
   
 

                                                    महाराष्ट्र प्रादेशिक शियोजि व िगर  
                                                    रचिा अशिशियम, 1966.  

पथशकिारवर्ती शियमार्त एकसतु्रर्ता 
आणण्यासाठी इमारर्त रेषा व शियंत्रण रेषा 
याकरीर्ता घ्यावयाची अंर्तरे लाग ुकरण्याकरीर्ता      
कलम-154 अन्वये शिदेि. 

 

 
      महाराष्ट्र िासि 
   िगर शवकास शवभाग 

              िासि शिणणय क्र. शिपीएस-1819/अिौसं-36/19/िशव-13 
                                 शदिांक- 05/08/2019 
 
वाचा - 1. शासन परिपत्रक सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग क्र.आिबीडी1095/(1692)/िस्ते-7, रि.13.11.1995 
 2. शासन रनर्वय सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग क्र.आिबीडी-1081/871/िस्ते-7, रि.09.03.2001 
 3. शासन रनिेश नगि रर्कास रर्भाग क्र.सांकीर्व-2002/अनौ-298/प्र.क्र.258/03/नरर्-12, 
     रि.10.06.2004 
 4. शासन रनर्वय सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग क्र.आिबीडी-2004/प्र.क्र.26/िस्ते-7, रि.07.07.2005 
 5. शासन रनर्वय सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग क्र.िरर्यो-2018/प्र.क्र.107/रनयोजन-2, रि.13.06.2018 
 6. शासन रनर्वय सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग क्र.आिबीडी-2018/प्र.क्र.138/िस्ते-7, रि.21.01.2019 
 
प्रस्र्ताविा:- 

 
िस््याच्या बाजनेू होर्ाऱ्या र्साहतीमळेु िस््यार्िील र्ाहनाांच्या र्ाहतकुीस अडथळे रनमार् होतात. 

्याचप्रमारे् अशा र्साहतींमध्ये येर्ािी र्ाहने थाांबल्यामळेु र्ाहतकुीस अडथळा येतो. र्साहतींची ही 
अरनबंध र्ाढ िोखण्यासाठी पथरकनािर्ती रनयम तयाि किण्यात आलेले आहेत.  या पथरकनािर्ती 
रनयमात इमाित िेषा र् रनयांत्रर् िेषा रकती अांतिार्ि असाव्यात हे मुांबई महामागव अरधरनयम, 1955 
महािाष्ट्र जमीन महसलु अरधरनयम, 1969, कें द्र शासनाच्या भपूषृ्ट्ठ मांत्रालयाचे रि.13/1/1977 च्या 
मागविशवक सचुना र् रर्कास रनयांत्रर् र् प्रो्साहन रनयमार्ली मध्ये नमिू किण्यात आलेले आहे.   

 

या सांिभात इमाित िेषा र् रनयांत्रर् िेषा याांच्या अांतिामधील जनतेच्या मनातील सांभ्रम टाळण्यासाठी 
आरर् एकसतु्रता असार्ी यासाठी सांिभव क्र. 6 च्या शासन रनर्वयान्र्ये सरमती गठीत किण्यात आली होती. 
सिि सरमतीने सर्ंकष अभ्यास करून काही रशफािशी केल्या आहेत. ्या रशफािशी रर्चािात घेता 
उपिोक्त सांिभव क्र.1 ते 5 येथील शासन रनर्वय अरधक्ररमत करुन शासन आता याव्िािे महािाष्ट्र प्रािेरशक 
रनयोजन र् नगि िचना अरधरनयम, 1966 चे कलम 154 अन्र्ये पढुीलप्रमारे् सधुािीत रनिेश िेत आहे.  

 
 

शिदेि 
 

1) भरर्ष्ट्यात नागिी र् औद्योरगक भागात आरर् अनागिी भागासाठी इमाित र् रनयांत्रर् िेषेसाठीची 
कमाल अांतिे खाली रिलेल्या तक््याप्रमारे् रनश्चचत किण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक 
शियोजि व िगर 
रचिा अशिशियम, 
1966 



   
 

अ.क्र. रस््याचा 
दजा 

इमारर्त रेषा शियंत्रण रेषा 
(फॅक्िरी, शसिेमा हॉल, व्यापारी 
गोडाऊि, माकेि इ. गदी होईल 

अिी शठकाणे) 
  िागरी व औद्योशगक 

भाग 
अिागरी भाग   िागरी व  

औद्योशगक भाग 
अिागरी भाग 

1 2 3 4 5 6 
1 द्रतुमागव 

मागव 
िस््याच्या 
मध्यापासनू 60 मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 15 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

रस्त्याच्या 
मध्यापासून ६०मी. 
अथवा रस्त्याच्या 
हद्दीपासून १५ मी., 
यापैकी जास्तत 
असेल ते 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 60मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 15 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 60 
मी. अथर्ा 
िस््याच्या 
हद्दीपासनू 15 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

2 िाष्ट्रीय 
महामागव 

िस््याचा हद्दीपासनू 
3 ते 6 मी. 
 

