दीनदयाळ
नागरी

अंत्योदय

उपजीविका

योजना/

राष्ट्रीय

अवियानांतगगत

बंद

तसेच विस्कळीत स्ियंसहाय्य समूहातील
सदस्यांना प्रस्तावित स्ियंसहाय्य समूहाचे
सदस्य करुन घेणे बाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर विकास वििाग
शासन वनणगय क्र.एनयुएलएम -2017/प्र.क्र.17/नवि-20
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
वदनांक : 08 जून, 2017
िाचा : शासन वनणगय क्रमांक एनयुएल-२०१४/प्र. क्र./१०४/नवि-३३, मंत्रालय मुंबई,
वद. २८ ऑगस्ट, २०१४
प्रस्तािना :
केंद्र शासन ि राज्य शासन पुरस्कृत दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी
उपजीविका अवियान (DAY-NULM) राज्यातील काही नागरी िागात राबविण्यात येत आहे .
अवियानांतील सामावजक अविसरण ि संस्था बांधणी घटकांतगगत शहरी गरीब लािार्थ्यांचे
स्ियंसहाय्य समूह स्थापन करणे गटांच्या संस्था उभ्या करणे, विविध प्रवशक्षणाच्या माध्यमातून
सदस्यांचे सक्षमीकरण करणे असे उपक्रम राबिविले जातात.
०२.

यापूिी राज्यामध्ये राबविण्यात आलेल्या सुिणग जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतगगत स्थापन

स्ियंसहाय्य समूह/गटांना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अवियानात सामािून घेऊन त्यांना
अवियानाच्या योजनांचा लाि दे ण्याची तरतूद शासन वनणगय वद. 28 ऑगस्ट, 2014 अन्िये तसेच
अवियान राबविण्याबाबत असलेल्या मागगदशगक सूचनांनुसार करण्यात आलेली आहे. तथावप यापुिी
या योजनेतंगगत स्थापन करण्यात आलेल्या स्ियंसहाय्य समूह / गटांपैकी काही समूह/गटातील
काही सदस्यांचे स्थलांतर, गटातील सदस्यांचा कमी झालेला सहिाग, समूहातील अंतगगत िाद
अशा विविध कारणास्ति बंद अथिा विस्कळीत झालेले आहेत. त्यामुळे अशा स्ियंसहाय्य समूह /
गटातील सदस्य हे अवियानातील सामावजक अविसरण ि संस्था बांधणी या घटकापासून तसेच
अवियाना अंतगगत असलेल्या विविध योजनांच्या लािांपासून िंवचत राहतात.
०3.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अवियानाव्यवतवरक्त स्थापन

झालेले ि सध्या बंद/विस्कळीत असलेल्या समूह/गटांतील सदस्यांना या अवियाना अंतगगत नव्याने
स्थापन करण्यात येणाऱ्या स्ियंसहाय्य समूहांमध्ये सामािून घेणे ककिा विस्कळीत स्ियंसहाय्य
समूह/गट यांचे पुनगवजिन करणे आिश्यक आहे. यासाठी मागगदशगक सुचना दे ण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन वनणगय:०१.

राज्यातील विविध स्थावनक स्िराज्य संस्थां कडू न शहरी दावरद्र वनमूगलन कायगक्रमांतगगत

यापूिी स्थापना करण्यात आलेले जे स्ियंसहाय्यता समूह / गट हे सध्या बंद ककिा विस्कळीत
अिस्थेत आहेत, अशा समूहातील सदस्यांना दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी
उपजीविका अवियाना अंतगगत नव्याने स्थापन करण्यात येत असलेल्या स्ियंसहाय्य समूह / गटांत
सामािून घेण्यासाठी खालील प्रमाणे मागगदशगक पद्धती विवहत करण्यात येत आहे .
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02.

यापूिी नागरी दावरद्र वनमूगलन योजनांतगगत ज्या स्ियंसहाय्यता समूह/गटांना तत्कालीन

योजने अंतगगत विरता वनधी, बँक कजग ककिा अनुदान स्िरुपात अथगसहाय्य उपलब्ध करून दे ण्यात
आले होते , अशा बंद ककिा विस्कळीत समूह/गटांबाबत खालील बाबींची पडताळणी करण्यात
याि.:i.

समूह/गट बंद असून त्यािर कोणत्याही बँकेचे कजग बाकी नाही याची खात्री करण्यात
यािी.

ii.

समूहातंगगत कजग, व्यिसायातील मालमत्ता या आधारे अंतगगत दे िाण / घेिाण पूणग झाल्याचे
वनवित करािे.

iii.

गटाने आपला समूह/गट विसर्जजत करण्याचा ठराि स्थावनक स्िराज्य संस्थेस सादर
केलेला असािा.

iv.

गटाची इतर वठकाणी असलेली नोंद रद्द केलेली असािी
ज्या समूह / गटांना तत्कालीन योजनेंतगगत विरता वनधी, बँक कजग ककिा अनुदान स्िरुपात

अथगसहाय्य वदलेले नसेल अशा समूह / गटांबाबत िरील पवरच्छे दातील अ.क्र. ii ते iv बाबींची
पडताळणी करण्यात यािी.अशा प्रकारे पडताळणी केल्यानंतर बंद समूह/गटांना बंद म्हणून घोवित
करण्यात यािे.
03.

अशा वरतीने बंद म्हणून घोवित केलेल्या समूह/गटातील सदस्यांना अवियान लािाथी

वनकिांच्या आधारे निीन समूह/गटांमध्ये समाविष्ट्ट करून घ्यािे, ककिा सदर समूह/गटातील इतर
सदस्यांच्या सहमतीने अवियानाच्या वनकिाप्रमाणे िाढीि सदस्य घेऊन समूह /गटाचे पुनगवजिन
करािे. अशा प्रकारे निीन स्ियंसहाय्य समूह स्थापना करतांना ककिा समूह पुनजीवित करतांना
त्यांची रचना ही वदनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अवियानाच्या मागगदशगक
सुचानांप्रमाणे असेल, याची दक्षता घ्यािी.
04.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 201706081741375725 असा आहे. हा
शासन वनणगय वडजीटल स्िाक्षरीने सांक्षावकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Jayasingrao N
Patil

Digitally signed by Jayasingrao N Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban
Development Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fdbaa1d64146913669652db09801ad2747641d
9f84fcf576e55f7050a8df530d, cn=Jayasingrao N Patil
Date: 2017.06.08 17:41:07 +05'30'

( ज. ना. पाटील )

सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत :
1) मा विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सिागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई
2) सिग सन्मानीय विधानसिा / विधानपवरिद ि संसद सदस्य
3) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सवचि
4) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि
5) सिग मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि
6) मा.राज्य वनिडणूक आयोग यांचे कायालय
7) मा.मुख्य सवचि यांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक
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8) मा.लोकआयुक्त ि उपलोकआयुक्त यांचे कायालय
9) मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपकग अवधकारी
10) राज्यातील सिग महानगरपावलकांचे आयुक्त
11) आयुक्त तथा संचालक, नगरपवरिद प्रशासन संचालनालय, िरळी, मुंबई
12) मुख्यावधकारी, नगरपवरिदा / नगरपंचायत (सिग)
13) नगर विकास वििागातील सिग कायासने
14) वनिडनस्ती (नवि-20)
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