
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
हागणदारी मुक्त झालले्या ११७ नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थाना अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदानापैकी 
30% रकमेचा पभहला हप्ता भवतभरत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणगय क्रमाकं: स्वमअ- 2016 /प्र.क्र.56/नभव-34, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई 
भदनाकं- 1९ जुलै, २01७ 

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.     

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. या अभियानाच्या अंमलबजावणीपासून आतापयंत हागणदारी मुक्त झालेल्या शहरापंैकी राज्यस्तरीय 
सभमतीमार्ग त करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये जी शहरे हागणदारी मुक्त झाल्याचे भदसून आली आहेत,  अशा 
शहरानंा अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदान रकमेच्या 30% भनधीचा पभहला हप्ता भवतरीत करण्यात आला आहे. स्वच्छ 
महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या अंमलबजावणीतील पुढील टप्प्यात हगणदारी मुक्त घोभित झालेल्या ११७ नागरी 
स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदानापैकी 30% भनधी भवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
भवचाराधीन होती. 
 

शासन भनणगय : 
 

प्रस्तावनेतील बाबींचा भवचार करुन, सन 2017-2018 या आर्थथक विात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
अंतगगत नव्याने हागणदारी मुक्त झालेल्या व राज्यस्तरीय सभमतीमार्ग त करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये हागणदारी 
मुक्त झाल्याचे भदसून आलेल्या 117 नगरपभरिदा/नगरपंचायती यानंा अनुज्ञेय प्रोत्साहन अनुदान रकमेच्या 30% 
रकमेचा पभहला हप्ता देण्यासाठी रुपये 42,00,00,000/- (रूपये बेचाळीस कोटी र्क्त) एवढा भनधी भवतरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  
2. या शासन भनणगयासोबत जोडलेल्या भववरणपत्रात नमुद नगरपभरिदा/ नगरपंचायतीना त्याचं्या नावासमोरील 
रकाना क्रमाकं ५ मध्य े दशगभवण्यात आलेल्या एकूण प्रोत्साहन अनुदानापैकी 30% भनधी रकाना क्रमाकं ६ मध्य े
दशगभवण्यात आल्यानुसार भवतरीत करण्यात यावा.      
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3. 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. राज्यातील 117 नगरपभरिदा/नगरपंचायती यानंा अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदानापैकी 30% रकमेचा पभहला 
हप्ता देण्यासाठी सदर शासन भनणगयान्वये मंजूर करण्यात आलेला रुपये 42,00,00,000/- (रूपये बेचाळीस कोटी 
र्क्त) एवढा भनधी आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरिद प्रशासन सचंालनालय, 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  201707191553134825 असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून 
काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
 
 
 

         (सुधाकर ज्ञा.बोबडे) 
                    उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रभत : 
1) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
2) मा.राज्यमंत्री, नगर भवकास याचंे 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, नगरपभरिद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
6) भविागीय आयुक्त (सवग) 
7) भजल्हाभधकारी (संबंभधत) 
8) सह सभचव (अथगसंकल्प) नगर भवकास भविाग, मंुबई 
9) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मंुबई 
10) मुख्याभधकारी, नगरपभरिदा / नगरपंचायती (संबंभधत) 
11) उप संचालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग) 
12) भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका  शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (संबंभधत) 
13) संचालक, लेखा व कोिागारे, मंुबई. 
14) अभधदान व लेखाभधकारी, र्ोटग, मंुबई. 
15) अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, वादें्र, मंुबई.  
16) मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकण िवन, नवी मंुबई. 
17) भनवडनस्ती, नभव-34, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
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भववरणपत्र. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत हागणदारी मुक्त झालले्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाना अनुज्ञेय प्रोत्साहन 
अनुदानाचा 30% रकमेचा पभहला हप्ता भवतभरत करण्याबाबतच्या शासन भनणगय क्र: स्वमअ-२०१६/प्र. क्र. ५६/नभव-३४, 
भदनांक १९ जुल,ै २०१७ सोबतचे भववरणपत्र.  

