
राज्यातील सर्व नियोजि प्रानिकरणे / नर्शेष 
नियोजि प्रानिकरणे तसचे मंजूर प्रादेनशक 
योजिा क्षते्राकरीता एकत्रीकृत नर्कास 
नियंत्रण नियमार्ली तयार करणेसाठी 
निसदस्यीय सनमतीचे गठण करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
िगर नर्कास नर्भाग 

शासि निणवय क्र. निपीएस-1818/प्र.क्र.236/2018/िनर्-13 
मंत्रालय, मंबई - 400 032, 

नदिाकं : 03 ऑक्िोबर, 2018 
 

पहा : शासि निणवय क्र.निपीएस-1817/501/प्र.क्र.58/17/िनर्-13, नद.05/06/2017. 
 

प्रस्तार्िा :- 
महाराष्ट्र प्रादेनशक नियोजि िगर रचिा र् अनिनियम, 1966 अन्र्ये र्ळेोर्ळेी राज्यातील 

नियोजि प्रानिकरणाकंरीता / नर्शेष नियोजि प्रानिकरणाकंरीता नर्कास योजिा तसेच उर्वरीत 
प्रदेशासाठी प्रादेनशक योजिा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यासोबतच त्या-त्या क्षते्रासाठी लागु 
करार्याचे नर्कास नियंत्रण आनण प्रोत्साहि नियमार्ली मंजूर करण्यात आलेली आहे.  
सद्यस्स्ितीत राज्यात र्गेर्गेळ्या क्षते्रासाठी र्गेर्गेळ्या नर्कास नियंत्रण र् प्रोत्साहि नियमार्ली 
लागू आहेत. तसेच नर्शेष नियोजि प्रानिकरणे, िर्िगर नर्कास प्रानिकरणे याचं्या स्र्तंत्र नर्कास 
नियंत्रण नियमार्ली र्ापरात आहेत. सदर मंजूर नर्कास नियंत्रण नियमार्ली एकत्रीत करुि 
यापुर्ी शासि निणवय नद.05/06/2017 अन्र्ये प्रनसध्द करणेत आलेल्या आहेत. 

 

राज्यात उपरोक्त िमूद केल्यािुसार र्गेर्गेळ्या नर्कास नियंत्रण र् प्रोत्साहि नियमार्ली 
लागू असल्यामुळे अनभयंते / र्ास्तुनर्शारद यािंा येणाऱ्या अडचणी नर्चारात घेता तसेच Ease Of 
Doing Business अंतगवत व्यर्साय सुलभतेच्या दृष्ट्िीकोिातुि संपुणव राज्यामध्ये एकत्रीकृत अशी 
सर्वसमार्शेक नर्कास नियंत्रण नियमार्ली असण्याची गरज असल्याच ेशासिाचे मत झालेले आहे.  
त्यामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्राच्या मंजूर नर्कास  नियंत्रण नियमार्लीतील तरतूदींचा योग्य तो नर्चार 
करुि सुिारीत एकत्रीकृत सर्व समार्शेक नर्कास नियंत्रण र् प्रोत्साहि नियमार्ली तयार 
करण्यासाठी िगररचिा नर्षयक तज्ञ सदस्याचंी निसदस्यीय सनमती गठीत करण्याचा प्रस्तार् 
शासिाच्या नर्चारािीि होता. 

 

शासि निणवय :-  
िगरनर्कास नर्भागािे शासि निणवय क्र.निपीएस-1817/ 501/ प्र.क्र.58/ 17/ िनर्-13, 

नद.05/06/2017 िारे एकनत्रत करुि प्रनसध्द केलले्या सर्व नर्कास नियंत्रण नियमार्लींचा तसेच 
NAINA िर्ी मंुबई एअर पोिव इन््लुएन्स िोिीफाईड एनरया नर्कास नियंत्रण नियमार्लीचा नर्चार 
करुि सुिारीत एकत्रीकृत सर्व समार्शेक नर्कास नियंत्रण नियमार्ली तयार करुि शासिास 
सादर करणेसाठी खालीलप्रमाणे निसदस्यीय सनमती गठीत करण्यात येत आहे.  



शासि निणवय क्रमांकः निपीएस-1818/प्र.क्र.236/2018/िनर्-13 
 

                     पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

1. श्री.भ.र्.कोलिकर, सेर्ानिरृ्त्त सह संचालक, िगर रचिा सदस्य 
2. श्री.य.शं.कुलकणी, सेर्ानिरृ्त्त उप सचंालक, िगर रचिा सदस्य 

 

02.  या सनमतीची कायवकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 
 

सदर शासि निणवयातील प्रस्तार्िेिुसार सुिारीत एकत्रीकृत सर्व समार्शेक नर्कास 
नियंत्रण नियमार्ली तयार करुि या निणवयाच्या नदिाकंापासूि 3 मनहन्यातं शासिास सादर करणे. 

03. उक्त सनमती सदस्यािंा रु.7.50 लक्ष प्रत्येकी (एकूण रु.15.00 लक्ष ) या प्रमाणे ठोक 
स्र्रुपात माििि म्हणिू अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

 सदर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळार्र 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक क्रमाकं 201810031718311025 असा आहे. 
सदर शासि निणवय नडजीिल स्र्ाक्षरीिे साक्षाकंीत करुि काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार र् िारं्ािे. 
 

       
                            ( रा.म.पर्ार ) 
                         अर्र सनचर्, महाराष्ट्र शासि. 
प्रत मानहतीस्तर्, 

1) मा.मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रिाि सनचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
2) मा.मंत्री, महसलू याचंे खाजगी सनचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.राज्यमंत्री (ि.नर्.) याचंे खाजगी सनचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
4) प्रिाि सनचर्-िनर्-1, िगर नर्कास नर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
5) सहसनचर् तिा संचालक, िगर नर्कास नर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 

 

प्रनत, 
1) मा. संचालक, िगर रचिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2) सहसंचालक, िगर रचिा, पुणे नर्भाग, पुणे. 
3) श्री.भ.र्.कोलिकर, सेर्ानिरृ्त्त सह संचालक, िगर रचिा. 
4) य.शं.कुलकणी, सेर्ानिरृ्त्त उप सचंालक, िगर रचिा. 

      5)   निर्डिस्ती (िनर्-13). 
 

Pawar Rajendra 
Mahadeo
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