केंद्र

शासन

पथविक्रेता

पुरस्कृत

आत्मवनर्भर

SVANidhi)”

“पंतप्रधान
वनधी

पथविक्रेत््ांसाठी

(PM
विशेष

सूक्ष्म-पतपुरिठा सुविधा ्ोजनेची राज््ात
अंमलबजािणी करण््ाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विर्ाग
शासन वनणभ् क्र. :- पीएमस्िवनधी-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२०
मादाम कामा मागभ, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्राल्, मुंबई- ४०० ०३२
वदनांक : १७ जून २०२०
िाचा: १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O. K-12017 (30)/2020-UPA-II dated 02/06/2020.
२) केंद्र शासनाच््ा PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) ्ोजनेच््ा
मागभदशभक सूचना.
प्रस्तािना
नगरपथविक्रेते

अनौपचावरक

नागरी

अथभव््िस्थेचा

अत््ंत

महत्िाचा

घटक

आहे.

नगरिासी्ांच््ा आर्थथक कुितीप्रमाणे स्िस्त दरात िस्तू ि सेिांची उपलब्धता सुवनवित करण््ात
महत्त्िपूणभ र्ूवमका बजाितात. त््ाना पथविक्रेता, फेरीिाला, ठे लेिाला, रेहरीिाला, ठे लीफडिाला
ई.नािाने विविध र्ागामध््े ओळखले जाते. त््ांच््ाद्वारे पुरिल््ा जाणाऱ््ा िस्तूंमध््े उदा. र्ाज््ा,
फळे , त्ार खाद्यपदाथभ, चहा, र्जी, पाि, अंडी, कापड, िस्त्र, चप्पल, कारागीराद्वारे उत्पावदत िस्तू,
पुस्तके / स्टे शनरी इत््ादींचा समािेश होतो तर सेिम
े ध््े उदा. केशकतभन दु काने, चमभकार, पान
दु काने, कपडे धुण््ाची दुकाने इत््ादींचा समािेश होतो. कोविड -१९ (साथीचा रोग) सिभत्र पसरलेला
असल््ामुळे आवण पवरणामी टाळे बंदीमध््े (Lockdown)

पथविक्रेत््ांच््ा उपवजविकेिर विपवरत

पवरणाम केला आहे. बहु दा ते कमी र्ांडिलािर पथविक्री करतात आवण जे काही र्ांडिल त््ांच््ाकडे
होते तेही ्ा टाळे बंदीमध््े (Lockdown) वशल्लक राहण््ाची शक््ता कमीच आहे. त््ामुळे
पथविक्रेत््ांना त््ांचा व््िसा् पुन्हा सुरू करण््ासाठी खेळते र्ांडिलाचा पतपुरिठा तातडीने प्रदान
करण््ाची आिश््कता आहे.
शहरातील पथविक्रेत््ाना त््ांचा व््िसा् पुन्हा उर्ा करण््ासाठी ्ोजना राबविण््ाबाबत
संदर्ाधीन पत्रान्ि्े केंद्र शासनाने सूचना वदलेल््ा आहेत. त््ानुषंगाने सदर ्ोजना राबविण््ाचा
प्रस्ताि शासनाच््ा विचाराधीन होता, त््ानुसार सदर ्ोजनेची अंमलबजािणीबाबत शासनाने पुढील
प्रमाणे वनणभ् घेतला आहे.

शासन वनणभ् क्रमांकः पीएमस्िवनधी-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२०

शासन वनणभ्
केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मवनर्भर वनधी - पथविक्रेत््ांसाठी विशेष सुक्ष्म
पतपुरिठा सुविधा ्ोजनेची अंमलबजािणी राज््ात करण््ासाठी खालीलप्रमाणे मागभदशभक सूचना
वनगभवमत करण््ात ्ेत आहेत.
1. ्ोजनेची उविष्ट्टे
सदर ्ोजना १००% केंद्र पुरुस्कृत असून, गृहवनमाण ि शहरी का्भ मंत्राल्ाद्वारे संचवलत
असलेल््ा ्ोजनेची उिीष्ट्टे खालीलप्रमाणे आहेत:(i)

