दू रसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनणणय क्रमांक मातंस०
ं ६५/प्र.क्र.१/२०१८
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
वद.१७ फेब्रुिारी, २०१८
िाचा- १. मा.तं.सं. शा. वन. क्र. डीआटी/फाईल-03/३३६, वद. ०१.०४.२००६
प्रस्तािना
महाराष्ट्र शासन राज्यातील वडविटल इंवडया प्रोग्रामचे उविष्ट्ट साकार करण्यासाठी सवक्रय कृती
करीत आहे . भारत नेट प्रकल्पाअंतगणत सरकार राज्यातील सिण स्तरांिरील ग्रामपंचायतींना हाय स्पीड इंटरनेट
कनेक्टटक्हहटीच्या उपलब्धतेची खात्री करणार आहे . महाराष्ट्रातील 93% नागवरक दु रध्िनी िापरत आहे त.
संपण
ु ण देशात दुरध्िनी िापरकर्त्यांची संख्या महारष्ट्रात सिावधक आहे. या बाबीचा उपयोग नागवरकांना
नागवरक केंवित सेिा दे ण्यासाठी करण्याचे शासनाचे उविष्ट्ट आहे , िेणेकरून नागवरकांना सरकारी
कायालयात िािे न लागता घरीच आरामवशर सेिा वमळिता येऊ शकेल. मावहती तंत्रज्ञान विभागाने
ई-गहहनणन्स सोबतच एम-गहहनणन्स िर भर दे ऊन नागवरकांना पुरविण्यात येत असलेल्या सिण एकत्रीत सेिा
मोबाईल इंटरफेसिर उपलब्ध करून दे ण्याचा वनणणय घेतला आहे . या सिण उपक्रमांसाठी राज्यात दू रसंचाराचे
भटकम पायाभूत नेटिकण, उर्त्कृष्ट्ट प्रतीच्या सेिस
े ह असणे आिश्यक आहे.
दु रसंचार सेिा प्रदाता संस्था आवण उद्योग संघटनांनी राज्यातील दुरसंचाराच्या पायाभूत सुविधा
वनमाणास अडसर ठरत असलेल्या काही मुद्द्ांिर िेळोिेळी शासनाचे लक्ष केंवित केले आहे .
सद्यक्स्थत ऑप्टीकल फायबर केबलच्या मागाच्या हटकाची परिानगी ि मोबाईल टॉिसण, मास्ट, सेल
यांच्या उभारणीची परिानगी या दोन बाबींसाठी दोन िेगिेगळे वनयमािलींचे संच अनुक्रमे मावहती तंत्रज्ञान
संचालनालय ि नगर विकास विभागामाफणत संचलीत करण्यात येत आहे त. एकापेक्षा अवधक विभाग ि संस्थांना
परिानगयांसंबवं धत कामकाि हाताळािे लागल्याने पवरणामस्िरून कामाची न टाळता येणारी पुनरािृत्ती होते ि
यात दोन्ही पक्षांचा कालापहयय होतो. अिणदारास एका अिासाठीसुध्दा विविध प्रमाणपत्रे, रकमेची अदायगी,
परिानगी, या बाबींसाठी विविध कायालयांकडे चकरा माराहया लागतात. परिानगीची प्रकरणे हाताळणाऱ्या
विभागांची ही बाहु ल्यता संपष्ट्ु टात आणून मावहती तंत्रज्ञान संचालनालयास दु रसंचाराच्या पायाभुत सुविधांची
उभारणी ि दे खभाल या बाबीसाठी एकमेि संपकण कायालय म्हणून नामवनदे वशत करणे इष्ट्ट आहे .
भारत सरकारच्या संप्रेषण आवण मावहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने वद.१५.११.२०१६ रोिीच्या
अवधसुचनेन्िये भारतीय टे लग्र
े ाफ मागाचा हटक अवधवनयम. २०१६ िारी केले आहे त. या वनयमान्िये दुरसंचार
सेिा प्रदाता संस्थांनी कराियाच्या अिाची पध्दती, परिानगी दे ण्यापुिी संबवं धत प्रावधकरणाने तपासाियाचे
मुिे, सदर काम पुणण करतांना परिानगी धारक संस्थेने पाळाियाची कतणहये. आवण िवमनीखालून तसेच
िवमनीिरून िाणाऱ्या दुरसंचाराच्या पायाभूत सुविधेच्या कामािर दे खरे ख करण्याचे संबवं धत प्रावधकरणांचे
प्रावधकार यांबाबतची कायणपध्दती विहीत करण्यात आली आहे . एक वखडकी पधतीचा अिलंब करून केंि
शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत धोरण वनमीती करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन वनणणय :
राज्यातील दुरसंचाराच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी ि दे खभाल (दु रसंचार मनोरे, मायक्रो सेल्स,
मास््स, ऑप्टीकल फायबर केबल या आवण यांसारखे उपक्रम) या संदभात मावहती तंत्रज्ञान विभाग ि इतर
विभागांनी िेळोिेळी वनगणवमत केलेली धोरणे ि सुचना या शासन वनणणयान्िये अवधक्रवमत करण्यात येत आहे त.
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मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय हे ऑप्टीकल फायबर केबल ि मोबाईल टॉिसण संबवं धत दु संचाराच्या
पायाभूत सुविधांचे वनमाण ि दे खभाल यांच्या परिानगीसाठी एकमेि संपकण कायालय म्हणून नेमण्यात येत
असून प्रधान सवचि (मातं) हे संपकण अवधकारी असतील.
अ.

