महाराष्� महानगरपािलका अिधिनय
1949 मधील �करण चौदा मधील 
कलम 210 नुसार नािशक 
महानगरपािलका ह�ीतील दाट
वस्तीच्या

षाबाहे र

असलेल्या

सावर्जिनक रस्त्याच्या दोन्ही बाज
संरेषा िविहत करणे, अशा खाजगी
जागा ताब्यात घेणे व अनुषंिगक
कायर्वाही करण .

नािशक महानगरपािलका, नािशक
नगरिनयोजन िवभाग
िदनांक :27/07/2018
आदेश
आदश �.  515    
ज्ना थ� महाराष् महाानरराािला
सुिारण

ािाानमातीि �लरण चौदा रसत बांिण, सु�सथतीत राखण व

ंतनरत लिम 209 त 216 च तरतुदीाुसार ाााशल महाानरराािला ाषात दाट वसतीच ाष

वनमता उवररीत ाषातीि �सथत

सिि 6.0 मी. व 7.5 मी. �ंदीच

ाहानासातीि सवर सावर्ााल

रसत ालमाा 9.0 मी. रन�त �ंदीलरण लरणनाचा व सनासाठी सनािनतीना ाममलतींमिीा ्ाना संरादा
लरणनाचा

ािलार व

महाानरराािला

शा सावर्ााल रससनांीना रषा ावहीत लरणनाचा

ािाानम 1949 (नारुढ उकत

ावन महाानरराािला आनुकत नांाा

ािाानम

ािलार महाराष्

स संबयािि आह) लिम 209 व 210

सीा, सथानी सामतीीना रुवर माानता

स सावर्ााल रसत

�ंद ल�ा सनामध्न सुिारणा लरणनाच �सताावत आह.
ज्ना थ� शासााा ाााशल महाानरराािला ाषासाठी ाद. 9 ्ाावारी, 2017 रय्ी हानश:
सुिाारत ावलास नय्ाा, ावलास ाानंषण व �यससाहा ाानमाविी 2017 मं्ीर लििी आह. उकत
ाानमाविीतीि ाानम �. 15.4

ावन दाट वसतीीना ाषाबाहर 9.0 मी. राा लमी �ंदीीना

रससनांसामुख हीखंडांाा 1.1 इतलामुम चटई ाष ााद�शांल
रससनाराा लमी �ंदीीना रससनाससामुख
ाट.डी.आर.

ाुज्ञन लििा आह. नारीव� 9.0 मी.

सिलना हीखंडांाा चटई ाष ााद�शांल 1.0+40%

सा एलीण 1.40 इतला चटई ाष ााद�शांल

ाुज्ञन हयता. तथाार, उकत ाानमाविीत

9.0 मी. �ंदीराा लमी �ंदीीना रससनावरीि हीखंडांाा चटई ाष ााद�शांल ासमीत लििा आह.
शहराचा वाढता ावलास, रहदारी, वाढणाऱ्ना वाहाांची संख्ना, रााल�न इसनादी बाबींचा ावचार लरता,
शहरातीि दाट वसतीीना ाषाबाहरीि बांिलामासाठी (Maximum Building Potential) मन�दा
आिलना आहत. सनामुम शहराची ाानरीलाा �ंदावणार

सीा सनाच ियल संख्नसाठी

बांिलामाष उरिबि ल�ा �ाव िानि. ज्नाचा रारणाम शहराची

ातरीकत

मन�द वाढ हयणनावर व रन�नाा

रानाहुत सवा सुाविांवर हयणार आह. शहराचा वाढता ावलास िाात

ता व सनास

ाुस�ा

वाहाांची संख्ना नांचा ावचार लरता, 6.0 मी. 7.5 मी. वरीि रससनांवर सहाा्लच बय्ा नणार आह.
तसच आन�ातबंिल उराननय्ासाठी दखीि उकत रससनांची �ंदी लमी रडणार आह.
ज्ना थ�, महासहा ठराव �.1381, ाद.10/01/2018

ावन ठराव रारीत ल�ा सथानी

सामतीीना रुवरमाानता आनुकत, ाााशल महाानरराािला, ाााशल नांाावर ामीद लिमाावन
लानरवाही लरणनाच

ािलार ादि आहत.

