नगरपररषद प्रशासन संचालनालय
प्रधानमंत्री स्वननधी /का.११ /२०२०-21/1403
राज्य अरियान व्यवस्थापन कक्ष,
नगरपररषद प्रशासन संचालनालय,
३ रा मजला, शासकीय पररवहन सेवा इमारत,
सर पोचखानवाला मागग, वरळी, मंबई, ३०.
रदनांक: 16 जलै, 2020
प्ररत,

आयक्त, महानगरपारलका (सवग)
मख्यारिकारी, नगरपररषद/ नगरपंचायत (सवग)
रवषय: “प्रिान मंत्री पथरवक्रेता आत्मरनिगर रनिी (PM SWANidhi)” पथरवक्रेत्यांसाठी
रवशेष सूक्ष्म पतपरवठा सरविा योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत.
संदिग : 1. केंद्र शासनाच्या PM street vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi )
योजनेच्या मागगदशगक सूचना
2. नगररवकास रविाग शासन रनणगय क्र.पीएम स्वरनिी- 2020/प्र. क्र. 77/ नरव-20
रद. 17 /०६/2020
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O. No. K-12017(30)/2/2020-UPA-II-UD-part (I)
dated 17/06/2020
४.केंद्र शासनाचे पत्र क्र. K-12017 (30) / ९ / 2020-UPA-II-UD
dated २४/06/2020
५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. File No. K-12017(30)/8/2020-UPA-II-UD(९०८९६७९)
dated ३०/0६/2020
६. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. File No. K-12017(3३)/2/2020-UPA-II
dated ०७/0७/2020
७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. File No. K-12017(3३)/2/2020-UPA-II
dated १०/0७/2020
महोदय/ महोदया,
केंद्रशासनाने प्रिान मंत्री पथरवक्रेता आत्मरनिगर रनिी (PM SWANidhi)” ही पथरवक्रेत्यांसाठी रवशेष
सूक्ष्म पतपरवठा सरविा योजना घोरषत केली असून त्याबाबतच्या मागगदशगक सूचना रनगगरमत केल्या आहे त.
त्याआिारे राज्य शासनाच्या नगररवकास रविागाने उपरोक्त संदिग क्रमांक २ येथील रदनांक 17 जून, 2020
च्या शासन रनणगयान्वये राज्यामध्ये प्रिान मंत्री पथरवक्रेता आत्मरनिगर रनिी योजनेची अंमलबाजवणी
करण्याच्या सूचना रनगगरमत केल्या आहेत. सदर शासन रनणगयामध्ये योजनेचे उद्दीष्ट, लािाथी रनकष, लािचा
तपशील, व्याजदर व व्याज अनदान व त्या अनषंगाने करावयाची कायगवाहीबाबत सरवस्तर रनदे श दे ण्यात
आलेले आहे त.
2.

सदर योजेनेच्या अंमलबजावणीच्या अनषंगाने नगरपररषद प्रशासन संचनालयामार्गत व्व्हडीओ

कॉन्र्रन्न्सगच्या माध्यमातून, सवग आयक्त, महानगरपारलका व मख्यारिकारी, नगरपररषद/नगर पंचायत
यांना सरवस्तर मागगदशगन करण्यात आले आहे व सूचना दे ण्यात आल्या आहेत.
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3.

राज्य शासनाच्या रदनांक 16 जून, 2020 च्या शासन रनणगयातील क्र. १६ नसार PM SVANidhi

योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत नगरपररषंद संचालनायाकडू न आणखी सूचना रनगगरमत करणे अपेरक्षत
होते. केंद्रशासनाच्या मागगदशगक सूचना, राज्य शासनाचा रदनांक 17 जून, 2020 चा शासन रनणगय व
तदनंतरच्या कालाविीत उपरोक्त अ.क्र. 3 ते 7 अन्वये केंद्रशासनाकडू न प्राप्त सूचना व व्व्हडीओ
कॉन्र्रन्न्सगच्या माध्यमातून शहरांशी संवाद सािताना उपव्स्थत झालेले मद्दे या अनषंगाने यासंदिात पढील
प्रमाणे सूचना रनगगरमत करण्यात येत आहे त.

4.