दु रसंचार मनोरा (Telecom Tower) धोरण

२)

विकास योिना अथिा प्रादेशीक योिना यांच्या संबवं धत विकास वनयंत्रण वनयमनात िवमन िापर

विषयक तरतुदींमध्ये काहीही नमूद असले तरीही या अनुषंगाने नगर विकास विभागाने तयार केलेल्या
मागणदशणक तर्त्िांची पुतणता होत असल्यास दूरसंचार सेल साइट (टीसीएस) / बेस स्टे शन (बीएस) / मोबाईल
टॉिर (यापुढे "मोबाइल टॉिर" म्हणून संबोधण्यात येतील) िापर खालील बाबींच्या अधीन राहू न अनुज्ञेय
असतील. :अ) कोणर्त्याही विकास योिना ककिा प्रादे वशक योिना मध्ये वनधावरत सिण िमीन िापर प्रयोिने
ब) कोणर्त्याही डीपी ककिा आरपीमध्ये वबना बांधकाम करण्यायोगय आरक्षणासाठी ज्या िागा वनयुटत केल्या
आहे त र्त्या अटीनुसार, अशा मोबाइल टॉिरच्या स्थापनेसाठी िास्तीत िास्त स्िीकायण क्षेत्र आरवक्षत
िागेच्या क्षेत्राच्या 5% ककिा 100 चौ.मी.पेक्षा िास्त असणार नाही. यांपक
ै ी िे कमी आहे ते असेल, आवण
आरवक्षत िागेच्या एका कोपऱ्यात क्स्थत असेल
क) मंिूर केलेल्या आराखडयामधील मोकळ्या िागा / मनोरंिनाच्या खुल्या िागा / मनोरं िनाची मैदाने
म्हणून घोवषत असलेल्या सिण िवमनी, िेथे मोबाईल टॉिरच्या स्थापनेची परिानगी केिळ संबवं धत
नोंदणीकृत सहकारी गृहवनमाण संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासह ककिा कायदे शीर धारक / प्लॉट
धारकांच्या एकूण संख्येच्या 70% धारकांच्या सहमतीने देय असेल. अशा मोबाईल टॉिरच्या स्थापनेसाठी
िास्तीत िास्त स्िीकायण क्षेत्राच्या 5% पेक्षा िास्त ककिा 100 चौ.मी. पेक्षा कमी नसािे, यां पैकी िे कमी
आहे ते असेल, आवण आरवक्षत िागेच्या एका कोपऱ्यात असेल, या अटींच्या अधीन राहू न.
ड) सिण विकास योिना ककिा प्रादे वशक योिना मध्ये (शाळा, महाविद्यालये आवण रुगणालयांच्या इमारती
िगळता) सिण बांधकाम करण्यायोगय आरक्षणे, िेथे अशी स्थापना छतािर करण्यास परिानगी असेल,
परं तु केिळ आरक्षणाचा विकास पुणण झाल्यानंतरच.
ई) झोपडपट्टी क्षेत्रासाठी विद्यमान विकास वनयंत्रण वनयमांनुसार तसेच केंि शासनाच्या मोबाईल टॉिर
संदभात मागदशणक सुचनेनुसार झोपडपट्टी क्षेत्रात मोबाईल टॉिसण उभारण्यासाठी लागू असतील
फ) राज्य सरकार, शहरी ि ग्रामीण स्थावनक संस्था, राज्य सरकारच्या सािणिवनक क्षेत्रातील उपक्रम आवण
राज्य सरकारच्या इतर एिन्सीिच्या मालकीच्या इमारती.
३)

