नानानाना िवकासिवकासिवकासिवकास प ाप ाप ाप ा (एनडीझडेएनडीझडेएनडीझडेएनडीझडे) 

(अअअअ) ) ) ) नानानाना    िवकास प ामधील जिमनीचा िवकासिवकास प ामधील जिमनीचा िवकासिवकास प ामधील जिमनीचा िवकासिवकास प ामधील जिमनीचा िवकास 

1.1.1.1. सवसाधारणसवसाधारणसवसाधारणसवसाधारण    
 कोण याही, सलग, सलं  आिण तुटक नसले या जिमनी या भागाला या िनयमा या तरतूदी 

लाग ूराहातील. याम ये सावजिनक उ ी ांसाठी आरि त जिमनी वगळून, 4.0 हे टरपे ा 
कमी नसले या आिण अ य कोण याही बंधनकारक असले या कायदा कवा िनयमावली या 
अनुषंगान े िवकासासाठी अपा  नसले या भूखंडांचा समावेश असेल. अशा भूखंडानंा 18 

मीटर पे ा कमी ंदी नसले या र यान े पोहोच माग असेल.  4.0 हे टरपे ा कमी े  
असले या भूखंडाचा मालकांनी एक  येऊन सलग जिमनीचा भाग िनमाण कर याक रता जो 
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4 हे टर कवा यापे ा जा त मोठा असेल आिण त ेया िनयमावली खाली िवकासाक रता 

ताव सादर क  शकतील. 

 

2.2.2.2. तावतावतावताव    सादरसादरसादरसादर    करकरकरकरणेणणेेणे    
 या साठीचा ताव मालक सादर करतील याम ये र त,े पाणी पुरवठा, मलिनःसारण, 

पज य जल िनचरा यासार या पायाभूत सुिवधां या माग यांचे िनयोजन करताना िनधारण 
करतील. 

 

3.3.3.3. िनयोजनािनयोजनािनयोजनािनयोजनाचेचचेेचे    प रिशलनप रिशलनप रिशलनप रिशलन    (Planning Consideration)(Planning Consideration)(Planning Consideration)(Planning Consideration)    

(अ)  तािवत िवकास श य असेल या कारे अशा रतीने िनयोिजत कर यात यावा 
क  सावजिनक मोक या जागा (पीओएस) क थानी येतील आिण सवसमावेशक 
गृहिनमाण (एएच) आिण मालकांनी करावयाचा िवकास सावजिनक मोक या 
जागां या दो ही बाजूला असतील. 

(ब)  पीओएस या दो ही बाजूनंा एक र ता तािवत असेल जो सदर िनयमावली या 
तरतुद नुसार सावजिनक केला जाईल आिण येक र याची कमान ं दी 12 
मीटर असेल. ते सदर िनयमावलीखाली तािवत असले या या े ासाठी 

तािवत केल ेआह े या या पलीकड या तािवत िवकासास जोडर ते हणूनही 
वापरले जातील. सदर र ते बृह मंुबई महापािलकेला ह तांत रत केल ेजातील. 

(क)  एकूण भूखंड े ातून उ संद भत र यानंी ािपत े  वगळ यानतंर उव रत 
भूखंडाचे े , मालक, एएच, पीओएस, सं था मक सिुवधा (आयए) आिण इतर 
सुिवधा यांक रता या े फळाचे िवतरण खाली िविन द  के या माणे असेलः  

अन.ु
.  

सावजिनक मोक या जागा आिण 
सं था मक े    

33% 

सवसमावेशक गृहिनमाण, िश ण, आरो य आिण 
सामािजक सिुवधा,  

33% 

 
अ य 

िवकासासाठी 
े   

सावजिनक 
मोक या जागा 

सं था मक 
े    

सवसमावेशक 
गृहिनमाण 

शै िणक वै क य सामािजक 

1 25 % 8% 25% 4% 3% 1% 34% 
 

 4. 4. 4. 4.     मा यतचेी मा यतचेी मा यतचेी मा यतचेी णालीणालीणालीणाली        
मालक आपला ताव बृह मंुबई महापािलका आयु ांना वरील अनु. . १, २ आिण ३ नुसार 
सादर करेल. असे सादरीकरण करताना तो खालील गो ची काळजी घेईलः 
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a. तो एएच, पीओएस, दोन र ते आिण मालका या वा ाचे भूखंड अिभ यासात प पणे 
िच हां कत करेल. उ िनदिशत सं था, िश ण, आरो य आिण सामािजक सुिवधांसाठी 
भूखंडांचे िच हांकन कमान सुिवधाचं े मापदडं िवचारात घेऊन आयु ांकडून िनि त केल े
जाईल. 

b. मालका या वा ािशवाय सव भूखंडांचा आगाऊ ताबा, उ िनदिशत अनु. . 3(ब) आिण 
(क) म ये तपशीलवार द या माणे अिभ यासा या मा यते या वेळी बहृ मंुबई 
महापािलकेला ह तांत रत केला जाईल. अशा आगाऊ ता या या तारखेपासून एका वषा या 
आत कवा मालका या वा ा या िवकासकामातील जो यापे ा पुढील िवकासासाठी ारंभ 
माणप  ा  कर यापूव , जे लवकर असेल यापूव  याच े मालक  ह  बहृ मंुबई 

महापािलके या नाव ेकेले जातील. 

c. भूमालकाकडे सव एएच, पीओएस, सं था, िश ण, आरो य आिण सामािजक सुिवधा यांचा 
िवकास कर याचा (यानतंर एएच आिण सुिवधा असे संद भत) आिण ते बृह मंुबई 
महापािलकेला ह तांत रत कर याचा पयाय असेल. 

d. एएच आिण सुिवधे या भूखंडाचा िवकास आयु ांनी नमूद केले या तपशीलांनुसार एएच, 
पीओएस आिण सुिवधे या भूखंडां या वतं  इमारत आराख ा या मा यते या 
तारखेपासनू तीन वषा या कालावधीत आयु ांकडून वधै आिण न दवले या कारणांसाठी 
मुदत वाढिव यात आलेली नस यास केला जाईल. 

e. िनयम मांक 14(अ) आिण 15 नुसार सुिवधांची तरतूद सदर िनयमावलीखाली िवकासाला 
लागू होणार नाही. 

f.  परवडणा-या िनवासी सदिनकांचे अनु मे 0.35, 0.35 आिण 0.30 या माणात 
इड युएस (30 चौ.मी चटई े ), एलआयजी(45 चौमी. चटई े ) आिण एमआयजी (60 
चौ.मी. चटई े ) इतके असेल. या सदिनकां या ट े वारीम ये होणारे कोणतेही करकोळ 
बदल लेखी न द केले जातील आिण य  मागणीनुसार असतील. महारा  शासना या 
मा यतेने सुधारती अथ व था, वाढणारे उ प  आिण नाग रकां या आकां ाची पूतता 
कर या या दृ ीन ेसदर  सदिनकां या चटई े ाम ये चढ या दराने बदल होऊ शकतील.  

g. सदर िनयमावली अंतगत ताव महापािलका आयु ां या मा यतेने िवचारात घेतला 
जाईल. 

h. या िनयमावलीम ये काहीही समािव  केल े असले तरी, अ यथा अनु ेय असलेले 

िनवासी/वािणि यक वापर, या याशी लगत असले या र या या ंदी ित र  

मालका या िह शा या भूखंडावर अनु ेय असतील.  
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5. साधनसिुवधा िवकाससाधनसिुवधा िवकाससाधनसिुवधा िवकाससाधनसिुवधा िवकास 
मालक ब.ृमंु.म.न.पाला ह तांत रत कर याचे अिभ यासातील (एएच आिण सुिवधा) साधनसुिवधा 
जाळे (र ते+ जलपुरवठा मु य वािह या+ सांडपाणी वािह या+ पज य जलवािह या+ िविश  
योजनांशी सबंंिधत र यावरील दवाब ी) सबंंिधत िवभागां या आव यकतांनसुार िवकिसत 
करतील. 
 

6.6.6.6. अनु ये एफएसआयअनु ये एफएसआयअनु ये एफएसआयअनु ये एफएसआय    
a. मालक एएच आिण सुिवधे या भूखंडाचा िवकास न कर याचा पयाय िनवडत असले तर 

याला एकूण भूखडंावर (एएच + पीओएस+सव सावजिनक सुिवधा भूखंड+ बृमंुमपाला 
ह तांत रत कर या या दोन र यांअंतगत ािपत भूखंड+ या िविश  योजनेअंतगत 
मालका या वा ाचा भूखंड) मालका या िह यातील भूखंडावर 0.8 एफएसआय िमळेल. 

b. मालक एएच आिण सुिवधे या भूखंडाचा िवकास कर याचा िनणय घेत यास मालक याला 
एकूण भूखंडावर (एएच+पीओएस+सव सावजिनक सुिवधा भूखंड+ बृमंुमपाला ह तातं रत 
कर या या दोन र यांअंतगत ािपत भूखंड+ या िविश  योजनेअंतगत मालका या 
वा ाचा भूखडं) मालका या िह यातील भूखंडावर 1 एफएसआयला पा  ठरेल. 

c. मालकाला यान े िवकिसत केले या अशा सव पायाभूत सुिवधां या िवकासासाठी या या 
िह यातील भूखंडाखेरीज मोबदला दला जाईल व खाली अनु . 7(अ) म ये िविन द  
केले या एएच सदिनका आिण इतर सुिवधां या बांधकामांसाठी दखेील मोबदला दला 
जाईल. 

d. या ित र  शासक य खच वगळता एएच सदिनकांची िव  के यानंतर येणा-या 

रकमेतील 15 ट े  र म बृह मुंबई महानगरपािलकेकडून िमळ यास मालक पा  असेल. 

e. एएचसाठी ह तांत रत केले या भूखंडाचा िवकास एएच े ा या एफएसआय 3.0 ने होईल. 
एएच सदिनका आिण बांधीव सुिवधा बृमुंमपाला ह तातं रत करणे गरजचेे असेल. एएच 
सदिनकां या बांधकामाचा आिण बांधीव सुिवधांचा खच बीयूए या व पात दला जाईल. 

f. बृमंुमपा या आव यकतनेुसार सुिवधांचािवकास सदर िनयमावलीअंतगत अनु ेय असेल. 
परंतु असेही क , महारपािलका आयु ांचा सुिवधा/ सं था मक सुिवधां या िवकासाबाबतचा 
िनणय अंितम आिण संबंिधतांवर बंधनकारक असेल. 

g. िनयम मांक 30 (1) (अ) (िनयम मांक 31 (3) नुसार फंिजबल एफएसआय वगळता) 
नुसार अिधमू या या दानावर टीडीआर कवा अित र  एफएसआय मालका या 
िह यातील भूखंडावर अनु ये नसेल. 

h. बृमंुमपाला वर नमूद के या माणे सावजिनक सुिवधासंाठी ह तांत रत केलेला भूखंड 
एआरअंतगत िनयमावली मांक 17 म ये द या माणे िवकिसत कर यास परवानगी 
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दे यात येणार नाही आिण याचा वापर पूणपणे सदर िनयमावलीअंतगत सकंि पत 
उ ांसाठी केला जाणे आव यक आह.े 

i. या िनयमावलीम ये काहीही समािव  केल े असले तरी, अ यथा अनु ेय असलेले 

िनवासी/वािणि यक वापर, या याशी लगत असले या र या या ंदी ित र  
मालका या िह शा या भूखंडावर अनु ेय असतील  

j. िनयम मांक 31 (3) नुसार बृमंुमनपाला ह तांत रत कर या या बीयूएसाठी िवकास शु क 
आिण अिधमू य मोक या जागां या कोण याही सवलत साठी, िजना, उ ाहन आिण 
मा गका े ांना एफएसआय या प रगणनातून वगळ यानंतर कवा फंिजबल 
एफएसआयसाठी वसूल केल ेजाणार नाही. 

k. मा यते या वष या एएसआरनुसार मालका या िह या या जिमनीवर बांध या जाणा-या 

(फंजीबल एफएसआयसह) बीयूएसाठी थळाबाहरेील पायाभूत सुिवधा आकार जिमनी या 

दरा या 7 ट े  (एफ एस आय 1 साठी) मंुबई महापािलकेला ावा लागेल. ह े थळाबाहरेील 

पायाभूत सुिवधा आकार एम आर अँड टीपी कायदा 1966 या कलम 124 नुसार लाग ू

केले या िवकास आकारा ित र  असेल.  

  

7.7.7.7. ((((अअअअ) ) ) ) बमृुमंनपाला ह तातं रत केले या आिण भखूडंाबमृुमंनपाला ह तातं रत केले या आिण भखूडंाबमृुमंनपाला ह तातं रत केले या आिण भखूडंाबमृुमंनपाला ह तातं रत केले या आिण भखूडंाबाहेबाहेबाहेबाहरेील रील रील रील पायाभतूपायाभतूपायाभतूपायाभतू    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    िवकासासािवकासासािवकासासािवकासासाठी ठी ठी ठी 
मोबदलामोबदलामोबदलामोबदला    आिण बाधंीव बीयएूआिण बाधंीव बीयएूआिण बाधंीव बीयएूआिण बाधंीव बीयएू    
a) a) a) a)     मालक खालील बाब साठी पा  असलेः मालक खालील बाब साठी पा  असलेः मालक खालील बाब साठी पा  असलेः मालक खालील बाब साठी पा  असलेः     

एएच/ बांधीव सुिवधे या खचा या 
बद यात बीयूए यात बृमंुमपा या 
वा ा या भूखंडावरील संपूण सुिवधा 
िवकास समािव  असले. 

= 2.0 [एएसआरनुसार ित चौ. मी. 
बांधकाम दर/एएसआरनुसार ित चौ. मी. 
िवकिसत भूखंडाचा दर (एफएसआय 1 
साठी) X सव सुिवधा/एएचचा बीयूए 

बृमंुमनपाला ह तातं रत कर या या एएच या बीयूए/ सुिवधे या ह े कमाल बीयुए या 50 
ट यां या सापे  असेल.  
b) बीयूए ते चटई े ाच े माण 1.2 असे िवचाराधीन घेतल े जाईल ( यात सदर 

िनयमावलीनुसार िविवध गरजां या तरतुद चाही समावेश असेल) 
c) एएच सदिनका/ सुिवधा यां यासाठी िजने/ उ ाहने/ िजने आिण उ ाहन मा गका 

यां याअंतगत ा  े  एफएसआय/बीयूएम ये मोज यात येणार नाही आिण ते अिधमू य 
न आकारता असेल. 
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d) एएच सदिनका/  सिुवधा/  आयए यां या िवकासासाठी िनयम मांक 31 नुसार फंिजबल 
एफएसआय आिण िनयमावली . 31 नुसार अनु ेय असले या चटई े  िनदशांक मु  
वैिश यासंाठी कोण याही कारचे अिधमू य आकारले जाणार नाही.  

e) अऩु . 6(अ) नुसार 75 ट यांपलीकडील बीयूएसाठी ारंभ माणप  संपूण 
अिभ यासाअंतगत सुिवधा िवकास आिण एएच सदिनका/सुिवधा/आयए यांचे बांधकाम पूण 
भोगवटा माणप   दान के यािशवाय दले जाणार नाही. 

f) अनु . 6(अ) नुसार बीयूए या 75 ट यांपलीकडे ारंभ माणप  एएच 
सदिनका/सुिवधा/ आयए यां यासाठी भोगवटा माणप  द यानंतर जारी केले जाईल. 

g) सुिवधांचा िवकास आिण एएच सदिनका/ सुिवधा/ आयए यां या बांधकामां या बद यात 
उ िनदिशत 7(अ)म ये तपशीलवार द या माणे बीयूए 0.50 िव  ( ो साहन) े ः 1 
एएच/ सुिवधा/  आयए े  यां या माणात दान केले जाईल आिण बांधकाम सदर 
माणात एकाच वेळी पुढे सु  राहील आिण एएच सदिनका/सिुवधा/ आयए आिण 

साधनसुिवधा िवकास यां या बद यात 100 ट े  ो साहनपर े  केवळ वरील (फ) नुसार 
संपूण एएच सदिनका/सुिवधा/आयए ह तातं रत के यानंतर दले जाईल. 

h) वापर यात न आले या बीयएू या बद यात टीडीआर उ िनदिशत तरतूद (अ) नुसार अशा 
कारे पूण झाले या एएच सदिनका/सुिवधा/आयए या ह तांतरणा या माणात 

मालक/िवकासका या इ छेनसुार अनु ेय असेल. तथािप, अशा न वापरले या बीयएूसाठी 
अनु ेय 20 ट े  टीडीआर केवळ संपूण एएच सदिनका/सुिवधा/ आयए बृमंुमनपाला 
ह तांत रत के यानतंरच जारी केला जाईल. 

i) िनयम . 27 नुसार आरओएसची आव यकता एएच भूखंड आिण मालका या िह शा या 

भूखंडावर 8 ट े  इतक  असेल.  
    

    

((((बबबब) ) ) ) शासक य/ िनमशासक य/ शासनान ेनेमले या समिुचत ािधकरणाशासक य/ िनमशासक य/ शासनान ेनेमले या समिुचत ािधकरणाशासक य/ िनमशासक य/ शासनान ेनेमले या समिुचत ािधकरणाशासक य/ िनमशासक य/ शासनान ेनेमले या समिुचत ािधकरणा यायायाया    मालक चेमालक चेमालक चेमालक चे    नानानाना    िवकासिवकासिवकासिवकास    े ातीले ातीले ातीले ातील    
भखूडं.भखूडं.भखूडं.भखूडं.    
1. 1. 1. 1. साधारणसाधारणसाधारणसाधारण    
सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद केलेले असले तरी ना िवकास े ातील शासक य/ िनमशासक य/ 
समुिचत ािधकरणा या भूखंडाला सदर िनयमावलीतील तरतुदी कोण याही, सलग, सलं  आिण तुटक 

नसले या जिमनी या भागाला या िनयमा या तरतूदी लाग ू राहातील. याम ये सावजिनक उ ी ांसाठी 

आरि त जिमनी वगळून, 4.0 हे टरपे ा कमी नसले या आिण अ य कोण याही बंधनकारक असले या 
कायदा कवा िनयमावली या अनुषंगान ेिवकासासाठी अपा  नसले या भूखंडांचा समावेश असेल  
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2. 2. 2. 2. िनयोजनािनयोजनािनयोजनािनयोजनाचेचचेेचे    प रिशलनप रिशलनप रिशलनप रिशलन    (Planning Consideration)(Planning Consideration)(Planning Consideration)(Planning Consideration)    

(अ) तािवत िवकास श य असेल या कारे अशा रतीन े िनयोिजत कर यात यावा क  सावजिनक 
मोक या जागा (पीओएस) क थानी येतील आिण सवसमावेशक गृहिनमाण (एएच) आिण मालकांनी 
करावयाचा िवकास सावजिनक मोक या जागां या दो ही बाजूला असतील. या े ांना ा 
िनयमावलीतील तरतूद माणे यो य वेश असेल. 

(ब) उ िनदिशत र याअंतंगत ा  े  वगळ यानंतर जिमनीचे े  समुिचत ािधकरण, एएच, 
पीओएस- र त,े आयए आिण इतर सुिवधा यांक रता या े फळाचे िवतरण खाली िविन द  के या माण े
असेलः 
अनु. . सावजिनक मोक या जागा 

आिण सं था मक े   33% 
सवसमावेशक घरे, िश ण, आरो य आिण सामािजक 

सुिवधा 33% 

अ य 
िवकासासाठी 

े  
सावजिनक 
मोक या 

जागा 

सं था मक 
े  

सवसमावेशक 
घरे 

शै िणक वै क य सामािजक 

1 25% 8% 25% 4% 3 % 1% 34% 
 

3. 3. 3. 3.     मा यतचेी मा यतचेी मा यतचेी मा यतचेी णालीणालीणालीणाली    
सुयो य ािधकरण बृमंुमपा आयु ांना ताव सादर करेल जो एएच, पीओएस, दोन र ते आिण 
अिभ यासातील इतर िवकासकां या िह यांच े भूखंड दशवेल. उ िनदिशत सं था, िश ण, 
आरो य आिण सामािजक सिुवधांसाठी भूखंडाचंे िच हांकन कमान सुिवधांच े मापदंड िवचारात 
घेऊन आयु ांकडून िनि त केले जाईल.  

(अ) िनयम मांक १४ (अ) आिण १५ नुसार सुिवधाचंी तरतूद सदर िनयमावलीअंतगत 
िवकासासाठी लागू होणार नाही. 

(ब)  सदर िनयमावलीअंतगत ताव महापािलका आयु ां या मा यतनेे िवचाराधीन घे यात 
येईल. 

(क)  सामािजक सुिवधा, पीओएस आिण र यांचे े  बृ.मंु.म.पाला ह तांत रत केल े जाईल. 
आगाऊ ताबा पावती तावा या मा यते या वेळी सादर केली जाईल आिण मालक ह  
अिभ यासातील कोण याही िवकासाला भोगवटा िमळव यापूव  बृमंुमपा या नावे महसूल 
अिभलेखात ह तांत रत केला जाईल. 

    

अनु ये एफएसआयअनु ये एफएसआयअनु ये एफएसआयअनु ये एफएसआय::::    
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a) शासक य/ िनमशासक य/शासनान े नेमलेले सुयो य ािधकरण यांना संपूण भखूंडाचा १ 

एफएसआय (एएच+ पीओएस+ सव सावजिनक सुिवधा + दोन र यांअंतगत बृमंुमपाला 
ह तांत रत कर याच े े ) इतर िवकासा या े ावर अनु ेय असेल. 

b) एएच या े ा या भूखंडावर ३.० एफएसआयसोबत एएचसाठी िच हां कत भखूंडाचा 
िवकास शासन/ िनमशासक य आ थापना/ शासनाने नेमले या सुयो य ािधकरणाकडून 

केला जाईल. सदर सदिनका सवसामा य जनतेला शासना या धोरणानसुार परवडणा-या 
गृहिनमाणासाठी उपल ध क न द या जातील.  

c) परवडणा-या िनवासी सदिनकांचे चटई े  अनु मे 0.35, 0.35 आिण 0.30 या माणात 
इड युएस(30 चौ.मी चटई े ), एलआयजी (45 चौमी चटई े  आिण एमआयजी (60 
चौ.मी. चटई े ) इतके असेल. या सदिनकां या ट े वारीम ये होणारे कोणतेही करकोळ 
फरक लेखी न द केल े जातील आिण य  मागणीम ये पराव तत होतील. कालांतरान े
महारा  शासना या मा यतने े सुधारती अथ व था, वाढणारे उ प  आिण नाग रकांचा 
सहभाग पराव तत कर या या दृ ीने सदर  सदिनकां या चटई े ाम ये चढ या दराने 
बदल होऊ शकतील.  

d) बृमंुमनपा या आव यकतेनुसार सुिवधे या भूखडंाचा िवकास सदर िनयमावलीनुसार अनु ेय 
असेल. परंतु असेही क , महापािलका आयु ांचा सुिवधां या िवकासाबाबतचा िनणय अंितम 
आिण बंधनकारक असेल. 

e) सं था मक सुिवधांचा िवकास शासन/ िनमशासक य आ थापना/ शासनाने नेमणूक केले या 

सुयो य  ािधकरणाकडून, शासन/ सयुो य ािधकरणाने िनि त के या माणे केला जाईल. 

f) टीडीआर कवा अिधमू याचे अिधदान के यानंतर अित र  एफएसआय अनु ेय नसेल.  
g) वर नमूद के या माणे बृमंुमपाला सावजिनक सुिवधांसाठी ह तांत रत केलेला भूखंड 

एआरअंतगत िनयम मांक १७ म ये नमूद के या माणे िवकिसत कर यास अनुमती दली 
जाणार नाही आिण सदर िनयमावलीनुसार सकंि पत उ ांसाठी पूणपणे वापर यात 
यावा. 

h) या िनयमावलीम ये काहीही समािव  केल े असले तरी, अ यथा अनु ेय असलेले 

िनवासी/वािणि यक वापर, या याशी लगत असले या र या या ंदी ित र  
मालका या िह शा या भूखंडावर अनु ेय असतील  

i) मा यते या वष या ए एस आर नुसार मालका या िह शया या जिमनीवर बांध या जाणा-

या (फंजीबल एफ एस आय सह) बीयूएसाठी थळाबाहरेील पायाभूत सुिवधा आकार 

जिमनी या दरा या 7 ट े  (एफ एस आय 1 साठी) मुंबई महापािलकेला दला जाईल.   
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j) िनयम . 27 नुसार आर ओ एस या आव यकता ए एच भूखंडा या आिण इतर 

िवकासा या े ावर 8 ट े  इत या ठेव या जातील  
    

    

4. 4. 4. 4.     थानातील अदलाबदलथानातील अदलाबदलथानातील अदलाबदलथानातील अदलाबदल::::    

सुयो य ािधकरण िवकास आराख ातील परवडणारे गृहिनमाण (एएच) + सावजिनक मोक या 

जागा (पीओएस) + सं था मक े े (आयए) यां यासाठी डीपीम ये िच हां कत भूखंडां या 
जागांची अदलाबदल यां या मालक खालील िवकासयो य े ा या समक  एकतर सलगपण े
कवा भूखंड २ हे टरपे ा कमी नस यास संल तेने केली जाऊ शकेल.    

    

((((सीसीसीसी)  )  )  )      ना िवकास प ातील इतर िवकासःना िवकास प ातील इतर िवकासःना िवकास प ातील इतर िवकासःना िवकास प ातील इतर िवकासः 
खालील वापर अनु ेय आहते. परंतु, तथािप, कोण याही कार या कोण याही सेवा कवा 
मया दत//// उपल ध सेवा महापािलकेकडून दे यात येणार नाहीत. ४ हे टर कवा यापे ा कमी 
आकारा या भूखंडांची िन मती करणारे जिमनीचे पोटिवभाजन अनु ेय असणार नाही. 

(I) (I) (I) (I)     सं था मक िवकाससं था मक िवकाससं था मक िवकाससं था मक िवकास    
सं था मक िवकास जसे उ  आिण इतर शै िणक सं था, वै क य सं था, नागरी िनयोजन सं था, 
िव ीय सं था आिण इतर सं था जसे संशोधन आिण िवकास सं थांना खालील अट या सापे  
परवानगी दे यात येईलः 
a. कमाल एफएसआय मयादा ०.२० (िवकास िनयोजन र याचे े  वगळून) असेल. श य 

असेल तसे िवकास एकूण जिमनी या एका ठकाणी केला जाईल. 
b. भू ा ी एकूण भूखंड े ा या १० ट यांपे ा अिधक नसेल. 
c. वृ ारोपण उव रत भखूंडावर ितहे टर ५०० झाडे या दराने बीयूए आिण प रसरातील 

मोक या जागा/ सुिवधा जागा वगळता केले जाईल. 

d. कमचारी/ अिधका यां या िनवासासाठी आव यक िनवासी िवकास अनु ेय बीयूए या ३३ 
ट यां या मयादते अनु ेय असेल. 

(II) (II) (II) (II)     िच पट आिण टी ही फ म िन मती िवकासिच पट आिण टी ही फ म िन मती िवकासिच पट आिण टी ही फ म िन मती िवकासिच पट आिण टी ही फ म िन मती िवकास,  
िसनेमा आिण िच पट िन मती, िचि करण, संपादनपादनपादनपादन आिण विनमु ण टुिडओ यांचा िवकास 
यां या सहा यभूत आिण सहकारी वापरक यासोबत, िच पट सं था यां या िचि कऱण टेज 

आिण नग खो यांसह, कला सादरीकरण सं था, िव ाथ  वसितगृह आिण िश क 
िनवास थाने, सभागृह, कलादालन, व तूसं हालय, ी यू िथएटस, कमचारी िनवास थानाचं े
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बांधकाम, िव ामगृह,े आहा रका इ याद या बांधकामाला खालील अट या सापे  परवानगी 
दली जाईलः 

a) एकूण अनु ेय एफएसआय ०.२ पे ा अिधक नसेल (िवकास िनयोजन र याचे े  
वगळता.) 

b) अनु ेय बीयूएमधून ०.२ एफएसआय या समक ः सहा यभूत वापरक यासाठी बीयएू 
अनु ेय एफएसआय ०.२ या १/३ पे ा अिधक नसेल. 

c)  बांधकाम भूखंडा या १० ट यांपयत मया दत असेल आिण उव रत भूखंडावर (वाहनतळ, 
र ते इ याद साठी े  वगळता) ितहे टर कमान ५०० झाड े या दराने वृ ारोपण 
कर यात येईल. 

    

    

(III) (III) (III) (III)     मािहती तं ान आिण मािहती तं ानयु  सवेा (आमािहती तं ान आिण मािहती तं ानयु  सवेा (आमािहती तं ान आिण मािहती तं ानयु  सवेा (आमािहती तं ान आिण मािहती तं ानयु  सवेा (आयटीयटीयटीयटी//// आयटीईएस) आिण जैवतं ान आयटीईएस) आिण जैवतं ान आयटीईएस) आिण जैवतं ान आयटीईएस) आिण जैवतं ान सचंसचंसचंसचं    

आयटी/आयटीईएस पा स /संच कवा सावजिनक कवा खासगी े ाने थािपत के या माणे 
खालील अट या सापे  आयु ां या िवशेष परवानगीने अनु ेय असतीलः 
a) एकूण एफएसआय 0.20 पे ा अिधक नसेल (िवकास िनयोजन र याचे े  वगळता) 
b)   आयटी/आयटीईएस यां यासाठी इमारत चे बांधकाम एकूण भूखंड े ा या 10 ट यांवर 

20 ट यां या मयादपेयत अनु ेय असेल आिण ते अशा ठकाणी ि थत असेल क  उव रत 
मोकळी जागा सलग प तीने उपल ध असेल आिण उव रत 90 ट े  भूखंड े ावर झाडे 
ितहे टर कमान 500 या दराने लाव यात येतील. 

c) उ ोग सचंालकांकडून आयटी/आयटीईएस पा स /युिन स थािपत कर यासाठी परवानगी 
आव यक असेल. 

(IV) (IV) (IV) (IV)     पयटन िवकास े  (टीडीए)पयटन िवकास े  (टीडीए)पयटन िवकास े  (टीडीए)पयटन िवकास े  (टीडीए)    
महारा  शासना या पयटन िवकास िवभागाने एमटीडीसी या स याने नमूद केलेली थळे कवा 
भूखंड आिण महारा  शासनाने वेळोवेळी पयटनाला चालना दे यासाठी हॉहॉहॉहॉलीड े आिण बीच 
रसॉट,    हॉटेल कवा    मॉटे स हणून नमूद केलेली थाने पयटन िवकास े  (टीडीए)म ये समािव  

केली जाऊ शकतील आिण बीच रसॉट,    हॉटेले,    मॉटे स, रे टॉरं स, आरो य े े, जल डा 
सुिवधा, कला आिण ह तकला संकुले, गो फ कोस, लाय डग,    पॉवड लाय डग, ास ि कइंग 
उप म, मरीना, जे ी आिण बोट या    डॉ कगसाठी    पॉ टून आिण जलतरण तलाव यां या 
िवकासासाठी वापर यासाठी अनु ेय असू शकतील. 
अशा कारची िविन द  थाने ना िवकास प ात ि थत असतील तर यांना उ िनदिशत 
उ ांसाठी 0.20 एफएसआयसह (िवकास िनयोजन र याचे े  वगळता) िवकासासाठी 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Yeeie - VII YetJeeHej JeieeakeÀjCe DeeefCe Deveg%es³e JeeHej  [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

229 

परवानगी दली जाईल. सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद असले तरी अशा े ांम ये अित र  
एफएसआय अनु ेय नसेल. 
टपः अशी थान े ना िवकास प ा आिण नैस गक े  वगळता इतर प ात ि थत अस यास 

अनु ेय एफएसआय संबंिधत प ांम ये िनयम . 30 (1) (अ) या त ा मांक 12 म ये नमूद 
अनु ेय एफएसआयशी संबिंधत असेल. 
टीडीए या िनि तीकरणासाठी आिण यात अनु ेय िवकासासाठी मागदशक त वःे 
(a) सवसामा य अटी: : : :     

i. टीडीएचा िवकास  कवा कंपनी कवा भागीदारी कंपनी कवा शासक य/ 

िनमशासक य सं था/ महामंडळे यां याकडून केला जाऊ शकेल. 
ii. सदर िनयमावली खाली नमूद के या माणे टीडीएला लागू असेल. 
iii. टीडीए हणून िविन द  हो यासाठी भूखंडां या तावाला नागरी िवकास िवभाग, 

महारा  शासनाकडून मा यता दली जाईल आिण डांगण/ बगीचा/ बाग/ इतर 

कोण याही पीओएस आर णासाठी आरि त/िनदिशत भखंूडावर अऩु ेय नसेल. 

(b)   छोटे भूखंड: 
 ना िवकास प ात छोटे भूखंड धारण करणा या िव मान भूधारकानंा पयटकांसाठी बडे 

आिण ेकफा ट कार या सुिवधां ारे पयटनालाचालना दे यासाठी तरतुदी अनु ेय 
असतील यांना शासना या नागरी िवकास िवभागाची अनु ेयता असेल. सदर भूखडंांना 

ा िनयमावली या सी (VI) नुसार तवेढाच एफएसआय असेल.  

 
(c)  खाली िविन द  िवभागांम ये येणा या पयटन िवकास भूखंडाम ये समावेश कर यास 

ितबंध टीडीएसाठी अनु ेय नसेल.:    

i   जमीन, पाणी आिण वायू दषूणामुळे अनु ेय पातळीपे ा अिधक नुकसान झालले े
भूखंड ज े महारा  दषूण िनयं ण मंडळाकडून िनि त केलेल े आिण मािणत 
असतील. 

ii  ितवरांनी ा  भूखंड. 

iii  ना िवकास प ातील भूखंड ज े18.30 मीटरपे ा कमी ं दी नसले या र यापासून 
िवभािजत न करता िनवासी प ां या थेट लगतचे असतील. 

(d) दळणवळणा या सुिवधा:    
 थळावर आव यक आिण बमंुृमनपाने िविन द  के या माणे सव दळणवळणा या सुिवधा 

िवकासकाकडून वखचाने थळावर द या जातील. सांडपाणी आिण मलःपाणी आिण 
घनकच यावर यो य या आिण िव हवेाट यांची यो य सुिवधा बृमंुमपा आिण महारा  
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दषूण िवकास मंडळाला समाधानकारक वाटेल अशा रतीन े दली जावी. समु ात कवा 
इतर कोण याही पा याम ये कोण याही कारची घाण वा न जाऊ दऊे नये. 

(e)  पयटन िवकासासाठी आरि त थळे: 

 िजथे भूखंड एका खास/ वगे या े ावर ि थत असतील, िवशेषतः िव मान पा या या 
जागे या दृ ीकोनातनू, िनसग स दय थळ अशा िवकासासाठी सुयो य अशा ठकाणी 
वृ ारोपण कवा भौगोिलक रचना टीडीएम ये िविन द  के या माणे असू शकेल. अशा 
थळाचे कमान े  तथािप, 1.00 हे टरपे ा कमी नसले. अशा थळावर िवकासासाठी 

उपल ध चटई े  िनदशांक 0.20 असेल.  
 
(f)   पयावरणः 
 थलांत रत प यां या दु मळ जाती भेट दतेात अस े माहीत असलेली थळे आिण 

वन पती आिण ािण संपदचेा वारसा या ठकाणी आह ेअशा ठकाणांना टीडीए हणून 
िवकास कर यासाठी ाधा य दले जाईल.  

(V) (V) (V) (V)     मनोरंजन पाकमनोरंजन पाकमनोरंजन पाकमनोरंजन पाक::::    
4 हे टरपे ा कमी नाही अशा भूखंडावर मनोरंजन पाक, करमणुक या आिण मनोरंजना या 
साधनांसह जसे जायंट हील, रोलर को टर, मेरी गो राऊंड कवा त सम राइ स, ओिशयन पाक, 
जलतरण तलाव, मॅिजक माऊंटन आिण तलाव, समान वंशाची गाव, भेटव तूसंाठी, खेळणी, 
सािह य, खा पदाथ आिण पेये यां यासाठीची दकुाने आयु ां या िवशेष परवानगीने अनु ेय 
असतील. अनु ेय एफएसआय 0.025 पे ा अिधक नसेल. (िविन र याच े े  वगळता) 
a) मनोरंजना या पाकसाठी सपंूण भूखंड एकाच मालकाकडे असेल आिण भखूंडाच ेकोण याही 

वेळी पोटिवभाजन केले जाणार नाही. 
b) आव यक साधनसुिवधा जसे पाकला यो य आिण पुरेसा पोहोचमाग, पाणीपुरवठा, 

व छता, सवंधन सवेा, मलिनःसारण आिण पुरेशा माणातील र याबाहरेील पा कग 
क पा या वतकांकडून वतः या खचाने आिण आयु ां या समाधानकारक र या केल े

जावे आिण प ररि त केले जावे.    
c) क पाचे वतक कचरा गोळा कर या या आिण या या िव हवेाटी या पुरेशा सुिवधा 

वखचाने आिण आयु ांचे समाधान होईपयत दतेील आिण सवकाळ संपूण पयावरण व छ, 
नीटनेटके आिण आरो यपूण राखतील 

d) सहा यभूत सुिवधांसाठी बांधकामे जसे शासक य कायालये, दशन सभागृह कवा 
सभागृह, रे टॉरंट, ओपन एअर िथएटर, कमचा यांसाठी आव यक िनवास थान,े 
साठवणुक या इमारती, फा ट फूड दकुाने, व तसुं हालय, भेटव तू आिण छोटी दकुान,े 
जलतरण तलावाला सहा यभूत बांधकामे यांना परवानगी दली जाईल. 
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e) अ युझमट पाकम ये अनु ेय बांधकामे (पाक अॅपरेटस, मनोरंजनासाठी उ ि त    साधनेसाधनेसाधनेसाधन े
वगळता, जस ेमॅिजक माऊंटन इ यादी आिण इतर बांधकामे) तळमज याची असावीत आिण 
याचे बांधकाम आसपासचा प रसर आिण वातावरण यां याशी अनु प असावे. 

f) करकोळ डागडुजी वगळता, ड गर आिण नैस गक वैिश  ेअस यास ती नसै गक प रि थतीत 
ठेव यात येतील आिण वृ ारोपण इ यादी क न यांचे सशुोभीकरण केले जाईल. 

g) भूखंडावर आधीपासूनच वाढत असले या सव झाडांच े संवधन श य ितत या कारे केल े
जावे आिण कोण याही कारचे झाड कापणे अ याव यक अस यास काय ानसुार स म 
ािधकरणाकडून आव यक ती परवानगी घे यात यावी. पाक या े ाम ये ित १०० चौ. 

मीटर या े ात कमान पाच झाडे लाव यात यावीत आिण ती वाढव यात यावीत. 
h) ऐितहािसक, स दया मक, वा तुरचना मक कवा वारसादृ ीन ेमह वाची बांधकामे, रचना 

कवा इमारती यो य रतीने संव धत क न राख यात यावीत. 
i) कार, बस, वाहतूक वाहने इ याद साठी पुरेशा माणात पा कग सुिवधा आिण सहा यभूत 

सुिवधा आयु  आिण पोिलस आयु ांनी िनयत के या माणे आिण यां या समाधाना माणे 
थळावर दान कर यात या ात. 

j) क पाचे वतक करमणुक या आिण इतर सुिवधांसह लँड के पग/ एक अिभ यास तयार 
करतील आिण आयु ांची मा यता घेतील. 

k) पयटन िवभागाकडून ना हरकत माणप  घे यात येईल. 
l) िवकासाचे िनयमन सदर िनयमावली या इतर आव यकतांनुसार आिण आव यकता 

असले या    इतरइतरइतरइतर ना हरकत  माणप ां या सापे  केले जाईल. 
m) सुरि तता, पाकला वाहतुक या मागाच े िनयमन इ यादी पोिलस आयु ां या 

समाधाना माणे कायदा आिण सु व था आिण वाहतुक या दृ ीकोनातून केल ेजाईल.    
 

(VI) VI) VI) VI)     करकोळ वापर  

खालील नमूद वापर    एफ    एस    आय    0.0.0.0.025 25 25 25 पे ा    जा त    असणार    नाही    ( ( ( ( िव....िन. . . . र यांचे    े     

वगळून))))    अशा    रतीने अनु ेय    असतील        

(i)   शेती, बागायत आिण पशुपालन ( ापारी उ ाक रता पशुपालन वगळून) परंत ु ित एकर 

10 गरेु या मयादपेयत अस यासापे  आिण यांना आव यक इमारती, गॅरेजीस,  डु र 

पाळ या या जागा, तबेल ेअिण साठवणुक या इमारती पुरिवण.े  

(ii)  बागा आिण कु कुटपालना या जागा; 

(iii.) वनसंवधन; 
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(iv.) गो फ ल स आिण सबंंधीत जागा;  

(v.) सावजिनक बगीच,े खाजगी बगीच,े खेळाची मैदाने, टेडीयम, िजमखाने, तरण तलाव, 

लायड ग या सुिवधा, सव कार या करमणुक साठी ता पुरती िशबीरे. 

(vi.) शयतीचे ॅ स आिण नेमबाजीची मैदाने. 

(vii.) उघ ा जिमनीवर मासे वाळवण/म य सवंधन  

(viii.) समु ा या पा यापासून मीठ िन मती  
(ix.) आयु ां या िवशेष परवानगीन ेसावजिनक उपयु ते या आ थापना  याम ये िवजचेी उप 

क ,े हण क ,े वीच याडस, ओ हर हडे लाइन कॉरीडॉस, रेिडओ आिण दरूदशन क ,े हण 

क ,ेसावजिनक गसॅ िवतरणासाठी मु य क ,े मलिनःसारण या आिण िव हवेाट काय, 

पज यजल उदचंन क ,े घन कच-या या िव हवेाटीसाठी सुिवधा,अशा कामांसाठी आव यक 

या कमचा-यांसाठी,   िनवासी आवासासिहत जल काय  

(x.)   दफनभूमी आिण मशानभूमी आिण आनुषंिगक संरचना 
(xi.) सुर ा र कां या आवासासाठी संरचना, यांमधील येकाच े े फळ 20 चौ.मीटर पे ा 

जा त असणार नाही, अशा येक भूखंडावर कती असा ा ह ेआयु ां या ारे िनि त केल े

जाईल.  

(xii.) एखादी िनवासी इमारत, याम ये तळमजला अिधक एक मजला असून याची उंची 9.76 

मीटर पे ा जा त नसेल, तसचे याम ये टी ट या भागाची उंची समािव  असेल. 

(VII)  (VII)  (VII)  (VII)      िवहारिवहारिवहारिवहार    आिणआिणआिणआिण    पवईपवईपवईपवई    तलावातलावातलावातलावा यायायाया    प रप रप रप रघाघाघाघालगत यालगत यालगत यालगत या    प रसरप रसरप रसरप रसर 

जिमनीच ेअप रण आिण तलावाम ये गाळ जाणे ह ेटाळ यासाठी 100 मीटसचा िवशेष ह रत 

प ा िवहार आिण पवई तलावा या परीघाभोवती दला जाईल, याम ये कोण याही कारच े

बांधकाम कर याची परवानगी दली जाणार नाही. 

 

३३३३.५५५५      नसै गक े  े(एऩए)नसै गक े  े(एऩए)नसै गक े  े(एऩए)नसै गक े  े(एऩए) 
ह ेएक पयावरणदृ या संवेदनशील े  आह ेिजथे खालील सुिवधांना अनु ेयता असले 
अ) ितवरांम ये बोड वॉ स, े कग या सुिवधा, अ यागतांसाठी सुिवधा  

ब)  पयावरण आिण वन मं ालयान ेजारी केले या अिधसूचनांनुसार अनु ेय वापर, अस यास, 
वेळोवेळी सुधारणा के या माणे  
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३५३५३५३५....        सूतीसूतीसूतीसूती    कापड िगरणी (िगर यां या) जिमन चा िवकास कवा पुन वकासकापड िगरणी (िगर यां या) जिमन चा िवकास कवा पुन वकासकापड िगरणी (िगर यां या) जिमन चा िवकास कवा पुन वकासकापड िगरणी (िगर यां या) जिमन चा िवकास कवा पुन वकास    
१)  जु या सूती कापड िगर या (यानंतर िगर या असे सबंोिधत) यांचा िवकास कवा पुन वकास 

कर यास आयु ां या िवशेष परवानगीने अनु ेय असेल. िगर यां या जिमन या 
िवकासासाठीचा ताव खालील तीनपैक  कोण याही वगा अंतगत िवचाराधीन घेतला 
जाईल. 
    (i)(i)(i)(i)        आजारी आिणआजारी आिणआजारी आिणआजारी आिण/ कवा बदं कवा बदं कवा बदं कवा बदं िगर यां या जिमनीचा िवकासःिगर यां या जिमनीचा िवकासःिगर यां या जिमनीचा िवकासःिगर यां या जिमनीचा िवकासः आजारी आिण/ कवा बदं 

िगर यां या संपूण जिमनीचा िवकास कवा पुन वकास कर यासाठी या 
अिभ यासाला आयु ां या पूवपरवागीन े आिण यांनी िविन द  के या माणे अशा 
अट वर आिण औ ोिगक आिण िव ीय पुनरचना (बीआयएफआर) ने आजारी 
आिण/ कवा बंद िगर यां या पुन ीवन/पुनवसन यां यासाठीचािशफारस केले या 
उपाययोजनां या पॅकेजचा भाग हणून आयु  िवकासाला परवानगी दऊे शकतात.    

(ii)(ii)(ii)(ii)        आधिुनक करणा या उ शेान ेिगर यां या जिमनीःआधिुनक करणा या उ शेान ेिगर यां या जिमनीःआधिुनक करणा या उ शेान ेिगर यां या जिमनीःआधिुनक करणा या उ शेान ेिगर यां या जिमनीः बंद कवा आजारी नसले या परंतु 
याच भूखंडावर आधुिनक करणाची आव यकता अस याचे स म ािधकरणान ेमा य 

केले या िगरणी या संपूण भूखंडा या िवकास कवा पुन वकासासाठी तयार 
अिभ यासाला आयु ां या पूवपरवानगीने. अशा िवकासाला कवा पुन वकासाला 
आयु ांकडून मा यता दली जाईल जी शासनाने मा यता दले या योजनेशीशीशीशी ससुंगत 
असेल या अटीसापे  असेल.    

    (iii)(iii)(iii)(iii)        थलातंरणानतंर िगर यां या जिमनीःथलातंरणानतंर िगर यां या जिमनीःथलातंरणानतंर िगर यां या जिमनीःथलातंरणानतंर िगर यां या जिमनीः एखादी    सतूसतूसतूसतू िगरणी बृह मुंबई या ह ीबाहरे 
परंतुपरंतुपरंतुपरंत ु रा याम येचचचच स म ािधकारणा यारणा यारणा यारणा या    यो य पूवपरवानगीन े आिण शासनाने 
मा यता ा  केले या योजनेनुसार थलांत रत कर यात आ यास सदर िनयमावलीमावलीमावलीमावली 
थलांतरानंतर ित या भूखंडा या िवकास कवा पुन वकासाबाबत लागू होईल.    

२२२२. . . .     उ  नमदू केले याउ  नमदू केले याउ  नमदू केले याउ  नमदू केले या    तीन तीन तीन तीन ववववगागागागासाठी ताव खाली नमदू तरतदु नसुार तयार केला जाईलः साठी ताव खाली नमदू तरतदु नसुार तयार केला जाईलः साठी ताव खाली नमदू तरतदु नसुार तयार केला जाईलः साठी ताव खाली नमदू तरतदु नसुार तयार केला जाईलः     

(अ) मालक//// िवकासकान े खालील त यातील तंभ मांक ५ नुसार िवकासासाठी 
िच हां कत केलेले वापर याचे े ः 

(i)  याच िगरणीसाठी कवा सबंंिधत वापरासाठी सव इतर िनयमावल या पालना या 
सापे  

(ii)  औ ोिगक थान धोरणानुसार वैिव यपूण औ ोिगक वापरासाठी, िजथे कायालयीन 
जागा अशा वापरासंाठी सहा यभूत आिण आव यक असतील आिण इतर सव 
िनयमावल या सापे  आिण पालनाशी सुसगंत असतील. 

(iii)  सदर िनयमावलीअंतगत अनु ेय अस या माणे िनवासी आिण वािणि यक 
वापरासाठीः 
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((((बबबब))))    खालील त यात नमदू केले या प तीत िगर यां या संपणू जिमन च े िवभाजन केल ेखालील त यात नमदू केले या प तीत िगर यां या संपणू जिमन च े िवभाजन केल ेखालील त यात नमदू केले या प तीत िगर यां या संपणू जिमन च े िवभाजन केल ेखालील त यात नमदू केले या प तीत िगर यां या संपणू जिमन च े िवभाजन केल े
जाईलःजाईलःजाईलःजाईलः    

अनु 
.    

मयादा    आयु ांनी प  
के या माणे 
पीओएससाठी 
िच हां कत 
कर याची ट े वारी    

हाडाला सावजिनक 
गृहिनमाण//// कामगारां या 
घरांसाठी शासनाने 
मा यता ा  केले या 
मागदशक त वांनुसार 
िच हां कत क न ह तांत रत 
कर याची ट े वारी    

िनवासी आिण वािणि यक वापरासाठी िच हां कत 
कर याची आिण िवकिसत कर याची ट े वारी 
( यात सदर िनयमावलीअंतगत िनवासी कवा 
वािणि यक वापरांसाठी अनु ेय वापरांसह) कवा 
मालकाने िवकिसत कर या या औ ोिगक थान 
धोरणानुसार वैिव यपूण औ ोिगक वापरासाठी    

((((१))))    ((((२))))    ((((३))))        ((((४))))        ((((५))))    

१    
    

    

    
२    

५ हे टर    पयत 
आिण    ५ 
हे टर     सहहहह    
    
५ हे टर    पे ा    
जा त    

    
१६.५    
    

    

    
१८    

    
१६.५    
    

    

    
१८    

    
६७    
    

    

    
६४    

टीपाः  
(i)   उ  त यातील तंभ मांक (३) नुसार सावजिनक मोक या जागांसाठी िच हां कत भूखंडाखेरीज 

वरील त यात तंभ मांक (४) आिण (५) मधील भखूडंांसाठी या मोक या जागा, सावजिनक 
सुिवधा आिण उपयु ता, िनयमावली मांक २७ या तरतुद अंतगत आव यकता असले या 
मोक या जागा दे यात या ात. 

(ii)  सदर िनयमावलीअंतगत आव यकता अस यानसुार िवलगीकरणाचे अंतर िनवासी/ वािणि यक 
वापरांसाठी उ ि त असले या भूखंडांवर दे यात येईल. 

(iii) सदर िनयमावलीत काहीही नमूद केलेले असले तरी, तभं मांक (३) आिण (४) नुसार िच हां कत 
आिण ह तांत रत भूखंडांसाठी िवकास ह / चटई े  िनदशांक भूमालकाला तंभ माकं (५) 
मधील जिमनीवर वापरासाठी कवा िनयम मांक ३२ नुसार टीडीआर हणून उपल ध क न 
दे यात येईल. 

(iv)  उ  त यातील तंभ मांक (३) आिण (४) या उ ांसाठी िजथे मोकळी जागा उपल ध नाही 
अशा ठकाणी आव यकता अस यानुसार िव मान बाधंकामे पाडून मोकळी केली जातील आिण 
यानुसार उपल ध क न दली जाईल.  

(v)  िजथे तंभ मांक (३) आिण (४) नुसार भूखंड आयु ां या मते इत या लहान आकाराचे आहते क  
सदर तंभाम ये नमूद केले या वापरांसाठी ते वापरले जाऊ शकत नाहीत अशा ठकाणी सदर 
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भूखंड तभं (३) म ये नमूद वापरासाठी िच हां कत क  शकतात, तंभ (३) नसुार बहृ मंुबई 
महानगरपािलकेचा िगरणीतील भूखंडाचा वाटा हणून ा  केले या कोण याही िगर यासंाठी 
पीओएस हणून मा यता दऊे शकतात, अशा भूखंडां या बद यात हाडासाठी तभं मांक (४) 
नुसार वापर यासाठी िच हां कत क  शकतात. 

(vi)  भूखंडां या मालकानंा एकाच मालक या िविवध िगर यां या िवकास आिण पुन वकासासाठी 
एकि त योजना तयार कर याची अनु ेयता असेल यावर सदर योजनते समािव  भूखडं 
आयु ांकडून एकाि मक प तीने िवचाराधीन घेतले जातील. अनु मांक (३) आिण (४) नुसार 
ह तांत रत कर याचा भूखंड िगर यां या संबिंधत भूखडंामं ये ाधा याने ह तांत रत केला जाईल. 
परंतु असेही क , िजथ े मालकाला एकाि मक योजनेतील वतं  मु ांक शु क िस गणक दर 
असले या दसु या िगरणीतील भूखंडाचा वाटा अनु मांक (३) आिण (४) नुसार  ह तांत रत 
करायचा आह ेअशा वेळी ह तांत रत कर याच े े फळ सदर िगर यां या जिमनी या मु ांक शु क 
िस गणक दरा या माणात असेल. 

(vii)  उ िनदिशत काहीही असले तरी, मा यता ा  अिभ यासानुसार हाडा आिण पीओएससाठी 
िच हां कत भूखंड संबंिधत ािधकरणाला अिभ यासा या मा यतेनंतर ता काळ ह तांत रत केला 
जाईल आिण ह तांतरणाचा हा कालावधी सहा मिह यांपे ा अिधक नसेल. 

(viii)  उ  त यातील नमूद के या माणे िवभाजनासाठी िवचाराधीन घे याची िगरणीची जमीन 
खालील उपिनयमावली मांक ३ नसुार िवकिसत कर या या िव मान िनवासी इमारती/ 
चाळ चा े ीय (मूळ) एफएसआय नुसार भूघटक वगळून असेल. 

(ix)  जर िवकासक तंभ . 5 नसुार या या िह यातील िगरणी जिमनीत िनवासी िवकासात संपूण 

बांधीव े ा या 20 % बांधीव े ात येक  50 चौ.मी. चटई े  असले या सदिनका बांधत 

असेल तर िनयमावली . 15 या तरतुदी या िवकासास लागु होणार नाही. 

(3) (3) (3) (3)     भूमालक/िगर यां या भूखडंावंर ि थत रिहवासीरिहवासीरिहवासीरिहवासी इमारतीतीलइमारतीतीलइमारतीतीलइमारतीतील/चाळीतीलतीलतीलतील    ताबदेारां याताबदेारां याताबदेारां याताबदेारां या सहकारी 
गृहिनमाण सोसायटीने हाती घे या या पुनबाधकाम/ िवकासासाठी खालील िनयमावलीमावलीमावलीमावली    लाग ू
होईलईलईलईल.    

i)        १ जानेवारी २००० लालालाला िनवासी उ ांसाठी ा  असले या िगर यांसाठी बीयूएचा 
िवकास कवा पुन वकास केला जात अस यास ते हा भमूालकाला िवकास कवा पुन वकास 
योजनेअंतगत ा  झाले या येक सदिनके या बद यात भोगवटादारांना याच चटईचटईचटईचटई 

े फळाची पयायी सदिनका िवनामू य देणे स चे असेल. परंतु असे क , अशा िवकास 
कवा पुन वकास योजनते भोगवटादारांना २७.८८ चौ. मीटर चटईचटईचटईचटई े फळाची पयायी 

िनवास व था दईेपयत यालालालाला/ितलालालाला बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे काढताकाढताकाढताकाढता येणार नाही.    
ii)  ii)  ii)  ii)      मो ा भभूागातीलभभूागातीलभभूागातीलभभूागातील ाााा  इमारत या पुन वकासाबाबत अनु ेय े ीये ीये ीये ीय (मूळमूळमूळमूळ) 

एफएसआयनसुारनसुारनसुारनसुार इमारती या एकूण बीयूआयवर भूखंडाचे ितकाितकाितकाितका मक े फळ मोजल े
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जाईल आिण यानंतर भूखंडा या अशा ितकाितकाितकाितका मक े फळानुसार ४.० या एफएसआयला 
अनु ेयता दली जाईल.    

            ४.०४.०४.०४.० एफएसआयच ेएफएसआयच ेएफएसआयच ेएफएसआयच ेप रप रप रप रगणन गणन गणन गणन खालील माण ेअसलेःखालील माण ेअसलेःखालील माण ेअसलेःखालील माण ेअसलेः 
पुनवसन े फळ येक  २७.८८  चौ. मीटर या चटईचटईचटईचटई े फळ असले या ह े िनवासी 
इमारती/ चाळ या सव भोगवटादारां या पुनवसनासाठी आव यक एकूण बीयूए असेल. 
१ जानेवारी २००० रोजी िव मान अिधकृत िबगररिहवाशाबाबत पुनबाधकाम केले या 
इमारतीत दे याचे े फळ जु या इमारतीत ा  केले या े फळाइतके असेल. 
एफएसआय ४.० आिण िव मान रिहवाशां या पुनवसनासाठी वापर यात येणा या 
एफएसआयमधील फरकाचेफरकाचेफरकाचेफरकाच ेिवतरणिवतरणिवतरणिवतरण खालील माणे आहःे    
अ)            उपल ध फरकरकरकरक १:::: ०.४० या माणात दोन भागांम ये िवभािजत केलालालाला जाईल.    

ब)  या दोन भागांपकै  १.०० च ेबांधकाम िगरणीमालकांकडून येक  २७.८८ मीटर 
चटईचटईचटईचटई े फळ असले या अित र  सदिनकां या व पात बांधले जाईल आिण 
हाडा/ शासनाला ह तातं रत केल े जाईल आिण िगरणीकामगारां या 

पुनवसनासाठी वापरले जाईल.    
क)  िगरणी कामगारांना (अ) म ये नमूद के या माणे केले या बांधकाम आिण हाडा/ 

शासनाला ह तांत रत के या या बद यात वरील ०.४ भागा या एफएसआयचा 
ह  असेल.    

ड) ) ) )     िनवासी इमारती/ चाळ या सव ताबेदारां या    पुनवसनासाठी बांधकाम 
िगरणीमालकाकडून केले जाईल. अशा बांधकामावर कोण याही कारे 

ो साहना मक एफएसआय मालक/ताबेदारां या सहकारी गृहिनमाण 
सोसायटीला दला जाणार नाही.    

iii)  iii)  iii)  iii)      जु या इमारतीतील सव ताबदेारांना पुन वकिसत इमारतीत पुन थािपत केल ेजाईल.    

iv)iv)iv)iv)        उपकर ा  इमारत बाबत ताबेदारांची यादी व    यात या येकाने ा  केलेले े फळ 
मंुबई दु ती आिण पुनबाधणी महामंडळाकडून मािणत केले जाईल. िवनाउपकर    
इमारत साठी त ेबृह मंुबई महानगरपािलकेने मािणत केलेले असेल. 

v) v) v) v)     वादा या प रि थतीत करण संिनयं ण    (Monitoring)(Monitoring)(Monitoring)(Monitoring) सिमतीला सदं भत केले जाईल 
आिण यांचा िनणय सव प कारांना बंधनकारक असेल.    

vi)        ित सदिनका ५० हजार पायंची र म िवकासकाने राखीव िनधी या व पात 
भोगवटादारां या सोसायटीकडे बांधकाम पूण झा यावर इमारत या दखेभालीसाठी जमा 
करायची आह.े    

vii)        सदर    िनयमावल म ये काहीही नमूद असले तरी, सदर िनयमावली या िनयम मांक ३३ 
(७) म ये समािव  आिण वळेोवेळी सुधा रत झाले या िशिथलता लागू असतील.    



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Yeeie - VII YetJeeHej JeieeakeÀjCe DeeefCe Deveg%es³e JeeHej  [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

237 

अ)  एखादी िगरणी थलातं रत कर यात आ यास कवा िगरणी मालकाने एक वैिव यपूण 
उ ोगाची थापना के यास तो ाधा याने पुन थािपत िगरणीवर कवा वैिव यपूण 
उ ोगात करणानु प कामगाराला कवा १ जानवेारी २००० रोजी कामावर असले या 
कामगारा या कुटंुबातील कामासाठी आव यक असलेली कौश ये असले या कमान एका 
सद याला रोजगार दईेल. 

ब.  उ  कलम (अ) या उ ांसाठी िगरणीमालक पुन थािपत िगरणी/ वैिव यपूण उ ोगाला 
सु वात कर यापूव / या रोजगारासाठी नेमणुक पूव  उमेदवाराचंे िश ण हाती 
घेऊन ते पूण करेल. 

क.  वर काहीही नमूद असले तरी एखादी िगरणी जे हा िवकासासाठी / पुन वकासासाठी 
कोण याही औ ोिगक/ वािणि यक उ शेाने हाती घेतली जाते ते हा िगरणीमालक/ 
संकुलाच े भोगवटादार ाधा याने १ जानवेारी २००० रोजी कामावर असले या 
कामगारानंा कवा कामगारा या कुटंुबातील कामासाठी आव यक ती कौश ये असले या 
कमान एका सद याला कामावर ठेवून घेतील.    

४  (अ)  एखा ा आजारी आिण / कवा बंद िगरणीला कवा अशा िगरणीला आधुिनक करणाची 
आव यकता आह े कवा थलांतरण कर याची गरज आह ेितला लागणारा िनधी, उपिनयम 
(२) या कलम (२) नुसार बीयूए या वापरातून आिण पोटकलम मांक (२) या कलम (अ) 
म ये नमूद केले या त यातील तंभ मांक (३) आिण (४) नुसार टीडीआर या िव तून 
कवा भूखंडा या मालकाकडून तंभ मांक (५) म ये नमूद के या माणे िवकासातून तंभ 
मांक (३) आिण (4) नुसार भखूंडावर एफएसआयसोबत यानतंर नमूद के या माणे 

संचािलत के या जाणा या एका िविश  ए ो खा यात जमा कर यात यावा. 
 (ब)  ए ो खा यात जमा केलेला िनधी केवळ िगरणीचे पुन ीवन/ पुनवसन कवा 

आधुिनक करण कवा थलातंरण यां यासाठी करणानु प वापर यात यावा. परंतु अस े
क , सदर िनधी कामगाराचंी दणेी, ऐि छक िनवृ ी योजनेअंतगत ( हीआरएस) दान, 
बँकांकडून तसेच िव ीय सं थांकडून िगरणी या पुन ीवन/ पुनवसन कवा 
आधुिनक करणासाठी कवा बृह मंुबई या ह ीबाहरे परंतु रा यातंगत थलातंरणासाठी 
घेतलेली कज परत करणे यां यासाठीही वापरला जाऊ शकतो. 

५. (अ)   बीआयएफआरने एका सभंा  आजारी आिण//// कवा बंद सूती    कापड    िगरणीसाठी िशफारस 
केले या उपाययोजनां या पॅकेज या अंमलबजावणीवर ल  ठेव यासाठी कवा शासनाकडून 
िगर याचंे आधुिनक करण कवा थलांतरणासाठी मा यता ा  योजनांसाठी आिण सदर 
िनयमावलीअंतगत आयु ांनी अशा िगर यां या भूखडंां या िवकास कवा पुन वकासासाठी 
दले या परवागनीनतंर शासन उ  यायालया या िनवृ  यायमूत या अ य तेखाली एक 

संिनयं ण सिमतीची थापना करेल आिण यात िगरणी मालकांचे, मा यता ा  कामगार 
संघटनांचे, आयु  आिण शासन यांच े येक  एक ितिनधी सद य हणून असतील. 
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 (ब)  आयु  सिंनयं णसिंनयं णसिंनयं णसिंनयं ण सिमतीला सिचवां या आिण इतर आव यक कमचा यां या सुिवधा दतेील 
आिण ित या कामकाजासाठी आव यक सुिवधाही देतील. 

 (क)  सदर िनयमावली या कलम (अ) म ये नमूद केले या काया या सवसामा यतेबाबत 
कोणताही पूव ह न बाळगता संिनयं ण सिमती खालील काय करेलः 

(i) िगर याकंडून िव  कवा इतर प तीने बांधीव े फळ, मोक या जागा आिण उव रत 
एफएसआय यांची पारदशकरी या िव हवेाट कर यासाठी मागदशक त वे आखणे. 

(ii) ए ो खाती उघडणे, यांचे संचालन आिण बंद करणे यां याबाबत मागदशक त व ेआखून 
दणेे. 

(iii) ए ो खा यातून िनधी काढून घे यासाठी आिण वापर यासाठी या तावांना मा यता दणेे. 
(iv) गृहिनमाण, पयायी रोजगार आिण कामगारां या सबंंिधत िश णाबाबत सदर 

िनयमावली या तरतुद या अंमलबजावणीवर ल  ठेवणे. 
  (ड)  संिनयं ण सिमतीला सूचना जारी करण,े उपि थती आिण अंमलबजावणी कर याकरीता 

नागरी यायालयासारखे अिधकार असतील. 
  (इ)  सिंनयं णसिंनयं णसिंनयं णसिंनयं ण सिमतीचा येक सूचना कवा िनणय अंितम आिण समावेशक असेल आिण तो 

सव सबंंिधत प कारावंर बंधनकारक असेल. 
  (फ)  सिंनयं णसिंनयं णसिंनयं णसिंनयं ण सिमती वतःसाठी णाली आिण कायप ती िनि त करेल. 
6.  सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद केलेले असले कवा वगळ यात आल ेअसले तरी िगर यां या 

मालक या कवा यांनी धारण केले या बृह मंुबईतील सव जिमन चा िवकास कवा पुन वकास 
िगर यानंी संचािलत कवा इतर थान काहीही असले तरी कवा सदर भूखंडां या कवा सदर 
भूखंडां या त कालीन य  वापरासाठी भूवापर प े आखणे कवा इतर कोणताही घटक, 
प रि थती कवा काहीही िवचाराधीन घेतले असले तरी याचे िनयमन इतर कोण याही 
िनयमावलीनुसार न होता सदर िनयमावलीनुसार होईल.    

