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वाचा : 
1. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ-201६/ प्र.क्र.23/नभव-34, भद. 28 माचग, 2016. 
2. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ-201६/ प्र.क्र.२३/नभव-34, भद. 30 जानेवारी, 201७. 
3. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं नपाव-ै२०१७/प्र.क्र.६४/नभव-१६, भद. ३१ माचग, २०१७. 
4.  शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ-201६/ प्र.क्र.५६/नभव-34, भद. ३१ माचग, 2016. 
5. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ-201६/ प्र.क्र.५६/नभव-34, भद. २३ माचग, 201७. 
6. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ-201६/ प्र.क्र.५६/नभव-34, भद. ३० माचग, 201७.    

प्रस्तावना : 
 कें द्र शासनाच्या "स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)" च्या  धतीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 
अंमलबजावणी नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामध्ये सुरु आहे. या अभियानातंगगत हागणदारी मुक्त होणाऱ्या 
शहरासंाठी संदिीय क्रमांक १ येथील भदनाकं 28 माचग, 2016 च्या शासन भनणगयान्वये प्रोत्साहन अनुदानाची योजना 
जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्य ेसुधारणा करण्याबाबत संदिीय क्रमाकं 2 येथील 
भदनाकं ३० जानेवारी, 201७ च्या शासन भनणगयान्वये सुधाभरत सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

2. काटोल नगरपभरषदेस प्रोत्साहन अनुदानापैकी पभहल्या हप्तत्याचा भनधी रुपये ३०.०० लक्ष तसेच दुसऱ्या 
हप्तत्याचा भनधी रुपये ३०.०० लक्ष अनुक्रमे संदिीय क्रमाकं ४ येथील भदनाकं ३१ माचग, २०१६ व संदिीय क्रमाकं ५ 
येथील २३ माचग, २०१७ रोजीच्या शासन भनणगयान्वये भवतरीत करण्यात आला आहे. काटोल नगरपभरषद “ब” वगग 
नगरपभरषद असून काटोल नगरपभरषदेस पभहल्या हप्तत्याचा भनधी रुपये ४५.०० लक्ष तसेच दुसऱ्या हप्तत्याचा भनधी 
रुपये ४५.०० लक्ष अनुज्ञये आहे. तसेच कुळगाव-बदलापूर नगरपभरषदेस पभहल्या हप्तत्याचा भनधी रुपये ४५.०० लक्ष 
संदिीय क्रमाकं ६ येथील भदनाकं ३० माचग, २०१७ रोजीच्या शासन भनणगयान्वये भवतरीत करण्यात आला आहे. 
कुळगाव-बदलापूर नगरपभरषद “अ” वगग नगरपभरषद असून कुळगाव-बदलापूर नगरपभरषदेस पभहल्या हप्तत्याचा 
भनधी रुपये ६०.०० लक्ष अनुज्ञये आहे. 

३. उपरोक्त वस्तुस्स्थती भवचारात घेता, काटोल नगरपभरषदेस पभहल्या व दुसऱ्या हप्तत्याचा भमळून भवतरीत भनधी 
रुपये ६०.०० लक्ष व अनुज्ञये रुपये ९०.०० लक्ष मधील फरकाची रक्कम रुपय े३०.०० लक्ष तसेच कुळगाव-बदलापूर 
नगरपभरषदेस भवतरीत पभहल्या हप्तत्याचा भनधी रुपये ४५.०० लक्ष व अनुज्ञये ६०.०० लक्ष मधील फरकाची रक्कम 
रुपये १५.०० लक्ष असा एकूण रुपय े४५.०० लक्ष भनधी भवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.  



 

शासन भनणगय क्रमांकः स्वमअ- 201८ /प्र.क्र.११९/नभव-34 
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शासन भनणगय : 
 

प्रस्तावनेतील बाबींचा भवचार करुन, काटोल नगरपभरषदेस प्रोत्साहन अनुदानातील फरकाची रक्कम रुपये 
३०.०० लक्ष तसेच कुळगाव-बदलापूर नगरपभरषदेस प्रोत्साहन अनुदानातील फरकाची रक्कम रुपये १५.०० लक्ष 
असा एकूण रुपये ४५.०० लक्ष भनधी भवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  
2. प्रोत्साहन अनुदान म्हणनू भवतभरत करण्यात आलेला उपरोक्त भनधी सदंिीय क्रमाकं १ येथील भदनाकं 28 
माचग, 2016 च्या शासन भनणगयातील पभरच्छेद-1 (क) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठीच वापरता येईल. उक्त शासन 
भनणगयातील पभरच्छेद 1 (क) मधील बाबींवरील खचग सध्या प्रचभलत असलेल्या भनयमानुसार संबभधत सक्षम 
प्राभधकाऱ्याची मंजूरी घेवून करण्यात यावा. 
४. सदरचा खचग संदिाधीन क्रमाकं ३ येथील शासन भनणगयान्वय ेसन २०१६-१७ या आर्थथक वषात (2217 1301) 
या लेखाभशषातून आहभरत करून ठेवलेल्या भनधीतून िागभवण्यात यावा. काटोल व कुळगाव-बदलापूर नगरपभरषदेस 
अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदानातील फरकाची रक्कम भवतरीत करण्यासाठी सदर शासन भनणगयान्वये मंजूर करण्यात 
आलेला रुपये ४५.०० लक्ष एवढा भनधी आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई यानंी 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) याचं्याकडे सुपूदग करावा. 

५. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताकं  201804161710547625 असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करून 
काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
 
 

         (सुधाकर ज्ञा.बोबडे) 
                    उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रभत : 
1) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
2) मा.राज्यमंत्री, नगर भवकास यांच ेखाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा.मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
4) प्रधान सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
5) आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
6) भविागीय आयुक्त (सवग) 
7) भजल्हाभधकारी (संबभंधत) 
8) सह सभचव (अथगसंकल्प) नगर भवकास भविाग, मंुबई 
9) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मंुबई 
10) मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (संबंभधत) 
11) उप संचालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग) 
12) भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका  शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (संबंभधत) 
13) संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
14) अभधदान व लेखाभधकारी, फोटग, मंुबई. 
15) अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, वांदे्र, मंुबई.  
16) भनवडनस्ती, नभव-34, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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