रुप्े

10,000/-

प्ंतचे

खेळते

र्ांडिली

कजभ

उपलब्धतेसाठी

सुलर्ीकरण

करणे.
(ii)

वन्वमत परतफेड करण््ासाठी प्रोत्साहन दे णे; आवण

(iii)

वडवजटल व््िहारास प्रोत्साहन दे णे.
उपरोक्त उिीष्ट्टांच््ा आधारे पथविक्रेत््ांना औपचावरकवरत््ा अथभसहाय्् करण््ास सदर

्ोजना मदत करेल आवण ्ा घटकाला त््ांची आर्थथकघडी बसविण््ासाठी निीन संधी उपलब्ध
करणे.
2. लार्ाथी पात्रता वनकष:
सदर ्ोजना ही वद. 24 माचभ २०२० रोजी ि त््ापुिी शहरामध््े पथविक्री करीत असलेल््ा
सिभ पात्र पथविक्रेत््ाना लागू असून खालील वनकषाच््ा आधारे पथविक्रेते पात्र ठरतील.
(i)

महानगरपावलका / नगरपरीषदा / नगरपंचा्ती ्ांनी प्रदान केलेले विक्री प्रमाणपत्र /
ओळखपत्र असलेले पथविक्रेते;

(ii)

महानगरपावलका / नगरपवरषदा / नगरपंचा्ती ्ांनी केलेल््ा सिेक्षणात आढळलेले
परंतु त््ांना विक्री प्रमाणपत्र / ओळखपत्र वदले गेले नाही.
महानगरपावलका / नगरपवरषदा / नगरपंचा्त ्ांनी अशा विक्रेत््ांना आ्टी आधावरत

प्लॅटफॉमभद्वारे (IT based Platform) विक्रीचे तात्पुरते प्रमाणपत्र द्यािे ि अशा विक्रेत््ांना एक मवहन््ाच््ा
कालािधीत त्िवरत आवण सकारात्मकतेने का्मचे विक्री प्रमाणपत्र आवण ओळखपत्र प्रदान करणेबाबत
का्भिाही करािी.
(iii)

नागरी स्थावनक स्िराज्् संस्थांनी केलेल््ा सिेक्षणात जे पथविक्रेते िगळलेले आहेत ककिा
ज््ांनी सिेक्षण पूणभ झाल््ानंतर विक्री सुरू केली आहे आवण त््ास नागरी संस्थांनी ककिा
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नगर पथविक्रेता सवमतीने वशफारसपत्र

(Letter of Recommendation) जारी केले

आहे ; आवण
(iv)

आसपासच््ा विकास/ पेरी-शहरी/ ग्रामीण र्ागातील पथविक्रेते

नागरी

क्षेत्रामध््े

पथविक्री करतात आवण त््ास नागरी संस्था ककिा नगर पथविक्रेता सवमतीने वशफारसपत्र
(Letter of Recommendation-LoR) जारी केले आहे .
३. सिेक्षणातून िगळलेले ककिा आसपासच््ा ग्रामीण र्ागातील लार्ार्थ््ांची ओळख पटविणे:
उपरोक्त (iii) आवण (iv) संबंवधत पथविक्रेत््ांची ओळख पटविण््ाकरीता महानगरपावलका/
नगरपवरषदा/ नगरपंचा्ती ककिा नगरपथविक्रेता सवमती

वशफारसपत्रे दे ण््ासाठी खालीलपैकी

कोणत््ाही कागदपत्रांचा आधार घेण््ात ्ािा:
(i)

टाळे बंदीच््ा (Lockdown) कालािधीत एक-िेळ मदत दे ण््ासाठी त्ार केलेल््ा
पथविक्रेत््ांची ्ादी ककिा

(ii)

अजभदाराची सिभ मावहती पडताळल््ानंतर कजभ पुरविणाऱ््ा संस्थेची

व््िस्थाप्रणालीद्वारे

महानगरपावलका/ नगरपवरषदा/ नगरपंचा्ती ककिा नगरपथविक्रेता सवमतीकडे वशफारस
पत्र वमळणेबाबत करण््ात आलेली वशफारस ककिा
(iii)