 तथािप, िगर यां या मालक या कवा धारण केले या जिमनीवर सावजिनक उ ांसाठीचे    
आर ण    असेल    तर    सदर िनयमावली या तरतुद नसुार िनयमन केले जाणार    नाही आिण आरि त 
भूखंड एफएसआय/ टीडीआर या बद यात बृह मंुबई महापािलकेला कवा समुिचत ािधकरणाला 
ह तांत रत केल ेजातील कवा िनयम मांक १७ म ये नमूद केले या तरतुद नसुार िवकिसत केल े
जातील.    

७  सदर िनयमावली या पोटिनयम मांक २ (ब) या तरतुदी अशा ठकाणी लागू होणार नाहीत 
िजथे हाडा आिण बृह मंुबई महापािलकेचा वाटा त कालीन िव मान िनयमावल नुसार 
ह तांत रत कर यात आला आह.े 
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भागभागभागभाग VIII    
इमारती याइमारती याइमारती याइमारती या    साधारणसाधारणसाधारणसाधारण    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता     

३६३६३६३६. भोगवटा भारभोगवटा भारभोगवटा भारभोगवटा भार 
इमारती या िविवध भागाकं रता जागां या आव यकता इ यादीः या भागात इमारती या िविवध 
भागासंाठी तसेच काश आिण वायुवीजन यां यासाठी, इमारत सवेा, अ ीसुर ा इ याद साठी दजा मक 
जागा यां या आव यकता िनि त के या आहते. यातील काही बाबी या इमारतीचा साधारण 
भोगवटाधारक या सं येवर अवलबंून असतील आिण यासाठी भोगवटा भार खालील त ा मांक 
१३ नुसार प रगणन करावा.   

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं १३१३१३१३    
भोगवटा भारभोगवटा भारभोगवटा भारभोगवटा भार 

  

*  वृ ा मा या िव ामा या जागा, अनाथा म कवा मनो णांची णालये इ याद मधील जेथे झोप याची 
व था आह ेअशा ठकाणी भोगवटा भाराचे गणन ित १०० चौ.मीटर े ामाग े१३.३ पे ा कमी 

माणात असू नये.  
**  जो या या कवा ािपत े ात मु य सावजिनक जमावाची खोली कवा जागखेेरीज कोणतीही संल  

भोगव ाची खोली कवा याच मज यावरील खोली कवा वरील कवा खालील मज यावर असेल िजथे अशा 

अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
....    

((((११११))))    

भोगव ाचा कारभोगव ाचा कारभोगव ाचा कारभोगव ाचा कार    
    

((((२२२२))))    

जो या या कवा बं द तजो या या कवा बं द तजो या या कवा बं द तजो या या कवा बं द त े ा या ित  े ा या ित  े ा या ित  े ा या ित 
१००१००१००१००    चौ. मीटरनसुार भोगवटा भारचौ. मीटरनसुार भोगवटा भारचौ. मीटरनसुार भोगवटा भारचौ. मीटरनसुार भोगवटा भार            

((((३३३३))))    

१ िनवासी   ८ 
२ शै िणक  २५ 
३ सं था मक   ६.६* 

४ 
 

जमावाची जागा : 

(अ) ि थर कवा अि थर (सलै)( loose) 
आसनांसह आिण नृ या या मंचासह  
(ब) आसन व थेिशवाय, जेवणा या क ासह  

 
१६६.६** 
 
६६.६** 

५ 
 

वािणि यक: 

(अ) र यालगतचा मजला आिण तळघरातील 
िव    
(ब) िव साठीचे वरील मजले 

 
३३.३ 
१६.६ 

६ ावसाियक आिण औ ोिगक  १० 
७ भांडार ३.३ 
८ धोकादायक १० 
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खो यांना वेश ार सामाियक असेल आिण त/े या सावजिनक जमावा या जागेतील वापरक यास 
वापरासाठी उपल ध असले या े ाचा समावेश असेल. मा गका, शौचकूप आिण इतर उपिवभाजयां या 

े ाची जोता/ बं द त जागतेून कोण याही कारची वजावट केली जाणार नाही, या े ात िविश  जमाव 
भोगव ासाठी सव जागचेा समावेश असेल.  

    

३७३७३७३७.  इमारती या भागासंाठी या आव यकता इमारती या भागासंाठी या आव यकता इमारती या भागासंाठी या आव यकता इमारती या भागासंाठी या आव यकता  

((((११११))))   जोताजोताजोताजोता – जोता कवा इमारतीचा कवा आऊटहाऊसचा कोणताही भाग आजबूाजू या जिमनी या 
पातळी सापे  अशा रतीने ठेवलेला असेल क यामुळे थळाव न पुरेशा माणात पा या या 
िनच याची खातरजमा होईल. 
(i)  मु य इमारत- जो याची उंची भोवताल या जिमिन या पातळी या संदभात ३० सेमीपे ा 

कमी नसेल कवा ि ट ट/ बं द त पा कग या जागे या बाबतीत जोता भोवताल या 
जिमनी या पातळी या संदभात १५ सेमीपे ा कमी नसेल. पुरा या सापे  असले या 

े ांम ये जो याची उंची पुरा या सव  पातळी यावर कमान ६० सेमी असेल कवा 
ि ट ट/ बं द त पा कग या जागे या बाबतीत पुरा या सव  पातळी यावर कमान ४५ 
सेमी असेल. अिभलेखावरील वा तुिवशारद (architect on record) त  उपल ध 
समतलरेषा नकाशा या अनशंुगाने पुराची सव  पातळी (एचएफएल) पूणपणे ल ात 
घेऊन जोता तािवत केला गेला आह ेयाचे माणप  दईेल.  

(ii)  अंतगत अंगण, बं द त पा कग या जागा आिण गरेॅजः ह े आसपास या जिमनी या 
पातळी या तुलनेत कमान १५ सेमी वर उचललेले असावेत आिण यां याव न 
समाधानकारक र या िनचरा होणार असावा. 

    

((((२२२२) ) ) )     िनवासािनवासािनवासािनवासायो य खो यायो य खो यायो य खो यायो य खो या////खो याखो याखो याखो या----        

(i)  आकार आिण ं दी- कमान ं दी आिण आकार खालील त ा माकं १४ म ये 
द या माणे असावा. 
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त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं १४१४१४१४    
िनवासािनवासािनवासािनवासायो य खो या/ खो याचंा कमान आकार आिण ं दी यो य खो या/ खो याचंा कमान आकार आिण ं दी यो य खो या/ खो याचंा कमान आकार आिण ं दी यो य खो या/ खो याचंा कमान आकार आिण ं दी     

अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 
माकंमाकंमाकंमाकं....    

((((११११))))    

भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    
((((२२२२))))    

चौ. मी.म य े कमान आकारचौ. मी.म य े कमान आकारचौ. मी.म य े कमान आकारचौ. मी.म य े कमान आकार    
((((३३३३))))    

मीटरम य े कमान मीटरम य े कमान मीटरम य े कमान मीटरम य े कमान 
ं दीं दीं दीं दी    

((((४४४४))))    

१ कोणतीही िनवासयो य खोली ९. ५ २.४ 

२ टू म कचन सदिनका आिण यापे ा अिधक खो या 
असले या सदिनका 
एक खोली.    

इतर खोली /खो या 
वयंपाकघर  

 

 
९.५ 
७.५ 
५.५ 

 

 
२.४ 
२.४ 
१.८ 

३ वन म कचन  सदिनका  
एक खोली 
वयंपाकघर 

 
९.५ 
७.५ 

 
२.४ 
२.१ 

४ ब उ शेीय खोली  
(अ को ह या तरतुदीसह) 

१२.५ २.४ 

५ वसितगृहातील एक खाट असललेी खोली ७.५ २.४ 
६ दकुान  ६.० १.२ 
७ िव चे टॉ स आिण क   ३.० १.२ 
८ 

शै िणक इमारतीतील वगखोली 
३८.० कवा ित िव ाथ  
०.८ चौ. मीटर या दरान े

े फळ 

 
५.५ 

९ सं था मक इमारत 
(अ) िवशेष खोली.... 

(ब) सवसाधारण िवभाग.... 

 
९.५ 

४०.० 

 
३.० 
५.५ 

१० हाणीघर १.५० १.१० 
११ शौचकूप (ड यू. सी.) १.१० ०.९० 

१२ हाणीघर आिण शौचकूप एकि त (ड यू.सी.) २.२० १.१० 
१३ िच पट गृह, ना गृह, सभागृह, जम याचे सभागृह 

इ यादी  
महारा  िच पट िनयमावली या अनु प 

१४ मि ट ले स/ मि ट ले स िच पटगृह सकुंल  मुंबई मनोरंजन शु क कायदा १९२३, महसलू 
आिण वन िवभाग, महारा  शासन या अनु प 
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(ii)  उंची-  
(i)  राह यायो य खोलीची कमान आिण कमाल उंची खालील त ा मांक १५ म ये 

द या माणे असेलः 
(ii)  त ा मांक १५ म ये नमूद के या माणे उपरोि लिखत िनबधात काहीही नमूद 

असले तरी कोण याही ेपणा या उपकरणाचा साठा कवा याची उभारणी या 
सुिवधेची उंची या यं णे या काय म कायासाठी आव यक अस या माणे असेल. 

(iii)  त ा मांक १५ म ये नमूद के या माणे उपरोि लिखत िनबधात काहीही नमूद 
असले तरी, िसनेमा/ टी ही िच पट िन मती, िचि कऱण, एिड टग, रेकॉ डग 
टुिडओ यां यासाठी यां या प रणामकारक कायासाठी जा त उंची अनु ेय 

असेल. 
त ा माकंत ा माकंत ा माकंत ा माकं १५१५१५१५ 

िनवासायो य खोलीची/ खो याचंी उंचीिनवासायो य खोलीची/ खो याचंी उंचीिनवासायो य खोलीची/ खो याचंी उंचीिनवासायो य खोलीची/ खो याचंी उंची 
अन.ु अन.ु अन.ु अन.ु 

.... 
भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा 

मीटरम य े कमान उंची मीटरम य े कमान उंची मीटरम य े कमान उंची मीटरम य े कमान उंची 
(मी)(मी)(मी)(मी) 

मीटरम य ेकमाल उंची (मी)मीटरम य ेकमाल उंची (मी)मीटरम य ेकमाल उंची (मी)मीटरम य ेकमाल उंची (मी) 

(११११) (२२२२) (३३३३) (४४४४) 

१. सपाट  छत 
(अ) कोणतीही िनवासायो य खोली  

(ब) हाणीघरे, शौचकूप, हाणीघर आिण शौचकूप 
एक  
(जिमनी या पृ भागाव न छता या सवात खालील 
ट यापयत मोजलेले)  
(क) वातानुकूिलत राह याची खोली 

(ड) (i) जमावाची सभागृह,े सव कारची िनवासी 
हॉटे स, सं था मक, शै िणक, औ ोिगक, धोकादायक 
कवा साठवणुक संबंधी वापर, िडपाटमटस भांडारे, 

मॉ स, वेश सभागृह ेआिण िडपाटमटस भांडारां या 
आिण जमावा या सभागृहां या मा गका 
(ii) मािहती तं ान इमारती, कायालयीन इमारती 
(इ) (i) दशन आिण प रषद सभागृह, अिधक उंचीची 
आव यकता असले या डा सुिवधा 
(ii) वनीमु ण/ फ म टुडीओ 
(फ) दकुाने. 

 

२.७५ 
२.२ 
 

 
 
२.४ 
३.६ 
 

 

 
२.७५ 

४.२ 
 
४.२ 
२.७५ 

 
३.९ 
३.९ 
 

 
 
३.९ 

४.२* 
 
आयु ां या िवशेष परवानगी या 
सापे  अिधक उंचीला अनु ेयता दली 
जाऊ शकेल. 
४.२* 
८.८* 
 
१२. ०* 
३.९ 

 

* आयु ां या िवशेष परवानगीने जा त उंची दली जावू शकते. 
परंतु असे क  -  (i) उतारा या छता या कोण याही तुळई/जाड तुळईखाली िन वळ उंची २.४ मीटर असावी. 

 (ii)  वरील त यात नमूद अनु . १(ड) आिण (इ) म ये नमूद वगळता इतर सव भोगव ामं ये 
३.९ मीटरपे ा अिधक कोणतीही उंची संबिंधत चटई े ा या ५० ट े  अित र  
एफएसआय वापरत अस याचे गृिहत धरले जाईल.  
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 (iii)  इतर आव यकताः राह या या खोलीची एक पूण बाजू िनयम मांक ४१ या उपिनयम 
(२) म ये नमूद के या माणे बा  मोक या जागेलगत असली पािहजे. 

 (iv)  वयंपाकघरा या इतर आव यकताः वयंपाकघर हणून वापर या या येक खोलीला- 
अ.  वतं  भाडंी क  (पँ ी) नसेल तर, वयंपाकघरातील भांडी धु यासाठी साधने, 

सांडपाणी थेट कवा सकमधून जाळी आिण वािह यांमाग सांडपा या या 
वािह यांम ये जा याची व था असावी.  

ब.  वरील मज याचा पृ भाग पाणी िझरपणार नाही असा असावा. 
क.  कमान एक िखडक  जीचे े फळ १ चौ.मीटरपे ा कमी नसेल आिण ती थेट बाहरेील 

कवा अंतगत मोक या जागते उघडेल. 
    

    ((((३३३३))))        हाणीघर आिण शौचकूपहाणीघर आिण शौचकूपहाणीघर आिण शौचकूपहाणीघर आिण शौचकूप    

(i)  एक हाणीघर आिण शौचकूपाचा समावेश असलेले साधनगृह इमारती या येक 

वगसाठी येक मज यावर िज या या पातळीवर सकुंलात घरगुती काम करणा-या 
नोकरां या वापरासाठी आयु ांकडून अनु ेय होऊ शकते. 

(ii)  इतर आव यकता हाणीघर कवा शौचकूप 

(अ)  येक हाणीघर कवा शौचकूप अशा रतीने ि थत असेल क  याची कमान एक 

भत बाहरेील मोक या जागेलगत कवा िनयम . ४१ या कलम (८) या 

उपकलम (अ) म ये िविन द  के या माणे अंतगत/बा  चौकात कवा िनयम 

मांक ४० या उपकलम (२) म ये िविन द  के या माणे आकाराच े ह टलेशन 

झोत असतील, यात उघडीक े फळ ०.३ चौ.मीटर कवा ं दीला ०.३ 
मीटरपे ा कमी नसेल (िखड या, वायुवीजन िखड या, ित रप इ.) 

(ब)  हाणीघर कवा शौचकूप, कपडे धु याची जागा, हाणीघर कवा ग ी 
यां यािशवाय इतर कोण याही खोली या वर सदर मजला पुरेशा वॉटर ू फग 

यांनी िस  केलेला अस यािशवाय थेट ि थत नसतील. तथािप, कोण याही 
प रि थतीत शौचकूप कवा हाणीघर वयंपाकघरा या वर बांध यात येऊ नये. 

(क)  येक हाणीघर कवा शौचकूप पाणी गळतीपासनू मु  असाव े व याच े

लॅटफॉम, सीट व तळ अवशोषक नसले या सािह यापासून बनवलेल ेअसाव.े 

(ड)  ते भती कवा िवभाजकांनी बं द त केले या असतील आिण अशा येक भत 
आिण िवभाजका या पृ भागाला अशा खोली या जिमनीपासून १ मीटरपे ा कमी 
नाही अशा गुळगुळीत अि छ  (impervious) सािह याने आ छादन केलले े
असावे. 
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(इ)  ते एका अि छ  (impervious) तळाचे असाव ेव तळाचा यो य माणात उतार 

मलिनःसारण व थेकडे जाईल आिण तो हराडंा कवा इतर कोण याही 
खोली या दशेने जाणार नाही. 

(फ)  येक शौचकूप आिण/ कवा मुता यां या समूहाला एक पुरेशी मता असलेली 

(जलो सजन) लश टाक  जोडलेली असावी. 

(ग) मलिनःसारणा या सव बा  माग वािह या महापािलके या मलिनःसारण 

व थेला जोडले या असावीत. िजथे अशा कारची कोणतीही यं णा नसेल अशा 

ठकाणी िनयम मांक ३७ या उपिनयम २९ या तरतुद या आव यकतानुसार 

भूखंडात एक सेि टक टाक  बांध यात यावी. 
        

((((४४४४) ) ) )     पोटमाळापोटमाळापोटमाळापोटमाळा----    

i)  थान: िनवासी इमारतीमिधल सदिनकेत, वयंपाकघर, िनवासी खो या, हाणीघरे, 

शौचकूप आिण मा गकांवर तसेच दकुाने आिण औ ोिगक इमारत म ये पोटमाळे दे यात 
येतील. 

ii)  उंची: पोटमा याची उंची १.५ मीटरपे ा अिधक नसेल. ती १.५ मीटरपे ा अिधक 

अस यास ती एफएसआयम ये गण यात येईल. 

iii)  िबगरिनवासी इमारत म ये पोटमाळे वेश ारापासून कमान २ मीटर अंतरावर ि थत 
असतील. 

    

((((५५५५))))        पोटपोटपोटपोट    ((((मॅझनेाइनमॅझनेाइनमॅझनेाइनमॅझनेाइन))))    मजला मजला मजला मजला ----        

(i)  कोण याही खोलीतील पोट मज याच े एकूण े फळ या खोली या बीयुए या ५० 

ट यांपे ा अिधक नसेल. पोट मज याचा आकार तो दवाणखाना हणून वापर यात 

येत अस यास ९.५ चौ. मीटरपे ाकमी नसेल. पोट मज याचे े फळ एफएसआयम ये 

गण यात येईल. 
 परंतु अस ेक , तथािप, एफएसआय िश लक नसले या िव मान ािधकृत इमारत म ये 

१५ ऑग ट १९९७ पूव  मा यतेिशवाय बांध यात आले या पोट मज यांचे े फळ 
आयु ांनी िविन द  केले या अिधमू या या दाना या अटी आिण शत या सापे  
आयु ां या िवशेष परवानगीने एफएसआयमधून वगळ यात येऊ शकते. 

    टीपः १.५ मीटरपे ा अिधक उंची असले या पोटमा यांना पोट मजला (मॅझेनाइन) 
मजला मानले जाईल....    
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(ii)  उंची – पोट मज याची कमान उंची/ यावरील मोकळी जागा २.२ मीटर असेल. पोट 
मज याखालील मोकळी जागा २.२ मीटरपे ा कमी नसले. 

 

(iii)  इतर आव यकता- खालील बाब ची पतूता होत अस यास पोट मज याला एखा ा खोली 
कवा क ा या वर अऩु ेयता दे यात येऊ शकत-े 

अ.  याचा आकार ९.५ चौ. मी. कवा यापे ा अिधक अस यास काशयोजना आिण 
वायवुीजन यां याबाबतीत त े दवाणखा या या दजाशी अनु प असतील. 

ब.  या या वरील आिण खालील जागे या वायुवीजनात कोण याही प रि थतीत 
ह त ेप होणार नाही अशा रतीने याचे बांधकाम केलेले असेल. 

क.  याचा कोणताही भाग वयपंाकघर/ शौचकूप हणून वापर यात येणार नाही. 
ड.  ते बंद कर यात येणार नाही, जणेेक न याचे पांतर हवेशीर नसले या क ात 

होईल. 
इ.  ते अशा खोली या दशनी भतीपासून कमान १.८ मीटर दरू असेल. 
फ.  पोट मज याला पोहोचमाग केवळ या या खालील खोलीमधूनच असेल. 

ग.  िजथे तो औ ोिगक इमारतीत दे यात आला आह े अशा ठकाणी उ ोग 
िवभागा या सबंंिधत ािधकरणाकडून नाहरकत माणप  अित र  चटई 

े ासाठी ा  केले जाते. 
    

((((६६६६) ) ) )     साठवणकु ची खोलीसाठवणकु ची खोलीसाठवणकु ची खोलीसाठवणकु ची खोली    ----        

(i)  आकारमान- िनवासी इमारत म ये िजथे साठवणुक ची खोली दे यात आली आह ेतेथील 
ितचे े फळ ४ चौ. मीटरपे ा अिधक नसेल. 

(ii) उंची- साठवणुक या खोलीची उंची २.२ मीटरपे ा कमी नसेल. 

(iii)  साठवणुक ची खोली राह यायो य नसलेली खोली हणून मान यात येईल. 
    

(7) (7) (7) (7)     ाथनााथनााथनााथना    खोलीखोलीखोलीखोली----        

(i)  आकारमानः िनवासी इमारतीम ये िजथ े ाथना खोली दे यात आली आह ेतेिथल ितच े

े फळ 3.00 चौ.मी.पे ा अिधक नसेल.  

(ii)  उंचीः ाथना खोलीची उंची 2.20 मीटरपे ा कमी नसेल. 
    

((((८८८८))))        गरेॅजगरेॅजगरेॅजगरेॅज----        

(i)  आकार- खासगी गॅरेजचा आकार कलम (ii) आिण िनयम मांक ४४ या उपिनयम 

मांक (१) या खाली दले या टपे या तरतुदीनसुार २.५ मी x ५.५ मी कवा २.३ मी 

x ४.५ मी पे ा कमी नसेल.  
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(ii)  थान- गरेॅज इमारतीत नस यास त े या या बाजूला कवा मागील बाजूस असेल परंत ुत े
कोण याही पोहोचमागापासनू कमान ७.५ मीटर दरू असेल. 

(iii)  गॅरेजचे े फळ एफएसआयम ये मोज यात येईल आिण कंुपण भतीपासून ते कमान 
१.५ मीटर दरू असेल. 

प ीकरण- सदर िनयमावली या उ ासाठी "गॅरेज" या सं ेचा अथ भूखंडा या मोक या 
जागेत असलेले वतं  तळमजला बांधकाम कवा इमारती या तळमज यावर असलेले आिण 
याचा वापर पा कग कवा यं ा ारे िनयंि त वाहनां या पा कगसाठी उ ि त आह े आिण 
यां या दु तीसाठी नाही. 

 

(९९९९)   तळघऱतळघऱतळघऱतळघऱ-  

(i)  सदर िनयमावली या तरतुद खाली आव यक असले या पुढील मोक या जागेत 
इमारती या रेषेपलीकडे तळघऱ बांध यास अनु ेयता दे यात येणार, परंत ु अस े क , 
थळ सीमा/ र याची कडा आिण तळघऱ यां याम ये ३.० मीटरचे प  अंतर राखले 

गेले पािहजे. पुढील मोक या जागांखेरीज भूखंडा या इतर सीमारेषांपासून मोक या 
जागा १.५ मीटरपे ा कमी नसतील. तळघऱ एकमजली कवा अिधक मज यांचे अस ू
शकते. 

(ii)  उंची- जिमनीपासून छता या खालील बाजूची कवा अधः बाज ू कवा जे हा तळघराला 

तुळई असते ते हा तुळईचा खालची बाजू २.४ मीटरपे ा कमी नसेल. छता या अधः 

बाजूपासून तळघराची उंची ३.९ मीटरपे ा अिधक नसेल. मेकॅिनकल पा कगबाबत 
आव यकतनेुसार अिधक उंचीला अनु ेयता दली जाऊ शकेल. 

(iii)  वायवुीजन- वायुवीजनची ा ी ही या िविश  भोगव ासाठी तळघऱाचा वापर 

केलेला आह े या वापरासाठी या आव यकतेसारखी असेल. यातील कोणतीही कमतरता 

ही एनबीसी या भाग VIII, इमारत सेवा िवभाग I- काशयोजना आिण ह टलेशन म ये 
घालून दले या दजानुसार एखा ा मेकॅिनकल यं णे ारे, जसे लोअस, ए झॉ ट पंखे, 
वातानुकूलन यं णे ारे भ न काढली गेलेली असेल. 

(iv)  अनु ेय वापर- तळघऱाचा वापर केवळ खालील कामांसाठी केला गेला असेलः 

(ए)  (i) घरगुती कवा इतर िबगर धोकादायक व तूंची साठवणूक 

 (ii) साठवणुक या खो या, बँकेच ेलॉकस कवा सुर ा ठेवी हॉ टस 

(बी)  वातानकूुलन साधन/ एएचयू आिण इतर यं  यांचा वापर इमारती या सेवा 

आिण उपयोगीतासाठी केला जातो. 

(सी)  पा कग या जागा 

(डी)  डीजी संच, मीटर खोली आिण िव तु उपक  (जे िविन द  सरु ा गरजांनु प 
असेल) 
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(इ)  सांडपाणी या संयं , उपसा टाक , पंप खोली 

(एफ)  एमआरआय आिण ए सरे घे या या खो या,  

(जी)  दकुाने आिण कायालये. विनमु ण टुिड ना  

(एच)  वािणि यक वापरकत 

(आय)  साधन सुिवधा 

(जे)  शाळेसाठी खेळ याची जागा 

 परंतु असे क , उ िनदिशत (अ), (एफ), (जी), (एच) आिण (जे) म ये नमूद केले या 

वापरांना राह यायो य खो यांसाठी या आव यकतां या पूतते या सापे  आिण खालील 

अट या सापे  एफएसआयम ये गणन क न केवळ पिह या तळघरात परवानगी दली 
जाऊ शकते. 
i)  पोहोच, सरुि तता (अि सरु ा समािव  क न), वायवुीजन इ याद बाबत सव 

आव यकताचंी पूतता केली जाईल. 
ii)  सव िनयोजन दजाचे (िवशेषतः पा कगसार या बाबतीत) कठोर पालन केले जावे. 

(v) (v) (v) (v)     इतर गरजाइतर गरजाइतर गरजाइतर गरजा----    येक तळघरात खालील आव यकतांची पूतता केली जावीः 

(अ) इमारती या रेषेअंतगत असले या तळघरा या छताची अधःबाज ू भोवताल या 

जिमिनलगत या सरासरी पातळी पे ा कमान ०.६ मीटर आिण कमाल १.२ 

मीटर असेल. इमारतरेषे बाहरेील भागात ती सभोवताल या जिमिन या पातळीत 

असेल, परंत ु असे क  इमारतीम ये टी ट तािवत अस यास रेषेअंतगत 

असले या तळघरा या छताची अधःबाज ू0.15 मी. व तळमजला अस यास 0.30 

मी पयत कृि म काश आिण वायुिवजना या व थसेापे  ठेवता येईल. 

(ब)  जिमनी या पृ भागावरील सांडपाणी तळघरात येणार नाही याची खातरजमा 
कर यासाठी पुरेशा उपाययोजना के या जा ात. 

(क)  तळघरा या भती आिण तळ पाणी आत िशरणार नाही अशा असा ात आिण 
लगतची माती आिण आ ता यांचा काहीही प रणाम होत अस यास तो 
अिभक पात िवचाराधीन घे यात यावा आिण याला पुरेशा माणात आ तामु  
उपचारही दे यात यावते. 

(ड)  िजने कवा पादचारी उतरणीव न तळघरात कोण याही कारचा पोहोचमाग 
अस यास याने सदर िनयमावली या िनयम (१८) या गरजांची पूतता करणे 
गरजचेे आह.े भूखंडा या सीमारेषेम ये समोरील मोक या जागा वगळता 
मोक या जागांम ये मोक या उतरण ना अनु ेयता वरील (ब) या आिण 
अि संर णा या गरजां या सापे  दली जाऊ शकते. 
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(इ)  वाहनां या उतरणी ारे तळघराला पोहोचमाग दला अस यास तो सदर 

िनयमावली या कलम (१८) या बाब (ii) या गरजाचंी पूतता करणारा असणे 
आव यक आह.े 

 

((((१०१०१०१०) ) ) )     केिबनकेिबनकेिबनकेिबन---- िजथ े केिबन दे यात आ या आहते ितथे ०.९ मीटरपे ा कमी ं द नाही अशी सु प  
मा गका राखली जाईल. केिबनचा आकार ३ चौ.मीटरपे ा कमी नसेल आिण केिबन या सवात 
लांब या जागेपासून सवात जवळ या िनगमनाच े अंतर १८.५ मीटरपे ा अिधक नसेल. 
कोण याही मोक या जागा/ तांि क साधनांपासून थेट काश आिण वायुवीजन ा  करत 
नस यास, याची कमाल उंची २.२ मीटर असेल. 

 

((((११११११११) ) ) )     कायालय कायालय कायालय कायालय खोलीखोलीखोलीखोली---- कोण याही िनवासी/ िबगर िनवासी इमारतीत सहकारी गृहिनमाण सं था कवा 
अपाटमट मालक/ भाडेप ेदारां या संघटने या वापरासाठी बांध यात आले या कवा बांध याच े

तािवत असले या ऑ फस या खोलीला तळमज यावर कवा पिह या मज यावर कवा 
पा कगचे मजले कवा ि ट ट मज यांवर अऩु ेयता दे यात येऊ शकेल. आधीच िवकिसत 
झाले या मालम ेम ये ते वरील मज यावर असू शकेल. अशा खोलीच े साधनगृहसह े फळ 
२० चौ. मीटरपयत मया दत असेल. 

 

((((१२१२१२१२)  ()  ()  ()  (अअअअ) ) ) )     प पेटीची खोलीप पेटीची खोलीप पेटीची खोलीप पेटीची खोली---- िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक वापरा या थानी येक 

वगम ये तळमज यावर/ ि ट ट मज यावर/ पोिडयमवर कवा इतर कोण याही सोयी या 

ठकाणी सुयो य आकारमानाची वतं  प पेटी खोलीला अनु ेयता दे यात येव ूशकते. 

    ((((बबबब) ) ) )     प पे ाप पे ाप पे ाप पे ा---- िनवासी, वािणि यक आिण औ ोिगक वापरा या थानी येक वगम य े

तळमज यावर/ ि ट ट मज यावर/ पोिडयमवर कवा इतर कोण याही सोयी या ठकाणी 

सुयो य आकारमाना या प पेट्यांना अनु ेयता दे यात येव ूशकते. 
 

((((१३१३१३१३))))        वीज मीटरवीज मीटरवीज मीटरवीज मीटर////सवेा वापर खोलीसवेा वापर खोलीसवेा वापर खोलीसवेा वापर खोली---- एक वतं  आिण हवेशीर मीटर/ सेवा वापर खोली जी बाहरेील 

सामाियक े ांपासून थेट पोहोच यायो य असेल ती तळमज यावर आिण/ कवा वरील 

मज यांवर/ पोिडयम पा कग मज यावंर आिण पिह या तळघऱ मज यावंर सुयो य 

वायवुीजनसोबत वीजपुरवठा कंपनी या आव यकतानु प दली जाईल. खोलीचा दरवाजा दोन 
तासांपे ा कमी नाही अशा कारे अि ितरोध कऱणारा असेल. 

 

(१४१४१४१४)  र यजू शटूर यजू शटूर यजू शटूर यजू शटू/कचरा कचरा कचरा कचरा मा गकामा गकामा गकामा गका – सव िनवासी इमारत म ये येक मज यावर उघडणारे कवा म य 

पातळीवर उघडणारे र यजू शूट/कचरा मा गका दे यात येतील. र यूज शू सचा अिभक प 
आिण संरचना मक िववरण ह ेआयएस ६९२४ या तरतदु नुसार असेल. 
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((((१५१५१५१५))))        मा गकामा गकामा गकामा गका---- सामाियक मा गकेची कमान ं दी खालील त ा मांक १६म ये दशव या माणे 
असेल. परंतु असे क , िनगमन हणून दशव यात आललेी कोणतीही मा गकाही (िनयम मांक 
४७ नुसार) यातील तरतुद या आव यकतांनु प असेल. 

    

((((१६१६१६१६) ) ) )     दरवाजादरवाजादरवाजादरवाजा---- दरवाजा खालील नमूद तरतदु या अनु प असेल. यािशवाय, अि शमना या 

आव यकतां या पूततेसाठी िनगमन हणून दशव यात आलेला कोणताही दरवाजा िनयम मांक 
४७ म ये नमूद केले या आव यकतां या अनु प असेल. 
(i)  ं दीः दरवाजा कमान ०.९ मीटर ं द असेल आिण हाणीघर, शौचकूप कवा भांडारांचा 

दरवाजा कमान ०.७ मीटर ं द असेल. 
(ii) उंची- ारमागाची कमान उंची २ मीटर असेल. 

    

((((१७१७१७१७))))        िजनािजनािजनािजना---- िजने खालील (i) ते (ix) खेरीज खालील तरतुद या अनु प असतील. य़ािशवाय, 

अि शमना या गरजां या पूततेसाठी िनगमन हणून दशव यात आलेला कोणताही जीना िनयम 
मांक ४७ म ये नमूद आव यकतां या अनु प असेल. 

(i)  ं दी- आगी या काळातील सुटकेिशवाय इतर कोण याही िज याची कमान ं दी खाली 
त ा मांक १६ म ये द या माणे असेल. 

    

त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं १६:१६:१६:१६:    िविवध भोगव ासंाठी सामाियक िजन/े मा गका याचंी कमान ं दीिविवध भोगव ासंाठी सामाियक िजन/े मा गका याचंी कमान ं दीिविवध भोगव ासंाठी सामाियक िजन/े मा गका याचंी कमान ं दीिविवध भोगव ासंाठी सामाियक िजन/े मा गका याचंी कमान ं दी    

अनु 
. 

भोगव ाचा कार 

७०.०० मीटर 
उंचीपयत या 

इमारत साठी िजने/ 
मा गका यांची कमान 

ं दी (मीटरम ये) 

७०.०० मीटरपे ा अिधक 
उंची या इमारत साठी 
िजन/े मा गका यांची 

कमान ं दी (मीटरम य)े 

१ िनवासी इमारती -   

 अ. साधारण  १.२० १.५० 

 ब. रो हाऊ सग (दमुजली) कवा डु ले स 
लटॅमधील अंतगत िजना 

०.७५ आिण डु ले सबाबत 
कमाल ०.९०  

- 

 क. हॉटे स १.५० २.० 

२ शै िणक इमारती   

 अ. ३२ मीटर उंचीपयत  १.५० - 

 ब. ३२ मीटरपे ा अिधक उंची  २.० - 
३ सं था मक इमारती  १.५० २.० 
४ जमावा या इमारती  २.० २.० 
५ वािणि यक साठवणकू, जोखमी या वापरा या 

इमारती  

१.५० २.० 
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टीप: 
वरील १(ब) या बाबतीत िज यांची कवा मा गकांची ं दी १.२० मीटरपयत मया दत असेल. 
(ii)  लाईट- कोण याही लाईटम ये १२ पे ा अिधक चढ नसतील, परंतु िनवासी 

इमारत म ये, िनमुळ या भूखंडांवर एका लाईट या िज याला अनु ेयता दली जाऊ 
शकते. 

 (iii)  पाय-यांची उंची (Risers) कोण याही कार या भोगव ात उंची १७.५० सेमी पे ा 

जा त नसेल. तथािप, िनवासी घरात अंतगत िज याम ये पाय यांची उंची २५ सेमी अस ू
शकते. 

(iv)  पाय-यांची ंदी (treads) िनवासी इमारतीबाबत िज यांसाठी अि शमन िजने वगळता 
नो झगिशवाय पाय-यांची कमान ं दी २५ सेमी असले. इतर वापरांम ये पाय-यांची 
ं दी ३० सेमी असेल. याला पाय न घसरणारा पृ भाग असेल. 

(v)  उंचीः िज याखालील आिण िज या या थां या या पातळी खालील मा गका याचंी कमान 
उंची २.२ मीटर असेल. 

(vi)  मज यांचा दशक- येक मज याचा मांक िज या या पाय या या दशेला आहते 
यासमोरील भतीवर कमान १५ सेमी एव ा मो ा अ रांत कवा पाय यावं न 

लांबूनही दसेल अशा एखा ा सुयो य ठकाणी िलिह यात यावा.  
(vii)  कठडा ( हडँरेल)- पाय-यां या म यापासून कमान ०.९ मीटर उंचीवर कठ ाची तरतूद 

असावी. 
(viii)  रो हाऊस कवा ु ले स सदिनके या अंतगत िजन ेवगळता कोण याही कारचे िजने 

लाकडी कवा इतर वाला ाही सािह याने बनवलेल ेनसतील. 
(ix)  अि शमन िनगमन हणून मान यात आले या मा गका आिण िजने रा ीय इमारत 

संिहते या इतर संबंिधत तरतुद या अनु प असतील. 
    

(18)(18)(18)(18)        उतरणउतरणउतरणउतरण----    (Ramps)(Ramps)(Ramps)(Ramps)    ----    

(i)  पादचा यांसाठी उतरणी - 

(अ)  साधारण- िज यांना लाग ू असले या तरतुदी सामा यतः उतरण नाही लाग ू
असतील. णालयातील उतरण २.२५ मीटरपे ा कमी ं दी या नसतील. 
यािशवाय, अि शमना या गरजां या पूततेसाठी िनयम मांक ४८ या उपिनयम 

मांक (७) नु प उतरणी असतील. 
(ब)  उतार-(slope) उतरणीला १२ म ये १ पे ा अिधक नाही असा उतार असेल. तो 

िनसर ा नसले या सािह याचा बनवलेला असेल.  
अ)  कठडा (हडँरेल)- उतरणी या दो ही बाजूंना उतरणी या पृ भागा या वर कमान 

०.९० मीटर उंचीची हडँरेल दे यात आली पािहजे. 
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ब)  येक  ९.०० मीटर उतरणी या लाबंीसाठी १.५ मीटरची थां याची 
जागा(लँ डग) दे यात यावी. 

क)  उतरणी या येक वेश आिण िनगमनावर कमान १.५ मीटर ं दीची लँ डग 
दे यात यावी. 

(ii)  तळघरांसाठी कवा ब मजली पा कगसाठी उतरण- तळमज यांवर आिण वरील 
मज यांवर पा कग या जागासंाठी खाली त यात द या माणे पुरेशा ं दीची आिण पुरेशा 
उताराची उतरण ाधा याने दो ही बाजंूना दली जाईल. अशा कारची उतरण दे यास 
बाजू या आिण मागील मोक या जागांम ये अि शमन वाहनां या हालचाल साठी पुरेशा 
जागा सोड यानंतर कलम ४८ या उपकलम (७) या तरतुद या सापे  परवानगी 
दे यात येईल. परंतु असे क , जे हा एखादा भूखंड तीन कवा अिधक र यांलगत अस यास 
उतरणी कमान ं दी असले या र यां या समोरील मा जनल मोक या जागांम ये अनु ेय 
असेल. पयायी, वाहनां या आगमन आिण िनगमनासाठी २०० पा कगपयत कमान दोन 
कार उ ाहन आिण २०० पा कग या पुढे येक  १०० पा कगसाठी कवा या या 

भागासाठी एक अित र  कार उ ाहन दे यात यावे. 

अनु. . वाहनाचा कार 
उतरणीची मीटरम ये सु प  ं दी (मीटर) 

एक दशा उतरण मध या िवभाजकािशवाय ी दशा उतरण 

I हलक  मोटर वाहने (एलएम ही)  ३.०० ६.०० 

ii म यम वािणि यक वाहने (एमसी ही)  ३.५० ७.०० 

iii अवजड मोटर वाहने (एचएम ही) ४.५० ९.०० 

टीप-    अ)  िवभाजकांसह ि दशा उतरणीबाबत येक मा गकेचा िवचार एक दशा उतरण हणून 
केला जाईल. 

 ब)  वळणावर, उ िनदिशत उतरणीची ं दी येथे नमूद केले या जोडप  . 23 मिधल 

रेखाकृती . 7 नुसार यो य रतीन ेवळव यासाठी िव तार यात/ वाढव यात येईल. 

 क)  उतरणीचा उतार १० म ये १ पे ा अिधक नसेल. 

 ड)  आगमन आिण िनगमनासाठी वतं  तरतदू केली जाईल. 
    

((((१९)१९)१९)१९)        उउउउ ााााहनेहनेहनेहन-े उ ाहने खाली दले या तरतुद या आिण िनयम ५० या उपिनयम (२) या 
तरतुद या अनु प असतील.  
(i)  १६ मीटरपे ा अिधक उंच असले या येक इमारतीत कमान एक उ ाहन दे यात यावे. 

२४ मीटरपे ा अिधक उंची असले या इमारत बाबत कमान दोन उ ाहने येक रिहवासी 

जागेला सवेा दे यासाठी दे यात यावीत. यातील एक उ ाहन ह ेअि शमन उ ाहन असेल 

आिण ते अि सुर ा िनयमावली या अनु प असेल. कमान एक उ ाहन तळघरा या 
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सवात खाल या बाजसू आिण  श यतो ग ी या मज यास पोहचेल. जेथ ेनागरी उ यन 
आिण इतर िनबध असतील अशी ठकाणे वगळता सवेा देईल. 

(ii)  इतर आव यकता:- 

अ.  उ ाहनांची सं या, कार आिण मता भाग ८ िवभाग ५ या आव यकताचंी 
आिण भारतीय रा ीय इमारत संिहते या उ ाहनां या आिण सरक या िज यां या 
उभारणी या गरजांची तसचे वेळोवेळी सधुा रत केले या तरतुद ची पूतता 
करतील. 

ब.  तळमज या या पातळीवर, ाऊं डग ि वच आप कालीन प रि थतीत उ ाहनांना 
जिमनीवर आण यासाठी दे यात येईल. 

क.  उ ाहन मशीन खोली वतं  असेल आिण उ ाहनांसाठी आव यक असले या 

मशीनिशवाय इतर कोण याही संचाची उभारणी तेथे कर यात येऊ नये. 

ड.  येक मज याचा मांक उ ाहनां या समोर/ उ ाहनां या दरवाजासमोर या 
भतीवर कमान १५ सेमीएव ा मो ा अ रात कवा इतर कोण याही सुयो य 

पृ भागावर िलिह यात यावा, जेणेक न तो उ ाहना या जाळीतून प पणे 
दसेल. 

इ.  उ ुंग रिहवासी इमारत म ये िजथ ेउंची ७० मीटरपे ा अिधक आह ेअशा ठकाणी 
आ थािपत कर यात आललेे एक उ ाहन मालवा  उ ाहन असेल. मालवा  

उ ाहनाची रचना अशा रतीने केलेली असेल यामुळे त े ेचर उ ाहन हणूनही 
काम करेल. 

फ. १६ मीटरपयत उंची असले या िव मान इमारतीत निवन उ ाहनाला आिण 

याला सलं  मा गकानंा आयु ां या परवानगीने अनु ेयता दली जाऊ शकत.े 
    

((((२०२०२०२०))))        ारारारार    मडंलमडंलमडंलमडंल    ((((पोचपोचपोचपोच) ) ) ) ---- ार मंडल अस यास ते भूखंडा या सीमारेषे या कमान १.५ मीटर आत 

असेल आिण मज या या पातळी या तुलनते या या पातळीचा फरक ०.३ मीटर असेल, ार 

मंडलाचे े फळ ं दीला ५.५ मीटरपयत (मु य इमारतीला समांतर) एफएसआयम ये 

मोज यात येणार नाही. हरां ा या वर ०.२३ मीटर उंचीची वरवटी भत अनु ेय आह.े आयु  

मकटाइल, हॉटेल आिण सावजिनक इमारत साठी मो ा ार मंडलांना अनु ेयता दऊे शकतात. 
    

((((२१२१२१२१))))        िवतानिवतानिवतानिवतान    ((((कॅनोपीकॅनोपीकॅनोपीकॅनोपी))))    –––– एक ेिपत असलेले आिण बं द त नसलेले िवतान या या मज या या 

पातळी या तुलनेत ०.३ मीटर फरक असेल याला यके वेश ार आिण िज यांवर अनु ेयता 

जर भूखंडाची सीमारेषा आिण िवताना या बाहरेील टोकापयत कमान १.५ मीटरचे अंतर 
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राख यात आ यास दली जाऊ शकेल. िवतानाची कमान उंची २.२ मीटर असेल. आयु  

मकटाइल, हॉटेल आिण सावजिनक इमारत ना मो ा िवतानांना अनु ेयता दऊे शकतात. 
    

((((२२२२२२२२) ) ) )     बा कनीबा कनीबा कनीबा कनी    ---- येक मज यावर बा कनीला अनु ेयता दे यात येऊ शकते. 

 (i)  कोण याही बा कनीमुळे मागील बाजूस आिण बाजूला ३ मीटरपे ा आिण पुढील बाजूस 

१.५ मीटरपे ा कमी, कमान मोकळी जागा कमी करणार नाही. बा कनीची ं दी 

इमारती या रेषे या लबंकोनात मोज यात येईल आिण रेषेपासून बा कनी या सवात 

बाहरे या टोकापयत मान यात येईल. बं द त बा कनी खोलीचा भाग हणून मान यात 
येईल. 

 (ii)  िव मान िनवासी इमारत मधील बा कनी आयु ांनी वेळोवेळी िनि त के या माणे 

बा कनी बं द त कऱ याचे शु क दान के यानंतर बं द त के या जाऊ शकतात. 
    

((((२३२३२३२३) ) ) )     छछछछतततत----            

(i)  पज यजलाचा प रणामकारक िनचरा – इमारतीच े छत अशा रतीन े बांध यात येईल 
कवा संरिचत कर यात येईल जेणेक न येक  ४० चौ.मी. छता या े ासाठी १० 

सेमी ासा या एका पाइप या माणात पज यजल वािहनी या मा यमातून 
पज यजलाचा िनचरा केला जाईल. सदर निलका अशा रतीने मांडणी कर यात येतील, 
जोड यात येतील आिण थािपत कर यात येतील यातनू पज यजल प रणामकारकतने े
वा न नेल ेजाईल याची खातरजमा होईल. 

(ii)  पज यजल वािह या सदर िनयमावलीखाली दान कर याची आव यकता अस यास, 
पज य जल संचयन यं णेला जोड या जातील कवा सावजिनक पदपथाखाली बांध यात 
आले या बं द त गटारा या मा यमातून गटाराला जोड या जातील यातून या 
र यालगत या पज यजल वािह यांना कवा इतर कोण याही यो य प तीने जोडतील. 

 (iii)  पज यजल निलका मांड याची प त- पज यजल वािह या इमारती या बाहरेील 

बाजू या भत ना कवा अशा भत मधील कोना ात कवा चरांम ये कवा अशा इतर 
कोण याही प तीने जोड यात येतील जी महापािलका आयु ांनी मा यता ा  केललेी 
असेल. 

    

((((२४२४२४२४))))        सासासासामाियक ग यामाियक ग यामाियक ग यामाियक ग या---- सामाियक ग यांचे उपिवभाजन केले जाणार नाही आिण यांना सामाियक 

िजना/ उ ाहनाने पोहोचमाग दलेला असेल. ग यांचा वापर अित र  मनोरंजनाचे ह रत े  

हणून सदर िनयमावलीअंतगत स या आरओएस आव यकतां यािशवाय असेल. परंतु असे 

क , ग यांच े संक पिच  व अिच ीकरण करमणुक चे ह रत े  िवचाराधीन घेऊन तयार 
कर यात येईल. ग यांचा वापर इमारती या भोगवटादारांसाठी सामुदाियक खु या जागा 
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हणूनही करता येईल. इमारत रेषे या पुढे १.२० मीटर या मयादपेयत ग ीचा भाग स दया या 

दृ ीन े सदर िनयमावली या मोक या जागासंाठी या िनयम . 42(ई) व 42 (एफ) या 

पूतते या सापे  कर यास अनु ेयता असेल. 
    

((((२५२५२५२५))))        वरवडंीवरवडंीवरवडंीवरवडंी    (Parapet) (Parapet) (Parapet) (Parapet) ---- वरवडंीची भत आिण कठडे (हडँरे स) या छतावरील ग ी या, कड ला 

दले या असतील, या पूण तयार मजला पातळी या १.१५ मीटरपे ा कमी नसतील आिण 

कमाल १.३० मीटरपे ा अिधक नसतील. 

 आयु ां या मंजूरीन,े सव  ग ीपातळीवर 1.3 मी पे ा जा त उंचीची पॅरापेट भत अनुमत 

होईल. 32.0 मी. पे ा उंच आिण 70 मी. उंची पयत या इमारतीम ये केवळ बाजूनंा 2.0 मी. 

उंचीची पॅरापेट भत आिण 70.0 मी. पे ा अिधक उंची या इमारतीत केवळ दोन बाजूनंा 5.0 

मी. उंचीची पॅरापेट भत 1.30 मी. उंची पलीकडे कमान 60% सि छ  असलेली अनुमत होईल. 
    

((((२६२६२६२६))))        सीमा भत आिण मु य वशे ारसीमा भत आिण मु य वशे ारसीमा भत आिण मु य वशे ारसीमा भत आिण मु य वशे ार----    

(i)  सीमा भत - 

(अ) आयु ां या परवानगीचा अपवाद वगळता सीमा भतीची कमाल उंची भूखंडा या 
लगत या जिमनी या पातळी या २.० मीटर असेल. वरील ०.९ मीटर मोक या 

कारचे बांधकाम अस यास २.४ मीटरपयत उंचीची सीमा भत यातून पाहता 

ये या या सुिवधेसाठी दली जाऊ शकते. 

(ब)  कोप यावरील भखूंडावर सीमा भतीची उंची छेदन या पुढे आिण बाजूला १० 
मीटर या अंतरासाठी ०.७५ मीटरपयत िनबिधत ठेव यात येईल आिण उव रत 
०.७५ मीटरची उंची वरील (i) नुसार आव यकता भास यास सि छ  कार या 
बांधकामासाठी दे यात येऊ शकेल (रे लग या मा यमातनू). 

(क)  वरील (अ) आिण (ब) या तरतुदी सुधारणा सुिवधां या सीमा भत ना लागू होणार 
नाहीत. (तु ं ग/कोठ ा/सुधार गृह)े. 

(ड)  िव तु उपक , रोिह  क , सं था मक इमारती जसे आरो यभवन, णालये, 
शाळा, महािव ालये, अशा वसितगृहांसह असले या शै िणक इमारती, 
औ ोिगक इमारती आिण सावजिनक वापर उ मां या इतर वापरांसाठी 
आयु ांकडून २.४ मीटरपयत उंचीला अनु ेयता दली जाऊ शकेल. 

(इ) एखा ा पीओएस जस ेखेळा या मैदानाभोवती या सीमा भतीबाबत, सीमा भतीची 
उंची सवसाधारणतः ०.४५ मीटरपे ा अिधक नसेल आिण याची ं दी ०.४५ 

मीटर कवा यापे ा अिधक असेल कवा कोण याही प रि थतीत सीमा भतीची 

उंची १.५० मीटरपे ा अिधक नसेल आयु ा या आव यकतनेुसार असेल आिण 
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भतीचा वृ व पृ भाग सपाट असेल जेणेक न बस यासाठी आरामदायी असेल. 

तथािप, बगीचे आिण बागासंाठी सव  ०.९ मीटर सि छ  कारचे बांधकाम 
अस यास १.५ मीटर उंचीची सीमा भत दली जाऊ शकेल यामुळे समोरचे दृ य 
पाहणे श य होईल. 

(ii)   मु य वेश ार- एखादी उ ुंग कवा िवशेष इमारत असले या भूखंडावर मु य वेश ार 
कमान ४.५ मीटर ं दीचे असेल आिण याचा आकृतीबंध अशा कारचा असेल यातून 

अि शमन इंिजन कवा क या सहज हालचालीला कोण याही कारची बाधा िनमाण 
होणार नाही. वेशाचे फाटक आत या बाजूला उघडेल आिण फाटका या भतीवर त े
दमुडलेले असेल. परंत ु पुढे असे क  सुशोिभत वेश ाराची उंची 4.50 मी. पे ा कमी 

नसावी कवा अि बबंा या आवागमनासाठी आव यक एवढी अनु ेय होईल. 
    

(२७) (२७) (२७) (२७)     बोअरवेलबोअरवेलबोअरवेलबोअरवेल    //// बूवलेबूवलेबूवलेबूवले    ////उघडी िवहीरउघडी िवहीरउघडी िवहीरउघडी िवहीर    ----    

(अ) याचे बांधकाम बृह मंुबई महापािलके या जलअिभयंता िवभागा या थािनय मा यतेनंतर 
कर यात येऊ शकेल. 

(ब)  बांधकाम रा य भूजल सव ण िवभागा या तरतुद नुसार केलेले असेल. 
    

(२८)(२८)(२८)(२८)        ऊ व टाकऊ व टाकऊ व टाकऊ व टाक     –––– येक ऊ व जलसाठवणूक टाक ची यो य रतीने व छता राख यासंबंधी दखेरेख 
केली जावी. ग ी आिण ऊ व जल साठवणुक या टाक चा तळ यां यातील अंतर १.५ मीटरपे ा 
अिधक नसाव.े जल साठवणूक टाक चे बांधकाम बृह मुंबई महापािलके या जलअिभयंता 
िवभागाने जारी केले या मागदशक त वांनसुार असले. 

    

((((२९२९२९२९))))        सिे टक टा यासिे टक टा यासिे टक टा यासिे टक टा या---- थान आिण मातीतील अप करण- मातीतील अप करण यं णा कोण याही 

िप या या पा या या ोतापासून जसे िवहीर, १2 मीटरपे ा कमी अंतरावर नसाव ेजेणेक न 
जलपुरव ाचे जीवाणूज य दषूण टाळता येईल. ूबवले/ बोअरवेलपासून ते ३ मीटरपे ा कमी 
अंतरावर नसावे. ते सवात जवळ या िनवासी इमारतीपासून आ थकदृ या सयुो य अशा 
अंतरावर असाव ेपरंतु २ मीटरपे ा अिधक जवळ नसाव ेजेणेक न बांधकामाला नुकसान होणार 
नाही. 

 सेि टक टाक चे बांधकाम आयएस संिहता २४७०-१९८५ भाग I आिण II या सबंिंधत 
तरतुद नुसार पार पाड यात यावे. 

 

((((३०३०३०३०))))        योगालय कवा योगालय कवा योगालय कवा योगालय कवा त दुत दुत दुत दु तीतीतीती    कककक ---- िव मान कवा बाधंकाम केले या कवा िव मान कवा 
तािवत सहकारी गृहिनमाण सं था कवा अपाटमट या मालकां या असोिसएशन या 

वापरासाठी बांध यास तािवत असले या येक िनवासी इमारतीत योगालय कवा तं दु ती 
क ाला शौचालया या सिुवधांसह खालील अट या सापे  अनु ेयता दे यात येईलः 

i. तािवत योगालय कवा त दु ती क ासाठी अज अशा न दणीकृत सहकारी गृहिनमाण 

सं था/ इमारती या अपाटमट मालकां या सं थेकडून कर यात येईल यांना भोगवटा 
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माणप / बीसीसी दान कर यात आलेले आह.े मालक/ िवकासक तािवत योगालय 

कवा तंदु ती क ासाठी न दणीकृत हमीप ासह यात बाधं यात आलेल ेयोगालय कवा 

आरो य क  तािवत गृहिनमाण सं था/ अपाटमट मालकां या असोिसएशनला ता यात 

दे यात येईल आिण याचे बांध यात पूतता झा यावर ह तांतरण कर याची खातरजमा 

केली जाईल अज क  शकेल. 

ii. अशा क ाचे े फळ येक इमारतीसाठी एकूण बीयूए या २ (दोन) ट े  समक  
एफएसआयपासून मु  असेल जे ित इमारत २० चौ. मीटरपे ा कमी आिण २०० चौ. 
मीटरपे ा जा त नसेल या अटी या सापे  असेल. सदर मयादपेे ा कोणताही अित र  
बीयूए अस यास तो एफएसआयम ये मोज यात येईल. 

iii. क ाचा वापर तनदु ती क ा या सुिवधां या उ शेाखेरीज इतर कोण याही उ ेशासाठी 
कर यात येणार नाही. 

iv. योगालय कवा तनदु ती क  उप म ह ेकेवळ सबंिंधत गृहिनमाण सं था कवा अपाटमट 
मालकां या असोिसएशन या सद यां या वापरासाठीच मया दत असेल. 

v. योगालय कवा आरो य क ाची मालक  करणानु प केवळ सबंंिधत सं था कवा 
अपाटमट मालकां या असोिसएशनकडेच असेल. 

vi. मो ा अिभ यासाबाबत िजथे अिभ यासात सदर िनयमावली या िनयम मांक २७ 

अंतगत आरजी आह े व यात िव मान/ तािवत लब हाऊस आह,े ितथे वैयि क 

इमारतीतील योगालय कवा तनदु ती क ाला एफएसआयपासून मु  परवानगी दे यात 
येणार नाही. 

 

(३१)(३१)(३१)(३१)  संससंंसं था मक, जमावा या, उ ोग कवा ापारी आिण औ ोिगक इमारतीथा मक, जमावा या, उ ोग कवा ापारी आिण औ ोिगक इमारतीथा मक, जमावा या, उ ोग कवा ापारी आिण औ ोिगक इमारतीथा मक, जमावा या, उ ोग कवा ापारी आिण औ ोिगक इमारती----    सं था मक, 
जमावा या, उ ोग कवा ापारी इमारत साठी िजथे कमचा यांची सं या १००० कवा 
यापे ा अिधक आह.े    अशा ठकाणी ४० चौ. मी. . . . बीयूएचा एक पाळणाघर दे यात यावा.    

 

((((३२३२३२३२)))) पा कग मजलाः पा कग मजलाः पा कग मजलाः पा कग मजलाः इमारत रेषे या आतील    तळमजला/ि ट ट मज यांवर पा कग मजले, पा कग या 

तरतुदीसाठी एकतर उतरणीने कवा उतरणी नसलेल ेपरंतु 200 कार पा कग पयत कमान दोन 

कार उ ाहने व 200 कार पा कग या पुढे येक  100 कवा यां या अंशतः कार पा कगसाठी 

एक उ ाहनाने पोहोचमाग दले पािहजेत. पा कग या मज याची उंची तुळई या खाली २.४ 

मीटरपे ा अिधक    नसावी    आिण मज या या उंचीपे ा    लबॅ या अधःबाजूस    अिधक नसावी. 

मेकॅिनकल पा कगची    तरतूद केली अस यास आव यकतेनसुार     अिधक उंची दली जाऊ शकेल.    
 

(३३३३३३३३)  पोिडयमपोिडयमपोिडयमपोिडयम- १००० चौ. मीटर कवा यापे ा अिधक े फळ असले या भखूंडावर पोिडयमला 
अनु ेयता दली जाऊ शकेल. 
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 उतरणीसोबत दे यात आललेे पोिडयम एका कवा अिधक पात यांवर दले जाऊ शकेल आिण 
जिमनी या पातळीवर याची एकूण उंची ३२ मीटरपे ा अिधक नसेल. 

 तथािप, उतरणीसोबत नसलेले परंत ु 200 कार पा कग पयत कमान दोन कार व 200 कार 

पा कग या पुढे येक  100 कवा यां या अंशतः कार पा कगसाठी एक उ ाहनांसोबत दे यात 
आलेले पोिडयम एका कवा अिधक पात यांवर अनु ेय असू शकेल. 

 पोिडयमचा वापर वाहनां या पा कग, डीजी संचाचंी तरतूद आिण वीजपुरवठा कंपनी या 
आव यकतनेुसार उपक ासाठी केला जाईल. तसचे, वाहनचालकाची खोली, शौचकूप, गृहिनमाण 

सं था कायालय आिण योगालय कवा तनदु ती ( फटनस) क  यांना असेल तर मनोरंजन 

मैदानाला बाधा न येता तसचे सदर िनयमावली या इतर आव यकता पूण झा यास परवानगी 
दली जाऊ शकेल. 

 िनयम मांक २७ अंतगत लागू कर यात आलेले आरओएस यातील टपेनुसार पोिडयमवर दान 
कर यात येऊ शकतील. अित र  आरओएस अस यास त ेपोिडयमवर दले जाऊ शकतील. 

 सदर िनयमावलीअंतगत समोर या आव यक मोक या जागेत इमारती या रेषेपलीकडे पोिडयम 
बांध यास अनु ेयता दली जाऊ शकते, परंतु, भूखंड सीमारेषा/ र याची कडा आिण पोिडयमची 
रेषा यां याम ये ३.० मीटरचे प  अंतर राखले जाईल. 

 अशा पोिडयमचा िव तार िवकास िनयं ण िनयमावली ४७(१) या अनु प इमारती या 
रेषेपलीकडे एका बाजूला करता येऊ शकेल तर दसु या बाजूला आिण मागील बाजूस तो 
भूखंडा या सीमारेषेपासून १.५ मीटरपे ा कमी नसेल. 

 िवकास िनयं ण िनयमावली ३७(१८) नुसार उतरणी द या जाऊ शकतात. 
    

((((३४३४३४३४) ) ) ) सवेा मजलासवेा मजलासवेा मजलासवेा मजला    –––– सवेा मजला जो उंचीला १.८ मीटरपे ा अिधक नसेल असा खास सेवां या 

तरतुदी/ कवा सवेांना वळव यासाठी इमारतीत दला जाऊ शकेल. परंत ु असेही क , वै क य 
उपयोगा या इमारतीम ये कवा ७० मीटरपे ा अिधक उंची असले या इमारतीत आयु ां या 
िवशेष परवानगीने १.८ मीटरपे ा अिधक उंचीचा सेवा मजला लेखी व पात कारणे न दवून 

दला जाऊ शकेल. 
    

((((३५३५३५३५) ) ) ) हिेलपडॅहिेलपडॅहिेलपडॅहिेलपडॅ---- २०० मीटरपे ा अिधक उंची असले या इमारती या ग ीवर कवा एखा ा सुयो य 
ठकाणी खालील बाब या सापे  हिेलपॅडला परवानगी दली जाऊ शकेलः 

(i)  नागरी हवाईउ ाण (डीजीसीए) यां याकडून नागरी हवाईउ ाण मं ालयाने जारी केले या 
मागदशक त वांनुसार पवूपरवानगी घेणे आव यक आह.े 

(ii)  संर ण मं ालय आिण महारा  शासनाकडून पूवपरवानगी 

(iii)  न दणीकृत संक पिच  ेअिभयं यांकडून सरंचना मक थैय माणप  

(iv)  डीजीसीए/ सीएफओ यांनी िनयत के या माणे अि शमनाची तरतदू 
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(v)  आप कालीन प रि थतीत बृह मंुबई महापािलका/ कोण याही शासक य सं थानंा 

आव यकतनेुसार अिनबिधत वेश दला जाईल याबाबत न दणीकृत लेखी हमी सादर 
करणे. 

 

३८३८३८३८. खालील इमारत साठी िवशेष आव यकखालील इमारत साठी िवशेष आव यकखालील इमारत साठी िवशेष आव यकखालील इमारत साठी िवशेष आव यक सुिवधासुिवधासुिवधासुिवधा- 
(I)(I)(I)(I) शै िणक इमारतशै िणक इमारतशै िणक इमारतशै िणक इमारत - 

(1) वगखो या आिण इतर े ांिशवाय, येक शै िणक इमारतीला खालील गो ी 
दे यात येतीलः 

अ.  येक  ८०० िव ाथ  कवा यां या भागासाठी १८. चौ. मीटर कमान े फळ 
असलेली डबा खा याची खोली 

ब.  िजथे िव ा याची सं या १००० पे ा अिधक आह े तेथ े िश कांसाठी वतं  डबा 
खा याची खोली  

क.  येक मज यावर येक  ३०० िव ा यासाठी कवा यां या भागासाठी िप या या 
पा याची सुिवधा असलेली एक खोली. 

 सदर गरजांम ये आयु ांकडून रा य शासना या िश ण िवभागा या स यान े
सुधारणा के या जाऊ शकतात. 

((((२२२२))))        खळेाचेखळेाचेखळेाचेखळेाचे    मैदानमैदानमैदानमैदान    ----    
अ.  शै िणक सं थेकडून यां या मोक या भूखंडावर शै िणक िवकास करायचा 

अस यास एका ठकाणी कमान भूखंडा या ४० ट े  े फळ (िनयम मांक २७ 

खाली आव यकता असलेले मनोरंजनाच े े  समािव  क न) स न े खेळां या 
मैदानासाठी दले गलेे पािहजे. तथािप, सदर िनयमावलीनुसार शै िणक उ ांसाठी 
अित र  एफएसआय दये अस यास सदर िश लक एफएसआयला अनु ेयता देताना 
खेळां या मैदानाचे े  वाढवणे अ याव यक नाही. 

ब.  शै िणक सं थांकडून यां या भूखंडांवर शै िणक िवकासाबाबत, अित र  
एफएसआय दये अस यास आिण िव मान मोकळी जागा भूखंड े फळा या ४० 
ट यांपे ा कमी अस यास, अित र  एफएसआय सदर िनयमावलीअंतगत मोकळी 
जागा आणखी कमी न करता आिण जो याने ा  े  न वाढवता िव मान 
इमारतीचे संरचना मक थयै कायम राहील याची खातरजमा क न दला जाईल. 
तसेच िजथे िव मान मोकळे े फळ ४० ट यांपे ा अिधक आह,े अशा ठकाणी 
कमान ४० ट े  भूखंड े  मोकळी जागा हणून (िनयम मांक २७ अंतगत 

आव यकता अस या माणे मनोरंजनाचे े  हणून समािव  क न) सदर 
िनयमावलीअंतगत अित र  एफएसआयला अनु ेयता दते असताना राखले जाईल. 

