
C:\UD-13\Pune Desk\Policy Matters\TDR Portability\TDR  Directives\Notification.docx  1 

महाराष्ट्र प्रादेशिक शियोजि व िगर रचिा अशिशियम, 
1966 चे कलम 154 अन्वये  िासि शिदेि… 
राज्यातील ननयोजन प्रानधकरणाांच्या निकास ननयांत्रण 
ननयमािलीमध्ये समानिष्ट करण्यात आलेल्या सधुारीत 
निननयम शवकास हक्क हसताांतरणाच्या काही ननयमाांचे 
सपष्ट्टीकरणाबाबत… 

 

महाराष्ट्र िासि 
नगर निकास निभाग, 
मांत्रालय, मुांबई-32 

शदिाांक :29/12/2016 
 

क्र.शटपीएस-1813/प्र.क्र.122/12/शटडीआर सपष्ट्टीकरण/कलम 154/िशव-13:- ज्याअथी, शासनाने 
महाराष्र प्रादेनशक ननयोजन ि नगर रचना अनधननयम, 1966 चे कलम 37(1)(क क)(ग) मधील तरतदूींनसुार 
(यापढेु नजचा उल्लेख उक्त अनधननयम असा करण्यात आलेला आहे) राज्यातील बहृनमुांबई महानगरपानलका 
सोडून इतर सिव महानगरपानलका / सिव नगरपानलका (यापढेु नजचा उल्लेख उक्त शियोजि प्राशिकरण असा 
करण्यात आलेला आहे) याांच्या निकास ननयांत्रण ननयमािलीमध्ये शवकास हक्क हसताांतरणाचे सधुारीत 
निननयमास शासन अनधसचूना क्र. शटपीएस-1813/3067/प्र.क्र.122/12/मिपा /िशव-13, 
शद.28/01/2016 व समक्रमाांकाची अशिसचूिा शद.29/01/2016 तसेच नगरपानलकाांसाठी 
नद.06/02/2016 च्या अनधसचूनेद्वारे अांनतम मांजरूी नदलेली आहे. (यापढेु नजचा उल्लेख उक्त अनधसचूना असा 
करण्यात आलेला आहे); 
 

आनण ज्याअथी, उक्त अनधसचूनेद्वारे मांजरू केलेल्या शवकास हक्क हसताांतरणाच्या निननयमामधील 
काही सधुारणाांबाबत शासनाने परूक पत्र क्र. नटपीएस-1813/3067/प्र.क्र.122/12/मनपा /ननि-13, 
नद.02/05/2016 ि नद.07/05/2016 अनिये ननगवनमत केले आहे. (यापढेु नजचा उल्लेख उक्त परूकपत्र असा 
करण्यात आलेला आहे); 
 

 आनण ज्याअथी, उक्त निकास हक्क हसताांतरणाचे निननयमामधील काही ननयमाांचे सपष्टीकरण 
करण्याबाबत काही ननयोजन प्रानधकरणानी शासनास निनांती केली असनू त्यामधील मदेु्द निचारात घेता त्यातील 
काही मदु्ाांचे सपष्टीकरण करणे आिश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे;  
 

त्याअथी, शासनाने ननगवनमत केलेल्या उक्त अनधसचूनेसोबतच्या निकास हक्क हसताांतरणाच्या 
निननयमामधील काही मदु्ाांचे सपष्टीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत असनू त्यानसुार उक्त ननयोजन 
प्रानधकरणाने कायविाही करण्याचे शिदेि उक्त अनधननयमाचे कलम 154 अनिये देण्यात येत आहेत:-  

 

सपष्ट्टीकरणातील मदेु्द िासिाचे सपष्ट्टीकरण 
1) सदर तरतदूीनसुार नट.डी.आर. िापर, नट.डी.आर. 
ननमाण नमळकत ि नट.डी.आर िापर कराियची 
नमळकत याांचे रेडीरेकनर मधील दराशी सांलग्न 
केलेला आहे. िेगिेगळ्या स.नां. मधील नमळकतींचे 