िस््याचा 
मध्यापासनू  
37 मी. 

िस््याचा हद्दीपासनू 
3 ते 6 मी. 

िस््याचा 
मध्यापासनू 50मी. 

3 िाज्य 
महामागव र् 
प्रमखु 
िाज्य 
महामागव 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 20 मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 4.5 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू  
37 मी. 
 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 20मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 4.5मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू 50 
मी. 
 

4 प्रमखु 
रजल्हा 
मागव 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 15 मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 4.5 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू 30 मी. 
 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 15मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 4.5मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू 40 
मी. 

5 इति 
रजल्हा 
मागव 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 12 मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 4.5 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू 12 मी. 
 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 12मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 4.5मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू  
30 मी. 
 

6 ग्रामीर् 
मागव 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 10 मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 3 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू 10 मी. 
 

िस््याच्या 
मध्यापासनू 10मी. 
अथर्ा िस््याच्या 
हद्दीपासनू 3 मी., 
यापैकी जास्त 
असेल ते 

िस््याचा 
मध्यापासनू 
25 मी. 



   
 

7 डोंगिाळ 
भागातनू 

जार्ािे िस्ते 
(द्रतुगती मागव 
र्गळता सर्व 

िस्ते) 

िस््याच्या हद्दीपासनू  
5 मी. 
 

िस््याच्या 
हद्दीपासनू 5 मी. 
 

िस््याच्या 
हद्दीपासनू 5 मी. 
 

िस््याच्या 
हद्दीपासनू 5 मी. 
 

 

2. नागिी भागातनू म्हर्जेच कोर््याही कायद्यान्र्ये गठीत किण्यात आलेल्या नागिी स्थरनक स्र्िाज्य 
सांस्थाच्या क्षेत्रातनू जार्ािे सर्व िस्ते हे नागिी र्स्तीतनू जात असल्यामळेु अशा िाष्ट्रीय महामागव/ 
िाज्य महामागव अथर्ा द्रतुगती मागांना र् अन्य िजाच्या िस््याांना ्या शहिाचे रर्कास योजना िस्ते 
(D.P.Roads) म्हर्नू समजण्यात यार्े र् अशा रर्कास योजना िस््याांसाठी (D.P.Roads) ्या 
शहिाच्या रर्कास रनयांत्रर् र् प्रो्साहन रनयमार्लीप्रमारे् पढुील सामारसक अांतिे प्रस्तारर्त 
किण्यात यार्ीत. तसेच अशा रर्कास योजना िस््याांसाठी (D.P.Roads) ्या-्या शहिाांचे रर्कास 
रनयांत्रर् र् प्रो्साहन रनयमार्लीमध्ये रनयम अश्स्त्र्ात नसल्यास ्याांचा िजा िाज्य मागाचा 
समजण्यात यार्ा र् अशा िस््याांसाठी नागिी भागातील िाज्य मागांसाठी रर्हीत किण्यात आलेली 
इमाित र् रनयांत्रर् िेषाांची अांतिे लाग ूिाहतील. 

 

3. ज्या नागिी भागात मळू िाज्यमागव, िाष्ट्रीय महामागव आरर् द्रतुगती मागांसाठी र्ळर् िस्ता बाांधण्यात 
आलेला आहे असा, गार्ठार्/नगिपांचायत/नगिपारलका/महानगिपारलका क्षेत्रातील र्ळर् िस्ता 
सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागाच्या रनयांत्रर्ाखाली िाहील. अशा िस््याांची िेखभाल िरुुस्ती सांबांरधत 
अरभकिर्ाने किार्ी.     

 

4. नागिी भागाांच्या बाबतीत ज्यार्ेळी मळू र्गीकृत िस््यासाठी र्ळर् िस््याची बाांधकामे परू्व होतील, 
्यार्ेळी नागिी स्थारनक स्र्िाज्य सांस्थाांच्या हद्दीतनू जार्ािे मळू र्गीकृत िस्ते आपोआप अर्गीकृत 
(Deemed Declassified) होतील. अशाप्रकािे मळू र्गीकृत िस्ते अर्गीकृत झाल्यानांति र् सिि 
िस््याची मालकी सांबांरधत स्थारनक स्र्िाज्य सांस्थेने मारगतल्यार्ि ्याांचेकडे ्र्िीत हस्ताांतरित 
किार्ेत.  

 

5. ज्या रठकार्ी महािाष्ट्र िाज्य औद्योरगक रर्कास महामांडळातफे औद्योरगक क्षेत्र रर्करसत किण्यात 
येऊन िस््याच्या बाजसू सेर्ा िस्ता रर्करसत किण्यात आलेला आहे.  ्या भागात र्िील रनयम 
लाग ू होर्ाि नाहीत. ्या भागात सेर्ा िस््याच्या परलकडे होर्ािी बाांधकामे ही महािाष्ट्र िाज्य 
औद्योरगक रर्कास महामांडळाच्या रनयमानसुाि होतील. 

