नागरी

दलितेत्तर

वस्ती

सुधारणा

योजनेची

मागगदर्गक तत्वे लनलित करणे.
महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन वनर्णय क्रमाांकः सांवकर्ण-2021/प्र.क्र.07/नवि-4
मांत्रालय, मांबई- 400032
विनाांक :- 24 माचग,2021
िाचा :नगर लवकास लवभाग,र्ासन लनणगय क्र.लजवायो 2010/प्र.क्र.26/नलव-4,लद.08.02.2011
प्रस्तािना :महानगरपालिका/नगरपलरषदा/नगरपंचायती क्षेत्रामध्ये नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा या
लजल्हा योजनेची अमिबजावणी करण्यासाठी वाचा येथीि लदनांक 8 फेब्रुवारी,2021 च्या र्ासन
लनणगयान्वये मागगदर्गक तत्वे लनलित करण्यात आिेिी आहेत.सदर र्ासन लनणगयात या
योजनेअंतगगत कायान्वयन यंत्रणेबद्दि अलधक स्पष्टता आणण्याची बाब र्ासनाच्या लवचाराधीन
होती.
शासन वनर्णय:नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा या लजल्हा योजनेअंतगगत लवतरीत लनधीमधुन हाती
घ्यावयाच्या कामासंदभात कायान्वयन यंत्रणा ठरलवण्याचे अलधकार संबधीत लजल्याच्या लजल्हा
लनयोजन व लवकास सलमतीस प्रदान करण्यात येत आहे .
02.

नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा या लजल्हा योजनेअंतगगत लवतरीत लनधीमधुन हाती

घेतिेल्या कामाच्या दे खभाि दु रुस्तीची जबाबदारी दे लखि संबधीत कायान्वयीन यंत्रणेची राहीि.
याबाबतची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबधीत लजल्हालधकारी यांची राहीि.
03.

वाचा येथीि लदनांक 8 फेब्रुवारी,2021 च्या र्ासन लनणगयातीि इतर अटी व र्ती कायम

राहतीि
04.

सिर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक (202103241749247725) असा आहे.हा आिे श
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार ि नािाने,

PANDURANG
JOTIBA JADHAV

Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=URBAN
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=300d785e12fdc19db0612f1ffdf83e54efe7da2b1bc63d18d
f8e09b3c7eece65, cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV
Date: 2021.03.24 18:27:40 +05'30'

(पाां.जो.जाधि)
सह सवचि,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मांत्री (नगर विकास) याांचे खाजगी सवचि

शासन वनर्णय क्रमाांकः सांवकर्ण-2021/ प्र.क्र. 07 / नवि-4,

2.

मा.राज्यमांत्री ( नगर विकास ) याांचे खाजगी सवचि

3.

मा.मख्य सवचि, मांत्रालय, मांबई

4.

अपर मख्य सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, मांबई

5.

आयक्त ि सांचालक, नगरपावलका प्रशासन सांचालनालय, िरळी, मांबई

6.

महालेखापाल कायालय, महाराष्ट्र 1/2, मांबई/नागपूर

7.

अवधिान ि लेखा अवधकारी, मांबई

8.

सिण विभागीय आयक्त

9.

सिण वजल्हावधकारी

10.

आयक्त, सिण सांबांधीत महानगरपावलका

11.

मख्यावधकारी, सिण नगरपवरषिा/ नगरपांचायती

12.

सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी

13.

प्रधान सवचि, नगर विकास-1 विभाग याांचे स्िीय सहायक,मांत्रालय, मांबई

14.

प्रधान सवचि,नगर विकास-2, याांचे स्िीय सहाय्यक,मांत्रालय, मांबई

15.

वनििनस्ती, नवि-4 कायासन , नगर विकास विभाग, मांत्रालय, मांबई

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