राज्य शासनाचे सिण विभाग, शहरी आवण ग्रामीण स्थावनक संस्था, राज्य सरकारच्या सािणिवनक

क्षेत्रातील उपक्रम आवण राज्य सरकारच्या इतर एिन्सीि दोन मवहन्यांच्या आत, ज्या इमारतीं ि संरचनांिर
मोबाईल टॉिसणची स्थापना करता येईल अशा इमारती ि संरचनांची यादी प्रकावशत करतील. याच प्रकारे
मायक्रो सेल्सची उभारणी करता येईल अशा इमारती ि संरचनांचीही यादी प्रकावशत करतील. ज्या इमारती /
संरचनांिर मोबाईल टॉिर उभारण्यात येऊ नये असा दृक्ष्ट्टकोण संबवं धत विभाग /संस्था /एिन्सी याचा असेल
र्त्यांनी कारण नमुद करून अशा इमारती/संरचना यांची यादी मावहती तंत्रज्ञान विभागास सादर करािी. ज्या
अिणदारास यादी अंतगणत कोणर्त्याही इमारती/संरचनेिर मोबाईल टॉिर / मायक्रो सेल ची उभारणी कराियाची
असेल र्त्यास इमारत / संरचनेच्या मालकाची (शासकीय विभाग / संबवं धत प्रावधकरण) पुन्हा परिानगी घेण्याची
आिश्यकता असणार नाही. तथावप, मावहती तंत्रज्ञान विभागाच्या विद्यमान धोरणानुसार आिश्यक र्त्या
परिानगया / नाहरकत घेणे आिश्यक राहील.
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४)

खािगी इमारती / संरचना / िागांिर मोबाईल टॉिर उभारणीच्या तरतूदी केंि शासनाच्या

वद. ०१.०८.२०१३ रोिीच्या तरतूदीशी अनुरूप असतील.
५)

दु रसंचाराच्या पायाभूत सुविधा उभारणी ि दे खभालीसाठी प्राप्त अिािर वनणणय घेण्यासाठी सिण विभाग

ि प्रावधकरणे वमळू न िाक्स्तत िास्त ३० वदिसांची कालमयादा असेल. अिािर वनणणय ३० वदिसांत
कळविण्यात आले नाही तर परिानगी वदली आहे असे विचारात घेतले िाईल.
६)

प्रशासकीय शुल्काची रटकम रु १०००० प्रवत मोबाइल टॉिर / मायक्रो सेल एिढी असेल. प्रधान

सवचि मावहती तंत्रज्ञान) यांच्या अध्यक्षतेखाली सवचि नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, सािणिवनक
बांधकाम विभाग ि िन विभाग यांचा समािेश असलेल्या सवमतीस प्रशासकीय शुल्काच्या रकमेत िेळोिेळी
सुधारणा करण्याचे अवधकार असतील.
७)

मोबाइल टॉिरच्या उभारणीसाठी वदलेल्या परिानगीची िैधता परिानगीच्या तारखेपासून पुढील 5

िषांसाठी राहील, ज्यानंतर दूरसंचार सेिा प्रदाता परिानगी नूतनीकरणासाठी अिण करू शकेल.
८)

इलेटरोमॅगनेटीक उर्त्सिणन ि विवकरण ची मयादा पाळण्याबाबत भारत सरकारने िेळोिेळी वदलेल्या

वदशावनदे शांचे पालन करण्याची िबाबदारी सिण दु रसंचार संस्थांना तसेच अिणदारांना लागू असेल.
9)

नगर विकास/ ग्राम विकास विभागाने मोबाइल टॉिर उभारणीच्या परिानगीसाठी अिासोबत सादर

कराियाचे अवभलेख ि कायणपद्धती बाबत र्त्यांच्या अवधनस्त नागरी/ ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य संस्थांना
आिश्यक र्त्या मागणदशणक सूचना वनगणवमत कराहया.
ब.

मागाचा हटक धोरण (ROW Policy)

1).