 

टीटीटीटीपपपप---- १)  अनु ेय एफएसआय हा संपूण भूखंडावर असेल. 
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२) महापािलकेचे िव मान खेळाचे मैदान/पीओएस शै िणक सं थे या भूखंडालगत 
अस यास, एकि त खेळ याचे उपल ध े  भूखंडा या े फळा या कमान 
४० ट े  अस यास शै िणक सं थे या भूखंडात कमान ४० ट े  खेळ या या 
मैदाना या तरतुदीचा आ ह धरला जाणार नाही. परंत ु असेही क , शै िणक 
सं थे या भूखंडालगत असले या कमान ४० ट े  े ा या मैदान/ पीओएसची 
मालक  शै िणक सं थेकडे अस यास शै िणक सं थे या भूखंडावर ४० ट े  
खेळा या े ा या तरतुदीचा आ ह धरला जाणार नाही. 

(II)(II)(II)(II) वै क य उवै क य उवै क य उवै क य उपयोगासाठी इमारतपयोगासाठी इमारतपयोगासाठी इमारतपयोगासाठी इमारत - 
णालय, सूतीगृह ेआिण आरो य क ,े सॅिनटो रयम, मि ट पेशािलटी णालयांसाठी 

अ)   साधारण वॉडसाठीचे कमान े  ४० चौ. मीटर असावे आिण याची कोणतीही 
बाजू ५.५ मीटरपे ा कमी नसावी. 

ब)  वै क य वापरासाठी असले या इमारत साठी मूलभूत आव यकता आयएस 
१२४३३:२००१ या अनु प असा ात. 

(III)(III)(III)(III)  सावजिनक इमारतसावजिनक इमारतसावजिनक इमारतसावजिनक इमारत - 

िनयम मांक ३७(३१) नुसार एक पाळणाघर दान कर यात यावा.  

    

३९.३९.३९.३९.        वेगवेगवेगवेगळीळीळीळी    मता असले या मता असले या मता असले या मता असले या साठी िवशषे िनयसाठी िवशषे िनयसाठी िवशषे िनयसाठी िवशषे िनयमावलीमावलीमावलीमावली  
 वगेवगेवगेवगेळीळीळीळी    मता असले यामता असले यामता असले यामता असले या     

अपंग  कायदा, 1995 मधील तरतूद नुसार अपंग वाची 7 वगात ओळख केलेली आह ेउदा.  अंध व, 

कमी दृ ी, यरोग, कमी ऐकू येणे, एका थानाव न दसु-या थानावर जा याची अ मता, वडेेपणा आिण 

मनो णता. सदर वगात कमान 40% अपंग व असले या , वगेळी मता असले या म ये 

मोडतात. वगेळी मता असले या क रता तयार केले या तरतूदी वृ द, गरोदर मिहला, बाबा गाडी 

असले या लहान मुलां या माता यांना दखेील लाग ूआहते. 
११११. ा ीा ीा ीा ी: 
 सदर उपिनयम सव िव मान आिण तािवत सावजिनक इमारती आिण सुिवधा यांना लाग ू

आहते यांचा बीयूए २००० चौ. मीटरपे ा अिधक आह.े 
 तािवत िनवासी इमारती आिण सावजिनक इमारती/ सिुवधा यांचा बीयूए २००० चौ. 

मीटरपे ा कमी आह े अशा करणी तळमजला/ ि ट ट/ पोिडयमवर ॉप ऑफ प ापासून 

उ ाहन/ िजने यां यापयत जाणारे माग आिण मा गका वगे या मता असले या साठी 
दे यात येतील. 
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२२२२.... थळ िवकासथळ िवकासथळ िवकासथळ िवकास::::    
 र ते, पोहोचमाग आिण पा कग े ांची पातळी सािह यां या तपशीलासह आराख ात प  

कर यात यावी. 
२.१२.१२.१२.१  पोहोचमागपोहोचमागपोहोचमागपोहोचमाग /पदपथपदपथपदपथपदपथ - 
 भूखंड वेशापासून आिण पृ भागावरील पा कगपासूनइमारती या 

वेश ारापयतचा पोहचमाग कमान १.५ मीटर ं दीचा असावा आिण कोण याही 
उतारािशवाय याला सपाट पृ भाग असावा. कोण याही कारचा उतार अस यास 
याला २० म ये १ पे ा अिधक नसावा. िनसरड े नसणारे पृ भाग असावेत ज े
हीलचेअरने जा यासार या पोताचे असावते. िजथ े वाहनां या पृ भागाव न 

पादचा यां या मा गकेत जायचे असेल तेथ ेगाडी चालव याची जागा आिण पदपथ 
कवा पादचारी पथ समान पातळी कवा उतरणीम ये पांत रत कर यात यावा. 
ाधा याने कडेसह उतरणीची तरतूद करावी. 

a) कडेसहकडेसहकडेसहकडेसह    उतरणउतरणउतरणउतरण    

तरतूद आिण 
थान 

कडसेह उतरणी अशा ठकाणी दे यात आ या पािहजेत िजथे उभी उंची ०.१५ मीटरपे ा 

कमी असले आिण यांचे थान कवा पाक केले या वाहनापासून होणारा अडथळा होणार 

नाही अस े असले आिण या साइनपो ट, वाहतकु चे दवे इ यादी अडथ यांपासून मु  
असतील. 

मोजमाप आिण 
उतार 

कडसेह उतरणीचा उतार १:१२ पे ा ती  नसावा. या या उंचावले या कडा १:१० पे ा 
अिधक नसा ात आिण ं दी ०.९ मीटरपे ा कमी नसावी. 

अिभक प आिण 
फिनश 

िनसरडीपासनू मु  पृ भाग असले याची रचना चाल या या पृ भागावर पाणी साठू न 
दे यासाठी केललेी असले, ती र या या पृ भागावर येणारी नसावी. 

    b)b)b)b)    ॉॉॉॉप प प प ऑऑऑऑफ फ फ फ झोन झोन झोन झोन     
तरतूद आिण 
थान 

दान केलेल ेअस यास ॉप ऑफ झोन वाहनमागा या पातळीइतकेच असावेत. 

मोजमाप ॉप ऑफ झोन ची कमान ं दी १.५ मीटर आिण कमान लाबंी ४.५ मीटर 
ॉप ऑफ झोन आिण जो या या पातळीतील बदल १:१२ इत या कमाल उतारा या 

उतरणी ारे दला जावा. 
अिभक प आिण 
फिनश 

ॉप ऑफ झोन चा पृ भाग िनसर ा नसले या सािह याने फिन शग केलेला असावा. 

cccc) पोहोच माग) पोहोच माग) पोहोच माग) पोहोच माग    

तरतूद आिण 
थान 

● कमान एक सलग िवनाअडथळा पोहोच माग कवा पोहोच र ता वासासाठी दला 
गेला पािहजे जो इमारतीतील कवा सिुवधेतील सव पोहोच यायो य घटकांना आिण 
ठकाणांपयत वेग या मता असले या ना पोहोचवेल.  
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● एक पोहोच यायो य माग सावजिनक वाहतूक थानके, पोहोच यायो य वाहनतळ, 
वासी भर याचे प े आिण सावजिनक र ते कवा पदपथपासून दले जातील ज े

इमारतीचे वेश ार आिण उ ाहनांपयत पोहोच यायो य असतील. 
● िच हां कत असले या सूचना मक खुणा यके पोहोच यायो य नसले या 

वेश ाराजवळ लावले या असा ात या पोहोच यायो य वेश ार दशवतील. 
● पोहोचमागाला कोण याही उतारािशवाय एक समतल पृ भाग असावा.  

मोजमाप भूखंड वेश आिण पृ भागावरील वाहनतळापासून इमारती या वेश ारापयत पोहोचमाग 
कमान १.५ ं दीचा असावा आिण दपुदरी वाहतकु साठी तो १.८ मीटर ं दीचा असावा. 

 उतार ● कोणताही उतार अस यास याची ती ता २० म ये १ पे ा अिधक नसावी. 
● अशा कारचे पोहोचमाग बिहः ेपण, धोके, पाय या, ॉपर उतारािंशवाय इतर कडा, 

दरवाजे, दरवाज े माग अशा हीलचेअर या मागात अडथळे आणणा या गो पासनू 
कवा अशा कोण याही इतर अडथ यापासून मु  असावेत यामुळे वेग या मता 

असले या ना पोहोच यात अडथळे िनमाण होतील. 

सकं पिच  आिण 
फिनश  

● एखा ा पोहोचमागाचा पृ भाग ि थर आिण िनसरडा नसले असा असावा. 
● पश ाही मागदशक माग ही अंध साठी र ता आिण पदपथ यां याशी ओळख 

क न दे यासाठी खातरजमा कर यासाठी आव यक बाब आह.े तेथे वाहनां या 
हालचाली टाळ यात या ात.  

d) उतरणी: 

तरतूद आिण 
थान 

● एखा ा पोहोच उतरणीचा आडवा सरळ र ता 9 मीटरपे ा अिधक लांबीचा असतो 
ते हा एक पयायी पाय यांचा पोहोचमाग (िज यां या िवभागाचा संदभ घेण)े 
उतरणी या पोहोच मागा ित र  दला जातो. 

● िजथे उंचीम ये मो ा माणावर फरक असतो आिण अनेक उतरण ची आिण लँ डग या 
रचनांची आव यकता असत ेितथे उ ाहनासार या इतर पयायांचाही िवचार केला जावा. 

सकं पिच  आिण 
फिनश 

● पश ाही सूचक अवरोधांचा एक तंभ यके उतरणी या सु वातीला आिण शेवटी 
तसेच येक प ी या सु वातीला आिण शेवटी लाव यात यावा. 

● उतरणी आिण लँ डगचे पृ भाग घसरणीला ितबंध करणारे असावेत. 

मोजमाप 

पातळीची तफावत    
कमान 
उतार    

उतरणीची 
ं दी    शेरे    

≥ ≥ ≥ ≥ ०.१५    मी    < < < < ०.३०    मी    १:१२    १.२मी        

≥ ≥ ≥ ≥ ०.३०    मी    < < < < ०.७५    मी    १:१२    १.५    मी    उतरणी या धावपटी या येक ९ मी....वर लँ डग    
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≥ ≥ ≥ ≥ ०.७५    मी < < < < ३.०    मी    १:१५    १.८    मी    उतरणी या धावपटी या येक ९ मी....वर लँ डग    

≥ ≥ ≥ ≥ ३.०    मी    १:२०    १.८    मी    उतरणी या धावपटी या येक ९ मी....वर लँ डग    

२.२२.२२.२२.२  पा कगपा कगपा कगपा कग – वेगळी मता असले या कडून वाहनां या पा कग कर यासाठी 
खालील तरतुदी के या गे या पािहजेतः  
अ)  पिह या १०० पा कग या जागांसाठी कमान दोन पृ भाग वाहनतळ या 

जागा आिण पुढील २०० पा कग या जागांसाठी एक पा कगची जागा कवा 

याचा भाग वगेळी मता असले या साठी इमारती या 
वेश ारापासून ३० मीटर या कमाल वास अंतरासह दली गेली पािहजे. 

ब)  वाहनतळा या मा गकेची ं दी कमान ३.६ मीटर असावी. 

क)  सदर जागा हीलचेअर वापरक यासाठी अस याबाबतची मािहती प पणे 
दसेल अशा कारे िलिह यात यावी. 

ड)  वगेळी मता असले या साठी राखीव वाहनतळा या जागाकंड ेमाग 
जात अस या या सूचना/मागदशक िच हांकनांचा फलक वाहनां या मागात 
लाव यात यावा. 

    

३३३३....        इमारती या आव यकताइमारती या आव यकताइमारती या आव यकताइमारती या आव यकता::::    

वगेळी मता असले या साठी इमारत या िविन द  सुिवधा खालील माणे असतीलः    

१. जो या या पातळीपयत पोहोचमाग 

२. अपंगांसाठी वेश/ िनगमन यांना जोडणारी मा गका  

३. िजने 

४. उ ाहन 

५. शौचालय 

६. िप याचे पाणी 
 

३.१ ३.१ ३.१ ३.१  जो या या पातळीपयत पोहोचजो या या पातळीपयत पोहोचजो या या पातळीपयत पोहोचजो या या पातळीपयत पोहोच----    येक इमारतीला कमान एक वेश ार असे असेल ज े
अपंगांसाठी पोहोच यायो य असेल आिण ते यो य िच हांनी दशवलेले असेल. सदर 
वेश ारापयत एका पाय यां या वेशासोबत उतरणी ारेही पोहोचता येईल.    

३.१.१३.१.१३.१.१३.१.१ उतरणीचा पोहोचमागउतरणीचा पोहोचमागउतरणीचा पोहोचमागउतरणीचा पोहोचमाग –इमारतीम ये वेश कर याची उतरण िनसर ा नसले या 
सािह याची बनवलेली असले. उतरणीची कमान ं दी १.५ मीटर असेल आिण 
कमाल उतरण १:१२ असेल. उतरणीची    लांबी ९.० मीटरपे ा अिधक नसेल आिण 
या या दो ही बाजूनंा ०.९ मीटर उंच हडँरेल असेल जो उतरणी या सवात वर या 
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आिण खाल या बाजूला ०.३ मीटरपयत    उतरणी या बाहरे जाईल. हडँरेल आिण 
लगत या भतीमधील कमान अंतर ०.०५० मीटर असले.    

३.१.२३.१.२३.१.२३.१.२ पाय याचंा पोहोचमाग पाय याचंा पोहोचमाग पाय याचंा पोहोचमाग पाय याचंा पोहोचमाग – पाय यां या पोहोचमागासाठी पायदानाची ंदी ०.३ 
मीटरपे ा कमी नसेल आिण पाय यांची कमाल ०.१५ मीटर असेल यासोबत 
उतरणी या पोहोचमागा माणेच पाय यां या पोहोचमागा या दो ही बाजूनंा ०.९ 
मीटर या हडँरेलची तरतूद असेल. 

 

३.१.३३.१.३३.१.३३.१.३ िनगमन िनगमन िनगमन िनगमन / वेश ारवेश ारवेश ारवेश ार:-    तपशील खालील माणे असतीलःतपशील खालील माणे असतीलःतपशील खालील माणे असतीलःतपशील खालील माणे असतीलः 
तरतूद 
आिण 
थान 

सावजिनक इमारत ना मानवी प तीने चालणा या दरवाजांपे ा ाधा याने आपोआप बंद 
होणारे/ वयचंिलत दरवाजे असावेत. मानवी प तीने चालणारे दरवाजे चालनास सोपे आिण हलके 
असावेत. फरते दरवाजे टाळावेत परंतु िजथे केवळ फरता दरवाजाच वेशाचा एकमेव माग आह े
ितथे हीलचेअर वापरक याना सामावून घे यासाठी पुरेशी जागा दे यात यावी. 

मोजमाप अ.  दरवा याची कमान प  ंदी दरवाजाची समोरची बाज ूआिण दरवाजा ९० अंशांवर उघडला 
गे यावर डोअर टॉप या समोर या बाजूपयत ०.९ मीटर इतक  असावी, जी जोडप  . २३ 
एका आरेखना ारे प  कर यात आली आह.े 

ब.  उंबर ाची उंची १२ िमिमपे ा अिधक नसावी. वाढीव उंबरठा आिण जिमनी या पातळीतील 
ारमागातील बदल उंबर ा या येक बाजूला एक उतार दऊेन समतल कर यात यावेत. 

क.    मानवी प ती या दरवाजांम ये हीलचेअर फूटरे ट या आघात सहन कर यासाठी ०.३ मी-
०.४ मीटर या कक ले सचा समावेश कर यात यावा, (ह े मु य वे अशा ठकाणी मह वाचे 
आह ेिजथे काचेचे दरवाजे आहते.) 

ड.   बाहरे या बाजूला उघडणारे सव दरवाज े (प र मण जागते) फिनश केले या जिमनी या 
पातळीपासून ०.९ मीटर आिण १.५ मीटरवर ि हजन पॅन ससोबत जोड यात यावेत. 

इ.  एका बाजूला असले या वग कार या दरवाजाला दो ही बाजूनंा हीलचेअससाठी 
वळव यासाठी जागा असली पािहजे आिण दरवाजा या पुढील टोकाकडे लगत खालील प  
जागा दे यात आ या पािहजेत यांचे आरेखन जोडप  २३ म ये कऱ यात आले आह.े 

▶ पुल (ओढ या या) बाजूला- कमान जागा ०.६ मीटर 

▶ पुश (ढकल या या) बाजूला- कमान जागा ०.३ मीटर 
िजथे दो ही बाजूंचे वग कवा लाइड कारचे दरवाजे वापर यात आले आहते तेथे ०.३ 
मीटरचे कमान अंतर दरवाजा या पुढील बाजू या लगत दरवाजा या येक बाजूला दे यात 
यावे. 

एफ. जर िवना चौकट दरवाजे बसिवले असतील तर त ेठळकपणे िच हां कत करावे जेणेक न ते दृ य 
होतील. 

जी. दहुरेी या असलेले वयं बंद दरवाजांना दरवाजा बंदि थतीपे ा जा त उघडु नये ह े िनयं ण 
करणारी यं णा असावी. 
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३.१.४३.१.४३.१.४३.१.४ वशे लँ डगवशे लँ डगवशे लँ डगवशे लँ डग----    वेशासाठी लँ डग उतरणी या लगत कमान १.८ मी x २.० मी 
एव ा आकाराचे असाव.े याला िनसरडा नसलेला पृ भाग असावा आिण 
हीलचेअर सरकत जाऊ शकेल असा असावा. जेथ ेदगडी कडा दे यात आलेली आह े

ितथे ती समान पातळीवर आणलेली असावी. 
 

३.२३.२३.२३.२    अपगंासंाठी आगमन/ िनगमनालाअपगंासंाठी आगमन/ िनगमनालाअपगंासंाठी आगमन/ िनगमनालाअपगंासंाठी आगमन/ िनगमनालाचीचीचीची    मा गकाः मा गकाः मा गकाः मा गकाः बाहरे या अशा एखा ा ठकाणाला 
जोडणा या मा गका जेथे िविन द  इमारती या एकूण वापराबाबत मािहती अंध ना 

 कवा िच हांकनां ारे खालीलनुसार असावी.    
अ)  कमान ं दी १.५ मीटर असावी.  

ब)  जेथे पातळीचा फरक आह ेतेथे उतारमाग  १:१२. इत या उतारासोबत असावा. 

क)  हडँरे स उतरणी / उतारमागासाठी दे यात यावेत. 

ड)        मा गका, माग आिण क  जे फिनश केले या जिमनी या पातळीव न २००० 
िमिम या पातळी या खाली असतील अशा ठकाणी अटळ अस यािशवाय 
कोण याही कारची उपकरणे, थापना कवा फ ट स भती या पृ भागापासून ९० 
िमिम या पलीकडे ेिपत असू नयेत, अटळ प रि थतीत ते खालील बाजूस फिनश 
केले या जिमनी या पातळीकडे िव ता रत केललेे असावेत कवा अधःसीमेसाठी 
वाही सािह याने बनवलेले असावेत.    

इइइइ)  कमी दृ ी असले या ना माग सापड यास मदत कऱ यासाठी भत आिण 
छता या व भत आिण जिमनी या मध या भागात चमकदार िवरोधी रंगानंी 
रंगवलेले पृ भाग आिण फिनशेस दे यात यावेत. समुिचत काशयोजना संरचना 
आिण पुरेशा माणात दवाब ी ही असावी. 

फ)  सव मा गकानंा िनसरडे नसलेले ितबंधक पृ भाग असावेत. 

ग)  भत, जमीन आिण दरवाजां या पृ भागांम ये वेगळेपणा दशव यासाठी ३० ट े  
कमान काशमान काँ ा ट असावे.    

 

३.३ ३.३ ३.३ ३.३  िजनेिजनेिजनेिजने----    अपंगांसाठी वेश/ िनगमनाजवळ एक िज यांचा माग असावा यात खालील 
तरतुद चा समावेश असेलः    
अ)  कमान ं दी १.५ मीटर असले. 

ब)  पाय यांची उंची ०.१५ मीटरपे ा अिधक नसेल आिण पायदानाची ं दी ०.३ मीटर 

असेल. पाय यांना नो झग चौरस आकाराचे नसतील. 

क)  एखा ा िज याम ये पाय यांची कमाल सं या १२ पयत मया दत असेल. 

ड)  दो ही बाजूंना हडँरे स द या जातील आिण या दो ही बाजूनंा ०.३ मीटरपयत 
ेिपत आिण येक िज या या सवात वर या आिण खाल या बाजूस ०.३ 

मीटरपयत असतील. 
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इ)  पादचारी े  जसे पदपथ, सभागृह, मा गका, पॅसेजमाग कवा गॅलरी यां याम ये 
कमान प  उंची २.२ मीटर असावी. 

फ)  िजथे पोहोचमागाला संल  असले या एखा ा े ातील डो याकडील जागा 
प रिश  २३ म ये िच ात दशव या माणे २.२ मीटरपे ा कमी उंची अस यास 
दशनीय गाडरेल कवा इतर अडथळे यांचे वरील टोक मज या या खालील 
पातळीवर कवा खाली ०.५८ मीटर असे दे यात यावे. 

ग)  पश ाही मागदशक मा गकेवर ेल आिण खूप काशमान पर परिवरोधी 
िच हां या तरतदुीची िशफारस कर यात आली आह.े 

 

३.४ ३.४ ३.४ ३.४  उउउउ ााााहनेहनेहनेहने----    िजथे काय ानसुार उ ाहनांची आव यकता आह े अशा ठकाणी कमान एका 
उ ाहनाची तरतूद हीलचेअर वापरक यासाठी खालील उ ाहना या आकारमानांसह केली 
गेली पािहजेः  
सु प  अंतगत खोली: १.२ मी 

सु प  अंतगत ं दी: १.४ मी 

वेश ाराची ं दी:  ०.९ मी 

अ)  जिमनी या पातळीव न १.० मीटर वर ०.६ मीटरपे ा कमी लांब नसलेली हडँरेल 
िनयं ण चौकटी या लगत लावली गेली पािहजे. तसेच ०.९ मीटर ते १.२ 
मीटरइत या कायाि वत उंचीवर ि वच िनयं ण / कॉल बटणही लाव यात यावे. 

ब)  उ ाहन क ाचे अंतगत आकारमान १.८ मी x १.८ मी कवा यापे ा अिधक असले 
पािहजे. 

क)  वयंचिलत प तीन ेबंद होणा या दाराचा कालावधी कमान ५ सेकंद असावा आिण 
बंद हो याचा वेग ित सेकंद ०.२५ मीटरपे ा अिधक नसावा. 

ड)  उ ाहना या आंतरचनेला असे एक साधन लाव यात यावे यातनू उ ाहन कोण या 
मज यावर पोहोचले आह ेते ला ऐकता येईल आिण वेश / िनगमन मागासाठी 
उ ाहना या दरवाजा बंद आह ेक  उघडला आह ेह ेसूिचत केले जाईल. 

इ)  उ ाहनाचा दरवाजा आिण येणा या मज यामधील पातळी १२ िमिमपे ा अिधक 
नसेल. 

फ)  तयार जिमनी या पातळीव न ०.९ मीटर उंचीवर उ ाहना या आतील सव तीन 
बाजूनंा धर यासाठी दांडे लावलेले असतील. धर यासाठी लावले या दां ांम ये 
जोडप  23 मधील आकृती . 4 म ये दशव यानुसार कोप यांम ये ०.१५ 
मीटरपे ा अिधक ं द तफावत नसेल. 

ग)  उ ाहनाम ये ा  उ ोषणा यं णा लाव यात यावी. 
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३.५३.५३.५३.५    शौचालयःे शौचालयःे शौचालयःे शौचालयःे शौचालया या समूहाम ये एक िवशेष शौचकूप िनसर ा नसले या पृ भागाचे, 
अपंग या वापरासाठी दे यात यावे आिण वेश ाराजवळ वॉश बिेसनची 
अ याव यक तरतूद कर यात यावी. 
अ.  कमान मोजमाप १.५ मी x १.७५ मी असले. 
ब.  दरवाजा उघड याची कमान खुली जागा ०.९ मीटर असेल आिण दरवाजा बाहरेील 

बाजूस उघडेल. 
क.  भतीपासून कमान ५० िमिम प  जागा सोडून उ या/ आड ा हडँरे सची पुरेशी 

सुिवधा शौचालयात केली गलेी पािहजे. 
ड.  शौचकूपाची बैठक जिमनीपासून ०.५ मीटर अंतरावर असेल. ल शगचे िनयं ण 

आयताकृती कूपा या मो ा बाजूला लाव यात यावे जे जिमनी या तयार 
पातळीपासून ०.६ मीटर ते १.०५ मीटर उंचावर असेल. 

इ.  वॉश बेिसन कडीसोबत पूण झाले या जिमनी या पातळीपासून ०.७५ मीटरपे ा 
अिधक नाही अशा उंचीवर लाव यात यावे. तयार जिमनी या पातळीपासून वॉश  
बेिसन या भां ा या खाल या तळापयत कमान ०.५५ मीटरची प  जागा 
राख यात यावी. 

फ.  दोन आडव े पकड याचे दाडें ०.३५ ते ०.५० मीटरपे ा कमी नाही अशा लांबीच े
मागील बाजूस आिण दसु या बाजूस (वॉश बेिसन असललेी बाजू सोडून दसुरी बाजू) 
दे यात यावेत. उभे पकड याचे दांडेही शौचकूपा या दो ही बाजूंना दे यात यावेत. 
पकड याचे दांडे भतीपासनू ५० िमिम लांब असावते. पकड यासाठीचा दांडा 
भतीपासून ०.३० मीटर अंतरावर असावा. शौचकूपा या लगत आड ा बाजूला 

एक दमुडली जाणारी पकड याची दांडी भतीव न खाली आ यावर तयार 
जिमनी या पातळीपासून ०.७२५ मीटर ते ०.७५ मीटर उंचीवर असावी. 

ग)  एकापे ा अिधक मुता या दे यात आ यास, कमान एका मुतारीला पुढील बाजूस 

०.८० मी. ं द x १.५ मी. खोलपे ा कमी नाही इतक  प  समतल केलेली पातळी 
असावी. मुतारी या बाजूला उभा पकड याचा दांडा लाव यात यावा. 

ह)  पोहोच यायो य शौचकूपा या आयताकृती खोलीत आप कालीन गजर लाव यात 
यावा. 

 

३.६ ३.६ ३.६ ३.६ िप याच े पाणीिप याच े पाणीिप याच े पाणीिप याच े पाणी – अपंग साठी दे यात आले या िवशेष शौचालयाजंवळ िप या या 
पा याची पुरेशी सोय कर यात येईल. 

 

३.७ ३.७ ३.७ ३.७ मलुासंाठी मलुासंाठी मलुासंाठी मलुासंाठी सकं पिच ेसकं पिच ेसकं पिच ेसकं पिच े---- इमारत म ये शौचालयांसह ामु याने मुलां या वापरासाठी असून 
यां या वापरासाठी सुयो य ठरेल अशा रतीने हडँरेलची उंची आिण इतर जोड या आिण 

बंध यो य प तीने लावणे स चे असेल.  
 

३. ८३. ८३. ८३. ८        सामाियक सामाियक सामाियक सामाियक जागा कवा सामाियक वाटामंधील जागा कवा सामाियक वाटामंधील जागा कवा सामाियक वाटामंधील जागा कवा सामाियक वाटामंधील पढेु आलले ेपढेु आलले ेपढेु आलले ेपढेु आलले ेभागभागभागभाग 
१. जोडप  23 आकृती . 5 म ये दशिवले या जिमनी या तरापासून ०.५८ 



 

 

 

 
 
 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

267 

Yeeie - VIII Fceejleer®³ee meeOeejCe DeeJeM³ekeÀlee [ermeerDeej-2034 

मीटरपे ा जा त उंचीवरील व तू वा अडथ यां या वरील कडा या पादचारी 
े ाम ये ०.१० मीटरपे ा जा त बाहरे आले या नसा ात. 

२. जोडप  23 आकृती . 5 म ये दशिवले या जिमनी या तरापासून ०.५८ मीटर 
इतक  कमाल उंची असले या व त ू वा अडथ यां या वरील कडा या पादचारी 

े ाम ये ०.१० मीटरपे ा जा त बाहरे असू शकतात. 
३. जोडप  23 आकृती . 6 म ये दशिवले या जिमनी या तरापासून ०.५८ मीटर 

आिण २.० मी. दर यान उंची असले या मु पणे उ या असले या व त ू ०.३० 
मीटरपे ा जा त पुढे आले या नसा ात. 

४. जोडप  23 आकृती . 6 म ये दशिव या माणे, आधाराम ये ०.३० मीटरपे ा 
अिधक अंतर असणा-या मु पणे उ या असणा-या व तूची तळापासूनची कमाल 
उंची जिमनी या तरापासनू ०.५८ मीटर असावी. 

    

३.३.३.३. ९    सभागहृ ेआिण ना गहृ अशा सावजिनक ठकाणां या िवशषे सभागहृ ेआिण ना गहृ अशा सावजिनक ठकाणां या िवशषे सभागहृ ेआिण ना गहृ अशा सावजिनक ठकाणां या िवशषे सभागहृ ेआिण ना गहृ अशा सावजिनक ठकाणां या िवशषे तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी    
तरतूद आिण थान 
    

अ. िच पटगृहे, ना गृह,े मै फलांची ठकाण,े डाभमूी वा अ य सावजिनक 
आ य थाने जथेे प  आसन व था असते या ठकाणी २०० कवा यापे ा कमी 
आसन व था अस या कमान दोन ि हलचेअर या जागांची तरतदू असावी. 
यापढील यके  २०० आसन व थेक रता कवा या या जागाक रता एक 

या माणे तरतदू असावी. पोहोच म आसने, आसन व थेम ये वि थतपण े
िवखुरललेी आिण अशा कारे जोडललेी असावीत जणेके न शा ररीकदृ ा अ म 
असणा-यांना लागणा-या सोईची सव ठकाण ेसलुभपणे उपल ध असतील. 
ब. मागदशक त वेः सव मनोरंजना या व जमावा या ठकाणी आवागमनां या 
िविवध साधनांचा वापर करणा-यानंा ना समावून घणेारी असावीत. 
क. ि हलचेअर या जागा या कोण याही आसन व थेचा अिवभा य भाग असा ात. 
सव आसन म े ाम ये व सव कमती या ेणीम य े अशा जागा िवखुरले या 
अस या या दृ ीकोनातून य  कर यात यावेत. अशा कारे ि थत असावेत जेणेक न 
मागील बाजुस बसणा-या या दृ ी ेपात यय यऊे नये.    

प रमाण    ०.९ मी x १.२ मी. आकारा या ि हलचेअरया जागा प या आसन व थे या 
बाजुला लागून असा ात जणेके न ि हलचेअर वापरक याना यां यासह असणा-या 
स म वा हालचाल म सहका-यांसमवेत बसता येईल.    

    

३.३.३.३. १०        सयुो य िच हाकंनसयुो य िच हाकंनसयुो य िच हाकंनसयुो य िच हाकंन    
a) वगे या मता असले या साठी इमारतीम ये िविश  सुिवधांसाठी सुयो य 

खुणा यो य िच हांकनासंह द या गे या पािहजेत.    
b) दृ ी दोष असले या ना इतर सवंेदनांचा जसे वण आिण पश यांचा वापर 

दृ यातील कमतरता भ न काढ यासाठी करतात तर वणदोष असले या 
ना दृ य िच ह ेफायदशेीर ठरतात. िच हांकनांची रचना आिण थान अशा 

रतीने असले पािहजे क  यामुळे ते सहजपणे नजरेत येतील आिण यासाठी 
सुयो य आकारा या अ राचंा वापर कर यात यावा. (२० िमिमपे ा कमी उंच 
नसतील अशा रतीने)    
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c) दृ ी दोष साठी ेलम ये मािहतीफलक एका सुयो य उंची या भतीवर 
लाव यात यावा आिण या या जवळ जाणे सहज श य असावे.    

d) दशा दशक िच ह े आिण पश ीयांसंबंधीचा मागदशक सहज र या ओळख यात 

येईल असा असावा आिण ारंिभक बदपूासून इ त थळा या बदपूयत तकशु द 

साखळी िनमाण करणारा असावा आिण िनगमना या नावांसह िनगमन माग 

सु प  दशिवणारा असावा. मागातील पाय-या कवा उतरणी बाबतची मािहती 

मागा या दो ही टोकांना सु प पणे दे यात यावी.    

e) सुरि तपणे चालता ये यासाठी चाल यात अडथळे िनमाण करणारे कोण याही 
कारचे पुढ ेआलेले िच ह नसावे.    

f) सावजिनक मािहती सुिवधेचाही वापर गद या सावजिनक े ांम ये करता येऊ 
शकेल.    

g) िच ह/े मािहती पर परिवरोधी रंगांम ये असावेत आिण पुरे या माणात 
चमकदार असावते जेणेक न नजरेची मता असले या लोकांना ाथिमक 
रंगांम ये फरक करता येईल.    

h) वगे या मता असले या लोकांसाठी दे यात आले या उ ाहन, शौचालय, िजन,े 
वाहनतळ या जागी हीलचेअरसाठी आंतररा ीय िच ह खूण लाव यात आल े
पािहजे.    

    

४.०४.०४.०४.०            सकं पिचसकं पिचसकं पिचसकं पिच     मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    त वेत वेत वेत वे----    सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    र यासंाठीर यासंाठीर यासंाठीर यासंाठी    कला मककला मककला मककला मक    रचनारचनारचनारचना    

र याचं े सगंम थान, र यां या म ये असणारा आ य भाग, ॅफ क िस स, भुयारी 

माग आिण उ व पूल 

अ) दृ ीदोष असले या लोकां या फाय ासाठी पादचारी ॉ सगची ि थती दशिवणारे 
मागदशक प े आख यात याव ेआिण कब रॅ प (उतार) बांधाव.े  

ब)  र या या म ये असणारे उंच असे भाग कापून यांची पातळी र या या समान 
करावी अिण यावर कब रॅ प बांधाव े

क)  वाहतूक बेटाची सु वात आिण शेवट दशिवणा-या कमीत कमी 0.6 मीटर ंद 

रंगीत पशान े ओळखता येणा-या प ा आखा ा, यामुळे या ठकाणापाशी 

दृ ीदोष असले या पादचा-यांना मागदशन होऊ शकेल. 

ड)  प  ऐकू येणा-या िस स सह पादचारी वाहतूक दवे पुरिवल ेजाव ेआिण अशी 
नादकारी उपकरणे ग त  थानावर न बसवता र ता ओलांड या या मूळ 
थानावर एका खांबावर बसिवली जावी. 

इ)  पादचारी पूल आिण भुयारी माग सुयो य िच हां कत कराव.े 
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फ)  हीलचेअर या सगु यतेसाठी उतरत ेरॅ प/उ ाहनाची तरतूद करावी. 

ग)  र या लगत या पदपथा या तरतूदीच ेअनुसरण कराव.े 

५५५५....००००        मागदशक त व ेआिण तरतुदीमागदशक त व ेआिण तरतुदीमागदशक त व ेआिण तरतुदीमागदशक त व ेआिण तरतुदी    
अिधक मािहती/ मागदशक त वे आिण तपशील यां यासाठी खालील संदभ िवचाराधीन 
घेता येतील 
१.  अडथळेमु  आिण पोहोच सगुमता ह तपुि तका (२०१४) क ीय सावजिनक 

बांधकाम िवभाग, भारत सरकार 
२.  आदश इमारत उपिनयम (२०१६) नागरी आिण रा ीय िनयोजन सं था, नगर 

िवकास मं ालय, भारत सरकार. 
३.  “रा ीय इमारत संिहता”, अ यावत सुधा रत (२००५), भारतीय मानांकन युरो  

४.  “अपंग साठी रा ीय धोरण”, (२००६), सामािजक याय आिण सबलीकरण 
मं ालय, भारत सरकार  

    

४०४०४०४०....        काशयोजना काशयोजना काशयोजना काशयोजना आिण आिण आिण आिण वायुवीजनवायुवीजनवायुवीजनवायुवीजन    
(1)  तरतदुीची पया ता आिण प ततरतदुीची पया ता आिण प ततरतदुीची पया ता आिण प ततरतदुीची पया ता आिण प त- कोण याही खोलीच े सव भाग पुरेशी काशयोजना 

आिण वायुवीजन असलेले असावते. सदर उ ासाठी येक खोलीला- 
अ.  दरवाजे वगळता एक कवा अिधक िखड या, याचें े फळ खोली या चटई 

े ा या एक ष ांशपे ा कमी नसेल आिण कोण याही िनवासयो य खोलीचा 
कोणताही भाग काश आिण वायुवीजना या ोतापासून ७.५० मीटरपे ा 
अिधक दरू नसेल. तथािप, िज यांम येही पुरेसा काश आिण वायवुीजन असेल 
असे ा  धरावे, जर बाहरेील भतीवर एकापे ा अिधक गवा  यांचे एकूण 

े फळ ित लँ डग १ चौ. मीटरपे ा कमी नसेल तर 
ब.  वयंपाकघरासह कोण याही िनवासयो य खोलीत कमान १. चौ. मीटर या 

े फळाची उघडीप आिण ०.३ मी. एका बाजूसह ०.३ चौ. मीटर कोण याही 

हाणीघर, शौचकूप कवा भांडार खोली/ ाथना खोलीसाठी उघडीप असावी. 
क.  सव भती, यातनू काश आिण वायवुीजनासाठी बाहरेील मोक या जागेकड े

पूणपणे एकतर य  कवा २ मीटरपे ा अिधक ंद नसले या बा कनीतून, परंतु 
असे क , ती खोली िबगर रिहवासी वापरासाठी आह.े ितची आव यक असले या 
मोक या जागेलगत असले या बाजूपासूनची खोली १२ मीटरपे ा अिधक 
नस यास पुरेशी काशमान आिण वायुवीजन अस याचे मानले जाईल आिण 
क ीय वातानकूुिलत इमारतीत ही खोली २० मीटरपयत वाढव यास अनुमती 
दली जाऊ शकेल. 
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(2) कृि म वायुवीजन शा ट- हाणीघर, शौचालय, िजना कवा भांडार/ ाथना खोली ह े
वायवुीजन शा टलगत असू शकतात यांची कमान प रमाणे खाली दले यापे ा कमी 
नसावीत. 

 
इमारतीची उंची मीटरम ये 

(मी)  
वायवुीजन शा टचे े फळ 

(चौ. मी. म ये)  
शा ट या एका बाजूचे 
कमान माप (मी.म ये)  

१२    पयत २.८ १.२ 
१८  पयत ४.० १.५ 
२४   पयत ५.४ १.८ 
३० पयत ८.० २.४ 

३० पे ा जा त ९.० ३.० 
 अशा वायुिवजना या शा टम ये यांि क वायुवीजन यं णा बसव यात यावी. तसेच 

अशा वायुिवजना या अशा शा टसाठी प रर णासाठी पुरेसा पोहोचमाग असावा. 
(3)  कृि म काशयोजना व यांि क वायवुीजन – िजथे दवसा या काशा वये व नसै गक 

वायुिवजना ारे काश व वायुिवजनाची गरज नाही अशा ठकाणी रा ीय इमारत 
संिहते या भाग (VIII), इमारत सवेा भाग-१, काशयोजना व वायुवीजन याबाबत या 
तरतुद या अनषंुगाने कृि म काशयोजना व वायुिवजना या मा यमातून तरतदु ची 
खातरजमा करावी. 

(4) कोण याही िनवासी हॉटेलम ये जेथे शौचालये यांि क वायुिवजना या यं णेसोबत 
दलेली आहते, तेथे वायुिवजना या शा टचा सदर िनयमावलीम ये िनयत आकार 

आयु ांकडून यो य माणात िशिथल केला जाऊ शकेल. 
    

४१४१४१४१....        इमारतीच ेभखूंड/ अिभ यासाअतंगत मोक या जागाइमारतीच ेभखूंड/ अिभ यासाअतंगत मोक या जागाइमारतीच ेभखूंड/ अिभ यासाअतंगत मोक या जागाइमारतीच ेभखूंड/ अिभ यासाअतंगत मोक या जागा    
(१)  (अ)  यके इमारत व वगक रता वतं  मोक या जागाःयके इमारत व वगक रता वतं  मोक या जागाःयके इमारत व वगक रता वतं  मोक या जागाःयके इमारत व वगक रता वतं  मोक या जागाः येक इमारत आिण जेथ े

दोन कवा दोनपे ा अिधक वग आहते या ठकाणी येक वग वा 
इमारतीक रता या िनयमावलीनसुार आव यक असणा या वतं  व सु प  
मोक या जागा असा ात.  

  परंतु एखादी वग काश आिण वायुिवजनासाठी दोन वग या मधील जागवेर 
अवलंबनू नस यास सदर मोकळी जागा जा त उंची या वगसाठी आव यक 
अस या माणे कवा या वगला काश आिण वायुिवजनाची आव यकता आह,े 
अशा उंच असले या वगनुसार यापैक  जी जा त असेल ती असावी. 

  एफएसआय या पूण वापरासाठी ठेवावया या मोक या जागा- बाजूला आिण 
मागील बाजूस सोड या या मोक या जागा प ातील वापरासाठी संपूण 
अनु ेय एफएसआय या आव यक उंचीशी सबंंिधत असा ात. 
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 (ब)  जथे े र ता ंजथे े र ता ंजथे े र ता ंजथे े र ता ं दीकरण होणार आह े अशा ठकाणी इमारती या मोक या जागा/ दीकरण होणार आह े अशा ठकाणी इमारती या मोक या जागा/ दीकरण होणार आह े अशा ठकाणी इमारती या मोक या जागा/ दीकरण होणार आह े अशा ठकाणी इमारती या मोक या जागा/ 
पीछेहाटीच े अतंर याचं ेपीछेहाटीच े अतंर याचं ेपीछेहाटीच े अतंर याचं ेपीछेहाटीच े अतंर याचं े प रप रप रप रगणन कर याची प तगणन कर याची प तगणन कर याची प तगणन कर याची प त---- िवकास आराखडा अथवा 
बृह मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ अ वये तािवत िविहत र ता 
रेषे या अनुषंगाने ं दीकरण तािवत असले या र याला लागनू भूखंड 
अस यास दशनी मोक या जागेची/ र यालगत या पीछेहाटी या े ाची 
मोजणी अंितम र ता ं दीकरणा या रेषेपासनू करावी. 

    ((((क) ) ) )     दशनी बाजसू मोकळी जागा र यारेषे या दशनी बाजसू मोकळी जागा र यारेषे या दशनी बाजसू मोकळी जागा र यारेषे या दशनी बाजसू मोकळी जागा र यारेषे या काटकोनात मोजली जाईल.काटकोनात मोजली जाईल.काटकोनात मोजली जाईल.काटकोनात मोजली जाईल. काश 
आिण वायुिवजनासाठी आव यक मोक या जागा इमारत रेषे या काटकोनात 
मोज या जातील. िखडक  नसलेली अखंड भतीसाठी (DEAD WALL) 
मोज यात येणा या मोक या जागा कंुपण भती या काटकोनात मोज या जातील. 

    ((((२२२२))))        काश आिण वायुिवजनासाठी इमारती या उंची या सदंभात बाजू या आिण मागील काश आिण वायुिवजनासाठी इमारती या उंची या सदंभात बाजू या आिण मागील काश आिण वायुिवजनासाठी इमारती या उंची या सदंभात बाजू या आिण मागील काश आिण वायुिवजनासाठी इमारती या उंची या सदंभात बाजू या आिण मागील 
मोक या जागामोक या जागामोक या जागामोक या जागा    

 (i)(i)(i)(i)  िनवासी आिण वािणि यिनवासी आिण वािणि यिनवासी आिण वािणि यिनवासी आिण वािणि यक प ेक प ेक प ेक प े - 

(अ) इमारतीची दशनी बाज ूवगळता सव बाजंूना मोक या जागा खालील माणे 
असतीलः 

अनु. 
. 

इमारतीची 
उंची (एच) 

 

बाजू या आिण मागील मोक या जागा 

१००० चौ.मीटरपयत े फळाचे भखूंड कवा 
िजथे भखूंडाची सरासरी ं दी २० मी.पे ा 

कमी आह.े 

१००० चौ.मीटर कवा अिधक े फळाचे 
भखूंड कवा िजथे भखूंडाची सरासरी ं दी 

२० मी.पे ा जा त आहे. 
  काश आिण वायवुीजन िखडक  नसलेली 

अखंड भत 
(DEAD WALL) 

काश आिण 
वायुवीजन 

िखडक  नसलेली 
अखंड भत 

(DEAD WALL) 
१ ३२ मीपयत एच/5 या सापे  

िनवासी इमारतीबाबत 
कमान ३.६ आिण 

वािणि यक 
इमारतीबाबत ४.५ मी.  

३.६ मी एच/4 या सापे  
िनवासी 
इमारतीबाबत कमान 
३.६ आिण 
वािणि यक 
इमारतीबाबत 4.5 
मी.  

३.६ मी 

2 32 मी पे ा 
अिधक आिण  
70 मी पयत  

कमाल १२ मी या 
सापे  एच/5 

6 मी 

 

 

कमाल 12 मी या 
सापे  एच/4 

6मी 

3 70 मी पे ा 
अिधक आिण  
120 मी पयत 

------ एच/4 कवा कमाल 

16 मी  

9 मी  

4 120 मीपे ा 
अिधक 

------ 20 मी 9 मी 
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टीप:  i)  भतीिशवाय काचे या दशनी भागाचे (Facade) बांधकाम केले अस यास सदर बाजु काश आिण 
वायवुीजन दणेारी असेल असे गृिहत धरले जाईल. 

 ii)  िनवासी इमारत बाबत काचेचा दशनी भाग अशा बाजुस अनु ेय असेल जेथनु काश आिण 
वायवुीजन येत नाही.    

 iii)  32 मीटरपे ा अिधक उंची असले या उ ुंग इमारत बाबत सदर िनयमावलीम ये िविन द  
के या माणे/ अि शमन ािधकरणाने नमूद के या माणे अि सुर े या आव यकता पूण के या 
जा ात. 
परंतु असे क ; 

1. कोणतीही इमारत आिण एकमजली सहा यभूत इमारतीमधील मोकळी जागा 1.5 मीटरपे ा जा त 
नसली तरी चालेल. 

2. एकाच अिभ यासातील करमणुक ची मोकळी जागा आिण इमारती यामधील मोकळी जागा (अंतर) ३ 
मीटरपे ा कमी नसावी. 

स  (Tolerated)/अनु ेय इमारत बाबत बृ.मुं.म.पा. अिधिनयम १८८८ अंतगत िविहत र ता 
रेषेमुळे/ समुिचत ािधकरणाकडून तािवत र ता ं दीकरणामुळे आले या पीछेहाटी या े ा या 
बद यात अित र  बीयूए, िवकास परवानगी/ ारंभ माणप  जारी के यानंतर वर या मज यावंर 
टेप बॅकसह अनु ेय असू शकेल यातून सदर िनयमावलीअंतगत आव यकता असले या नवीन 

िवकासाबाबत मोक या जागां या कमतरता भ न काढ या जाऊ शकतात या रचना मक 
आव यकतां या पूतते या सापे  असतील, अ यथा सदर िनयमावलीअंतगत नमूद के या माणे 
सबंंिधत पीछेहाटी या े ा या बद यात टीडीआर दला जाऊ शकेल. 

((((बबबब) ) ) )     वर या पातळीवर टेपवर या पातळीवर टेपवर या पातळीवर टेपवर या पातळीवर टेप----बकॅबकॅबकॅबकॅ    – आयु  वर या मज यांवर छोटे टेप बॅक अनु ेय क  शकतात 
आिण अनु ेय एफएसआयवर 10 चौ.मीटर या मयादपेयत अित र  चटई े ाला रचना मक 
अडचणी कवा अस ता कमी कर यासाठी परवानगी दऊे शकतात परंतु अशा रतीने जेणेक न 
लगतची इमारत कवा ित या भागाला काश कवा वायुिवजनात ितकूल अशा रीतीन ेबाधा 
येणार नाही. 

((((कककक))))        मनो यासंार या मनो यासंार या मनो यासंार या मनो यासंार या संसंसंसंरचनारचनारचनारचना---- िवसगंत कोण याही तरतुदी अस या तरी मनो यासार या रचनेला 
तळमज यावर 6 मीटर मोक या जागेसह आिण वर या मज यांवर एका टेपबॅकसह परवानगी 
दली जाऊ शकते, परंतु अस ेक  एकूण उंची 32 मीटरपे ा अिधक होऊ नये. ती 32 मीटरपे ा 

अिधक परंतु 70 मीटरपे ा अिधक नस यास तळमज यावर कमान मोकळी जागा मागील आिण 
एका बाजूला 6 मीटर आिण दसु या बाजूला र याव न पोहोच यायो य 9 मीटरची जागा 
असेल. इमारतीची उंची 70 मीटरपे ा अिधक अस यास तळमज यावरील मोकळी जागा 9 
मीटर असेल आिण 70 मीटर या उंचीपयत वर या पातळीवर दोन टेप बॅक असतील आिण 70 
मीटरपे ा अिधक आिण 120 मीटरपयत या उंचीसाठी तीन टेपबॅ स आिण 120 मीटरपे ा 
अिधक उंचीसाठी चार टेपबॅ स अनु ेय असतील. टेपबकॅ अशा रतीने दे यात येतील क  िनयम 

मांक 41 (1) (अ), 41 (2) (i) (अ) आिण 43 (1) नुसार आव यक असले या मोक या जागा 
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वरील मज यावंर द या जातील. टेपबकॅनी िनमाण झालेली ग ी केवळ एका सामाियक 
मा गकेतनू आिण/ कवा सामाियक िज यानेच पोहोच यायो य असेल. 
परंतु असेही क , उ िनदिशत अस े टेप बॅकना एका कवा अिधक बाजूनंा अनु ेय असतील. टेप 
बॅक नसले या इतर बाजूनंा सदर िनयमावलीनुसार िनयिमत मोकळया जागा राखणे आव यक 
आह.े 

        (ii)(ii)(ii)(ii)        औ ोिगक प ाऔ ोिगक प ाऔ ोिगक प ाऔ ोिगक प ा----    

(अ) चार मजले कवा 16 मीटरपयत या उंच इमारती- येक इमारतीभोवती कमान 6.0 
मी. मोकळी जागा असावी.    

(ब)  4 मज यांपे ा कवा 16 मीटरपे ा अिधक उंची या इमारती- उ  (अ) म ये नमूद 
केलेले मोकळी जागा 4 मजले कवा 16 मीटर या वर कमान येक 1 मीटर उंची कवा 
या या भागासाठी 0.25 मीटर या दराने वाढिवली जावी.    

परंतु असे क , (i) ही दशनी मोकळी जागा अस यास कवा (ii) केवळ भांडारगृह आिण 
िज यांना मोक या जागेतनू काश आिण वायुवीजन ा  होत अस यास मोक या 
जागांम ये अशा वाढीची आव यकता नसेल.    

(3) (3) (3) (3)     इमारतीची उंची ितइमारतीची उंची ितइमारतीची उंची ितइमारतीची उंची ितबिंधत अस यास बिंधत अस यास बिंधत अस यास बिंधत अस यास लगत यालगत यालगत यालगत या    मोक या जागाचंीमोक या जागाचंीमोक या जागाचंीमोक या जागाचंी    तरतदूतरतदूतरतदूतरतदू  

(अ)  सदर िनयमावली या पोटकलम (2) म ये काहीही तरतुदी नमूद अस या तरी 
िनवासी आिण वािणि यक प ांम ये कमान मोक या जागा खालील त ा 

मांक 17 म ये द यानुसार जर मज याचंी सं या तळमजला आिण एक पिहला 
मजला कवा ि ट ट आिण दोन वर या मज यांपयत मया दत अस यास िशिथल 
के या जाऊ शकतात.    

त ा मांकत ा मांकत ा मांकत ा मांक 17171717    
िनवासी आिण वािणि यक िनवासी आिण वािणि यक िनवासी आिण वािणि यक िनवासी आिण वािणि यक प ांप ांप ांप ांम य ेभखूडंासंाठी मोक या जागासंाठी तरतदूम य ेभखूडंासंाठी मोक या जागासंाठी तरतदूम य ेभखूडंासंाठी मोक या जागासंाठी तरतदूम य ेभखूडंासंाठी मोक या जागासंाठी तरतदू    

अनु 
. 

भूखंडाचे े फळ 
(चौ. मी.) िवकासाचा कार 

कमान मोक या जागा 
(मीटरम ये) 

(4) 

(1) (2) (3) 
दशनी 

बाजू 

मागील 

बाजू 
लगत बाजू 

1 21 आिण अिधक परंतु 30पे ा कमी रांगेने (Row) 0.75 (ii) 1.5 ….. 

2. 30 आिण अिधक परंतु 40 पे ा कमी रांगेने (Row) 0.75 (ii) 2.25 …. 

3. 40 आिण अिधक परंतु 60 पे ा कमी रांगेने/ िनम वतं  1.00 (ii) 2.25 1.0 (i) 

4. 60 आिण अिधक परंतु 125 पे ा कमी रांगेने/ िनम वतं  1.5 3.0 1.0 (i) 

5. 125 आिण अिधक परंतु 250 पे ा कमी रांगेने/ िनम वतं / 
वतं    

3.0 3.0 1.5 (i) 
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त ा माकं 17 ला प ीकरणत ा माकं 17 ला प ीकरणत ा माकं 17 ला प ीकरणत ा माकं 17 ला प ीकरण::::    

(i) रांगतेील घरांसाठी (Row Houses) अशा कार या लगत या मोक या जागांची आव यकता नसेल. 
परंतु िनम वतं  सरंचनासंाठी असेल िजथे संपूण सरंचने या सभोवती मोक या जागा असतील. अशा 
लगत या मोक या जागा सरंचनांमधील अिधवास खो यांसाठी काश आिण वायुिवजना या मु य ोत 
हणून मान या जाणार नाहीत. 

(ii) 60 चौ. मी.पे ा कमी े फळ असले या भूखडंांना कमान 3 मीटर ंदीचा पोहोचमाग असेल तर दशनी 
बाजूस मोकळी जागा ठेव याची आव यकता नाही. 

(iii) रांगतेील घराची योजना (Row Houses) लॉक हणून िवकिसत केलेली अस यास लाबंीला 45 
मीटरपे ा अिधक नसेल आिण अशा दोन लॉकमधील अंतर 1.5 मीटरपे ा कमी नसावे. 

(iv) िजथे सुिवधेचा मोकळा भूखडं अिभ यासातील सव भूखडंांव न पोहोच यायो य अस यास आिण याला 
कोणता वतं  पोहोचमाग नस यास अशा सुिवधे या मोक या जागेलगत असले या भूखंडांमधील 
मागील मोकळी जागा 3 मीटरपे ा कमी नसावी. 

(ब) गावठाण/कोळीवाडा/आ दवासीपाडा पुन वकासाबाबत 4 मज यांपयत कवा कमाल 14 
मीटरपयत मया दत उंची अस यास अशा संरचनेची भूखंडावरील ा ी भूखडं े ा या 75 
ट यांपे ा अिधक नसेल आिण बाजूला आिण मागील बाजूस सोडले या मोक या जागा अनु ेय 
एफएसआय उपयोिजत कर यास ा  धर या जातील आिण यांनी लगत या इमारत या 
काश आिण वायुिवजनावर गंभीर प रणाम क  नये आिण पुरेशा सांडपाणी िनचरा सिुवधा 
ा ात. 

(4)(4)(4)(4)    र ता रेषपेासनू/ भखूडं सीमारेषपेासनू र ता रेषपेासनू/ भखूडं सीमारेषपेासनू र ता रेषपेासनू/ भखूडं सीमारेषपेासनू र ता रेषपेासनू/ भखूडं सीमारेषपेासनू दशनीदशनीदशनीदशनी    पीछेहाटीच ेपीछेहाटीच ेपीछेहाटीच ेपीछेहाटीच े अतंरअतंरअतंरअतंर    आिण िविवध प ामं य े े ीय आिण िविवध प ामं य े े ीय आिण िविवध प ामं य े े ीय आिण िविवध प ामं य े े ीय 

सीमारेषेपासनू पीछेहासीमारेषेपासनू पीछेहासीमारेषेपासनू पीछेहासीमारेषेपासनू पीछेहाटीच ेटीच ेटीच ेटीच ेअतंरअतंरअतंरअतंर    खालील त ा मांक 18 म य ेिविन द  के या माणे असले.खालील त ा मांक 18 म य ेिविन द  के या माणे असले.खालील त ा मांक 18 म य ेिविन द  के या माणे असले.खालील त ा मांक 18 म य ेिविन द  के या माणे असले.    
 

त ा मांक 18त ा मांक 18त ा मांक 18त ा मांक 18 
A.A.A.A. र ता रेषा/ भखूडं सीमारेषपेासनू पढुील पीछेहाटीच ेर ता रेषा/ भखूडं सीमारेषपेासनू पढुील पीछेहाटीच ेर ता रेषा/ भखूडं सीमारेषपेासनू पढुील पीछेहाटीच ेर ता रेषा/ भखूडं सीमारेषपेासनू पढुील पीछेहाटीच ेअतंरअतंरअतंरअतंर    (मीटरम य)े(मीटरम य)े(मीटरम य)े(मीटरम य)े 

अन ु .अन ु .अन ु .अन ु .    
(1)(1)(1)(1)    

भखूडंाच े थानभखूडंाच े थानभखूडंाच े थानभखूडंाच े थान    
    

(2)(2)(2)(2)    

िनवासीिनवासीिनवासीिनवासी    प ाप ाप ाप ा    
(3)(3)(3)(3)    

वािणि यकवािणि यकवािणि यकवािणि यक    प ाप ाप ाप ा    
(4)(4)(4)(4)    

औ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगक    प ाप ाप ाप ा    
(5)(5)(5)(5)    

1 तुगती महामाग कवा 52 मीटरपे ा अिधक ं द 
र यांवर  

6.0 6.0 22.5 

2 येथे ि थत े  े 
-शहर      

-इतर   

 

3.0 

4.5 

 

4.5 

4.5 

 

** 

** 

3 र यांपासून लांब - 

-शहर 

-इतर  

 

4.5 

4.5 

 

4.5 

4.5 

 

4.5 

6.0 
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अन ु .अन ु .अन ु .अन ु .    
(1)(1)(1)(1)    

भखूडंाच े थानभखूडंाच े थानभखूडंाच े थानभखूडंाच े थान    
    

(2)(2)(2)(2)    

िनवासीिनवासीिनवासीिनवासी    प ाप ाप ाप ा    
(3)(3)(3)(3)    

वािणि यकवािणि यकवािणि यकवािणि यक    प ाप ाप ाप ा    
(4)(4)(4)(4)    

औ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगक    प ाप ाप ाप ा    
(5)(5)(5)(5)    

4 गावठाण/कोळीवाड/ेआ दवासी पाड ेयथेे 
उपनगरामं ये, िव ता रत उपनगरामं ये 250 
चौ.मी.पे ा कमी े फळा या भूखंडासंाठी 
i) 6 मीटरपे ा लहान ंदीच ेर ते  

ii) 6 मीटर आिण यापे ा अिधक ंदीचे आिण 9 
मीटरपे ा लहान र त े
iii) 9 मीटर आिण यापे ा अिधक ंदीच ेर ते  

 

 
िनरंक 
1 

 

1.5 

 

 
लागू नाही 
लागू नाही 
 
लागू नाही 
 

 

 
लागू नाही 
लागू नाही 
 
लागू नाही 
 

5 शहराम ये िन  सूिचत र ते  4.5 4.5 लागू नाही.  

**  सदर िनयमावली या पोटकलम (2) संद भत करावे 

* गोपाळराव दशेमुख माग (पेडर रोड), भुलाभाई दसेाई रोड, बाबासाहबे डहाणूकर माग (कामाइकल रोड), 
सालेभाय करीम बडोदावाला माग (अ टामाऊंट रोड), गमािडया रोड (वाळके र रोड), बाल गंगाधर खेर 
माग ( रज रोड), ल मीबाई जगमोहनदास माग (नेपीय सी रोड), यायमूत  िसताराम पाटकर माग 
( युजेस रोड), चौपाटी सीफेस रोड, लाला लजपतराय माग (हॉनबी वेलाड), डॉ. अॅनी बेझंट रोड, मौलाना 
अ दलु कलाम आझाद रोड, वातं यवीर सावरकर माग (कॅडेल रोड), सेनापती बापट माग, डॉ. आबंडेकर 
रोड, भायखळा पुलापासुन शीव कॉजवेपयत, रफ  अहमद कडवाई रोड. 

टीपः महापािलके या मा यतेने आयु  सदर र यां या यादीत भर घालू शकतात, बदल कवा सुधारणा क  
शकतात. 

B. औ ोिगक प ामं य े े ीय/ भखूडं औ ोिगक प ामं य े े ीय/ भखूडं औ ोिगक प ामं य े े ीय/ भखूडं औ ोिगक प ामं य े े ीय/ भखूडं सीमेसीमेसीमेसीमेपासनू पासनू पासनू पासनू िवलगीकरणाचे िवलगीकरणाचे िवलगीकरणाचे िवलगीकरणाचे अतंर (मीटरम य)ेअतंर (मीटरम य)ेअतंर (मीटरम य)ेअतंर (मीटरम य)े 
अनु . 
(1) 

भूखंडाचे थान 
(2) 

इमारतीचा कार 
(3) 

प ामं ये पीछेहाटीचे अतंर (मी) 

(4) 

1 शहर औ ोिगक इमारत 6 मी 

2 शहर  िनवासी इमारती, प ा या 
पातंरनामळेु अनु ेय के यास 

9 मी 

3 शहर इतर अनु ेय िबगर औ ोिगक वापर 
औ ोिगक प ात अनु ेय के यास  
 

(i) 32 मीटरपयत उंची या इमारतीला 
6.00 मी.  
(ii) 32 मीटरपे ा अिधक उंची या 

इमारतीस 6.00 अिधक 0.25 मीटर 

ित यके मीटर कवा या या 
भागासाठी 
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4 उपनगरे, 
िव ता रत 
उपनगरे आिण 
वडाळा 
िमठागरा या 

े ात नवीन 
रे लमेशन े े 
 

औ ोिगक इमारती - 
अ. जर प ाची सीमा कायम व पी 
सावजिनक मोक या जागां या सीमेशी 
जुळत अस यास (खेळाचे मैदान, उ ान 
इ याद या) 

6 मी 

आिण 22.50 मी. घातक 
इमारतीबाबत 
 

(ब) अ यथा 9 मी आिण घातक इमारतीबाबत 
52.50 मी. 

5 वरील माण े िनवासी इमारती, प ा या 
पातंरणामुळे अनु ेय के यास 

9 मी आिण 

52.50 मी. (रिहवासी िवकासालगत 

असले या कवा घातक औ ोिगक 
इमारत साठी)  

6 वरील माण े इतर िबगर औ ोिगक वापर अनु ेय 
के यास 

(i) 32 मी. उंची या इमारतीक रता 6 

मी. 

(ii) 32 मीटरपे ा अिधक उंची या 

इमारतीस 6.00 अिधक 0.25 मीटर 

ित यके मीटर कवा या या 
भागासाठी 

    

त ा ब च े प ीकरण त ा ब च े प ीकरण त ा ब च े प ीकरण त ा ब च े प ीकरण ----    

(i)  िविवध प ांमधील कमान िवलगीकरणाचे अंतर हा प ा या या लगत आह े अशा 
र या या/नाला/जलमागा या (िव मान कवा तािवत) समोरील बाजूपासनू मोजलेले अंतर असेल.  

(ii)  उ िनदिशतनुसार लगत या भूखंडापासून िवलगीकरण अंतराबाबत, िजथे औ ोिगक प ाम ये 
ि थत लगत या भूखंडावर भूखंडा या पांतरणांमुळे िबगर औ ोिगक िवकास आधीपासूनच अनु ये 
केला असेल अशा ठकाणी आ ह धरला जाणार नाही. 

(iii)  औ ोिगक प ाम ये िनवासी िवकास आिण इतर अनु ेय िबगर औ ोिगक िवकास अनु ेय केला 
असेल तेथे त ा मांक 18 ब म ये नमूद के या माणे ठेवले या िवलगीकरणा या े ात ित 100 चौ. 
मी.म ये 5 पे ा कमी नाही या दराने झाड ेलाव यात यावीत. 