रवरवि िागिारकांच्या जबाबदाऱ्या:सवग आयक्त, महानगरपारलका / मख्यारिकारी, नगर पररषद/नगरपंचायत यांनी सदर योजनेच्या

यशस्वी अंमलबाजवणीकरीता खालील प्रमाणे रनयरमत बैठका आयोरजत कराव्यात.
(अ) महानगरपारलका, नगरपररषद/नगरपंचायत अंतगगत पथरवक्रेता संबरं ित कायग करणाऱ्या सवग रविागांची
व NULM यांची एकरत्रत बैठक आयोरजत करणे.
(i) सदर बैठकीमध्ये ज्या नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्थेमध्ये पथरवक्रेत्यांचे सवेक्षण झालेले नाही ककवा
जे पथरवक्रेते सवेक्षणामध्ये समारवष्ट होऊ शकले नाही, त्यांना शासन रनणगयायामध्ये नमूद
सचनेनसार रशर्ारस पत्र दे ण्याबाबत आलेल्या अजाची पडताळणी करण्यासाठी पथरवक्रेत्यांशी
संबरित बाजार रविाग/मालमत्ता रविाग/वसूली रविाग/Estate Dept./License Dept. यांची
जबाबदारी रनरित करावी.
(ii) PM SVANidhi योजनेसाठी तांरत्रक समन्वयक म्हणून राष्रीय नागरी उपजीरवका अंतगगत कायगरत
असलेले शहर अरियान व्यवस्थापक (CMM-ESTP) व सहाय्यय्यक प्रकल्प अरिकारी हे काम पाहतील.
मात्र, त्यांना पथरवक्रेत्यांशी संबरित बाजार रविाग/मालमत्ता रविाग/वसूली रविाग/Estate
Dept./License Dept. यांचे सहकायग यांची जबाबदारी रनरित करावी.
(iii) बँकांशी समन्वय सािण्यासाठी शहर अरियान व्यवस्थापक (CMM-SEP) यांनी काम पहावे.
(iv) या योजनंच्या अंमलबजावणीसाठी सवग महानगरपारलका आयक्त यांनी रकमान उपायक्त दजाचा
अरिका-याची नोडल अरिकारी म्हणून जबाबदारी रनरित करावी. नगरपररषद / नगरपंचायत
स्तरावर संबरं ित मख्यारिकारी हे नोडल अरिकारी राहतील.
(ब) महानगरपारलका / नगरपररषद क्षेत्रीय स्तरावर PM SVANidhi अंमलबजावणी सरमरत स्थापन करणे
बैठक आयोरजत करणे.
(i) उपरोक्त संदिग 2 येथील शासन रनणगयातील 8(ब) नसार महानगरपारलका / नगरपररषद /
नगरपंचायत स्तरावर अंमलबाजवणी व सरनयंत्रण सरमती स्थापन करण्यात यावी.
(ii) या शहर स्तरावरील अंमलबाजवणी व सरनयंत्रण सरमती या सरमतीची बैठक घ्यावी. सदर बैठकीमध्ये
योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात यावा.
(iii) सरमतीचे सदस्य सरचव हे पथरवक्रेताबाबत कायग करणारे बाजार रविाग/मालमत्ता रविाग/वसूली
रविाग/Estate Dept./License Dept. ककवा संबरित रविाग प्रमख असतील.
(iv) पथरवक्रेत्यांना कजग त्वररत उपलब्ि होण्यासाठी सदर सरमतीमध्ये रजल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक
व Non-Banking Finance Company (NBFC) / Micro Finance Institute यांचे प्ररतरनिींचा
समावेश सरमतीमध्ये करण्यात यावा.
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(v) पथरवक्रेत्यांचे तीन प्ररतरनिी घेण्यात यावे. त्याचबरोबर NULM अंतगगत स्थारपत झालेले शहरस्तर
संघ / वस्तीस्तर संघाचे प्ररतरनिी घेण्यात यावे.
(क) नगर पथ रवक्रेता सरमती व पथरवक्रेता संघटनांची बैठक आयोरजत करणे:(i) सदर योजनेची प्रचार प्ररसध्दी करण्यासाठी नगर पथरवक्रेता सरमती व पथरवक्रेता संघटना यांचे
सहाय्यय घेण्यात यावे. त्यासाठी, नगर पथ रवक्रेता सरमती व पथरवक्रेता संघटनांची बैठक आयोरजत
करण्यात यावी.
(ii) जास्तीत जास्त पथरवक्रेत्यांनी योजनेचा लाि घेण्यासाठी पथरवक्रेता सरमतीने कायग करावे.
(ड) सवग बँक प्ररतरनिींची / कजग परवठादारांची बैठक आयोरजत करणे:(i) राज्यस्तरीय बँकसग सरमती (SLBC) मार्गत सवग रजल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM) यांना
योजनेबाबत सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. त्याचप्रमाणे सवग बँकांनीदे खील योजनेच्या
अंमलबाजवणीच्या अनषंगाने पररपत्रक जारी केलेले आहेत.
(ii) शहरातील सवग बँक प्ररतरनिींच्या बैठकीमध्ये योजना व त्यामध्ये बँकेची िूरमका याची स्पष्टता दे ण्यात
यावी.
(iii) कजग परवठा करणा-या संस्थेकडे पथरवक्रेत्यांच्या ऑनलाईन कजग मागणी अजावर ५ रदवसामध्ये
कायगवाही करणे आवश्यक आहे , ही बाब त्यांच्या जाणीवपूवक
ग रनदशगनास आणावी.
(इ) वरील (अ) ते (ड) प्रमाणे बैठका आयोरजत करण्यासाठी रवरवि व्व्हडीओ कॉन्र्रन्न्सगच्या माध्यमाचा (उदा.
Google meet इत्यादी) यांचा वापर करावा.

