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िदनाकं : 28 जानेवारी,  २०२२.

वाचा     -   
1) ामिवकास िवभाग, शासन िनणय . हीपीए-२०८५/सीआर-१९४०/२२, िद.३० जानेवारी,

१९९०.
2) ामिवकास व जलसंधारण िवभाग,  शासन िनणय .बीजीटी-२६०३/ . .१९९२/पंरा-४,

िदनाकं २२ स टबर, २००३.
3) ामिवकास िवभाग, शासन पिरप क . पिदवे-२०२१/ . .२४/िव -२, िद.१५ न हबर,

२०२१.
4) ामिवकास िवभाग, पिरप क सम माकं, िदनाकं ०८ िडसबर, २०२१.

शासन     पिरप क  

संदभ धीन  .४  येथील  िदनांक  ०८  िडसबर,  २०२१  या शासन  पिरप का वये
ामपचंायत या ह ीतील र यावंरील पथिद यां या िव तु देयकाची र कम िनयं णात  ठेव यासाठी

व िवजे या वापरात बचत व काटकसर करणे आव यक अस याने  र यावरील िदव े  हायमा टचे
बसिव यात यऊे नयेत असा िनणय शासनाने  घेतला आहे . शासनाने हायमा ट न बसिव याचा िनणय
घे यापवू  काही िज हा पिरषदांनी हायमा ट बसिव यास शासकीय मा यता िदली आहे व यासाठी
िनधी उपल ध क न िदला आहे व िनिवदा ि या सु  कर यात आली आहे .  अशा करणाम ये
हायमा ट  बसिव यास  परवानगी दे याची िवनंती लोक  ितिनधी तसेच  िज हा पिरषदांकडून
शासनाकडे कर यात आली आहे. याअनुषगंाने परवानगी दे याची बाब शासना या िवचारािधन होती .
आता शासनाने पढुील माणे िनणय घेतला आहे.
२.      ामपंचायती या ह ीतील र यावंरील पथिदव ेहायमा टचे न बसिव याबाबत शासनाने िदनांक
८.१२.२०२१ रोजी या पिरप का वय ेिनणय घे यापवू च हायमा ट बसिव यास शासकीय मा यता
देवनू िनिवदा काढ यात आले या आहेत अशा करणी वीज िबलामं य ेवाढ होणार नाही या अट या
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अिधन  राहून  मु य  कायकारी अिधकारी ,  िज हा पिरषद   यानंा हायमा ट  बसिव याबाबत  िनणय
घे याचे अिधकार दे यात यते आहेत.
३. ामपचंायती या ह ीतील र यावंरील पथिदव े हायमा टचे बसिव यास  वरील पिर छेदाम ये
नमूद  के या माणे सन  २०२१ -२२  या आ थक  वष साठी मा यता दे यात  यते  असून  कोण याही
पिर थतीत ही बाब पवु दोहरण हणनू समज यात यणेार नाही.
४.  ामपंचायत या ह ीतील  र यावंरील  पथिद यां या िव तु  देयकाची र कम  िनयं णात
ठेव यासाठी व  िवजे या वापरात  बचत  व  काटकसर  करणे आव यक  अस याने  आव यक  या
उपाययोजना कर या या सचूना सव संबिंधत  ामसेवक /सरपंच  यानंा मु य  कायकारी अिधकारी ,
िज हा पिरषद यांनी ा यात. 

 सदर  शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध  कर यात आला असून  याचा सकेंताक  २०२२०१२८१७४०३७४४२० असा आहे.  हा आदेश
िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात यते आहे. 

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने. 

( ना. िक. कुदळ )
काय सन अिधकारी, महारा ट शासन

त,
1. मा. मु यमं ी यांचे  धान सिचव.

2. मा.उप मु यमं ी याचंे सिचव, मं ालय, मुंबई.

3. मा.मं ी ( ामिवकास) याचंे खाजगी सिचव, मं ालय, मंुबई. 

4. मा.रा यमं ी ( ामिवकास) याचंे खाजगी सिचव, मं ालय, मुंबई. 

5. अपर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव सव मं ालयीन िवभाग. 

6. िवभागीय आयु त (सव).

7. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव). 

8. सव सह सिचव/उप सिचव/अवर सिचव/ क  अिधकारी, ामिवकास िवभाग. 

9. उप मु य कायकारी अिधकारी ( ामपंचायत), िज हा पिरषद (सव). 

10.गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती सव (िज हा पिरषदामाफत). 
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11. ामसवेक/सरपंच,  सव ामपंचायत  (िज हा पिरषद /  गटिवकास  अिधकारी
याचंेमाफत). 

12.िनवड न ती (िव -२).
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