नॅशनल असोवसएशन ऑफ स्रीट िेंडसभ ऑफ इंवड्ा (NASVI)/ नॅशनल हॉकसभ फेडरेशन
(NHF)/ सेल्फ-एम्पप्लॉ्ड िुमन असोवसएशन (SEWA) इत््ादी पथविक्रेते संघटनेचा सदस््त्ि
तपशील ककिा

(iv)

पथविक्रेत््ाच््ा ताब््ात असलेली कागदपत्रे ज््ाच््ा आधारे त््ाने विक्री करीत असल््ाचा
दािा केला आहे ककिा

(v)

महानगरपावलका/ नगरपवरषदा/ नगरपंचा्ती ककिा नगरपथविक्रेता सवमतीने बचत गटांद्वारे
ककिा िस्तीस्तर संघ इत््ाकदच््ाद्वारे स्थावनक चौकशी करुन त्ार केलेला अहिाल.
महानगरपावलका/ नगरपवरषदा/ नगरपंचा्तीने अजभ प्राप्त झाल््ापासून 15 वदिसामध््े

पडताळणी करुन वशफारसपत्राबाबतची प्रवक्र्ा पूणभ करािी.
महानगरपावलका / नगरपवरषदा / नगरपंचा्ती सिभ पात्र पथविक्रेत््ांचा समािेश होण््ाच््ा
द्रुष्ट्टीने अशा पथविक्रेत््ांची ओळख पटविण््ासाठी इतर िैकल्ल्पक मागभ अिलंबू शकतात.
४. कोिीड-19 मुळे त््ांच््ा मूळगािी परत गेलेले पथविक्रेते
शहरी र्ागामध््े सिेक्षणामध््े आढळलेले ककिा पथविक्री करीत असलेले, कोिीड-19
साथीच््ा रोगामुळे त््ांच््ा मूळगािी आधी ककिा टाळे बंदी (Lockdown) कालािधी दरम्प्ान गेलेले
आहेत, असे पथविक्रेते पवरल्स्थती पुिप
भ दािर आल््ानंतर परत ्ेण््ाची ि त््ांचा व््िसा् पुन्हा सुरु
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करण््ाची शक््ता आहे , असे पथविक्रेते, ग्रामीण/ पेरी-शहरी र्ागातील ककिा शहरी रहीिासी हे उक्त
नमूद केलेल््ा लार्ाथी पात्रता वनकषांच््ा आधारे कजासाठी पात्र असतील.
५. सािभजवनक डोमेनमधील डे टा
नागरी स्थावनक स्िराज्् संस्थास्तरािरुन पात्र पथ विक्रेत््ांची ्ादी ि मावहती शासनाने
विकसीत केलेल््ा संकेतस्थळािर उपलब्ध करुन दे ण््ात ्ािी ि ती िेळोिेळी अद्याित करण््ात
्ािी.
६. लार्ाचा तपशील:
नागरीपथविक्रेते 1 िषाच््ा परतफेड मुदतीसह रु. 10,000/- प्ंतचे खेळते र्ांडिल कजभ
घेण््ास आवण त््ाची दरमहा हप्ताने परतफेड करण््ास पात्र असतील. सदर कजासाठी कजभ पुरिठा
करणारी संस्था/बँक कोणत््ाही प्रकारचे तारण घेणार नाही.
विहीत कालािधीमध््े ककिा तत्पूिी परतफेड करणारे पथविक्रेते िाढीि म्ादे सह पुढील खेळते
र्ांडिलाच््ा कजासाठी पात्र असतील. पथविक्रेत््ांकडू न ठरलेल््ा तारखेपूिी कजाची परतफेड
केल््ास कजभ पुरिठा करणाऱ््ा संस्थेकडू न कोणत््ाही प्रकारचा दं ड आकारला जाणार नाही.
६.१. व््ाज दर:
Scheduled Commercial Banks (SCBs), Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance
