
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 

4 था मजला, मखु्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
शासन वनर्णय क्रमांक :-विपीएस-1216/2930/प्र.क्र.71/17/नवि-12. 

विनांक :- 16 जानेिारी, 2018. 
 

     संिभण :-1)शासन  अधिसचुना क्र. धिपीएस-1216/2930/प्र.क्र.71/17/नधि-12, 
                      धि.7 सप्िेंबर, 2017.  
                   2) शासनाचे पत्र क्र. धिपीएस-1216/2930/प्र.क्र.71/17/नधि-12, 
                       धि.7 सप्िेंबर, 2017.   
                   3) ठाणे महानगरपाधिकेचे पत्र क्र.ठामपा/2978, धि.23/10/2017. 
प्रस्तािना :-  
 ठाणे शहर महानगरपाधिकेसाठीची धिकास धनयंत्रण धनयमाििी (यापढेु ज्याचा उल्िेख 
“उक्त धनयमाििी” असा करण्यात आिा आहे) महाराष्ट्र प्रािेधशक ि नगर रचना अधिधनयम, 
1966 चे किम 31(1) अन्िये शासन नगर धिकास धिभागाची अधिसचूना क्र. धिपीएस-
1294/1259/प्र.क्र.222/94/नधि-12, धि.28 एधप्रि, 1995 अन्िये मंजरू झािी असनु, ती धि. 
1/6/1995 पासनु अंमिात आिी आहे; 
 शासनाने उक्त धनयमाििीच्या धिधनयम क्र. 15 मध्ये नधिन धिधनयम क्र.15.1-High Rise 

Committee  गठीत करण्याची तरतिू शासन अधिसचुना धि.7/9/2017 अन्िये अंतभूूत केिी 
आहे. त्याअनषंुगाने सिर सधमती  गठीत करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या मान्यतेकधरता सािर 
करणेबाबत शासनाने  आयकु्त, ठाणे महानगरपाधिका यांना  धि.7/9/2017 च्या पत्रान्िये 
कळधििे असता, आयकु्त, ठाणे महानगरपाधिका यांनी धि.23/10/2017 च्या पत्रान्िये  शासनास 
सािर केिेिा प्रस्ताि  धिचारात घेऊन शासन खािीिप्रमाणे  High Rise Committee गठीत 
करीत आहे. 
 
शासन वनर्णय :-  

 

 शासन अधिसचूना  धि.7/9/2017 अन्िये अंतभूूत करण्यात आिेल्या धिधनयम 
15.1 मध्ये नमिू केल्यानसूार खािीिप्रमाणे High Rise Committee गठीत करण्यात येत आहे.
  

High Rise Committee 

अ.क्र. सिस्य  पि 

1. महापाधिका आयकु्त, ठाणे महानगरपाधिका, ठाणे  अध्यक्ष 

2. सहसंचािक, नगर रचना, कोकण धिभाग, निी मुंबई. सिस्य 



3. अधिक्षक अधभयंता, सािूजधनक बांिकाम धिभाग, 
महाराष्ट्र शासन 

सिस्य 

4. सॉईि मेकॅधनक्स धिपािूमेंन्ि, व्हह.जे.िी. आय. 

िॉ. पी. बी. िेशमखु-सॉईि मेकॅधनक्स मिीि तज्ञ 

सिस्य 

5. स्रक्चरि इंधजधनयअरींग धिपािूमेंन्ि, व्हह.जे.िी. आय. 

िॉ. के.के. सांगळे- स्रक्चरि इंधजधनयअरींगमिीि तज्ञ 

सिस्य 

6. मखु्य अव्ननशमन अधिकारी, ठाणे महानगरपाधिका, 
ठाणे  

सिस्य 

7. सहायक संचािक, नगर रचना, ठाणे महानगरपाधिका, 
ठाणे. 

सिस्य सधचि 

8. संबंधित प्रकल्पाचे स्रक्चरि इंधजधनयर आमंधत्रत 

 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानसुार ि नािाने, 

  
 
 
           (अशोक का. खांडेकर) 
                  कायासन अविकारी 
 
प्रवत,  

आयकु्त, ठाणे महानगरपाधिका, ठाणे. 
 
प्रत : -   
1) संचािक, नगर रचना,  महाराष्ट्र राज्य, ठाणे. 
2) सहसंचािक, नगर रचना, कोकण धिभाग, कोकण भिन, निी मुंबई. 
3) सहायक संचािक, नगर रचना, ठाणे शाखा, ठाणे. 
4) धनिि नस्ती (नधि-12). 
 

Ashok 
Kashirao 
Khandekar

Digitally signed by Ashok Kashirao Khandekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Urban Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0b35a0c4376224197af94647ad5d37
46f35b5e2e6390afc4df35bfbb6227e873, 
serialNumber=f69156eb95826e5c31059dc880
11664594ccaec5850de17bf3f059ea7f209a75, 
cn=Ashok Kashirao Khandekar 
Date: 2018.01.19 16:40:56 +05'30'