1) िेगिेगळ्या स.नां. मधील नमळकतींचे एकत्रीकरण 
केलेल्या नमळकतीपैकी स.नां. चे रेडीरेकनर मधील दर 
िेगिेगळे असतील अशा नठकाणी नट.डी.आर. 
िापरासाठी प्रत्येक स.नां. प्रमाणे रेडीरेकनर मध्ये नमदू 

महाराष्ट्र 
प्रादेशिक 
शियोजि व 
िगर रचिा 
अशिशियम, 
1966 
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एकत्रीकरण केलेल्या नमळकतीपैकी स.नां. चे 
रेडीरेकनर मधील दर िेगिेगळे असतील अशा 
नठकाणी नट.डी.आर. िापरासाठी कोणता दर घ्यािा ?  

दर निचारात घेणे आिश्यक राहील. 

2) सदर ननयमािलीत अनजेु्ञय टीडीआर च्या कमीत 
कमी 20% Slum TDR असािा असे नमदू आहे.  
सलम नटडीआरची अनजेु्ञयता कमी होत नसल्याने 
सलम नटडीआर िापराण्याबाबत प्राधानयक्रम ठेिणे 
आिश्यक आहे का ? 

2) झोपडपट्टी पनुिवसन योजनेस प्रोत्साहण देण्याच्या 
दषृ्टीने त्यापासनू ननमाण झालेला  Slum TDR 
िापरण्याची तरतदु केलेली आहे, Slum TDR 
िापरणे सक्तीचे असल्याने त्याची अनजेु्ञयता कमी 
होत नसल्याने त्याबाबत प्राधानयक्रम ठरनिण्याची 
आिश्यकता नाही. ननयोजन प्रानधकरणाच्या सतरािर 
Slum TDR आिश्यक िाटेल तेव्हा (प्राधानयाने 
ककिा तद्नांतर) िापरण्याबाबत मभुा ठेिण्यास हरकत 
नाही. 

3) काही ननयोजन प्रानधकरणाच्या निकास  ननयांत्रण 
ननयमािलीनसुार 12 मी. ि त्यापेक्षा जासत रां दीच्या 
रसत्यािर नटडीआर अनजेु्ञय आहे. परांत ु सधुारीत 
नटडीआरच्या ननयमािलीनसुार 9 मी. ककिा त्यापेक्षा 
जासत रां दीच्या रसत्यािर नटडीआर अनजेु्ञय करण्यात 
आलेला आहे. अशा स्सथतीत नटडीआरच्या 
ननयमािलीनसुार 9 मी. रसत्यािर नटडीआर अनजेु्ञय 
होईल का ? 

3) सधुारीत निकास हक्क हसताांतरणाचे 
ननयमािलीमधील तरतदुी निद्मान निकास ननयांत्रण 
ननयमािलीमधील तरतदुीपेक्षा वरचढ असल्यािे 
निकास ननयांत्रण ननयमािलीच्या इतर ननयमास अनधन 
राहून सधुारीत निकास हक्क हसताांतरणाचे 
ननयमािलीमध्ये नमदू केल्यानसुार 9 मी. ककिा 
त्यापेक्षा जासत रां दीच्या रसत्यािर नटडीआर अनजेु्ञय 
होईल. 

     मात्र ज्या भखूांडकाचा पढुािा प्रत्यक्षात ज्या 
रसत्यािर आहे त्या रसत्याची रां दी नटडीआर 
िापरण्यासाठी निचारात घेणे आिश्यक आहे. तसेच 
निकास योजनेमध्ये सेिारसते नसलेल्या मखु्य 
रसत्यािर भखूांडकाचा प्रत्यक्ष पढुािा असल्यास त्या 
मखु्य रसत्याची रां दी निचारात घेऊन तर काही 
मखु्यरसत्याांना सेिारसते प्रसतानित असल्यास 
प्रसतानित सेिा रसत्याची रां दी निचारात घेऊन 
नटडीआर उपयोगात आणता येईल. 