Banks (SFBs,) Cooperative Banks आवण SHG Banks ्ांचे व््ाजदर त््ांच््ा प्रचवलत व््ाजदराप्रमाणे
असतील.
Non-Banking finance Companies (NBFC), Micro finance Institutions (MFIS) इत््ादींच््ा
बाबतीत व््ाजदर हे संबवधत कजभ पुरिठा करणाऱ््ा संस्थेच््ा प्रिगासाठी लागू असलेल््ा वरझव्हभ बँक
ऑफ इंवड्ाच््ा (RBI) मागभदशभक सूचनांनुसार असतील.
सदर ्ोजनेमध््े MFIs (non-NBFC) आवण इतर कजभ पुरिठा करणाऱ््ा संस्था प्रिगभ जे RBI च््ा
मागभदशभक सूचनांमध््े ्ेत नाहीत, ्ांच््ासाठी व््ाजदर हे NBFC-MFIs साठी RBI च््ा विद्यमान
मागभदशभक सूचनांनुसार लागू राहतील.
६.२. व््ाज अनुदान (Interest Subsidy):
सदर ्ोजनेंतगभत कजाचा लार् घेणारे पथविक्रेत््ांनी विवहत कालािधीमध््े कजाची परतफेड
केल््ास ते 7% व््ाज अनुदान वमळण््ास पात्र होतील. व््ाज अनुदानाची रक्कम अजभदाराच््ा खात््ात
वतमाहीप्रमाणे (तीन मवहन््ाच््ा अंतराने म्पहणजेच एका िषातून चार िेळा) जमा केली जाईल. प्रत््ेक
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आर्थथक िषामध््े 30 जून, ३० सप्टें बर, 31 वडसेंबर आवण 31 माचभ रोजी संपणाऱ््ा वतमाहीला कजभ
पुरिठा करणाऱ््ा संस्था/ बँका व््ाज अनुदानासाठी मागणी/दािा सादर करतील. व््ाज अनुदानाची
रक्कम वतमाही कजभदाराच््ा खात््ात जमा केली जाईल. व््ाज अनुदान वद. 31 माचभ 2022 प्ंत
उपलब्ध आहे. व््ाज अनुदान हे पवहल््ा आवण त््ानंतरच््ा िाढीि कजािर सदर तारीखेप्ंत उपलब्ध
राहील.विवहत िेळेपूिी कजाची परतफेड केल््ास स्िीका्भ व््ाज अनुदानाची रक्कम एकाच िेळी जमा
केली जाईल.
६.३.विक्रेत््ांद्वारे वडवजटल व््िहारास प्रोत्साहन:
सदर ्ोजनेमध््े वडजीटल व््िहारास प्रोत्साहन दे ण््ासाठी वडजीटल माध््मातून व््िहार
करणाऱ््ा विक्रेत््ांना कॅशबॅकची सुविधा दे ण््ात ्ेत आहे . पथविक्रेत््ाने वडजीटल माध््मातून
केलेल््ा व््िहाराचा क्रेवडट स्कोअर त्ार होईल, ज््ामाफभत पथविक्रेत््ांना त््ांच््ा र्विष्ट््ातील
गरजा र्ागविण््ासाठी पतपुरिठा वनमाण होईल. कजभपुरिठा करणाऱ््ा संस्थाचे जाळे आवण
वडजीटल पेमेंट करणाऱ््ा संस्था जसे की, NPCI (BHIM साठी) Paytm, GooglePay,
BharatPay, AmazonPay, PhonePay इत््ादींचा पथविक्रेत््ांना वडजीटल व््िहाराकरीता Onboard करण््ासाठी िापर होईल. सदर On-board पथविक्रेता खालील वनकषांनुसार प्रोत्साहनपर
मावसक Cash-back रु. ५० ते रु. १०० साठी पात्र ठरेल:
I.

एका मवहन््ामध््े प्रथम ५० पात्र वडजीटल व््िहार केल््ास : ५० रुप्े;

II.

