
लखेािशष 2515  1238 (मा. लोक ितिनध नी 
सुचिवले या ामीण भागातील गावांतगत 
मूलभतू सुिवधा पुरिवणे) अतंगत िद.01 एि ल, 
2021 पासून मंजूर केललेी कामे र  
करणेबाबत.  

महारा  शासन 
ाम िवकास िवभाग 

शासन िनणय माकंः िवकास-2022/ . .227/योजना-6 
बाधंकाम भवन, 25 मझबान पथ, फोट, मुंबई  - 400001 

िदनाकं: 12 ऑ टोबर, 2022 

वाचा :-  
1) मा. मु य सिचव, महारा  रा य याचंी िद.18.7.2022 व 21.7.2022 रोजीची िट पणी 
2) शासन प  माकंः िवकास-2022/ . .227/योजना-6, िद.19.07.2022 
3) शासन प  माकंः िवकास-2022/ . .227/योजना-6, िद.25.07.2022 

शासन िनणय:-  
मा. मु य सिचव, महारा  रा य यां या संदभ धीन .1 येथील िट पणी वये िदले या 

िनदशास अनुस न सदंभ धीन .2 व 3 यथेील िद.19.07.2022 व 25.07.2022 रोजी या 

प ा वये लखेािशष 2515 1238 (मा.लोक ितिनध नी सुचिवले या ामीण भागातील गावातंगत 

मूलभतू सुिवधा पुरिवणे) अंतगत िद.01 एि ल, 2021 पासून मंजूर केले या कामापंैकी या कामाचं े

काय रंभ आदेश िदलेले नाहीत कवा काय रंभ आदेश देऊनही कामे सु  झालेली नाहीत, अशा सव 

कामानंा थिगती दे यात आलेली आहे.  

अशा थिगत कामाचंी यादी सव िज हा पिरषद व सावजिनक बाधंकाम मंडळ याचंेकडून 

ा त झाली आहे, ती सव कामे या दारे र  कर यात  येत आहेत. 

2. सदर शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर 

उपल ध कर यात आला असून याचा संकेताक 202210121139447120 असा आहे. हा शासन 

िनणय िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात येत आहे.  

महारा ाच ेरा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,  
 

 
      (का. गो. वळवी) 
 उप सिचव, महारा  शासन 

ित, 
1) मा. रा यपाल, महारा  रा य, राजभवन, मुंबई 
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2) मा. मु यमं ी, महारा  रा य, मं ालय, मुंबई 
3) मा. उपमु यमं ी, महारा  रा य, मं ालय, मुंबई 
4) मा. मं ी/रा यमं ी (सव), महारा  रा य, मं ालय, मुंबई 
5) मा. सभापती/उप सभापती, महारा  िवधान पिरषद, मुंबई  
6) मा. अ य /उपा य , महारा  िवधानसभा, मुंबई 
7) मा. िवरोधी प नेता, महारा  िवधानसभा/िवधान पिरषद 
8) मा. अ य , िज हा पिरषद (सव) 
9) मा. िवधानसभा/िवधानपिरषद सद य (सव), िवधानमंडळ, मुंबई 
10) महालेखापाल, (लेखा परी ा/लेखा व अनु येता), महारा -1/2, मुंबई/नागपूर 
11) िवभागीय आयु त, महसुल िवभाग (सव) 
12) िज हािधकारी (सव) 
13) मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव) 
14) अधी क अिभयंता, सावजिनक बाधंकाम मंडळ (सव) 
15) अितिर त मु य कायकारी अिधकारी/उप मु य कायकारी अिधकारी (पं),  

िज हा पिरषद (सव) 
16) कायकारी अिभयंता, सावजिनक बाधंकाम िवभाग (सव) 
17) कायकारी अिभयंता, बाधंकाम िवभाग, िज हा पिरषद (सव)  
18) िनवडन ती (योजना-6) 
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