(5)(5)(5)(5)    महारा  गहृिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण महारा  गहृिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण महारा  गहृिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण महारा  गहृिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1976, झोपडप ी पनुवसन 1976, झोपडप ी पनुवसन 1976, झोपडप ी पनुवसन 1976, झोपडप ी पनुवसन 
ािधकरण आिण महापािलका भाडेप ेदार मालम ां या पनु वकासा या ािधकरण आिण महापािलका भाडेप ेदार मालम ां या पनु वकासा या ािधकरण आिण महापािलका भाडेप ेदार मालम ां या पनु वकासा या ािधकरण आिण महापािलका भाडेप ेदार मालम ां या पनु वकासा या िवकास िनयं ण िवकास िनयं ण िवकास िनयं ण िवकास िनयं ण 

िनयमावली (डीसीआर) िनयमावली (डीसीआर) िनयमावली (डीसीआर) िनयमावली (डीसीआर) 33(5), 33(6), 33(7), 33(33(5), 33(6), 33(7), 33(33(5), 33(6), 33(7), 33(33(5), 33(6), 33(7), 33(9), 33(99), 33(99), 33(99), 33(9अअअअ), 33(10), 33(10), 33(10), 33(10), 33(10), 33(10), 33(10), 33(10अअअअ), ), ), ), 

33(11), 33(15) 33(11), 33(15) 33(11), 33(15) 33(11), 33(15) आिण आिण आिण आिण 33(20)(33(20)(33(20)(33(20)(अअअअ) ) ) ) मधीलमधीलमधीलमधील    योजनाअंतंगत पनुबाधकाम/योजनाअंतंगत पनुबाधकाम/योजनाअंतंगत पनुबाधकाम/योजनाअंतंगत पनुबाधकाम/पनु वकासाम ये पनु वकासाम ये पनु वकासाम ये पनु वकासाम ये 
भखूडंासंाठी या मोक या जागाचंी तरतदूभखूडंासंाठी या मोक या जागाचंी तरतदूभखूडंासंाठी या मोक या जागाचंी तरतदूभखूडंासंाठी या मोक या जागाचंी तरतदू....    
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खालील तरतुदी केवळ पुनवसन आिण संिम  इमारत बाबत लाग ू होतील. पुनवसन 
योजनांमधील संिम  इमारत हणजे अशी इमारत जेथ े पुनवसन घटक 50 ट यांइतका 
कवा यापे ा अिधक आह.े 

(अ)  सदर िनयमावली या पोटकलम (2) म ये काहीही तरतुदी नमूद अस या तरीः  
(i)  32 मीटरपयत उंची असले या इमारतीसाठी पुढील मोकळी जागा 3.0 मीटर 

असावी. 
(ii)  32 मीटरपयत उंची असले या इमारतीसाठी लगत या आिण मागील मोक या 

जागा 3.0मीटरपयत कमी के या जाऊ शकतात. 
(iii) 32 मीटरपे ा अिधक परंतु 70 मीटरपयत उंची असले या इमारतीसाठी बाजू या 

आिण मागील मोक या जागा 6 मीटरपे ा कमी नसा ात आिण 70 मीटरपे ा 
अिधक उंची असले या इमारतीसाठी बाजू या आिण मागील मोक या जागा 9 
मीटरपे ा कमी नसा ात आिण 120 मीटरपे ा अिधक उंची या इमारत ना 
कमान 12 मीटर असतील या सदर िनयमावलीम ये िन द  केले या अि शमन 

आव यकतां या पूतते या सापे  असतील. 
(6). (6). (6). (6).     िविवध कार या इमारत साठी मोक या जागािविवध कार या इमारत साठी मोक या जागािविवध कार या इमारत साठी मोक या जागािविवध कार या इमारत साठी मोक या जागा        

(अ)  शै िणक इमारती, णालये, मानसोपचार णालये, सूतीगृह,े सुधारगृह, 
जमावा या इमारती, मंगल कायालये, मंडया, टेिडयम, पे ोल भरणा आिण सेवा 
थानके. 

 भूखंडा या सव सीमारेषांपासून सव बाजंूनी कमान 6 मीटर ं दीची मोकळी 
जागा सोडली पािहजे. 

((((बबबब).).).).    िच पिच पिच पिच पटगहृेटगहृेटगहृेटगहृे////ना गहृेना गहृेना गहृेना गहृे::::    

(i) दशनी मोकळी जागा- र या या कडेपासून कमान 12 मीटर ं द दशनी मोकळी 
जागा कवा रा ीय महामाग/रा य महामाग/ मो ा िज हा र या या म य 
रेषेपासून 37 मीटर जी जा त आह ेती ठेवणे आव यक आह.े 

 परंतु असेही क , िच पटगृह इमारती इतर अनु ेय वापरांसोबत तािवत केली 
अस यास िजथ े े कांसाठी ती ा े  इमारतीम येच दे यात आलेले असेल तर 
िवशेष इमारती या गरजानंु प मोक या जागा पुरेशा अस याचे मानले जाईल. 

(ii)  बाजू या आिण मागील मोक या जागा- मोकळे सोड याचे बाजूचे आिण मागील 

बाजूचे मा जनल अंतर 6 मीटर ं दीपे ा कमी नसावे. 

(क)     उ ुंग आिण िवशेष इमारत साठी, िनयमावली मांक 47 (1) मधील नमूद 
तरतुदी लागू असतील.    

    

    

    



 

 

 

 
 
 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

278 

Yeeie - VIII Fceejleer®³ee meeOeejCe DeeJeM³ekeÀlee [ermeerDeej-2034 

(7).(7).(7).(7).        अ ंदअ ंदअ ंदअ ंद    भखूडंावंर मोक या जागामं य ेिशिथलीकरणाबाबत तरतदुीःभखूडंावंर मोक या जागामं य ेिशिथलीकरणाबाबत तरतदुीःभखूडंावंर मोक या जागामं य ेिशिथलीकरणाबाबत तरतदुीःभखूडंावंर मोक या जागामं य ेिशिथलीकरणाबाबत तरतदुीः    

(अ) िनवासी आिण वािणि यक प ातील अ ंद भूखंड उदा. जे ं दीला कवा खोलीला 
15 मीटरपे ा कमी असतील यांना खाली त ा माकं 19 या तंभ 3 म ये 
नमूद यातील तंभ 4 या िनबधां या सापे  सवलती अनु ेय असतील. 

 

त ा मांक त ा मांक त ा मांक त ा मांक 19191919 

िनवासी आिण वािणि यक े ामं य ेिनवासी आिण वािणि यक े ामं य ेिनवासी आिण वािणि यक े ामं य ेिनवासी आिण वािणि यक े ामं य ेअ ंदअ ंदअ ंदअ ंद    भखूडंावंर मोक या जागेभखूडंावंर मोक या जागेभखूडंावंर मोक या जागेभखूडंावंर मोक या जागेबाबत िशिथलताबाबत िशिथलताबाबत िशिथलताबाबत िशिथलता 
अन ु .अन ु .अन ु .अन ु .    

(1)(1)(1)(1)    
भखूडंाचा आकारभखूडंाचा आकारभखूडंाचा आकारभखूडंाचा आकार    ////मोजमापमोजमापमोजमापमोजमाप    

(2)(2)(2)(2)    

सवलतसवलतसवलतसवलत    
    

(3)(3)(3)(3)    

इमारतइमारतइमारतइमारत साठी साठी साठी साठी िनबधिनबधिनबधिनबध    
    

(4)(4)(4)(4)    

1 १५ मीपे ा कमी खोली  मागील मोकळी जागा ३ 
मीटरपयत कमी केली जाऊ शकते.  
 

भांडारगृह आिण िजने वगळता इतर 
कोण याही खोलीला कमी केले या 
मोक या जागेतून काश आिण वायुवीजन 
िमळणार नाही. 

2 १५ मीटरपे ा कमी पण 
११.५ मीटरपयत जा त ं दी  
 

बाजूची मोकळी जागा ३ 
मीटरपयत कमी केली जाऊ शकते. 

भांडारगृह आिण िजने वगळता इतर 
कोण याही खोलीला कमी केले या 
मोक या जागेतून काश आिण वायुवीजन 
िमळणार नाही. 

3 ११.५ मीपे ा कमी परंतु ९ 
मीटरपे ा अिधक खोली 
 

दशनी मोकळी जागा ३ मीटरपयत 
कमी आिण मागील मोकळी जागा 
१.८ मीटरपयत कमी केली जाऊ 
शकेल. 

(i) इमारतीची खोली 5.5 मीटरपे ा अिधक 
नसावी. 
(ii) उंची 5 मजले कवा 15 मीटरपे ा 
अिधक नसावी.  

4 ं दी 11.5 मीटरपे ा कमी 
परंत ु9 मीटरपे ा अिधक 
नाही. 

एका बाजूची मोकळी जागा 3 
मीटरपयत कमी केली जाऊ शकेल 
आिण दसु या बाजूची 
मोकळीजागा 1.8 मीटरपयत कमी 
केली जाऊ शकेल. 

(i) इमारतीची ंदी 5.5 मीटरपे ा अिधक 
नसावी. 
 (ii) उंची 5 मजल े कवा 15 मीटरपे ा 
अिधक नसावी.  

5 खोली कवा ं दी 11.5 
मीटरपे ा कमी 
 

लगत या भूखंडांवर िनम वतं  
बांधकाम ेमोक या जागा वरील 
अनु. माकं 3 कवा 4 नसुार  

(i) इमारतीची खोली 5.5 मीटरपे ा अिधक 
नसावी. 
 (ii) उंची 5 मजल े कवा 15 मीटरपे ा 
अिधक नसावी.  

6 9 मीटरपे ा कमी खोली 
कवा ं दी 

 

सव बाजंूनी मोक या जागा 1.5 
मीटरपयत कमी गे या जाऊ 
शकतात. 

केवळ तळमजला कवा ि ट ट + एक 
संरचना  
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त ा माकं 19 च े प ीकरण त ा माकं 19 च े प ीकरण त ा माकं 19 च े प ीकरण त ा माकं 19 च े प ीकरण     
1. अ ंद भूखंडावरील कोण याही इमारतीचे मोजमाप 30 मीटरपे ा अिधक असू नये.त ा मांक 19 मधील 

सवलती महारा  गृहिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण अिधिनयम 1976 आिण झोपडप ी पुनवसन 
काय ांतगत पुनबाधकाम/पुन वकास योजना हाती घे यात आले या कोण याही अ ंद भूखंडाला लागू होणार 
नाहीत. 

2. अशा े ांम ये जे हा ब सं य भूखंडाची ं दी कवा खोली 11.5 मीटरपे ा कमी आह,े आयु  अशी इमारत 
रेषा िनयत क न दऊे शकतात िजथे रांगेतील घरे (रो हाउसेस) बांध याची परवानगी दली जाऊ शकते. 
((((बबबब))))    औ ोिगक े ांऔ ोिगक े ांऔ ोिगक े ांऔ ोिगक े ांतील अ ंद तील अ ंद तील अ ंद तील अ ंद भखूंड जस े याचंीभखूंड जस े याचंीभखूंड जस े याचंीभखूंड जस े याचंी    एक एक एक एक बाज ूबाज ूबाज ूबाज ू 16 मीटरपे ा कमी आह े यानंा खालील त ा 16 मीटरपे ा कमी आह े यानंा खालील त ा 16 मीटरपे ा कमी आह े यानंा खालील त ा 16 मीटरपे ा कमी आह े यानंा खालील त ा 

माकं 20 या िनबधां या सापे  माकं 20 या िनबधां या सापे  माकं 20 या िनबधां या सापे  माकं 20 या िनबधां या सापे  सवलत सवलत सवलत सवलत दली जाऊ शकत.ेदली जाऊ शकत.ेदली जाऊ शकत.ेदली जाऊ शकत.े    

त ा मांकत ा मांकत ा मांकत ा मांक    20202020    
औ ोिगक प ांम य ेऔ ोिगक प ांम य ेऔ ोिगक प ांम य ेऔ ोिगक प ांम य ेअ ंद अ ंद अ ंद अ ंद भखूडंावंर मोक या जागासंाठी भखूडंावंर मोक या जागासंाठी भखूडंावंर मोक या जागासंाठी भखूडंावंर मोक या जागासंाठी सवलतसवलतसवलतसवलत 

अनु. 
. 

मंजूर कर यात 
आललेी सवलत 
कवा लागू अट 

10.5 
मीटर पे ा 
कमी ं दी 

10.5 
मीटरपे ा 
कमी खोली 

10.5 मीटर त े12 
मीटर या दर यान 

ं दी 

10.5 मीटर 
ते 12 

मीटरपयत 
खोली 

12 मीटर ते 
18 

मीटरपयत 
ं दी 

12 मीटर ते 
18 

मीटरपयत 
खोली 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 मोकळी जागा 
 

लगतची 
मोकळी 
जागा १.८ 
मीटरपयत
कमी केली 
जाऊ 
शकते. 

मागील 
मोकळी 
जागा १.८ 
मीटरपयत
कमी केली 
जाऊ 
शकते. 

(i) एका बाजूला 
४.५ मीटरपयत 
कमी केली जाऊ 
शकते. 
 (ii) दसुरी बाजू १.८ 
मीटरपयत कमी 
केली जाऊ शकत.े 

मागील 
बाजूस १.८ 
मीटरपे ा 
कमी नाही 
अशा रतीने 
कमी केली 
जाऊ शकत.े 

एका बाजूची 
मोकळी 
जागा १.८ 
मीटरपयत 
कमी केली 
जाऊ शकत.े 
 

मागील 
बाजूची 
मोकळी 
जागा १.८ 
मीटरपय 
कमी केली 
जाऊ शकते. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

इमारत 
मोजमाप 
इ यादीः 
 (i) कमाल ं दी 

 

 

6 मी 

 

 

30 मी 

 

 

6 मी 

 

 

30 मी 

 

 

6 मी 

 

 

30 मी  

(ii) कमाल 
खोली  

30 मी  6 मी  30 मी  6 मी  30 मी  6 मी  

(iii) कमाल 
उंची 

4.5 मी 4.5 मी 8 मी 8 मी  8 मी  8 मी 

(iv) मज यांची 
सं या 

एक एक दोन दोन दोन दोन 
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अनु. 
. 

मंजूर कर यात 
आललेी सवलत 
कवा लागू अट 

10.5 
मीटर पे ा 
कमी ं दी 

10.5 
मीटरपे ा 
कमी खोली 

10.5 मीटर त े12 
मीटर या दर यान 

ं दी 

10.5 मीटर 
ते 12 

मीटरपयत 
खोली 

12 मीटर ते 
18 

मीटरपयत 
ं दी 

12 मीटर ते 
18 

मीटरपयत 
खोली 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 (v) भती  भती 
(Dead 
Wall) 
दो ही 
बाजूंना 
४० समेी 
जाड 

भती 
(Dead 
Wall) 
मागील 
बाजूस ४० 
समेी जाड  
 

कमी केले या 
मोक या जागे या 
समोर येणा या ४० 
समेी जाडी या भती 
(Dead Wall) सदर 
तंभा या वरील अनु 
. (i), (ii) नुसार 

भती 
(Dead 
Wall) 
मागील 
बाजूस ४० 
समेी जाड  
 

 

कमी केले या 
मोक या 
जागे या 
समोर 
येणा या ४० 
समी 
जाडी या 
भती 

(Dead 
Wall) 

भती 
(Dead 
Wall) 
मागील 
बाजूस ४० 
समी जाड  
 

टीपः  (i)  त ा मांक 20 मधील िनबध कोण याही अ ंद भूखंडाला लाग ू होणार नाहीत िजथे महारा  
गृहिनमाण आिण े  िवकास ािधकरण अिधिनयम 1976 आिण झोपडप ी पुनवसन काय ांतगत 
पुनबाधकाम/पुन वकास योजना हाती घे यात आ या आहते. 

 (ii)  सदर िनयमावली अंतगत महापािलका/समुिचत ािधकरणाला ह तांत रत करावयाच े े  वगळून 
सदर िनयमावली अंतगत े  गणले जावे. 

(8)(8)(8)(8)        अतंगत मोक या जागाअतंगत मोक या जागाअतंगत मोक या जागाअतंगत मोक या जागा    ((((चौकचौकचौकचौक))))----    

(अअअअ)  अतंगअतंगअतंगअतंगत चौकः त चौकः त चौकः त चौकः िनवासीवापराची खोली वगळता दशनी, मागील कवा बाजू या 
मोक या जागांना लागनू नसले या येक खोलीची एक संपूण बाजू कमान 3.00 
मी. ं दी या अंतगत मोकळी जागा, अंगण कवा चौक यांना लागनू असावी. अशा 
मोक या जागा अंगण कवा चौक तळमज याव न कमान एका बाजनू े
सामाियक मा गका वा जागतेून पोहोच म असा ात. तसेच आतील चौकाचे सव 
पातळीवरील े  या या लगत या सवात उंच असणा या भती या एक 
पंचमांश या वगापे ा कमी नसावे. 

 परंतु असेही क , अंतगत चौकातील कमाल मोजमाप सदर िनयमावलीम ये नमूद 
के या माणे आव यक लगत या मोक या जागेपे ा अिधक अस ूनये. 

 परंतु असे क , जे हा एखादी खोली (िज याचा पुढील भाग, ानगृह व शौचालय 
वगळून) काश व वायुिवजनासाठी अंतगत चौकावर अवलंबून असतील तर अशा 
चौकाचे मोजमाप ह ेइमारती या येक वगला लागेल इतके असावे. 

((((बबबब) ) ) )     बा  चौकबा  चौकबा  चौकबा  चौक---- बा  चौकाची कमान ं दी ( या या खोलीपे ा वेगळी) 2.40 मीटर 
असावी. परंतु जर याची खोली ं दीपे ा जा त असेल व कोणतीही िनवासयो य 
खोली काश व वायवुीजन यांसाठी बा  चौकावर अवलंबून असेल तर वगमधील 
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मोक या जागचेे िनयमन िनयमावली . 41 (2) (i) (a) अ वये होईल. 2.40 मी. 
पे ा कमी ं दी या कोना ाला चौक न समजता खाच समज यात याव.े 

(9)(9)(9)(9)        अित मणमु  मोक या जागाअित मणमु  मोक या जागाअित मणमु  मोक या जागाअित मणमु  मोक या जागा----    येक मोकळी जागा मग ती अंतगत असो वा बा  ती 

कोण याही बांधकामापासून मु  ठेवली पािहजे आिण पुढील िनयमावलीअंतगत नमूद 

वैिश यांखेरीज आकाशाला मोकळी रािहली पािहजे.    

    

42.42.42.42.        मोक या जागामं ये अनु ये वैिश ेमोक या जागामं ये अनु ये वैिश ेमोक या जागामं ये अनु ये वैिश ेमोक या जागामं ये अनु ये वैिश े    
िनयत मोक या जागांम ये खाली नमूद के या माणे काही ठरािवक वैिश ये अनु ेय करावीत. 
(i) लगत यालगत यालगत यालगत या    कवा मागील मोक या जागामं य ेअनु ेयःकवा मागील मोक या जागामं य ेअनु ेयःकवा मागील मोक या जागामं य ेअनु ेयःकवा मागील मोक या जागामं य ेअनु ेयः 

अ.  िव मान इमारतीम ये उपल ध सुिवधा अपु या असतील ितथे शौचालय (i) उंचीला 3 
मीटरपे ा आिण 4 चौ. मीटर चटई े फळापे ा अिधक नाही अशा माणात (ii) र ता 
रेषेपासून कवा दशनी सीमारेषेपासून कमान 7.5 मीटर दरू आिण इतर सीमांपासून 1.5 
मीटर आिण (iii) मु य इमारतीपासून कमान 1.5 मीटर दरू 

ब.  आ छा दत वाहनतळ कोण याही पोहोचमागापासून कमान 7.5 मीटर दरू िनयम माकं 

44 (6)(ड) या सापे  

क.  उपसा टाक , पंप खोली, िव ुत मीटर खोली कवा उपक , कचरा झोत/कचरा मा गका, 
जागवेरच ओ या कच या या येची सुिवधा, अि शमन हाय ं ससाठी आव यक जागा, 
िव तु आिण जल जोड या, पा याची टाक , कचरा पे ा इ यादी. 

(ii)  मोक या जागामं य ेअनु ये इतर विैश ःेमोक या जागामं य ेअनु ये इतर विैश ःेमोक या जागामं य ेअनु ये इतर विैश ःेमोक या जागामं य ेअनु ये इतर विैश ःे 

(अ)  दगडी उ ान, िवहीर आिण िविहरी या सरंचना, रोपांची नसरी, जल तलाव कवा 
कारं यासह जलतरण तलाव (अना छा दत आिण केवळ सदर िनयमावली माणे आव यक 
मोक या जागे या पलीकड)े, झाडाभोवतीचा पार, टाक , बाकडा, फाटक, घसरगुंडी, 
झोपाळा, उतरण, कंुपण भत वाहनां या वळण सुलभता बािधत न करता. 

(ब)  ेिपत आिण अ छा दत नसलेली िवतान (कॅनॉपी) येक वेश ार आिण िज यावर ५.५ 
मीटरपे ा अिधक लांब नाही अशा रतीने िनयम मांक ३७ (२१) म ये िविन द  
के या माणे अनु ेय असू शकते. 

(क)  तीन बाजूनंा खुला असलेला वागतक  (पोच), लांबीला ५.५ मीटरपे ा अिधक नाही 
असा केवळ सामाियक वेश ारासमोरील मु य इमारतीला समांतर आिण मागील मोकळी 
जागा सोडून ि थत मज या या पातळीपे ा ०.३ मी. पातळीफरकान े िनयम माकं ३७ 
(२०) म ये िविन द  के या माणे. अशा वागतक ाचा कोणताही भाग भूखंडा या 
सीमारेषेपासून १.५ मीटरपे ा कमी अंतरावर नसेल. 

(ड)  िनयम मांक ३७ (२२) म ये िविन द  के या माणे बा कनीही अनु ेय असू शकते. 
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(इ)  (i)  छ ा, कंगोरा, हवामानापासून, सूय काशापासून बचाव करणारा भाग दरवाजा 

कवा िखडक या वासा पातळीवर आिण उभ े फ स भागात ( तंभ वगळता) 
लाव यात येतील या इमारती या दशनी भागापासनू १.२ मीटरपे ा अिधक दरू 
नसतील. छ ा, कंगोरा, हवामानापासून, सूय काशापासून बचाव करणारा भाग 
इ याद मुळे आव यक लगतची मोकळी जागा २.५ मीटरपे ा कमी होणार नाही 
अशा रतीने आिण गावठाणा 250 चौ. मीटरपयत मोजमाप असले या 
भूखंडांसाठी आव यक असले या मोक या जागेची ं दी छ ा, छ ा, कंगणी, 
हवामानापासून, सयू काशापासून बचाव करणारा भाग कवा इतर कोण याही 
शोभनीय रचनांमुळे 0.60 मीटरपयत अनु ेय असतील. तथािप, िनयम मांक 
33(7) अंतगत पुन वकास करणाबाबत िजथे लगत या मोक या जागा कमी 
आहते अशा ठकाणी कमाल 0.45 मीटरपयत ेिपत छ ास परवानगी दली 
जाऊ शकेल. 

 (ii)  शोभनीय रचना, लॉवर बे स इ यादी या इमारती या दशनी भागापासनू 1.2 
मीटरपे ा अिधक ेिपत नसतील. जी आव यक असललेी लगतची मोकळी जागा 
2.5 मीटरपे ा कमी होणार नाही. 

 (iii)  ं दी 0.45 मीटरपे ा अिधक ंदी नसलेला आिण लांबी 2.0 मीटर मजला 
पातळीपासून 0.60 मीटरपे ा अिधक नाही अशा उंचीवर एक ासपीठ 
वातानकूुलन ि लट एकका या थापनेसाठी दला जाईल आिण यातून 
उपरोि लिखतनुसार मोक या जागा कमी के या जाणार नाहीत. 

(फ) (i)  बा कनी कवा गॅलरीवर छ ा, कंगणी, हवामानापासून, सूय काशापासून बचाव 
करणारा भाग ह े बा कनी कवा गॅलरी या दशनी भागापासून 0.75 मीटरपे ा 
अिधक नाही अशा रतीन े ेिपत, मजला पातळीपासून 0.6 मीटर अंशांना 
परवानगी दली जाईल. तथािप, िनयम मांक 33(7) अंतगत पुन वकास 

करणाबाबत िजथे लगतची मोकळी जागा कमी आह ेअशा ठकाणी कमाल 0.45 
मीटरपयत ेिपत छ ा परवानगी दली जाऊ शकेल. 

 (ii)  बा कनी कवा गॅलरीवर शोभनीय वैिश े, लॉवर बडे इ याद ना बा कनी 

कवा गॅलरीपासून 0.75 मीटरपे ा अिधक नाही अशा रतीने ेिपत 

असले यांना परवानगी दली जाईल. 

 (iii)  ं दी 0.45 मीटरपे ा अिधक ंदी नसलेला आिण लांबी 2.0 मीटर मजला 
पातळीपासून 0.60 मीटरपे ा अिधक नाही अशा उंचीवर एक ासपीठ 
वातानकूुलन ि लट एकका या थापनेसाठी दला जाईल आिण यातून 
उपरोि लिखतनुसार मोक या जागा कमी के या जाणार नाहीत. 

(ग)  े फळ 3 चौ. मी. पे ा जा त नसललेी चौक दाराची चौक  
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43.43.43.43.        इमारत ची उंचीइमारत ची उंचीइमारत ची उंचीइमारत ची उंची    
(1) र या या ं दी या तुलनते उंचीः इमारतीची उंची ती या र या लगत आह े अशा िव मान 

कवा िविहतरेषा र या या आिण आव यक मोक या जागे या एकूण ं दी या दपुटीपे ा अिधक 
नसावी. सदर िनयमावलीम ये नमूद केले या इमारत या उंचीबाबतचे िनबध तथािप, अशा 
ठकाणी र बातल ठरतील िजथे िनयम मांक 19 म ये नमूद केले या र यासमोर भूखंड येतो 

आिण िजथे र याची ं दी 9 मीटर आिण 12 मीटर कवा यापे ा अिधक उपल ध आह ेअशा 
ठकाणी दशनी मोकळी जागा अनु मे कमान 9 मीटर आिण 12 मीटर असेल, परंत ुअसे क , 

दसु या बाजूला असले या मोक या जागा अि सुर े या दृ ीकोनातून आव यक अस या माणे 
उपल ध असतील. 

 प ीकरण- (i) येथे "िविहत ं दी" हणजे िवकास आराख ाम ये िविहत ं दी कवा बृह मंुबई 
महापािलका अिधिनयमाखाली िविहत र ता रेषा ं दी, जी जा त असेल ती होय. 

(ii)  एखादी इमारत वगेवेग या ं दी या दोन कवा अिधक र यांलगत अस यास ती सदर 

िनयमावली या उ ासाठी जा त ंदी या र यावर लगत आह ेअसे गृिहत धरले जाईल. 
 परंतु, तथािप, सदर िनयमावलीम ये नमूद उंचीवरील िनबध अशा ठकाणी लाग ूहोणार नाहीत 

िजथे सदर िनयमावली या िनयम मांक 33(5), 33(6), 33(7), 33(8), 33(9), 33(10), 33 
(10) (अ), 33 (11), 33 (15) आिण 33 (20) (अ) खाली पुनबाधकाम आिण पुन वकास हाती 
घे यात आला आह.े 

(2) धोकादायक मालाची गोदामे, वाला ाही सािह याची साठवणूक कवा फोटकां या 
साठवणुक साठी असले या इमारती केवळ एकमजली असा ात. 

(3) एखा ा े ात िजथे सदर िनयमावलीनुसार नागरी हवाई उ यन ािधकरणाकडून नाहरकत 
माणपताची आव यकता आह ेअशा ठकाणी औ ोिगक िचमणीची उंची आिण संरचना नागरी 

उ यन ािधकरणाक़डून िविहत केलेली असावी. 
    

44.     44.     44.     44.     पा कग या जागापा कग या जागापा कग या जागापा कग या जागा 
जेथे जिमनीचा िवकास कर यात येईल तेथ ेसदर िनयमावलीम ये िनधा रत केले या माणात पा कग या 
जागेची तरतूद कर यात येईल. जेथे एखा ा िव मान इमारतीत वाढ कर यात येणार असेल तथेे नवीन 
पा कग या गरजेचा िवचार केवळ अित र  जागे या सदंभात कर यात येईल आिण संपूण इमारतीबाबत 
कर यात येणार नाही व वापर बदल यात आ यास अशा जागेस लाग ूअसेल. 
(1)(1)(1)(1) सवसाधारणपण ेजागे या आव यकतासवसाधारणपण ेजागे या आव यकतासवसाधारणपण ेजागे या आव यकतासवसाधारणपण ेजागे या आव यकता----    

(i)  कार- खाली नमूद केले या पा कग या जागांम ये तळघर कवा ि ट टवर आधा रत मजला 
कवा पोिडयम/वरचे मजले व भूभागावरील आ छा दत तसेच िवना आ छा दत जागांचा 

समावेश आह.े  
(ii)  पा कग या जागचेा आकार- पा कग या जागासंाठी आव यक कमान आकार खाली नमूद 

के या माणे असेल. 
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 वाहनाचा कार वाहनतळा या जागेचा कमान आकार / े फळ 

(अ) मोटर वाहन 2.5 मी x 5.5 मी 

(ब)  कूटर, मोटरसायकल 3 चौ. मी. ( कमान मोजमाप 1.2 मीटर असेल) 

(क)  सायकल 1.4 चौ. मी. 

(ड)   अवजड वाहन (Transport Vehicle) 3.75 मी x 7.5 मी 

टीपः मोटरवाहनांसाठी या पा कग या जागांबाबत िनयत जागे या 50 ट यांपयत 2.3 मी x 4.5 मी 
या आकारात असू शकेल. 
 (iii)  वाहनतळां या जागांसाठी िच हांकन- वाहनतळा या जागा फरसबंद केले या असा ात आिण 

िविवध कार या वाहनांसाठी खुणा केले या असा ात. 
 (iv)  वळवणे आिण इतर सहा यभूत जागा- र याबाहरेील पा कग या जागेला र यापयत पुरेसा 

वाहनमाग असावा आिण सदर े  ाइ ह, मा गका आिण अशा सव तरतुद या वतं  असावे ज े
वाहनांना पुरेशा मणात वळव यासाठी आव यक असले. 

(v)  तळघरातील वाहनतळासंाठी उतरणी- तळघरातील वाहनतळांसाठी उतरणी िनयमावली मांक 
37 या उपिनयम (18) या आव यकतेनु प असतील. 

(2)(2)(2)(2) सं या मक आव यकतासं या मक आव यकतासं या मक आव यकतासं या मक आव यकता---- चारचाक  वयंचिलत वाहन पा कग या जागा खाली दले या त ा 
मांक 21 नुसार असावी. तंभ (3) मधून येणा या कोण याही अ यापे ा जा त अपूणाकातील 

कोणतीही सं या पुढील सवात जवळ या पूणाकात धरावी.  
    

त ा मांक त ा मांक त ा मांक त ा मांक 21212121    
र याबाहरेील र याबाहरेील र याबाहरेील र याबाहरेील पा कग या पा कग या पा कग या पा कग या जागाजागाजागाजागा 

अनु. . 
(1) 

वापर 
(2) 

आव यक पा कग जागा 
(3) 

1 (i) िनवासी शहर, उपनगरे आिण िव ता रत उपनगरामं ये 

  पा कगची वाहनतळाची एक जागा येक ; 

अ) येक  45. चौ. मीटरपयत चटई े  असले या 4 सदिनका 

ब) यके  45 चौ. मीटरपे ा अिधक परंत ु 60. चौ.मीटरपे ा 
अिधक चटई े  नसले या दोन सदिनका 
परंतु पुढे अस े क  करण (अ) व (ब) म ये यके सदिनकेस 1 
पा कगची तरतुद कर याचा पयाय मालक/िवकासकास आह.े 
क) 60 चौ. मी.पे ा अिधक परंतु 90 चौ. मी.पे ा कमी चटई े  
असललेी एक सदिनका 
ड) 90 चौ.मी.पे ा अिधक चटई े  असलेली 1/2 सदिनका.  
परंत ु अस े क , िनयमावली मांक 33(5), 33(6), 33(7), 
33(9),  33(10), 33 (10)(अ), 33 (11), 33 (15) आिण 
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अनु. . 
(1) 

वापर 
(2) 

आव यक पा कग जागा 
(3) 

33(20) (अ) करीता पा कग खालील माणे असले. 
एक पा कग एका यके ;  

अ) येक  45 चौ. मी. चटई े  असले या 8 सदिनकासंाठी  

ब) यके  45 चौ. मीटरपे ा अिधक परंत ु 60. चौ.मीटरपे ा 
अिधक नसले या चटई े ा या चार सदिनका  
क) 60 चौ. मी.पे ा अिधक परंतु 90 चौ. मी.पे ा कमी चटई े  
असले या दोन सदिनका 
ड) 90 चौ.मी.पे ा अिधक चटई े  असलेली 1 सदिनका  

  उ िनदिशत (अ), (ब), (क) आिण (ड) म ये िन दि त केले या 
पा कग या जागांखेरीज अ यागतांसाठी पा कग वर िलिहले या 

सं ये या 25 ट यां या मयादपेयत अिधक दला जाईल जे 
कमान एक सापे  असले. 

 (ii) सव तारां कत दजाची हॉटे स एकूण चटई े ा या यके  75 चौ.मीटरसाठी एक पा कग 

 (iii) लॉ जग आ थापनासंाठी 

 

एका लॉ जग या आ थापने या एकूण चटई े ा या येक  
120 चौ.मीटरसाठी एक पा कग 

 iv) हॉटेलासंाठी लॉ जग या आ थापने या एकूण चटई े ा या यके  75. 
चौ.मीटरसाठी एक पा कग 
ब) हॉटे स आिण खा गृहासंाठी रे टॉरंट या येक  30 चौ. 
मीटरसाठी एक पा कग यात हॉल, डाय नग म, पँ ी आिण 
बारचा समावेश असले. 

2  शै िणक  शासक य कायालया या े  आिण सावजिनक सेवा े ा या 
35 चौ. मीटर चटई े ासाठी एक पा कग 

3 जमाव आिण जमावा या जागा 
कवा सभागृह े(शै िणक वापर 

आिण वसितगृहासंाठी समािव ) 

अ) 12 आसन/ साठी एक पा कग 

ब) ि थर सी सिशवाय यके  15 चौ.मी. या चटई े ासाठी 
एक पा कग 
क) उपाहारगृह,ेबार आिण रे टॉरंटसाठी सदर िनयमावलीअंतगत 
आव यक अित र  पा कगसाठी यात केले या तरतदु नुसार इतर 
अनु ेय वापरासाठी दे यात यावेत. 

4 शासक य कवा िनमशासक य 
कवा खासगी कायालय उ ोग 

इमारती  

कायालयीन जागे या यके  37.5 चौ.मीटरसाठी एक पा कग 
1500 चौ. मी. पयत आिण 1500 चौ. मीटरपे ा अिधक 

े ांसाठी येक  75 चौ. मी. अित र  े ासठी 
5 ापारी, मंडया, िडपाटमटल 

टोअस, दकुान ेआिण इतर 
वािणि यक वापर) (आयटी पाक) 

800 चौ. मी.पयत येक  40 चौ. मी. साठी एक पा कग आिण 
800 चौ.मीपे ा अिधक असले या े ासाठी यके  80 चौ.मी. 
ला एक पा कग, परंतु असे क , 50 चौ. मीपयत या े ाकरीता 
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अनु. . 
(1) 

वापर 
(2) 

आव यक पा कग जागा 
(3) 

पा कगची आव यकता नाही. 
6 औ ोिगक   कमान दोन जागां या सापे  यके  १५० चौ. मी. साठी एक 

पा कग 
7 साठवणकू      कमान दोन जागां या सापे  यके  १५० चौ. मी. साठी एक 

पा कग 
8 णालये आिण वै क य सं था 

 
एकूण चटई े ा या यके  150 चौ.मीसाठी एक पा कग, 
शासक य आिण महापािलका णालये आिण वै क य 
सं थांबाबत एकूण चटई े ा या यके  600 चौ. मी.साठी एक 
पा कग असले. यािशवाय, णवािहकेसाठी 10 मी x 4 मी 
आकाराचे एक पा कग 100 खाटा कवा यापे ा अिधक मता 
असले या णालय ेआिण वै क य सं थासंाठी  

9. िच पट आिण ना गृह े
 

एकूण सीट या सं ये या 8 ट यांइतक  पा कग अित र  
पा कगसह जी या िच पट/ ना गृहा या सोबत अनु ेय 
वापरक यासाठीही आव यक असेल. 

10. खरेदी/सुिवधा दकुान े( ापारी 
भोगव ाअंतगत समािव  नाही)  
 

एकूण चटई े ा या यके  150 चौ.मी.साठी एक पा कग 
यके 20 चौ. मी. दकुानासाठी आिण यके  20. चौ.मी. 
े फळा या वर असले या दकुानां या एकूण चटई े ा या 
यके  50 चौ.मीसाठी एक पा कग 

11 टेिडयम आिण ल स (असे ली 
भोगव ाअंतगत समािव )  

सदर िनयमावलीनसुार येक  100 सीटसाठी एक पा कगची 
जागा आिण रे टॉरंट इ याद या वापरासाठी टेिडयम कवा 
ल सकरीता अित र  पा कग 

टीप:  (i)  गावठाण / कोळीवाड/े आ दवासी पाडे े ांम ये आिण ं दीला 9 मीटरपयत असले या अ ंद 
भूखंडांवर वाहनतळां या जागे या आव यकतेचा आ ह धरला जाऊ शकणार नाही. 

 (ii)  िवकास िनयं ण िनयमावली 33(5), 33(6), 33(7), 33(9), 33(10), 33(10)(अ), 33(11), 

33(15) आिण 33(20)(अ) अंतगत पुन वकासा या योजनांबाबत पा कगची तरतुदी िजथे िव  
घटक वतं  इमारतीत कवा संिम  नसले या इमारतीबाबत तािवत आह े ितथे िनयिमत 
िवकासानुसार अनु ेय असतील. 

(3) इतर वाइतर वाइतर वाइतर वाहनेहनेहनेहने---- सव िबगर िनवासी, जमा हो या या जागे या आिण  जमा न  हो या या जागे या 
भोगव ांसाठी कमान दोन जागां या सापे  10 ट े  सदर िनयमावलीम ये नमूद पा कग या 
अित र  पा कग दे यात येतील. 

(4) दचुाक  वाहनःेदचुाक  वाहनःेदचुाक  वाहनःेदचुाक  वाहनःे येक िनवासी सदिनकेसाठी एक दचुाक  वाहना या पा कगची जागा दली 
जाईल. इतर वापरासंाठी दचुाक  पा कग या जागा चारचाक  पा कग या आव यक जागां या 
समान दे यात येऊ शकतात. दचुाक साठी अशा कारे पा कग तािवत अस यास त े
आराख ात प पणे दशव यात यावे. 

(5) अवजड अवजड अवजड अवजड वाहवाहवाहवाहन ेन ेन ेन े (Transport Vehicle(Transport Vehicle(Transport Vehicle(Transport Vehicle): वािणि यक इमारती जसे कायालये, बाजारपेठा, 
भांडारगृह े आिण औ ोिगक आिण साठवणुक या इमारत साठी दे यात आले या पा कग 
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ित र , अवजड वाहनांसाठी पा कग या जागा येक  2000 चौ.मीटर चटई े ासाठी एक 
जागा या दराने कवा याचा भाग चटई े ा या पिह या 400 चौ. मीटरपे ा अिधक अशी 
दे यात यावी. सदर जागा आकारात 3.75मीx 7.5 मी पे ा कमी नसावी आिण सहापे ा अिधक 
पा कगचा आ ह धर यात यऊे नये. 

(6) पा कग या जागा कुठे पा कग या जागा कुठे पा कग या जागा कुठे पा कग या जागा कुठे समािव  कर यात या ातसमािव  कर यात या ातसमािव  कर यात या ातसमािव  कर यात या ात----    यािं क/ वयचंिलतसह यािं क/ वयचंिलतसह यािं क/ वयचंिलतसह यािं क/ वयचंिलतसह पा कग व था पा कग व था पा कग व था पा कग व था 
खालील ठकाणी खालील ठकाणी खालील ठकाणी खालील ठकाणी केकेकेकेली जाऊ शकतेली जाऊ शकतेली जाऊ शकतेली जाऊ शकते- 
 (अ) इमारती या खाली तळघऱांम ये, पोिडय सवर, या या ि ट टी ये कवा वर या वर या 

मज यावर कवा पा कगसाठी खासक न उभार यात आले या वतं  इमारत म ये 
टीप: (i) कार उ ाहने आिण यातील मा गका समािव  क न डेक पा कगचे एफएसआयम ये 

गणन कर यात येईल. 
 (ii)  सदर िनयमावलीम ये नमूद के या माणे पा कग या पलीकडे िवकासका या 

िनवडीनुसार अित र  पा कग तािवत कर यात आ यास अित र  पा कगसाठी 
बांधकामाच े े  25 ट यां या मयादपेयत मोक या जागे या एएसआर या एक  

एफएसआयसाठी 25 ट े  दराने अिधमू य दान के यानतंर, 25 ट यांपे ा जा त 
आिण 50 ट यांपयत मोक या जागे या एएसआरसाठी 50 ट े  दरान े
(एफएसआय1साठी) अिधमू य दान क न आिण 50 ट यांपलीकडे मोक या 
जागे या 100 ट े  एएसआर दराने (एफएसआय1साठी) अिधमू य दान क न 

अित र  पा कग दले जाईल. सदर उ ासाठी ित पा कग कमाल े फळ 25 
चौ.मी. मानल े जाईल यातून यो य रतीन े वळव यासाठी आव यक जागा, 
मा गका, उतार/ उतरणीचे तंभ, कार, उ ाहने इ यादी वगळ यात येतील आिण 40 
चौ. मी. यातून यो य रतीने वळव यासाठी आव यक जागा, मा गका, उतार/ 
उतरणीचे तंभ, कार उ ाहने इ यादी वगळले या जागाचंा समावेश असेल. 

 (iii) िजथे यांि क/ वयंचिलत साधनंनी संपूण पा कग तािवत असेल तेथे आव यक 
पा कग या 10 ट े  मयादेपयत अित र  वाहन धारण े  हणून एफएसआयपासून 
मु  अनु ेय असेल. 

 (ब) लगत या आिण मागील मोक या जागांम ये परंतु सुिवधे या मोक या जागांम ये नाही, 
जर- 
(i.) या जोडले या नसतील परंतु खालील (ड)म ये द या या अपवाद वगळता 

िवना छा दत आहते. 
(ii.) या 50 ट यांपे ा अिधक मोक या जागचेा वापर करत नाहीत. 
(iii)  इमारतीभोवती कमान 3 मीटरचे अंतर वाहनां या सहजपणे वळव यासाठी 

पा कगपासून मु  ठेव यात आले आह.े 
(iv)  वतं  बं द त गॅरेज या बाबतीत र ता रेषेपासून या कमान 7.5 मीटर अंतरावर 

आहते. 
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 (v) पा कगचे अिभ यास ब मजली, उ ुंग आिण िवशषे इमारत बाबत मु य अि शमन 

अिधका यांनी घालून दले या गरजा पूण करतील. 

(क)  एका िनवासी प ात, िनयमावली 26 या उपिनयम 2 स या लगत या आिण 
मागील मोक या जागांपलीकडे वरील उपिनयम (ब) इतर अट ची पूतता होत अस यास. 
येथे वाहनतळाची जागा असलं  बं द त जागा असू शकत.े 

(ड)  िनवासी े ात बं द त पा कग या जागा मोक या आवारासह 2.5 मी x 5.5 मी 
आकारा या जिमनी या पातळीपासून 2.75 मीटर उंचीसह येक  400 चौ. मीटरसाठी 
एक या दराने कवा भखूंडा या े ा या याचा भागानसुार बाजू या कवा मागील 
मोक या जागांम ये दे यात येईल जे कोण याही र तारेषेपासून कवा भूखंडा या पुढील 
सीमारेषेपासून 7.5 मीटरपे ा कमी अंतरावर नसेल. 

 परंतु असे क , ही जागा इमारतीपासून 1.5 मीटरवर असेल आिण वरील (ब) (v) मधील 
अटीची पूतता केलेली असेल. 

(7) (7) (7) (7)     िच पटगृिच पटगृिच पटगृिच पटगृह,े ना गहृ ेआिण जमावाची सभागहृेह,े ना गहृ ेआिण जमावाची सभागहृेह,े ना गहृ ेआिण जमावाची सभागहृेह,े ना गहृ ेआिण जमावाची सभागहृ-े वरील उपिनयम (6) मधील तरतुद या सापे  
िच पटगृह,े ना गृह,े सभागृह े आिण जमावा या जागां या थळांवर िवना छा दत 
वाहनतळाची एक ओळ 12 मीटर कवा यापे ा अिधक दशनी मोक या जागेत वाहनांसाठी 
मोकळा पोहोचमाग 6 मीटरपे ा कमी केलेला नस यास अनु ेय असू शकेल. 

(8)     (8)     (8)     (8)     पा कगपा कगपा कगपा कग या सामाियक जागाया सामाियक जागाया सामाियक जागाया सामाियक जागा---- सदर िनयमावली या आव यकतेनसुार पा कग या एकूण जागाचंी 
तरतूद मालम ाधारका या एका गटान े यां या पर पर फाय ासाठी केलेली असेल तर अशा 
पा कगचा सामाियक वापर हा म.न.पा. आयु ां या मा यतेसापे  सदर िनयमावलीनुसार 
भूखंडावर आव यक असणा या पा कग या आव यकता पूण करणारा असे मान यात येईल. जर 
सदर सामाियक पा कग जागा इमारती या समूहाक रता तािवत केलेली असेल तर सदर 
इमारती या मालकांनी याचा अिभ यास सादर करावा आिण पा कगक रता िच हां कत े ावर 
बांधकाम करणार नाही असे न दणीकृत हमीप  ावे. 

    

45.45.45.45.    िविश  े ामं य ेिवकासावरील िनबधिविश  े ामं य ेिवकासावरील िनबधिविश  े ामं य ेिवकासावरील िनबधिविश  े ामं य ेिवकासावरील िनबध    
िविश  े ांम ये उंची आिण इतर िनबध    
((((अअअअ))))    दृ ी पेदृ ी पेदृ ी पेदृ ी पे     

 ((((एएएए)))) फरोजशाह मेहता बाफरोजशाह मेहता बाफरोजशाह मेहता बाफरोजशाह मेहता बागेगगेेगेतनू दसणारे दृ य जतनू दसणारे दृ य जतनू दसणारे दृ य जतनू दसणारे दृ य जतन करणेतन करणेतन करणेतन करण े
 सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद असले तरीही, मलबार िहलव न फरोजशाह मेहता बागे या 

पि म बाजचूे दृ य जतन कर यासाठी दोन दृ ी ेप ‘डी’ िवभागा या िवकास आराख ात 
िच हां कत कर यात आले आहते. 
(i)  अंतगत दृ ी ेपात कोणताही िवकास अनु ेय नसेल आिण 



 

 

 

 
 
 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

289 

Yeeie - VIII Fceejleer®³ee meeOeejCe DeeJeM³ekeÀlee [ermeerDeej-2034 

(ii)  बाहरेील दृ ी ेपात जी टाऊन हॉल डॅटमला संदभून 75.44 उंचीपे ा जा त बांधता कवा 
उभार यात येणार नाही. 

(बी) बकॅब े े , मरीन लाइ सपासनू पवू आिण दि ण बकॅब े े , मरीन लाइ सपासनू पवू आिण दि ण बकॅब े े , मरीन लाइ सपासनू पवू आिण दि ण बकॅब े े , मरीन लाइ सपासनू पवू आिण दि ण बाजू या बाजू या बाजू या बाजू या दृ यादृ यादृ यादृ याच ेच ेच ेच ेजजजजतन करणे.तन करणे.तन करणे.तन करणे.    
 सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद असले तरी, मलबार िहलवरील कमला नेह  पाकमधून बॅकब े

आिण मरीन ाइ ह िवभागाचे पूव आिण दि ण दृ य जतन कर यासाठी डी िवभागा या िवकास 
आराख ावर वर नजरेचा दृ ी ेप िच हां कत कर यात आला आह.े या दृ ी ेपात कोणतीही 
इमारत 21.35 मीटरपे ा अिधक उंचीची कवा अशा कमी उंचीची बांध यात येईल जी 

आयु ांकडून िनयत केलेली असेल आिण यात ग ी, िजने कवा उ ाहन खोली, उंचावरील पाणी 
साठवणुक या टा या कवा इमारती या इतर वैिश यांचा समावेश असेल. 

 परंतु असे क , आयु  शासना या पूवमा यतेने े ा या समतल रेषेचा, प रसरातील िवकास आिण 
भूखंडा या थानाचा पूण िवचार क न 21.35 मीटरपे ा अिधक उंची या इमारतीला परवानगी 
दऊे शकतात, याच ेउ  नजरे या े ातील दृ यात अडथळे न आण याचे असेल. 

(सी) आयु  लेखी कारणे दऊेन कोण याही इमारत कवा बांधकामासाठी एक कमाल उंची िनयत क  
शकतात जी सदर िनयमावलीअंतगत अ यथा अनु ेय अस यापे ा कमी असू शकेल. 

(डी) वरील कलम (अ) आिण (ब) म ये नमूद के या माणे उंचीचे िनबध केवळ अशा भूखंडाला लाग ू
होतील जे िवकास आराख ाम ये िच हां कत के या माणे दृ ी ेपात असेल. 

((((बबबब)िवमानतळा या प रसरातील उंचीच ेिनबधिवमानतळा या प रसरातील उंचीच ेिनबधिवमानतळा या प रसरातील उंचीच ेिनबधिवमानतळा या प रसरातील उंचीच ेिनबध        

(I)  िवमानतळा या प रसरात यणेा या संरचना, आ थापना कवा इमारत साठी 

अ)  उंची भारतीय िवमानतळ ािधकरणाने (एएआय) तयार केले या आिण यां या वबेसाइटवर 
कािशत केले या कलर कोडेड झो नग मॅ सम ये (सीसीझेडएम)म ये नमूद के या माणे 

सव  अनु ेय उंचीपयत मया दत असेल. 
ब)  वरील (अ) म ये नमूद के या या अित र  उंचीपलीकडे एएआयकडून ना हरकत माणप  

सादर कर यात यावे. 
क)  सीसीझेडएमवरील लाल रंगांम ये दशवले या े ांसाठी एएआयकडून पूव ना हरकत 

माणप  सादर कर यात यावे. 
 टीप- सीसीझेडएमम ये अनु ेय उंची म य समु  पातळी यावर हणजे एएमएसएलला 

संदभूत सूिचत कर यात आली आह.े 
 अनु ेय इमारत उंची हणजे भूपातळी या वर (एजीएल) सीसीझेडएम उंची वजा भूखंडाची 

एएमएसएलला आधा न पातळी अशा रतीने मोज यात येईल. 
 इमारतीची उंची (एजीएल)= सीसीझेडएम उंची- भूखंडाची एएमएसएलला आधा न पातळी  

 प ीकरण-े िवमानतळापासनू यांच ेअंतर काहीही असले तरी अगदी िवमानतळा या संदभ 
थळापासून 20 कमी या पलीकडेही कोण याही कारची इमारत, आकाशवाणी मा ट 
कवा त सम 150 मीटरपे ा अिधक उंची असलेली आ थापना नागरी हवाई उ यन 
ािधकरणा या मा यतेिशवाय बांध यात येऊ नये. 
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(II) क लखाना/खाटीकखाना/ कसाईखाना कवा कचरा जमा कर यासार या इतर कायासाठीची 
ठकाणे यामुळे मो ा माणावर उड या प यांना जसे घारी आिण िगधाडे यांना गोळा 

हो यासाठी ो साहन िमळेल अशा ठकाणांना िवमानतळा या संदभ बदपूासून 10 
कमी या अंतरात परवानगी दे यात येणार नाही. 

(कककक) रे वे ळा या सीमारेषलेगत असले या इमारतीरे वे ळा या सीमारेषलेगत असले या इमारतीरे वे ळा या सीमारेषलेगत असले या इमारतीरे वे ळा या सीमारेषलेगत असले या इमारती----    संबंिधत िनयमावलीअंतगत र यांपासनू 
पीछेहाटी या जागा आिण लगत या व मागील बाजसू असले या मोक या जागां या 
आव यकतां या सापे  कोण याही इमारतीचे नवीन बांधकाम कवा िव मान इमारती या 
पुनबाधकामाला रे वे ळा या सीमारेषेपासून सदर इमारती या उंची या अ या अंतराम ये आिण 
कोण याही प रि थतीत अशा सीमारेषेपासून 3 मीटर या अंतरात परवानगी दे यात येणार नाही.    

 रे वसेीमेपासनू 30 मीटर या अंतरात ि थत इमारतीची थळेः 
 सबंंिधत रे वेकडून ना हरकत माणप ाचा आ ह तािवत इमारतीसाठी रे व े सीमारेषेम ये 

आिण यापासून 30मीटर या अंतरावर ारंभ माणप  दान कर यापूव  केला गेला पािहजे. 
अशा भूखंडाचा िवकास रे वे ािधकरणाने िनयत केले या अटी आिण शत नुसार केला गेला पािहजे. 

 रे वे या भूखंडा या सीमारेषपेासून 30 मीटर या अंतरापलीकडे जे हा अशा कारच ेबाधंकाम केल े
जाईल ते हा रे वे ािधकरणाकडून कोण याही ना हरकत माणप ाची आव यकता भासणार नाही 
जी इमारतीचा कोणताही भाग रे वे भूखंडा या सीमारेषेपासून 30 मीटर या भागात दशनी 
नस या या अटी या सापे  असेल. 

(ड) िव तुिव तुिव तुिव तुवािह यापंासनू अतंरःवािह यापंासनू अतंरःवािह यापंासनू अतंरःवािह यापंासनू अतंरः कोण याही कारचा हरांडा, बा कनी कवा त सम बांधकाम 
कोण याही ओ हरहडे वीज पुरवठा वािहनीपासून खाली दले या अंतराम ये असले या थळावर 
कोणतेही बांधकाम/ पुनबाधकाम केले जाणार नाही कवा इमारतीम ये वाढ कवा बदल केल े
जाणार नाहीत. 

 

  उ या आड ा 

(अ) कमी आिण म यम दाब आिण सेवा वािह या  2.5 मी 1.2 मी 

(ब) उ  दाब वािह या 3000 हो सपयत आिण 
3000 हो सह 

3.7 मी 2.0 मी 

(क) र  दाब 33,000 हो स या पलीकड े
 

3.7 मी 

(अिधक 0.3 मीटर 
येक अित र  

33,000 
हो ससाठी कवा 
या या भागासाठी) 

2.0 मी 

(अिधक 0.3 मीटर 
येक अित र  

33,000 
हो ससाठी कवा 
या या भागासाठी) 

प ीकरण- वरील माणे कमान उभे मोकळे अंतर येणा-या कमाल बाकापासून मोज यात याव े आिण 
आडवे मोकळे अंतर वा यामुळे होणा-या कमाल झो यापासून मोज यात यावे. 
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((((इइइइ) ) ) )     उंचीउंचीउंचीउंचीकरीताकरीताकरीताकरीता    इतर िनबधः इतर िनबधः इतर िनबधः इतर िनबधः इमारती, बांधकामे कवा थापनां या चलना या आव यकतासंाठी 
कवा दरूसचंार या उ ासाठी कवा भारत सरकार या कवा रा य शासना या कवा 

सावजिनक े ातील उप मांतील िविवध िवभागा या इतर कार या संपकासाठी आयु  लेखी 
व पात कारणे दऊेन अशा इमारती, बांधकामे कवा थापनां या प रसरातील इमारत या 

उंचीवर ितबंध आणू शकतात आिण अशा इमारती, बाधंकामे कवा थापनांचीच कवा इतर 
कोण याही वैधािनक दरूसंचारा या आव यकताचंी िनयत उंची वाढव याची परवानगी दऊे 
शकतात. 

((((फफफफ))))        िव मान इंधन थानकां या थळां या िवकासावरील िनबधिव मान इंधन थानकां या थळां या िवकासावरील िनबधिव मान इंधन थानकां या थळां या िवकासावरील िनबधिव मान इंधन थानकां या थळां या िवकासावरील िनबध 
 सदर िनयमावलीम ये काहीही नमूद असले तरी िव मान पे ोल, िडझेल, कॉ े ड नॅचरल गसॅ 

कवा इतर कोण याही मोटर वाहन इंधना या भरणा आिण सवेा थानकां या पनु वकासात 
वापरात बदल अनु ेय नाही. 

((((गगगग))))        उंची िनि त कर यात समािव  नसललेी बाधंकामेउंची िनि त कर यात समािव  नसललेी बाधंकामेउंची िनि त कर यात समािव  नसललेी बाधंकामेउंची िनि त कर यात समािव  नसललेी बाधंकामे----    
 खालील संबिंधत बांधकामाचंा समावेश इमारती या उंची या गणनात नागरी हवाई उ यना या 

आिण इतर वैधािनक दरूसंचारा या गरजा िवचार वगळता िवचार केला जाणार नाहीः 
 छतावरील टा या आिण यांचे आधार, वायुवीजन/वातानुकूलन शा स, उ ाहना या खो या 

आिण संबंिधत सवेा साधन,े िज यांची आ छादने, िचम या आिण पॅरापेट भती, वा तुरचना मक 
वैिश  ेजी उंचीला १.५ मीटरपे ा अिधक नसतील, टी ही अँटेना, बू टर अँटेना, आयटी उपकरण 
आिण वायरलसे पारेषण आिण हण मनोरे. 

 

46.  िच ह ेआिण बाहेरील दशनीय बांधकामे िच ह ेआिण बाहेरील दशनीय बांधकामे िच ह ेआिण बाहेरील दशनीय बांधकामे िच ह ेआिण बाहेरील दशनीय बांधकामे  
(1)  रा ीय इमारत सिंहता लाग ू होणाररा ीय इमारत सिंहता लाग ू होणाररा ीय इमारत सिंहता लाग ू होणाररा ीय इमारत सिंहता लाग ू होणार---- इमारती आिण जिमनीवरील जािहरातीची िच ह े आिण 

आऊटडोअर दशन रचना बहृ मुंबई महापािलकेचे कोणतेही धोरण अस यास या याशी सुसगंत 
असतील कवा अ यथा ती वेळोवेळी सुधा रत केले या भारतीय रा ीय इमारत संिहते या भाग 
X- िच ह ेआिण बा  दशन रचनांनुसार असतील. 

(2))))        िनवासी िनवासी िनवासी िनवासी ////    वािणि यकवािणि यकवािणि यकवािणि यक////औ ोिगक इमारतीऔ ोिगक इमारतीऔ ोिगक इमारतीऔ ोिगक इमारती    –––– खालील न चमकणारी िनऑॅन िच ह े ४० वॅट 
काशापे ा अिधक काशमान नसतील अशी 

 (अ)  एक नेम लेट येक िनवासी एकक/ एककासाठी ०.१ चौ.मीटरपे ा अिधक े ासह 

 (ब) े ाम ये अनु ेय असले या इतर वापरासंाठी एक ओळखीचे िच ह कवा बातमीफलक 
१०. चौ. मीटरपे ा अिधक नाही अशा े ासह, परंत ु िच हाची उंची १.५ मीटरपे ा 
अिधक नसावी. 

 (क) मालम ा बाजारासाठी "िव साठी" कवा "भा ासाठी” िच ह े२ चौ. मी. े फळापे ा 
अिधक नाही अशा रतीने, परंतु ते िव  कवा भा ासाठी असले या ठकाणांवर ि थत 
असले पािहजेत. 
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(3)(3)(3)(3) कोण याही जािहराती या खणुा कवा बा  दशन रचनांना अशा वा तरुचना मक, स दया मक, 
ऐितहािसक कवा वारसा मह वा या इमारत वर कवा शासक य इमारत वर परवानगी दे यात 
येणार नाही या आयु ांकडून ठरव या जातील, अशा शासक य इमारत बाबत केवळ अशी 
जािहरातीची िच ह े कवा आऊटडोअर दशनी रचनानंा परवानगी दे यात येईल या संबंिधत 
इमारत या कायाशी कवा संबंिधत काय मांशी संबंिधत असतील. 

(4)(4)(4)(4) कोण याही प रि थतीत नागरी हवाईउ यन ािधकरणाने िविहत केले या उंचीपे ा अिधक 
उंचीचे िच ह/ दशनीय बांधकाम इमारतीवर/उंचीवर लावता येणार नाही. 

(5)(5)(5)(5) कोणतीही िच ह/े दशनी रचना इमारती या काश आिण वायुिवजनात अडथळे िनमाण करणार 
नाहीत.     
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भागभागभागभाग    IX 
नागरी सरु े या आव यकतानागरी सरु े या आव यकतानागरी सरु े या आव यकतानागरी सरु े या आव यकता 

 
४७४७४७४७.        अअअअिििि सरुि तते यासरुि तते यासरुि तते यासरुि तते या आव यकआव यकआव यकआव यक    बाबीबाबीबाबीबाबी     

(1) (1) (1) (1)     सवसाधारणसवसाधारणसवसाधारणसवसाधारण    
 कोण याही इमारतीचे िनयोजन, संक पिच े आिण बांधकाम आगीपासून सरं णाची खा ी दईेल 

अशा रतीन े केल े गेल े पािहजे. या उ ेशाने सदर िनयमावल म ये सु प  नमूद केलेले 
अस यािशवाय, वेळोवेळी सुधारणा के या माणे अि संर ण करण, रा ीय इमारत संिहता 
लागू होईल. 

 उ ुंग आिण िवशेष इमारत साठी अि संर णाबाबत जोडप  I म ये नमूद अित र  तरतुदीही 
लागू होतील. 

(A) (अ) िनयम मांक ३३(५), ३३(६), ३३(७), ३३(९), ३३(९अ), ३३(१०), ३३(१०अ), 

३३(११), ३३(१५) आिण ३३(२०)(अ) अंतगत तावासंाठी- 

 ३२ मीटरपे ा अिधक उंची या पुनवसन/ एकि त इमारत बाबत र याकडील बाज ू
ित र  दसु या कमान एका बाजूला जिमनीपातळीत ६ मीटरची िवना अडथळा 

सु प  मोकळी जागा असेल जी र या या बाजूने वेश मु  असेल. 

 परंतु, इमारत दसु या ६ मीटर कवा यापे ा अिधक ं दी या र यालगत अस यास 
सदर अटीचा आ ह धर यात येणार नाही. 

 तथािप असे क  जर ७० मी. पयत उंच इमारतीम ये पोिडयम तािवत असेल तर तो 
इमारत रेषेपासून ६  मी. पे ा जा त ेिपत नसावा जणेेक न पोिडयम या पिलकडे ६ 
मी. ची सु प  मोकळी जागा उपल ध होईल आिण ७० मी. पे ा जा त उंची या 
इमारतीम ये पोिडयम ९ मी. पे ा जा त ेिपत नसावा. 

 पुढे असे क , िजथ ेअि शमन उपकरणांसाठी (फायर इंिजन व इतर उपकरणे) पोिडयमवर 
जा यासाठी उतरण (रॅ प)ची सुिवधा असेल तथेे वरील िनबध लागू होणार नाहीत.  

    ((((BBBB) ) ) )     उ  िनदिशत (अ) खरेीज इतर तावासंाठीउ  िनदिशत (अ) खरेीज इतर तावासंाठीउ  िनदिशत (अ) खरेीज इतर तावासंाठीउ  िनदिशत (अ) खरेीज इतर तावासंाठी    

(a)  ३२ मीटरपे ा अिधक परंतु ७० मीटरपयत उंची असले या इमारत ना कमान एका 
बाजूला र या या बाजूने वेश मु , ९ मीटरची िवना अडथळा मोकळी जागा 
जिमन पातळीवर असली पािहजे.  
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 परंतु, तथािप, पोिडयम तािवत अस यास ते इमारत रेषे या पलीकडे ६ 
मीटरपे ा अिधक ेिपत नसावा, जेणे क न यामुळे पोिडयम या पलीकडे ६ 
मीटर िवना अडथळा मोकळी जागा असेल. 

 परंतु असेही क , िजथ े अि शमन सामु ीकरीता पोिडयम उतरनीव न (रॅ प) 
वेशमु  असेल (अि शमन इंिजने आिण इतर सािह यासाठी) ितथे उपरोि लिखत 

िनबध लाग ूहोणार नाहीत. 

(b) ७० मीटरपे ा अिधक उंची असले या इमारत साठी कमान दोन बाजूंना 
जिमनपातळीत कमान ९ मीटरची िवना अडथळा मोकळी जागा र या या बाजनू े
ये यास वेश मु  असली पािहजे. 

 परंतु, तथािप, पोिडयम तािवत अस यास तो इमारत रेषे या ६ मीटरपे ा अिधक 
ेिपत नसावा जेणे क न पोिडयम या पलीकडे ९ मीटरची िवना अडथळा मोकळी 

जागा असेल. बाजू या सदर मोक या जागांम ये पोिडयमसाठी उतरण (रॅ प) आस ू
नयेत.   

 परंतु असेही क , िजथे अि शमन सामु ीक रता पोिडयम उतरणीव न (रॅ प) 
वेशमु  असेल (अि शमन इंिजने आिण इतर सािह यासाठी) ितथे उपरोि लिखत 

िनबध लाग ूहोणार नाहीत. 

(c)  अि शमन सामु ीक रता (आगीचा बंब आिण इतर उपकरणे) िजथे मोकळी जागा/ 

उतरण (रॅ प)/ पोिडयमवर जाणे वेशमु  असेल ितथ े १० कलो/चौ. सेमी.पयत 
वजन पेल यास त ेस म असले पािहजेत. 