एका मवहन््ामध््े पुढील ५० पात्र वडजीटल व््िहार केल््ास : 25 रुप्े; (म्पहणजेच, 100
पात्र वडजीटल व््िहार केल््ािर, पथविक्रेता 75 रुप्े प्राप्त करेल); आवण

III.

पुढील अवतवरक्त 100 ककिा त््ापेक्षा जास्त पात्र वडजीटल व््िहार केल््ास : 25 रुप्े;
(म्पहणजेच, 200 पात्र वडजीटल व््िहार केल््ािर, पथविक्रेता 100 रुप्े प्राप्त
करेल).

उपरोक्तपणे Cash-back वमळिण््ासाठी एकािेळेस कमीत कमी २५ रुप्ाचे वडजीटल
व््िहार करणे आिश््क आहे.
७.कोण कजभ दे ऊ शकते:
अनुसूवचत िावणज्् बँका, प्रादे वशक ग्रामीण बँका (RRB), लघु वित्त बँका (SFB), सहकारी
बँका, नॉन-बँककग फा्नान्स कंपन््ा (NBFC), मा्क्रो फा्नान्स संस्था (MFI) आवण काही राज््े /
केंद्रशासीत प्रदे शात स्थापना झालेल््ा बचत गट बँक (SHG Bank) उदा. स्त्री वनवध इ. कजभ दे णाऱ््ा
संस्था त््ांचे क्षेत्री् का्भकारी जाळे जसे की, व््िसा् प्रवतवनधी (Business Correspondents)/ घटक
(Constituents)/ एजंट इत््ादींचा िापर ्ोजनेची जास्तीत जास्त व््ाप्ती सुवनवित करण््ासाठी
करतील.
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पतहमी :- मंजूर झालेल््ा कजासाठी ्ा ्ोजनंत ग्रेडेड कव्हरची तरतूद आहे. सदर कव्हर क्रेवडट
गॅरंटी मा्क्रो आवण स्मॉल एंटरप्रा्जेस (GTMSE) द्वारा प्रशावसत आहेत.
८.्ोजनेच््ा सवन्ंत्रणासाठी राज््स्तरी् सवमती :अ) राज््स्तरी् सवमतीची रचना :१) प्रधान सवचि (नवि-२) - अध््क्ष
२) प्रधान सवचि वित्त - सदस््
३) वरजिभ बँक ऑफ इंवड्ा ्ांचे राज्् प्रवतवनधी - सदस््
४) एस.आ्.डी.बी.आ् चे प्रवतवनधी - सदस््
५) समन्ि्क एस.एल.बी.सी - सदस््
६) संबंवधत मनपा आ्ुक्त - सदस््
७) दोन विशेष वनमंत्रक एन.बी.एफ.सी /एम.एफ.आ्
८) आ्ुक्त तथा संचालक, नगर पवरषद संचाल्नाल् मुंबई - सदस्् सवचि
ब) क्षेत्री् स्तरािर ्ोजनेच््ा सिंकष अंमलबजािणीसाठी सवमतीची रचना :१) संबंवधत महापावलका आ्ुक्त / मुख््ावधकारी, नगर पवरषद - अध््क्ष
२) वजल्हा अग्रणी बँकेचे मॅनेजर - सदस््
३) संबंवधत महापावलका आ्ुक्त / मुख््ावधकारी ्ांनी नामवनदे वशत केलेले पथविक्रेता सवमतीचे तीन
सदस््
४) एन.बी.एफ.सी /एम.एफ.आ् चे प्रवतवनधी - सदस््
५) सी.एल. एफ / ए.एल. एफ चे प्रवतवनधी - सदस््
६) संबंवधत महानगरपावलका उपा्ुक्त - सदस्् सवचि
७) नगर पवरषद / नगर पंचा्त बाबतीत संबंवधत माकेट / बाजार विर्ाग अवधकारी / कमभचारी :- सदस््
सवचि
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९. नगर पथ विक्रेता सवमती
नगर पथ विक्रेता सवमतीची लार्ाथी वनिडीमध््े महत्िाची र्ूवमका आहे . पथ विक्रेता का्दा 2014
मध््े नगर पथ विक्रेता सवमतीमध््े जास्तीत जास्त खालील प्रमाणे 18 सदस्् असलेली आहे.
(i)

