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महाराष्र नागरी विकास अवियान संचालनालय या 
कायालयासाठीच्या जागेबाबतच्या िाडेकरारास 
विनांक..31 वडसेंबर, 2021 पयंत मुितिाढ िेण्याबाबत. 

 

महाराष्र शासन 
नगर विकास वििाग  

शासन वनर्णय क्रमांक:-स्िमअ-२०20/प्र.क्र. 29/नवि-3४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मािाम कामा मागण   

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
   विनाकं :  28 जानेिारी, 2021.  

िाचा:-  
१. शासन वनर्णय, नगर विकास वििाग, क्र:संवकर्ण-२०१6/प्र.क्र.180/नवि-33,  वि. 14.०2.२०१7  
२. शासन वनर्णय क्रमांक:स्िमअ-२०20/प्र.क्र.  29/ नवि-3४, विनांक 11.02.2020. 

प्रस्तािना :- 
केद्र शासन परुस्कृत अमतृ/स्मार्ण वसर्ी/ स्िच्छ िारत अवियान या कायणक्रमांच्या अंमलबजािर्ीसाठी राज्य 

स्तरािर स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्र नागरी विकास अवियान संचालनालय या कायालयाकरीता घेण्यात 
आलेल्या जागेच्या िाडेकरारास विनांक 31.12.2021 पयंत मुितिाढ िेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनर्णय :- 
केद्र शासन परुस्कृत अमृत/स्मार्ण वसर्ी/ स्िच्छ िारत अवियान या कायणक्रमांच्या अंमलबजािर्ीसाठी राज्य 

स्तरािर स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्र नागरी विकास अवियान संचालनालय या कायालयाकरीता खालील 
तक्तत्यात िशणविल्यानुसार जागा िाड्याने घेण्यास ि त्याकरीता इमारत िाडे प्रिान करण्यास शासन मंजूरी िेण्यात 
येत आहे. 

इमारत/जागा 
मालकाचे नाि 

जागेचा पत्ता जागेचे 
क्षेत्रफळ 
(चौ.फूर्) 

प्रमावर्त 
केललेा जागा 
िाड्याचा ित 
(रू.प्रवत.चौ.फू) 

प्रमावर्त केलले े
ि िरमहा प्रिान 
कराियाचे िाडे 

(रूपये) 

जागा िाड्याचा 
कालािधी 

मे. सायबर 
विडोज इंवडया 
प्रा. वल. 407 
कस्तुरी इमारत, 
जेआरडी र्ार्ा 
मागण, चचणगेर् 
मुंबई-20 

मालकीचे गाळा 
क्र. 31, 32 ि 
35 ए विग, 
वतसरा मजला, 
वमत्तल र्ॉिर, 
नरीमन पॉईंर्, 
मुंबई-21 

2568 
चौ.फूर् 

रूपये 305 
प्रवत चौ. फूर् 

रूपये 
7,83,240/- 
(सेिा कर, 
मालमत्ता कर, 
सोसायर्ी 
चाजेस, विमा ि 
इतर कोर्त्याही 
चाजेस ि 
करांसवहत) 

विनांक 
15.02.2021 
पासून विनांक 
31.12.2021 
पयंत 

2.  सिर कायालयासाठी इच्च्छत वठकार्ी शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याचे संबवंधत कायणकारी अवियंता 
सािणजवनक बाधंकाम वििाग तसेच, सामान्य प्रशासन वििागाने प्रमावर्त केल े आहे. तसेच, उपरोक्तत 



 

शासन वनर्णय क्रमांकः स्िमअ-२०20/प्र.क्र. 29/नवि-3४ 

 
पवरच्छेत 1 मवधल तक्तत्यात िशणविललेा जागा िाडे िर िाजिी असल्याचे प्रमार्पत्र कायणकारी अवियंता, 
सािणजवनक बांधकाम वििाग, इलाखा शहर यांनी उपलब्ध करून विल ेआहे. 

3.  सिर कायालयीन जागा अद्याित फर्ननचरसह, सोसायर्ी कार पावकंगि कॉपोरेशन चाजसे सह प्रस्तावित 
जागा िाड्यामध्ये उपलब्ध होर्ार आहे. 

4. सिर जागेच ेिाडे जागा मालकास अिा करताना आयकर कायद्यानुसार स्त्रोताच्या वठकार्ी कर कपात (Tax 
deduction at source) वनयमानुसार आहरर् ि संवितरर् अवधकारी यांनी करािी . 

5. याबाबत होर्ारा खचण, "मागर्ी क्र. एफ -2, मुख्यलखेाशीर्ण 2217, नगर विकास, 01, स्िच्छ महाराष्र 
अवियान (नागरी) (01) (01) स्िच्छ महाराष्र अवियानांतगणत राज्य अवियान संचालनालय, 14 िाडेपट्टी ि 
कर (2217 9841) योजनेतर" या लेखाशीर्ाखाली खची र्ाकण्यात यािा ि त्या लेखाशीर्ाखाली मंजूर 
अनुिानातून िागविण्यात यािा . 

6. हा शासन वनर्णय वित्तीय अवधकार वनयमपचु्स्तका 1978 िाग पवहला, उपवििाग एक ते पाच, शासन वनर्णय 
वित्त वििाग क्रमांक विअप्र-1008/प्र.क्र.70/2008/विवनयम, विनांक 15 मे, 2009 अन्िये प्रशासकीय 
वििागांना प्रिान केलेल्या अवधकारानुसार ि नगर विकास वििाग कायासन नवि-33 यांच्या सहमतीने 
वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

7. सिर शासन वनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202101281544022925 असा आहे. हा आिेश वडजीर्ल 
स्िाक्षरीने साक्षांवकत कन न काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार ि नािाने, 

 
(अवजत पालि)े 

कायासन अवधकारी, महाराष्र शासन 
प्रवत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि 
२. मा. मंत्री, नगर विकास वििाग यांचे खाजगी सवचि 
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास वििाग यांचे खाजगी सवचि 
४. अप्पर मुख्य सवचि, वित्त वििाग यांचे स्िीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सवचि,वनयोजन वििाग यांचे स्िीय सहायक 
६. प्रधान सवचि, नगर विकास वििाग (2) यांचे स्िीय सहायक 
७. सिस्य सवचि, महाराष्र जीिन प्रावधकरर्, मुंबई.  
८. आयकु्तत तथा सचंालक, महानगरपावलका प्रशासन सचंालनालय, मुंबई. 
९. राज्य अवियान संचालक, स्िच्छ महाराष्र अवियान सचंालनालय, मुंबई. 
१०. वनिडनस्ती, नवि-3४. 
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