(d)  सदर मोक या जागा कोण याही अडथ यांपासून मु  असतील आिण वाहन े

जा यायु  असतील. 

 

टीपः अित र  अि शमन सुर ा आव यकता महापािलका आयु ांनी मा य केले या अ ी 
मागद शकेनुसार असतील. जी अि शमन कायदा आिण एनबीसी या  (वेळोवेळी 
सुधारीत केलेला) अ ीसुर ा करणानु प असतील. 

(२) (२) (२) (२)     बाधंकाम सािह यबाधंकाम सािह यबाधंकाम सािह यबाधंकाम सािह य    
a)  िजने, मा गका आिण फसाड (Facade) यां याम ये वापर यात आलेले बांधकाम सािह य 

वलनशील नसावे. 
b)  अंतगत अंितम कामासाठी( फनीश) वापर यात आले या सािह यात रा ीय इमारत 

संिहते या (वेळोवेळी सुधा रत केले या) भाग ४ मधील कलम ३.४, १५.२ आिण कलम 

३.४, १५.३ वग एकपे ा जा त आग पसरव याची मता  नसावी. 
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(3(3(3(3))))        िनिनिनिनकासकासकासकास    

मानवी रिहवासासाठी असले या येक इमारतीत आग लाग यास कवा इतर आप कालीन 
प रि थतीत पुरेशा सरुि त िनकासाचा समावेश असावा यासाठी िनकासांना खालील िनकषाचं े
पालन करावे लागेलः 

(i) (i) (i) (i)     कारःकारःकारःकारः िनकास उ या कवा आड ा कारच ेअसावते. आडवे िनकास दरवाजा, मा गका, 

पॅसेज माग या व पात असतील. जे अंतगत कवा बाहरेील िज याकड े कवा लगत या 

इमारतीकडे, रॅ प, हरांडा कवा ग ीवर जाणारे आिण र यावर कवा इमारती या 

छतावर जा यास वेशमु  अतील. उभे िनकास माग िजने कवा उतरण (रॅ प) असतील, 

परंतु उदव्ाहन नाही. 

(ii)(ii)(ii)(ii)   सवसाधारण आव यकतासवसाधारण आव यकतासवसाधारण आव यकतासवसाधारण आव यकता 

सवसाधारण लोकासंाठी वेशमु  नसले या भागाखंेरीज इमारती या सव भागांमधून 

िनकासमाग- 

(a) इमारती या बाहरेील बाजसू कवा र याकडे जाणा या बा  मोक या जागकेडे सात यान े
िनकासाचा माग दणेारा. 

(b) अशा रचाव ेक  िनवासी इमारतीिशवाय त ेइतर कोण याही ा  घटकास न ओलंडता तेथ े

पोहचता येऊ शकेल. 

(c) अडथ यांपासून मु  असावेत. 

(d) पुरेसे काशमान असावे. 

(e) प पणे दसणारे असावे, कोण याही ला संबंधीत मज यापयत जाता यावे यासाठी 
यां यापयत जाणारे माग प पणे िच हां कत असावेत आिण खुणा दशिवलेले असावेत. 

(f) आव यकता अस यास यो य ठकाणी परंतु मा गकेत अडथळे िनमाण होणार नाहीत अशा 
रतीने  अि शमन साधने बसव यात यावीत आिण यांचे थान िनकास मागा या दो ही 

बाजूनंा प पणे सूिचत कर यात यावे; 
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(g) यातून िन कासन ता काळ करणे श य होईल याची खातरजमा हो याक रता उ ुंग, उ  

वापर कवा िवशेष इमारत अस यास अि शमन गजर यं णा लाव यात यावी. 

(h) इमारती या कोण याही भागांम ये जसे मांक, ं दी, मता आिण संर ण यां याम ये 
बदल केला तरी कोणताही प रणाम न होणारे 

(i) अशा रतीने ि थत असावते यातून मज यावरील वासाच े अंतर खालील मयादांपे ा 

अिधक नसावःे- 

(i)  िनवासी, शै िणक आिण सं था मकः २२.५० मी. आिण ३० मी. मा गका आिण 

हरां ामधील फवारण सह. 

(ii)  जमावाची जागा, पंचतारां कत वगातील हॉटे स उ ोग, मकटाइल, औ ोिगक, 

घातक वापर आिण साठवणुक या इमारतीः ३० मीटर  

टीपः एखा ा कॉरीडॉर या शेवट या टोकापासून िनकासापयतचे वासाचे अंतर 
उ िनदिशत अंतरा या अ यापे ा अिधक नसावे. एखा ा मज यावर एकापे ा अिधक 
िनकासांची आव यकता असत ेते हा िनकास एकमकेांपासून श य िततके दरू असावेत.:  

परंतु असे क , उ ुगं आिण िवशेष इमारत बाबत, कमान दोन बं द त कारचे िजन े
असावेत आिण यातील कमान एक थेट बाहरेील, अंतगत मोक या जागेत कवा सुरि त 

अशा कोण याही मोक यायायाया जागी उघडणारा असावा. 

(iii)(iii)(iii)(iii)        िनिनिनिनकासांकासांकासांकासांचीचीचीची    सं या आिण ं दीसं या आिण ं दीसं या आिण ं दीसं या आिण ं दी 

िविवध कार या इमारत म ये येक मज यावर द या जाणा या िनकासाची िजना/ 

मा गका आिण िनकास मागाची ं दी खालील त ा मांक २२ मधील तभं मांक ३ 
आिण ५ म ये दशव या माणे असेल. यांची सं या जो या या कवा भोगव ा या बं द त 

े ाला सदर त यातील तंभ मांक ४ आिण ६ मधील सबंंिधत गुणक  येक  १०० 
चौ. मीटर लागू क न मोजली जाईल, यातील दशांश सं या जवळ या संपूण सं येपयत 
वाढवनू पूण केली जाईल. 
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त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं २२२२२२२२        
िविवध भोगव ासंाठी ं दी आिण िविवध भोगव ासंाठी ं दी आिण िविवध भोगव ासंाठी ं दी आिण िविवध भोगव ासंाठी ं दी आिण िनिनिनिनकासाचीकासाचीकासाचीकासाची    सं यासं यासं यासं या        

अनु 
. 
 

(१) 

भोगव ाचा कार 
 

(२) 

िजना /कॉरीडॉर ( ं दी 
मीटरम ये) 
कमान गुणक 

(३)                  (४) 

दरवाजाची कमान 
ं दी मीटरम ये 

 

(५) 

िनकास 
गुणक 

 

(६) 
१ रिहवासी इमारती 

रो हाऊ सग (दमुजली) 
हॉटे स 

१.२ 
०.७५ 
१.५ 

०.१४५ 
०.२१३ 
०.१०७ 

….  
०.०५३ 

२ शै िणक- 

-३२ मीटरपयत उंच  

- ३२ मीटरपे ा उंच  

 
१.५ 
२.० 

 
०.३३३ 
०.२५० 

 

…. 

…. 

 
०.६६७ 

 

३ सं था मक जस े णालये 
- १० खाटांपयत  

-१० खाटांपे ा अिधक  

 
१.५ 
२.० 

 

....०८९* 

....०६७* 

 

 

…. 

 
०.०४४ 
०.०४४ 

४ जमावाची जागा**        

- ि थर आसन े कवा अि थर 

आसने आिण नृ य मंच. 

- बस या या आिण भोजना या 
सुिवधा नाहीत. 

…. 

 
२.० 
 
२.० 

…. 

 
०.६९४ 
 
०.२७८ 

१.० 
 

…. 

 

…. 

…. 

 
०.९२६ 

 
०.३७० 

५ ापारी 
- र यावरील मजला आिण 
तळघऱ  
-वरील िव  मजल े 

 
१.५ 
 
१.५ 

 
०.२२२ 
 
०.१११ 

 

…… 

 
०.२२२ 

 
०.१११ 

६ ापारी, औ ोिगक  १.५ .०६७ …. ०.०६७ 

७ साठवणूक  १.५ .०२२ …. ०.०२२ 

८ घातक १.५ .१३३ …. ०.१२५ 

* वयोवृ , अनाथा म, मनो- णालये इ याद या शेजघर भागांसाठी सदर गुणक दु पट होतील. 
 

**  जोता कवा बं द त े ात मु य जमावा या खो या आिण जागांबरोबरच याच मज यावरील कोणतीही 
ा  जोडणारी खोली कवा अशा खो यांना कवा जागानंा सामाियक असले या वेश ारा या वर कवा 
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खालील बाजूस जेथ े अशा खो यांना कवा जागानंा सामाियक असेल आिण या जमावा या जागां या 
भोगवटादारांना वापर यासाठी उपल ध असतील. 

 मा गका, बं द त जागा कवा इतर उपिवभागां या एकूण े फळात कोण याही कारची वजावट केली 
जाणार नाही. िविश  जमाव भोगव ासाठी आव यक असलेली सव जागा कायम राखली जाईल. 

 

४८४८४८४८.        िनिनिनिनकासा याकासा याकासा याकासा या आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता 
येक मज या या वैयि क िनकासाचा तपशीलवार आव यकता खाली द या माणे आहतेः 

(१)(१)(१)(१)        मा गकामा गकामा गकामा गका    ----    

(अ)  िनकास मा गका या बाहरेील बाजूस/ िज यांकडे जाणा या वासा या दशेला जाणा-या 

िनकास मा गकासंाठी या एकूण आव यक ं दीपे ा अ ंद नसतील. 

(ब)  िजथे िजने मा गकां मधून जातात ितथे मा गकांची उंची २.४ मीटरपे ा कमी नसेल. 

(क)  एखा ा इमारतीला एकापे ा अिधक िजने अस यास िज यां या मध या जागते कमान 
एक धूर ितबंधक दरवाजा असेल. 

((((२२२२)  )  )  )      दरवाजेदरवाजेदरवाजेदरवाजे    ----    

(अ)  येक िनकास दरवाजा बं द त िजना, आडवा िनकास कवा मा गका कवा हरां ाम ये 
उघडेल यातून िनगमनाचे सात यपूण आिण संरि त माग दले जातील. 

(ब)  एक िनकास दरवाजा बाहरे या बाजूस उघडेल, हणजे खोलीपासून दरू. परंतु यान े

कोण याही िनकासातनू जा-ये कर यास अडथळे आणू नयेत. कोणताही दरवाजा 

उघड यावर िज याची व लँ डगची आव यक ं दी ९० सेमीपे ा कमी होणार नाही. 

(क)  िनकास दरवाजा ता काळ िज या या पायरीवर उघडणार नाही, कमान दरवाजा या 

ं दीइतके लँ डग येक िज यामधील दरवाजासमोर असाव.े लँ डगची पातळी ही संबंिधत 

मजला पातळी इतक च असेल. 

(ड)  कोण याही मज याला सवेा दणेारे िनकास दरवाज े त े असले या कोण याही बाजूकडून 

चावीिशवाय उघडता ये यासारखे असतील. 

((((३३३३)  )  )  )      फरत ेदरवाजेफरत ेदरवाजेफरत ेदरवाजेफरत ेदरवाजे    ----    

(अ)  फर या दरवाजांचा वापर िनवासी, उ ोग आिण ापारी भोगव ांिशवाय आव यक 

िनकास हणून वापर यात यऊे नयेत. ते दरवाजां या एकूण आव यक ं द या अ यापे ा 
जा त नसावते. 

(ब)  जे हा फरते दरवाज ेिनकास हणून गृिहत धरले जातात ते हाः 

(i)    त ा मांक २२ मधील गुणक ३३.३३ ट यांनी वाढवला जाईल आिण 
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(ii)  फरत े दरवाज े िज या या शेवट या पायरीशी नसावेत. फर या दरवाजांसोबत 

असलेला कोणताही िजना एखादी मा गका कवा फायर (Foyer) यांनी जोडलेला 
असेल. 

((((४४४४) ) ) )     अतंगत अतंगत अतंगत अतंगत िजनेिजनेिजनेिजने    ----    

(अ)  िज यांचे बांधकाम पूणपणे अ- वलनशील सािह याने बांधले जातील.  

(ब)  कोणताही अंतगत िजना एक वयंपूण घटक असेल आिण याची कमान एक बाजू बाहरेील 
भतीलगत असेल आिण या पूणपणे बं द त असतील. 

(क)  िज याची रचना उदव्ाहना या शा टभोवती उदव्ाहन बांधकामा या कारासाठी नेमून 
दले या दजा या अि ितरोधक सािह याने बं द त अस यािशवाय कर यात येऊ नये. 

उ ुंग आिण िवशेष इमारत बाबत िज यांचे थान मु य अि शमन अिधका याचे समाधान 
होईल अशा रतीने असावे. 

(ड)  उ ुंग आिण िवशेष इमारत म ये मु य िज यांचा पोहोचमाग कमान अधा तास 
आगीपासून सरं ण दणेा या आपोआप बंद होणा या दरवाजांमधनू दला गेला पािहजे जे 
िज यां या लगत या भत म ये असतील. ते सुटके या दशेने उघडणारे झोपा यासारखे 
दरवाजे असावते. 

(इ)  आगीचा धोका असले या कोणताही दवाणखाना, साठवणुक ची जागा कवा इतर जागा 

यांचा दरवाजा य पणे िज यात असू नये. 

(फ)  एखा ा िज याचा तळमज यावरील बाहरेचा िनकास दरवाजा थेट मोक या जागेत 

उघडावा कवा इतर कोण याही दरवाजातनू न जाता एखा ा कोर ा मा गकेला ( ॉट 

लॉबी) तरतुद केले या जागेत वेश सुकर असावा. 

(ग)  उ ुंग आिण िवशेष इमारत म ये िनकासाची िच ह े आिण यासोबत सुटकेच े माग 

दशवणा या खुणा भतीवर दरवाजा या पातळी या कमान १.५ मीटर उंचीवर असा ात 

आिण ित द  रंगांनी यानंा रंगव यात यावे. सव िनकास खुणा भत गलगत असा ा 
आिण अशा रतीने यांची संरचना असावी क  फ नचर कवा इतर कोण याही जड 
सािह याचा हालचाल मुळे कोण याही कारचे यांि क  नुकसान यानंा होणार नाही. 

(ह)  िजथे इमारतीला एकच िजना असेल अशा ठकाणी सदर िजना तळमज यावर समा  

होईल आिण तळघरातील पोहोचमाग एका वतं  िज याने दला जाईल. िजथे इमारतीला 
एकापे ा अिधक िजने आहते अशा ठकाणी यातील एक िजना तळघराकडे हवशेीर 
मा गकेतनू कवा गवा  नसले या वतं  पड ा या(कट ऑफ न) भतीतून जाऊ 
शकतो, िजचा अि ितबंध दोन तासांपे ा कमी नाही अशा रतीने असेल आिण दोन 
वतं  टोकांनी बाहरे पड याचा माग असून कवा बं द त मा गकेतून असेल. तो िविवध 

तळघरां या पात यांव न तळघरा या िवभागापासनू संरि त आिण हवेशीर मा गका/ 
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मा गकां या मा यमातून वतं  असेल. तळघरातनू येणारे िजने तळमज यावर िवखुरलेल े
असतील आिण यानंतर वर या मज यांवर वळवलेल ेअसतील. 

((((५५५५) ) ) )     ((((अअअअ) ) ) )     अित र  िजअित र  िजअित र  िजअित र  िजनानानाना    ----    

(अ)  ७० मीटर कवा यापे ा कमी उंची या उ ुंग िनवासी इमारत बाबत अित र  िजन े
आव यक असतील. 

 परंतु, तथािप, ते आव यक नसतील, जर 
(i)  वासाचे अतंर िनयम माकं ४७ या उपिनयम (३)(ii) (i) (i आिण ii) द यापे ा 

अिधक नसेल आिण 
(ii)  मज याचे े फळ कोण याही मज यावर ५०० चौ.मीटरपे ा अिधक नसेल. 
        टपः सदर िजन े कमान १.५  मीटर ं दी असलेले बं द त व पाचे िजने असतील. 

(ब)  ७० मीटर कवा यापे ा अिधक उंची असले या इमारत ना दोन बं द त व पातील िजन े
दले जातील आिण यातील येकाची ं दी १.५ मीटरपे ा कमी नसेल. 

(क)  जे हा दोन िजने आव यक असतील ितथे तळमज यावर कवा सुरि तते या इतर 
कोण याही ठकाणी दो ही िज यांची सुरवात व शेवट होईल. ह ेिजने एकमेकांपासून श य 
ितत या अंतरावर असतील. 

(ड)  तळघरातनू येणारे िजने तळमज यावर िवखुरलेले असतील आिण यानंतर वरील 
मज यावर वळव यात येतील. 

(इ)   इमारत/ वगनसुार आव यक असले या अि संर क िजन ेकोण याही कारच ेअिधमू य न 
आकारता एफएसआय मु  असतील. 

बबबब) ) ) )     सं था मकसं था मकसं था मकसं था मक    ////    िवशेष इमारत बाबत, िवशेष इमारत बाबत, िवशेष इमारत बाबत, िवशेष इमारत बाबत, अअअअ----िनवासी उ ुगं इमारत साठी कमान दोन िजन ेिनवासी उ ुगं इमारत साठी कमान दोन िजन ेिनवासी उ ुगं इमारत साठी कमान दोन िजन ेिनवासी उ ुगं इमारत साठी कमान दोन िजन े
आव यक असतील.आव यक असतील.आव यक असतील.आव यक असतील.    

((((६६६६) ) ) )     अअअअिििि काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    सटुकेचासटुकेचासटुकेचासटुकेचा    सससस ाःाःाःाः----    

(अ)  औ ोिगक इमारत साठी १.५ मीटर पे ा अिधक ं दी नसलेला व येक मज या या 

प रिमतीला अ ी काळातील सुटकेचा स ा ठेवावा आिण तो िज याला जोडलेला असावा 
आिण या या कडेला बाहरेील बाजूस १.१ मीटर उंचीचा कठडा/ रे लग असेल. 

(ब)  अ ी काळातील सुटकेचा स ा या आव यकताः 

(i)  तो नेहमी अडथ यांपासून मु  ठेवावा व कुठलीही िवभाजक भती ऊभा  नयेत. 

(ii)  येक मज यावर भतीवर लावलेली पा या या फवारणीची यं े बसिवलेली 
असावीत.  

टीपः  अ ी काळातील सुटकेचा स ाचे एफएसआयम ये प रगणन केले जाईल. 

((((७))))  उतरणउतरणउतरणउतरण    ((((रॅ परॅ परॅ परॅ प)- 

(अ)  सदर िनयमावलीतील उपिनयम (४) या सव आव यकता िज यांना लागू होतात 
याच माणे या रॅ पलाही लागू होतील. 
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(ब)  रॅ स तळमज यावरील बाहरेील मोक या जागाकंड े कवा अंगणात कवा इतर सरुि त 

ठकाणी जाणारे असावेत. 

(क)  उ ुंग आिण िवशेष इमारतीत कोण याही मज याव न रॅ पला पोहोचमाग धूर ितबंधक 

दरवाजातून असावा. 

((((८८८८))))  आ यआ यआ यआ य    ेे ेे     (((( र यजुर यजुर यजुर यजु    एरीयाएरीयाएरीयाएरीया)))) 

(अ)   (i)  आ य े  इमारत रेषेम ये मज या या पातळीवर असावे. 

 (ii)  ३२ मीटरपे ा अिधक उंची असले या उ ुंग इमारत बाबत पिहले आ य े  २४ 
मीटरवर कवा पिह या िनवासयो य मज यावर, यापैक  जे जा त उंच असेल अशा 
ठकाणी असावे. यानतंर आ य े  येक सात ा िनवासयो य मज यावर दले 

जाईल. आ य े  ह ेते समािव  होत असले या िनवासयो य चटई े ा या ४ ट े  
आिण एफएसआयपासून मु  असेल. आयु ां या परवानगीने िनयोजनातील 
िनबधामुळे ते कमाल ४.२५ ट े  मयादपेयत वाढवता येईल. जर ते ४.२५ 

ट यांपे ा अिधक अस यास, अित र  े  एफएसआयम ये गणले जाईल. 

(ब)  ७० मीटरपयत उंची असले या इमारत साठी पयाय हणून आ य े े आरसीसी 
ेिपत भाग हणून म य पातळीवर (MID LANDING) वर एक सोडून एक दतेा 

येतील. जे एफएसआयपासून मु  असतील. म य पातळीवरील येक आ य े ाची 
ंदी कमान ३.० मीटर असावी आिण कमान े  १०.० चौ.मीटर िनवासी  आिण १५ 

चौ.मीटर अ-िनवासी इमारत साठी असाव.े 
(क)  ३२ मीटरपयत उंची या इमारत बाबत इमारती या ग ीचा मजला आ य े  हणून 

मानला जाईल. 

((((९९९९) ) ) )     अि सटुका शू स/ सटुकेअि सटुका शू स/ सटुकेअि सटुका शू स/ सटुकेअि सटुका शू स/ सटुकेसाठी िनयिं त खाली साठी िनयिं त खाली साठी िनयिं त खाली साठी िनयिं त खाली यणेारी उपकरणेयणेारी उपकरणेयणेारी उपकरणेयणेारी उपकरण े

(अ)  (i)  ७० मीटरपे ा अिधक उंची असले या उ ुंग इमारत ना िज यालगत या यके 
वगला अि सुटका शूट शा ट बसिवणे आव यक आह.े 

  (ii)  शा ट या भत ना ४ तासाचंे अि रोधन असेल. 

  (iii)  शा टची एक बाजू इमारती या बा  बाजसू यो य वायुवीजनासह असावी. 

  (iv)  शा टचे मोजमाप २.५ मी. x १.५ मी. पे ा कमी नसेल. 

  (v)  अि शमन शूट या शा टला वेशमाग येक मज या या पातळीवर मा गके या 
े ातून असेल कवा म य पातळीव न कमान एक तासांचा अि ितरोध दणेा या 
वयंचिलत दरवाजातनू दे यात यावा. 

 (vi) अि शमन शू स असमूिचत (Staggered) प दतीचे असावेत. येक भागाच े
उतरंग २१ मीटरपे ा अिधक नसाव े

अथवा, 
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(ब) ७० मीटरपे ा अिधक उंची असले या उ ुंग इमारत साठी सुटकेसाठी िनयंि त खाली 

नेणारे उपकरण कवा मुख अि शमन अिधका-याने मा यता दलेली बा  

सुटका णाली याची तरतुद असावी. 

 

४९४९४९४९.  संससंंसंरचना मक सुरि तता आिण सवेारचना मक सुरि तता आिण सवेारचना मक सुरि तता आिण सवेारचना मक सुरि तता आिण सवेा 
(1)(1)(1)(1) संससंंसंरचना मक रचना मक रचना मक रचना मक सकं पिचसकं पिचसकं पिचसकं पिच     -  

(a)  पायांची संरचना मक संक पिच ,े िवटा, लाकूड, साधे काँ ट, आर सी सी, ी ेस 

काँ ट, आिण संरचना मक टीलने बनवलेले घटक भारतीय इमारत संिहते या रचना मक 
अिभक प िवभाग १- वजने, िवभाग २- पाया, िवभाग ३- लाकूड, िवभाग ४- िवटाकाम, 
िवभाग ५-काँ ट, िवभाग ६- टील आिण सबंंिधत आयएस संिहते या अनु प असतील. 

(b)  संरचना मक संक पिच े ह े संरचना मक संक पिच ाचंे भारतीय मानक सिंहतेनु प 

संरचना मक सरुि तता, भकंूप सुरि तता यांची पूतता करणारे असतील आिण ते वादळ/ 
च  वादळे यां यापासनू खाली नमूद के या माणे आिण वेळोवेळी अ यावत केलेल े
असतीलः 
a. भूकंप ितरोधक संक पिच ांकरीता भारतीय मानक प ती संिहता 

आयएस१८९३/आयएस ४३२६ 
b. भूकंप संक पिच ांकरीता भारतीय मानक प ती संिहता आयएस१८९३ (भाग १): 

२००२ 
c. हवे या दाबासाठी भारतीय मानक प ती संिहता (आयएसः१८७५ भाग ३- 

१९८७) 
     

(२)(२)(२)(२)  नसै गक आप ीपासनू इमारत या सरं णासाठी नसै गक आप ीपासनू इमारत या सरं णासाठी नसै गक आप ीपासनू इमारत या सरं णासाठी नसै गक आप ीपासनू इमारत या सरं णासाठी संससंंसंरचना मक सरुि ततारचना मक सरुि ततारचना मक सरुि ततारचना मक सरुि तता        

नैस गक आप ी त े े आयएसः १८९३ नसुार भूकंप त े ,े आयएसः ८७५ भाग ३ नुसार 
च वादळ त े े, आिण क ीय जल आयोगाने तयार केले या पूर नकाशापुि तकेनसुार आिण/ 
कवा बृह मंुबई महानगरपािलके या आप कालीन व थापन िवभागाने प ां या वापरां या 

िनरपे  पूर त े ,े िवकास यांचे िनयमन कोण याही कार या िवकासात िनमाण होणा या 
धो यांपासून िवशेष संर णाची खातरजमा कर यासाठी केले जाईल. 
अशा येक इमारतीच े पयवे ण माणप  आिण पूतता माणप  यां याम ये संरचना मक 
अिभयंता आिण वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव क यांनी न दवले या माणप ाचा समावेश 
असेल यात आयएस: १८९३-२००२ यांचे िनकष इमारती भकंूप ितरोधक बनव यासाठी 
संक पिच ात आिण इमारत या बांधकामांत पाळ यात आले आहते आिण इतर सरंचना मक 
सुरि तता आिण अि सुर ां या गरजांची पूतता के याच ेनमूद केलेले असेल. 
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((((३३३३) ) ) )     सािह य आिण कारािगरीचा दजासािह य आिण कारािगरीचा दजासािह य आिण कारािगरीचा दजासािह य आिण कारािगरीचा दजा -     
i. सव सािह य आिण कारािगरीचा दजा भारतीय इमारत संिहते या भाग V इमारत सािह य 

आिण भाग VII रचना मक प ती आिण सुरि तता यां याम ये नमूद असले या वीका रत 
दजा आिण भारतीय मानांकन िव तृत िववरण आिण संिहता यां या अनु प असेल. 

ii.  इमारती, र ते, भराव इ याद चे बांधकाम आिण दु ती यां या दर यान खण यात आलेल े
पोखरख  ेखोल असतील आिण एकमेकांशी सवात कमी पातळीला असणा-या गटारां या 
रचने ारे जोडलेले असतील आिण नदी, नाले, चर कवा गटार यां यामधून वाह यासाठी 
यो य रतीने ट याट याने केलेले असतील आिण कोणतीही  कोणताही वतं  
पोखर ख ा तयार करणार नाही, यातून डासाचंी उ प ी हो यासाठी पा याचा साठा 
कर यास कारण ठरेल. 

iii.    पयायी सािह यपयायी सािह यपयायी सािह यपयायी सािह य, , , , सकं पिच ाचंीसकं पिच ाचंीसकं पिच ाचंीसकं पिच ाचंी    प त आिण बांप त आिण बांप त आिण बांप त आिण बांधकाम आिण तपास याःधकाम आिण तपास याःधकाम आिण तपास याःधकाम आिण तपास याः 
 सदर िनयमावली या तरतुदी यां याम ये प पणे िनयत न केले या कोण याही सािह य 

कवा बाधंकामा या अिभक पा या प त या वापरापासून ितबंिधत कर या या 
उ ेशाने केले या नाहीत, परंतु असे क  अशा पयायांना मा यता असणे आव यक आह.े सदर 
िनयमावल या तरतुद मधील कोणतेही सवसमावेशक िवकास योजना हणून संकि पत 
केले या रचना मक िनयोजना या आिण अिभ यासा या अंगीकाराला ितबंध करणारे 
नाही. आयु  अशा कोण याही पयायाला या सािह य, संक पिच े    आिण बाधंकाम 
यां याबाबत या रा ीय इमारत संिहते या संबंिधत भागां या ससुंगत अस यास कवा 
कर यात आलेल े काम ह े सकंि पत उ ासाठी, दजा, मजबतुी, टकाऊपणा, स मता, 
प रणामकारकता, अि  आिण पा यापासून ितबंध आिण सुरि तता यां याबाबत सदर 
िनयमावलीम ये िनयत असले या तरतुद या समक  अस यास याला मा यता दऊे 
शकतात. 

    

((((४४४४))))        चाच याचाच याचाच याचाच या- 
सदर िनयमावली या तरतुदी या पूततबेाबत अपुरा पुरावा असेल ते हा कवा अशा कारचा 
पुरावा असेल यातून कोणतेही सािह य कवा संक पिच ांची प त कवा बांधकाम सदर 

िनयमावली या आव यकतांनु प नाही, अशा वेळी पयायी सािह य, संक पिच  े कवा 
बांधकामा या प त चा दावा िनि त कर यासाठी आयु  पुरेशा आगाऊ प तीने पूततेचा 
पुरावा हणून चाच या कर या या सूचना दऊे शकतात. सदर चाच या मालका या खचान े
खालील कारे मा यता ा  सं थे या मा यमातून के या जाऊ शकतातः 
((((११११))))        चाचणीचाचणीचाचणीचाचणी प तीःप तीःप तीःप तीः चाचणी प ती सदर िनयमावल म ये िविन द  के या माणे ां कत 

सािह य कवा संक पिच  े कवा बाधंकाम यां यासाठी िनि त के या जाऊ शकतात. सदर 
िनयमावल म ये कोण याही कारची यो य चाचणी प त िविन द  केलेली नस यास 
आयु  चाचणी या िनि त करतील. इमारत सािह या या चाच यां या प तीसाठी 
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सबंंिधत भारतीय मानकांचा संदभ भारतीय मानक युरोने कािशत केले या रा ीय 
इमारत संिहतेम ये द या माणे सुसंगत असतील. 

((((२२२२))))    चाचणीच ेचाचणीच ेचाचणीच ेचाचणीच े िनकालःिनकालःिनकालःिनकालः अशा सव चाच यां या िनकालांचे अहवाल आयु ांकड े सादर केले 
जातील.  

 

५०५०५०५०.  इमारत सेवाइमारत सेवाइमारत सेवाइमारत सेवा 
(१)(१)(१)(१)        वीज थापनाःवीज थापनाःवीज थापनाःवीज थापनाः िव ुत वातानुकूलन आिण उ णता कायाचे िनयोजन, सकं पिच े आिण 

थापना भाग VIII इमारत सेवा िवभाग २- िव ुत थापनां या तरतुद नु प, िवभाग ३- 

वातानुकूलन आिण उ णता, भारताची रा ीय इमारत सिंहतामधील तरतुद नु प असतील. 

(२)(२)(२)(२)        उउउउ ााााहनःेहनःेहनःेहनःे    

(a(a(a(a) ) ) )     िनयोजन आिण िनयोजन आिण िनयोजन आिण िनयोजन आिण सकं पिच ेसकं पिच ेसकं पिच ेसकं पिच े - उ ाहनांचे िनयोजन आिण संक पिच े, यांचा मांक, कार 
आिण मता समािव  क न इमारती या भोगव ावर आधा रत असेल, येक 
मज यावर असललेी लोकसं या जी भोगवटा भारावर आिण इमारती या उंचीवर 
आधा रत असले, ते िवभाग 5- उ ाहनांची थापना आिण सरकते िजन,े भारताची रा ीय 
इमारत संिहता यां यानुसार असेल. 

(b(b(b(b) ) ) )     प रर णप रर णप रर णप रर ण----    

(i)  उ ाहनां या थापनेची िनयिमत व छता, वगंणीकरण, िनयोजन आिण यो य 
माणात स ह सग ािधकृत स म कडून उपकरणाचा कार आिण सवेा 

मागणीची वारंवारता यां यावर आधा रत अशा कालावधीन े केल े जावे. उ ाहन 
थापना एका सुरि त प रि थतीत कायम प ररि त ठेवली जाईल याची काळजी 

घे यासाठी यो य दखेभाल वेळाप क उ ाहन उ पादका या स याने आखले पािहज े
आिण याचे पालन कठोरपणे केले पािहजे. सवसाधारण स ह सग आिण पाहणी 
यां याशी संबंिधत एक लॉग बुक नेहमी ठेवले पािहजे. उ ाहना या िव ुत मंडल 
आरेखन, िविवध कार या घटकां या आिण भागां या संचालना या मानुसार 
प रर ण आिण बदली यां यासाठी जबाबदार असले या कडून आव यकता 
असेल तेथ े संदभासाठी उपल ध ठेवले पािहजे, जे स म ािधकरणाचे हणजे 

महारा  शासनाचा उदव्ाहन पयवे क यांच ेसमाधान होईल असे असाव.े 

(ii)  उ ाहनांचे संचालन आिण प रर ण यां यामुळे होणा या कोण याही अपघाताची 

न द स म ािधकरणाकडे हणजेच महारा  शासनाचे उ ाहन पयवे क यां याकडे 
केली गेली पािहजे.    
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भाग भाग भाग भाग X 
िवशषे तरतदुीिवशषे तरतदुीिवशषे तरतदुीिवशषे तरतदुी    

 

५१५१५१५१.        पा कगपा कगपा कगपा कग    ािधकरणािधकरणािधकरणािधकरण    
महापािलकेने रा य शासनाशी स ला मसलत क न महापािलके या अि त वातील अिधकार े ातील सव 

सावजिनक पा कग थळे आिण र यावरील पा कगच े व थापन, िनयोजन आिण िनयं ण 

कर याक रता महापािलका तरावरती पा कग ािधकरणाच े गठन कराव.े ग ठत पा कग ािधकरण 

महापािलकेतील िविवध े ां/प ांक रता पा कग शु क तसेच दडं िनि त आिण जाहीर करेल. 

 

५२५२५२५२.  वारसा जतन वारसा जतन वारसा जतन वारसा जतन  
११११.  ा याा याा याा या: 

(i) “जतन” हणजे एखा ा वा तचूी अशा सव रतीन े काळजी घेणे क  यातून ितच े
ऐितहािसक आिण/ कवा वा तरुचना मक आिण/ कवा शोभनीय आिण/ कवा सां कृितक 
मह व कायम राखले जाईल आिण यात प रर ण, संवधन, जीण ार, पुनबाधणी आिण 
द क घेणे कवा यातील एकापे ा अिधक घटकांचे एक ीकरण यांचा समावेश आह.े 

(ii) ““““जोपासना”””” हणजे आिण यात एखा ा ठकाणाची परचना िव मान ि थतीत ठेवून 
या या अधःपतनाला ितबधं कर याचा समावेश आह.े 

(iii) ““““जीण ार”””” हणजे    आिण यात एखा ा ठकाणचा िव मान परचना यातील वाढ 
काढून टाकून कवा िव मान घटक पु हा एक  जोडून पूव या ात ि थतीत आण याचा 
समावेश होतो. 
 

२२२२.  उपयोउपयोउपयोउपयो यताःयताःयताःयताः  
सदर िनयमावली ऐितहािसक आिण/ कवा वा तरुचना मक आिण/ कवा शोभनीय आिण/ कवा 
सां कृितक मू य असले या इमारती, कलाव तू, रचना आिण/ कवा आसपास या प रसराला 
लागू होईल या महारा  शासनाकडून वेळोवेळी अिधसूिचत के या जातील. (यानंतर सूिचब  
वारसा इमारती/ बांधकामे/ प रसर असे संद भत केले जाईल.) 
 

३३३३. . . .     िवकासिवकासिवकासिवकास////पुन वकासपुन वकासपुन वकासपुन वकास////दु ती इ याद वर िनबधदु ती इ याद वर िनबधदु ती इ याद वर िनबधदु ती इ याद वर िनबध    

 (i)   सदर सूिचब /वारसा इमारती कवा सूिचब /वारसा प रसराचंा कोणताही िवकास कवा 
पुन वकास कवा अिभयांि क  चलमन कवा भर, बदल, दु ती, नूतनीकरण यात 
इमारतीचे रंगकाम, िवशेष वैिश ांची अदलाबदल कवा पूणपणे कवा याचा कोणताही 
भाग पाडणे आिण ला ट रग कर यास आयु ां या लेखी पूवपरवानगीिशवाय अनु ेय 
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होणार नाही. आयु  शासनान े नेमले या मुंबई वारसा जतन सिमती या (यानंतर 
एमएचसीसी असे संद भत) स याने/स ला मसलतीन ेकाम करतील.  
परंतु असे क , अपवादा मक ि थतीत लेखी व पात कारणे न दवून आयु  
एमएचसीसी या िशफारशीवर मात क  शकतात. महापािलका आयु ां या िनणयाला 
एमएचसीसीकडून आ हान दतेा येणार नाही. 

(ii) परंतु असे क , एमएचसीसी या िशफारशीवर मात कर याच े अिधकार महापािलका 
आयु ांकडून कोणालाही दान केले जाणार नाहीत. 

(iii) सदर सूचीतील धा मक इमारत बाबत, पिव  ंथांम ये नमूद केले या धा मक कारणांसाठी 
कवा धा मक संिहतांम ये नमूद धा मक प त चा ढ चा हणून आव यक असलेल ेबदल, 

दु ती, भर, फेरफार आिण नतूनीकरण इ यादी बाबी यां या मूळ रचना आिण 
वा तरुचना अिभक प, शोभनीयता आिण या या इतर िवशेष वैिश यां या सापे  अनु ेय 
हणून मान या जातील. परंतु असे क , हा िनणय घे यापूव  आयु  वारसा जतन 

सिमती या िशफारशी िवचाराधीन घतेील. 
(iv)  (अ)  सदर िनयमावलीअंतगत हाती घे यात येणा या पुनबाधकाम आिण पुन वकासासाठी 

सदर िनयमावली या तरतदुी केवळ ेणी I आिण ेणी II वगातील वारसा 
इमारत ना लागू होतील.  

 (ब)  वारसा इमारती ेणी III मधील इमारती/ थळे आिण प रसरां या 
पुनबाधकामासाठी आिण पुन वकासाबाबत बांध यात येणा-या/पुन वकिसत होणा-
या इमारतीची उंची ३२.० मीटरपे ा अिधक अस यास आयु , बृह मंुबई 
महापािलका यां याकडून िवशेष परवानगी घतेली जाऊ शकते. 

 (क)  ेणी-I वा तुसरंचनां या प रसर/सभोवताल प रसरतील िव मान संरचनांची 

दु ती आयु ांकडून िवशेष परवानगीन ेअनु ेय आह.े 
 

४४४४.  वारसा इमारती आिण वारसा प रसराची सचूी वारसा इमारती आिण वारसा प रसराची सचूी वारसा इमारती आिण वारसा प रसराची सचूी वारसा इमारती आिण वारसा प रसराची सचूी तयार करणेतयार करणेतयार करणेतयार करण े

ही िनयमावली लागू होत असले या वारसा इमारती/वा तरुचना/ प रसराची सदर सूचीक रता 

एमआरअँडटीपी अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ आिण ४६ या तरतूदी लागू होणार नाहीत. 
आयु ांकडून ताव ा  झा यावर कवा शासनाकडून वतः न सदर यादीला शासनाकडून 
पुरवणी लावली जाऊ शकते, यात फेरफार केले जाऊ शकतात. यादीतनू काढून टाकणे कवा 
यादीची सुधारणा केली जाऊ शकते. परंतु असे क  जनतकेडून सचूना आिण हरकती मागव यात 
या ात आिण अिधसूिचत कर यापूव  आयु ांकडून आिण/ कवा महारा  शासनाकडून 
िवचाराधीन घते या जा ात. 
परंतु असे क , सदर िनयमावली महारा  शासनाने अिधसूिचत करेपयत कोणताही कािशत 
मसुदा वारसा यादीला लागू होणार नाही. 
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५५५५.  िवकास ह ां यािवकास ह ां यािवकास ह ां यािवकास ह ां या    नकुसाना या प रि थतीत नकुसाना या प रि थतीत नकुसाना या प रि थतीत नकुसाना या प रि थतीत हहहह तातंरणीय िवकास ह ाचं े दान तातंरणीय िवकास ह ाचं े दान तातंरणीय िवकास ह ाचं े दान तातंरणीय िवकास ह ाचं े दान  
वारसा इमारत/ इमारत या िवकासासाठी कोणाताही अज सदर िनयमावलीखाली नाकार यात 
आ यास आिण अशा िवकासाला अनु ेयता दतेाना अटी घाल यात आ यास, यामुळे कोण याही 
न वापरले या िवकास ह ांपासून मालक/ भाडेप ेदार वंिचत रािह यास सदर मालक/ 
भाडेप ेदाराला सदर िनयमावलीअंतगत तरतूद के या माणे टीडीआर या व पात िवकास ह  
दान क न भरपाई केली जाईल. अनु ेय टीडीआरची ा ी े ीय (पायाभूत) एफएसआय 

अिधक भूखंडाचे े फळ आिण वारसा बांधकामा या वापरले या बांधीव े फळायातील फरका 
एवढा असेल. टीडीआरच े दान मालक/ प ेदार आिण बृह मंुबई महापािलका यां यामधील 
कं ाटा या सापे  असेल यातून मालक/ प ेदार यांना एमएचसीसीने िशफारस केले या आिण 
महापािलका आयु ांनी मा यता ा  केले या िनयत प तीत वारसा इमारतीचे जतन करणे 
बंधनकारक असेल. अशा प रि थतीत भूखडंाची मता बांधकामा या िव मान बीयएपयत 
कायम व पी कमी केली जाईल. 

 

६६६६.        गगनरेषागगनरेषागगनरेषागगनरेषा    (Sky Line)(Sky Line)(Sky Line)(Sky Line)    काकाकाकायमयमयमयम    राखणेराखणेराखणेराखण े
सूिचब  वारसा प रसरात समािव  इमारती आसपास या प रसरात िव मान गगनरेषा 
अस या माणे कवा आयु ांनी एमएचसीसी या स याने िनि त के या माणे गगनरेषा 
राखतील, जेणेक न सदर सूिचब / वारसा प रसराच ेमू य आिण स दय कमी कवा न  होणार 
नाही. सदर प रसरातील िवकास आयु ांनी एमएचसीसी या स याने आखले या मागदशक 
त वांनु प केला गेला पािहजे. 

 

७७७७.   ितबंितबंितबंितबंधा मक करारधा मक करारधा मक करारधा मक करार 
रा य शासन कवा मुबंई पोट ट कवा बृह मुंबई महापािलकेने भाडेप ेधारक भूखंडांवरील 
करार, शत  आिण अट अंतगत लादलेले आिण सदर अिधसूचने या तारखेला िव मान असलेल े
िनबध सदर िनयमावल खरेीज अि त वात असतील. तथािप, वारसा जतन वार यातील 
कोण याही िवसगंतीबाबत सदर िनयमावली अिभभावी असेल. 
 

८८८८.  दु ती िनधीदु ती िनधीदु ती िनधीदु ती िनधी  
सदर सूिचम ये समािव  िवना उपकर ा  इमारत ची दु ती सदर इमारती या मालक/ 
भाडेप ेदारांकडून वतः कवा या उपकर ा  इमारती अस यास यांची दु ती हाडा कवा 
मालक कवा इमारती या मालक आिण/ कवा ताबदेारां या सहकारी गृ. िन. सं थे या 
सद यांकडून केली जाईल. अशा दु त ना आ थक सहा य दे यासाठी वतं  िनधी िनमाण केला 
जाऊ शकतो जो आयु ां या मज ने िवतरीत केला जाईल, जे अशा िनध या िवतरणा या वेळी 
वारसा जतन सिमतीसोबत स ला मसलत क  शकतात. अशा िनधीसाठी तरतूद िज हा िनयोजन 
आिण िवकास प रषदे या अथसंक पामाफत केली जाईल. 
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९९९९. . . .     िवकास िनयोजन आर णः िवकास िनयोजन आर णः िवकास िनयोजन आर णः िवकास िनयोजन आर णः     
सूिचब  वारसा संरचनावंर िवकास िनयोजन आर णे अस यास आिण अशा थळा या 
िवकासामुळे जर या या संरचनवेर ितकुल प रणाम होणार अस यास एमएचसीसी या 

स याने महापािलका आयु  आव यक ती या अनसु न असे आर ण सुधारणा/ वगळ याची 
या सु  क  शकतात. 

 

१०१०१०१०.  सिूचसिूचसिूचसिूचब  इमारती/ सिूचब  प रसराचंी णेीब  इमारती/ सिूचब  प रसराचंी णेीब  इमारती/ सिूचब  प रसराचंी णेीब  इमारती/ सिूचब  प रसराचंी णेी 

सदर वारसा इमारत या, वारसा प रसरा या यादीतील शेवट या तंभात I, II, कवा III अशा 

कारे ेणी सूिचत कर यात आ या आहते. सदर ेण चे अथ आिण िवकास परवानगीसाठी 
मूलभूत मागदशक त वे खालील माणे आहतेः     
ेणी––––    IIII    ेणी––––    IIIIIIII    ेणी––––    IIIIIIIIIIII    

A. ा या–  

वारसा ेणी- I म ये इमारती आिण 
रा ीय कवा ऐितहािसक मह वा या 
वारसा, वा तुरचना मक शैली, 
अिभक प, तं ान आिण सािह याचा 
वापर यांचा समावेश आह.े या 
एखा ा महान ऐितहािसक घटनेशी, 

ि म वाशी, चळवळ कवा सं थेशी 
संबंिधत अस ू शकतात. या शहराचे 
एक मुख वैिश य हो या आिण आहेत. 
 

A. ा या–  

वारसा ेणी – II म ये ादिेशक कवा 
थािनक मह वा या इमारती/ प रसर 

यांचा समावेश असून यांना वारसा 
ेणी –I या तुलनेत कमी असली तरी 

एक िवशेष वा तरुचना मक कवा 
स दया मक गुणव ा कवा सां कृितक 
कवा ऐितहािसक मू य असले. या 

शहराची ितमा आिण ओळख 
यां याम ये योगदान दणेा या थािनक 
खुणा आहते. या महान कारािगरांचे 
काय अस ूशकतात कवा माण आिण 
स दय करण यांच ेआदश असू शकतात 
कवा एखा ा िविश  हवामानाशी 

सुसंगत अशा रतीन े अिभकि पत अस ू
शकतात. 
वारसा ेणी – II प रसरातील पुरे या 
मोक या जागांची उपल धता आिण 
वापर यात न आले या एफएसआय या 
सापे  सकुंलात इमारत ना (मोक या 
जागा/ कंुपण) वतं / वेग या 
अित र  इमारत (ती)/ रचनानंा 
बांध याची परवानगी दली जाईल, 
यानंा णेी IIब म ये समािव  

कर यात आले आह.े उव रत II 

A. ा या–  

वारसा ेणी III म य े नागरी 
वसाहतीसाठी मह वा या इमारती 
आिण प रसरांचा समावेश आह.े या 
वारसा ेणी II इत या अिधक माणात 
नस या तरी वा तरुचना मक, 
स दया मक कवा सामािजक वार य 
जागृत करतात. अशा इमारती/प रसर 
या प रसराचे च र  ठरिव यास 

योगदान करतात आिण िविश  
समाजा या वा देशा या जीवनमान 
प दतीचे ितिनधी व क  शकतात 
आिण र तारेषे या रचनमेुळे वा बा  
दखेा ा या िविश  भागा ारे 
वैिश पूण असू शकतात आिण समान 
उंची, ं दी आिण मापना या अस ू
शकतात. 



 

 

 

 
 
 

Yeeie - X efJeMes<e lejlegoer [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

309 

ेणी––––    IIII    ेणी––––    IIIIIIII    ेणी––––    IIIIIIIIIIII    

ेणी या इमारत ना II अ णेी दे यात 
आली आह.े 

ब. उ –  

वारसा ेणी – I अ यंत काळजीपूवक 
जतन कर याजोग े

B. उ — 

वारसा ेणी– II शारीने संवधन 
कर याजोगे 

B. उ — 

वारसा ेणी –III यथेे खास वैिश  े
आिण गुणवैिश  रचना याचें जतन 
कर याजोगे 

क. बदलाचा आवाका- इमारती कवा 
प रसर कवा याचा कोणताही भाग 
कवा वैिश  े यां या 

मजबुतीकरणासाठी आिण 
दीघायु यासाठी आव यक 
अस यािशवाय या या बा  आिण 
अंतगत रचनेत ह त ेप कर याची 
परवानगी दे यात येणार नाही. या 
उ ाकं रता पूणपण े अ याव यक 
आिण कमान बदलांना मूळ व प 
सापे  परवानगी दे यात येवू शकत.े 

िवकासाचा आवाका- णेी - II अ: 

ेणी I साठी िवकास अनु ेय 
हो यासाठी या आवा या ित र  
अंतगत बदल आिण अंगीकार याचा 
पुनवापर यांना सामा यतः अनु ेयता 
दली जाऊ शकते. िविश  

प रि थतीत, णेी IIअ मधील वारसा 
इमारत नाही िव तारास अनु ेयता 
दली जाऊ शकते, परंतु अस ेक , असा 

िव तार संबंिधत ेणी II अ मधील 
वारसा इमारती कवा प रसर 
यां याशी ससुंगत असला पािहज े
(िवसंगत नसावा) िवशेषतः उंची 
आिण/ फसाड (Facade) यां या 
बाबत. बा  बदलांनाही स  छाननी 
सापे  परवानगी दे यात येऊ शकते. 
संबंिधत दजा II-अ मधील इमारत या 
सव िवशेष घटक/ वैिश यां या 
जतनाची खातरजमा कर यासाठी 
पुरेशी काळजी घेतली गेली पािहजे. 

ेणी - II (ब)  
वरील खेरीज याच भूखंडावरील कवा 
कंपणुातील अित र  इमारतीला 
(इमारत ना) िवशेष प रि थतीत 
अनु ेयता दली जाऊ शकत.े परंतु अस े
क , अशा अित र  इमारत (ती) 
संबंिधत णेी II ब मधील वारसा 
इमारती कवा प रसर यां याशी 

बा  आिण अंतगत बदल आिण 
संबंिधत पुनवापर यानंा सामा यतः 
परवानगी दे यात येईल. बदलांम ये, 
याच भूखंडांवरील कवा कंुपणातील 

इमारत चा िव तार/ अित र  
इमारत चा समावेश असू शकतो, परंत ु
असे क , असा िव तार संबंिधत वारसा 
इमारती कवा प रसर यां याशी 
सुसंगत असला पािहजे (िवसंगत 
नसावा) िवशेषतः उंची आिण/ कवा 
फसाड (Facade) यां या बाबत. 
पुनबाधकामाला इमारत बांधकामा या 
दृ ीने कमकुवत कवा असुरि त 
अस यास कवा याला अपघाती आग 
कवा इतर कोण याही आप कालीन 

सकंटामुळे बािधत झाली आह े कवा 
अनु ेय एफएसआयचा वापर 
कर यासाठी पनुबाधकाम आव यक 
अस यास आिण पुनबाधकामािशवाय 
इतर कोणताही पयाय उपल ध 
नस यास. 
बांध यात येणा-या/पुन वकिसत होणा-
या इमारतीची उंची जर ३२ मीटरपे ा 
अिधक असले तर 
पुनबाधकाम/पुन वकासास बृह मुंबई 
महापािलका आयु ां या िवशेष 
परवानगीने अनु ेयता दली जाऊ 
शकते. 
हाडाकडून दु त होणा या/ 
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ेणी––––    IIII    ेणी––––    IIIIIIII    ेणी––––    IIIIIIIIIIII    
सुसंगत अस या पािहजे (िवसंगत 
नसावी) िवशेषतः उंची आिण/ रचना 
यां या बाबत. आिण अशा इमारत ना 

ेणी -II (ब) इमारती संबोधल ेजाईल. 

पुनबाधकाम होणा या इमारत या 
पुनबाधकामाला अनु ेयता दली जाऊ 
शकते. 
तथािप, अ यंत आव यक 
अस यािशवाय याला या 
वैिश यामुळे वारसा जतन यादीत 
समािव  कर यात आल ेआह ेती वैिश  े
आिण रचना यांचे नुकसान कवा या 
न  कर यात यऊे नयते. 

ड. काय णाली/ बदलासंाठी िवकास 
परवानगी िनयोजन ािधकरणाकडून 
दली जाऊ शकते. 

आयु  एमएचसीसी या स यान े
िवकास परवानगी दऊे शकतात. 

आयु ाकंडून िवकास परवानगी दली 
जाऊ शकते परंतु ती वारसा जतन 
सिमती या स याने शासनान े घालनू 
दले या मागदशक त वानंा अनुस न 
कवा सदर िनयमावलीनुसार दली 

जाऊ शकत.े 
इ. सभोवताल/प रसरातील िवकास- 

वारसा ेणी I मधील इमारती या 
१०० मी. प रसरातील कवा 
नकाशावर जसे रेखां कत केले असले 
अशा िवकासाचे िनयमन आिण 
िनयं ण केल े जाईल, यातून वारसा 

ेणी I या रचनांचे स दय न  होणार 
नाही कवा यातनू दसणा या 
दृ यावर प रणाम होणार नाही. 

  

 

 

५३५३५३५३.        भिूमगत भिूमगत भिूमगत भिूमगत सावजिनक सुिवधासावजिनक सुिवधासावजिनक सुिवधासावजिनक सुिवधा/    सोयीसोयीसोयीसोयी/    सिुवधा तरतदुीसिुवधा तरतदुीसिुवधा तरतदुीसिुवधा तरतदुी  
बृह मंुबई महापािलका आयु ांनी िनयत केले या अट या सापे  मल या क प, साठवणूक आिण 
संक पिच  आिण िव तृत िववरणानसुार अनुशंगी सुिवधा आिण अशा ठकाणी जे आयु ां या मत े
सांडपाणी/ मल येसाठी, जल उदचंन क  आिण साठवणूक सिुवधेसाठी, िव ुत उपक / िवतरण/ 
रिस हग टेशन, भूिमगत पा कग आिण खरेदीसाठी सिुवधा आव यक आह,े अशा ठकाणी िव मान 
कवा तािवत िवकास िनयोजन र यांखाली आिण िव मान आिण तािवत अशा मैदान/ बगीच/ेबागा 

आिण सावजिनक मोक या जागांसाठी आरि त भूखडंांखाली आिण जिमनीखाली एक कवा दोन 
पात या खाली वापर याची अनु ेयता दलीजाऊ शकते. परंतु असे क , सदर वापर खालील 
ठकाणांखाली अनु ेय होणार नाही. 
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ओ हल मैदान, ॉस मैदान, आझाद मैदान, िशवाजी पाक, सव परेडची मैदाने, नरे पाक, जांभोरी मैदान, 
पाच बगीचा आिण कॉ टश कूल दादर समोरील मनोरंजन मैदान, कॅडेल रोड (वीर सावरकर माग) 

हदजुा णालया या उ रेला.  
आिण परंतु असेही क , उपरोि लिखत मैदाने/बागा/बगीचे/ सावजिनक मोक या जागां या सीमारेषेतील 
र यालगत १० मीटर या प रसरातील पृ भागाखालील े ांचा वापर भुयारी मागातील आगमन आिण 
िनगमना या उ ासाठी कर यात यावा. 

 

५४५४५४५४.        उ ाउ ाउ ाउ ाणणणणपुलाखालील अऩु ये वापरपुलाखालील अऩु ये वापरपुलाखालील अऩु ये वापरपुलाखालील अऩु ये वापर 

उ ाणपुलांखाली खालील वापरांना अनु ेयता दली जाऊ शकते. 
(१)  बाग, बगीचा, ोमेने स 

(२)  वीज िवतरण क े  

(३)  महापािलका चौ या, र ते डेपो, महापािलका भांडारे, सावजिनक शौचालये 

(४)  पोिलस चौक , आरटीओ वाहन चौक , पे अँड पाक सुिवधा/ बस थानके/टॅ सी थानके/ ऑटो 
र ा थानके 

(५)  िनवािसतासंाठी िनवारे, र यांवरील मुलांसाठी क याण क /े प र य ांसाठी उप म क  े

(६)  बीईएसटी र त े दवा ब ी चौक , बीईएसटी िव तु दयेक आिण रोख जमा क , बीईएसटी या 

बस चलन कमचा-यांक रता व छता गृहासह िव ांती िनवारा. 
परंतु अस े क , १.० मीटरपे ा कमी नाही इत या ं दीत झाडे लाव यासाठी े / ह रत प े 
उ ानपुलाखालील मा गके या कडांलगत कवा म य दभुाजकावर जे तंभा या ंदीपे ा जा त नसेल अस े
िवकिसत केल े गेल े पािहजे ज े आव यकता असेल तेथ े कवा आयु ांनी आव यकता दशव या माणे 
पोहोचमाग सोडून असतील. 

    

५५५५५५५५. . . .     मे ो मोनो/मे ो मोनो/मे ो मोनो/मे ो मोनो/जमाव आिण जलद वाहतकू णाली या मा गका/उ व मा गका याचं ेसंरेखनःजमाव आिण जलद वाहतकू णाली या मा गका/उ व मा गका याचं ेसंरेखनःजमाव आिण जलद वाहतकू णाली या मा गका/उ व मा गका याचं ेसंरेखनःजमाव आिण जलद वाहतकू णाली या मा गका/उ व मा गका याचं ेसंरेखनः    
मे ो मोनो/जमाव आिण जलद वाहतूक णाली या मा गका/उ व मा गका बीआरटीएस सह यां या 
संरेखनात समूिचत ािधकरणामाफत आिण शासनाने मंजरू केलेला कुठलाही बदल िवकास 
आराख ातील आपोआपच झालेला बदल ा  धरला जाईल. 
िशवाय, मे ो मोनो/जमाव आिण जलद वाहतूक णाली या मा गका/उ व मा गका बीआरटीएस सह 
कुठलीही नवीन "वाहतूक मा गका" समूिचत ािधकरणामाफत तािवत आिण शासनान ेमंजूर केलेली, 
िवकास आराख ातील आपोआपच झालेला भर हणून ा  धरला जाईल. 

    

५५५५६६६६....  वनिवभागालावनिवभागालावनिवभागालावनिवभागाला    िवतरीतिवतरीतिवतरीतिवतरीत    केले याकेले याकेले याकेले या    जिमनीजिमनीजिमनीजिमनी 
वनिवभागाला िवतरीत केले या जिमनीचा वापर नामिनदिशत उ ांक रता व संबंिधत वन उप म, 

िवशाल पयावरणीय उ  सा य कर याक रता वनातील मूळ रिहवा याचं े (आदीवास च)े पुनवसन 

कर यासह कर यास अनु येता असेल. 
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भाग भाग भाग भाग XI 
करकोळकरकोळकरकोळकरकोळ    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी 

 
५५५५७७७७.  ता पुरतीता पुरतीता पुरतीता पुरती    बाधंकामेबाधंकामेबाधंकामेबाधंकाम े

आयु  एका वेळी ६ मिह यांपयत या कालावधीसाठी आिण एकूण ३ वषापयत या कालावधीसाठी 
ता पुर या व पा या बांधकामास परवानगी दऊे शकतील. यांना अशी परवानगी खाली नमूद केले या 
बांधकामासाठी दतेा येईल  
जस:े 

(i) पावसा याम ये पावसापासून बचाव कर यासाठीची सरंचना कवा ग ीचा भाग आ छादीत    
कर यासाठी; 

(ii) ज ा, समारंभ, धा मक काय म    इ याद क रता मंडप; 

(iii) गोदामासाठी, बांधकामा या जागी गोदामासाठी बांधकाम सामु ीची साठवणूक  कर यासाठी 
   संरचना; 

(iv) मु य इमारती या केवळ बांधकामा या ट यादर यान बांधकाम थळावर ता पुरती साईट 
कायालये,,,,सुर ा र का या  चौ या आिण  मजूरां या झोप ा; 

(v) दशने / सकस इ या दसाठी संरचना; 

(vi) औ ोिगक जिमनीवर कारखा यां या उभारणी पूव  यं सामु ी साठवणूक क रता कारखा यां या 
े ाअंतगत केलेली संरचना; 

(vii) उ खनना या कामासाठी संबधीत े ात प यातील वापराशी सुसंगत अस यास  सहा यभूत 
कामासाठी संरचना;  

(viii) दधुाचे बूथ आिण टेलीफोन बथू; 

(ix) नवीन बांधकामाम ये पुनवसन के याजाणा  ्या साठी सं मण िनवा थान: 

(x) थािपत शै िणक  आिण वै क य सुिवधांसाठी कायम व पी इमारत या  थळावर िनयोजन  
आिण बांधकामा या ट यादर यान तािवत इमारती या थळावर शै िणक आिण               
सुिवधां या सरंचना बांधण:े 

(xi) िवकास बांधकाम चाल ूअसले या ठकाणी बांधकामा या वापरासाठी रेडी िम स काँ ट लँट  
(आर    एम सी )    

परंतु असे क  अन ु .   ((((iii) (iv) (vi) (ix) (x) आिण    (xi) म ये    नमूद    केले या    संरचनाचंे ता पुरते बांधकाम 

पुढेही    ता पुरते चालू ठेव यासाठी आयु ाकडून मुदतवाढ    दली जाऊ शकेल, परंतु ते कोण याही 
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प रि थतीत मु य रचना कवा इमारती या बाधंकामा या पूण वा पलीकड े  अस ूशकणार नाही आिण 
अनु मांक  ((((viii)))) म ये दशिवले या सरंचना वा षक नतूनीकरण कर या या आधारे तीन वषा या    
कालावधी पलीकडे  चालू ठेव यास आयु  परवानगी दऊे शकतील. 

 

५५५५८.        दरूदशनदरूदशनदरूदशनदरूदशन    े णे णे णे ण    हहहहणणणण    ////    दरुसचंारदरुसचंारदरुसचंारदरुसचंार    ////डीजीटलडीजीटलडीजीटलडीजीटल    दळणवळणासाठीदळणवळणासाठीदळणवळणासाठीदळणवळणासाठी    सामाियकसामाियकसामाियकसामाियक    अँ टेनाअँ टेनाअँ टेनाअँ टेना:-  
येक इमारतीम ये खालील तरतूदी करता येऊ शकतील   

(1) िडजीटल मािहती संपकासाठी दरुसंचार अँ टेना    टेिलक य़िनकेशन लाइ सकरीता सामाईक 

थापना दरूसंचार वािह या आिण ऑ टीकल फायबर केबल करीता भूमीगत वािह या 

(2) इमारती या    सभोवताली नळा ारे    गसॅ    जोडणी कर याक रता  भूमीगत वािह या 

 

५५५५९९९९.  िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    उ ेशाउ ेशाउ ेशाउ ेशासासासासाठीठीठीठी    ना हरकत माणप ेना हरकत माणप ेना हरकत माणप ेना हरकत माणप  े
या िनयमाम ये नमूद के या माणे;कामाचे व प आिण कामाचे ठकाण यावर अवलबंून भूखंड / भूखंडाच े
िवकासा क रता आव यक असेल तेथे िवशेष उ शेासाठी ना हरकत माणप े सादर करावी लागतील. 
अशा कार या आिण अ य सव ना-हरकत माणप ां या शत चे पालन करणे ही सव वी जबाबदारी 
मालक/ िवकासक/ क प पुर कता यांची असेल. वेळोवळेी लागू असलेली िवशेष ना- हरकत माणप े , 
कायद े आिण िनयम या सवा या शत चे पालन कर या बाबतचे हमीप   मालक/ िवकासक/ क प 
पुर कता यांनी द यानंतर या आधारे आयु  अशा िवकासाला परवान या/मा यता देऊ शकतील. िवशेष 
उ ेशांसाठी ना-हरकत माणप ांची उदाहरणादाखल यादी प रिश  तीन म ये दलेली आह.े 

 

६०६०६०६०. . . .     िव मानिव मानिव मानिव मान    इमारत चीइमारत चीइमारत चीइमारत ची    दु तीःदु तीःदु तीःदु तीः        
समूिचत ािधकरणा या मंजूरीन े कवा रिहवासी संरचनाबाबत या १७.४.१९६४ पूव पासुन 

अि त वात आहते व िबगर रिहवासी या १.४.१९६२ पूव पासुन अि त वात आहते आिण यांना 

संरचना मक/मो ा दु तीची गरज आह े यांना पदिच ह/ िनयोजनात बदल न करता अशा िव मान 

इमारत ना संरचना मक/मो ा दु ती कर यास परवानगी दे यात येईल. दु ती या नावाखाली 

िव मान संरचनांम ये भर/फेरबदल, उभा कवा आडवा िव तार अनु ेय नसेल. प रिश  ४ म ये नमूद 

के या माणे िव मान इमारत या संरचना मक/मो ा दु तीला परवानगी दली जाऊ शकेल. 
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भागभागभागभाग    ----    XII    
पयावरपयावरपयावरपयावरणणणण    शा तताशा तताशा तताशा तता    

    

६६६६११११.     सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक व छताव छताव छताव छता सुिवधासुिवधासुिवधासुिवधा    (पीएससी) सचं/शौचकूप/ साधनगहृ(पीएससी) सचं/शौचकूप/ साधनगहृ(पीएससी) सचं/शौचकूप/ साधनगहृ(पीएससी) सचं/शौचकूप/ साधनगहृ 
सावजिनक उ ी ांसाठी आरि त/ नामिनदिशत असले या पािलके या/शासक य भूखंडावर आयु ां या 

मा यतेने, खालील प तीने सावजिनक शौचालयाचे बांधकाम, प रर ण कर यात येईल व ते सावजिनक 

वापरासाठी उपल ध क न दे यात येतील: 

i) सावजिनक शौचालयाचे थान असे असेल क , सामा य जनतेला तेथे सुकर वेशमाग असेल. 

ii) शौचालयाचे प रर ण भूखंडा या वापरक या ारे कवा आयु ांनी िनि त के यानुसार केल े
जाईल. 

iii) िबगर-बांधकामयो य/ पीओएस आर ण/नामिनदशन असले या आिण ४००० चौ.मी. पे ा 
अिधक े फळ असले या भूखंडावर ि या व पु षांक रता येक  २ साधनगृह/ेशौचकूप आिण 
२ मू पा  (युरीनल) बांधावते. 

iv) िबगर-बांधकामयो य/ पीओएस आर ण/ नामिनदशन असले या आिण ४००० चौ.मी. पे ा कमी 
े फळ असले या भूखंडावर ि या व पु षांक रता येक  १ साधनगृह/ शौचकूपआिण २ 

मू पा  (युरीनल) बांधावते. 

v) बांधकामयो य आर ण/ नामिनदशन असले या आिण सावजिनक र या या लगत या, ४००० 

चौ.मी. पे ा अिधक े फळ असले याभूखंडावर ि या व पु षांक रता येक  १ शौचकूप  

(टॉयलेट) आिण २ मू पा  (युरीनल) बांधावेत. अशा कारे तािवत असले या पीएससी ना थेट 
सावजिनक र यापासून थेट पोहचर ता असावा व याचे थान असे असाव े जेणेक न 
भूखंडावरील रिहवाशांना याचा ास होणार नाही आिण आयु ांनी िनि त के यानुसार याचे 
प रर ण व व छता राखली जाईल. साधनगृह(टॉयलेट लॉक)चे बांधीव े , सयुो य 

ािधकरणाकड ेसुपूद करावया या आर णा या बांधीव े ाम ये मोजले जाईल.  

vi) अशा पीएससीचे बांधकाम भूखंडा या सीमारेषेस लागून आिण सावजिनक र यापासून तेथे 
पोहचता येईल असे असाव.े ाथिमक वापरक याची इमारत आिण पीएससीच ेबांधकाम यामधील 

संयु  मोकळी जागा, ाथिमक वापरक या या इमारतीसमोरील आव यक मोकळी जागा कवा 

३ मी. यापैक  जे अिधक असेल, यापे ा कमी असणार नाही. 

vii) पीएससी िविन द  मयादपेयत एफएसआय(चटई े  िनदशांकापासून ) मु  असेल. 

viii) पीएससी ची उपल धता अशा कारे द शत केली जाईल क  ती सावजिनक र याव न प पणे 
पाहता येईल . 
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ix) िव तु पुरवठा कंपनी या गरजेनुसार, सीएफओ या ना-हरकत माणप ा या अधीन रा न 

पीएससी या वर उपक  दतेा येव ूशकेल. 
 