दु रसंचाराच्या पायाभूत सुविधा उभारणी, ऑप्टीकल फायबर केबल िाळे उभारणी ि देखभालीसाठी

प्राप्त अिािर वनणणय घेण्यासाठी सिण विभाग ि प्रावधकरणे वमळू न िाक्स्तत िास्त ३० वदिसांची कालमयादा
असेल.
2)

अिािर वनणणय ३० वदिसांत कळविण्यात आले नाही तर परिानगी वदली आहे असे विचारात घेतले

िाईल.
३)

दु रसंचार / इंटरनेट सेिा पुरविण्यासाठी भारत सरकारच्या दू रसंसचार विभागाकडील विवहत परिाना

प्राप्त केलेल्या संस्थांनी राज्याचे महामागण / रस्ते यांच्या बािूने, राज्याच्या िवमनीतून, नेटिकण घालण्यासाठी
परिाना / मागाचा हटकासाठी अिाबरोबर सादर कराियाच्या कागदपत्रांची यादी पवरशीष्ट्ट “अ” मध्ये
दशणविण्यात आली आहे.
४)

ग्रामीण, नगर परीषद ि महानगरपावलका क्षेत्रात नेटिकण उभारण्याबाबत परिानगी दे णारी सक्षम

प्रावधकरणे पुढीलप्रमाणे असतील:अ) वसडको, महाराष्ट्र औदयोवगक विकास महामंडळ इ. बाबत संबवं धत प्रावधकरणाचे स्थावनक
कायणकारी प्रमुख परिानगी देतील.
ब) राष्ट्रीय महामागाच्या बािूची िमीन बाबत संबवं धत मुख्य अवभयंता, सािणिवनक बांधकाम विभाग
परिानगी देतील.
क) िृतगती महामागण, राज्यमागण, प्रमुख राज्यमागण, राज्य क्षेत्राकडील प्रमुख विल्हामागण ि इतर
विल्हामागण यांबाबत संबवं धत मुख्य अवभयंता, सां.बां.वि., महाराष्ट्र शासन परिानगी दे तील.
ड) स्थावनक क्षेत्राकडील प्रमुख विल्हामागण, इतर विल्हामागण ि ग्रामीण मागण याबाबत संबवं धत विल्हा
पवरषदचे मुख्य कायणकारी अवधकारी परिानगी दे तील.
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इ) िन िवमनीबाबत प्रधान िनसंरक्षक, नागपूर ि राष्ट्रीय महामागाबाबत केंि शासनाच्या ितीने
संबवं धत मुख्य अवभयंता, सा.बां.वि.परिानगी दे तील.
५)

खािगी िवमनीमधून िाणाऱ्या नेटिकणच्या बाबतीत, संबवं धत महसूल अवधकाऱ्याने महाराष्ट्र िमीन

महसूल संवहता, १९६६ च्या कलम ४९ अनुसार कायणिाही करािी.
६)

िन िवमनीमधून िाणाऱ्या नेटिकणच्या बाबतीत, प्रधान मुख्य िनसंरक्षकाने महसूल ि िन विभाग,

शासन वनणणय क्र. एफएलडी 1000/सीआर301/एफ-१०, वद. १६ ऑटटोबर, २००१ ि भारत सरकारचे पत्र क्र.
११-९/९८/एफसी, वद. १६ ऑटटोबर, २००० या अन्िये कायणिाही करािी.
७)

पवरच्छे द ४ येथे नमुद केलेली सक्षम प्रावधकरणे, अिण प्राप्त झाल्याच्या वदनांकापासून १५ वदिसांच्या

आत तपशीलिार मागण नकाशाला मान्यता देतील. नेटिकण टाकण्याचे काम ज्या मागाने करता येईल असा
एखादा पयायी मागण सुचविण्यास सदर प्रावधकरण सक्षम असेल. नेटिकणची िागा आवण /ककिा पुनभणरण करून
पुन:स्थापना करण्याची पध्दती, यामध्ये सक्षम प्रावधकाऱ्यास योगय ते बदल सूचिता येतील. र्त्यानंतर
संयट
ु तवरर्त्या स्िाक्षरी करतील.
८)

पवरच्छे द ४ येथे नमुद केलेली सक्षम प्रावधकरणे, रस्र्त्यांचे िारं िार होणारे खोदकाम टाळण्यासाठी

महामागण / रस्ते बांधतांना ककिा सुधारणा करतांना र्त्यांच्या बािूने ककिा र्त्यांना छे दून डटटस / कंन्डु ट (Ducts /
Conduits) यांच्या मधून केबल टाकण्यास आदेश देऊ शकतील.
9)

परिानगी मंिूर होण्यापुिी अिणदारास प्रशासकीय शुल्क ि पुनभणरण शुल्काचा भरणा ऑनलाईन करणे

