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सांिभव:-1) शासन पवरपत्रक सा.बाां.वि.क्र.योजना-1085/प्र.क्र.10160/वनयो-1, विनाांक 10.9.1984 
           2) शासन पवरपत्रक सा.बाां.वि.योजना/10166 / 1085- प्र.क्र.4670 / वनयो-3,  
               विनाांक 13.2.1985 
           3) शासन पत्र सा.बाां.वि.क्र.योजना/10166/ 1085-प्र.क्र.4637/ वनयो-3, 
                विनाांक 4/4/1985 

4) शासन पत्र सा.बाां.वि.क्र.योजना/ 10166/1085-प्र.क्र.4637/ वनयो-3, 
विनाांक 10/4/1985 

5) भतुल पवरिहन मांत्रालय निी विल्ली याांचे पवरपत्रक क्र.एनएच- 11365 /17/ 2001, 
     माहे जानेिारी, 2001 

          6)  शासन वनणवय सा.बाां.वि.क्र.सीएटी 03 / 2015 / प्र.क्र. 60 / इमा-2, विनाांक 30/6/2015 
          7)  शासन पत्र पवरपत्रक क्र.लोलेस 2016 / 266/प.क्र.167/रस्ते-2, विनाांक 30/3/2016 
 

शासन पवरपत्रक:- 
 शासनाने उपरोक्त सांिभाखाली िशवविलेल्या शासन पवरपत्रक/ शासनवनणवयाद्वारे कोणतेही 
शासकीय काम करताना कामासाठी आिश्यक मूलभतू बाबींच्या पूतवता झाल्यावशिाय काम सुरु 
करण्यात येऊ नये. या सांिभाने िळेोिळेी मागविशवक सूचना वनगववमत केल्या आहेत. शासनाच्या 
विनाांक 30/3/2016 रोजीच्या शासन पवरपत्रकाद्वारे ही या सांिभात नुकत्याच सूचना वनगववमत 
करण्यात आल्या आहेत.  
 

 वनगववमत करण्यात आलेल्या सूचनाांप्रमाणे क्षवेत्रय स्तरािरील अवधकाऱयाांमार्व त कायविाही 
करण्यात येत आहे. या सूचनाांसांिभात प्रकल्पाांसाठी आिश्यक जमीनीचे सांपािन केल्यावशिाय 
कोणत्याही प्रकल्पाचे काम हाती घ्याि े ककिा कसे याबाबत क्षवेत्रय स्तरािरील अवधकाऱयाांमध्ये 
अजूनही सांभ्रमाचे िातािरण असल्याचे शासनाच्या वनिवशनास आले आहे. याबाबत सिर सांभ्रम िूर 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना नव्याने वनगववमत करण्यात येत आहेत. 
 

1) सािवजवनक बाांधकाम विभागाच्या अवधनस्त कोणत्याही क्षवेत्रय अवधकाऱयाने मांजूर रस्ते, 
इमारती ि खाजगीकरणाअांतगवत प्रकल्प इ. साठी आिश्यक असलेली जमीन 100% सांबांवधत 
अवधकाऱयाच्या ताब्यात आल्यावशिाय कामाच्या वनवििा बोलािू नयेत. 

2) कोणतेही मांजूर प्रकल्प, प्रकल्पासाठी आिश्यक जमीन 100% सांबांवधत क्षवेत्रय अवधकाऱयाच्या 
ताब्यात नसताना कामाच्या वनवििा बोलािण्यासाठी सांबांवधत अवधकाऱयाने शासनाची 
पूिवपरिानगी सविस्तर प्रस्ताि सािर करुन प्राप्त करुन घेणे आिश्क आहे. 
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3) या सांिभात शासनाने वनगववमत केलेल्या मागविशवक सचूनाांचे पालन न करणाऱया 
अवधकारी/कमवचाऱयाांविरुध्ि योग्य ती प्रशासकीय कायविाही करणे क्रमप्राप्त होईल. तसेच 
सूचनाांचे पालन न केल्याने उद्भिणाऱया गुांतागुांतीच्या पवरस्स्ितीस ि शासनाचे झालेले आर्थिक 
नुकसानीस सांबांवधत अवधकारी/कमवचारी याांना जबाबिार धरण्यात येईल. 
 

या सूचनाांव्यवतवरक्त शासनाने यापूिी िर सांिभाखाली िशवविलेल्या शासन 
पवरपत्रक/शासनवनणवयातील इतर सिव सचूना कायम राहतील. 

  

 उपरोक्त सूचनाांचे पालन न करणाऱया अवधकारी-कमवचाऱयाांविरुध्ि उवचत प्रशासकीय 
कायविाही करणे क्रमप्राप्त होईल याची नोंि घेण्यात यािी. 

 

सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िाळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताक क्रमाांक 201608291451362018 असा आहे. हे 
पवरपत्रक विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने, 
 

 
 
                                  ( चां.वि.भातखांिे ) 
                                      अिर सवचि 

प्रत, 
1) सिव मुख्य अवभयांता, सािवजवनक बाांधकाम प्रािेवशक विभाग, 
2) सिव अवधक्षक अवभयांता, सािवजवनक बाांधकाम मांिळ, 
3) सिव कायवकारी अवभयांता, सािवजवनक बाांधकाम विभाग / वजल्हा पवरषि विभाग, 
4) सिव ताांवत्रक अवधकारी, सािवजवनक बाांधकाम विभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
5) वनििनस्ती / रस्ते-2. 
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