ज्ना थ�, सदर �सतावावर सथाााल वृ�रषात ्ााहर ायटीस दऊा �ाप्त झािि ाानरीलांच
आार फटामणनात आिि आहत.
ज्ना थ�, सथानी सामतीा ाद. 06/07/2018 रय्ीीना ठराव �.34 रारीत ल�ा, उकत
�सतावास लाही

टीशत�वर माानता ादििी आह.

सना थ�, मी आयुक्, नािशक महानगरपािलका, नािशक ह�ीतील गावठाण व दाट वस्तीच्य
क्षे�ाबाहेर असलेल्या सावर्जि ससनांच्या दोन्ही बाजूच्या संरेषा िवहीत क, अशा खाजगी जागा
ताब्यात घेणे व अनुषंगीक कायर्वाही करणे यास महाराष्� महानगरपािलका अिधि , 1949 मधील 
�करण चौदा मधील कलम 209, 210, 211 ते 216 नुसार 6.0 मी. व 7.50 मी. �ंदीचे सवर्
सावर्जिनक रस्त9.0 मी. पय�त �ंद करण्यास िमळकत धारकांना योजनेत सहभाग घेण्यासाठ
िद.30/06/2019 प न�तचीमुदत पुढील िनयमावली व अटी/शत�स अिधन राहु न अिं तम

आदशघोिषत

करीत आहे.
रस्त्यांचीरेषािन�श्चतकरण्याचीिनयमावलीखालील�माणे.
1.

ाााशल महाानरराािला ह�ीतीि ावलसाशीि ाषात मं्ुर

ाहानासाीना माध्नमातुा 6

मीटर व 7.5 मीटर �ंदीच रसत मयठना संख्ना आ�सतसवात
हुंखड ावलसीत झाि

सुा

�ारही

सुा सनावरीि

ंदा् 50%

ंदा् 50% हुंखड खुलना सव�रात खा्नी मािलांलड

उरिबि आहत. सदर हुखंड िारलांाा सनाच हुंखडात टी.डी.आर व ा�ामनमचा िाह
हुखंडाची ावलसा ामता उरनयन आणावनाची

सलनास

स

ंतनरत

ऊा

ाहानांसाच 6 मीटर

व 7.5 मीटर �ंदीच रसत ालमाा 9 मीटर �ंदीरन�त �ंदीलरण ल�ा ताबनात ण शकन आह.
सनासाठी

शा लमी �ंदीीना रससनांाा सनावर संमुख हुखंडाीना दयाही बा्ुस सारख �ंदीलरण

दशरवुा

स हुखंडातुा �ंदीलरणाच र�ीव्ा ाष महाराष् महाानरराािला

ािाानमातीि

लिम 209 त 216 मिीि तरतुदीाुसार ताबनात ण शकन आह.
2.

उकत

ािाानमाीना लिम 210 मध्न आनुकत, ाााशल महाानरराािला नांाा �ाप्त

ािलारााुसार लयणसनाही सावर्ााल रससनाीना एला िंलवा दयाही बा्ुीना संरषा ावहीत
लरणनाच

ािलार

सुा सदर

ािलार सथानी सामतीीना रुवर माानतांतर ावहीत ल�ा सनांच

�ास�ीलरण ावशष ायटीसव्दार �ासध्द ल�ा

शा �सतावासंबिी ्ातलडुा िखी आार

मानवुा सथानी सामतीीना माानता उकत  ामीद 6.0 मी. व 7.5 मी. �ंदीच रसत 9.0 मी. �ंदीच
लरण शकन आह.
3.

