चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जरिंोिंग बेस्ड
इंटेजिंव्ह प्लॅसिंर् व डे व्हलपमेंट हा पथदर्शी
कायगक्रम राबजवण्यािंाठी चांदा ते बांदा ही
योििंा राबजवण्यािं मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र र्शािंिं
जिंयोििं जवभार्
र्शुध्दीपत्रक क्रमांक : चांबायो-२०१७/प्र.क्र.१३५/का-१४१८
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रािर्ुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.
जद. 12 िुलै, २०१८
वाचा - (i) जिंयोििं जवभार्, र्शािंिं जिंर्गय क्र. डीएपी-१०१५/प्र.क्र.५१/का-१४८१,
जद.29 िूिं,2016.
(ii) जिंयोििं जवभार्, र्शािंिं जिंर्गय क्र. डीएपी-1015/प्र.क्र.51/का-1481,
जद.7 िुलै, 2017.
र्शुध्दीपत्रक
चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग जिल्ह्याकरीता चांदा ते बांदा या योििंे च्या र्शािंिं जिंर्गयामध्ये िेथे-िेथे
“िंाजवन्यपूर्ग योििंा” अिंे िंमूद केलेले आहे. तेथे-तेथे “िंाजवन्यपूर्ग कामे ” वाचावे. तिंेच जिंयोििं
जवभार्ाचे िंंदभाधीिं र्शािंिं जिंर्गय क्र.1 मधील ‘पजरच्छे द क्रमांक 6 (1-अ), 6 (1-ड)’ व ‘पजरच्छे द
क्रमांक 6 (2-ब), 6 (2-ड)’ तिंेच ‘पजरच्छे द क्रमांक 12’ पुढीलप्रमार्े वाचावे.
6. िंजमत्यांची कायगकक्षा :१) राज्यस्तरीय िंजमती:अ) जिल्ह्हास्तरीय िंजमतीिंे प्राधान्यक्रम व आर्थथक भारािंह तयार केलेल्ह्या प्रारुप
आराखड्यामधील प्रस्तावीत कामाचा जवचार करर्े , आवश्यक ते बदल िंुचजवर्े सकवा वाटतील
अर्शा जर्शफारर्शीिंह मान्यता दे र्े. िंंबंजधत प्रर्शािंकीय जवभार्ाच्या कोर्त्याही राज्यस्तरीय
योििंेत सकवा जिल्ह्हास्तरीय योििंेत िंमाजवष्ट्ट िंिंलेल्ह्या प्रस्तावीत कामांिंा जिल्ह्हास्तरीय
िंजमतीिंे “िंाजवन्यपूर्ग काम” म्हर्ूिं प्रमाजर्त करूिं प्रारुप मार्गदर्शगक िंूचिंांिंह प्रस्ताव
राज्यस्तरीय िंजमतीकडे जवचाराथग िंादर केल्ह्यािं अर्शा “िंाजवन्यपूर्ग काम” च्या जिल्ह्हास्तरीय
िंजमतीमाफगत अंमलबिावर्ी िंंदभात मार्गदर्शगक िंूचिंांिंा अंजतमत: मान्यता दे र्े.
ड) जवजवध योििंांचे स्वतंत्र अस्स्तत्व कायम ठे ऊिं योििंांखालील जिंधीच्या कृतीिंंर्माची
(Convergence) जर्शफारिं करर्े.
उवगजरत ब), क), इ), व ई) कायम राहील.
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२) जिल्ह्हास्तरीय िंजमती :ब) जिल्ह्हास्तरीय िंजमतीिंे प्रस्तावांची छािंिंी करुिं प्राधान्यक्रम व आर्थथक भारािंह
प्रारुप आराखडा तयार करुिं तो जर्शफारर्शीिंह राज्यस्तरीय िंजमतीिंमोर ठे वण्यािंाठी
जिंयोििं जवभार्ाकडे िंादर करावा. िंंबंजधत प्रर्शािंकीय जवभार्ाच्या कोर्त्याही राज्यस्तरीय
योििंेत सकवा जिल्ह्हास्तरीय योििंेत िंमाजवष्ट्ट िंिंलेल्ह्या प्रस्तावीत कामांिंा जिल्ह्हास्तरीय
िंजमतीिंे “िंाजवन्यपूर्ग काम” म्हर्ूिं प्रमाजर्त करूिं त्याची जिल्ह्हास्तरीय िंजमतीमाफगत
अंमलबिावर्ी िंंदभात प्रारूप मार्गदर्शगक िंूचिंांिंह प्रस्ताव राज्यस्तरीय िंजमतीच्या अंजतम
मान्यतेिंाठी िंादर करर्े.
ड) र्शािंिं जिंर्गय,जद.29 िूिं, 2016 मधील पजर. 2 (ड) मधील पजहल्ह्या वाक्यातील “महार्ाई
भत्ता” र्शब्द वर्ळण्यात यावा. तद्िंंतर पुढीलप्रमार्े वाचावे:“योििंेच्या