महानगरपावलका आ्ुक्त अथिा मुख््ावधकारी अध््क्ष

(ii)

50% सदस्् हे स्थावनक प्रावधकरण (अध््क्षासहीत), पोवलस, पथविक्रेता संघटना, व््ापारी
संघटना इत््ादींचे प्रवतवनधी

(iii)

40% सदस्् हे पथविक्रेत््ांचे प्रवतवनधी

(iv)

10% सदस्् हे नामांकन केलेले स्ि्ंसेिी संस्था / समुदा् आधारीत संघटनांचे प्रवतवनधी.

१०.विक्रेत््ांच््ा गटांची / समुहांची स्थापना
प्रचवलत प्रथेनुसार िै्ल्क्तक कजभ दे णारी संस्था पात्र विक्रेत््ांचे सं्ुक्त उत्तरदाव्त्ि गट (Joint
Liability Group)(JLG) त्ार करू शकते. राज््ांनी ्ाआधीच त्ार केलेले पथ विक्रेत््ांचे कॉमन
इंटरेस्ट ग्रुप्स (Common Interest Groups)(CIG) कजभ दे णार््ा संस्थांद्वारे JLG मध््े रूपांतवरत केले
जाऊ शकतात. ्ा ्ोजनेची जास्तीत जास्त व््ाप्ती िाढविण््ासाठी नागरी स्थावनक स्िराज्् संस्था
द्वारा पथ विक्रेत््ांचे CIG त्ार करण््ासाठी प्रोत्साहन दे णे आिश््क राहील.
नागरी स्थावनक स्िराज्् संस्था द्वारा ्ाआधीच त्ार केलेल््ा पथ विक्रेत््ांच््ा CIG ची ्ादी कजभ
दे णार््ा संस्थांना उपलब्ध करून दे ण््ात ्ेईल तसेच, कजभ दे णार््ा संस्थांनी पथ विक्रेत््ांच््ा पात्र
JLG ची ्ादी संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्् संस्थांना उपलब्ध करून दे णे आिश््क असेल. अशा
गटांची / समुहांची स्थापना करण््ासाठी प्रोत्साहन दे ण््ात ्ािे. ्ामध््े िै्ल्क्तक पथ विक्रेता असला
तरी त््ास कजभ उपलब्ध करून दे ण््ात ्ािे.
११.क्षमता बांधणी ि आर्थथक साक्षरता
बीसी / बँक / एनबीएफसी / एमएफआ्, बचत गट / फेडरेशन्स सारख््ा कजभ दे णार््ा संस्थां,
बँक एजंट, अंमलबजािणी करणार््ा ्ुएलबी / टीव्हीसी सारख््ा संस्था आवण ्ोजनेची प्रर्ािी
वितरण सुवनवित करण््ासाठी वडवजटल पेमेंट अॅग्रीग्रेटर म्पहणून का्भरत सिभ व््क्तींची क्षमता
िाढविण््ासाठी एक व््ापक क्षमता बांधणी का्भक्रमाचे वन्ोजन करण््ात ्ेईल. वडवजटल
प्लॅटफॉमभिर ऑन-बोवडं गला प्रोत्सावहत करण््ासाठी एनपीसीआ् सारख््ा वडवजटल पेमेंट अॅ ग्रीग्रेटर
द्वारे पथ विक्रेत््ांची आर्थथक साक्षरता विकवसत केली जाईल.
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१२.्ोजना प्रशासनासाठी Integrated IT application
केंद्र शासन द्वारा ्ोजनेच््ा प्रर्ािी अंमलबाजिणीसाठी मोबाइल द्वारे िापर करता ्ेईल असे
Integrated IT application (Mobile App) विकवसत करण््ात ्ेईल. ्ा App द्वारे ्ोजनेचे सिभ
व््िहार एककेंद्री केले जातील जेणेकरून िापरकत््ास समाधान प्रदान होईल. ्ा आ्टी
प्लॅटफॉमभिर राज््ातील सिभ पथविक्रेत््ांची मावहती, BCs/कजभ दे णार््ा संस्था / कजभ दे णार््ा
संस्थांचे एजंट, वडवजटल दे ्क संकलक आवण एजंट, तसेच MoHUA चे PAiSA पोटभ ल आवण स्मॉल
इंडस्रीज डे व्हलपमेंट बँक ऑफ इंवड्ा (SIDBI) चे उद्यमी वमत्र पोटभ ल ्ांची मावहती उपलब्ध असेल.
१३.अंमलबजािणी ्ंत्रणा
नागरी स्थावनक स्िराज्् संस्था स्तरािर ्ोजनेच््ा प्रर्ािी अंमलबजािणीसाठी मावहती दे ण््ाच््ा
दृष्ट्टीने तत्काळ बैठक आ्ोवजत करण््ात ्ािी. ्ा बैठकीमध््े टीव्हीसीचे सदस््, बीसी / बँक एजंट /
कजभ दे णाऱ््ा संस्थांचे प्रतीवनधी, पथविक्रेता असोवसएशन प्रतीवनधी, बचत गटांचे फेडरेशन्स प्रतीवनधी
इ. बोलविण््ात ्ािे. बैठकी दरम्प्ान, पथ विक्रेत््ांची मावहती तसेच का्भक्षत्र
े ात काम करणारे संबंवधत
व््क्ती, ि कजभ दे णाऱ््ा संस्थांची मावहती उपलब्ध करून दे ण््ात ्ािी.
१४. सदर ्ोजनेची प्रर्ािीपणे अंमलबजािणी करण््ाची जबाबदारी आ्ुक्त, सिभ महानगरपावलका ि
मुख््ावधकारी, नगर पवरषद / नगरपंचा्त ्ांची राहील.
१५. सिभ महानगरपावलका / नगरपवरषदा / नगरपंचा्ती ्ांचेकवरता समन्ि् ि सवन्ंत्रण आ्ुक्त
तथा संचालक, नगरपवरषद प्रशासन संचालनाल् मुंबई ्ांनी करािे.
१६.