बंधनकारक असेल. पुनभणरण शुल्काची आकारणी मागाच्या प्रकारानुसार (डांबरी रस्ता, कॉन्क्रीट रस्ता,
बैलगाडी रस्ता, पायिाट) ि तांवत्रक विवनदे शानुसार संबवं धत प्रावधकरण करे ल.
10)

ऑक्प्टक फाइबर टाकण्यासाठी इशारार्त्मक िार्षषक कृती योिना सिण दू रसंचार सेिा प्रदार्त्यांनी

मावहती तंत्रज्ञान विभाग आवण संबवं धत नागरी स्थावनक संस्था / स्थावनक संस्था / सक्षम प्रावधकरणे यांच्याकडे
प्रती िषी ३१ िुलै पयंत सादर करािी.
11)

विविध भाग धारकांना शुल्कांचे स्ियंचवलतपणे हस्तांतरण करण्याची तरतूद या प्रणावलत असेल.

12)

प्रशासकीय शुल्काची रटकम रु १००० प्रवत वकलोमीटर एिढी असेल. प्रधान सवचि (मावहती तंत्रज्ञान)

यांच्या अध्यक्षतेखाली सवचि नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, सािणिवनक बांधकाम विभाग ि िन
विभाग यांचा समािेश असलेल्या सवमतीस प्रशासकीय शुल्कात िेळोिेळी सुधारणा करण्याचे अवधकार
असतील.
१3)

भारत नेट प्रकल्प, राज्य शासनाचे प्रकल्प तसेच भारत सरकारचे प्रकल्प यांना प्रशासकीय शुल्कातून

सूट राहील. प्रकल्प अंमलबिािणी संस्था पुनभणरण शुल्काची अदायगी करे ल.
१4)

िरील प्रशासकीय शुल्कांहयवतवरटत, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालयाने िेळोिेळी वनदे वशत केलेली राज्य

शासनाची कायालये / स्थावनक प्रावधकरणे यांना २एमबीपीएस क्षमतेची विनामुल्य इंटरनेट सेिा देणे ऑप्टीकल
फायबर केबल टाकणाऱ्या/िापरणाऱ्या दु रसंचार सेिा प्रदाता संस्थेस बंधनकारक राहील. (प्रदान केल्याच्या
तारखेपासून ३ िषांच्या कालािधीसाठी बँडविड्थ मोफत असेल. पुढील २ िषांकवरता दरांमध्ये ५०% सूट असेल
ि र्त्यानंतर वनयवमत दर लागू होतील). तथावप, दुरसंचार सेिा प्रदाता संस्थेच्या Aggregation Point पासून 10०
वमटरच्या आतील शासनाच्या कायालयांना परिानाधारकाने िोडणी दे ण्याची यास मयादा असेल. दूरसंचार सेिा
प्रदार्त्याने शासनाच्या कायालयांना द्याियाच्या िोडण्यांची एकूण संख्या खालीलप्रमाणे असेल अ) मुंबई - 4० िोडण्या
आ) नागपूर/पुणे - 25 िोडण्या प्रर्त्येकी
इ)

िरील अ आवण आ हयवतवरटत इतर स्थावनक प्रावधकरणे - १५ िोडण्या प्रर्त्येकी
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१5)

दु रसंचार प्रदाता संस्थेने 100 वमटरच्या आतील ि रस्र्त्याच्या एकाच बािूस असलेल्या सिण

कायालयांना िोडणी द्याियाची आहे . िर कायालयाचे अंतर 100 मीटरपेक्षा िास्त असेल ककिा संबवं धत
कायालयला िोडणी दे ण्यासाठी रस्ता ओलांडािा लागणार असेल तर र्त्या संबवं धत कायालयास िोडणीसाठी
एकिेळ भराियाच्या अवतवरटत शुल्काचा भरणा करािा लागेल.
१6)

स्थावनक प्रावधकरणे दु रसंचार सेिा प्रदाता संस्थांना कोणतेही कर, फी, सेस ककिा अवधभार लागू

करणार नाहीत. प्रशासकीय शुल्कात सिण शुल्के समाविष्ट्ट असतील. स्थावनक प्रावधकरण / विभागांसोबत
प्रशासकीय शुल्काच्या सहभागाचे प्रमाण वनवित करण्यासाठी मावहती तंत्रज्ञान संचालनालयास प्रावधकृत
करण्यात येत आहे . वकमान 65% प्रशासकीय शुल्क स्थावनक प्रावधकरण / विभागांना पेमेंट गेटिे, एसएमएस
ि इमेल गेटिेच्या सहाय्याने अदा करण्यात येईल.
17)