प्रभावी

अंमलबिावर्ीिंाठी

झालेल्ह्या

कामाचे

मुल्ह्यमापिं

करण्यािंाठी उपयुक्त माजहती व ज्ञािंाची भर पडावी व त्याबाबत िंजमती िंदस्यांिंा
आवश्यकतेिंुिंार भारतामध्ये तिंेच भारताबाहेर प्रजर्शक्षर् / अभ्यािं दौरा अिंुज्ञय
े
अिंेल. अभ्यािं दौरा/प्रवािं भत्ता/दै जिंक भत्ता प्रचजलत जिंयमािंुिंार अिंुज्ञय
े राजहल.
िंदर भेटी व / अभ्यािं दौ-यािंाठी येर्ारा खचग उपलब्ध जिंधीतूिं करण्यात यावा”.
उवगजरत ‘अ), ब), व क) कायम राहील.
12) िंाजवन्यपूर्ग बाबी:- ज्या त्या जिल्ह्यांची स्वतंत्र वैजर्शष्ट्ये अिंूिं त्याअिंुषंर्ािंे स्थाजिंक
र्रिा दे खील, वेर्वेर्ळ्या आहेत. यािंाठी काही “िंाजवन्यपूर्ग काम” करावी लार्तील.
जिल्ह्हास्तरीय िंजमतीिंे “िंाजवन्यपूर्ग काम” प्रमाजर्त करूिं त्यांच्या प्रारूप मार्गदर्शगक िंूचिंा
राज्यस्तरीय िंजमतीकडे जवचाराथग िंादर करावे. राज्यस्तरीय िंजमतीकडू िं अर्शा
“िंाजवन्यपूर्ग कामा” िंंदभात मार्गदर्शगक िंूचिंांबाबत अंजतमत: मान्यता प्राप्त झाल्ह्यावर
जिल्ह्हास्तरीय िंजमतीमाफगत पुढील कायगवाही करावी.
2.

जद. 7 िुलै,2017 रोिीच्या र्शािंिं जिंर्गयातील पजरच्छे द क्रमांक 3.1 मधील ‘क’

मधील िंुधारर्ा पुढीलप्रमार्े:चांदा ते बांदा योििंेिंाठीच्या राज्यस्तरीय िंजमतीिंे मान्य केलेल्ह्या प्रस्तावातील
योििंांिंाठी पजरच्छे द क्र.3.2 मधील “अ” व “ब” मध्ये िंमूद केल्ह्याप्रमार्े जिल्ह्हाजधकारी
चंद्रपूर व जिल्ह्हाजधकारी सिंधुदूर्ग यांिंी कायगवाही करावी.
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3.

जद. 7 िुलै, 2017 रोिीच्या र्शािंिं जिंर्गयातील पजरच्छे द क्रमांक 3.2 मधील ‘अ’

पुढीलप्रमार्े राहील:चांदा ते बांदा योििंे अंतर्गत जिल्ह्हास्तरीय िंजमतीिंे प्रस्तावीत केलेल्ह्या
आराखड्याला राज्यस्तरीय िंजमतीिंे मान्यता प्रदािं केल्ह्यावर िंदर आराखडा राज्यस्तरीय
प्रकल्ह्प व्यवस्थापिं कक्षामाफगत िंंबंजधत प्रर्शािंकीय जवभार्ांिंा पाठजवण्यात येईल.
राज्यस्तरीय िंजमतीिंे मंिूर केलेल्ह्या आराखड्यातील “िंाजवन्यपूर्ग कामांिंा” प्रर्शािंकीय
मान्यता दे ण्याचे अजधकार प्रचजलत जवत्तीय मयादे च्या अधीिं राहू िं जिल्ह्हाजधकारी यांिंा
अिंतील. अर्शा “िंाजवन्यपूर्ग कामा” च्या बाबतीत राज्यस्तरीय िंजमतीिंे अंजतमत: मान्यता
जदलेल्ह्या मार्गदर्शगक िंूचिंांिंुिंार अंमलबिावर्ी करण्यािंाठी आवश्यकतेिंुिंार “तांजत्रक
मान्यता” दे ण्याची िबाबदारी िंंबंजधत कायान्वयीिं यंत्रर्ेची राहील. अर्शावेळी “तांजत्रक
मान्यता” प्राधान्यािंे जदली िाईल या बाबतीत प्रर्शािंकीय जवभार्ाच्या अजधिंस्त जवभार् प्रमुख
/प्रादे जर्शक कायालय प्रमुख / कायालय प्रमुख यांचे स्तरावर िंजिंयंत्रर् करावे व याची
माजहती प्रर्शािंकीय जवभार्ाकडू िं राज्यस्तरीय िंजमतीकडे िंादर करावी.
4.