5.

पथरवक्रेत्याने

PM SVANidhi पोटग लचा (http://pmsvanidhi.mohua.gov.in) वापर

करणेबाबत
(अ)

सदर योजनेच्या अंमलबाजवणीसाठी केंद्र शासनाने http://pmsvanidhi.mohua.gov.in पोटग ल

रवकरसत केले आहे . सदर पोटग लवर पथरवक्रेत्याने ऑनलाइन अजग करावा. पथरवक्रेत्याकडे अँन्रॉईड मोबाइल
असल्यास त्या माध्यमातून ककवा कॉमन सर्व्व्हस सेंटर तसेच नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्थेने पररवलेल्या
सरविेमार्गत (ALF/CLF/CLC) अजग करता येईल.
(ब) अजग करण्यापूवी पथरवक्रेत्यांच्या आिारकाडग शी त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाची जोडणी (Adhar mobile
linking) असणे आवश्यक आहे .
(क) ऑनलाइन अजग करण्यापूवी पथरवक्रेत्यांनी लािाथी रनकष पूणग करीत असलेबाबतचे कागदपत्रे (आिार
काडग , मतदान ओळखपत्र, रवक्री प्रमाणपत्र / पथ रवक्रेता सवेक्षणाचा SRN क्रमांक, बँकेचे पासबक, ई.) तयार
ठे वावे.
(ड) पथरवक्रेत्यांचे ऑनलाइन कजग प्रस्तावाची प्ररक्रया सदर पोटग लवर होणार आहे. या पोटग लवरील अजग
िरण्याची प्ररक्रया पूणग झाल्यानंतर पथरवक्रेत्याने अजग क्रमांक मारहतीसाठी जतन करून ठे वावा.
पथरवक्रेत्याला SMS द्वारे अजाच्या व्स्थतीची माहीती वेळोवेळी प्राप्त होईल.
(इ)

सदर

अजाची

प्ररक्रया

पूणग

झाल्यानंतर

पढील

कायावहीसाठी

सदर

अजग

https://portal.standupmitra.in/login पोटग ल वर नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्था तसेच बँकांसाठी
उपलब्ि होईल.
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(र्) संबरं ित पथरवक्रेत्याने सदर पोटग लवर अजग करण्या बाबतची कायगपद्धती सोबतच्या परररशष्ट “अ” मध्ये
दे ण्यात आली आहे . सदर पोटग ल वरील पढील काळात बदल झाल्यास राज्य अरियान व्यवस्थापन कक्षामार्गत
त्याबाबतची मारहती आपणास कळरवण्यात येईल.

6. महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांनी https://portal.standupmitra.in/login
पोटग लचा वापर करणे
(अ) पथरवक्रेत्यांनी PMSVANidhi पोटग लवर ऑनलाइन अजग केल्यानंतर सदर अजाची मारहती
https://portal.standupmitra.in/login या पोटग लवर महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांना
रदसेल.
(ब) महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांचे Verifier व Approver यांचे Login व Password
तयार करण्यात आलेले आहे त. ते संबरं ित संस्थांना त्यांच्या इ मेल वर Standupmitra पोटग ल मार्गत
पाठरवण्यात आले आहे त.
(क) महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांनी रनरित केलेल्या Verifier व Approver यांना
Standupmitra पोटग लवर (https://portal.standupmitra.in/login) अशा दाखल झालेल्या अजाची व्स्थती
पाहता येते. (उदा. Logged, Pickup, Sanction).
(ड) त्याआिारे बँकेशी पाठपरावा करणे, ज्या पथरवक्रेत्यांनी रशर्ारस पत्राबाबत मागणी केलेली आहे , त्याच्या
पडताळणीच्या आिारे रशर्ारस पत्र दे णेबाबतची कायगवाही करता येते.
(इ) प्रवगग “A” अंतगगत करण्यात आलेले अजग हे थेट अजगदाराने रनवडलेल्या बँकेकडे मंजरीसाठी जातील,
तथारप, सदर अजाची महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांनी पडताळणी करून प्रस्ताव योग्य
असल्याची खात्री करावी.
(र्) प्रवगग “B” अंतगगत करण्यात आलेले अजग हे थेट अजगदाराने रनवडलेल्या बँकेकडे मंजरीसाठी जातील.
(ग) प्रवगग “C” व प्रवगग “D” अंतगगत करण्यात आलेले अजग हे थेट अजगदाराने रनवडलेल्या बँकेकडे मंजरीसाठी
जातील, तथारप सदर अजासाठी महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांच्याकडू न Online
स्वरूपात रशर्ारस पत्र बंिनकारक आहे . तथारप, रशर्ारस पत्र Offline स्वरूपात दे ण्यात येऊ नये.
(घ) सदर रशर्ारस पत्राबाबत संबरं ित बँकेकडू न महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांना पोटग ल
द्वारे Online स्वरूपात रशर्ारस मागणी अजग प्राप्त होईल. या पत्रामिील मद्दा क्र. ४ (i) नसार जबाबदारी रनरित
केलेल्या अरिकाऱ्याद्वारे 15 रदवसांच्या मदतीत अजाची पडताळणी करून पोटग लवर Verifier व Approver
च्या माध्यमातून रशर्ारस पत्राबाबत रनणगय घेतील.
(च) सदर पोटग ल वरील पढील काळात बदल झाल्यास राज्य अरियान व्यवस्थापन कक्षामार्गत त्याबाबतची
मारहती आपणास कळरवण्यात येईल.

7.

कजग परवठा संस्था ( बँक, एमएर्आय, एनबीएर्सी) यांनी https://portal.standupmitra.in/

login पोटग लचा वापर करणे
(अ) कजग परवठा करणा-या संस्था यांना दे खील सदर पोटग लचे Login व Password दे ण्यात आलेले आहे त.
त्याद्वारे पथरवक्रेत्यांचे कजग मंजूर करणे, महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपंचायती यांच्याकडे रशर्ारस
पत्रासाठी मागणी करणे तसेच कजग रवतरीत करणे इत्यारद कायगवाही करण्यात येते.
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(ब) वरील सवग प्रवगातून थेट बँकेकडे प्राप्त झालेल्या अजावर संबरं ित बँक पाच रदवसांच्या मदतीमध्ये रनणगय
घेईल. अन्यथा सदर कजग मागणी अजग इतर कजग परवठा संस्थांसाठी (Market Place) उपलब्ि होईल.
(क) वरील प्रमाणे कजग मागणी अजावरील पडताळणी प्ररक्रया पूणग झाल्यानंतरच कजग परवठा संस्था संबरं ित
पथरवक्रेत्याच्या खात्यावर कजग रवतररत करे ल. या सवग प्ररक्रयेची मारहती SMS द्वारे पथरवक्रेत्यास प्राप्त होईल.

