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संदभण-  
 
1) ग्रामजवकास जवभाग, शासन जनणणय क्रमाकंः जवसअ-2016/प्र.क्र.7/पंरा-7 
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प्रस्तावना- 
संदभाधीन शासन जनणणय क्र. 1 ऄन्वये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंगणत करण्यात अलेल्या 

पाच वषाचा दोष ईत्तरदाजयत्व  कालावधी (Defect Liability Period) संपल्यानंतर त्या रस्त्याचं्या 

देखभाल व दुरुस्तीसाठी सदर रस्ते संबंधीत जजल्हा पजरषदेस हस्तातंरीत करण्यास व संबंधीत जजल्हा 

पजरषदेने सदर रस्त्याचंी अवश्यकतेनुसार देखभाल व दुरुस्ती करण्यास शासनाची मान्यता जदली 

अहे. तसेच संदभाधीन शासन जनणणय क्र. 2 ऄन्वये मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्याचे 

ग्रामीण रस्ते पजररषा ा धोरण जनज त करण्यात अले अहे.  सदर ग्रामीण रस्ते पजररषा ा धोरण हे सवण 

ग्रामीण रस्ते (जजल्हा पजरषदाचं्या ऄखत्याजरत ऄसेलेले आतर जजल्हा मागण, ग्रामीण मागण, 

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतंगणत रस्ते)  यानंा लागू अहे.  सदर शासन जनणणयातील 

पजरच्छेद क्र.12 मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना याचं्याऄंतगणत 

बाधंकाम झालेल्या रस्त्यांची दहा वषाच्या कालावधीसाठी देखभाल व दुरुस्तीसाठीची जबाबदारी 

महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते जवकास संस्थेवर सोपजवण्यात अली अहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक 

योजनेकरीता अजशयायी जवकास बँकेच्या सहाय्याने तयार करण्यात अलेल्या मंजुरीच्या ऄहवालामध्ये 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंगणत तयार करण्यात अलेल्या रस्त्याचंी देखभाल दुरुस्ती दहा वषासाठी 
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महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते जवकास संस्थेकडून करण्याबाबत व त्यानंतर सदर रस्ते स्थाजनक स्वराज्य 

संस्थेकडे हस्तातंरीत करण्यात याव ेऄसे नमूद करण्यात अलेले अहे. त्यानुसार सदर योजनेतंगणत 

ज्या रस्त्यानंा दहा वषण पुणण झाले अहेत ऄशा रस्त्यांची जबाबदारी स्थाजनक संस्थेवर म्हणजेच जजल्हा 

पजरषदेवर ऄसेल.                                                           

ईपरोक्त दोन्ही शासन जनणणयामध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीमधील जवसंगती दूर करण्याबाबतची 

बाब शासनाच्या जवचाधीन होती. या ऄनुषंगाने संदभाधीन क्र. 1 येथील शासन जनणणय ऄजधक्रमीत करुन 

शासनाने खालील प्रमाणे जनणणय घेतला अहे.  

शासन जनणणय-  

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंगणत तयार करण्यात अलेल्या रस्त्यांचा पाच वषाचा 

दोष दाजयत्व कालावधी (Defect Liability Period) संपल्यानंतर त्या रस्त्यांची पाच वषण देखभाल व 

दुरुस्ती महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते जवकास संस्था याचंेमाफण त करण्यात यावी व एकूण दहा वषानंतर सदर 

रस्ते देखभाल व दुरुस्तीसाठी जजल्हा पजरषदेकडे हस्तातंरीत करण्यात यावते. 

सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक संकेताकं 202207271722417020 ऄसा अहे. हा 

अदेश जडजीर्ल स्वाषा रीने साषा ाजंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

  

 

                        (प्रजवण जैन) 
 ईप सजचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. मा. राज्यपालाचंे प्रधान सजचव,राजभवन, मंुबइ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄप्पर मुख्य सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
3. मा.  ईपमुख्यमंत्री याचंे सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
4. मा. जवरोधी पषा  नेता, महाराष्ट्र जवधानपजरषद याचंे खाजगी सजचव, जवधान भवन मंुबइ. 
5. मा. जवरोधी पषा  नेता, महाराष्ट्र जवधानसभा याचंे खाजगी सजचव, जवधान भवन मंुबइ. 

      6.  सजचव, जवधानमंडळ सजचवालय, जवधान भवन, मंुबइ.  
                 7.  मा. मंत्री (ग्राम जवकास) याचंे खाजगी सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 

      8.  मा. राज्यमंत्री (ग्राम जवकास) याचंे खाजगी सजचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
      ९.  मुख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबइ याचंे स्वीय सहाय्यक. 
    १०. ऄपर मुख्य सजचव, ग्राम जवकास व पंचायत राज जवभाग,मंत्रालय,मंुबइ याचंे                        

स्वीय सहाय्यक. 
               ११.  ऄपर मुख्य सजचव , जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ याचंे स्वीय सहाय्यक. 
               १२.  ऄपर मुख्य सजचव, जनयोजन जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ याचंे स्वीय सहाय्यक. 
               १३. सजचव (मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना) याचंे स्वीय सहाय्यक. 

    १४. सवण जवभागीय अयुक्त. 
    १५. सवण जजल्हाजधकारी. 
    १६. मुख्य कायणकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद (सवण). 
    १७. मुख्य ऄजभयंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मग्रारजवस,ं पुणे. 
    १८. ईप सजचव (सवण), ग्रामजवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
    १९. ऄजतजरक्त मुख्य कायणकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद (सवण). 
    २०. राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पुणे. 
    २१. ऄधीषा क ऄजभयंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मग्रारजवसं, जवभाग (सवण). 
    २२. मुख्य लेखा व जवत्त ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद (सवण). 
    २३. कायणकारी ऄजभयंता, बाधंकाम जवभाग, जजल्हा पजरषद (सवण).  
    २४. कायणकारी ऄजभयंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मग्रारजवसं, जजल्हा (सवण). 
    २५. जनवड नस्ती, कायासन बाधंकाम-2 व ४, ग्राम जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
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