
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यावरील 
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ग्राम दवकास दवभाग 

शासन पदरपत्रक, क्रमाकंः पदददे -2021/प्र.क्र.३८/दवत्त-2    
बाधंकाम भवन,25, मर्झबान पथ,फोटझ, म ंबई-400 001. 

तारीख: 08 दडसेंबर,  २०२१. 
वाचा :- 

1)  ग्रामदवकास दवभाग, शासन दनणझय क्र. व्हीपीए-२०८५/सीअर-१९४०/२२,            
ददनाकं : ३०  जानेवारी, १९९० 

2)  ग्रामदवकास व जलसंधारण दवभाग, शासन दनणझय क्र.बीजीटी-२६०३/प्र.क्र.१९९२       
/पंरा-४, ददनाकं : २२ सप्टेंबर, २००३. 

3)  ग्रामदवकास दवभाग, शासन पदरपत्रक क्र. पददव-े२०२१/प्र.क्र.२४/दवत्त,                   
ददनाकं : १५ नोंव्हेंबर, २०२१ 

शासन पदरपत्रक :- 
              ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यावंरील पथददव्याचं्या दवद्य त देयकावरील खचझ 
भागदवण्यासाठी १००% ऄन दान राज्य शासनाकडून देण्यात येते. तथादप पथददव्याचं्या दवद्य त 
देयकावंरील खचामध्ये मागील काही वषापासून मोठया प्रमाणावर वाढ होत ऄसल्याचे व 
महादवतरण कंपनीकडून दवद्य त देयकाचं्या थकीत रक्कमाचा भरणा करण्याबाबत वारंवार या 
दवभागाकडे तसेच ग्रामपंचायतींकडे पाठप रावा करण्यात येत अहे.  दवद्य त देयकाचं्या थकीत 
रक्कमा मोठया प्रमाणावर अहे.  
 
2)     मागील काही वषापासून ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यावरील ददव्यावंरील दवद्य त 
देयकामध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ होत ऄसल्याचे दनदशझनास अले अहे. बह ताशं 
ग्रामपंचायतींनी ्याचं्या हद्दीतील रस्त्यावंर हायमास्तट ददव्याचंा वापर  करत  ऄसल्याने दवद्य त 
देयकामंध्ये वाढ होत ऄसल्याचे ददसून अले अहे. ग्रामपंचायतींनी रस्त्यावरील 
ददवाबत्तीसाठी  दवजेच्या वापरात काटकसर व बचत करुन दवद्य त देयकाची रक्कम 
दनयंत्रणात ठेवणे अवश्यक ऄसल्याने ग्रामपंचायतीना ्याचं्या हद्दीतील रस्त्यावरील ददव े
हायमास्तटचे न बसदवण्याबाबत दनदेश देण्याची बाब शासनाच्या दवचारादधन होती.  
  
3)      ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील पथददव्याचं्या दवद्य त देयकाची रक्कम 
दनयंत्रणात ठेवण्यासाठी दवजेच्या वापरात बचत व काटकसर करणे अवश्यक ऄसल्याने  
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रस्त्यावरील ददव े  हायमास्तटचे बसदवण्यात येऊ नयेत ऄसा दनणझय शासनाने  घेतला अहे.  
सदर बाब म ख्य कायझकारी ऄदधकारी, दजल्हा पदरषद यानंी सवझ संबंदधतानंा ऄवगत करावी.  
 
4)         दजल्हा पदरषद, पंचायत सदमती व ग्रामपंचायत यानंा दवदवध योजनामधून ऄन दान 
मंजूर करुन दवतरण करणा-या कायालय/दवभाग यानंी सदर ऄन दानातून हायमास्तट ददव े
ग्रामपंयायतींच्या हद्दीतील रस्त्यावर बसदवण्यास मान्यता देण्यात येऊ नये व ्यासाठी 
कोण्याही योजनेतील मंजूर ऄन दानातून खचझ न करण्याच्या सूचना संबंदधत 
कायालय/दवभाग यानंी दजल्हा पदरषद/ पंचायत सदमती/ ग्रामपंचायतींना स्तवतंत्र अदेश/ 
पदरपत्रकान्वये द्याव्यात.    

 
5)          ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यावरील ददव्याचं्या दवज वापरात बचत 
करण्यासाठी ददव े एलईडीचे वापरण्यात यावते  तसेच  ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील 
रस्त्यावरील ददव े सौर ऊजावर अधादरत करण्याबाबत  प्रचदलत शासन धोरण/ दनणझय 
दवचारात घेऊन योजना राबदवण्यात येऊन सदर योजनेस स्तवतंत्रपणे दवदहत पध्दतीने 
शासनाची मान्यता घेण्यात.     

  
             सदर शासन दनणझय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्तथळावर उपलब्ध करण्यात अला ऄसून ्याचा संकेताक 202112081704071020 
ऄसा अहे. हा अदेश दडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत अहे.                

                        
               महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशान सार व नावाने. 
 

      ( ना. दक. क दळ ) 
 कायासन ऄदधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
       1)   मा.म ख्यमंत्री याचंे  प्रधान सदचव 
        २)  मा.उप म ख्यमंत्री याचंे सदचव, मंत्रालय, म ंबई 
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        ३) मा.मंत्री (ग्रामदवकास) याचंे खाजगी सदचव, मंत्रालय, म ंबई 
        ४)  मा.राज्यमंत्री (ग्रामदवकास) याचंे खाजगी सदचव, मंत्रालय, म ंबई 
        ५) ऄपर म ख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव सवझ मंत्रालयीन दवभाग 
        ६) दवभागीय अय क्त (सवझ) 
        ७) म ख्य कायझकारी ऄदधकारी, दजल्हा पदरषद (सवझ) 
       ८)  सवझ सह सदचव/उप सदचव/ऄवर सदचव/ कक्ष ऄदधकारी, ग्रामदवकास दवभाग 
       ९)  उप म ख्य कायझकारी ऄदधकारी (ग्रामपंचायत), दजल्हा पदरषद (सवझ) 
     १०)  गटदवकास ऄदधकारी, पंचायत सदमती सवझ ( दजल्हा पदरषदामाफझ त) 
      ११) ग्रामसेवक/ सरपचं, सवझ ग्रामपंचायत (दजल्हा पदरषद/ गटदवकास ऄदधकारी याचंेमाफझ त) 
      १२) दनवड नस्तती (दवत्त-२) 
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