नागरी

स्थाननक

संस्थाऄंतगगत
कामांच्या

होणाऱ्या

ऄनुषग
ं ाने

स्वराज्य
नवनवध
तांनिक

मान्यता प्रदान करणारी यंिणा
नननित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननणगय क्रमांक धोरण-2017/प्र.क्र.60/ननव-16
मंिालय, मुंबई- 400 032.
नदनांक :- 16 मे, 2017
प्रस्तावना :राज्यातील नवनवध नगरपनरषदा/नगरपंचायतींना राज्य शासनाकडू न
वैनशष्ट्यपूणग योजना, नवशेष रस्ता ऄनुदान, अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार
योजना, नजल्हा नगरोत्थान ऄशा योजनेमधून ननधी नवतरीत करण्यात येतो.
स्थापत्य कामांबाबतची (Civil Works) राज्य शासन स्तरावरील कायगवाही ही
सावगजननक बांधकाम नवभागामार्गत होते. त्यामुळे स्थापत्य कामांना तांनिक मान्यता
सावगजननक बांधकाम नवभागाच्या यंिणेकडू न घेणे अवश्यक ठरते. माि, काही
प्रकरणात सावगजननक बांधकाम नवभागा व्यनतनरक्त ऄन्य यंिणेकडू न तांनिक
मान्यता घेण्यात येत ऄसल्याचे व त्या अधारे कामांना प्रशासकीय मंजुरी नदली
जात ऄसल्याचे ननदशगनास अले अहे . या पनरस्स्थतीत नागरी स्थाननक स्वराज्य
संस्थाऄंतगगत होणाऱ्या नवनवध कामांच्या ऄनुषंगाने तांनिक मान्यता प्रदान करणारी
यंिणा नननित करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणगय :प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पनरस्स्थतीत स्थापत्य कामांबाबत तांनिक मान्यता
सावगजननक बांधकाम नवभागा व्यनतनरक्त ऄन्य यंिणेकडू न घेणे उनचत ठरत नाही.
ही पनरस्स्थती नवचारात घेता,
ऄ) राज्य शासनाच्या नगर नवकास नवभागामार्गत ऄनुदान दे ण्यात येणाऱ्या
वैनशष्ट्यपूणग योजना, वैनशष्ट्यपूणग योजना (ठोक), नवशेष रस्ता ऄनुदान
तसेच, अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना, नजल्हा नगरोत्थान
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या नजल्हा योजनेतील हाती घेण्यात येणाऱ्या स्थापत्य कामांना यापुढे र्क्त
सावगजननक बांधकाम नवभागाकडू नच तांनिक मान्यता घेण्यात यावी व त्या
अधारे च सक्षम प्रानधकरणाच्या स्तरावर प्रशासकीय मंजुरी दे ण्याबाबतची
कायगवाही करण्यात यावी.
ब) ज्या कामांबाबत यापूवीच सावगजननक बांधकाम नवभागा व्यनतनरक्त ऄन्य
प्रानधकरणाकडे तांनिक मान्यतेसाठी अवश्यक ती रक्कम संबंनधत
स्थाननक

स्वराज्य संस्थेने भरली

ऄसेल

त्यांच्याबाबत

त्या

त्या

प्रानधकरणाकडू न तांनिक मान्यता घेता येईल. माि, यापुढील कालावधीत
स्थापत्य

कामांसाठी

वरीलप्रमाणे

र्क्त

सावगजननक

बांधकाम

नवभागाकडू नच तांनिक मान्यता घेणे सवग स्थाननक स्वराज्य संस्थांवर
बंधनकारक राहील.
क) पाणी पुरवठा नवषयक कामांबाबत अवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र जीवन
प्रानधकरणाकडू न तांनिक मान्यता घेण्यात यावी.
2.

सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर

उपलब्ध

करण्यात

अला

ऄसून

त्याचा

संकेताक

201705161604244625 ऄसा अहे. हा अदे श नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत
करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने
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(नववेक कंु भार)
ऄवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1.

मा. मुख्यमंिी यांचे प्रधान सनचव

2.

मा. मुख्यमंिी यांचे सनचव

3.

मा. राज्यमंिी (नगर नवकास) यांचे खाजगी सनचव

4.

मा. मुख्य सनचव, मंिालय, मुंबई.
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5.

ऄपर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग मंिालय, मुंबई.

6.

अयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी,
मुंबई.

7.

महालेखापाल कायालय, महाराष्ट्र 1/2 मुंबई/नागपूर.

8.

ऄनधदान व लेखा ऄनधकारी, मुंबई.

9.

ऄनधदान व लेखा ऄनधकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर.

10.

सवग नवभागीय अयुक्त

11.

सवग नजल्हानधकारी

12.

अयुक्त, सवग संबंनधत महानगरपानलका

13.

मुख्यानधकारी, सवग संबनं धत नगरपनरषदा

14.

मुख्यानधकारी, सवग संबनं धत नगरपंचायती

15.

सवग नजल्हा कोषागार ऄनधकारी

16.

प्रधान सनचव, नगर नवकास नवभाग (1) यांचे स्वीय सहायक, मंिालय,
मुंबई.

17.

प्रधान सनचव नगर नवकास नवभाग (2) यांचे स्वीय सहायक, मंिालय,
मुंबई.

18.

ननवडनस्ती, (ननव-16)
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