६६६६२२२२.        पज यपज यपज यपज य    जलजलजलजल    सचंयनसचंयनसचंयनसचंयन    ((((आरड यएूचआरड यएूचआरड यएूचआरड यएूच))))    

साधारणसाधारणसाधारणसाधारण::::----    

५०० चौ.मी व यापे ा अिधक े फळ असले या भूखंडाचा िवकास / पुन वकास करावयाचा अस यास 

पज य जल संचयन (आरड यूएच) व था करणे आव यक आह.े  
याम ये खालील अनुसूचीम ये वणन के यानुसार कमान एकूण मता असलेले एक कवा अिधक 

पज यजल संचयन (आरड यूएच) संरचना असतील. परंत,ू आरड यूएच व था संरचनांच े  बांधकाम 
अनुसूचीतील मानकानुसार कवा अनुसूचीतील मानकापे ा वगे या प तीने कर यात आले आह े असे 
अिभलेखात न द असले या ावसाियकाने मािणत केले पािहजे. तसेच, येक करणी आरड यूएच 

व थे माणे कमान मतेची खातरजमा कर यात यावी. येक इमारतीचे मालक/सं थांनी 
आरड यूएच सरंचना चागं या ि थतीत ठेवून या पा याचा वापर सचनािशवाय इतर गो साठी कवा 
भूजल पातळी या सवंधनात कर यात येईल याची खातरजमा करणे आव यक आह.े  

अनसुचुीअनसुचुीअनसुचुीअनसुचुी    
कोण याही इमारती या थळावरील पज य जल संचयनाम ये, ग ीवरील कवा फरसबंदी कवा 
फरसबंदीरिहत पृ भागावर पडणा या पावसा या पा याचा साठा कवा याचे भूजल पातळीम ये संवधन 
इमारती या थळी करणे याचा अंतभाव होतो. 
१.  ग ीव न व फरसबंदी पृ भागाव न जमा केले या पज य जलाच ेसंचयन कर यासाठी खालील 

प त चा अवलबं केला जावू शकतो. 

(i) कमान १ मी ास आिण कमान ६ मी खोली असलेली उघडी िविहर, याम ये पावसाच े
पाणी यातील गाळ व तरंगणारे पदाथ गाळून बाजलूा काढ यानंतर साठवता येईल. 

िविहरीवर सवंाती आ छादन असावे. िविहरीतील पा याचा वापर िप या ित र  

घरगतुी कामांसाठी करावा, जस-ेधुणे, ल शग आिण बागलेा पाणी दणेे. 

(ii) भूजल सवंधनाक रता कूपनिलके ारे पज य जल संचयन (आरड यूएच)केले जाव ूशकत;े 

या कुपनिलकेभोवती एक मीटर ं द व कमान ३ मी. खोल ख ा खोदावा व याच ेखडी व 

वाळून ेपुनभरण कराव.े कुपनिलकेच ेजलसंवधनाक रता गाळलेल ेपावसाच ेपाणी पुनभरण 

केले या ख ाम ये णािलत करावे. 

(iii) मोक या जागेम ये आव यक मतेची अिछ  पृ भाग असलेली भूिमगत संचय टाक  
बांधावी व पावसाच ेपाणी संचय टाक म ये णािलत कराव.े संचय टाक वर नेहमी सवंाती 
आ छादन असाव ेआिण ितला यो य ठकाणी पाणी उपस याक रता नळ बसवलेल ेअसावते 
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जेणे क न घरगुती धु यासाठी, बागकामासाठी व इतर त सम कामांसाठी पावसाच ेपाणी 

उपसता येईल. संचय टाक ला जमा पाणी उतुन जा याक रता माग असावा. 

(iv) संचय के यानंतर राहणा या अित र  पज य जलाच े पाझर ख ां ारे कवा चरां ारे 
कवा दो ह या सयंु  वापरान े जिमनीम ये सवंधन कराव.े भूगभशा ीय आिण 

भौगोिलक प रि थतीनसुार ख ांचा आकार १.२० मी. ं द x १.२० मी.लांब x २.०० 

मी.ते २.५० मी खोल असावा.चर चा आकार  ०.६० मी. ं द x २.०० त े६.०० मी. लांब 

x १.५० ते २.०० मी. खोल असू शकतो. ग ीवरील पाणी ख ांम ये कवा चर म ये 

णािलत कराव.े असे ख  े कवा चरी खाली दले या गाळणी मा यमांचा समावेश 

असले याने पु हा भरणे आव यक आह.े 

a) खोली या ५०% पयत ४० मीमी खडीचा तळाचा थर; 

b) खोली या २०% पयत २० मीमी खडीचा खालचा म य थर; 

c) खोली या २०% पयत जाड रेतीचा वरचा म य थर; 

d) बारीक रेतीचा सवात वरचा पातळ थर; 

e) ख ां या / चरां या सवात वरचा १०% भाग रकामा असेल आिण या भागाम ये 

अशा कारे लॅश ावा क  छतावरील पाणी लॅश पॅड (आदळप ी) वर पडेल. 

f) ख ां या/चरां या खु या पृ भागाभोवती िवटांची भत बांधावी व यावर िसमट 

ला टर कराव.े 
 जिमनीखालील भतीची खोली अशी असावी क  जेणे क न मोकळी माती ख ात 

कवा चरीत येव ू नये. भत जिमनी या वर कमीत कमी १५ से.मी.पयत ेिपत 

असावी. 

g) ख /े चर वर िसमट कॉ टचे जाळीदार झाकण बसिवणे आव यक आह.े 

(v) जर इमारती या सभोवतालची मोकळी जागा फरसबंद नसेल तर पुरेशी खोली असलेली 
वरील थर काढून यात जाड रेतीचा पुनभरणा करावा जेणेक न जिमनीत पाणी िझरपेल.  

२.  ग ी एचडीपीइ/पीवीसी पाईप गाळणी मा यमा ारे खु या िविहरीशी/ कूपनिलकेशी/ संचय 

टाक शी/ पुनभरण ख ाशी/ चरीशी जोडावी. ग ी या पाणलोटापासून पिह या पावसान े
धुवून िनघणारे अिन  कचरा िमि त पाणी सोडून दतेा याव े यासाठी झडप प त बसिवणे 
आव यक आह.े पाईपां या त डावर आिण उघ ा ठकाणी डास ितबंधक जाळीन े झाकणे 

आव यक आह.े छतावरील १०० चौ.मी. े फळा या पज य जलाचा भावी िनचरा हो यासाठी 

१०० मी.मी. ासाच ेकमीतकमी दोन पाईप लावणे आव यक आह.े 

३. पज यजल संचयन (आरड यूएच) संरचना अशा जागी असतील जेणेक न इमारती या कवा 
माती या बांधकामा या ि थरतेला धोका पोहचणार नाही. संचाची रचना अशा कारे कर यात 
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येईल जेणेक न, भती या कोण याही भागाम ये कवा इमारती या पायाम ये कवा लगत या 

इमारती या भती या कोण याही भागाम ये कवा पायाम ये ओलावा िनमाण होणार नाही.  

 

६६६६३३३३.        सौरसौरसौरसौर    उज ारेउज ारेउज ारेउज ारे    पाणीपाणीपाणीपाणी    गरमगरमगरमगरम    कर याचीकर याचीकर याचीकर याची    यं णायं णायं णायं णा    ((((सोलारसोलारसोलारसोलार    वॉटरवॉटरवॉटरवॉटर    हीट गहीट गहीट गहीट ग) ) ) ) बसिव यासाठीबसिव यासाठीबसिव यासाठीबसिव यासाठी    िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    

तरतदूीतरतदूीतरतदूीतरतदूी::::----        

णालये, हॉटेल, िव ामगृह, पोिलस/सै य बराक , कटीन, योगशाळा आिण संशोधन सं था, शाळा व 
महािव ालये व इतर सं थांची वसितगृह े यासाठी वापर यात येणा या इमारत म ये सौर उजवर 
पाणीगरम कर याची यं णा (एसड यूएच) बसिवणे लागू असेल. 

१. णालये व हॉटेल, जेथे गरम पा याची कायम व पी आव यकता असते अशा ठकाणी सौर 

उजवर पाणी गरम कर याची यं णा (एसड यूएच) बंधनकारक असेल.या इमारत म ये, 

एसड यूएच यं णेसाठी बा  सहा यकारी िव तु यं णेची व था करावी. 

२. पुढील कार या शासक य/िनमशासक य आिण सं थागत इमारत म ये, जेथ े गरम पा याची 

सलग/ कायम व पी आव यकता असेलच असे नाही,एसड यूएच यं णेचा वापर कर याची 

िशफारस कर यात येत आह:े 

१) िव ाम गृह 
२) पोिलसां या/सै या या बराक  

३) कटीन  
४) योगशाळा आिण संशोधन सं था  जेथे गरम पा याची आव यकता असते. 

५) शाळा, महािव ालये आिण इतर सं था यांची वसितगृह.े 

३. इतर कोण याही इमारतीम ये एसड यूएच यं णेचा वापर करता येवू शकेल. 

अशा सव पाणी गरम कर या या यं णेम ये राखीव िव तु यं णेची व था करणे, गरम पा या या 

आव यकते या व पानुसार ऐि छक असेल. 
वसितगृहांसार या िनवासी इमारत म ये थम सायफनवर १०० लीटर ित दन मते या 
एसड यूएचयं णा, आव यक राखीव िव तु यं णे या व थसेह, बसव यात या ात असे सुचिव यात 

येते. 
वरील कार या नवीन इमारत म ये सौर उजवर पाणी गरम कर याची यं णा (एसड यूएच) 
बसिव यासाठी खालील  तरतूदी करणे आव यक आह:े 

१) जेथे एसड यूएचयं णा बसिव यात येणार आह े अशा सव इमारत वर, सूय करण ये यासाठी 
उघ ा छताचे दार एसड यूएच यं णेक रता उपल ध असाव े 

२) एसड यूएच यं णा बसिव याक रता कमान ५० क /ॅचौ.मी इतका भार घे यास स म 

संरचना असणारे इमारतीच ेछत असणे आव यक आह.े  
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३) एसड यूएच यं णा इमारती या संरचनेम येच एक प करता येव ूशकते. ती कठ ावर बसवली 
जाव ू शकत े कवा इमारती या दि णािभमुख असले या उ या भतीसोबत एक प केली जाव ू
शकते. संपूण वषभर िनयिमत वापरासाठी सौर उजा गोळा करणा-या तावदानाचासव कृ  

ितरकेपणा, या जागे या थािनक अ ांशाइतका असतो. सौर उजा सं ा काचे त ड दि णेकडे 

असले पािहजे. परंतु, केवळ िहवा यातील वापरासाठी, सौर उजा सं ाहीचा इ तम 

ितरकेपणादि णेकडेअ ांश + १५ अंश असा असेल. 

४) वरील कार या बांधावया या सव नवीन इमारत म ये छतापासून गरम पा याची वािहनी 
बसवलेली असावी, तसेच इमारतीम ये जेथे जेथ े गरम पा याची आव यकता आह े या येक 

ठकाणापयत उ णतारोधक िवतरण निलका (पाईपलाईन)बसवावी. 

५) इमारतीवर बसव यासाठी सौर उजवर पाणीगरम कर या या यं णेची  (एसड यूएच) मता 

इमारती या सरासरी भोगव ाव न ठरवली जाईल. णालये, हॉटेल आिण इतर 

इमारत साठीची मानके खाली दले आहते: 

अ. . इमारतीचा कार दरडोई मतेचीिशफारस (िलटर ित दन). 
१ णालये १०० 
२ हॉटेल १५० 
३ वसितगृह ेव इतर त सम इमारती २५ 
४ कटीन आव यकतनेुसार 
५ योगशाळा व संशोधन सं था  आव यकतनेुसार 
६ इतर इमारती आव यकतनेुसार 

(६) दवसा १०० लीटर पयत पा याचा पुरवठा करणा-या सौर उजा गोळा करणारी तावदान े

बसव यासाठी ३ चौ. मी. खु या े ाची आव यकता आह,े छताचे कमान ६० ट े  े फळ 

यं णा बसिव याक रता वापरता येईल. 

(७) अपारंपा रक उजा ोत मं ालयाने एसड यूएच यं णेसाठी घालून दले या िविनदशांचे पालन 

कराव.े अशा सव सौर उजवर पाणी गरम कर या या यं णेसाठी IS-12933 अनुसार सपाट उजा 
गोळा करणा-या तावदानांचा वापर करावा 
टीप –  1. या इमारतीम ये एसड यूएच यं णा अिनवाय आहते अशा वर नमूद केले या 

यादीम ये  आयु  भर घालू शकतात. 
 २. सौर उज या वाहाचा वापर पाणी गरम कर या ित र  इतर कोण याही 

उ ेशासाठी कर यासाठी आयु   इमारती या ग ीवर सौर उजा गोळा करणारी तावदान े
बसिव यासाठी आ ह ध  शकतात. 

 ३. एसड यूएच यं णेचे बांधकाम करताना IS12976 चे पालन कराव.े  
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६६६६४४४४.  साडंपाणीसाडंपाणीसाडंपाणीसाडंपाणी    (Grey water) Grey water) Grey water) Grey water) पुन णपुन णपुन णपुन ण    आिणआिणआिणआिण    पुनवापरपुनवापरपुनवापरपुनवापर    

(1)  जे भूखंड भारत सरकार या पयावरण व वन मं ालयाने, वेळोवेळी काढले या अिधसूचने या 

आव यकतानंा / उपबंधांना आक षत करतात अशा भूखंडाचा िवकास/पुन वकास करताना 

सांडपा याच ेपुन ण व पुनवापर कर याची तरतूद असेल. 
 सांडपा याच ेपुन ण व पुनवापरकर याची तरतूद वर उ लेख केले या िवकासकामा ित र  

इतर कोण याही िवकासकामासाठी अनु ेय राहील. सांडपा याच े पुन ण व पुनवापर 
कर याची सिव तर योजना अिभलेखात न द असलेले ावसाियक िलिखत व पात मािणत 
करतील. 

 सांडपाणी पुन ण णालीम ये पुढील बाब चा समावशे असेल:  

i)  शौचकुपातील मल वाह ित र  इतर साडंपा याचे पुन ण केल ेजाव.े 

ii)  या णालीमुळे दगुधीयु  वायुचा उप व िनमाण होणार नाही आिण / कवा ती 
बसव यामुळे व ित या प रचालनामुळे जनतेक रता हानीकारक होणार नाही.  

iii)  अपेि त भोगवटा भार आिण उ सगातील मोसमी चढउतार ल ात घेवनू सांडपाणी 

पुन ण णालीची रचना कर यात येईल. 

iv)  सांडपाणी िवलगीकरण:  

(a)  पुन ण संयं  बसवून सांडपा याचे पुन ण केले जाईल. 

(b)  वयंपाकघर, ानगृह, धुलाईयं  आिण िडश वॉशर यापासून िनघणारे पाणी 
पुन ण सयंं ाम ये गोळा कर यासाठी वतं  नळांचे जाळे थािपत करणे 
आव यक आह ेआिण  ते साठिव याक रता वेगळी जिमनीखालील आिण उंचावरील 
टाक  बसिवणे आव यक आह.े  

(c)  जोडणीचे संपूण जाळे िनळसर जांभ या रंगान ेरंगिवणे आव यक आह.े  

(d)  पुन त सांडपाणी यं णा चांग या ि थतीम ये ठेवली जाईल व ती महारा  

दषूण िनयं ण मंडळा या (एमपीसीबी) िनयमांच,े जर असतील तर, अनुपालन 

करेल. 

 

((((२)२)२)२)        साडंपा याचासाडंपा याचासाडंपा याचासाडंपा याचा    पनुवापरपनुवापरपनुवापरपनुवापर: : : :     

i)  या केलेले सांडपाणी केवळ बागकाम, टॉयलेट ल शग, भूभाग सुशोिभकरण 

(लड के पग), सचन, शीतन मनोरे (कुल ग टावर), कार धुणे, इ यादी कामासाठी 

वापरा यात येईल आिण कोण याही प रि थतीम ये याचा वापर िप यासाठी, 

आंघोळीसाठी कवा कपड ेव भांडी धु यासाठी केला जाणार नाही. 
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ii)  पुन करण केले या पा याची गुणव ा, एमपीसीबी यांनी ठरिवले या िप यास अयो य 

असले या पा या या मानकांशी सुसंगत असावी. 

iii)  मालकान/ेिवकासकान े खरेदीक याशी जागे या/सं थे या मालकाशी कवा 

भोगवटादारां या सं थेशी कवा खरेदीक या या सं थेशी केले या खरेदी कराराम ये, 
िवकासकामाम ये पुन त सांडपाणी यं णा पुरिव यात आली आह े असे नमूद करणे 
आव यक आह,े तसेच एमपीसीबी या आव यकतेनसुार, जर काही असतील तर, ती 

सुि थतीम ये ठेवावी लागेल. 

 

६६६६५५५५.  मलमलमलमल    यायायाया        क पक पक पक प(एसटीपीएसटीपीएसटीपीएसटीपी))))आिणआिणआिणआिण िव हवेाटिव हवेाटिव हवेाटिव हवेाट    

जे भूखंड भारत सरकार या  पयावरण व वन मं ालयाने, वेळोवेळी काढले या अिधसूचने या 

आव यकतानंा/ उपबंधांना आक षत करतात अशा भूखंडाचा िवकास/पुन वकास कामाम ये मल या 

क प (एसटीपी) आिण िव हवेाट व था पुरिव याची तरतूद असेल. 

मल या क प (एसटीपी) आिण िव हवेाट व थचेी तरतूद वर उ लेख केले या 

िवकासकामा ित र  इतर कोण याही िवकासकामासाठी अनु ेय राहील. एसटीपी    आिण िव हवेाट 
व थेची सिव तर योजना अिभलेखात न द असलेले ावसाियक िलिखत व पात मािणत करतील. 

एसटीपी खालील बाब च ेपालन करेल:  

a)  एसटीपी संच सुटसुटीत रचनचेे व पूणत: झाकलेले असतील 

b)  एसटीपी या जागेभोवती कवा सभोवताल या वातावरणाम ये कोणतीही दगुधी नसावी. 

c)  एसटीपी ला सात यपूण संिनयं ण व प रचालनाची आव यकता नसेल आिण वारंवार 

बदल या या अंत: वाहासाठी दखेील संच यो य काय कर यास स म असावा.  

d)  या केले या पा याची गुणव ा िबगर-िप यायो य पा या या मानकांशी जुळणारी असेल व 

याचा वापर बागकाम, टॉयलेट ल शग, भूभाग सुशोिभकरण (लड के पग), सचन, शीतन 

मनोरे (कुल ग टावर), कार धुणे, इ यादी कामासाठी कर यात येईल आिण कोण याही 

प रि थतीम ये याचा वापर िप यासाठी, आंघोळीसाठी कवा कपडे व भांडी धु यासाठी केला 

जाणार नाही. 

e)  या केलेले पाणी जिमनीम ये कवा पा याम ये िव हवेाट लाव यासाठी पयावरणीय दृ ा 

सुरि त असेल. 

f)  मालकाने/िवकासकान े खरेदीक याशी जागे या/सं थे या मालकाशी कवा भोगवटादारां या 

सं थेशी कवा खरेदीक या या सं थेशी केले या खरेदी कराराम ये, िवकासकामाम ये एसटीपी 
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पुरिव यात आली आह ेअसे नमूद करणे आव यक आह,े तसेच एमपीसीबी या आव यकतेनुसार, 

जर काही असतील तर, ती सुि थतीम ये ठेवावी. 

 

६६६६६६६६.        घनघनघनघन    कचराकचराकचराकचरा    िवलगीकरणिवलगीकरणिवलगीकरणिवलगीकरण    

सव इमारत म ये कोरडा कचरा (कागद, लाि टक, धातू, काच इ यादी) आिण ओला कचरा ( स ीय 

कचरा) गोळा कर यासाठी वेगवगे या रंगा या कंु ा ठेव यात येतील. वतं पणे पुन णासाठी/ 

िव हवेाट लाव यापूव  कचरा गोळा कर यासाठी एक ठरािवक जागा नेमून दे यात यावी. 

भारत सरकार या पयावरण व वन मं ालयाने(एमओइएफ), िविहत केले या घातक कचरा व थापन 

मागदशक त वांम ये नमूद के या माणे धोकादायक कच याची िव हवेाट लाव यासाठी (बॅटरी, इ-कचरा, 

दव,े वै क य कचरा इ.क रता) वतं  कंु ा ठेव या जातील. 

मालकाने/िवकासकान ेखरेदीक याशी जागे या/सं थे या मालकाशी कवा भोगवटादारां या सं थेशी कवा 

खरेदीक या या सं थेशी केले या खरेदी कराराम ये, थळावर ओ या कच याच े व थापन कर यात 

येईल असे नमूद करणारा एक खंड समािव  करणे आव यक आह,े तसचे मंु.म.न.पा. या 

आव यकतनेुसार, जर काही असतील तर, ती सुि थतीम ये ठेवावी. 

रा ीय इमारत संिहते या भाग ९ मधील, िवभाग १- पाणी पुरवठा, िन:सारण आिण व छता (घनकचरा 

व थापन अंतभूत) मधील प र छेद ६ माणे घनकचरा व थापन णालीची िनयोजन रचना, 

बांधकाम आिण थापना करावी. 

 

६६६६७७७७....        भभूागभभूागभभूागभभूाग    सुशोिभकरणासाठीसुशोिभकरणासाठीसुशोिभकरणासाठीसुशोिभकरणासाठी    वृववृृवृ     लागवडलागवडलागवडलागवड    

i)  कोण याही भूभागाम ये िवकासकाम अशा कारे कर यात येईल क , वहाय असेल िततपत 

अि त वात असले या वृ ांचे जतन होईल. जेथ ेझाडे तोड याची आव यकता असेल तेथ ेिजतक  

झाडी तोडली जातील या या दु पट झाडांची लागवड कर यात येईल.  

ii)  येक भूखंडाम ये कमान  

(a)  सदर मनोरंजन जागवेरसंपूण भूखंडाम ये, ५ झाड े ित १०० चौ. आिण याचा भाग या 

दरान ेअसतील.    

(b)  उप-िवभागाची कवा अिभ यासाची आव यकता नसले या व याचा भाग या भूखंडाम ये, 

१ झाड ित ८० चौ.मी. व याचा भाग या दरान ेअसतील. 

iii)  झाडांची लागवड करताना,ते आणीबाणी या संगी अि शामक वाहनांना फर यासाठी अडथळा 

ठरणार नाहीत याचा िवचार क न लाव यात येतील. 
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६६६६८८८८.        सागरीसागरीसागरीसागरी    कनाराकनाराकनाराकनारा    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    ेे ेे     ((((सीआरझेडसीआरझेडसीआरझेडसीआरझेड)))) 
या िनयमावलीम ये काहीही समािव  असले तरी, सीआरझेड म ये मोडणा या कोण याही 

िवकासकामावर पयावरण व वन मं ालय (एमओइएफ), यां या, ६ जानवेारी, २०११ या तारखेस 

अ यावत केले या कनारा िनयं ण े  िनयमावली .एस.ओ.१९(इ)चे व याम ये वेळोवेळी केले या 

दु या लाग ूअसतील आिण यानुसार िनयमन केले जाईल. 

 

६६६६९९९९.        पयावरणपयावरणपयावरणपयावरण    भावभावभावभाव    िनधारणिनधारणिनधारणिनधारण    ((((इआयएइआयएइआयएइआयए))))    
१४/०९/२००६ तारखे या सुधा रत पयावरण भाव िनधारण अिधसूचना . S.O.1533 या 

उपबंधांम ये िविन द  के यानुसार ही िनयमावली िवकासकामांना लागू होईल. ना हरकत 

माणप ा या/अिभ ायां या अट चे अनुपालनही मालकाची/िवकासकाची/ क प पुर क याची 

जबाबदारी असेल. 

    

७०७०७०७०. . . .     उजाउजाउजाउजा    कायकायकायकाय मममम    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती    
मालक/ िवकासक/ क प पुर कता भारतीय ह रत इमारत संिहता (आयजीबीसी)/उजा सवंधनइमारत 

संिहता (इसीबीसी) यापैक  कोण याही पयायाची िनवड क  शकतात. आयजीबीसी/इसीबीसी नुसार 

उपकरणे/जोडणी या तरतूदी वेळोवेळी जीओआय/जीओएम या, जर असतील तर, िनदशानुसार 

असतील. 
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प रिशप रिशप रिशप रिश     ----    IIII    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    ४७४७४७४७))))    

    
उ ुंग आिण िवशेष इमारत साठी अित र  अि संर ण आव यकताः- 
 

११११. सवसाधारणसवसाधारणसवसाधारणसवसाधारण 
 भारतीय रा ीय इमारत संिहतेतील अि संर णा या तरतुद िशवाय, मु य अि शमन अिधकारी उ ुगं आिण िवशेष इमारत म ये कवा संकुलामं ये 

अि सुर ा आिण अि शमना या दृ ीकोनातून यांचा भोगवटा आिण उंची यां यावर आधा रत रा त तरतुद  स या क  शकतात. 
 

२२२२. बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम– 

((((११११)  )  )  )  बांधकाम सािह यबांधकाम सािह यबांधकाम सािह यबांधकाम सािह य::::----        

(i) बांधकामाचे वजन सहन करणारे घटक आिण बांधकामाचे असे घटक यां यासाठी आव यक अि ितरोध एक तास कवा यापे ा अिधक 
आह ेअसे वलनिवरोधी सािह याचे बनवलेले असतील. अंतगत फिनश(अंितम कामाचे) सािह य (वॉल पॅनल, लोअर क ह रग इ याद ना) अशा 
सािह याचे बनव यास अनु ेयता असले यांचा आग आिण धूर पसर यापासून IS१६४२, १०६० (वग I) नुसार अ यंत कमी वाळा पसर या या 
मयादपेलीकड ेजाणा यापे ा अिधक दजा नसेल. छताचे अ तर (सी लग लाय न स) वलनिवरोधी कवा ला टरबोड या असतील. 
(ii) िजने आिण मा गकांम ये वलनशील सािह य नसेल. 

2) संरचना मक भाग जसे आधार दणेारे आिण भार सहन करणा या भत ना तीन तासां या अि ितरोध मता असा ात, अडवट( ा जो स) आिण 
छतांना कमान दोन तासांची मता असावी. 

3) अंतगत भती आिण मा गकांना मज यां या अशा े ांपासून वगेळे करणारे िवभाजक यांचा वापर ये या-जा या या मागापे ा इतर कारणांसाठी 
केला जात आह े यांना एक तासापे ा कमी नाही अशा रतीने अि ितरोध मता असावी. अशा भत म ये दरवाजे कवा िवतरण मागािशवाय 
अ या तासापे ा कमी नाही अशा रतीने इतर कोण याही कारे उघडीक नसावी. अ ी िवभाग (फायरवॉ स) या इमारतीचे पोटिवभाजन आग 
पसर यापासून ितबंध कर यासाठी करतात यांना दोन तासांपे ा कमी नाही असा अि ितरोध दजा असावा. 

4) िखड या आिण दरवाजे वगळता फसाडम ये वलनिवरोधी इमारत सािह याचा वापर करावा. खालील मज यावरील उघडीकाची वरील जागा 
आिण वरील मज यावरील उघडक ची खालील जागा यां यातील अंतर कमान ०.९ मीटर असेल, जेणेक न आगीला मज यांदर यान कमान ०.९ 
मीटर अंतरावर वास करावा लागेल. 

 

३.३.३.३. बदंी त िजनेबदंी त िजनेबदंी त िजनेबदंी त िजन:े- 
(१) बंदी त िज या या आतील भती दोन तासांपे ा कमी नाही अशा अि ितरोधासह िवटा कवा आरसीसी बाधंकामा या असा ात. बं द त 
िज यांपयत वायवुीजन असललेा मा गकेतून जाता येईल आिण यांना कमान अधा तास अि ितरोध दणेा या वयंचिलत दारामंधून वेशमाग असावा. 
सदर दरवाजे सुटके या दशेने उघडणारे एकच झो यासारखे असतील. दरवाजांना चेक से शन डोअर लोजस लावलेले असावेत. िज याचा जिमनीवर 
उतर याचा भाग हा सामाियक मा गकेचा भाग असणार नाही. 
(२) इमारती या बाहरेील भतीशी सलं  िज यांना येक मज या या पातळीवर कवा म य पातळीवर कवा पयावरणाशी संल  वायुवीजन असावे. 
(३) सवात वरील बाजूवर कायम व पी हट संल  बांधकामा या समोरासमोर या बाजूम ये कमान ५ ट े  छेद े ावर आिण बाहरेील भतीवर ०.५ 
चौ. मीटरपे ा कमी नसेल अशा े फळा या उतर या या पातळीवर मोकळी गवा े दली. शा टचे छत आजूबाजू या छता या तुलनेत कमान १ मीटर 
अिधक उंचीवर असाव.े िज या या अंतगत संल  भतीवर कोण याही कार या चमकणा-या कवा काचे या िवटा लाव यात येऊ नयेत. िजना 
इमारती या क थानी असेल आिण येक मज या या पातळीवर वायुवीजन उतर या या जागेवर हवेशीरपणा श य नसेल तर िवजेवर चालणा या 
भा या या मा यमातून ५ िमिम वॉटर गेज दाब राखला जावा. 
(४) िज यां या शा टवर दाब आण याची यं णा अशा रतीने बसवलेली असावी क  ती वयंचिलत असेल आिण मानवी प दतीनेसु दा चालेल जे हा 
वयंचिलत अि सूचक गजर यं णा सु  होईल. 

 
४.४.४.४. बं द त बं द त बं द त बं द त उउउउ ााााहनःहनःहनःहनः---- 

(१) उ ाहनां या बं द त भती या दोन तासांपे ा कमी नसेल अशा कार या अि ितरोधक असा ात. शा टना कायम व पी हट १८०० 
िमिमपे ा कमी नाही (०.२ चौ. मीटर) इत या उंचीवर मोक या जागेवर असावा. उ ाहनां या मोटर खो या ाधा याने शा ट यावर 
असा ात आिण उ ाहनां या शा टपासून सभोवताली भत बांधून कवा मोटर खो यां या मज यापासून वतं  असा ात. 

(२) उ ाहनां या थां या या ठकाणाचे दरवाजे हवेशीर कवा दाब असले या मा गका/क ा(लॉबी)म ये उघडतील आिण यांना एक तासापे ा कमी 
नाही अशा रतीने अि ितरोध असेल 

(३) एका उ ाहना या सा ातील (िल ट बँक) उ ाहनांची सं या चारपे ा अिधक नसेल. एखा ा िल ट या सा ातील अि शमन उ ाहनाचा 
शा ट एकमेकांपासनू िवटां या कवा आर सी सी भती ारे  दोन तासांपे ा कमी नसेल अशा रतीने अि ितरोधक असेल. उ ाहन क ा या 
दरवाजातील एक तासापे ा कमी नाही असे अि रोधक मता असलेले असावेत. 
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(४) उ ाहनाचा शा ट आिण उ ाहन मा गका इमारती या क थानी अस यास िवजेने चालवले या लोअरने घनदाब २ िमिमपे ा कमी नाही आिण 
३ िमिमपे ा अिधक नाही असा वॉटर गॅज उ ाहना या मा गकेत राखला जाईल आिण उ ाहना या शा टम ये घनदाब ५ िमिमपे ा कमी नाही 
असा वॉटर गॅज उ ाहन शा टम ये राखला जाईल. उ ाहन शा ट आिण उ ाहन मा गकेवर दाब आण यासाठी यं णा अशा रतीने लाव यात 
येईल, जी वयंचिलत असेल आिण मानवी प दतीने सु दा चालेल. जे हा वयंचिलत अि सूचक गजर यं णा चालू होईल सदर यं णेत मानवी 
प दतीने काम कर या या सिुवधाही असतील. 

(५) इमारती या क थानी ि थत अस यास उ ाहना या मा गकेतून िनकास अ या तासा या अि ितरोधक यं णेसोबत आपोआप बंद होणा या धूर 
रोधक दरवाजा या मा यमातून असेल. 

(६) उ ाहन मशीन खोली वतं  असेल आिण इतर कोण याही कार या इतर मशीन यात नसा ात. 
(७) उ ाहने सामा यतः तळघराम ये उघडणार नाहीत. तथािप, एखाद े उ ाहनाला तळघरा या पातळीपयत जात अस यास तळघरा या येक 

पातळीवर उ ाहना या मा गकेत दाब दलेला असावा आिण उव रत तळघरां या े ांपासून दोन तासां या अि ितरोधासह धूर कायाि वत 
अि ितबंधक दरवाजाने वतं  केलेले असेल. सदर दरवाजे धूर शोधकासोबत जोडले या िव ुतचंुबक य साधना ारे उघडून ठेवणा या 
प रि थतीत ठेवले जाऊ शकतील. 

 
५.५.५.५. बाहरेील िखड याबाहरेील िखड याबाहरेील िखड याबाहरेील िखड या 

बा  बाजूस उघडणा-या िखड यांचे मज यावरील े फळ एकूण मज या या े फळा या अडीच ट यांपे ा कमी नसावे. सदर िखड यांची कुलूपे 
कॅरेज चावी कारातील बजेट कुलुपाने बसव यात यावीत (जी अि शमन अिधका या या कु हाडीने उघडता येतील). 
 

६.६.६.६. अि शमन अि शमन अि शमन अि शमन उ ाहउ ाहउ ाहउ ाहनेननेेन े
अि शमन उ ाहनासाठी खालील तरतुदी के या जातील.- 

(a) अि शमन दला या कमचा यांना वरील मज यावर कमीत कमी वेळात पोहोचता यावे यासाठी एक कवा अिधक उ ाहने अशा रतीन े
संक पिचि त असतील जी अशा कडून आप कालीन प रि थतीत िवशेष वापरासाठी उपल ध असतील आिण येक मज या या िनवासी/ 
राह यायो य चटई े ापयत यांना थटे वेश सुकर असतील. 

(b) उ ाहनाचे चटई े  १.४ चौ. मीटरपे ा कमी नसेल आिण १.१२ मीटरचे कमान मोजमाप असेल. यांची ५४५ कलोपे ा ८ चे उ ाहन 
कमी नाही अशी भार सहन कर याची मता असेल आिण वयंचिलत दरवाजे असतील. 

(c) इमारतीम ये वीजपुरव ाबरोबरच पुरेशा मते या जनरेटरमधून पयायी वीजपुरवठा केला जाईल आिण या या केब स आगीपासून सुरि त 
अशा मागान ेजातील, हणजे उ ाहनाचा शा टमधून. सवसाधारण वीजपुरवठा बंद झा यास, तो आपोआप पयायी पुरव ावर जाईल. अपाटमट 
इमारत साठी सदर चजओ हर वीजपुरवठा मनु या ारे चालव या जाणा या चजओ हर ि वचने संचािलत केला जाईल. 

(d) अि शमन उ ाहनाचे चलन वेश ारावर उ ाहना लगत असले या चिलत व न काच लावले या दोन बटणां या ि वचने कवा सा या खु ीने 
केले जाईल. ि वच सु  असतो ते हा लँ डग कॉल पॉइं स अकायरत होतात आिण उ ाहन केवळ काळजी िनयं णावर कवा ाधा य िनयं ण 
साधनावर चालेल. जे हा हा ि वच बंद होतो ते हा उ ाहन पूववत काम करेल. सदर उ ाहनाचा वापर भोगवटादारांकडून सवसाधारण 
कालावधीत केला जाऊ शकतो. 

(e) उ ाहन लँ डग दरवाजांवर प  दसले अशा रतीने "फायर िल ट" ह ेश द ित द  रंगात रंगव यात यावेत. 
(f) उ ाहनांसाठी आकंुचन पावणारा दरवाजा लाव यास परवानगी नाही. सदर उ ाहनांना कमान एक तास अि ितरोधक मता असलेले भरीव 

दरवाजे लाव यात यावेत. 
(g) आगी या उ ाहनाचा वेग असा असावा क यामुळे ते तळ मज याव न सवात वर या मज यावर एका िमिनटात पोहोचेल. 

 

७.७.७.७. तळघरेतळघरेतळघरेतळघरे::::----    

(1) येक तळघराला वतं  वायुवीजनाची यं णा असेल. एकूण चटई े ा या २.५ ट यांपे ा कमी नाही अशा रतीने हट लाव यात यावेत 
आिण ते तळघरा या प रघात समानपणे िवखुरलेले असावेत आिण कवा ठसूळ/ तुट यासार या टॉल बोड लाइ स कवा मा गका दव े(पे हमट 
लाइट) कवा शा ट या मा यमातून दे यात यावेत. पयायाने हवा आत यणेारी एक यं णा तळघरा या मज या या पातळीवर दे यात यावी 
आिण तळघरा या छतां या पातळीत धूर बाहरे जा याची यं णा असावी. आत येणाऱी आिण बाहरे जाणाऱी यं णा तळमज यावर समा  होईल 
िजथे टॉल बोड कवा मा गका दवे पवू माणे असतील आिण तळघरा या मज यावर ताजी हवा पोहोचवणारे निलका माग (Dusk) बसवावेत. 
टॉलबोड आिण मा गका दवे अशा रतीने असतील जे अि शमन दला या कमचा यांना तसेच सुटका चमूला असतील आिण सुटका मागाजवळ 
यावर धुराडी ( मोक आऊटलेट) कवा गवा  (एअर इनलेट) वेशसुकर आिण सेवा े  प पणे नमूद केलेले असले. 

 

(2) तळघरांचे िजने (अ) बं द त कारात असतील आिण यांना दोन तासापंे ा कमी नाही अशा रतीने अि रोधन मता असेल (ब) ते तळघऱा या 
प रसरात ि थत असतील आिण केवळ मोक या हवेतून तळा या पातळीवर वेश करता येईल आिण अशा ि थतीत असतील िजथून तळघऱात 
लालगलेली आग इमारत या तळघरात आिण वरील मज यांना असले या िनकासाम य े वेश करणार नाहीत आिण (क) एक तासाची अि रोधक 

मता असले या  आपोआप बंद होणा या दरवाजांसोबत असले या मा गकेतून तळघऱाशी  जोडले जाईल. वासाचे अंतर १८.५० मीटरपे ा 
अिधक अस यास यो य ठकाणी अित र  िजने ावे. 
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(3) आत येणारे निलकामाग सव तळघरां या पातळीपयत जातील, परंतु येक तळघऱ आिण तळघऱ िवभागाला वतं  धूराडी कवा निलकामाग 
दले जातील. 

(4) तळघरा या खालील पात यांव न यांि क  प तीने धूर बाहरे सोडणा या गवा  यं णाही द या जातील. सदर यं णेची संक पिच े अशी 
असावी क  जी थािपत कर यात आ यास उ णता संवेदन शोधक कवा फवारक चालू के यावर सु  होतील आिण दजा मक एककांपे ा यांची 
कामिगरी खूप चांगली असेल. यं णेम ये मानवी काराने सु  कर याचीही सुिवधा असेल आिण याची संक पिच े ५५० अंश सेि सयसपे ा 
कमी नाही अशा तापमानावर काम कर यासाठी केलेली असतील.  

(5) वायू इंधनावर चालणारी वयंपाकघरे तळघरात अनु ेय असणार नाहीत. 
 

८.८.८.८. चटई े  िवभाजन (अि िवभाग)चटई े  िवभाजन (अि िवभाग)चटई े  िवभाजन (अि िवभाग)चटई े  िवभाजन (अि िवभाग) 
मज यांवर आिण तळघरांम ये चटई े  िवभाजन एनबीसी या तरतुद माणे असाव.े 
 

९.९.९.९. सवेा निलकामागसवेा निलकामागसवेा निलकामागसवेा निलकामाग.... 

(1) सेवा निलकामाग दोन तासांपे ा कमी नाही अशा अि ितरोध असले या भत नी बं द त केलेले असतील  .पाहणी कवा पोहोचमागासाठी 
दरवाजांना दोन तासापंे ा कमी नाही अशा रतीने अि ितरोध असणे आव यक आह.े 

(2) निलकामागाचे छदे े  १ चौ. मीटरपे ा अिधक अस यास ते मज याव न या ठकाणा न जाते अशा ठकाणी वलनिवरोधी हल या 
सािह याने सील कर यात यावे. कोणालाही सेवा पाइपसाठी कवा वायुवीजन असले या मो ा पाइपसाठी निलकामागातील सील भेदाव ेआिण 
अशा कोण याही पाइप कवा मो ा पाइप या श य ितत या जवळ ते लावावे. 

(3) एक कायम व पी गवा  सवेा शा ट या वरील बाजूस ४६० चौ. सेमी कवा ६.२५ समेीपे ा कमी नाही, अशा रतीने येक शा ट या ९०० 
चौ. सेमी े ाक रता जे जा त असेल ते दे यात यावी. 

 

१०१०१०१०. र यजू शू स आिण र यूज चबसर यजू शू स आिण र यूज चबसर यजू शू स आिण र यूज चबसर यजू शू स आिण र यूज चबस.... 

(1) र यूज शू सखालील हॉपस, चांगल े वायुवीजन असले या ठकाणी असावेत आिण अखंड शू स वरील बाजूस छता या पातळी या वरील 
िनकासासह आिण याला संल  भत, दोन तासांपे ा कमी नाही अशा अ वलनशील सािह याने बनवलेली असेल. हॉपस या या संल  
िज यांम ये ि थत नसतील. 

(2) पाहणी पटल आिण हॉपर या दरवाजांना हलके फ ट स, धातूचे दरवाजे, आ छादने लावलेली असतील जे एक तासापे ा कमी नाही अशा 
अि ितरोधक मतेचे असतील. लॅप कारातील हणजे आत ढकल या या कवा वर उचल याचे दरवाजे/ आ छादने अनु ेय नसतील. 

(3) र यूज शू स िज यां या भत म य ेआिण वातानुकूलन शा टम ये दऊे नयेत. 
(4) र यूज चबसना अ वलनशील आिण असि छ  असले या सािह याने बनवले या भती आिण मानके कवा छत असेल आिण दोन तासांपे ा कमी 

नाही असा अि ितरोध असेल. ते िनकास मागापासून सुरि त अंतरावर ि थत असतील. 
 

११.११.११.११. बाधंकाम सवेाबाधंकाम सवेाबाधंकाम सवेाबाधंकाम सवेा 
 

(१) (१) (१) (१) िव तु सवेािव तु सवेािव तु सवेािव तु सवेा    
a. वीजिवतरण तारा एका वतं  निलकामागात थािपत कर यात या ात . िलकामाग येक मज यावर निलकामागाइतके अि ितरोधन 

असले या अ वलनशील सािह याने सील कर यात यावा. 
b. जलवािह या, दरू वनी वािह या, इंटरकॉम वािह या, गॅस पाइ स कवा इतर कोण याही सेवा वािह या वीज वािह यांसाठी असले या 

निलकामागात समािव  क  नयेत. 
c. पा या या पंप, उ ाहने, िजने आिण कॉ रडॉर दवाब ी आिण दाब यं णसेाठी लोअस मु य ि वच िगअर पटलमधून थेट वतं  मडंलात 

दे यात येतील आिण सदर मंडल वतं  निलकांम ये लाव यात येतील यामुळे एखा ा मडंलात आग लाग यास याचा प रणाम इतरांवर 
होणार नाही. मह वा या सेवा मंडलात िनयंि त करणा या मु य ि वचना प  लबेले लाव यात यावीत. 

d. पाहणी पटल दरवाजे आिण शा टमधील इतर कोणतेही वेशसुकर अस यास यांना हवाबंद अि शमन दरवाजे असावेत. यांची अि रोधन 
मता दोन तासांपे ा कमी नसेल. 

e. फॉ स सी लगम ये आिण शा टमधील उ , म यम आिण कमी हो टेजचे वाय रग धातू या निलकेम ये असावेत. 
f. तळमज यावर एक वतं  आिण वायुवीजन असलेली सेवा खोली बाहे न कवा मा गके ारे वीजपुरवठा अनु ीधारका या सेवेतून आिण 

पयायी पुरवठा वािह यांमधून बंद कर या या उ ाने, थेट पोहोचमागासह तळमज यावर दे यात यावी. सेवा खोलीसाठी दे यात येणारे 
दरवाजे दोन तासापंे ा कमी नाही अशा रतीने अि ितरोधक कारातील असावते. 

g. अनु ीधारक वरील मज यांवर मीटर दे यास तयार अस यास अनु ीधारका या वायरी एका निलकामागा ारे िवभािजत क न वतं  
के या जा ात. वरील मज यांवर मीटर खो या संल  िज यांम ये उघडणार नाहीत आिण वायुवीजनासाठी या बाहरेील मोक या हवेत 
असा ात. 

h. पी हीसी वायर ना थािपत के यानंतर अित र  आ छादन कवा संर ण संयुगां या फवा यां ारे दले जावे. 
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(२)(२)(२)(२)    नागरी वायूनागरी वायूनागरी वायूनागरी वायू    ////    व या वाय ूपरुवठा निलकाव या वाय ूपरुवठा निलकाव या वाय ूपरुवठा निलकाव या वाय ूपरुवठा निलका    
सदर निलका शा टमधून िवशेषतः या उ शेाने जातील आिण या बाहरेील भत वर िज यांपासून दरू असतील. सदर शा ट आिण इतर मज यांम ये 
कोण याही कारची आंतरजोडणी नसेल. गॅसची मीटस तळमज यावरील उ म वायुवीजन असले या एका सयुो य बांधीव धातू या कपाटात 
असतील. 
 

(३) (३) (३) (३) िजन ेआिणिजन ेआिणिजन ेआिणिजन ेआिण    मा गकेमधील दवाब ीमा गकेमधील दवाब ीमा गकेमधील दवाब ीमा गकेमधील दवाब ी    
(a) िजने आिण मा गकेमधील काशयोजना वतं  मंडलात असावी आिण वतं र या जोडलेली असावी, जेणेक न ते तळमज यावरील एका 

ि वच थापने ारे चागं या रतीने चािलत केल े जातील आिण अि शमनकम साठी ते वैयि क काश थळां या िनयं णाची प रि थती 
काहीही असली तरी वेशसुकर असतील. 

(b) िजने आिण मा गकेमधील काशयोजना पोटिनयम मांक (४) म ये िविहत के या माणे पयायी पुरव ालाही जोडलेली असावी. तथािप, ३२ 
मीटरपे ा कमी उंची या जमावा या आिण सं था मक इमारत साठी िवजेचा पयायी ोत मु य वीजवािह यांनी सात याने चाज केले या 
बॅटरी ारे कर याची तरतूद असावी. 

(c) डबल ो ि वचेस िजने आिण मा गकेमधील काशयोजना एकाच वेळी दोन वीजपुरव ा या ोतांना जोडली जाणार नाही याची खा ी 
कर यासाठी थािपत केले जातील. एक डबल ो ि वच ता पुरता वीजपुरवठा बंद कर यासाठी सेवा खोलीम ये थािपत केला जाईल. 

(d) ब मजली उ ुंग आिण िवशेष इमारत मधील िज याकरीता/मा गकांकरीता आपातकालीन द ांची तरतूद असावी. 
  

(४) (४) (४) (४)     वीजपरुव ाचा पयायी ोतवीजपरुव ाचा पयायी ोतवीजपरुव ाचा पयायी ोतवीजपरुव ाचा पयायी ोत    
िजने आिण कॉ रडॉरमधील काश मडंल, अि शमन उ ाहने, अित र  फायर पं स, दाब पंखे आिण भात,े सवसाधारण वीजपुरवठा बंद झा यास 
धूर बाहरे काढणा या आिण डॅ पर यं णा यांना वीजपुरवठा कर यासाठी ता पुर या व पातील िव ुत जिन  थािपत कर यात येईल. जिन ाकड े
उ िनदिशत सव मशीन आिण मंडले यांचा सु वातीचा वीज वाह घे याची मता असेल. अित र  पंप िडझेल इंिजनाने चालेल अस यास िव ुत 
जिन ाचा पुरवठा अित र  यं ात जोड याची गरज नाही. 
 

(५)(५)(५)(५)    रोिहरोिहरोिहरोिह     
a) रोिह े तळघरात थािपत अस यास ती पिह या तळघराम ये तळघरा या प रसरातील वतं  अि ितरोधक खोलीम ये असेल याची 

अि ितरोधन 4 तासांचे असेल .या खो या काबन डायऑॅ साइड कवा बीसीएफ थािपत यं णे ारे रोिह ां या संर णासाठी संरि त 
असतील  .खोली या वेश ाराला दोन तासां या अि ितरोध दजाची टीलची दारे लावलेली असतील .पुरेशा उंची चे कब  )िसली (

वेश ाराजवळ एखा ा नादु त रोिह ामधून तेलाचा वाह तळघरा या इतर भागांम ये जा यापासून ितबंध कर यासाठी  ावेत .
रोिह ा या खोलीकड ेथेट वेशमाग ाधा यान ेबाहे न ावा . याचे ि वच िगअस वतं  खोलीत रोिह  मंचापासून वेगळे असावेत या या 
भती चार तासांपे ा कमी नाही अशा अि ितरोध असतील. 

b) तळघरात ि थत अस यास रोिह ांचे वयंचिलत उ  दाब जलफवारणी यं णेने (फेसाळणा या) संर ण दलेले असावे. 
c) तळमज यावर ि थत रोिह े चार तासां या अि ितरोधक मता असले या अि ितरोधक भत नी संकुला या इतर भागापंासनू वतं  

केलेली असतील. 
d) ती वरील मज यांवर ि थत नसतील. 
e) रोिह ांचे संपूण तेल सामावून घे याची मता असले या आरसीसी बांधकामाची टाक  खालील पात यांवर दली जाईल यातून आप कालीन 

प रि थतीत कॅच िपटमधून तेल गोळा करता येईल. कॅच िपटपासून टाक ला जोडणारी निलका अ वलनशील बांधकामाची असेल आिण याला 
अि ितरोधक लावला जाईल. 
 

(६) (६) (६) (६) वातानकूुलनवातानकूुलनवातानकूुलनवातानकूुलन    
a) सुटका माग जसे क , िजने, सामाियक मा गका, उ ाहन मा गका इ याद चा वापर हवा परतीचे माग हणून केले जाऊ नयेत. 

b) निलका माग आयएस-६५५-१९६३ मटेल एअर ड स (सुधा रत) जाड धातू वाप न बांधलेले असावते. 
c) िजथे निलकामाग अि रोधक भती कवा मज यांव न जातात िजथे निलकामागाभोवती असले या उघडणा या जागा अि रोधक सािह य जस े

अॅ बे टॉस कवा ह न युलायर काँ ट लास वूलने सील केले या असा ात. 
d) श य असेल तेथे फॉ स सी लग वरील जागेऐवजी धातू या निलकामागाचा वापर हवा परती या मागासाठीही कर यात यावा. 
e) निलकामाग यं णा रोधक कर यासाठी वापर यात आलेले सािह य (बाहरे कवा आत) लास वूल, िनओ ेन फे सगसह पन लास अशा अ-

वाला ाही सािह यांचा वापर क न बनवलेल ेअसावे. 
f) येक मज यावरील ७५० चौ.मीटरपे ा अिधक े  अि ितरोधक भतीने वतं  केललेा असेल आिण वतं  कर यासाठी आपोआप 

चालणारे अि शमन डॅ पस िजथे निलकामाग अि रोधक भत मधून जात असतील ितथे ावे. अि शमन डॅ पस मानवी प तीने चालव याची 
मता असलेले असावेत. 

g) मज यांची े े, मा गका इ याद ना सवेा दणेारे वायू निलकामाग बंदी त िज यामधून नसावेत. 



 

 

HeefjefMe<ìs DeeefCe pees[He$es [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

327 

h) एएचयू (AHU) श य ितत या कारे येक मज यासाठी वतं  असावेत आिण येक मज यासाठी वायू निलकामाग वतं  असतील आिण 
इतर कोण याही मज या या निलकामागाशी यांची कोण याही कारे आंतरजोडणी नसावी. 

i) वयंचिलत अि शमन डॅ पस येक मज यावरील येक िवभागात ताजी हवा आत आणणा या निलकामागा या ाराशी आिण परती या 
हवे या निलकामागाशी दलेले असतील. यांची रचना अशा प तीने असेल यातून हवे या वहना या दशेने ते गु वाकषणाने बंद होतील 
आिण धूर शोधक यं णा सु  झा यावर ते घ  बंद राहतील. 

j) एएचयू (AHU) एकापे ा अिधक मज यांसाठी सेवा दते अस यास उ िनदिशत आव यकता खाली दले या अट खेरीज एक  आण या 
जातीलः- 

(i) धूर शोधक यं णेवर काम करणा या वयंचिलत अि शमन डॅ पस ारे सुयो य रचना करा ात यातून येक मज यावरील सव 
निलकामाग मु य मागापासनू वतं  असतील. 
(ii) जे हा एखादी वयंचिलत गजरसूचक यं णा सु  होईल ते हा वातानुकूलन यं णेची संबंधीत एएचयू (AHU) आपोआप बंद होतील. 

k) एएचयू (AHU) मधील हवेचे फ टस अ- वाला ाही सािह याचे बनवलेले असावेत. 
l) एएचयू (AHU) खोलीचा वापर कोण याही कार या वलनशील सािह या या साठवणुक साठी क  नये. 
m) पाहणी पटल मु य ं कग िवभागात निलकामागात जमा झालेली धूळ काढून टाक याची सुिवधा दे यासाठी आिण अि शमन डॅ पस या 

प रर णासाठी वेशमाग दे यासाठी दले जातील. 
n) कोण याही निलकामागा या १५ समेीपे ा कमी अंतरावर वाला ाही सािह य असा निलकामाग यो य रतीने बं द त आिण अ- वाला ाही 

सािह याने संरि त ( लास वूल) कवा िनओ ेन फे सगसह पन लास बं द त आिण अॅ युिमिनयम या प याने आ छा दत कमान ३.२ िममी 
जाड असेल आिण ते सहजपणे उ णतेचे वाहक नसतील, या अटी पूण के यािशवाय लाव यात येऊ नयेत. 

o) फॉ स सी ल स, रनस आिण स पडस यां यासाठी वापर यात आलेले सािह य अ वलनशील कारातील असेल. 
 

(७) (७) (७) (७) बॉबॉबॉबॉयलर खोलीयलर खोलीयलर खोलीयलर खोली    
बॉयलर आिण बॉयलर खो या भारतीय बॉयलस काय ा या अनु प असतील. खालील अित र  घटकांचा िवचार बॉयलर/बॉयलर खो यां या 
थानासाठी केला गेला पािहजे.: 

(a) बॉयलस खालील तळघरात अनुमती दऊे नये, परंतु यांना पिह या पातळीवरील तळघऱांम ये आिण सुटके या मागापासनू दरू अस यास 
अनुमती दली जाईल. 

(b) तळघरा या प रिमतीवर ि थत ४ तासां या अि ितरोधक दजा या अि ितरोधक खोलीत बॉयलस थािपत असतील. खालील पातळीवर 
कॅचिपटची तरतूद करावी. 

(c) सदर खोलीला वेश दोन तासां या अि रोधक मता असले या जोड दरवाजाने दला जाईल. 
(d) बॉयलर या खोलीला ताजी हवा आत आणणारी आिण वातावरणात थेट धूर बाहरे सोडणाऱी गवा े दली जातील. 
(e) बॉयलरक रता भ ी तेल टाक  जर बाजू या खोलीत अस यास चार तासां या अि ितरोधक दजा या भतीनी िवभािजत असावी. अशा 

खोलीला वेशाग दहुरेी जोडमागाने असावा. पुरेशा उंचीचे कव वेश ाराजवळ टाक ची गळती झा यास तेलाचा वाह बॉयलर खोलीत 
ितबंध कर यासाठी ावेत 

(f) फेस आत ये याचे माग इमारती या बाहरेील भत वर तळमज याजवळ ावे यामुळे आग लाग या या प रि थतीत अि शमन सेवांना 
फेसाचा वापर करता येईल. 
 

१२.१२.१२.१२. थमोपचार आिणथमोपचार आिणथमोपचार आिणथमोपचार आिण    अि शमन उपकरणाचंी तरतदूअि शमन उपकरणाचंी तरतदूअि शमन उपकरणाचंी तरतदूअि शमन उपकरणाचंी तरतदू    
1) थमोपचार अि शमन उपकरणे तळघरे ,उ ाहनां या खो या इ याद सह सव मज यांवर सावजिनक इमारत म ये थमोपचार अि शमन 

सुिवधा पुरव यासाठी िशफारशी आयएसः २२१७:१९६३ नुसार दली जातील. 
2) अि शमन उपकरणे वा न ने यायो य थमोपचार अि शमन उपकरणांची िनवड, थापना आिण प रर ण संिहता आयएस २१९०:१९७१ 

नुसार इमारतीम ये िवत रत केली जातील. 
 

१३.१३.१३.१३. ि थर अि शमन थापनाि थर अि शमन थापनाि थर अि शमन थापनाि थर अि शमन थापना        
1) इमारत ना आ  उ वमाग  ,आ  उ वमाग आिण अधोमाग  ,वयंचिलत फवारणी यं णा ,उ  दाबाखाली जलफवारणी कवा फेस िन मती 

यं णे ारे खालील उपकलम )२  (ते ) ६  (म ये िनयत के या माणे सरंि त केले जाईलः 
2) पाणी साठवणुक या टा या आिण अि शमन पंपां या मतेसह आ  उ वमाग, आ  उ वमाग आिण आ  कॉनर खालील त यात दे यात 

आले या आव यकतां या सुसंगत असतील. 
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त ात ात ात ा    
अि शमन थापनासंाठी गरजाअि शमन थापनासंाठी गरजाअि शमन थापनासंाठी गरजाअि शमन थापनासंाठी गरजा 

अनु 
. 

इमारत भोगव ाचा 
कार 

 

आव यकता 
पाणीपुरवठा पंप मता 

थापनेचा 
कार 

भुयारी ि थर 
टाक  

ग ीवरील 
टाक  

तळघराजवळील ि थर टाक  ग ीची पातळी 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 

१ ३२ मीटरपे ा कमी 
उंची या िनवासी इमारती 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

२ िनवासी इमारती - 

(अ) ३२ मीटरपे ा अिधक 
उंची या परंतु ७० 
मीटरपे ा अिधक नाहीत 
(भूखंड े फळ ६०० चौ. 
मीटरपे ा कमी अस यास) 
दसु या मज यापयत 
खरेदी/ वािणि यक 

े ासह  
 

(ब) ३२ मीटरपे ा अिधक 
उंची या परंतु ७० 
मीटरपे ा अिधक नाहीत 
(भूखंड े फळ ६०० चौ. 
मीटरपे ा जा त 
अस यास) दसु या 
मज यापयत खरेदी/ 
वािणि यक े ासह  
 

(क) ७० मीटरपे ा अिधक  

 

 
आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 
 

 

 

 
आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 
 

 
 
 
 
आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 

 

 
५०,००० 
िलटर 
 

 

 

 

 
१,५०,००० 
िलटर  
 

 

 

 

 
३,००,००० 
िलटर 

 

 
 ३०,००० 
िलटर  
 

 

 

 

 
३०,००० 
िलटर  
 

 

 

 

 
५०,००० 
िलटर 

 

 
सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

२४०० िलटर 
 

 

 
सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

२४०० िलटर 
 

 

 
सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

२८०० िलटर 

 

 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 

 

 

 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 

 

 

 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 

३ िबगर िनवासी / िवशेष 
कार या इमारत साठी  

 

(अ) १५ मीटरपयत उंच 

 

(ब) शै िणक इमारती 
वगळता १५ मीटरपे ा 
अिधक परंतु ३२ 
मीटरपे ा अिधक उंच 
नसले या 
 

(क) शै िणक इमारती 
वगळता ३२ मीटरपे ा 
अिधक परंतु ७० 
मीटरपे ा अिधक उंच 
नसले या (भूखंडाचे 

े फळ ६०० 
चौ.मीटरपे ा कमी 
अस यास) 
 

 

 

 
िनरंक 
 
आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 
 

 
आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
५०,००० 
िलटर 
१,००,००० 
िलटर  
 

 

 
१,००,००० 
िलटर  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
िनरंक 
 
२०,००० 
िलटर  
 

 

 
३०,००० 
िलटर  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
िनरंक 
 
सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

१४०० िलटर 
 

 
सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

२४०० िलटर 
 
 
 

 

 

 

 

 
िनरंक 
 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 

 

 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 
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(ड) ३२ मीटरपे ा अिधक 
परंतु ७० मीटरपे ा 
अिधक उंच नसले या 
(भूखंडाचे े फळ ६०० 
चौ.मीटरपे ा जा त 
अस यास) 
 

इ) ७० मीटरपे ा अिधक 

उंच असले या इमारती. 
(भूखंडाचे े फळ ६०० 
चौ.मीटरपे ा जा त 
अस यास) 

आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 
 

 

 
आ  उ वमाग 
तसेच 
अधोगमन माग 
 

१,५०,००० 
िलटर  
 

 

 

 
३,००,००० 
िलटर. 

 
३०,००० 
िलटर  
 

 

 

 
५०,००० 
िलटर 

सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

२४०० िलटर 
 

 

 
सव  हाय ंटवर ३.२ कलो/ 
चौ. सेमी.पे ा कमी नाही अशा 
रतीने दाब दणेारे ित िमिनट 

२८०० िलटर 

 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 

 

 
सव  हाय टंवर ३.२ 
कलो/ चौ. सेमी.पे ा कमी 

नाही अशा रतीने दाब दणेारे 
ित िमिनट ९०० िलटर 

 

 
टीपः 

१. संर क प तीचा अवलबं कर याइतका धोका अस यास, वरील कोण याही ेणीम ये वयंचिलत फवारणी/ सचन/ ठबक सचन प तीचा 
समावेश करावा.  

२. आवारात कमान दोन हाय टंची तरतूद करावी. 

३. आ  उ वमाग तसेच अधोगमन माग ही रचना इमारतीम ये अि शमनासाठी उ या चढणा-या पाइप ारे याचा अतंगत ास १० समेीपे ा कमी 
नाही येक मज या या पातळीवरील हाय टं आिण होझ रीलसह जो अि शमन उ ासाठी ऊ व जल/ साठवणकु या टाक त बू टर पंप, चेक 
हॉ ह आिण नॉन रटन हॉ ह (जे टाक या शेवटी आह)े माफत जोडले आहते आिण अि  पंप, गेट आिण नॉन रटन हॉ ह भूिमगत ि थर 

टाक वर असून अशी रचना असेल. 
४. उ  िनदिशत पपंची कामिगरी २००० पे ा अिधक नाही अशा आरपीएमवर असेल. 