8. Common Service Center ची सरविा उपलब्ि करणे व त्याबाबतचे दर
(अ) PM SVANidhi योजनेच्या मागगदशगक सचनेमध्ये कजग प्रस्तावाची प्ररक्रया ऑनलाइन वेब पोटग लनसार
(http://pmsvanidhi.mohua.gov.in) होणार आहे . कजाचा अजग आरण रशर्ारस पत्रासाठी अजग यासाठी
सदर ऑनलाइन अजग संपण
ू ग िरणे आवश्यक आहे . त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मारहती दे खील अपलोड
करणे आवश्यक आहे .
(ब) त्यामळे पथरवक्रेत्यांना ऑनलाइन अजग िरण्याची प्ररक्रया करण्यामध्ये अडचण येऊ शकते. त्याकररता
सदर पथरवक्रेते यासाठी Common Service Center, नागरी सरविा केंद्र, सेत सरविा केंद्र इ. ची मदत घेऊ
शकतात. तसेच, सदर सेवा NULM अंतगगत स्थारपत SHG/ALF/CLF/CLC या परवीत असतील तर
त्यांच्यमार्गत दे रखल पररवता येईल. या कररता उपरोक्त संदिग ४ नसार पथरवक्रेताचा PMSVANidhi अंतगगत
ऑनलाइन अजग िरण्यासाठी जास्तीत जास्त रु.50/- आकारू शकतात.
(क) याबाबत संबरित उपायक्त, महानगरपारलका/ मख्यारिकारी, नगर पररषद/नगर पंचायत यांनी अशा
केंद्राची बैठक घेऊन ऑनलाइन अजग िरण्याच्या प्ररक्रयेबाबत मागगदशगन करावे व इच्छक पथरवक्रेत्यांना
Common Service Center, नागरी सरविा केंद्र, सेत सरविा केंद्र इ. ची सेवा उपलब्ि करून द्यावी. त्यामध्ये
काही अडचणी असल्यास त्या सोडवाव्यात.
(उ) वरील (ब) प्रमाणे सेवा उपलब्ि नसल्यास महानगरपारलका / नगरपररषद/नगरपंचायतीमार्गत help
desk सरू करून पथरवक्रेत्यांना ऑनलाइन अजग करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात यावी. याकररता स्माटग रसटी
डे टा सेंटर, VTP यांचीही मदत घेता येईल.

9. पथरवक्रेत्यांचे समान रहतसंबंिी समूह{Common Interest Groups (CIG) } तयार करणे
(अ) उपरोक्त संदिग 2 मिील शासन रनणगयातील क्र. 10 नसार पथरवक्रेत्यांचे समान रहतसंबि
ं ी
समूह{Common Interest Groups (CIG)} तयार करण्यात यावे.
(ब) सदर समूह स्थापनेमळे व्यवसायासाठी वैयव्क्तक ककवा समूहाला औपचाररक कजग परवठा करणा-या
संस्थां या सामदारयक गटांना कजग रवतरीत करतात. याचा र्ायदा समूहाला होतो व कजाची रनयरमत
परतर्ेड दे खील होते. पथरवक्रेते समहामळे एकरत्रत येऊन आपला व्यवसाय वाढरवण्यासाठी त्याचा र्ायदा
होतो. समहामळे शासनाच्या रवरवि प्रकारच्या सामारजक सररक्षतता आरण कल्याणकारी योजनांचा लाि
रमळणे सलि होते.
(क) उपरोक्त संदिग ३ नसार पथरवक्रेत्यांचे समान रहतसंबि
ं ी समूह{Common Interest Groups
(CIG)}गरठत करण्यासाठी सदर पथरवक्रेते हे एकाच वॉडग , र्ेरीवाला क्षेत्रामिील असावेत. समूहामिील सवग
पथरवक्रेत्यांचा व्यवसाय / सेवा एक सारखी असावी. एका समूहामध्ये 5 ते 20 सदस्य असू शकतात, परं त,ू
शक्यतो 10 सदस्य असावेत. समूहातील पथरवक्रेत्यांकडे नागरी स्थारनक स्वराज्य संस्थेने / नगर पथरवक्रेता
सरमतीने रदलेले रवक्री प्रमाणपत्र/तात्परते रवक्री प्रमाण पत्र, ओळख पत्र / रशर्ारस पत्र असले पारहजे. एका
समूहामध्ये परुष/मरहला/तृतीयपंथी/रदव्यांग ई. रवरवि प्रकारच्या पथरवक्रेत्यांचा समावेश करता येईल.
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(ड) समान रहतसंबि
ं ी समूह{Common Interest Groups (CIG)}च्या दर पंिरवडा बैठक आयोरजत
कराव्यात. समूहाने आपले बँकेत बचत खाते उघडावे. समूहाने बैठकीमध्ये आपल्या समूहाचा अध्यक्ष व सरचव
रनवडावा. दर मरहन्याला प्रत्येक समूह सदस्याने रु. 100/- बचत समहामध्ये जमा करावी. समहाच्या
बैठकीमध्ये गरजवंत सदस्याला त्याच्या गरजेची खात्री करून सवग सदस्यांच्या सहमतीने कजग वाटप करावे.
समूहातील सदस्यांनी दर मरहन्याला रनयरमत बचत, ठररवण्यात आलेली मद्दल व व्याजची परतर्ेड करावी.
समूहातील सवग सदस्यांसमोर बैठकीतील सवग आर्थथक व्यवहारांची नोंद समूहाच्या नोंदवहीमध्ये ठे वावी.
(इ) पथरवक्रेत्यांचा समूह ककवा समूहातील वैयव्क्तक पथरवक्रेता कजग परवठा करणा-या संस्थेकडे प्रस्ताव
सादर करतील.