          (रूपये कोटीत) 
अ.क्र. नगरपभरिद/ 

नगरपंचायतीं 
वगग भजल्हा एकूण अनुज्ञेय 

प्रोत्साहन 
अनुदान 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 

भवतरीत करावयाचा 
30% भनधी 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 
उवगरीत 70% 

भनधी 
1 2 3 4 5 6 7 

1 अचलपरू अ अमरावती 2.00 0.60 1.40 

2 उदगीर अ लातूर 2.00 0.60 1.40 

3 उस्मानाबाद अ उस्मानाबाद 2.00 0.60 1.40 

4 अंबरनाथ अ ठाणे 2.00 0.60 1.40 

5 वधा अ वधा 2.00 0.60 1.40 

6 िसुावळ अ जळगांव 2.00 0.60 1.40 

7 इचलकरंजी अ कोल्हापरू 2.00 0.60 1.40 

8 अकोट ब अकोला 1.50 0.45 1.05 

9 मुर्थतजापरू ब अकोला 1.50 0.45 1.05 

10 अंजनगांव-सुजी ब अमरावती 1.50 0.45 1.05 

11 वरुड ब अमरावती 1.50 0.45 1.05 

12 कारंजा ब वाभशम 1.50 0.45 1.05 

13 वाभशम ब वाभशम 1.50 0.45 1.05 

14 भदग्रस ब यवतमाळ 1.50 0.45 1.05 

15 वणी ब यवतमाळ 1.50 0.45 1.05 

16 पैठण ब औरंगाबाद 1.50 0.45 1.05 

17 कन्नड ब औरंगाबाद 1.50 0.45 1.05 

18 भसल्लोड ब औरंगाबाद 1.50 0.45 1.05 

19 वजैापरू ब औरंगाबाद 1.50 0.45 1.05 

20 अंबजेोगाई ब बीड 1.50 0.45 1.05 

21 बसमत ब हहगोली 1.50 0.45 1.05 

22 हहगोली ब हहगोली 1.50 0.45 1.05 
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अ.क्र. नगरपभरिद/ 
नगरपंचायतीं 

वगग भजल्हा एकूण अनुज्ञेय 
प्रोत्साहन 
अनुदान 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 

भवतरीत करावयाचा 
30% भनधी 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 
उवगरीत 70% 

भनधी 
1 2 3 4 5 6 7 

23 अहमदपरू ब लातूर 1.50 0.45 1.05 

24 देगलुर ब नांदेड 1.50 0.45 1.05 

25 सेल ु ब परिणी 1.50 0.45 1.05 

26 डहाण ु ब पालघर 1.50 0.45 1.05 

27 पालघर ब पालघर 1.50 0.45 1.05 

28 रत्नाभगरी ब रत्नाभगरी 1.50 0.45 1.05 

29 िद्रावती ब चंद्रपरू 1.50 0.45 1.05 

30 आवी ब वधा 1.50 0.45 1.05 

31 श्रीरामपरू ब अहमदनगर 1.50 0.45 1.05 

32 अमळनेर ब जळगांव 1.50 0.45 1.05 

33 चाळीसगांव ब जळगांव 1.50 0.45 1.05 

34 चेापडा ब जळगांव 1.50 0.45 1.05 

35 पाचोरा ब जळगांव 1.50 0.45 1.05 

36 शहादे ब नंदुरबार 1.50 0.45 1.05 

37 मनमाड ब नाभशक 1.50 0.45 1.05 

38 भसन्नर ब नाभशक 1.50 0.45 1.05 

39 र्लटण ब सातारा 1.50 0.45 1.05 

40 तेल्हारा क अकोला 1.00 0.30 0.70 

41 चांदुर रेल्व े क अमरावती 1.00 0.30 0.70 

42 चांदुर बाजार क अमरावती 1.00 0.30 0.70 

43 दयापरू क अमरावती 1.00 0.30 0.70 

44 धामणगांव क अमरावती 1.00 0.30 0.70 

45 मोशी क अमरावती 1.00 0.30 0.70 

46 जळगाव जामोद क बलुढाणा 1.00 0.30 0.70 

47 मंगळुरपीर क वाभशम 1.00 0.30 0.70 

48 दारव्हा क यवतमाळ 1.00 0.30 0.70 

49 नेर क यवतमाळ 1.00 0.30 0.70 
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अ.क्र. नगरपभरिद/ 
नगरपंचायतीं 

वगग भजल्हा एकूण अनुज्ञेय 
प्रोत्साहन 
अनुदान 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 

भवतरीत करावयाचा 
30% भनधी 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 
उवगरीत 70% 

