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:राज्य शासनाच्या विविध यांत्रणाांकडू न सिझसाधारणपणे खालील परिानग्या घेण्याकरीता

ग्रामपांचायतींकडू न स्ितांत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :(1) महसूल ि िन विभाग - अकृविक परिानगी ि बाांधकामास मान्यता घेण्याकरीता,
उत्खननाची परिानगी दे ण्याकरीता.
(2) प्रदू िण वनयांत्रण मांडळ - उद्योगाच्या उभारणीसाठी पयािरण ि प्रदू िण विियक परिानगी
घेण्याकरीता.
(3) पाणी परिठा विभाग - वपण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी परिानगी
घेण्याकरीता.
(4) MGL/GAIL कांपनीकडू न गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी
(5) महावितरण कांपनी - विजेचा िापर, उच्च दाबाच्या िीज िावहन्या जाळे पसरविण्याकवरता.
(6) जलसांपदा विभाग - पाणी आरवित करण्यासाठी.
(7) औद्योवगक इमारत बाांधकाम परिानगी घेण्याकरीता

.

:(1) ज्या कायद्यान्िये ग्रामपांचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र अवनिायझ करण्यात आलेले आहे त्याच
वठकाणी सांबांवधत ग्रामपांचायतीकडू न नाहरकत प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतची कायझिाही करािी.
(2) ज्या कायद्यान्िये ग्रामपांचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आलेली आहे ,
त्या कायद्यामध्ये सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता काही कालािधी विवहत
करण्यात आलेला असेल, अशा िेळी सांबांवधत ग्रामपांचायतीने अजझ प्राप्त र्ाल्यानांतर सदरचे
नाहरकत प्रमाणपत्र उक्त नमूद विवहत कालािधीत दे णे बांधनकारक राहील. ज्या वठकाणी
असा कालािधी विवहत करण्यात आलेला नसेल अशा प्रकरणाांमध्ये सदरचे नाहरकत
प्रमाणपत्र त्याबाबतचा अजझ प्राप्त र्ाल्यानांतर 30 (तीस) कायालयीन वदिसाांमध्ये उपलब्ध
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करुन दे ण्यात यािे. उक्त नमूद विवहत कालािधी ककिा यथास्स्थती 30 (तीस) कायालयीन
वदिसाांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता अजझ करणा-या अजझदारास नाहरकत प्रमाणपत्र
वदले गेले नाही तर ते सांबांवधत ग्रामपांचातीच्या वहतास बाधा येणार नाही अशा अटी ि शतीस
अवधन राहू न दे ण्यात आले असे मानण्यात येईल.
(3) सांबांवधत ग्रामपांचायतीस नाहरकत प्रमाणपत्र नाकाराियाचे असल्यास त्याबाबतची
समथझनीय कारणे नमूद करणे आिश्यक राहील.
(4) एकदा एखाद्या ग्रामपांचायतीने सांबांवधत अजझदारास नाहरकत प्रमाणपत्र वदल्यानांतर ते
कोणत्याही कारणास्ति रद्द करता येणार नाही.
(5) अवधसूवचत िेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरीता नाहकरत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात
आल्यास, सांबांवधत ग्रामपांचायतीकडू न नाहरकत प्रमाणपत्र दे ताना पेसा अवधवनयम 1996 ि
त्याअांतगझत ग्रामविकास विभागाने प्रवसध्द केलेल्या पेसा कायदा विियक वनयमाांन्िये
करण्यात आलेल्या तरतदींमध्ये विवहत करण्यात आलेली कायझपध्दती अनसरािी.
(6)
.
सदर

शासन

उपलब्ध करण्यात आ

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
असून त्याचा सांकेताक 201512111227016820 असा आहे .

वडजीटल स्िािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार ि नािाने.
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,
प्रवत,
मख्य कायझकारी अवधकारी,

, सिझ वजल्हे,

याांना विनांती करण्यात येते की, त्याांनी प्रस्ततचे पवरपत्रक आपल्या अवधनस्त असलेल्या
सिझ पांचायत सवमती, ग्रामपांचायती याांच्या वनदशझनास आणून दे ण्यात यािे.
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प्रत मावहतीसाठी :1) मा.मांत्री (ग्रामविकास) याांचे खाजगी सवचि
2) मा.राज्यमांत्री (ग्रामविकास) याांचे खाजगी सवचि
3)

सवचि (

),

,

विभाग, मांत्रालय, मांबई.

4) विभागीय आयक्त, पणे / कोकण / नावशक / औरांगाबाद / अमरािती / नागपूर
5) सिझ उप मख्य कायझकारी अवधकारी (पांचायत), वजल्हा पवरिद, सिझ वजल्हे
6)

,

/

, ग्रामविकास ि जलसांधारण विभाग, बाांधकाम

भिन, मांबई.
7) वनिडनस्ती (पां.रा-4), ग्रामविकास ि जलसांधारण विभाग, बाांधकाम भिन, मांबई.
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