4) काही ननयोजन प्रानधकरणाांच्या निकास ननयांत्रण 
ननयमािलीमध्ये असलेल्या नटडीआरच्या जनुया 
ननयमािलीनसुार राज्यमागव, महामागव, िळणरसता,  
प्रमखु महत्िाचे रसते याांिर ककिा अशा रसत्यापासनु 
काही ठरािीक अांतरापयंत नटडीआर अनजेु्ञय 
करण्यात आलेला नाही. शासनाच्या सधुारीत निकास 
हक्क हसताांतरणाच्या निननयमातील तरतदू क्र.5.4.1 
नसुार अशा रसत्यािर नटडीआर अनजेु्ञय होईल का ? 

4) शासनाचे उक्त अनधननयमातील ननयम क्र.5.4.1 
मधील नोट क्र. (i) मध्ये नमदू केल्यानसुार ननयोजन 
प्रानधकरणाांच्या निकास योजनेमध्ये काही निनशष्ट 
क्षेत्र नटडीआर उपयोगात आणण्यासाठी प्रनतबांधीत 
असल्यास त्यासाठी लाग ू आहे. नटडीआरची 
उपयोगीता ही जनमनीच्या मलु्याांकनािर आधारीत 
असल्यामळेु जनमनीच्या मलु्याांकनानसुार प्रमखु 
रसत्यािर नटडीआर िापरता येईल. त्यामळेु नटडीआर 
ननयमािलीतील ननयम क्र. 5.4.1 मधील नोट क्र. (i) 
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मध्ये नमदू केल्यानसुार प्रनतबांध ननयोजन 
प्रानधकरणाच्या हद्दीतील राज्यमागव, महामागव, 
िळणरसता, प्रमखु महत्िाचे रसते याांिर ककिा अशा 
प्रकारच्या रसत्यािरील भखूांडकास लाग ू होणार 
नाहीत.  

   

सदरहू ननदेश शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / शियम) या सांकेतसथळािर प्रनसद्ध 
करण्यात यािेत.  
 

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानसुार ि नाांिाने, 
 
 
 

(सांजय सावजी) 
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासि 

प्रत, 
1)  मा.मखु्यमांत्री महोदयाांचे सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
2)  मा.राज्यमांत्री, (नगर निकास) महोदयाांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3)  प्रधान सनचि (ननि-1), नगर निकास निभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4)  प्रधान सनचि, महसलू निभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
 
प्रशत, 
1) सांचालक, नगर रचना, महाराष्र राज्य, पणेु. 
2) सांचालक, नगर रचना तथा सह सनचि, नगर निकास निभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
3) सह सांचालक, नगर रचना तथा सह सनचि, नगर निकास निभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4) आयकु्त, महानगरपानलका (सिव) 
5) सह सांचालक, नगर रचना,  नागपरू, अमरािती, औरांगाबाद, नानशक, पणेु ि कोकण निभाग. 
6) सहायक सांचालक, नगर रचना, / नगर रचनाकार, शाखा कायालय (सिव) 
7) कक्ष अनधकारी (ननि-29) नगर निकास निभाग, मांत्रालय, मुांबई - त्याांना निनांती करण्यात येते की, सदरचे 

शासन ननदेश या निभागाच्या सांकेतसथळािर प्रनसध्द करािेत. 
8) कक्ष अनधकारी, मानहती ि तांत्रज्ञान निभाग, मांत्रालय, मुांबई - त्याांना निनांती करण्यात येते की, सदरचे शासन 

ननदेश शासनाच्या सांकेतसथळािर प्रनसध्द करािेत. 
9) ननिड नसती (कायासन-13). 
 

******* 
 

http://www.maharashtra.gov.in/