10. पथरवक्रेत्यांना रडरजटल व्यवहारास प्रोत्साहन दे णे:(अ) पथरवक्रेत्यांनी रडरजटल माध्यमातून व्यवहार केल्यास त्यांना कॅशबॅकची सरविा असणार आहे.
(ब) रडरजटल पेमेंट माध्यमांचा वापर केल्यास रु.50 ते रु. 100 कॅशबॅक रमळे ल. त्यासाठी एकवेळेस कमीत
कमी 25 रुपयांचे रडरजटल व्यवहार करणे आवश्यक आहे.
(क) संदिग क्र. ६ च्या पत्रान्वये Paytm, Bharatpay, Amazonpay, Phonepay, PaySwiff, Mswipe व
Ftcash ई. यांनी पथरवक्रेत्यांना रवनामूल्य onboard करण्यासाठी सहमती दशगरवलेली आहे . त्यांची यादी
pmsvanidhi.mohua.gov.in या पोटग लवर Payment Aggregator या रठकाणी आहे व संबरित संपकग व्यक्ती
व त्यांचा संपकग क्रमांक दे ण्यात आलेला आहे . पथरवक्रेत्यांपयंत सदर मारहती पोहचरवण्यासाठी प्रचार प्ररसद्धी
करण्यात यावी.

11. योजनेचा प्रचार व प्ररसध्दी
(अ) “प्रिान मंत्री पथरवक्रेता आत्मरनिगर रनिी (PM SWANidhi)” पथरवक्रेत्यांसाठी रवशेष सूक्ष्म पतपरवठा
सरविा योजनेची रवरवि माध्यमातून प्रचार प्ररसध्दी करण्यात यावी.
(ब) यासाठी वृत्तपत्रामध्ये बातमी दे णे, शहरातील मख्य रठकाणावर योजनेच्या मारहतीचे बॅनर लावणे, पॉम्पलेट
तयार करून ते वाटणे व रवरवि सामारजक माध्यमांच्या (Social Media) सहाय्ययाने योजनेची प्रचार प्ररसध्दी
करणेत यावी. उपरोक्त संदिग ६ च्या पत्रान्वये Branding and Communication Guidelines दे ण्यात
आलेल्या आहे त, त्या पत्रासोबत जोडलेल्या आहेत. त्यानसार कायगवाही करावी.
(क) उपरोक्त संदिग ७ नसार ऑल इंरडया रे रडओ व FM station वर प्रसारीत होणा-या रे रडओ कजगल्स याची
मारहती दे ण्यात आलेली आहे . त्याचाही उपयोग सदर योजनेच्या प्रचार प्ररसद्धी करीता करावा. सदर
पत्रासोबत त्याची मारहती जोडलेली आहे . प्रचार प्ररसध्दीकरीता राष्रीय नागरी उपजीरवका अरियानमिील
IEC या घटकमिून खचग करता येईल.

12. मारहती प्रणाली व्यवस्था (MIS) मध्ये मारहती नोंदरवणे :-राष्रीय नागरी उपजीरवका अरियान
अंतगगत नागरी पथरवक्रेत्यांना सहाय्यय घटकामध्ये सदर समान रहतसंबि
ं ी समूह{Common Interest Groups
(CIG) }ची मारहती, व्यवसायाचा प्रकार, सदस्यांची मारहती, कजाची व्स्थती इत्यादी मारहतीMIS मध्ये
रनयरमतपणे नोंदवावी.

13. लािाथी उद्दीष्ट:- या योजनेअंतगगत दर आठवड्याला नगर पररषद/नगरपंचायत यांनी रकमान 50 तर
ड वगग महानगरपारलकेने रकमान 200 पथरवक्रेत्यांचे कजग मागणीचे ऑनलाइन अजग करण्याचे उद्दीष्ट राहील.
क वगग महानगरपारलकांनी दर आठवडयांला रकमान 500 कजग मागणीचे ऑनलाइन अजग करण्याचे उद्दीष्ट
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