अर्जदाराने ददलेल्या पयायानुसार शासकीय
दनवासस्थान वाटप केल्यानंतर ते स्वीकारण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रमांकः शादनवा-१४१7/प्र.क्र.194/२३-अ
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
ददनांक: 06 मे, 2017.
पहा :- १) शासन दनर्जय, सामान्य प्रशासन दवभाग क्र.शादनवा-1509/प्र.क्र.320/09/23-अ,
दद. 19 एदप्रल, 2011.
2) शासन दनर्जय, सामान्य प्रशासन दवभाग क्र.शादनवा-1511/प्र.क्र.177/11/23-अ,
दद.05 ऑक्टोबर, 2012.
पदरपत्रक :बृहन्मुंबईतील शासकीय दनवासस्थानांवे वाटप करण्यासाठी गैरन्यादयक अदिकाऱयांवे ग्रेड
वेतनानुसार व न्यादयक अदिकाऱयांवे वेतनश्रेर्ीनुसार अनुक्रमे संदभािीन क्र.1 व 2 येथील शासन दनर्जयान्वये
गट/प्रकार करण्यात आलेले आहे त. सदर शासन दनर्जयानुसार वेगवेगळ्या गट/प्रकारातील अर्जदारांना
कोर्कोर्त्या दठकार्ी (क्षेत्र) तसेव कोर्त्या/कोर्त्या प्रकारच्या इमारतींमध्ये शासकीय दनवासस्थान
अनुज्ञेय राहील, हे स्पष्ट्ट करण्यात आलेले आहे.
2.

शासकीय दनवासस्थानांसाठी अर्ज करतांना अर्जदारांना त्यांच्या गट/प्रकारानुसार अनुज्ञेय

असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक ककवा अनेक क्षेत्र दनवडण्यावा पयाय उपलब्ि असतो. प्रदतक्षायादीनुसार व
अर्जदाराने ददलेल्या पयायानुसार शासकीय दनवासस्थानांवे वाटप करण्यात येते. मात्र अर्जदारांनी ददलेल्या
पयायानुसार इमारतींमिील दनवासस्थान वाटप केल्यानंतरही काही अर्जदार वाटप केलेले दनवासस्थान
स्स्वकारीत नाहीत व दवदशष्ट्ट मर्ल्यावरच्या व दवदशष्ट्ट क्रमांकाच्या दनवासस्थानावी मागर्ी करतात.
अर्जदारांवी अशा प्रकारवी मागर्ी उदवत नाही. सबब, यापुढे अर्जदारांनी ददलेल्या पयायांपैकी अनुज्ञय
े क्षेत्र/
अनुज्ञेय प्रकारच्या इमारतींमिील दनवासस्थानावे वाटप केल्यानंतर ते दनवासस्थान अर्जदाराने स्स्वकारर्े
बंिनकारक राहील. वाटप केलेले दनवासस्थान मोठ्या प्रमार्ात नादु स्स्त असेल तर व त्यानुसार संबदं ित
अदभयंत्याने प्रमादर्त केल्यावरव दनवासस्थानावे फेरवाटप करण्यात येईल. वाटपयोग्य दनवासस्थान वाटप
केल्यावर ते अर्जदाराने स्स्वकारले नाही तर अशा अर्जदारास दुसरे दनवासस्थान वाटप केले र्ार्ार नाही व
त्यावे नाव प्रदतक्षायादीतून कमी करण्यात येईल. त्यास नंतर दनवासस्थान हवे असल्यास नव्याने ऑन-लाईन
अर्ज करावा लागेल.
3.

वाटप केलेले दनवासस्थान अर्जदाराने स्स्वकारल्यानंतर काही वर्षानी संबदं ित अर्जदाराने ते बदलून

मादगतल्यास प्रदतक्षायादीवी तेंव्हावी स्स्थती, त्या इमारतीमिील दनवासस्थानांवी पदरस्स्थती दववारात घेऊन
योग्यवेळी दनवासस्थान बदलून दे ण्यात येईल.
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4.

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

उपलब्ि करण्यात आले असून त्यावा संकेतांक 201705061157396907 असा आहे . हे पदरपत्रक
दडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत कस्न काढण्यात येत आहे .
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( दश. म. िुळे )
अवर सदवव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
१. मुख्यमंत्रयांवे अप्पर मुख्य सदवव, मंत्रालय, मुंबई.
२. मुख्य सदवव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.
3. प्रबंिक, उच्व न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने)*
4. प्रबंिक, उच्व न्यायालय, अदपल शाखा, मुंबई (पत्राने)*
5. प्रिान सदवव, सावजर्दनक बांिकाम दवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6. अिीक्षक अदभयंता, मुंबई मंडळ, मुंबई.
7. कायजकारी अदभयंता (सा.बां.), इलाखा शहर दवभाग, बांिकाम भवन, मर्जबान पथ, मुंबई.
8. कायजकारी अदभयंता , मध्य मुंबई, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८
9. कायजकारी अदभयंता, उत्तर मुंबई दवभाग, अंिेरी (पदिम), मुंबई 400 058.
10. कायजकारी अदभयंता, इमारती बांिकाम दवभाग, कामगार हॉस्स्पटल आवार,
मुलुंड (प), मुंबई 400 080.
11. सक्षम प्रादिकारी, बृहन्मुंबई, र्ुने र्कात घर, मुंबई 400 023.
12. सवज मंत्रालयीन दवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
13. बृहन्मुंबईतील सवज दवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख
14. दनवड नस्ती.
*(पत्राने)
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