 

6.  रनयोजन प्रारधकिर्ाच्या क्षेत्रात शासनाच्या िस््याच्या हद्दीपलीकडे स्थारनक सांस्थेने सेर्ा िस््याची 
आखर्ी करुन ते बाांधार्ेत. रनयोजन प्रारधकिर्ाच्या हद्दीतील जनु्या गार्ठार् ककर्ा अगोििच 
रर्करसत झालेल्या भागामध्ये िाज्यमागाच्या हद्दीत सेर्ा िस्ते सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागामाफव त 
बाांधण्यात यार्ेत. रनयोजन प्रारधकिर्ाकडून सेर्ा िस्ता बाांधण्यासाठी सार्वजरनक बाांधकाम 
रर्भागाकडे पिर्ानगी बाबत रर्नांती आल्यास, िाज्य शासनाच्या िस््याच्या हद्दीत रकमान 30 मीटि 
जागा उपलब्ध असल्यास कडेपासनू 7.5 मीटि रुां िीचा सेर्ा िस्ता बाांधण्यास सांबांरधत प्रारधकिर्ास 
पिर्ानगी िाहील. मात्र स्थारनक सांस्थाांच्या नर्ीन र्ाढीर् हद्दीत सेर्ा िस््याची तितिू रर्कास 
आिाखड्यात किार्ी र्  सेर्ा िस्ते स्र्खचाने बाांधनू परू्व किार्ेत. 

 

7. सेर्ा िस्ते सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागामाफव त बाांधण्यात यार्ेत. ज्या रठकार्ी उपिोक्त मदु्दा क्र.(6) 
मध्ये नमिू केल्यानसुाि रनयोजन प्रारधकिर्ाच्या हद्दीत सेर्ा िस्ता बाांधण्यासाठी रनयोजन 
प्रारधकिर्ाकडून सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागाकडे पिर्ानगीबाबत रर्नांती आल्यास ्या रठकार्ी 



   
 

सेर्ा िस्ते स्थारनक स्र्िाज्य सांस्थाांतफे बाांधण्यात यार्ेत. िाज्यमागाला जागोजागी छेि रिले जार्ाि 
नाहीत याची िक्षता घेण्यात यार्ी. 

 

8. शासनस्तिार्ि पथरकनािर्ती रनयमात कोर््याही प्रकािची रशथीलता िेण्यात येर्ाि नाही. सबब 
यापढेु पथरकनािर्ती रनयमात रशथीलता िेण्याबाबतचे प्रस्तार् महसलू र् र्न रर्भागाकडून अथर्ा 
सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागाकडून शासनास सािि किण्यात येर्ाि नाहीत र् अशी रशथीलता 
िेण्यात येर्ाि नाही. 

 
 

         महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या नार्ाने र् आिेशानसुाि 
 

 
 
                                                ( श्री. शद. लांडगे (  
                       सह सशचव, महाराष्ट्र िासि 
 
     प्रर्त, 

मा. मखु्यमांत्री, महािाष्ट्र िाज्य याांचे सरचर्, मांत्रालय, मुांबई-32. 
मा. मांत्री, सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग याांचे खाजगी सरचर्, मांत्रालय, मुांबई-32. 
मा. िाज्यमांत्री, नगि रर्कास रर्भाग याांचे खाजगी सरचर्, मांत्रालय, मुांबई-32. 
मा. अपि मखु्य सरचर्, महसलू रर्भाग, याांचे स्र्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32. 
मा. प्रधान सरचर् (नरर्-1), नगि रर्कास रर्भाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 
मा. प्रधान सरचर् (नरर्-2), नगि रर्कास रर्भाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 
मा. प्रधान सरचर् ,सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई-32. 
मा. सरचर् (िस्ते), सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई-32. 
मा. सरचर् (बाांधकामे), सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई-32. 
सहव्यर्स्थापकीय सांचालक, महािाष्ट्र िाज्य िस्ते रर्कास महामांडळ, मुांबई.  
सांचालक, नगि िचना र् मलु्य रनधािर् रर्भाग, सेंरल रबल्डींग, परेु्. 
सर्व मखु्य अरभयांते, सार्वजरनक बाांधकाम प्रािेरशक रर्भाग (रर्द्यतु र्गळून) 
सर्व महसलू आयकु्त. 
सर्व रजल्हारधकािी. 
सर्व अधीक्षक अरभयांते. 
सर्व रर्भागीय सहसांचालक, नगि िचना. 
उपसांचालक, नगि िचना, नागिी सांशोधन घटक, परेु्. 
सर्व कायवकािी अरभयांते, सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग/रजल्हा परिषि. 
सर्व शाखा कायालय, नगि िचना आरर् मलु्यरनधािर् रर्भाग. 
सर्व महानगिपारलका/नगिपारलका/नगिपांचायत/ग्रामपांचायत. 
रनर्डनस्ती - नरर्-13. 
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