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संदभण :-       
    1) िासन मनणणय क्रमाकं: प्रआयो-2017/प्र.क्र.348/योजना-10 मदनाकं: 16 फेब्ररु्वारी, 2018 

2)  िासन मनणणय क्रमाकं: पीडीयु-2018/प्र.क्र.257/योजना-10 मदनाकं : 02 ऑगस्ि, 2018 
3)  मिपीएस :- 2019/अनौपचामरक संदभण/11/2019/नमर्व-30 

 

प्रस्तार्वना :-       
  कें द्र र्व राज्य सरकारच्या सन 2022 पयंत सर्वण बेघर कुिंुबानंा घर देण्याची महत्त्र्वकाकं्षी 
मोमहम हाती घेण्यात आली असून, याची अंमलबजार्वणी संपूणण राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. 
ग्रामीण भागामध्ये सदर योजनेचे अंमलबजार्वणी करत असताना, येत असलेल्या तातं्रीक अडचणी 
मर्वचारात घेऊन ग्रामीण भागामध्ये िासकीय जममनीर्वरील मनर्वासी प्रयोजनाकरीता अमभन्यास मंजुर 
करतानंा मिथीलता देण्याची बाब िासनाच्या मर्वचाराधीन होती. त्यानुसार िासनाने खालील प्रमाणे 
मनणणय घेतला आहे. 
िासन मनणणय :-  
  मर्वकास मनयंत्रण र्व प्रोत्साहन मनयमार्वलीमधील तरतूदीनुसार ग्रामीण भागात अमभन्यासास/ 
मर्वकासास परर्वानगी देण्यात येते. सदर मनयमार्वली प्रमाणे मर्वकास प्रस्तार्वाचंी छाननी करुन, त्यासं 
मान्यता मजल्हास्तरार्वर सहायक संचालक, नगररचना यानंी द्यार्वी.   
 तथामप, मर्वकास मनयंत्रण मनयमार्वलीप्रमाणे अमभन्यासातील रस्त्याचंी रंुदी उपलब्ध होत 
नसल्यास रस्ता रंुदीबाबत मिथीलता मंजूर करण्याचे अमधकार सहायक संचालक, नगर रचना 
यानंा प्रदान करण्यात येत आहेत. अमभन्यासास मंजुरी देताना खालीलप्रमाणे कायणपध्दती 
अनुसरार्वी. 
 कें द्रिासन र्व राज्यिासन पुरस्कृत आर्वास योजनेकरीता िासकीय जमीनीर्वरील अमभन्यास 

तयार करण्याची कायणर्वाही संबंधीत मजल्हापरीषदेमधील तामंत्रक अमधकारी/ अमभयंते 
याचंेकडून करण्यात यार्वी; 

 सदर अमभन्यासाच्या उपयुक्त क्षते्रफााची मययाददा संबंधीत मजल्हामधकारी यानंी प्रमाणीत 
करार्वी; 

 तद्नंतर प्रस्तार्वाची तांमत्रक छाननी करुन मजल्हास्तरार्वरील संबंधीत सहायक संचालक, 
नगररचना यानंी मंजूरी प्रदान करार्वी; 

 कें द्रिासन र्व राज्यिासन पुरस्कृत आर्वास योजनेकरीता िासकीय जमीनीर्वरील 
अमभन्यासास मंजूरी प्रदान करताना, मर्वकास मनयंत्रण मनयमार्वलीप्रमाणे रस्त्याची रंुदी 
उपलब्ध होत नसल्यास त्याबाबत मिथीलता देण्याचे अमधकार सहायक संचालक, नगररचना 
यानंा खालील अिींच्या अमधन राहून प्रदान करण्यात येत आहेत; 



िासन मनणणय क्रमांकः मिपीएस.2019/प्र.क्र.77/2019/नमर्व-30 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

1. अमभन्यासातील रस्त्याची रंुदी, कोणत्याही परीस्स्थतीत 6 मीिर पेक्षा कमी असणार 
नाही. 

2. अत्यंत अपर्वादात्मक पमरस्स्थतीत मययाददीत लाबंीच्या रस्त्यासंाठीची रंुदी 4.5 
मीिरपेक्षा कमी असणार नाही. 

3. अमभन्यासातील रस्त्याचंी रंुदी उपरोक्त नमुद केलले्या प्रमाणे उपलब्ध होईल याचंी 
खातरजमा करण्यात यार्वी. 

4. उपरोक्त नमुद केलेल्या रस्तारंदीपेक्षा कमी रंुदीचा रस्ता ठेर्वण्याबाबत मिथीलता 
देता येणार नाही. 
 

सदर िासन मनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सकेतस्थाार्वर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यास संकेताक 201908271537069925 असा आहे. हा आदेि 
मडजीिल स्र्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात  येत आहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार र्व नार्वाने.  

 

 
                               ( र्वीणा मोरे ) 

                 अर्वर समचर्व, महाराष्ट्र िासन 
प्रमत, 

1) मा.मुख्यमंत्री महोदय याचंे अपर मुख्य समचर्व,मुख्यमंत्री समचर्वालय,मंत्रालय,मंुबई                 
2) मा.मुख्य समचर्व, महाराष्ट्र राज्य, याचंे सहसमचर्व 
3) अपर मुख्य समचर्व/प्रधान/समचर्व/समचर्व, सर्वण प्रिासकीय मर्वभाग, मंत्रालय, मंुबई 
4) मर्वभागीय आयुक्त (सर्वण) 
5) जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक,भमूी अमभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
6) सर्वण मजल्हामधकारी 
7) मुख्य कायणकारी अमधकारी (मजल्हापमरषद) (सर्वण) 
8) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
9) संचालक, राज्य व्ययस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहमनमयादण, बेलापूर, नर्वी-मंुबई. 
10) सर्वण नगरपमरषद/नगरपंचायतीचे मुख्यामधकारी, 
11) सर्वण मजल्हा अमधक्षक भमूीअमभलेख 
12) मनर्वडनस्ती, काययादसन नमर्व-30 
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