५. पा याचे उ िनदिशत माण खास अि शमनासाठी असेल आिण याचा वापर घरगुती/ कवा इतर गो साठी केला जाऊ शकणार नाही. भुयारी 
ि थर पा या या टाक चा अिभ यास सीएफओ/ सीएफओ िनयमपुि तकेतील िनदिशत आव यकतांनुसार असेल. 

६. ३२ मीटरपे ा अिधक िबगरिनवासी इमारत म ये रायझरचा आकार १५ सेमी असेल (अंतगत ास) यासोबत दोन हाय ंट आऊटले स आिण 
होझ रील येक मज यावर असावेत. 

७. मोबाइल पपंमधून उ वमागामधील पा याचा दाब थेट वाढव यासाठी सुिवधा  आ  उ वमाग यं णेत सुयो य अि शमन सवेा आंतरजोड यांसह 
(दोन ६३ िमिम इनले ससोबत १० समेी राय झग मेन आिण चार ६३ िमिम इनलेट १५सेमी ासा या राय झग मेन या तपासणी हॉ हसह 
एक  आणून) नॉन रटन हॉ ह आिण एक गेट हॉ हची सुिवधा ावी.  

८. होझ रीलः होझ रीलसाठी रबरी निलकेचा अंतगत ास कमान १९ िमिम असला पािहजे. ४०८ िमिमची आकारा या तोटीची एक बंद 
कर याची बाजू बरोबर तरतूद करावी. 

    

((((३३३३) ) ) ) आ  उ वमाग ित ापनाआ  उ वमाग ित ापनाआ  उ वमाग ित ापनाआ  उ वमाग ित ापना        
ते उ ुंग इमारत मधील अंतगत अि शमन हाय टंसाठी या आयएस ३६४४:१९६६ थापनेसाठी वापर संिहतेशी सुसंगत असावेत. यािशवाय आ  
उ वमागची संक पिच े े ीय िवतरणासाठी तयार केलेले असावेत यातून रायझस आिण निलकांम ये अनाव यक उ  दाब िनमाण होणार नाही याची 
खा ी केली जाईल. 
यािशवाय आ  उ वमाग, आ  उ वमाग तसेच अधोगमन माग, थमोपचार होझ निलका ३२ मीटरपे ा अिधक उंची या इमारत वर लाव यात या ात 
आिण या आयएसः ८८४-१९६९ अि शमनासाठी थमोपचार निलकामाग तपशीलाशी (ि थर थापना)  सुसगंत असा ात. थमोपचार होझ रीळ 
जु या लँ डग हॉ हपैक  एक ला जोड यात याव ेआिण वेट रायझरला थटे लाव यात यावे. वेट रायझर थापने या एकल आऊटलेट या प रि थतीत 
अॅडा टरने याला जोड यात यावेः 

(i) ि थर पाणी साठव या या जागाः अि शमना या उ शेासाठी मु य जोडणी ारे वा अित र  पुरवठा कर या या ोता ारे १००० िलटर ित 
िमिनट इत या मतेने पु हा भ न काढता येईल अशा व थेसह येक इमारतीसाठी िन द  केले या मतेसह एका भूिमगत ि थर पाणी 
साठिव या या टाक या व पात समाधानकारक पाणीपुरवठा उपल ध असावा. असा ि थरसाठा केले या पा याचा पुरवठा अि शमन बबंास 
सहज उपल ध हावा. शोषक नळी वगैर या दु ती, तपासणी आिण पा यात बु़डिवणे यासाठी यो य सं येत मॅनहोलची तरतूद करावी. १८ 
टन वजनी गा ांचा भार पेलवणारा आ छा दत लॅब असावा. ि थर पाणी साठवण केले या टाक ला जोडले या घरगुती उपसा टाक या 
सांड याची मता २२५० िलटर ित िमिनट उपसा करणारी असावी आिण पज य जलवािह यांपयत दृ यमान जागेपासून वगे या नळा ारे 
वा न नेता येईल अशी असावी.  

(ii) पाणी साठव या या ि थर टाक म ये पा याचे ि थ रकरण थांबव याक रता घरगुती पाणी परुवठया या स शन टाक म ये एका ओवर लो 
व थे ारे पाणी सोडले जाईल यामळेु पा याची पातळी िविहत केले या कमान मतेइतक  ठेवता येईल.   
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(iii) र ता पातळीवर यो य जागी ठेवले या हॉ ह पेटीत व था कर यात आले या चार ६३ िमिम ासा या (१४०० िलटस ितिमिनट 
मते या पपंासाठी ६३ िमिम ासाचे) तर कार या आतील भागास जोडणारे तोट ना जोडणारी अि शमन यं णा, ि थर पाणी साठवण 

टाक स पुरिव यात यावी. तसेच ि थर पाणी साठवण टाक  १५ सेमी ासापे ा कमी नसले या यो य थायी पाइप ारे ि थर टाक स 
जोड यात यावी जेणेक न जे हा २२५० िलटस ित िमिनट इत या मतेची गरज असेल ते हा टाक त पाणी सोडणे श य होईल.  

(iv) वयंचिलत फवारक- वयंचिलत फवारक खालील ठकाणी थािपत करावते. 
 

(a) कार पाक हणून वापर यात येणा या तळघरांम ये, े फळ ५०० चौ.मीटरपे ा अिधक अस यास अपाटमट इमारती आिण िनवासी 
हॉटे स वगळता. 

(b) उ ुंग इमारत म ये कार पाक हणून वापर यात येणा या तळघरांम ये आिण अनु ेय अ याव यक सवेा या एका िविश  
भोगव ासाठी सहा यभूत असतील. 

(c) ५०० चौ. मी. पे ा अिधक असले या कोण याही इमारती या खो या कवा इतर िवभागांम ये 
(d) िवभागीय भांडारे कवा दकुानांम ये िजथे े फळ एकूण ७५०चौ. मी.पे ा अिधक असेल. 
(e) िम  भोगव ां या सव िबगर िनवासी मज यांवर जे घातक हणून मानले जाईल आिण उव रत इमारतीस वतं  िजने नस यास. 
(f) आव यकता असेल या माण ेभांडारगहृ आिण गोदामांम ये 
(g) े सग स, सीनरी डे स, रंगमंच आिण ना गृहां या रंगमंचाखाली 

 

((((४४४४))))    वयचंिलत उ  दाब पा याच ेफवारक (फेसाळणारे)वयचंिलत उ  दाब पा याच ेफवारक (फेसाळणारे)वयचंिलत उ  दाब पा याच ेफवारक (फेसाळणारे)वयचंिलत उ  दाब पा याच ेफवारक (फेसाळणारे):::: सदर यं णा तळघरा या े ातील एखा ा उपक ा या अंतगत रोिह ा या संर णासाठी 
दली जाईल. 

((((५५५५))))    फेस िनमाण करणारी यं णाःफेस िनमाण करणारी यं णाःफेस िनमाण करणारी यं णाःफेस िनमाण करणारी यं णाः सदर यं णा तळघरांम ये सहा यभूत वापर, वलनशील तेलां या साठवणुक या िवभागांम ये बॉयलर या 
संर णासाठी दे यात यावी. 
((((६६६६))))    काबन डाय काबन डाय काबन डाय काबन डाय ऑऑऑऑ साइड (सीओसाइड (सीओसाइड (सीओसाइड (सीओ२२२२) अि शमन यं णाः ) अि शमन यं णाः ) अि शमन यं णाः ) अि शमन यं णाः ि थर काबन डाय ऑ साइड अि शमन थापना आयएसः ६३८२-१९७१ ि थर काबन डाय 
ऑ साइड अि शमन यं णे या संरचना आिण थापना यां यासाठी कायप ती या सिंहतेनुसार अशा ठकाणी दली जाईल िजथे पाणी कवा फेसाचा 
वापर अि शमनासाठी, इमारती/ संरि त कर या या े ां या िविश  घटकां या कारांमुळे केला जाऊ शकत नाही. श य असेल तेथे सीओ २ 
थापनेऐवजी बीसीएफ थािपत केले जाऊ शकतात. 

 

((((१४१४१४१४))))     अिअिअिअि सचूक गजर यं णाः सचूक गजर यं णाः सचूक गजर यं णाः सचूक गजर यं णाः –        

(i)(i)(i)(i) खाली िनदिशत सव इमारती खाली िनदिशत सव इमारती खाली िनदिशत सव इमारती खाली िनदिशत सव इमारती पढुे पढुे पढुे पढुे द या माण ेअि सचूक गजर यं णने ेस  असतील.द या माण ेअि सचूक गजर यं णने ेस  असतील.द या माण ेअि सचूक गजर यं णने ेस  असतील.द या माण ेअि सचूक गजर यं णने ेस  असतील. 
((((अ)))) १५ मीटरपे ा अिधक उंच असले या िवशेष इमारती आिण ३२ मीटरपे ा अिधक उंच असले या वािणि यक आिण औ ोिगक इमारतीः    ----    (a) 

अशा इमारती मानवी प तीने संचािलत होणा या िव ुत अि सूचक गजर यं णेने सुस  असतील आिण येक मज यावर एक कवा अिधक 
कॉल बॉ स असतील. कॉल बॉ स अशा रतीने ि थत असतील क  यां यापैक  एक कवा अिधक, मज यावरील सव भोगवटादारांना ३० 
मीटरपे ा अिधक वास कर याची गरज न भासता उपल ध असतील.    

(आ) कॉल बॉ स काच फोड या या कारातील असतील आिण यात कोणतेही हलते भाग नसतील .जेथे िनयं ण क ाला आपोआप,कॉलबॉ स 
संचािलत करणा या ला दसुरे काहीही करावे न लागता कॉल जोडले जातील. 

(इ) सव कॉल बॉ सना एका बं द त मंडला ारे सदर िनयमाम य े द या माणे िनयं ण खोलीत ि थत िनयं ण पटलास जोड यात याव,े जेणेक न 
कॉल बॉ स चालू कर यात आलेला असेल तो मजला िनयं ण पटलावर सहजपणे दसू शकेल. मंडलाम ये पूण मतेने सवसाधारणपणे ४८ 
तास काम कर या या पूण भारयु  एक कवा दोन बॅटरी असतील. बॅटरीची रचना अशा रतीने असेल यातून वीजपुरव ा या मु य मागानी 
यांना सतत चाज केले जाऊ शकेल. मंडल वीजपुरव ा या पयायी ोताला जोडले जाऊ शकते. 

(ई) कॉल बॉ स एक कवा यापे ा अिधक ठकाणां न आवाज होईल अशा रतीने लाव यात यावेत. यामुळे इमारतीतील सव भोगवटादारांना 
कॉल बॉ स य  सु  होईल ते हा सूचना दली जाईल. 

(उ) कॉल बॉ ससे अशा रतीने थािपत केलेले असतील क  जेणेक न ते िनकासात मागात अडथळे िनमाण करणार नाहीत आिण तरीही यांचे 
थान कोण याही दशेने सहजपणे दस ूशकेल. कॉल बॉ सचा पाया जिमनी या पातळीपासनू १ मीटरएव ा उंचीवर असावा. 

 

(ii)(ii)(ii)(ii) ३२३२३२३२    मीटरपे ा अिधक उंची यामीटरपे ा अिधक उंची यामीटरपे ा अिधक उंची यामीटरपे ा अिधक उंची या    इतर सव इमारती इतर सव इमारती इतर सव इमारती इतर सव इमारती आिण उ िनदिशत कलम (आिण उ िनदिशत कलम (आिण उ िनदिशत कलम (आिण उ िनदिशत कलम (११११) म य ेनमदू ) म य ेनमदू ) म य ेनमदू ) म य ेनमदू केललेा केललेा केललेा केललेा वगळूवगळूवगळूवगळूनननन::::----    
सदर इमारत म ये मानवी प तीने संचािलत िव ुत अि सूचक गजर यं णेखेरीज वयंचिलत अि सूचक गजर यं णेने सुस  असतील. नंतर या 
यं णा सदर िनयमावलीनुसार कोण याही िविश  भोगव ाम ये थािपत वयंचिलत अि शमन यं णांखेरीज असतील. वयंचिलत अि सूचक 
यं णेसाठी शोधक उ णता धूर संवेदनशीलता कारातील अि शोधकासाठी या ससुंगत आयएस तपशीलांशी अनु प असतील आिण सदर यं णा 
आयएसः२१८९-१९७६ या आपोआप चालणा या अि सूचक यं णसेाठी या कायप ती या इतर कोण याही संबंिधत भारतीय दजा संिहता या 
वेळोवेळी िनयत के या जातील यानुसार थािपत कर यात या ात. 
परंतु असे क , कोण याही कार या वयंचिलत शोधकाची आव यकता आपोआप चालणा या फवारका या मा यता ा  थापनेने यु  असले या 
कोण याही खोलीत कवा इमारती या भागात असणार नाही. 
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१५.१५.१५.१५. इमारत च ेवीज चमक यापासनू सरं णइमारत च ेवीज चमक यापासनू सरं णइमारत च ेवीज चमक यापासनू सरं णइमारत च ेवीज चमक यापासनू सरं ण 

इमारत चे िवजा चमक यापासून संर ण यं णा अ यावत रा ीय इमारत सिंहता, भाग III या तरतुद नुसार असावी. 
 
१६.१६.१६.१६. िनयं ण खोलीिनयं ण खोलीिनयं ण खोलीिनयं ण खोली 

उ िनदिशत कलम १४ म य ेनमूद सव इमारत साठी, िनवासी इमारती वगळता, इमारती या वेश मज यावर िनयं ण खोली असेल यात सवंाद 
यं णा (सुयो य सावजिनक सबंोधन यं णा) सव मज यां या िनयोजकांना असेल जी अि शमन साधनां या तपशीलांसह असेल आिण थापना 
िनयं ण खोलीत राख या जातील. िनयं ण खोलीत कोण याही मज यावर लागलेली आग शोध या या सिुवधा सूचक फलका ारे असतील जे सव 
मज यांवर असले या आगशोधन आिण गजर यं णेशी जोडले या असतील. िनयं ण खोलीतील कमचारी मुख अि शमन उपकरणे आिण थापना 
तसेच सेवा यांचे प रर ण कर यासाठी जबाबदार असतील. िनयं ण खो याचें प रर ण चोवीस तास केले जाव.े 
 

१७.१७.१७.१७. अि सुर ा सराव आिण अि सरु ा आदशेअि सुर ा सराव आिण अि सरु ा आदशेअि सुर ा सराव आिण अि सरु ा आदशेअि सुर ा सराव आिण अि सरु ा आदशे 
अि सूचना/ आदशे तयार कर यात आले पािहजेत, यात आग कवा इतर कोण याही आप कालीन प रि थतीत अि शमन आिण इमारत रकामी 
कर यासाठी या आव यकता नमूद कर यात येतील. भोगवटादारांना आप कालीन प रि थतीत यांनी करायची कृ ये आिण आव यक बाब ची 
मािहती सखोलपणे दणेा-या सूचना प पणे द शत कर यात येतील. 
 

१८.१८.१८.१८. आ य े ाच े थानःआ य े ाच े थानःआ य े ाच े थानःआ य े ाच े थानः 
i)i)i)i)  आ य थान आ य थान आ य थान आ य थान दे याची प तःदे याची प तःदे याची प तःदे याची प तः- 

a) आ य थान अशा ठकाणी ि थत असेल जे ाधा याने वेश माग /मागा या समोर असतील कवा अ यथा इमारती या बाजू या जा त ापक 
मोक या जागे या समोर असतील जे मु य वेश मागास.  

b) ेिपत आ य थाने फ  िज या या म य पातळीवर अनु ेय असतील .इतर सव आ य थाने इमारत रेषेतच असतील. 
c) ेिपत आ य थाने केवळ आरसीसी कारातील असावीत. 
d) आ य थानांना १.२० मीटरचे रे लग  /पॅरापेट असावे. 
e) आरसीसी आ छादने सवात वरील िेपत आ य े ां या वर असतील. 
f) आ य े ांना एक दरवाजा असेल जो रंगवलेला असेल आिण “रे युज ए रया” अस ेचमकदार रंगांनी रंगवले या िच हांनी दशव यात आलेल े

असेल. 
g) उ ाहन /उ ाहने आ य े ांम ये उघड याची परवानगी दे यात येणार नाही. 
h) इमारत रेषेम ये दे यात आलेले आ य े  सामाियक मा गका  /िजने यांयामधून पोहोच या यो य असावेत. 

 

ii) ii) ii) ii) आ य े ाचंा वापरःआ य े ाचंा वापरःआ य े ाचंा वापरःआ य े ाचंा वापरः----        

a) आ य थानांचा भोगवटादारां या ता पुरता िनवारा हणून आिण अि शमन दला या वापरासाठी कवा आगीशी सबंंिधत इतर कोण याही 
सं थसेाठी कवा इमारतीत घडून येणा या इतर आप कालीन प रि थतीत िवशेष वापरासाठी आिण अि शमन िवभागाने आयोिजत केले या 
ि ल  /सरावांसाठीही िच हां कत कर यात येईल.  

b) आ य थानांचा वापर इतर कोण याही वापरासाठी कर यात येऊ नये आिण मालक  /भोगवटादारांची ती व छ आिण कोण याही 
अिधभारापासून तसेच कोण याही कार या अित मणापासून मु  ठेव याची जबाबदारी असेल. 

 

iii) iii) iii) iii) आ य े ामं ये दे या या सिुवधाआ य े ामं ये दे या या सिुवधाआ य े ामं ये दे या या सिुवधाआ य े ामं ये दे या या सिुवधा::::----    

a) पुरेशा माणात आप कालीन काशसुिवधा दे यात येईल. 
 

iv)iv)iv)iv)    आ य मजला हणनू ग ीचा मजलाःआ य मजला हणनू ग ीचा मजलाःआ य मजला हणनू ग ीचा मजलाःआ य मजला हणनू ग ीचा मजलाः    

a) आप कालीन काशयोजना  ,िप या या पा याची सोय इ यादी आव यक  सुिवधा द या जातील. 
b) बं द त िज यांपासून ग ी या मज यांवर जा याकरता वेश दरवाजा /जे या या वर या अ या बाजूला झडपा असतील  .ग ीला असणा या 

वेश दरवाजांवर " आ य े " अशी अ रे उठावदार प तीने चमकदार रंगांत रंगवलेली असतील कवा िचकटवलेली असतील. 
    

19) 19) 19) 19) काचेचेकाचेचेकाचेचेकाचेचे    फसाडःफसाडःफसाडःफसाडः    

काचेचे फसाड असले या सव इमारतीम ये आदश इमारत उपिनयम (मॉडले िब ड ग बायलॉज)/रा ीय इमारत संिहता (एनबीसी) मधील सुरि तते या 

आव यकतांची पूतता केली पािहजे.    
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प रिशप रिशप रिशप रिश     ----    IIIIIIII    

[[[[िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    माकं माकं माकं माकं 10.1, 10(3) (iii), (iv)]10.1, 10(3) (iii), (iv)]10.1, 10(3) (iii), (iv)]10.1, 10(3) (iii), (iv)]    
 

महारा  ादिेशक आिण नगर रचना अिधिनयम 1966 या कलम 44, 45, 58, 69 अंतगत सूचना व थम अजाचा नमुना आिण बृह मुबंई 
महानगरपािलका कायदा 1888 याकलम 337/342 अंतगत इमारत बांध या यासूचनेचा आिण थम अजाचा नमुना. 
 

ित 
........................................... 
बृह मुंबई महापािलका 
मुंबई 
 
महोदय, 

……………….वर/ भूखंड मांक वर सी.एस. मांक/सीटीएस मांक ………………. वर ………………. िवभाग/गाव /नगर िनयोजन 

योजना मांक ………………. र ता/माग ………………. िवभाग ………………. येथे असले या माझे थळावर,  महारा  ादिेशक आिण नगर 
िनयोजन कायदा 1966 या कलम 44, 45, 58, 69/ बृह मुंबई महापािलका कायदा 1888 या कलम 337, 342 आिण महारा  िवकास योजनािनयम 
1970 या तरतुदीनुसार तािवत के या माणे मी िवकासकाम करणे / बांधणे, पुनबाधकाम करणे / इमारतीतील सािह यात बदल या गो ी मी क  
इच्िछतो. 
 

2. मी खालील योजना आिण ताळेबंद (अनु मांक १ ते ६) लागू असेल तेथे चार त म ये अनु ीधारक सव क/ अिभयंता/संरचना मक अिभयंता/ 

पयवे क, परवाना मांक……………… कवा वा तुिवशारद याने मा या वतीने आराखडे आिण संक पिच े बनवले आहते आिण लाग ूअसलेले इतर 

ताळेबंद/ कागदप ां या ती (अनु मांक 7 ते 12) यां या सहीने (कॅिपटल अ रांम ये नाव)…………………………………… सादर करत आहःे- 

 

1) मु य आराखडा ( थान आराखडा) 

2) थळ नकाशा 
3) पोट िवभाजन/ अिभ यास आराखडा 

4) इमारत नकाशा 
5) जोडप - I मधील िवकासाचे तपशील  
6) मालक  ह  द तऐवज सॉिलिसटर/ वक ल यांनी सादर केलेले मालक  अिधकार 
7) इमारत परवाना शु काचे अिधदान के याची सा ां कत केलेली पावती 
8) महापािलका कराची बाक  भर याचा सा ां कत केलेला दाखला 
9) आव यक असेल तेथे ना हरकत माणप / माणप  े

10) अनु ीधारक तांि क  कवा वा तुिवशारद यां या नावे नेमणूक प . 
11) अनु ीधारक तांि क  कवा वा तुिवशारद यां याकडून पयवे ण करारनामा 
12) भूखंडा या मालम ा न दणी प क आिण स म नगर भूमापन ािधकरणाने सही केलेला नगर भूमापन आराखडा, जो 12 मिह यां या आधी 

जारी केलेला नसेल, यां या मूळ ती 
13) भूखंडा या े फळाबाबत मालकाचे ित ाप  
14) भूखंडा या े फळाबाबत वा तुिवशारदाचे माणप  ि गुणन प तीने े फळा या गणनासह. 

 

कृपया तािवत िवकास/ बांधकामाला मा यता दे यात यावी आिण मला काम सु  कर याची परवानगी दे यात यावी. 
  

आपला िव ास,ू 

तारीख: ……………………. मालकाची सही …………………….……………………. 

 मालकाचे नाव …………………….……………………. 

 (कॅिपटल अ रात)      

मालकाचा प ा …………………….……………………. 
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प रिशप रिशप रिशप रिश     – IIIIIIIIIIII    

िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    . 59. 59. 59. 59    
िवशषे उ शेासंाठी ना हरकत माणप ाचंी यादीिवशषे उ शेासंाठी ना हरकत माणप ाचंी यादीिवशषे उ शेासंाठी ना हरकत माणप ाचंी यादीिवशषे उ शेासंाठी ना हरकत माणप ाचंी यादी    

अनुअनुअनुअनु....    कृ.कृ.कृ.कृ.    ािधकरणािधकरणािधकरणािधकरण    ठकाणठकाणठकाणठकाण    
१ िवमानतळ िनयम कृ . ४५ (एफ) या तरतुदीनुसार इमारत ची उंची 
२ पोलीस   धा मक इमारत या  बांधकामासाठी 
३ तु ंग ािधकरण स म ािधकरण  आिण रा यशासना या नागरी िवकास िवभागा या आव यकतेनुसार 
४ रे वे रे वे जिमनी या ह ीपासून ३० मीटर या आत अस यास 
५ संर ण संर ण ित ापने या भोवती संर ण  ािधकरणा या आव यकतेनुसार आिण महारा  

शासना या नागरी िवकास िवभागान ेसूिचत के यानुसार                             
६ (एमएचसीसी) मुंबई वारसाजतन सिमती वारसा इमारती  आिण िनयम कृ ५२ म ये  नमूद   के यानुसार  वारसाजतन े ाशी 

संबंधीत िवकासाक रता.                                                          
७ ए एस आय (भारतीय पुरात व सव ण) स म ािधकरणा ारे सूिचत के या माण े
८ हाडा / एमबीआरआर मंडळ हाडा या मालक या जिमन चा िवकास / हाडा आराख ा मधील इमारती आिण 

उपकर ा  इमारती. 
९ एमसीझेडएमए कनारा िनयमन प ा ारे बाधीत े ा या िवकास क रता 

१० एमओइएफ इआयए या सूचनांचे पालन आव यक असलेला िवकास 
११ तुगतीमाग तुगतीमागला लागून असलेला भूखंड 
१२ एम एम आर डी ए स म ािधकरणान ेसूिचत के यानुसार मे ो आिण मोनोरेलमुळे भािवत झालेला प ा 
१३ बृह मुंबई महानगरपािलकेचा मालम ा 

िवभाग 
सुधार योजने या िव तांची जिमन 

१४ िज हािधकारी शासना या जिमनी/ ना शेती/ नागरी कमाल जमीन धारणा जेथे जेथे लागू असेल तेथे 

१५ उ ोग संचालक या िनयमांम य ेिनदिशत के यानुसार 
 

• महारा  शासनाने वेळोवेळी केले या आदशेानुसार वर दले या यादी म ये वाढ/ यातून  वगळणा सुधारीत केली जाईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

HeefjefMe<ìs DeeefCe pees[He$es [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

334 

प रिशप रिशप रिशप रिश     -    IVIVIVIV    

िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    . 60. 60. 60. 60    

 

((((११११) ) ) ) खालीलखालीलखालीलखालील    नमदूनमदूनमदूनमदू    के या माणेके या माणेके या माणेके या माणे    करावया याकरावया याकरावया याकरावया या    दु यांदु यांदु यांदु यांचेचचेेचे    वग करणवग करणवग करणवग करण    करताकरताकरताकरता    यईेलयईेलयईेलयईेल.:.:.:.:    

अंशतः दु ती – बांधीव े फळा या ७५% मयादपेयतची दु ती – अंशतः दु ती समजली जाईल. आयु ां या परवानगीने अंशतः 

दु तीस परवानगी दे यात येईल. 

ापक दु ती - बांधीव े फळा या ७५% या पलीकड े करावया या दु तीस ापक दु ती हटले जाईल आिण अशी दु ती 

कर यास आयु ां या िवशेष परवानगीने अनुमती दली जाईल.  

((((२२२२))))    दु तीचेदु तीचेदु तीचेदु तीचे    कारकारकारकार::::    

ेणी १-  र ता ंदीकरण कवा िवकास िनयोजन आर णाने बाधीत नसले या इमारती. 
ेणी २-  र ता ंदीकरण कवा आर ण कवा दो ही ने भािवत झाले या इमारती.  

    

((((३३३३) ) ) ) तावासोबततावासोबततावासोबततावासोबत    सादरसादरसादरसादर    करावया याकरावया याकरावया याकरावया या    बाबीबाबीबाबीबाबी::::    

(i) बृह मुंबई महानगर पािलका अिधिनयमा या, कलम ३४२ अ वये सूचना आिण एम आर आिण टी. पी कायदा १९६६, कलम 

४४/६९ अंतगत सूचना, यावर मालकाने / ना-हरकत माण प धारकाने ह ता र केलेली असेल 

(ii) (जर उपकर ा  इमारत असेल ) तर एम बी आर आिण आर मंडळा कडून ना-हरकत माणप  

(iii) संरचना मक लेखापरी ेचा अहवाल / बृह मुबंई महानगर पािलका / हाडा कडून दलेली वैधािनक सूचना 

(iv) इमारतीची ि थती दशिवणारे फोटो खाली नमूद के यानुसार: 

a) एका कवा अनेक छायािच ाम ये जस े श य असेल तसे र या या बाजून े तळापासून सवात वर या मज यापयतचे 
दृ य. 

b) जेथे श य असेल तेथे बाजूने टपलेले दृ य 
c) दु तीसाठी तािवत केलेले धोकादायक भाग 
d) बांधकामा या ि थतीतील अि त वात असले या सािह याचा कार 
e) छ पराचे छायािच  

(v) लॉक नकाशा, अिभ यास नकाशा आिण थळावर अि त वात असलेले सव तपशील 

(vi)       ना-उपकर ा  इमारत या बाबतीत ना-हरकत माणप  धारकाने वा री केलेली सव िव मान भाडेक  / क जेदारांची 

यादी, यावर वा तू िवशारदाची वा री असेल आिण उपकर ा  इमारत या बाबतीत सव िव मान भाडेक  / 

क जेदारांची यादी, यावर कायकारी अिभयंता एम बी आर आिण आर मंडळ यांची वा री असेल. 

(vii)       तािवत दु तीस मालकाची संमती/ िजथे मालकाची तािवत दु तीस संमती श य नसेल तेथे  बृह मुबंई महानगर 
पािलका अिधिनयमा या कलम ४९९ अ वये ािधकरणाची संमती 

(viii)       या इमारतीची दु ती तािवत केली आह े या इमारतीची स यता पटवनू दे याची जबाबदारी संपणूपणे मालक / ना 
हरकत माणप  धारकावर असेल 

 

 

((((४४४४) ) ) ) मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    सचूनासचूनासचूनासचूना    

 (१) या इमारत ना ापक दु तीची आव यकता आह,े अशा इमारत चा ामु याने िवकास कवा पुन वकास या िनयमां या तरतुदी खाली 

करावा. तथािप जर िवकास / पुन वकास श य नसेल भूखंडा या आकार / आकारमान तंटे कवा अ य कारणे यामुळे श य नसेल , तर ापक 
दु तीची परवानगी दली जाईल 
(२) मु य र यां या ंदीकरणा या दृ ीने – यां या सेट बॅक मुळे भािवत झाले या इमारती ित र  अ य सव कारां या बाबतीत सेट 
बॅक सह इमारती या दु यांस परवानगी दली जाईल आिण याच बरोबर या संरचनां या इमारती या दु ती पोटी कोण याही नुकसान 
भरपाइचा दावा न कर याचे हमी प  घेतले जाईल आिण बृह मुबंई महानगर पािलका या आव यकतेनुसार चिलत धोरण तरतुदीनुसार 
र या या सेट बॅकचा भाग ह तांतरीत केला जाईल. मंजूर केले या आर.एल/ िव िन र यासाठी दोन तंभ उभारणी ची व था कर याची 
अट घाल यात येईल. या मुळे र यां या ंदीकरण कर यासाठी बृह मुंबई महानगर पािलकेला आव यक वाटेल ते हा इमारती या सेट बॅक 
म ये येणारा भाग वगेळा करता येईल. 
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(३) जे हा र यां या सेट बॅक/ ंदीकरण भागां या मधील इमारतीस दु तीची जे हा परवानगी दली जाईल ते हा थायी सिमतीस बृह मुबंई 

महानगर पािलका अिधिनयम २९७ (३) या तरतुदी खाली मािहती दली जाईल. 
जर इमारत या एका बाजूचे र ते आधीच ंद केले असतील आिण अशा इमारतीची दु ती हाती यावयाची असले आिण अशा इमारतीस जर 

ापक दु तीची गरज असेल तर वर नमूद केले या (५) आिण (३) या अनु प अशा इमारत ची दु ती केली जाईल 
(४) या जागा आर णाखाली आहते आिण भू संपादनाखाली नसतील तर अशा जागांवर दु ती कर यास परवानगी दली जाईल. 
या आरि त जागा संपादनाखाली असतील यां या वरील इमारती दु ती कर यास आयु यां या िवशेष  परवानगीने अनुमती दली 

जाईल.उपरो  दो ही कारांम ये ना-हरकत माणप  धारकाकडून/ मालकाकडून इमारती या दु ती पोटी नुकसान भरपाईचा दावा जे हा 
ती मालम ा संपादीत केली जाईल ते हा न कर याचे हमीप  दणेे बंधन कारक केले जाईल  आिण दु ती या परवानगीमुळे संपादना या 

येत कोण याही कारे बाधा येणार नाही आिण दु ती या परवानगीचे सपंादनाची या अडिवणारे ह यार हणून वापरले जाणार 
नाही. 
(५) िव मान सदिनका/ िव मान अिधकृत वापरकत यांचे जतन कर यात आ याची खातरजमा कर याची जबाबदारी मालक/ ना हरकत 

माणप  धारकाची असेल. 

(६) अनिधकृत इमारत/ इमारतीचा भाग यां या दु तीस परवानगी दली जाणार नाही. 

(७) उपकर ा  इमारत या बाबतीत हाडा/ एमबीआरआरबी, हाडा काय ा या तरतुदीनुसार, बृह मुंबई महानगरपािलकेचे अिभ ाय ा  

क न अशा इमारत ची दु त क  शकतील. या मागदशक त वांम य ेजर काही शेरे कवा िन र णे असतील तर दु ती दर यान याची पूतता 

करावी लागेल. 
टीपः 

१. शौचगृह, धु या या जागा, सामाियक हरांडा आिण िजना यासार या सामाियक सेवासुिवधांचा भाग असले या िवसंगत भागाची दु ती 

उपमु य अिभयंता (इमारत ताव)यां या तरावर केली जाईल. 

२. जर अजदाराने िवसंगत भाग अिनवासी इमारत या बाबतीत ०१/०४/१९६२ या पूव पासून अि त वात अस याचे आिण िनवासी इमारती 
१७/०४/१९६४ या पवू  पासून अि त वात अस याचे िस  करणारा कागदोप ी पुरावा शासक य ािधकरणाकडून सादर के यास अशा 
भागा या दु तीस परवानगी दली जाईल. 

इमारती – या शासक य /िनमशासक य सं था /महानगरपािलका/ बीईएसटी उप म/ शासक य –िनमशासक य उप म यां या मालक या आहते यांची 

ापक/अंशतः रचना मक दु ती करावयाची असेल तर यासाठी िवभागाचे मुख /संबंधीत सं थेचे स म ािधकरण यांची मंजूरी पुरेशी असेल. 

बृह मुबंई महानगरपािलके या आव यकतेनुसार संरचना मक लेखापरी ण आिण याचे पालन संबंधीत सं था/ ािधकरण यां या ारे केले जाईल.    
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प रिशप रिशप रिशप रिश     ----    VVVV    
बहृ मुबंई मबहृ मुबंई मबहृ मुबंई मबहृ मुबंई महाहाहाहानगरनगरनगरनगरपािलकापािलकापािलकापािलका    

                                                उपउपउपउप ....अिभअिभअिभअिभ////इइइइ.... ././././                                                                                                                                दनाकंदनाकंदनाकंदनाकं    

उपउपउपउप . . . . अिभअिभअिभअिभ. (. (. (. (इइइइ.... .) .) .) .) याचं ेकायालययाचं ेकायालययाचं ेकायालययाचं ेकायालय    
प ाप ाप ाप ा    

आगाऊ ताबा पावतीआगाऊ ताबा पावतीआगाऊ ताबा पावतीआगाऊ ताबा पावती    
    

िवषय:- गाव/िवभाग/नगर योजनातील .................... िवभागामधील स ह माकं/एच. मांक........, सीटीएस 

मांक/ सीएस मांक/ एफपी मांक ……........ चे िवकास िनयं ण िनयमावली २०३४ या तरतुद नुसार 
भूखंड/िवकास िनयोजन े /र ता/आर ण/सुिवधा े / इ याद चे आगाऊ ह तांतरण करणे आिण ताबा 
घेणे. 

 

_________________ उप मु य अिभयंता (बीपी) यां या कायालयात सहा यक अिभयंता हणून काम करणारे आिण ..................... सदर 
जिमनी या भूभागाचे मालक यांनी अनु मे ब.ृमुं.म.न.पा. या वतीन ेिवकास िनयं ण िनयमावली या तरतुद नसुारउ िनदिशत सदर भूखंडाचा अनु म े

ाितिनिधक ताबा घेतला आह े आिण ह तांत रत केला आह.े खाली िनदिशत भूखंडाचा ताबा भारतीय न दणी कायदा 1908 नुसार उप-अिध क 
भूिमअिभलखे यांनी नमूद के या माणे भूमी अिभलेखात दु तीसाठी घे यात आलाआह.े सदर ताबा पावतीचा अथ बृह मुंबई महापािलकेने सदर 
भूखंडाबाबत अंितम ताबा घेतला आह ेअसा होत नाही. 

िवकास िनयं ण िनयमावली या तरतुद नुसार आिण संयु  मोजमाप आराख ानुसार य  े फळ िनि त के यानंतर आिण बृह मुंबई 
महापािलकेने भूखंडाचा य  ताबा घेत यानंतरआिण मालकाने ह तांत रत के यानंतरच अंितम ताबा पावती दान कर यात येईल. यासाठी लागणारा 
कोण याही कार या येणारा खच मालक कवा भाडेप ेदाराने सहन करायचा आह.े 

सु वाती या ट यातील ाितिनिधक आगाऊ ताबा पावतीसाठी िवचाराधीन भूखंडाचे तपशील खाली नमूद के या माणे आहतेः 
 

स ह मांक िह सा. . सीटीएस / सीएस. ./एफ. पी. . गाव/ िवभाग/टीपीएस चौ. मीटरम ये े फळ 

     
 

िवषयां कत भूखंडाचा अंितम ताबा ह तांत रत कर यापवू  पूण कर या या अटी. 
• आव यकता असेल तेथ ेफाटकासह कंुपण भतीचे बांधकाम 
• पावसा या/पूरा या पा या या िनच याची आव यक तरतूद 
• सी.टी.एस.ओ.सोबत संयु  मोजणी  
• बृह मुंबई महापािलके या िवधी िवभागाकडून मालक  ह  मािणत कर यात आलेली आह.े 
• मालकाकडून वतं र या दे यात आले या हमीप ा या अनषुंगाने कामाम ये कोण याही कारची ुटी आढळ यास मालक/ िवकासकाने ती 

दु ती कर याची तयारी दाखवावी. 
• सवसामा य जनते या िहतासाठी सुयो य आिण आव यक या इतर कोण याही अटी. 

 

........................... सालातील ........... मिह या या.................... दवशी 

 
ह तांतरण केले 
 ताबा घे यात आला 

 
 
मालक 
प ा: 

 
दु यम अिभयंता/ सहा यक अिभयंता 

इमारत ताव (       िवभाग) 
 

 
घोषणापघोषणापघोषणापघोषणाप ः ः ः ः सदर आगाऊ ताबा पावती नमुनादारा या िवनंतीव न आिण डीसीआर 2034 या िनयम मांक......... या तरतुद नुसार जारी कर यात 
आली आह.े सदर आगाऊ ताबा पावतीमुळे भूमालक/ प ेदाराला अ यावत कर यात आले याएमआर अँड टीपी कायदा 1966 या कलम 49/127 अंतगत 
खरेदी सूचनादे याचे ह  िमळणार नाहीत. 
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प रिशप रिशप रिशप रिश     ----    VIVIVIVI    
बहृ मुबंई महापािलकाबहृ मुबंई महापािलकाबहृ मुबंई महापािलकाबहृ मुबंई महापािलका    

                                                                                            . . . . मु य अिभयतंामु य अिभयतंामु य अिभयतंामु य अिभयतंा////िव. िन.िव. िन.िव. िन.िव. िन.////........................            दनाकंदनाकंदनाकंदनाकं    
मु य अिभयंता (िवकास िनयोजन) 
यांचे कायालय 
बृह मुंबई महानगरपािलका, 
महापािलका मु यालय, पाचवा मजला,  

अॅने स इमारत, महापािलका मु यालय, 
फोट, मुंबई- ४००००१. 

    

अिंतम ताबा पावतीअिंतम ताबा पावतीअिंतम ताबा पावतीअिंतम ताबा पावती    
    

िवषय:- गाव/िवभाग/नगर योजना येथील .................... िवभागामधील स ह मांक/एच. मांक........, सीटीएस 

मांक/ सीएस मांक/ एफपी माकं....... चे  िवकास िनयं ण िनयमावली २०३४ या तरतुद नुसार 

भूखंड/िवकास िनयोजन े /र ता/आर ण/सुिवधा े / इ याद चे ह तांतरण आिण ताबा घेण.े 

संदभ:- आगाऊ ताबा पावती मांक उप मुख अिभयंता/इ. ./........... दनांक…………….. 
 

_________________ उप मुख अिभयंता (इ. .) यां या कायालयात सहा यक अिभयंता हणून काम करणारे आिण ..................... सदर 
जिमनी या भूभागाचे मालक यांनी अनु मे बृ.मुं.म.न.पा. या वतीने िवकास िनयं ण िनयमावली या तरतुद नुसार उ िनदिशत सदर मोक या भूखंडाचा 

ाितिनिधक ताबा ह तांत रत केला आिण घेतला आह.े 
भूखंडाचे तपशील खाली िनदिशत के या माणे आहतेः 

 

स ह मांक िह सा . सीटीएस / सीएस. ./एफ. पी. . गाव/ िवभाग/टीपीएस चौ. मीटरम ये े फळ 

     
 

• आव यकता असेल तेथ ेफाटकासह कंुपण भतीचे बांधकाम केले आह.े 
• पावसा या/पूरा या पा या या िनच याची आव यक तरतूद केली आह.े 
• िव. िन. र ता/ आरि त भूखंड/ सुिवधेचा भूखंड यांचे े फळ एम. आर. अिभ यास मांक ................. दनांक.................. अंतगत 

एसएलआर/सीएस कायालयासोबत केले या संयु  मोजणी या आधारावर प वहार मांक 
................................ दनांक......................... आिण सदर िनयमावली या तरतुद नुसार मोज यात आले आह/े खा ी कर यात आली 
आह.े 

• बृह मुंबई महापािलके या िवधी िवभागाकडून मालक  ह  मंजुरी माणप  मांक............... दनांक.......... आलेले आह.े  
• सवसामा य जनते या िहतासाठी सुयो य आिण आव यक मान या गेले या इतर कोण याही अटी. 
• उ िनदिशत भूखंडाचा ताबा मालकाकडून वतं र या दे यात आले या हमीप ाबाबत कामाम ये कोण याही कारची ुटी आढळ यास 

मालक/ िवकासकाने ती दु ती कर याची तयारी दाखव या या सापे  घे यात येत आह.े 
• भूमी अिभलेख न द म ये अशा रतीने दान कर यात आले या भूखंडाचीमालक  बृह मुबंई महापािलके या नावे ह तांत रत कर यात यावी. 

यासाठी येणारा कोण याही कार या खच मालक कवा प ेदाराने करावयाचा आह.े 
 
टप:-सदर िनयमावली या तरतुद नुसार भूखंडासोबत बांध यात आले या बांधीव सुिवधाही ह तांत रत करायची अस यास सुिवधेचे बांधीव 
े फळ, सदिनका/ िबगर िनवासी गा यांची सं या, भोगवटा अिभ यासावरील वाहनतळांची यां या िच हांकनांसोबत सं या आिण 

तपशीलवार भोगवटा/ पूतता माणप  ताबा पावतीवर प पणे नमूद कर यात येईल. 
 
........................... सालातील ........... मिह या या.................... दवशी 
 

 
ह तांतरण केले 
 ताबा घे यात आला 

मालक 
प ा: 

                                                 दु यम/सहा यक अिभयंता 
िवकास आराखडा (    िवभाग) 
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बहृ मुबंई महापािलकाबहृ मुबंई महापािलकाबहृ मुबंई महापािलकाबहृ मुबंई महापािलका    

. . . . मु य अिभयतंामु य अिभयतंामु य अिभयतंामु य अिभयतंा////िव. िन.िव. िन.िव. िन.िव. िन.////........................            दनाकंदनाकंदनाकंदनाकं    

    
अिंतम ताबा पावतीअिंतम ताबा पावतीअिंतम ताबा पावतीअिंतम ताबा पावती    

    

िवषय:- गाव/िवभाग/नगर योजना येथील .................... िवभागामधील स ह मांक/एच. मांक........, सीटीएस 

मांक/ सीएस मांक/ एफपी माकं....... चे  िवकास िनयं ण िनयमावली २०३४ या तरतुद नुसार 

भूखंड/िवकास िनयोजन े /र ता/आर ण/सुिवधा े / इ याद चे ह तांतरण आिण ताबा घेण.े 

 

संदभ:- आगाऊ ताबा पावती मांक उप मुख अिभयंता/इ. ./........... दनांक…………….. 

 

_________________ मु य अिभयंता (डीपी) यां या कायालयात सहा यक अिभयंता हणून आिण सहा यक अिभयंता (मालम ा)/िवभाग 
यां या कायालयात सदर जिमनी या भूभागासाठी सहा यक अिभयंता हणून काम करणा यांनी अनु म े बृ.मुं.म.न.पा या वतीने िवकास िनयं ण 
िनयमावली या तरतुद नुसार उ िनदिशत सदर मोक या भूखंडाचा ताबा दान केला आह ेआिण ताबा घेतला आह.े 

भूखंडाचे तपशील खालील माण ेआहते- 

 

स ह मांक िह सा . सीटीएस / सीएस. ./एफ. पी. . गाव/ िवभाग चौ. मीटरम ये े फळ 

     

 

• आव यकता असेल तेथ ेफाटकासह कंुपण भतीचे बांधकाम केले आह.े 
• पावसा या/पूरा या पा या या िनच याची आव यक तरतूद केली आह.े 
• िव. िन. र ता/ आरि त भूखंड/ सुिवधेचा भूखंड यांचे े फळ एम. आर. अिभ यास मांक ................. दनांक.................. अंतगत 

एसएलआर/सीएस कायालयासोबत केले या संयु  मोजणी या आधारावर प वहार मांक ................................ 
दनांक.........................आिण सदर िनयमावली या तरतुद नुसार मोज यात आले आह/ेखा ी कर यात आली आह.े 

• बृह मुंबई महापािलके या िवधी िवभागाकडून मालक  ह  माणप  मांक............... दनांक..........आलेले आह.े  
• सवसामा य जनते या िहतासाठी सुयो य आिण आव यक मान या गेले या इतर कोण याही अटी. 
• उ िनदिशत भूखंडाचा ताबा मालकाकडून वतं र या दे यात आले या हमीप ा या अनुषगंाने  कामाम य े कोण याही कारची ुटी 

आढळ यास मालक/ िवकासकाने ती दु ती कर याची तयारी दाखव या या सापे  घे यात येत आह.े 
• भूमी अिभलेख न द म ये अशा रतीन े दान कर यात आले या भूखंडाची मालक  बृह मुंबई महापािलके या नावे ह तांत रत कर यात यावी. 

यासाठी कोण याही कारचा खच मालक कवा प ेदाराने करावयाचा आह.े 
 
टप:- सदर िनयमावली या तरतुद नुसार भूखंडासोबत बांध यात आले या बांधीव सुिवधाही ह तांत रत करावयाची अस यास सुिवधेचे 

बांधीव े फळ, सदिनका/ िबगर िनवासी गा यांची सं या, भोगवटा अिभ यासावरील वाहनतळांची यां या िच हांकनांसोबत सं या आिण 
तपशीलवार भोगवटा/ पूतता माणप  ताबा पावतीवर प पणे नमूद कर यात येईल. 

 
........................... सालातील ........... मिह या या.................... दवशी 
 
यांनी ह तांतरण केले 
 

ताबा घे यात आला 

   दु यम/सहा यक अिभयंता 

िवकास आराखडा (    िवभाग) 

                                                 दु यम/सहा यक अिभयंता 

सहा यक आयु  (मालम ा) / िवभाग 
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जोडपजोडपजोडपजोडप  ----1111 

((((िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    10 10 10 10 वववव    प रिशप रिशप रिशप रिश     II II II II सोबतसोबतसोबतसोबत    जोडावेजोडावेजोडावेजोडावे))))    
िवकासाचे तपशीलिवकासाचे तपशीलिवकासाचे तपशीलिवकासाचे तपशील    

 

1. (अ) (i) अजदाराचे पूण नाव …………………………………………………… 

              (कॅिपटल अ रांम ये) …………………………………………………… 

(ii)  अजदाराचा प ा …………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………….. 

 (ब) अनु ीधारक सव क/ अिभयंता/ संरचना मक अिभयंता कवा पयवे क/नेमणूक केलेले वा तुिवशारद/ ािधकृत ावसाियक यांचे नाव आिण प े 

………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

(क) अनु ीचा मांक आिण जारी के याचा दनांक ……………….. वैधता ……………………पयत 

(2)  भूखंड कोण याही कारचे आर ण कवा र ता रेषेने बािधत आह ेका? तसे अस यास भूखडंा या अिभ यासावर अचूकतेने आिण प पणे िच हां कत 
केलेले आह ेका? 
3. *(अ) द तऐवजानुसार भूखंडाचे एकूण े फळ काय आह?े 

*(ब) तो िज हािधका यां या न द शी जुळतो का? 

*(क) अनु ीधारक सव क/वा तुिवशारद/ अिभयंता / संरचना अिभयंता/ पयवे क कवा वा तुिवशारदांनी मोजलेले भूखंडावरील उपल ध य  
े फळ कती आह?े  

(ड) र ता रेषा कवा आर णामुळे भूखंडा या मूळ े फळात कोण याही कारची वजावट कर यात आली आह ेका? अशा रतीने वजावट कर यात 
आलेले एकूण े फळ प  करा.  
(इ) असे अस यास िन वळ े फळ कती आह?े 

(फ) नागरी भूखंड (कमाल धारणा आिण िनयमन) कायदा 1976 अंतगत मंजुरी ा  कर यात आले आह ेका? अस यास िवकासाअंतगत अनु ेय असललेे 

े फळ कती आह?ेनागरी भू (कमाल धारणा आिण िनयमन) कायदा 1976 अंतगत िन कासन/ मंजुरीअ यथाहमीप  

*वरील (अ), (क) कवा (फ) मधील कमान े ांवर आधा रत अनु ेयता दली जाईल. 
टपः नमुना 1 मधीलनुसार थळ/इमारत आराख ावरील तपशील सूिचत करावे. 

(4) िनयम मांक 10(3) अंतगत आव यक असलेले सव आराखड ेजोड यात आले आहते का? 

5(अ) भूखंड नागरी ि गुणन सव ण मांक, महसूल सव ण मांक कवा िह सा मांक कवा नागरी िनयोजन योजने या अंितम भूखंड मांक (िसटी 

स ह मांक) चा कवा अनु ेय अिभ यासाचा भाग आह ेका? 

(ब) कृपया पोटिवभाजन/अिभ यासाचा मंजुरी मांक आिण तारीख नमूद करावी. 

6(अ) भूखंड कोण या प ात येतो? 

(ब) प ाचा अनु ेय चटई े  िनदशांक काय आह?े 

(क) प ाम ये ित िन वळ हे टर अनु ेय सदिनकांची सं या काय आह?े 

7(अ) तािवत कामातील येक खोलीचा वापर आराख ात िच हां कत कर यात आला आह ेका? 

(ब) तो िनयमावलीनुसार आह ेका? 

(क) इमारत खालील वगवार म ये येते का- 

(i) िनयम मांक 2(iv)(17)(न) म ये ा या के या माणे िवशेष इमारत ? 

(ii) िनयम मांक2(iv)(17)(i) म ये दशव यात आलेली उ ुगं इमारत 

8   काम एखा ा उ ोगाशी संबंिधत अस यास-  

अ) कृपया मु य आिण सहा यभूत या थोड यात प  करा ात. 

ब) कृपया कारखा यात ित पाळी नेम यात येणा या कमचा यांची कमाल सं या आिण एकूण केड यू प  करा ात. 

क) ती कोण या औ ोिगक वग करणाअंतगत येते ? (संबंिधत िनयमावलीचा संदभ दे यात यावा) 

ड) िव मान उ ोगा या थानांतरणाचा ताव आह ेका? अस यास कृपया िव मान उ ोगाचे नाव आिण प ा सूिचत करावा.  
टप- अनु ेयता कमान े ावर आधा रत असेल. 
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इ) ताव नवीन उ ोगा या आ थापनेसाठी कवा िव मान उ ोगा या िव तारासाठी अस यास उ ोग िवभागाकडीलना हरकत माणप ाची त लाग ू
असेल तेथे जोड यात आली आह ेका? (िनयम मांक 18 (क) पाहावा.) 
फ) िनयम मांक 41 (4) मधील त ा मांक 18 (ब) नुसार िनवासी कवा वािणि यक प ा या सीमारेषपेासून दरू असेल का? 

ग) ताव सेवा उ ोगासाठी आरि त भूखंडावर सेवा औ ोिगक इ टेटसाठी आह े कवा साधारण कवा िवशेष औ ोिगक प याम ये आह?े 

ब) औ ोिगक कचरा/ सांडपा याचा कार आिण आकारमान आिण िव हवेाटीची प त प  कर यात यावी. 

9(अ) र याची सरासरी - 

(i) िविहत ंदी आिण  

(ii) िव मान ं दी काय आह?े 

(भूखंड एका कवा अिधक र यांलगत अस यास, सव र यांसाठीची मािहती दे यात यावी.) 

(ब) इमारतीची उंची कती आह?े 

      (i) भूखंडा या सरासरी भूपातळी या वर कती आह?े 

ती िनयम मांक 43 ची पूतता करते का? 

10(अ) भूखंडावर कोण याही कारची बांधकाम ेअि त वात आहते का? 

(i) थळ आराख ावर यांचे िच हांकन आिण सं यांकन अचूक झाले आह ेका? 

(ii) ता काळ पाड यासाठी तािवत बांधकामे िपव या रंगात सूिचत कर यात आली आहते का? 

 (iii) कायम ठेव यात येणा या सविव मान बांधकामांचे जो याचे े फळ आिण एकूण चटई े  कती आह?े 

(कृपयाखालील ताळेबंद अ म ये तपशीलवार सूिचत करा) 

(iv) कायम ठेव यात येणा या बांधकामांम ये अि त वात असले यासदिनकांची सं या काय आह?े 

(ब) तािवत काम कवा इमारतीचे जो याचे े फळ कवा एकूण चटई े  कती आह?े 

(कृपया खालील ताळेबंद अ म ये तपशीलवार सूिचत करा) 

(क) तािवत सदिनकांची सं या कती आह?े 
टपः नमुना १ नसुार इमारती या आराख ाचे तपशील सूिचत करा. 

11 (अ) िव मान आिण तािवत चौथ याचे े फळ आिण एकूण चटई े फळ नमूद करावे(उदा. १० (अ) (iii) आिण 10(ब)) या एकूण बाबी. 

ब) वापर यासाठी तािवत असललेे िवकास ह  आिण याअंतगत उपल ध असलेले चटई े  िनदशांक प  करा. 

क) एकूण चटई े  िनदशांक [बाब11(अ) भािगले बाब 3(इ)] अिधक िवकास ह ांमुळे उपल ध असलेले चटई े  िनदशांक नमूद करा. 

ड) बाब ६(ब) म ये द या माणे काम भूखंडाचे एकूण चटई े  वापरते का?                   

नस यास, का नाही? 

इ) इमारत वरील मज यांवर पीछेहाटी या े ांसह तािवत आह ेका? 

फ) सदिनकांची एकूण सं या बाब 10(a) (iv) अिधक बाब 10(क)) कती आह?े 
टप- नमुना1 नुसार इमारत आराख ाचे तपशील सूिचत करा. 

12(अ) दशनी मोकळी जागाची ं दी कती आह?े  इमारत दोन कवा अिधक र यांलगत अस यास मोकळी जागा िनयम 41(1) नुसार आह ेका? 

ब) मोक या जागेसाठी िनयम 41चे कोणते उपिनयम आिण/ कवा इतर कोणते िनयम लाग ूआहते ह े प  करा. 

13. पुढील मोक या जागा िनयमावल ची पूतता करतात का? 

14(अ)  

(i) लगत या मोक या जागेची (जागांची) ं दी कती आह?े 

(ii) मागील मोक या जागेची (जागांची) ं दी कती आह?े 

(iii) इमारत मधील अंतर कती आह?े 

(ब) ते िनयम मांक 41(2)(i)(अ) ची पूतता करतात का? 

िनयम 41(6)? 

(क) इमारतीला दोन कवा अिधक वग आहते का? 

अस यास, िनयम मांक 41(1)(अ) नुसार येक वगसाठी मोक या जागा वतं  आहते का? 

(15) भूखंड अ ंद अस यासिनयम 41(7)(अ) कवा िनयम 41(7)(ब) पैक  कोण या कलमाचा लाभ घे याचा आपला ताव आह े(लागू असेल तेथे)? 

16(अ) अंतगत कवा बा  चौकाचे मोजमाप काय आह?े 
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(ब)(i) खोली आप या काश आिण वायुिवजनासाठी चौकावर अवलबंून आह े का? अस यासइमारती या येक वगसाठी आव यक अस यानुसार 

मोजमाप आह ेका? 

(ii) नस यास िनयम मांक 41 (8) नुसार उंची या एक पंचमांशा या वगाइतके े फळ आह ेका? 

(17) इमारतीची उंची सरासरी भूखंडा या पातळीवर 16 मीटरपे ा अिधक अस यास उदवाहन (नां)ची तरतूद कर यात आली आह ेका? 
तसे अस यास उदवाहन (नां)चे खालील तपशील दे यात यावतेः  
(अ) उ ाहनाचे तपशील 

कार| वाशांची मता | उ ाहनांची सं या | दरवाजांचा कार  

(ब) अि शमन उ ाहनाचे तपशील 

कार | वाशांची मता | उ ाहनांची सं या | दरवाजांचा कार  

18(अ) इमारत िनयम 2 या उपिनयम (17) या कलम (आय) कवा (न) खाली येते का? 

(ब) अस यास तािवत अि सुर ा आव यकता प रिश  I शी सुसगंत आहते का? 

(क) नस यास कारणे ा. 

19(अ) (i) िनयम ४४(२) आिण (३) अंतगत पा कगची आव यकता कती आह?े 

(ii) कती तािवत आहते? 

(iii) कती बं द त गॅरेजचा तािवत आह?े 

(ब)(i) वाहतुक या वाहनांसाठी पा कग या जागा दे यात आले या आहते का (िनयम 36(5))? 

(ii) अस यास, कती आव यकता आह?े 

(iii) कती तािवत आहते? 
टपः नमुना १ नसुार इमारत आराख ावरील तपशील सूिचत करा. 

20(अ) (i) बा कनीची कमाल ं दी काय आह?े 

(ii) यामुळे मोक या जागा िनयमावली या तरतुदी या आव यकतेपे ा कमी होतील का? 

(iii) या इमारती या कोण याही भागाला मा गका हणून उपयु  ठरतात का? 

(iv) यांचे एकूण े फळ कती आहे? 

(v) हवामान(वेदर) े स, उ हापासून बचाव करणारा भाग (छ ा), सूय काश ितरोधक, कंगोरे, कोपरे कवा इतर दशनी भागांची कमाल ं दी कती 

आह?े 

(क)(i) वागत क /िवतान (Canopy) तािवत आह ेका? 

(ii) ते िनयम मांक ४२ या पूतता करतात का? 

21(अ) पोहोचमागाची ं दी कती आह?े 

(ब) प  उंची कती आह?े 

( क ) ते बांधलेल,े िनचरा केलेले आिण अित मणापासून मु  ठेवलेले आहते का? 

22 िनयम मांक 27(I), 27(2) आव यक अस या माणे करमणुक या कवा सुिवधे या मोक या जागा दे यात आ या आहते का? 

23 (अ) कोण या सहा यभूत इमारती तािवत आहते का? अस यास कोण या उ ासाठी? 

(ब) यांची उंची कती आह?े 

(क) या र ता कवा भूखंडा या पढुील सीमारेषपेासून ७.५ मीटर दरू आहते काआिण मोक या जागांम ये ि थत अस यास इतर कोण याही 

सीमारेषपेासून 1.5 मीटर दरू आहते का? 

24 (अ) कंुपण भतीची तािवत उंची कती आह?े 

ती दोन र यां या संगम थानी आह ेका? 

(ब) ती िनयम 37(26) ची पूतता करते का? 

25(अ) (I) ताव िवमानतळ े ात आह ेका? 

(ब) (ii) नागरी हवाई उ यन ािधकरणांकडून उंचीसाठीआिण िचम यांमधून येणा या धुरा या काराबाबत ना हरकत माणप  ा  कर यात आले आह े
का. ( त जोडावी.) 
(क) ताव िनयम मांक 2(iv)(113) आिण 41(2)(i)(क) अंतगत मनो यासार या बांधकामा या वगात येतो का? अस यास तो यातील 

आव यकतेचीपूतता करतो का? 
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26. दहापे ा अिधक सदिनका असले या िनवासी इमारत म य ेदरूदशन पारेषण ा  कर यासाठी सामाियक (परंपरागत)समक  अँटेनाची तरतूद सूिचत 
करा. (िनयम 42)  
27. मुंबई महानगर दशे िवकास ािधकरण/ महारा  गृहिनमाण आिण दशे िवकास ािधकरण/ रे वे/ महामाग/ झोपडप ी ािधकरण/ वीज पारेषण 

वािहनी/ कनारप ी े / ना िवकास े /दरूसंचार ािधकरणे इ याद सार या कोण याही े े/ प ांम ये ताव येतो का? 

28 (अ) िवकासाअंतगत भूखडंातून कोणताही नैस गक जल वाह जातो का? 

(ब) िनयम 18 (ब) नुसार आव यक असलेले पीछेहाटीचे े  दे यात आले आह ेका? 

29 (अ) जो याची तािवत पातळी लगत या जिमनी या पातळी या वर आह ेका? 

(ब) तािवत जो याची पातळी टाऊन हॉल डॅटम या 27.55 मीटरवर आह ेका? 

(क) टाऊन हॉल डटॅमनुसार 27.55 मी लगत या र या या पातळीपयत भर याचा कवा पातळीपयत कमी कर याचा (आरएल) भूखंड, जो जा त असले 
ते तािवत आह ेका? 
30 बांधकामाम ये वापर यात येणा या सािह याचे तपशील िव तृत िववरणासह खालील माणे आहतेः 

छत------------------------------------------------------------------------------------------------ 

जिमनी----------------------------------------------------------------------------------------------- 

भती------------------------------------------------------------------------------------------------ 

तंभ--------------------------------------------------------------------------------------------- 

तुळया------------------------------------------------------------------------------------------------ 

इतर कोणतेही सािह य --------------------------------------------------------------------------------- 

31 दे यात येणारी शौचकूप, मुता या, वयंपाकघरे, हाणीघरे यांची सं या खालील माण ेआहःे 

शौचकूप | हाणीघरे | मुता या | वयंपाकघरे 

िव मान------------------------------------------------------------------------------------------------ 

तािवत---------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) बांधकामाम ये वापर यात येणा या पा या या ोताचा तपशील. 

33) मलिनःसारण वािहनीपासून अंतर 

34) इमारत सािह य साठव यासाठी महापािलकेची कती जागा, अस यास वापर यात येईल? 

35) कोण या सबंंधात ताव सदर िनयमावलीची पूतता करत नाहीआिण याची कारणे या मािहतीसाठी आव यकता अस यास वतं  पान जोडून 
तपशीलवार प  करा. 
मी काम तािवत असले या भूखंडाचा............................ मालक- प ेदार/ तारणा ारे ताबादार आह ेआिण सदर प ाम ये कर यात आलेली िवधाने 
स य आिण अचूक आहते. 
 

दनांक:  

प ा:                                                                          अजदाराची सही 

 
अनु ीधारक सव क/अिभयंता/ सरंचना मक अिभयंता/पयवे क कवा वा तुिवशारद/अजदाराने नेमलेले धीकृत ावसाियक यांनी सही 
करावयाचे माणप ाचे नमुना. 
अजदाराने माझी (नाव) -------------------------------------------------------------------------- नेमणूक अनु ीधारक सव क/अिभयंता/ संरचना मक 
अिभयंता/पयवे क कवा वा तुिवशारद हणून केलेली आह.े मी सदर भूखंडाबाबत यांचा करार(अिभह तांतरण) कवा साधन काळजीपूवक अ यासल े
आह ेआिण भूखंडा या सीमारेषा आिण े े यांचा अ यास केला आह ेआिण मी मािणत करत आह ेक , मी नमुनादाराने जो भूखंडाचा मालक- प ेदार/ 
तारणा ारे ताबादार आहआेिण या याकड े वरील अजानुसार मालक ह / सपंूण िवकास ह  यांचा ताबा आह े याने वैयि क र या केले या सव 
िवधानांची आिण जोडले या िवधान अ आिण ब यांची पडताळणी केली आह ेआिण ते अचूक अस याचे दसून आले आह.े 
 

दनांक: 
प ा 

  अनु ीधारक सव क/ वा तुिवशारद/ 
संरचना मक अिभयंता/पयवे क  
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टप:- नमुना II नुसार इमारत आराख ाम ये सूिचत करणे. 

 

िवधान िवधान िवधान िवधान ''''अअअअ''''    

(जोडप  1म ये अनु मांक 10(अ)(iii) 
कायम ठेव याची िव मान इमारत 
 

िव मान इमारत  
(1)  

मजला .  
(2) 

जो याचे े फळ  
(3) 

िव मान इमारतीचे एकूण चटई े फळ  
(4) 

मज यांचा वापर कवा भोगवटा  
(5) 

 

िविविविवधानधानधानधान    ''''बबबब''''    

[जोडप  1 म ये अनु . 10(ब)] 

तािवत काम/इमारती 

 

इमारत .  मजला .  े फळ  तािवत कामाचे एकूण चटई े   मज यांचा वापर कवा भोगवटा  

     

 

नमुनानमुनानमुनानमुना    IIII    

(अनु . 2, 9, 10, 11, 19 जोडप  "1" मधील) 

( थळा या उज ा सव  कोप यावर/ तळमज याचा इमारत आराख ावर)  

 

I.I.I.I. े फळ ताळेबदंे फळ ताळेबदंे फळ ताळेबदंे फळ ताळेबदं     चौरस मीटर  
 

1.1.1.1. भखूडंाचे एकूण ेभखूडंाचे एकूण ेभखूडंाचे एकूण ेभखूडंाचे एकूण े फळफळफळफळ        
अ) भूखंडावरील आर णाचे े फळ  

ब) र या या पीछेहाटीचे े  

क) िव.िन. र याचे े  

   

 

2.2.2.2. वजावट खालील बाबीसाठीवजावट खालील बाबीसाठीवजावट खालील बाबीसाठीवजावट खालील बाबीसाठी....    