जद. 7 िुलै, 2017 रोिीच्या र्शािंिं जिंर्गयातील पजरच्छे द क्रमांक 3.2 मधील ‘ब’

पुढीलप्रमार्े राहील:जिल्ह्हा वार्थषक योििंा (िंवगिंाधारर्) च्या धतीवर स्थाजिंक स्वराज्य िंंस्थांकडील
(जिल्ह्हा पजरषद, िंर्रपाजलका, महािंर्रपाजलका, िंर्रपंचायत) कामे िंोडू िं चांदा ते बांदा
योििंेअंतर्गत घेण्यात येर्ा-या “िंाजवन्यपूर्ग काम” जर्शवाय इतर “जिंयजमत कामे” ज्या
बाबतीत राज्यस्तरीय िंजमतीकडू िं “मार्गदर्शगिं” प्राप्त करर्े आवश्यक िंाही अर्शा जिंयजमत
कामांच्या बाबतीत प्रर्शािंकीय मान्यता दे ण्याचे प्रर्शािंकीय जवभार्ांचे व त्यांच्या क्षेजत्रय
यंत्रर्ांचे िंवग अजधकार जिल्ह्हाजधकारी यांिंा जिल्ह्हा वार्थषक योििंा (िंवगिंाधारर्) च्या धतीवर
अिंतील. तथाजप, अर्शा जिंयजमत कामांच्या बाबतीत जिल्ह्हा वार्थषक योििंा (िंवगिंाधारर्)
च्या धतीवर जिल्ह्हाजधकारी यांिंी प्रचजलत आर्थथक मयादे च्या अजधिं राहू िं िंंबंजधत
प्रर्शािंकीय जवभार्ािंे जिंर्गजमत केलेल्ह्या मार्गदर्शगक िंूचिंांप्रमार्े प्रर्शािंकीय मान्यता दे ण्याची
कायगवाही करावी.
५.

जिंयोििं

जवभार्,

र्शािंिं

जिंर्गय

क्र.

डीएपी-1015/प्र.क्र.51/का-1481,

जद.२९ िूिं,२०१६ व जद.७ िूलै, २०१७ च्या र्शािंिं जिंर्गयािं जवत्त जवभार्ािंे कायोत्तर मान्यता
प्रदािं केली आहे.
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६.

िंदर र्शािंिं जिंर्गय जवत्त जवभार्ाच्या अिंौपचारीक िंंदभग क्रमांक २०१/२०१८/व्यय-८,

जद.२७/६/२०१८ अन्वये जवत्त जवभार्ाच्या िंहमतीिंे जिंर्गजमत करण्यात येत आहे .
७.

िंदर र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक र्शािंिंाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबिंाईटवर

उपलब्ध करण्यात आला अिंुिं त्याचा िंंकेतांक क्रमांक 201807121540495916 अिंा आहे.
हे र्शुध्दीपत्रक जडिीटल स्वाक्षरीिंे िंाक्षांजकत करुिं काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्शािंुिंार व िंावािंे,

Vijesing
Fattesing Vasave

Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a7de9682e22326e67a2c7e4125e658721c298
e35048adffdff595b37a1b194aa, cn=Vijesing Fattesing
Vasave
Date: 2018.07.12 15:46:50 +05'30'

(जव. फ. विंावे )
उप िंजचव, महाराष्ट्र र्शािंिं
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे िंजचव,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधािं िंजचव
3. मा. मंत्री (जिंयोििं) यांचे खािर्ी िंजचव,
4. मा. राज्यमंत्री (जिंयोििं) यांचे खािर्ी िंजचव,
5. िंवग मा. मंत्री आजर् राज्यमंत्री,
6. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जवधािं िंभा, जवधािं भविं, मुंबई,
7. मा. िंभापती, महाराष्ट्र जवधािं पजरषद, जवधािं भविं, मुंबई,
8. मुख्य िंजचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
9. िंवग अपर मुख्य िंजचव/प्रधािं िंजचव/िंजचव, मंत्रालयीिं प्रर्शािंकीय जवभार्,
10. िंवग जवभार्ीय आयुक्त,
11. जिल्ह्हाजधकारी व िंदस्य िंजचव, जिल्ह्हा जिंयोििं िंजमती, चंद्रपूर/सिंधुदुर्ग,
12. मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिल्ह्हा पजरषद, चंद्रपूर /सिंधुदुर्ग,
13. उपायुक्त (जिंयोििं), जवभार्ीय आयुक्तांचे कायालय, कोकर् जवभार् व
िंार्पूर जवभार्,
14. जिल्ह्हा जिंयोििं अजधकारी, जिल्ह्हा जिंयोििं िंजमती, जिल्ह्हाजधकारी कायालय, चंद्रपूर
/सिंधुदुर्ग,
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ व २ (लेखा व अिंुज्ञय
े ता/लेखापजरक्षा),
मुंबई/िंार्पूर,
16. िंवग िंह िंजचव/उप िंजचव/अवर िंजचव, जिंयोििं जवभार्, मंत्रालय, मुंबई,
17. प्रधािं िंजचव (जिंयोििं) यांचे वजरष्ट्ठ स्वीय िंहाय्यक,
18. कायािंिं १४१८ (जिंवडिंस्ती)
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