शा खा्नी हुखंडातीा

ािाानमाीना लिम 77,78 व 79 ीना तरतुदीस

आवश्नल �ंदीलरणालारता र�ी व्ा ाष संरादीत लरतांाा
�ंदीलरणात ्ात

िीा राहुा

स ाष लरार ल�ा व सनासाठी

सिलना हीखंडाीना ाषातीि मन�दीत ाषास सदर हीखंडास

सििा चटईाष ााद�शांल

ाुज्ञन

ाुज्ञन ल�ा तय सनाच हीखंडाीना उवररीत ाषात वाररणनास

ाुमती दण शकन हयईि.
4. लराराव्दार संरादा लरावनाीना ाषासाठी हीखंडिारलास टी.डी.आर िंलवा लयणसनाही
सव�रातीि आ�थल मयबदिा

ाुज्ञन लिा ्ाणार ासलनाा महाानरराािलवर लयणताही

आ�थल बय्ा रडणार ााही.

स र�ीव्ााष ् हीखंडिारल रससनांीना ावहीत रषरन�त

�ंदीलरणासाठी ताबनात दतीि सना हीखंडिारलांाा ावलास ाानंषण व �यससाहा
ाानमाविीतीि तरतुदीाुसार बांिलामालारता टी.डी.आर. चा िाह ता नईि.
5. ज्ना हीखंडामध्न

�ार ावलास झाििा ााही

शा सावर्ााल रससनांीना दयाही बा्ुस

आवश्नल त �ंदीलरण दशरवीाच ावलास ररवाानी दणनात नईि व

शा र�तीा टप्नाटप्नात

महाानरराािला ह�ीतीि 6 मीटर व 7.5 मीटर �ंद रसत �चिीत ाानमााुसार 9 मीटर �ंद
लरण शकन हयणार आह.

महाराष् महाानरराािला

ािाानमाच लिम 210

ावन ाााशल म.ा.रा ह�ीतीि 6 मीटर

व 7.5 मीटर �ंदीच सवर सावर्ााल रसत 9 मीटर रन�त �ंद लरणसाठी रससनाीना संरषा ावहीत ल�ा
संरादााीना �सतावासाठींीना सावसतर

टी, शत� खािीि�माण राहतीि.
अटी/शत�.

1) सदर �सताव हा लवम दाटवसतीीना ाषाबाहर �सथत मं्ीरी �ाप्त

ािलृत

ाहानास

ाषातीि 6 मीटर व 7.5 मीटर �ंद रससनांसाठी िानी राहीि.
2) मं्ीर ावलास नय्ामध्न आराात

सिलना लयणसनाही ावलास नय्ाा रससनांचा नात समावश

राहणार ााही.
3)

ंतीम मं्री

थवा तासरुरसना मं्ीर

ाहानासातीि 6 मीटर �ंदीच रससनाीना दयाही बा्ीस

�सनली 1.5 मीटर �ंदीलरण दशरवीा 9.0 मीटर रन�त �ंद लरणनात नतीि. तसच
स�:�सथतीतीि 7.5 मीटर �ंद रससनाच दयाही बा्ीस �सनली 0.75 मीटर �ंदीलरण दशरवीा 9
मीटर रन�त �ंद लरणनात नतीि.
4) तासरुरसना सव�रातीि िंलवा

ंतीम मं्ीर

ाहानासाीना �तीवर

शा �लार 6 मीटर व 7.5

मीटर �ंदीीना रससनांसाठी 9 मीटररन�त �ंदीलरण दशरावणारी रससनाची ावहीत संरषा दशरवीा
ालाश ाानारलांीना

स

वियलााथर खुि ठवणनात नतीि व ालाशावर ावहीत लिलना रषस

रससनाची ाानमीत संरषा

स संबयिणनात नईि. रससनांची ाानमीत संरषा ावहीत ल�ा

स सवर

सावर्ााल रसत दशरावणारी ाोंदवही सनांीना रखााचषासह महाानरराािलत लयणसनाही
व्नकतीस राहणनासाठी खुिी

सि.

