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अमरावती व अकोला महानर्रपानलकेस
नवतरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
र्ृहननमाण नवभार्
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.७८/र्ृननधो-२.
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२.
नद. 03 जानेवारी, २०१७.
वाचा - शासन ननणगय समक्रमांक नदनांक-२९ नडसेंबर,२०१६.
शासन शुध्दीपत्रक :केंद्र शासनाकडू न प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेला ननधी अमरावती व अकोला
महानर्रपानलकेस नवतरीत करण्याबाबत नद.२९ नडसेंबर,२०१६ रोजी शासन ननणगय ननर्गनमत करण्यात
आला आहे. सदर शासन ननणगयातील पनरच्छे द क्र.२ मधील
या प्रयोजनावर होणारा खचग मार्णी क्र.क्यु-३ मुख्य लेखाशीर्ग २२१६,र्ृहननमाण, ८०सवगसाधारण, १०३ र्ृहननमाण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सवांसाठी घरे (०८) (०१) सवांसाठी घरे अंमलबजावणी यंत्रणा सहाय्यक अनुदाने केंद्र नहस्सा (६०%) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या
लेखाशीर्ाऐवजी खालीलप्रमाणे लेखाशीर्ग वाचण्यात यावे.
“या प्रयोजनावर होणारा खचग मार्णी क्र.क्यु-३ मुख्य लेखाशीर्ग २२१६,र्ृहननमाण, ८०सवगसाधारण, १०३ र्ृहननमाण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सवांसाठी घरे (०८) (०१) सवांसाठी घरे अंमलबजावणी यंत्रणा सहाय्यक अनुदाने (२२१६ २९९६) केंद्र नहस्सा (६०%) ३१ सहाय्यक अनुदाने
(वेतनेत्तर)”
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201701031635244509 असा आहे . हे शुध्दीपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन ननर्गनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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शासनाचे अवर सनचव
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवन (पत्राने)
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसनचव,मंत्रालय, मुंबई-३२.
3. मा.मंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
4. मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.७८/र्ृननधो-२

5. मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय, नवधानभवन, मुंबई.
6. मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरर्द, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय, नवधानभवन, मुंबई.
7. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
8. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग मुंबई-५१.
9. आयुक्त, अकोला व अमरावती महानर्रपानलका.
10. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षा) मुंबई.
11. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षा) नार्पूर.
12. नजल्हा कोर्ार्ार अनधकारी, अकोला व अमरावती.
13. उप सनचव, नवत्त नवभार्(कायासन अथग-३), मुंबई-३२.
14. सह सनचव, भारत सरकार, आवास आनण शहरी र्नरबी उपशमन मंत्रालय, ननमाण भवन,नवी
नदल्ली-११००११ (नोंदणीकृत डाकेने)
15. सह संचालक, लेखा व कोर्ार्रे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर,
मुंबई.
16. ननवडनस्ती/र्ृननधो-२ कायासन, र्ृहननमाण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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