सदर ्ोजनेच््ा अंमलबजािणीबाबत सविस्तर मागभदशभक सूचना आ्ुक्त तथा संचालक, नगर

पवरषद प्रशासन संचालनाल् मुंबई ्ांनी वनगभवमत कराव््ात ि ्ा ्ोजनेच््ा अनुषंगाने केलेल््ा
का्भिाहीचा दरमहा आढािा घेऊन त््ाबाबतचा अहिाल केंद्र ि राज्् शासनास सादर करािा.
सदर शासन वनणभ् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण््ात आला आहे त््ाचा संकेतांक 202006171636453525 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार ि नािाने.

Shankar
Trambak
Jadhav
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(शं.त्र््ं.जाधि)
उप सवचि, नगर विकास विर्ाग
प्रत :1) मा. राज््पाल महोद्ांचे सवचि, मंत्राल्, मुंबई-३२
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2) मा. मुख््मंत्री महोद्ांचे प्रधान सवचि, मंत्राल्, मुंबई-३२
3) मा. मंत्री / राज््मंत्री नगर विकास विर्ाग,्ांचे खासगी सवचि, मंत्राल्, मुंबई-३२
4) प्रधान सवचि (नवि-१), नगर विकास विर्ाग, मंत्राल्, मुंबई-३२
5) प्रधान सवचि (नवि-२), नगर विकास विर्ाग, मंत्राल्, मुंबई-३२
6) आ्ुक्त, सिभ महानगरपावलका
7) आ्ुक्त तथा संचालक, नगर पवरषद प्रशासन संचालनाल्, िरळी, मुंबई.
8) वजल्हावधकारी (सिभ)
9) सिभ वजल्हा प्रशासन अवधकारी (नगर विकास)
१०) मुख््ावधकारी, सिभ नगर पवरषद / नगर पंचा्ती
११) वनिडनस्ती (नवि-२०)
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