5) रससनाीना ाानमीत संरषमुम िंलवा 9 मीटररन�त �ंदीलरण लरतांाा बािीत हयणार खा्नी
मािलीीना हीखंडाच ाष ाााशल महाानरराािला सदर ्ाना मािलाबरयबर लराराव्दार
संरादा लरि व सदर ाष संरादााच मयबदलनात संबंिीत ्ाना मािलांस लवम
एफ.एस.आनीना सव�रात मयबदिा दणनात नईि. ्ानामािलास सनाच हीखंडातीा ्ाणा-ना
रससनाच ाषाएवढा एफ.एस.आन हा लवम सदर हीखंडात
ावचारात उाच

ाुज्ञन

ाुज्ञन बासल एफ.एस.आन

सि.

6) लयणसनाही ्ानामािलास रयखीीना सव�रात िंलवा टी.डी.आर ीना सव�रात मयबदिा

ाुज्ञन

राहणार ााही.
7) हीखंडिारलास बािीत ाषासाठी ाममणारा मुम एफ.एस.आन. (Basic FSI) हा सनाच
मािलीीना उवररीत हीखंडावर सनाच ाठलाणी वाररणनास

ाुमती

सि.

8) रससनाीना संरषा ावहीत ल�ा सावर्ााल वाररासाठी मुख्नसव रसता �ंदीलरणासाठी सदर
हुखंडातीि ाष संबंिीत ्ाना मािलास सदर हुखंडाचा �सना ावलास लरतांाा
महाानरराािलीना ताबनात दण व हुखंडातीि ावलासाच ाानय्ा उवरारत हीखंडांतच लरण
बंिालारल राहीि.
9) हीखंडिारल एलाषतरण िंलवा वैनकतीलारसना ावलास �सताव
ााहीत तयरन�त ाााशल महाानरराािलमाफरत

उा ररवाानीसाठी नणार

शा रसता �ंदीलरणासाठीच ाषसंरादीत लि

्ाणार ााही.
10) ावलसीत हीखंडातीि ्ानामािल सवत: सनांच सामाासल

ंतरातीि रससनाच �ंदीलरणासाठी

आवश्नल ाष महाानरराािलीना ताबनात दणनास रुढ आलनास सनांाादखीि बािीत ाषाचा
चटई ााद�शांल (एफ.एस.आन) ाव�माा बांिलामावर वाररणनास

ाुमती

सि.

  11)रसता �ंदीलरणासाठी आवश्नल हीखंडातीि बािीत ाष रसता �ंदीलरणासाठी ाााशल
महाानरराािलस ताबनात ादलनाांतर

स हीखंड 9 मीटर �ंदीीना रससनासंमुख आहत

स सम्ीा

सनावर �चिीत ाानमााुसार टी.डी.आर ियड लरणनास

ाुमती

सि तथाार टी.डी.आर चा िाह

णनारीव� हीखंड िारलाा मािली हकल दशरावणाऱ्ना 7/12 उतारा/मािम�ारषलावरीि ाष लमी
ल�ा

�नावत 7/12, मािम�ारषल सादर लरण आवश्नल राहीि. तसच इमारतीची एलुण उंची

15 मीटर रावतय वाढीव/सुिाारत बांिलाम ररवाानी
मं्ुर बांिलाम ररवाानीाुसार

तवमी रससनासंामुखच सामाासल

ंतर रुव�

ाुज्ञन राहीि.

सदर आदश ाााशल महाानरराािला, ाााशल लान�िनात ाानरीलांीना

वियलााथर एल

माहानाीना लािाविीसाठी ठवणनात नत आह. तसच उकत रसता �ंदीलरणाच ालाश तनार ल�ा
ाााशल महाानरराािलत लान�िनीा वमत ाानरीलांीना

वियलााथर उरिबि ल�ा दणनात

नतीि.
सदर आदश ाााशल महाानरराािलीना www.nashikcorporation.in ना संलतसथमावर
दखीि उरिबि आह.

       Sd/(तुलाराम मुंढ)
आयुक्त,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