दू रसंचाराच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी ि दे खभालीच्या आिश्यक परिानगया दे ण्यासाठी मावहती

तंत्रज्ञान संचालनालय कसगल किडो पोटण लची ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करे ल.
अ)

परिानगीची आिश्यकता असलेल्या संस्थेस आिश्यक कागदपत्रांसह आवण नकाशांसोबत

केिळ पोटण लच्या माध्यमाने आिश्यक र्त्या परिानगीसाठी ऑनलाइन अिण करणे आिश्यक राहील. अिणदारांनी
इंटरऑपरे बल िीआयएस प्लॅटफॉमणिर आधावरत प्रस्तावित इन्रास्रटचर अॅसेटची तपशीलिार मावहती दे णे
आिश्यक आहे.
ब)

सिण शुल्कांचा ऑनलाईन भरणा करता येण्याची सुविधा या पोटण लिर असणे आिश्यक राहील.

सिण शुल्के फटत या पोटण लिरूनच स्िीकारली िातील.

क)

या पोटण साठी आिश्यक लॉगईन आयडी / पासिडण मावहती तंत्रज्ञान विभाग अिणदारास ि

ड)

ऑनलाइन प्रणाली सवक्रय होईपयंत, अिण हाडण कॉपी स्िरूपात स्िीकारले िातील .तथावप,

स्थावनक प्रावधकरणांना उपलब्ध करून दे ईल.

या धोरणाच्या इतर सिण बाबी हे धोरण अंमलात येण्याच्या तारखेपासून लागू होतील.
18)

दु रसंचार पायाभुत सुविधा वनमीतीचे धोरण राबवितांना वनमाण होणाऱ्या िादाच्या वनराकरणासाठी

प्रधान सवचि (मातं) हे िाद वनिारण अवधकारी असतील.
19)

मंवत्रमंडळाच्या वद. 31.01.2018 रोिीच्या बैठकीत वदलेल्या मान्यतेनुसार हा शासन वनणणय वनगणवमत

करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून र्त्याचा संकेताक 201802172211417711 असा आहे. हा आदेश वडिीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

SVR
Srinivas

Digitally signed by S V R Srinivas
DN: c=IN, postalCode=400020, st=Maharashtra,
2.5.4.20=31d35fda97cba0c6a6c5e2ca7125fd8b
a7f7201a47f0e71dbf230047862bd061,
serialNumber=914d8a9c1092ca4b44280033c71
560ea75b2d56dcb4d3fc1f81eb6dfc5fcbe63,
cn=S V R Srinivas
Date: 2018.03.03 13:32:10 +05'30'

(एस. क्हह. आर. श्रीवनिास)
प्रधान सवचि (मातं)
महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय.
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2. महसूल मंत्रयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय.
3. राज्य महसूल मंत्रयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय.
4. मुख्य सवचि, मंत्रालय.
5. प्रधान सवचि उद्योग, मंत्रालय.
6. प्रधान सवचि नगर विकास, मंत्रालय.
7. सवचि ग्रामविकास, मंत्रालय.
8. सवचि (रस्ते) सािणिवनक बांधकाम विभाग, मंत्रालय.
9. इतर सिण मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
प्रत योगय कायणिाहीसाठी
10. सिण विभागीय आयुटत.
11. सिण विल्हावधकारी.
12. िमाबंदी आयुटत ि संचालक भूवम अवभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13. सिण आयुटत, महानगरपावलका.
14. सिण मुख्यावधकारी, नगरपवरषदा / नगर पंचायत.
15. सिण विल्हा पवरषदांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी.
16. मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ.
17. मुख्य अवभयंता, सािणिवनक बांधकाम विभाग, मुंबई / पुणे / नावशक / औरं गाबाद / नागपूर /
अमरािती
18. मुख्य अवभयंता, राष्ट्टीय महामागण, कोंकण भिन, निी मुंबई.
19. हयिस्थापकीय संचालक, वसडको.
20. प्रधान मुख्य िनसंरक्षक, नागपूर.
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शासन वनणणय क्रमांकः मातंसं०६५/प्र.क्र.१/२०१८

पवरशीष्ट्ट अ
ऑप्टीकल फायबर च्या मागाच्या हटक परिानगीसाठी आिश्यक कागदपत्रांची यादी १. दु रसंचार विभाग, भारत सरकार यांच्याकडू न वमळालेल्या लायसन्सची प्रत,
२. प्रस्तावित नेटिकणच्या मागाचा नकाशा, लांबी ि िवमनींच्या मालकीचा तपशील.
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