नागरी
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ऄनुषंगाने

स्वराज्य
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मान्यता प्रदान करणारी यंिणा
नननित करणेबाबत.(शुद्धीपिक)
महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननणगय क्रमांक धोरण-2017/प्र.क्र.60/ननव-16
मंिालय, मुंबई- 400 032.
नदनांक :- 18 नोव्हें बर, 2017
संदभग- (1) शासन ननणगय क्रमांक धोरण-2017/प्र.क्र.60/ननव-16, नदनांक 16
मे,2017.
शासन शुद्धीपिक :संदभाधीन क्र. (1) येथील शासन ननणगयामधील (ब) मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा
करण्यात येत अहे “माि, यापुढील कालावधीत स्थापत्य कामांसाठी वरीलप्रमाणे फक्त सावगजननक
बांधकाम नवभागाकडू नच तांनिक मान्यता घेणे सवग स्थाननक स्वराज्य संस्थांवर
बंधनकारक राहील” च्या ऐवजी “ नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थाऄंतगगत स्थापत्य
कामांना सावगजननक बांधकाम नवभाग ऄथवा महाराष्ट्र जीवन प्रानधकरणाकडू न
तांनिक मान्यता घेण्यात यावी” ऄसे वाचण्यात यावे.
2.

सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर

उपलब्ध

करण्यात

अला

ऄसून

त्याचा

संकेताक

201711181107228725 ऄसा अहे. हा अदे श नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत
करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने

Vivek Shankar
Kumbhar
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(नववेक कंु भार)
ऄवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1.

मा. मुख्यमंिी यांचे ऄपर मुख्य सनचव

शासन ननणगय क्रमांकः धोरण-2017/प्र.क्र.60/ननव-16 नदनांक 18 नोव्हें बर,2017

2.

मा. राज्यमंिी (नगर नवकास) यांचे खाजगी सनचव

3.

मा. मुख्य सनचव, मंिालय, मुंबई.

4.

ऄपर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग मंिालय, मुंबई.

5.

अयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी,
मुंबई.

6.

महालेखापाल कायालय, महाराष्ट्र 1/2 मुंबई/नागपूर.

7.

ऄनधदान व लेखा ऄनधकारी, मुंबई.

8.

ऄनधदान व लेखा ऄनधकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर.

9.

सवग नवभागीय अयुक्त

10.

सवग नजल्हानधकारी

11.

अयुक्त, सवग संबंनधत महानगरपानलका

12.

मुख्यानधकारी, सवग संबनं धत नगरपनरषदा

14.

मुख्यानधकारी, सवग संबनं धत नगरपंचायती

15.

सवग नजल्हा कोषागार ऄनधकारी

16.

प्रधान सनचव, नगर नवकास नवभाग (1) यांचे स्वीय सहायक, मंिालय,
मुंबई.

17.

प्रधान सनचव नगर नवकास नवभाग (2) यांचे स्वीय सहायक, मंिालय,
मुंबई.

18.

ननवडनस्ती, (ननव-16)
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