((((अअअअ))))    आर णासाठीआर णासाठीआर णासाठीआर णासाठी////    र ता े फळर ता े फळर ता े फळर ता े फळ    

(अ) ह तांत रत कर याचे र याचे पीछेहाटीचे े  (100%) (िनयम  16) 

(ब) ह तांत रत कर याचे तािवत िव. िन. र ता(100%) (िनयम  16) 

(क) ह तांत रत कर याचे आर ण े  (भूखंड) (िनयम . 17)  

 

((((बबबब) ) ) ) सिुवधा े ासाठी सिुवधा े ासाठी सिुवधा े ासाठी सिुवधा े ासाठी     

 

(अ) डीसीआर 14 (अ) नुसार ह तांत रत कर या यासुिवधे या भूखंड/ भखंूडांचे े फळ  

(ब) डीसीआर 14 (ब) नुसार ह तांत रत कर या या सुिवधे या भूखंड/ भूखंडांचे े फळ  

(क) डीसीआर 15 (अ) नुसार ह तांत रत कर या या सुिवधे या भूखंड/ भूखंडांचे े फळ 

(ड) डीसीआर 35 नुसार ह तांत रत कर या या सुिवधे या भूखडं/ भूखंडांचे े फळ 
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    ((((कककक))))    िव मान बाधंीव े फळासाठी कायम ठेव या या वजावटी असिव मान बाधंीव े फळासाठी कायम ठेव या या वजावटी असिव मान बाधंीव े फळासाठी कायम ठेव या या वजावटी असिव मान बाधंीव े फळासाठी कायम ठेव या या वजावटी अस यासयासयासयास  

 

(अ) िनयमानुसार िव मान बीयूएचा भूघटक याअंतगत िवकासाला अनु ेयता दे यात आली होती. 

 

3. एकूण वजावटी:[ 2(अ) +2(ब) +2(क) ]  

4. भूखंडाचे उव रत े फळ (1 वजा 3 )  

5. िवकासाअंतगत एकूण भूखंड े फळ [4 + 2(अ) +2(ब)] 

6. े ीय (मूळ) एफएसआय (1 कवा1.33) 

7. े ीय (मूळ) एफएसआय(5*6)नुसार अनु ेय बांधीव े फळ  

8. 2(अ) नुसार ह तांत रत केले या भूखंडासमान अित र  बांधीक े फळ  
9. ह तांत रत कर या या सुिवधे या बांधकामा या खचा या बद यात बांधीव े फळ  
10. िनयम मांक 30(अ)3 या सापे  िनयम मांक 30 (अ) या त ा . 12 नुसार अिधमू या या भर यावर अित र  एफएसआयमुळे बांधीव 

े फळ  
11. िनयम मांक 30(अ)3 या सापे  िनयम मांक 30 (अ) या त ा . 12 नुसार अनुमत टीडीआरमुळे बांधीव े फळ  
12. अनु ेय बांधीव े फळ (7+8+9+10 +11) 

13. तािवत बांधीव े फळ  
14. िनयम30 (अ) नुसार िनमाण केलेले टीडीआर अस यास  

15. िनयम मांक 31(3) नुसार फंिजबल बांधीव े फळ  
अ. i) पनुवसन घटकासाठी अिधमू य नआकारता अनु ेय फंिजबल बांधीव े फळ  

ii) पनुवसन घटकासाठी अिधमू य न आकारता उपल ध झालेले फंिजबल बाधंीव े फळ 

ब. i) अिधमू य आका न अनु ेय फंिजबल बांधीव े फळ  

ii) अिधमू य आका न उपल ध झाललेे फंिजबल बांधीव े फळ  

16. फंिजबल  बांधीव े फळासह तािवत बांधीव े फळ[13 +15(अ)(ii) +15(ब)(ii)] 

17. िन वळ भूखंडावर वापरलेला एफएसआय [13/ 4]    

 

(II) (II) (II) (II)     इतर आव यकताइतर आव यकताइतर आव यकताइतर आव यकता    

अ. आर णअ. आर णअ. आर णअ. आर ण////नामिनदशननामिनदशननामिनदशननामिनदशन    
अ. आर णाचे नाव 
ब. भूखंडाला बािधत करणारे आर णांतगत े  
क. िनयम मांक 17 नुसार ह तांत रत कर याचे/ केलेले आर ण भूखंडाचे े फळ  
ड. िनयम मांक 17 नुसार ह तांत रत कर याचे सुिवधेचे बांधीव े   
इ. नामिनदशनाचे े / बांधीव े  

((((बबबब))))    िनयम माकं .... नसुार ह तांत रत करणयाच ेभूखडं े फळिनयम माकं .... नसुार ह तांत रत करणयाच ेभूखडं े फळिनयम माकं .... नसुार ह तांत रत करणयाच ेभूखडं े फळिनयम माकं .... नसुार ह तांत रत करणयाच ेभूखडं े फळ////    बाधंीव सिुवधा बाधंीव सिुवधा बाधंीव सिुवधा बाधंीव सिुवधा     

(i) 14(अ) 

(ii) 14(ब) 

(iii) 15(अ) 

((((कककक) ) ) ) िनयम मांक 27 नसुार अिभ यासात/ भखूडंावर करमणकु या मोक या जागचेी आव यकतािनयम मांक 27 नसुार अिभ यासात/ भखूडंावर करमणकु या मोक या जागचेी आव यकतािनयम मांक 27 नसुार अिभ यासात/ भखूडंावर करमणकु या मोक या जागचेी आव यकतािनयम मांक 27 नसुार अिभ यासात/ भखूडंावर करमणकु या मोक या जागचेी आव यकता    

((((डडडड) ) ) ) सदिनका ताळेबदंसदिनका ताळेबदंसदिनका ताळेबदंसदिनका ताळेबदं    

(i) तािवत बांधीव े फळ (वरील 13)  

(ii) अिनवासी े फळाची वजावट वजा (दकुान इ.)   

(iii) सदिनकांसाठी उपल ध े  [(i) वजा (ii).]  

(iv) अनु ेय सदिनका (सदिनकांची घनता/हे टर) 

(v) भूखंडावर तािवत सदिनकांची एकूण सं या  
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((((इइइइ) ) ) ) पा कगपा कगपा कगपा कग    ताळेबंताळेबंताळेबंताळेबंदददद    

 

(i) ---- िनयमावली अंतगत आव यक असलेले पा कग  

कूटर/मोटरसायकल  

बाहरेचे लोक (अ यागत)   

(ii)  अनु ेय बं द त गॅरेज 

(iii)  तािवत बं द त गॅरेज  
कार 
कूटर/मोटरसायकल  

बाहरेचे लोक (अ यागत)   

(iv) पुरव यात आलेले एकूण पा कग  

     

((((डडडड) ) ) ) मालवाहनांमालवाहनांमालवाहनांमालवाहनांच ेच ेच ेच ेपा कगपा कगपा कगपा कग    

(i)  िनयमावलीनसुार आव यक मालवाहतुक या पा कगची आव यकता  

(ii) पुरव यात आले या एकूण मालवाहनां या पा कग या जागा  

 

टप– सदर नमुना केवळ आरेखना मक मागदशक त वांसाठी आह.े या डीसीआरअंतगत िवकास तािवत आह े या या तरतुद ना सुयो य हो यासाठी 
प ात सुधारणा के या जाऊ शकतात. 

 

नमुनानमुनानमुनानमुना    IIIIIIII    

(आराख ा या उज ाबाजूला खालील कोप यात/नमुनाI खाली) 
त यातील तपशील 
आराख ा या ा ी या िश याची तारीख  
आराख ा या मंजूरीचा िश ा  
सुधारणा   तपशील 
   दनांक 
   सही 

    
े फळाच ेे फळाच ेे फळाच ेे फळाच े माणपमाणपमाणपमाणप     

 
मािणत कर यात येत आह ेक  मी संदभाखालील भूखडंाचे सव ण................रोजी केलेले आहआेिण आराख ात नमूद केले या भूखंडा या बाजूचे 

आकारमान इ यादी थळावर मोजमाप के या माणे आहते आिण अशा रतीने गणन कर यात आलेले े फळ *…………………. चौ. मीटर आह ेआिण 
मालक ह / नगर िनयोजन योजनां या न द या द तऐवजात नमूद असले या े ाशी तो जुळता आह.े 
 
अनु ीधारक सव क/वा तुिवशारद/अिभयंता/रचना मक अिभयंता/पयवे क कवा वा तुिवशारदाची सही  
 

तावाचा आिण मालम ेचा तपशील  
मालकाचे नाव 
 
काय मांक. आरेखन मांक यांनी माण तपासल े
 यांनी आरेखन काढले 
उ र रेषा 

अनु ीधारक सव क/अिभयंता/संरचना मक अिभयंता/पयवे क कवा 
वा तुिवशारद यांची सही, नाव (कॅिपटल अ रांम ये)  

*आकड ेआिण श दांम येही दशव यात येणारे े  
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जोडजोडजोडजोडप  प  प  प  2222 
पयवे ण वीकाराहतचेा नमुनापयवे ण वीकाराहतचेा नमुनापयवे ण वीकाराहतचेा नमुनापयवे ण वीकाराहतचेा नमुना 

(इमारत इमारत इमारत इमारत परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगीसाठी वा तुिवशारद साठी वा तुिवशारद साठी वा तुिवशारद साठी वा तुिवशारद /    अनु ीधारक सव काकडून) अनु ीधारक सव काकडून) अनु ीधारक सव काकडून) अनु ीधारक सव काकडून)  

  
ित 

………………………………………… बृह मुंबई महानगरपािलका, 
मुंबई 
 

िवषयः तािवत िवकासा या पयवे णाचा वीकार  
 

महोदय, 

 

 

कामाचा संपूण तपशील   

सीएस. ./सीटीएस ./ एफ. पी. मांका या भूखंडावर   

िवभाग/ गाव/नगर योजना .  

िवकासाचा कार   

र याचे नाव:  

िवभाग  

वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव काचे नाव   

 
याचे िवकास काम मा या पयवे णाखाली केले जाणारआह.े कामासाठीचे सव सािह य ( कार आिण दजा) आिण कसब सामा यतः आराख ासोबत 
सादर कर यात आले या सवसामा य तपशीलांसोबत जुळतील आिण काम मा यता ा  आराख ानुसार पार पाडले जाईल. मी कामा या 
अंमलबजावणीसाठी सव कारे जबाबदार असेन. 
 

आपला िव ास,ू 

 

 

वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव काचे नाव  
परवाना मांक.  
प ा:  
दरू वनी .  
सही:  
दनांक:  
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जोडप  जोडप  जोडप  जोडप  3333    
भखूडं े फळ माणपभखूडं े फळ माणपभखूडं े फळ माणपभखूडं े फळ माणप     

((((वा तुिवशारदवा तुिवशारदवा तुिवशारदवा तुिवशारद////    अनु ीधारक सव का या मथळाप ावरअनु ीधारक सव का या मथळाप ावरअनु ीधारक सव का या मथळाप ावरअनु ीधारक सव का या मथळाप ावर))))    

 

दनांक:___________

___  

ित, 
कायकारी अिभयंता 
इमारत ताव_____ िवभाग, बृमुंमनपा 

 
िवषयः भूखंडावरील तािवत िवकास 

 

कामाचा संपूण तपशील   
सीएस. ./सीटीएस ./ एफ. पी. मांका या भूखंडावर   
िवभाग / गाव/नगर योजना .  
िवभाग  
मालकाचे नाव  

 

 

संदभ: इमारत ताव न ती मांक.___________________  

महोदय, 
मी माझे/ आमचे अशील ी. / ीमती .......................................... यां या वतीने वरील संद भत भूखंडावर तािवत िवकासाचा ताव सादर केला 
आह.े सदर भूखंडाचे े फळ भूमी अिभलेख कायालयाकडून द........... रोजी या ा  केले या मालम ा न द प कानुसार........ चौ. मीटर आह.े भूखंड 

े फळाची पडताळणी कर यासाठी मी/आ ही आम या कमचा यां या मा यमातून सदर भूखंडाचे सव ण मालम ा न दणी प कावर न दवले या 
े ाची अचूकता तपास यासाठी केलआेह.े सदरसव ण मालक/ अशीलाने दाखिवले या भूखडंा या सीमारेषे या आधारे केले आह.े स ह णानुसार 

भूखंडाचे े फळ ............... चौ. मी. आह ेआिण भूखंडासाठी दावा कर यात आलेला एफएसआय .......... चौ. मी. आह.े  
 

आपले आभारी, आपले िव ासु 
 

वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव काचे नाव  
परवाना मांक.  
प ा:  
दरू वनी .  
सही:  
दनांक:  
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जोडपजोडपजोडपजोडप  4444    
मालकाचे भखूडं े फळाबाबत मालकाचे भखूडं े फळाबाबत मालकाचे भखूडं े फळाबाबत मालकाचे भखूडं े फळाबाबत शपथपशपथपशपथपशपथप  

 (आव यक रकमे या आव यक रकमे या आव यक रकमे या आव यक रकमे या टॅपटॅपटॅपटॅप पेपरवरपेपरवरपेपरवरपेपरवर टाइप कर याचे) टाइप कर याचे) टाइप कर याचे) टाइप कर याचे)  

 

 

 
ित 

 

कायकारी अिभयंता, 

इमारत ताव_____ िवभाग, मुबंई  

 

िवषयः िवषय:- गाव/िवभाग/ तालुका येथील .................... िवभागमधील..................... र यावरील स ह मांक/एच. 

मांक........, सीटीएस मांक/ सीएस मांक/ एफपी मांक....... या मालम ेवर तािवत िवकासकाम 
संदभः इमारत ताव फाइल / ताव ः ....................................... 

 
मी............................................. अिभह तांतरण/ भाडपे ा/ िवकास करार/कुलमुख यारप  दनांक..................... ारे गाव/िवभाग/ 

तालुका येथील .................... िवभागमधील..................... र यावरील स ह मांक/एच. मांक........, सीटीएस मांक/ सीएस मांक/ एफपी 

मांक....... या मालम े या िवकास ह ांचे ताबेदार असून माझे िनवास थान / कायालय...................................... येथे असून येणे माण े प  क न 

िल न दते आह े क ,मी माझे वा तुिवशारद/अनु ीधारक सव क............................... परवाना मांक....................... यां या ारे उ िनदिशत 
मालम े या िवकासासाठी आराखड ेसादर केले आहते. 

 
सदर े ाची पडताळणी कर यासाठी मी माझे वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव क यां या मा यमातून े फळा या अचूकतेची खा ी 

पटव यासाठी सदर भूखंडाचे सव णही केलेले आह.े 
 

मी असे नमूद करतो क , माझे वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव कांनी भूिम अिभलेखपयवे कांनी मािणत केले या मालम ा प कानुसार 
आिण/ कवा मी/ आ ही दाखवले या मालम े या सीमारेषेनुसार पार पाड यात आले या सव णा या आधारे सदर े ाचे मािणकरण केले आह.े 

 
सदर े ......................... चौ. मी. (श दांम ये .................................. चौ. मी.) इतके अस याचे प  झाले आह े आिण भूखंड 

े फळासाठी एफएसआय........... चौ.मी. इत या े फळावर चटई े  िनदशांकाचा दावा कर यात आला आह.े 
 
येथे असेही नमूद कर यात यावे क मी/ आ ही िवषयां कत जिमनीसोबत संल  इतर कोण याही भूखंडाचे धारक/ मालक नाहीत. 

 
मुंबई येथे िल न दलेले 
 
दनांक................... या दवशी 

 

(मालक/ मालकाचे मुख यारधारक  यांचे नाव आिण सही)  

 

मा या समोर. 

 
टपः मूळ व पात नोटरी क न सादर कर याचे. 
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जोडपजोडपजोडपजोडप  5555    
संससंंसंरचना मक अिभयं याचा पयवे ण ापरचना मक अिभयं याचा पयवे ण ापरचना मक अिभयं याचा पयवे ण ापरचना मक अिभयं याचा पयवे ण ाप 

(संरचना मक अिभयं या या मथळाप ावररचना मक अिभयं या या मथळाप ावररचना मक अिभयं या या मथळाप ावररचना मक अिभयं या या मथळाप ावर (लेटरहडेवर(लेटरहडेवर(लेटरहडेवर(लेटरहडेवर) 

 
        संरचना मक अिभयं याचे नाव  

परवाना . 
दनांक: ______________ 

 

ित, 

कायकारी अिभयंता,  

इमारत ताव.............. िवभाग, 
बृह मुंबई महानगरपािलका  

िवषयः खालील मालम ेचा तािवत िवकास 
 

इमारत ताव .   

कामाचा संपूण तपशील   

सीएस . / सीटीएस . /एफपी . / तालुका/गाव/नगर योजना असले या भूखंडावर  

िवकासाचा कार  

र याचे नाव  

िवभाग  

वा तुिवशारदाचे नाव / अनु ीधारक सव क  

मालकाचे नाव  

 
मालकाने आपणास िलिहले या मा या द............ या िनयु प ाचा संदभ देऊन मी येथे अशी हमी देतो क , मी उपरो  

तावाक रता संरचना मक स लागार हणून काम करावयाचे मा य केले आहे. 
 
मी पुढे िल न देतो क , संरचना मक संक पिच  आिण प रगणन भारतीय मानांकनानुसार (आयएस टँड स) मांक 1875, 

1893 आिण 4326 या तरतुद नुसार असेल जे िनयोजन ािधकरणाने आव यकता दशवले या भूकंप वणाचा िवचार क न बनवलेले 
असेल. 

 
आभारी आहोत. 
 

आपला िव ास ू
 स लागार रचना मक अिभयं याचे नाव  

न दणी .   

प ा:  

दरू वनी .:  

सही:  

दनांक:  

 त:  1. मालक. 

       2. वा तुिवशारद / अनु ीधारक सव क 
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जोडपजोडपजोडपजोडप  6666 

अनु ीअनु ीअनु ीअनु ीधारक नळकामगाधारक नळकामगाधारक नळकामगाधारक नळकामगाराचाराचाराचाराचा    पयवे ण ापपयवे ण ापपयवे ण ापपयवे ण ाप 

(अनु ीधारक नळकामगारा या मथळाप ावरअनु ीधारक नळकामगारा या मथळाप ावरअनु ीधारक नळकामगारा या मथळाप ावरअनु ीधारक नळकामगारा या मथळाप ावर (लेटरहडे(लेटरहडे(लेटरहडे(लेटरहडे) 

 

अनु ीधारक नळकामगाराचे नाव  

परवाना . 
दनांक: _________ 

 

ित, 

कायकारी अिभयंता, इमारत ताव.............. िवभाग,         
बृह मुंबई महानगरपािलका 
 

िवषयः तािवत िवकास कामाचे सांडपाणी आिण    व छता िनचरा काम 

 

इमारत ताव .   

कामाचा संपूण तपशील   

इमारतीचा तपशील ( व स आिण मज यांची सं या)   

सीएस . / सीटीएस . /एफपी . / तालुका/गाव/नगर योजना असले या 
भूखंडावर 

 

िवकासाचा कार  

र याचे नाव  

िवभाग  

वा तुिवशारदाचे नाव / अनु ीधारक सव क  

मालकाचे नाव  

 

मालक/ िवकासकाने पारीत केले या नेमणूक प ा या संदभात मी या ारे िल न देतो क  मी उ िनदिशत तावासाठी 
अनु ीधारक नळकामगार हणून काम कर याची तयारी दशवली आहे. 

 

आपला आभारी, 

          आपला िव ास,ू, 

अनु ीधारक नळकामगाराचे नाव  

परवाना .  

प ा:  

दरू वनी .  

सही:  

दनांक:  

 ित सादरः 
i) वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव क 

ii) संरचना मक अिभयंता 
iii) मालक/ िवकासक 
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जोडपजोडपजोडपजोडप  7777 
थळ पयवे काचापयवे ण थळ पयवे काचापयवे ण थळ पयवे काचापयवे ण थळ पयवे काचापयवे ण ापापापाप 

( थळ पयवे का या मथळाप ावर)थळ पयवे का या मथळाप ावर)थळ पयवे का या मथळाप ावर)थळ पयवे का या मथळाप ावर) (लेटरहडेवर(लेटरहडेवर(लेटरहडेवर(लेटरहडेवर)))) 
 

थळ पयवे काचे नाव  

थल पयवे काचा परवाना . 
         दनांक: ______________ 

ित, 

कायकारी अिभयंता, इमारत ताव 

_____ िवभाग, बृ.मुं.म.पा. 
 

महोदय, 
 

िवषयः खालील तािवत िवकासकाम 

इमारत ताव .   

कामाचा संपूण तपशील   

सीएस . / सीटीएस . /एफपी . / तालुका/गाव/नगर योजना असले या 
भूखंडावर 

 

िवकासाचा कार  

र याचे नाव  

िवभाग  

वा तुिवशारदाचे नाव / अनु ीधारक सव क  

मालकाचे नाव  

 

मा या नेमणुक बाबत मालकाने आप याला द................ रोजी िलिहले या प ा या अनुषंगाने मी या ारे मा य 
करतो क  मी उपरो  तावाक रता थळ पयवे क हणून काय कर यास संमती दली आहे. 
मी यापुढे असेही मा य करतो क , या िवकासातील कामिगरी आिण सािह य साम ीचा दजा आिण सािह यसाम ीची चाचणी ही आयएस 

माणकां या तरतुद नुसार असेल आिण िवकास काम ह ेमंजूर आराख ानुसार व संरचना संक पिच ानुसार असेल. 
 

आभारी आहोत., 
    

  आपला िव ास ू
थळ पयवे काचे नाव   

न दणी .   

प ा:  

दरू वनी .:  

सही:  

दनांक:  

त रवाना:: 1. मालक. 

2. वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव क 
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जोडपजोडपजोडपजोडप  8888    
इतर ािधकृत ावसाियकांइतर ािधकृत ावसाियकांइतर ािधकृत ावसाियकांइतर ािधकृत ावसाियकांचाचाचाचा पयवे ण ापपयवे ण ापपयवे ण ापपयवे ण ाप 

( ावसाियका या मथळा प ावर)(लेटर हेडवरावसाियका या मथळा प ावर)(लेटर हेडवरावसाियका या मथळा प ावर)(लेटर हेडवरावसाियका या मथळा प ावर)(लेटर हेडवर) 

 
ावसाियकाचे नाव  

परवाना . 
दनांक: _______________ 

 

ित, 

कायकारी संचालक,  

इमारत ताव _____िवभाग, बृ.मुं.म.न.पा. 

महोदय, 
िवषयः खालील मालम ेचे तािवतिवकासकाम 

इमारत ताव .    
कामाचा संपूण तपशील    
सीएस . / सीटीएस . /एफपी . / तालुका/गाव/नगर योजना असले या 
भूखंडावर 

  

िवकासाचा कार   
र याचे नाव   
िवभाग   
वा तुिवशारदाचे नाव / अनु ीधारक सव क   
मालकाचे नाव   

तुम या नावे मालकाकडून असले या आम या नेमणूक प  दनांक........................ या संदभात, मी येणे माणे 
िल न देत आह ेक , मी उ िनदिशत तावासाठी ...................... हणून काम कर याचे मा य केले आह.े 

मी पढुे िल न दते आह ेक , काम आयएस दजा आिण िनयम मांक................, ािधकृत ावसाियकाची कत े आिण 
जबाबदा यांचे जोडप  यां या तरतुद या अनु प पार पाडल ेजाईल आिण िवकासकाम मा यता ा  आराखड ेआिण संरचना मक 
संक पिच ानुसार केले जाईल. 

आपला आभारी, 
        आपला िव ासू, 

ावसाियकाचे नाव    
न दणी .    
प ा:   
दरू वनी .:   
सही:   
दनांक:   

त रवाना 1.मालक 

 2.वा तुिवशारद/ अनु ीधारक सव क 
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जोडपजोडपजोडपजोडप  9999    

[िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    मांक मांक मांक मांक 10 (3) (ix)]10 (3) (ix)]10 (3) (ix)]10 (3) (ix)] 
पयवेपयवेपयवेपयवे णासाठी नमनुाणासाठी नमनुाणासाठी नमनुाणासाठी नमनुा 

ित 
…………………………………… 
बृह मुंबई महानगरपािलका, 
मुंबई. 
महोदय,  

गाव/िवभाग/ तालुका.................  यथेील .................... िवभागामधील..................... माग/ र यावरील भखूंड मांक/ सीटीएस मांक/ 

सीएस मांक....... या मालम वेर तािवत िवकासकाम/ बांधकाम/ पनुबाधकाम/ पाडकाम कवा िव मान इमारतीतील सािह यात बदल मा या 
पयवे णाखाली पार पाडले जाईल. सव सािह य ( कार आिण ेणी) आिण कामातील कामगार सामा यतः आराख ासोबत सादर कर यातआले या 
सवसामा य तपशीलांशी िमळतेजुळते असतील आिण काम मा यता ा  आराख ांनुसार पार पाडले जाईल. मी सव कारे कामा या अंमलबजावनीसाठी 
जबाबदार असेन. 

          आपला िव ासू, 

 

अनु ीधारक/ सव क/ अिभयंता/रचना मक 

अिभयंता/ 
पयवे क कवा वा तुिवशारदाची सही 

नाव: …………………… 

   (कॅिपटल अ रांम ये) 

परवाना मांक: 

……………………….. 

प ा: ……………………….. 

 

दनांक:  ……………………… 
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जोडपजोडपजोडपजोडप     10101010    
पा ता, कत ,े जबाबदा या आिण न दणी या याचं ेतपशीलपा ता, कत ,े जबाबदा या आिण न दणी या याचं ेतपशीलपा ता, कत ,े जबाबदा या आिण न दणी या याचं ेतपशीलपा ता, कत ,े जबाबदा या आिण न दणी या याचं ेतपशील    

अनु 
. 

ावसाियक  पा ता  न दणी कत े जबाबदा या  

1 

 

 

 

 

 

 

 

वा तुिवशारद  वा तुिवशारदाकड े न दणीकृत 
महािव ालय/िव ापीठाची 
वा तुरचनेतील पदवी असावी 
आिण वा तुरचने या े ात 
कमान दोन वषाचा अनुभव 

असावा. 
 

 

कौि सल ऑफ 
आ कटे चर, इंिडया 
यां याकड े न दणी 
वा तुिवशारद कायदा 
1972 या 
तरतुद नुसार जारी 
केलेले.  

खाली द या माणे िवकास 
परवानगीसबंंधी कामाचा 
संक पिच े तयार क न पूण करण े
आिण सादर करणे. 
अ)सव आराखड/ेकागदप /ेमािहती 

/ े  माणप  आिण 
डीसीआरम ये िविन द िवकास 
परवानगीशी सबंिंधत इतर 
तपशील 
ब) काम सु  कर याची ाप. जोता 
पूण झा याचे माणप . पयव ण 
पूण झा याचे माणप . इमारत 
आराख ासोबत पूण झा याचे 
माणप  

वा तुिवशादर/ 
अनु ीधारक सव कांवर 
सदर िनयमावलीनुसार 
इमारतीचा संक पिच े 
कर याची जबाबदारी, सादर 
केले या द तऐवजां या 
अिधकृततेची आिण िवकास 
मा यता ा  
आराख ांनुसार पार 
पाड यात आ याची खा ी 
कर याची, अ यथा 
मा यता ा  आराख ांम ये 
सुधारणा कर याची आिण 

ािधकरणाला सूिचत 
कर याची जबाबदारी असेल. 

2 अनु ीधारक 
सव क  

अनु ीधारक सव काकड े
मा यता ा  महािव ालय/ 

मंडळ/ िव ापीठ यां याकडून 

िसि हल/ बांधकाम अिभयांि क  

या िवषयातील पदिवका/ पदवी 
कवा इि ट ूट ऑफ इंिजनीअस 

(इंिडया) यांचे कॉप रेट सद य व 
(िसि हल) असेल आिण 
वा तुिवशारदा या े ातील 
कमान दोन वषाचा अनुभव 

असेल. 

बृमुमंनपा िविहत 
येनसुार जारी 

कर यात आले या वैध 
परवा या ारे 
महापािलकेकड े
न दणी 
 

3 संरचना मक 
अिभयंता  

संरचना मक अिभयं यासाठी 
कमान पा ता मा यता ा  

भारतीय कवा परदशेी 
िव ापीठातून पदवी कवा 
इि ट ूशन ऑफ इंिजनीअस 
(इंिडया) या िसि हल 
इंिजनीअ रग िवभागासोबत 
असोिसएट सद य व आिण 
संरचना मक अिभयांि क या 

े ात संक पिच े आिण य  
े ावरील कामासह कमान तीन 

वषाचा अनुभव 
तीन वषाचा अनुभव संरचना मक 
अिभयांि क या शाखेत 
मा यता ा  भारतीय कवा 
परदशेी िव ापीठातून पद ु र 
पदवी घेतलेली अस यास दोन 
वषापयत िशिथल कर यात 
येईल. 

बृमुमंनपा िविहत 
येनसुार जारी 

कर यात आले या वैध 
परवा या ारे 
महापािलकेकड े
न दणी 
 

खाली द या माणे िवकास 
परवानगीसबंंधी काम क न पूण करण े
आिण सादर करणे. 

 अ) िवकास परवानगीशी संबंिधत 
सव संरचना मक आराखडे आिण 
संबंिधत मािहती 

 ब) इमारती या सव भागांचे 
संरचना मक तपशील आिण 
प रगणन 

 क) जो या या पूततेचे माणप   

 ड) पयवे ण माणप  आिण 
इमारती या पूतता माणप  
पूतता आराख ांसह 

 

संरचना मक अिभयं यावर 
संरचना मक सुरि तता 
आिण थळावर पार 
पाडले या िवकासकामा या 
थयैाची जबाबदारी असेल. 
यान े दले या संरचना मक 

आव यकतांनुसार 
िवकासकाम पूण झाले आह े
याची खातरजमा तो करेल. 
तसेच, दे यात आलेला 
संरचना मक संक पिच े  
मा यता ा  
आराख ांनुसार असेल. 
याला यात काही तफावत 

आढळ यास या यावर 
ािधकरणाला सूिचत 

कर याची जबाबदारी असेल. 

4 न द वरील 
वक ल कवा 
सॉिलिसटर 
 

न द वरील वक ल कवा 
सॉिलिसटरकडे बार कौि सलकडे 
वैध न दणी असली पािहजे. 
 
न द वरील वक ल कवा 
सॉिलिसटरकडे जिमनीशी 
संबंिधत बाब बाबत कमान तीन 

बार कौि सल ऑफ 
इंिडयाकडे न दणी 
 

िवकास परवानगीशी संबंिधत सवेा 
दणेे आिण सादर करणे 
अ) ताव सादर करत असताना 
िवकासांतगत असले या भूखंडाचे 
मालक  ह  माणप  शोध 
इ यादीची या पूण के यानंतर. 

ताव सादर करताना येक 

वक ल कवा सॉिलिसटरवर 
मालक/ िवकासका या 
ह ांची वैधता 

मािणतक न संबंिधत 
भूखंडावर िवकासकाम पूण 
कर याची आिण मािणत 
कर याची जबाबदारी असेल. 
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वषाचा अनुभव असला पािहजे. 
 

सीटीएससाठी मालक  तािवत 
िवकासासाठी सव ह ांसह 
ब) ताव सादर करताना भूखंडाशी 
संबंिधत आधी या यायालयीन 
खट यांचे तपशील 

 

5 थळ पयवे क थळ पयवे काकड े
िसि हल/बांधकाम 
अिभयांि क मधील पदिवका 
कवा महारा ातील मडंळ/ 

िव ापीठांकडून मा यता ा  
िसि हल इंिजनीअ रग या 

े ातील इतर कोणतीही पदवी 
असली पािहजे. 
 
थळ पयवे काकड े इमारत 

बांधकामा या पयवे णाचा 
कमान दोन वषाचा अनुभव 

असला पािहजे. 
 

टप– बृमुमंनपाकड े आधीच 
न दणीकृत थळ पयवे क ेणी 
II आिण ेणी III काम क  
शकतात. 

 
बृमुमंनपा या िविहत 

येनसुार जारी 
कर यात आले या वैध 
परवा या ारे 
महापािलकेकड े
न दणी 
 

िवकास परवानगी आिण मा यता ा  
आऱाख ानुसार काम पूण करण े
आिण इमारत या पयवे णाची 
माणप े आिण सादर करणे आिण 
थळावरील सािह य चाचणी पूण 

करणे आिण कामाचा दजा 
तपशीलांनुसार, एनबीसी आिण 
संबंिधत कायप त नुसार अस याची 
खातरजमा करणे. 

थळ पयवे कावर थळावर 
के या जाणा या 
िवकासाम ये आव यक 
कामगीरी आिण साधनाचा 
दजा आिण सािह याची 
चाचणी कर याची 
जबाबदारी असेल. 
चाचणीचा िन कष नकाराथ  
आ यास बमृुंमनपाला सूिचत 
कर यात यावे. िवकासकाम 
रचना मक अिभक प आिण 
मा यता ा  
आराख ानुसार आह े याची 
तो खातरजमा करेल आिण 
याला कोण याही कारचा 

फरक आढळ यास 
ािधकरणाला कळव याची 

जबाबदारी या यावर 
असेल. 

6 अनु ीधारक 
नळकामगार 

अनु ीधारक नळकामगाराकडे 
िसि हल इंिजनीअ रगमधील 
पदिवका कवा महारा ातील 
मंडळे/ िव ापीठाने मा यता ा  
केलेलली िसि हल 
इंिजनीअ रग या े ातील इतर 
कोणतीही पा ता असेल. 
अनु ीधारक 
नळकामगारकडे लं बग या 
कामातील कमान दोन वषाचा 
अनुभव असला पािहजे. 
 

 
बृमुमंनपा या िविहत 

येनसुार जारी 
कर यात आले या वैध 
परवा या ारे 
महापािलकेकड े
न दणी 
 

िवकास परवानगी आिण मा यता ा  
आराख ानुसार लं बगचे काम पूण 
करणे आिण खालील गो ी सादर करण े
अ) लंिबग आिण 
पाणीपुरव ासाठी इमारती या 
पयवे णाचे माणप  आिण 
इमारती या सव भागांचे तपशील 
आिण प रगणन लं बग आिण उप 
िनयम 4(क) नुसार मा यता ा  
िवकास परवानगीनुसार पार 
पाडणे आिण  
ब) आराख ांसह सांडपाणी 
िनचरा पूतता माणप  

अनु ीधारक 
नळकामगारवर कामाची 
आिण लंिबग आिण 
पाणीपुरव ासाठी आव यक 
सािह या या दजा आिण 
चाच यांची जबाबदारी 
असेल. चाचणीचा िन कष 
नकाराथ  आ यास 
बृमुमंनपाला सूिचत कर यात 
यावे. लं बगचा अिभ यास 
मा यता ा  
आराख ानुसार आह े याची 
तो खातरजमा करेल आिण 
याला यात कोण याही 
कारची तफावत 

आढळ यास ािधकरणाला 
सूिचत कर याची जबाबदारी 
या यावर असेल. 

7 पज यजल 
संधारणासाठी 
स लागार 
 

पज यजल संधारण 
(आरड यूएच) साठी 
स लागारांकड े िसि हल 
इंिजनीअ रगमधील पदिवका/ 
पदवी असली पािहजे.  
पज यजल संचयनासाठी 
न द वरील स लागाराकडे 
आरड यूएच या े ातील 
कमान दोन वषाचा अनुभव 

असेल. 
 

 पज यजल संधारणसंबंधी काम पूण 
करणे आिण खालील गो ी सादर करण े

 अ. पज यजल संचयनासाठी 
िवकास परवानगीशी संबंिधत सव 

माणप े आिण मािहती 
 ब) ताव/ आराख ांसह 

पज य जल संधारण तपशील  
क) या इमारतीन े आरड यूएच 
यं णा थािपत केलेली आह े आिण 
ितची चाचणी केलेली आह ेअसे नमूद 
केले या आह े या इमारतीसाठी 

पज यजल संधारणासाठीचे 
स लागार मा यतेनुसार 
थळावर पज य जल 

संधारणा या कामासाठी 
जबाबदार असतील. काम 
मा यतेनुसार पूण होत आह े
याची खातरजमा याने 
करावी आिण याला 
कोणतीही तफावत 
आढळ यास या यावर 

ािधकरणाला सूिचत 
कर याची जबाबदारी असेल. 
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पज य जल संधारणाबाबत पतूता 
माणप   

 

8 सांडपाणी 
पुन ण 

येसाठी 
स लागार  
 

सांडपाणी पुन ण 
येसाठी या स लागाराकडे 

पयावरण/सावजिनक आरो य/ 
िसि हल इंिजनीअ रगमधील 
पदवी असावी. 
सांडपाणी पुन ण 

येसाठी या स लागाराकडे 
सांडपाणी ये या े ातील 

य  कामाचा कमान दोन 
वषाचा अनुभव असला पािहजे. 

 सांडपाणी पुन ण येशी 
संबंिधत काम करणेआिण खालील 
गो ी सादर करणे. 
अ) सांडपाणी पुन ण येसाठी 
िवकास परवानगीशी संबंिधत 
माणप  आिणसव संबंिधत मािहती  

ब) साडंपाणी पुन ण या 
संयं ांचे तपशील ताव/ 
आराख ांसह 
क) सांडपा याशीसबंंिधत पूतता 
आराख ाबाबत पूतता माणप  

सांडपाणी पुन ण 
येसाठीचेस लागार 

मा यतेनुसार थळावर काम 
कर यासाठी जबाबदार 
असतील. काम मा यतेनसुार 
पूण होत आह े याची 
खातरजमा याने करावी 
आिण याला कोणतीही 
तफावत आढळ यास 
या यावर ािधकरणाला 

सूिचत कर याची जबाबदारी 
असेल. 

9 िवजे या 
संवधनासाठी 
स लागार  
 

िवजे या संवधनासाठी 
स लागाराकड े इलेि कल/ 
मेकॅिनकल इंिजनीअ रगमधील 
कोणतीही वैध पदवी असावी 
आिण िवजे या संवधना या 

े ातील य  कामाचा कमान 
दोन वषाचा अनुभव असावा. 
 

 अ) िवजे या सवंधनाबाबत िवकास 
परवानगीशी संबिंधत माणप  आिण 
सव संबंिधत मािहती सादर करणे. 
ब.िवजे या सवंधन संयं ांचे तपशील 
अंमलबजावणी या तावासंह 
क. इमारतीसाठी िवजे या 
सवंधनाबाबत पूतता आराख ासह 
पूतता माणप  सादर करणे. 

िवजे या संवधनासाठीचे 
स लागार मा यतेनुसार 
आिण इसीबीसी संिहतेनुसार 
िवजे या सवंधनाशी संबंिधत 
काम थळावर पार 
पाड यासाठी जबाबदार 
असतील. काम मा यतेनसुार 
पूण होत आह े याची 
खातरजमा याने करावी 
आिण याला कोणतीही 
तफावत आढळ यास 
या यावर ािधकरणाला 

सूिचत कर याची जबाबदारी 
असेल. 

10 अि सुर ा 
उपाययोजनांसा
ठी स लागार  
 

अि सुर ा स लागार ही 
अि ितबंध आिण अि सुर ा 
उपाययोजना कायदा २००६ 
अंतगत अनु ी ा  एज सी 
असेल. 
 

संचालक, महारा  
अि सुर ा सवेा 
यां याकड े न दणीकृत 
असावे. 
 

िवकास परवानगीसबंंिधत काम 
अि सुर ा उपायोजनेसबंंधी पूण 
करणे आिण खालील गो ी सादर 
करणे. 
अ) अि शमन कायदा २००८ 
नुसार िवकास परवानगीशी 
संबंिधत माणप  आिण सव 
आव यक मािहती.  
ब) इमारती या सव भागांसाठी 
अि सुर ा उपाययोजनांचे तपशील  
इमारती या आराख ासंह पूतता 
माणप  यात सीएफओना- हरकत 
माणप ा नुसार सव अि सुर ा 

उपाययोजना थािपत के या आहते 
आिण पूतता आराख ानुसार पूण 
के याचे नमदू केलेल ेअसेल. 

अि सुर ेसाठीचे स लागार 
अि शमन यं णेचा 
अिभक प आिण 
अंमलबजावणी यां यासाठी 
जबाबदार असतील आिण 
बृमुमंनपा या अि शमन 
िवभागाशी स लामसलत 
क न या या थळावरील 
अंमलबजावणीसाठीही 
जबाबदार असतील. 
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10 उ णता/ 
वायुिवजन 
आिण 
वातानुकूलन 
यां यासाठीस
लागार 

(एच हीएसी)  
 

एच हीएसी स लागार ह े
इलेि कल अिभयांि क  मधील 
पदवीधर असतील आिण 
यां याकडे एच हीएसी या 
थापनेतील कमान दोन वषाचा 

अनुभव असावा. 
 

 एच हीएसीशी संबंिधत काम पूण 
करणे आिण खालील गो ी सादर 
करणे. 
अ) एच हीएसीशी संबंिधत 

माणप  आिण सव संबिंधत 
मािहती  
ब) अमंलबजावणीसाठी एच हीएसीचे 
तपशील. 
एच हीएसीची थापना, यांची 
चाचणी आिण यो य कायाबाबत 
आराख ांसोबत पतूता माणप  

एच हीएसी स लागार 
एच हीएसी या यं णेचा 
आराखडा, अिभक प आिण 
अंमलबजावणीसाठी 
एनबीसी आिण सव संबंिधत 
कायप त नुसार 
कर यासाठी जबाबदार 
असतील.  

11 घनकचरा 
व थापनासा

ठी स लागार 
(एसड यूएम)  
 

एसड यूएम स लागार िसि हल/ 
पयावरणा मक अिभयांि क  
कवा पयावरणा मक िनयोजन 

यां यातील पदवीधर असतील 
आिण यां याकडे 
एसड यूएम या े ातील 
कमान दोन वषाचा अनुभव 

असेल. 

 एसड यूएम यं णेसबंंिधत काम पूण 
करणे आिण खालील गो ी सादर 
करणे. 
अ) एसड यूएम संबंिधत 

माणप  आिण सव संबिंधत 
मािहती  
ब)  एसड यूएमचे कचरा वग करण, 
थळावरील या आिण िव हवेाट 

यां या अमंलबजावणीसाठी तपशील  
क) एसड यूएम यं णा 

थापनेसबंंधी आराख ासंह 
यां या चाच या आिण 

कायाबाबत पूतता माणप  

एसड यूएम स लागार 
एसड यूएम यं णेचा 
आराखडा, संक पिच  आिण 
अंमलबजावणीसाठी 
एनबीसी आिण सव संबंिधत 
कायप त नुसार 
कर यासाठी जबाबदार 
असतील.  
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जोडपजोडपजोडपजोडप     11111111    

िनयम िनयम िनयम िनयम (10)(5)(i)(10)(5)(i)(10)(5)(i)(10)(5)(i)    
िवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण िवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण िवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण िवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण ाााारंरंरंरंभ माणप ा या भ माणप ा या भ माणप ा या भ माणप ा या मजंरूीचामजंरूीचामजंरूीचामजंरूीचा    नमनुानमनुानमनुानमनुा 

ित 
    ………………………………….. 

    ………………………………….. 

    ………………………………….. 

महोदय, 
आप या महारा  ादिेशक आिण नगर रचना अिधिनयम १९६६ या कलम ४४ आिण ६९ अंतगत िवकास परवानगी आिण ारंभ माणप ा या 
मा यतेसाठी या नमुना मांक.................... दनांक............. या संदभात, मुंबई महापािलका अिधिनयम १८८८ या कलम ३४६ अंतगत 
िवकासकाम आिण इमारत परवानगीसाठी, .......................... या इमारती या जी भूखंड मांक/सीएस/सीटीएस/एफ पी मांक........ िवभाग/गाव/ 
नगर िनयोजन योजना ....................... र ता/ माग...................... िवभाग................................ येथे ि थत आह े ित या बांधकाम/भर/ 
बदलाबाबत आरंभ माणप  खालील अट या अधीन रा न परवानगी दे यात येत आह.े 
1.  पीछेहाटीची रेषा/ र ता ं दीकरणा या अंमलबजावणीचा प रणाम हणून मोकळा कर यात आलेला भूखंड सावजिनक र याचा भाग असावा. 

2. भोगवटा माणप  जारी कर यात येईपयत कोण याही कडून कोणतीही नवीन इमारत कवा ितचा भाग ा  कर यात येणार नाही कवा 
ा  कर याची परवानगी दे यात येणार नाही. 

3. ारंभ माणप / िवकास परवानगी ती जारी के या या तारखेपासून एक वषासाठी वैध राहील. 

4. सदर परवानगी आप याला अशा भखंूडाचा िवकास कर याची परवानगी दते नाही जो तुम यामालक चा नाही.  

5……………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………. 

       

आपला िव ास,ू 

कायकारी अिभयंता (इमारत ताव) 

(…………. िवभाग) 

 
बृह मुबंई महानगरपािलका 

 

कायालय मांक.  …………………………. 

कायालय िश ा …………………………………….. 

 

दनांक………………………………………………. 
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जोडपजोडपजोडपजोडप     12121212    

[[[[िनयम िनयम िनयम िनयम 10(5) (i)]10(5) (i)]10(5) (i)]10(5) (i)]    
िवकास परवानगी, इमारत परवािवकास परवानगी, इमारत परवािवकास परवानगी, इमारत परवािवकास परवानगी, इमारत परवानगी आिण आरंभ माणप  नाकार याचा नमनुानगी आिण आरंभ माणप  नाकार याचा नमनुानगी आिण आरंभ माणप  नाकार याचा नमनुानगी आिण आरंभ माणप  नाकार याचा नमनुा    

    
ित 

 

        ……………………………………………. 

        ……………………………………………. 

         …………………………………………… 
 
महोदय, 
िवकास परवानगी आिण आरंभ माणप ा या मा यतेसाठी या नमुना माकं.................... दनांक............. या संदभात, , .......................... या 
इमारती या जी भूखंड मांक/सीएस/सीटीएस/एफ पी मांक........ िवभाग/गाव/ नगर िनयोजन योजना .......................... र ता/ 
माग.......................... भाग................................ येथे ि थत आह े ित या बांधकाम/वाढ/ फेरफाराबाबत आरंभ माणप  मुंबई महापािलका 
अिधिनयम १८८८ या कलम ३४६ अंतगत आिण महारा  ादिेशक आिण नगर रचना अिधिनयम १९६६ या कलम ४५/60 अंतगत िवकासकाम 
आिण इमारत परवानगीसाठी खालील कारणांमुळे परवानगी नाकार यात येत आह.े 
 

 

1.  ……………………………………. 

2 ……………………………………. 

3.  ……………………………………. 

4.  ……………………………………. 

5.  ……………………………………. 

6.  ……………………………………. 

 

आपला िव ास,ू 

कायकारी अिभयंता, 

(इमारत  ताव) (…………… िवभाग) 
बृह मुबंई महानगरपािलका 

कायालय मांक.  …………………………. 

कायालयाचा िश ा …………………………………….. 

दनांक………………………………………………. 
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जोडप  13जोडप  13जोडप  13जोडप  13    
[मुबंई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 या िनयम  मुबंई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 या िनयम  मुबंई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 या िनयम  मुबंई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 या िनयम  347(i)(347(i)(347(i)(347(i)(अअअअ) आिणआिणआिणआिण िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली . 11(2)11(2)11(2)11(2)))))    

काम सु  कऱ या या सचूनचेा नमनुाकाम सु  कऱ या या सचूनचेा नमनुाकाम सु  कऱ या या सचूनचेा नमनुाकाम सु  कऱ या या सचूनचेा नमनुा    
 

ित 
कायकारी अिभयंता  
(इमारत ताव),……………….िवभाग,  

बृह मुबंई महानगरपािलका,  

मुंबई. 

 
महोदय, 

भूखंड मांक/सीएस/सीटीएस/एफ पी मांक........ िवभाग/गाव/ नगर योजना .......................... र ता/ 
माग..........................िवभाग................................ येथे ि थत असले या इमारत मांक........... म ये/ या 
िवकासकाम/बांधकाम/पुनबाधकाम/पाडकाम कवा सामु ीतील फेरबदलाचे काम ........................ रोजी तुम या परवानगी मांक.................. 
दनांक.......................... नुसार अनु ीधारक सव क/अिभयंता/रचना मक अिभयंता/ पयवे क कवा वा तुिवशारद परवाना मांक 

................................. यां या पयवे णाखाली आिण मा यता ा  आराख ांनुसारसु  होणार आह.े 
 

आपला िव ासू 
 
मालकाची सही ……………………………… 

मालकाचे नाव ……………………………… 
कॅिपटल अ रांम ये 
……………………………… 

मालकाचा प ा…………………………… 

दनांक:  ……………………………. 
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जोडपजोडपजोडपजोडप     14141414    

[[[[िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली        मांक मांक मांक मांक 11(4)]11(4)]11(4)]11(4)]    
जो या या पातळीपयत काम पणू झा या या सचूनचेा नमनुाजो या या पातळीपयत काम पणू झा या या सचूनचेा नमनुाजो या या पातळीपयत काम पणू झा या या सचूनचेा नमनुाजो या या पातळीपयत काम पणू झा या या सचूनचेा नमनुा    

 
ित 

कायकारी अिभयंता  
 (इमारत ताव),……………….िवभाग,  

 बृह मुंबई महानगरपािलका, मुंबई 
 
महोदय, 
 भूखंड मांक/सीएस/सीटीएस/एफपी मांक........ िवभाग/गाव/ नगर िनयोजन योजना .......................... र ता/ 
माग.......................... भाग................................ येथे ि थत असले या इमारत मांक........... या बाधंकामाचे काम जोता/ तंभापयत तुम या 
मा यता मांक................... दनांक................... नसुार पूण झाले आह.े 
 
कृपया पूण झालेले काम तपासा आिण उव रत काम पूण कर याची परवानगी ा. 
 

आपला िव ासू, 

 

अनु ीधारक सव क/ अिभयंता/संरचना मक 

अिभयंता/ पयवे क कवा वा तुिवशारदाची सही  

नाव…………………………………………

… 

(कॅिपटल अ रांम ये) 

प ा…………………………………………

…. 

   

दनांक: ………………………………… 
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जोडप  जोडप  जोडप  जोडप  15151515    

[[[[िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    माकंमाकंमाकंमाकं.11(4)].11(4)].11(4)].11(4)]    
जो या या पातळीपयत पणू झाले या कामा या मा य/ अमा यतचेा नमनुाजो या या पातळीपयत पणू झाले या कामा या मा य/ अमा यतचेा नमनुाजो या या पातळीपयत पणू झाले या कामा या मा य/ अमा यतचेा नमनुाजो या या पातळीपयत पणू झाले या कामा या मा य/ अमा यतचेा नमनुा    

 
ित 

 

      ………………………………………….. 

      …………………………………………..    ………………………………………….. 

 

महोदय, 

 
भूखंड मांक/सीएस/सीटीएस/एफ पी मांक........ िवभाग/गाव/ नगर िनयोजन योजना .......................... र ता/ 

माग..........................िवभाग................................ येथे ि थत असले या इमारत मांक........... या बांधकामाचे काम जोता/ तभंापयत तुम या 
मा यता मांक................... दनांक................... नुसार पूण झा या या तुम या ाप मांक ........................ दनांक याचा संदभ यावा. तु ही 
जो या या पातळीपयतचे बांधकाम मा यता ा  आराख ांनु प आहते/नस यामुळे तु ही पुढील काम सु  ठेवू शकता/ शकतनाही. 
 

 

आपला िव ासू, 

कायकारी अिभयंता (इमारत ताव) 

 

(…………िवभाग) बृह मुबंई महानगरपािलका, 
मुंबई 
कायालय मांक. ………………………….. 

कायालयाचा िश ा ………………………. 

 

दनांक: ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



 

 

HeefjefMe<ìs DeeefCe pees[He$es [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

363 

जोडपजोडपजोडपजोडप     16161616    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    माकं माकं माकं माकं 11(7))11(7))11(7))11(7))    
िवकास पतूता माणप ासाठीचा नमनुािवकास पतूता माणप ासाठीचा नमनुािवकास पतूता माणप ासाठीचा नमनुािवकास पतूता माणप ासाठीचा नमनुा    

    

 
ित 

 कायकारी अिभयंता  
 (इमारत ताव),………………………. िवभाग, 

बृह मुंबई महानगरपािलका 
 
महोदय, 

मी मािणत करत आह े क  भूखडं मांक …………………….वर/म ये........... लॉक मांक............ येथे ि थत............... र ता/ माग 

………………………………………………………….सी. एस.  / सीटीएस . / एफ पी  एस मांक िवभाग/गाव/नगर योजना 

मांक.……………. येथे ि थत…………… र ता/माग……………………………… िवभाग ……………………. येथील इमारत/इमारतीचा 
भाग मांक .............ची बांधणी/पुनबाधणी .......................  यां या पयवे णाखाली मा यता ा  आराख ानुसार (कायालयीन संदभ 

मांक.................. दनांक....................) पूण कर यात आले आह.े काम मा या समाधाना माणे पूण झाले आह ेआिण कारागीरी आिण सव सािह य 
( कार आिण ेणी) साधारण आिण तपशीलवार िववरणानसुार कठोरपण े वापर यात आले आह.े कामादर यान काय ा या कवा िवकास िनयं ण 
िनयमावली या कोण याही तरतुदी कवा कोण याही यातील अटी, िनयम शत  कवा जारी केले या आदशेांचे उ लंघन कर यात आलेले नाही. मी 
पूतता आराख ा या तीन ित पाठवत असून यातील एक कापडान ेआरि त आह.े या कामासाठी इमारत बांधकाम/ पुनबाधकाम कवा सुधारणा, 
बांध यात आिण मोठी कर यात येणार होती या कारणासाठी ती भोगव ासाठी सुयो य आह.े 
 
मी आपणास िवनंती करतो क  आपण पाहणी करावी आिण इमारती या भोगव ास परवानगी ावी. 
 

आपला िव ासू, 

 अनु ीधारक सव क / अिभयंता/ वा तुिवशारद/ 

संरचना मक अिभयंता / थळ पयवे क / 
वा तुिवशारदाची 
सही……………………………. 
   
नाव …………………………. (ठळक 

अ रांम ये)                                                  

प ा…………………..………………………

…. 

दनांक:…………………………               

 परवाना मांक. …………………………. 
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जोडपजोडपजोडपजोडप     17171717    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    माकंमाकंमाकंमाकं    11(6)11(6)11(6)11(6)    

((((बहृ मुबंई महानगरपािलका कायदा बहृ मुबंई महानगरपािलका कायदा बहृ मुबंई महानगरपािलका कायदा बहृ मुबंई महानगरपािलका कायदा १८८८ १८८८ १८८८ १८८८ या कलम या कलम या कलम या कलम २५९ २५९ २५९ २५९ अ चे उपकलम अ चे उपकलम अ चे उपकलम अ चे उपकलम (3)(3)(3)(3)    पाहापाहापाहापाहा))))    

    
साडंपाणी वािहनी पतूता माणपसाडंपाणी वािहनी पतूता माणपसाडंपाणी वािहनी पतूता माणपसाडंपाणी वािहनी पतूता माणप     

 
ित, 

 

सहा यक अिभयंता ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 

महोदय, 

 

खालील काम ………………………………………….(कामाचा पूण तपशील नमूद करणे) मा या समाधाना माणे पूण झाले आह ेआिण कारागीरी 
आिण सव सािह य ( कार आिण ेणी) साधारण आिण तपशीलवार िववरणानुसार कठोरपणे वापर यात आले आह.े कामादर यान काय ा या कवा 
िवकास िनयं ण िनयमावली या कोण याही तरतुदी कवा कोण याही यातील अटी, िनयम शत  कवा जारी केले या आदशेांचे उ लंघन कर यात 
आलेले नाही. 
 

आपला िव ासू, 

 

अनु ीधारक नळकामगाराची सही …………… 

नाव (ठळक अ रांम ये) …………………. 

प ा …………………………………. 

…………………………………. 

 

दनांक : ……………………. 

परवाना मांक . ……………………… 
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जोडपजोडपजोडपजोडप     18181818    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    माकंमाकंमाकंमाकं. 11(6). 11(6). 11(6). 11(6)    

((((बृह मुबंई महानगरपािलका कायदा बृह मुबंई महानगरपािलका कायदा बृह मुबंई महानगरपािलका कायदा बृह मुबंई महानगरपािलका कायदा १८८८ १८८८ १८८८ १८८८ या कलम या कलम या कलम या कलम ३५३३५३३५३३५३----अ चे उपकलम अ चे उपकलम अ चे उपकलम अ चे उपकलम ((((IIII))))    पाहापाहापाहापाहा))))    

    
इमारत पूतता माणप  

ित  
 कायकारी अिभयंता …………………………….. 

     ……………………………... 

महोदय, 

 
खालील इमारत कामाचे पयवे ण (कामाचे संपूण तपशील नमूद करा) मी केलेले आह ेआिण ते मा या समाधाना माणे पूण केलेल ेआह,े कारािगरी आिण 
वापर यात आलेले संपूण सािह य चांगले आह ेआिण कोण याही कायदा, िनयम, उपिनयम आिण कोण याही कार या आव यकता, नमूद अटी आिण 
याअंतगत जारी केले या आदशेांचे उ लंघन कामा या येदर यान कर यात आलेले नाही. 

 
आपला िव ासू, 

अनु ीधारक सव क / अिभयंता/ वा तुिवशारद/ 

संरचना मक अिभयंता / थळ पयवे क / वा तुिवशारदाची 
सही 
नाव (ठळक अ रांम ये) 

………………….………………. 

प ा…………………………….. 

दनांक: ………………………………                

परवाना मांक. …………………………. 
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जोड़प  जोड़प  जोड़प  जोड़प  19191919    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    11(6) 11(6) 11(6) 11(6) आिण आिण आिण आिण 11 (7)11 (7)11 (7)11 (7)    
पतूता पतूता पतूता पतूता माणप ाचा वीकार नमनुामाणप ाचा वीकार नमनुामाणप ाचा वीकार नमनुामाणप ाचा वीकार नमनुा    

    
बृह मुंबई महानगरपािलका  

. …………………….चे 
 

ित 
 

    …………………. 

    ………………….. 

     …………………..    

िवषयः: 

 

संदभ: 

 

 महोदय, 
 आपण उ िनदिशत कामासाठी ............. रोजी सादर केलेले पूतता माणप  वीकार यात येत आह.े 

    आपला िव ासू) 

 

      कायकारी अिभयंता /सहा यक अिभयतंा…….िवभाग. 
      बृह मुंबई महानगरपािलका  
      े  …………….. 

दनांक:  

कायालय िश ा: 

  मांक. ……………………………चे 
त रवाना 

………………………………………िवभाग. 

 

सहा यक अिभयंता /कायकारी अिभयतंा, 

िवकास आराखडा /मु य अिभयंता, 

द ता,…………………………..मािहतीसाठी 

कायकारी अिभयंता (इ. .) िवभाग ……………………….. 
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जोडपजोडपजोडपजोडप     20202020    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली11(7))11(7))11(7))11(7))    
भोगवटा माणप ाचा नमनुाभोगवटा माणप ाचा नमनुाभोगवटा माणप ाचा नमनुाभोगवटा माणप ाचा नमनुा    

    
ित 

    …………………………… 

    …………………………… 

    …………………………… 

महोदय, 

भूखंड मांक …………………….वर/म ये........... लॉक मांक............ येथे ि थत............... र ता/ माग 

………………………………………………………….सी. एस.  / सीटीएस . / एफ पी  एस मांक िवभाग / गाव/नगर योजना मांक. 

………………….येथे ि थत……………  

र ता/माग………………………………………….िवभाग ………………………………. येथील इमारत/इमारतीचा भाग मांक 
.............ची बांधणी/पुनबाधणी/ सुधारणा/बदल.......................  यां या पयवे णाखाली पूण कर यात आले आह.े 
 
अनु ीधारक सव क / अिभयंता/ संरचना मक अिभयंता/ पयवे क, वा तुिवशारद यांचा परवाना मांक ……... 

…………………….. खालील अट वर भोगवटा घे याची परवानगी दली जाऊ शकतेः 
 

1) 

2) 

3) 

4)………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
मािणत पूतता आराख ांचा एक सचं सोबत परत केला जात आह.े  

 

          आपला िव ासू, 
   कायकारी अिभयंता 
                                                                                                         (इमारत ताव) 

                                                                                                      (…………िवभाग) 
   बृह मुंबई महानगरपािलका  
 

कायालय मांक. 

……………………………….. 

कायालय िश ा ……………………………... 

दनांक……………………………………… 
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जोडप  जोडप  जोडप  जोडप  21212121    

((((िनयिनयिनयिनयमावलीमावलीमावलीमावली    11(8)11(8)11(8)11(8)    
अशंतःभोगवटा माणप ासाठी ितपतू  बधंप ाचा नमनुाअशंतःभोगवटा माणप ासाठी ितपतू  बधंप ाचा नमनुाअशंतःभोगवटा माणप ासाठी ितपतू  बधंप ाचा नमनुाअशंतःभोगवटा माणप ासाठी ितपतू  बधंप ाचा नमनुा    

 

To 

……………………………………….. 
बृह मुबंई महानगरपािलका, 
मुंबई- 400 001. 
 

िवषय: 

 

महोदय, 

 
संपूण इमारती या मा यता ा  आराख ांसाठी प वहार मांक................................ दनांक...................... रोजी या पूतता 

माणप ाचा वीकार कर यापूव  उ िनदिशत इमारती या एका भागाचा भोगवटा घे यासाठी मला परवानगी द याब ल आपले आभार मानत 
असताना मी, इमारती या सदर भागा या भोगवटादार आिण वापरक याना होऊ शकणारा धोका, नुकसान आिण ास यां यापासून बृह मुंबई 
महापािलकेला ितमु  करत आह े आिण यां या सुरि ततसेाठी आव यक असले या सुरि तता उपाययोजना हाती घेत आह.े सदर हमीप  मला/ 
आ हाला, आमचे वारस, शासक आिण आमचे नेमलेले ािधकारी यां यावर बंधनकारक असेल. 
 

आपले िव ास,ू 

 

मालकाची सही ………………………… 

मालकाचे नाव …………………………. 

                                                                        (कॅिपटल अ रांम ये)  

 
सा ीदार 
    (सही आिण नाव कॅिपटल अ रांम ये) ……………………………………… 

प ा: ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….. 

दनांक:     ………………………………………………………………………. 

*आयु ांनी िनि त केले या मू याचे 
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जोडप  जोडप  जोडप  जोडप  22222222    

((((िनिनिनिनयमावलीयमावलीयमावलीयमावली    11(6)11(6)11(6)11(6)    
पतूता माणप ाचा वीकार नमनुापतूता माणप ाचा वीकार नमनुापतूता माणप ाचा वीकार नमनुापतूता माणप ाचा वीकार नमनुा    

 
बृह मुबंई महानगरपािलका  

मांक……………चे………. 

 
ित 

    …………………. 

    ………………….. 

    ………………….. 

 

िवषय: 

 

संदभ: 

 

महोदय, 

 

आपण................... रोजी वरील कामासाठी सादर केलेले पूतता माणप  वीकार यात येत आह ेआिण संकुलाचा ताबा यावा. 

 
 

                      आपला िव ास,ू 

 

कायकारी अिभयंता /सहा यक अिभयंता …….िवभाग. 

बृह मुबंई महानगरपािलका ………….. 

दनांक: 

कायालयीन िश ा: मांक. …………चे... ……… 

 
त रवाना 

………………………………………िवभाग.                        

सहा यक अिभयंता / 

कायकारी अिभयंता, 

िवकास आराखडा / 

मु य अिभयंता, 

द ता, 

 

……………………………………………………..मािहतीसाठी 

 

 
कायकारी अिभयंता (इ. .) िवभाग ……………………….. 
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जोडपजोडपजोडपजोडप   23 

((((िच ेिच ेिच ेिच े))))    
 

िचिचिचिच     . . . . 1 

 

िचिचिचिच     . . . . 2 

 

 

    



 

 

HeefjefMe<ìs DeeefCe pees[He$es [ermeerDeej-2034 

efJekeÀeme efve³eb$eCe efve³eceeJe}er 2034 
He´e©He efJekeÀeme DeejeKe[e-2034 

yegnvcegbyeF& ceneveiejHeeef}keÀe 

371 

िचिचिचिच     . 3. 3. 3. 3 

 

    

िचिचिचिच     . 4. 4. 4. 4 
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िचिचिचिच     . 5 . 5 . 5 . 5     

 

 

िचिचिचिच     . 6. 6. 6. 6 
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िचिचिचिच     . 7. 7. 7. 7----    प ीकरणाप ीकरणाप ीकरणाप ीकरणा मकमकमकमक    उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण:::: 

 

 

टीपःटीपःटीपःटीपः    िच ाचंेिच ाचंेिच ाचंेिच ाचंे    मोजमापमोजमापमोजमापमोजमाप    िवना माणिवना माणिवना माणिवना माण    