भनधी 
1 2 3 4 5 6 7 

50 पांढरकवडा क यवतमाळ 1.00 0.30 0.70 

51 गंगापरू क औरंगाबाद 1.00 0.30 0.70 

52 रु्लंब्री (नपं) क औरंगाबाद 1.00 0.30 0.70 

53 सोयगांव (नपं) क औरंगाबाद 1.00 0.30 0.70 

54 धारुर क बीड 1.00 0.30 0.70 

55 गेवराई क बीड 1.00 0.30 0.70 

56 केज (नपं) क बीड 1.00 0.30 0.70 

57 अंबड क जालना 1.00 0.30 0.70 

58 िोकरदन क जालना 1.00 0.30 0.70 

59 परतरु क जालना 1.00 0.30 0.70 

60 औसा क लातूर 1.00 0.30 0.70 

61 भनलंगा क लातूर 1.00 0.30 0.70 

62 अधापरू (नपं) क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

63 िोकर क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

64 भबलोली क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

65 धमाबाद क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

66 हदगांव क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

67 कंधार क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

68 भकनवट क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

69 कंुडलवाडी क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

70 लोहा क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

71 माहुर (नपं) क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

72 मुदखेड क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

73 मुखेड क नांदेड 1.00 0.30 0.70 

74 िमु क उस्मानाबाद 1.00 0.30 0.70 

75 कळंब क उस्मानाबाद 1.00 0.30 0.70 

76 मुरुम क उस्मानाबाद 1.00 0.30 0.70 
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अ.क्र. नगरपभरिद/ 
नगरपंचायतीं 

वगग भजल्हा एकूण अनुज्ञेय 
प्रोत्साहन 
अनुदान 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 

भवतरीत करावयाचा 
30% भनधी 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 
उवगरीत 70% 

भनधी 
1 2 3 4 5 6 7 

77 परांडा क उस्मानाबाद 1.00 0.30 0.70 

78 तुळजापरू क उस्मानाबाद 1.00 0.30 0.70 

79 उमरगा क उस्मानाबाद 1.00 0.30 0.70 

80 मानवत क परिणी 1.00 0.30 0.70 

81 मोखाडा (नपं) क पालघर 1.00 0.30 0.70 

82 माणगांव (नपं) क रायगड 1.00 0.30 0.70 

83 म्हसळा (नपं) क रायगड 1.00 0.30 0.70 

84 श्रीवधगन क रायगड 1.00 0.30 0.70 

85 उरण क रायगड 1.00 0.30 0.70 

86 अभलबाग क रायगड 1.00 0.30 0.70 

87 मुरबाड (नपं) क ठाणे 1.00 0.30 0.70 

88 शहापरू (नपं) क ठाणे 1.00 0.30 0.70 

89 ब्रह्मपरुी क चंद्रपरू 1.00 0.30 0.70 

90 मुल क चंद्रपरू 1.00 0.30 0.70 

91 देवरी (नप)ं क गोंभदया 1.00 0.30 0.70 

92 भतरोडा क गोंभदया 1.00 0.30 0.70 

93 हहगणा (नपं) क नागपरू 1.00 0.30 0.70 

94 कुही (नपं) क नागपरू 1.00 0.30 0.70 

95 हसदी-रेल्व े क वधा 1.00 0.30 0.70 

96 राहता-हपपळस क अहमदनगर 1.00 0.30 0.70 

97 राहुरी क अहमदनगर 1.00 0.30 0.70 

98 श्रीगोंदा क नाभशक 1.00 0.30 0.70 

99 हसदखेडा (नपं) क धुळे 1.00 0.30 0.70 

100 िडगांव क जळगांव 1.00 0.30 0.70 

101 धरणगांव क जळगांव 1.00 0.30 0.70 

102 एरंडोल क जळगांव 1.00 0.30 0.70 

103 पारोळा क जळगांव 1.00 0.30 0.70 
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अ.क्र. नगरपभरिद/ 
नगरपंचायतीं 

वगग भजल्हा एकूण अनुज्ञेय 
प्रोत्साहन 
अनुदान 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 

भवतरीत करावयाचा 
30% भनधी 

एकूण प्रोत्साहन 
अनुदानांपैकी 
उवगरीत 70% 

भनधी 
1 2 3 4 5 6 7 

104 यावल क जळगांव 1.00 0.30 0.70 

105 नवापरू क नंदुरबार 1.00 0.30 0.70 

106 इगतपरुी क नाभशक 1.00 0.30 0.70 

107 नांदगांव क नाभशक 1.00 0.30 0.70 

108 चाकण क पणेु 1.00 0.30 0.70 

109 जत क सांगली 1.00 0.30 0.70 

110 कवठे-महाकाळ (नपं) क सांगली 1.00 0.30 0.70 

111 खानापरू (नपं) क सांगली 1.00 0.30 0.70 

112 पलुस क सांगली 1.00 0.30 0.70 

113 भशराळा (नपं) क सांगली 1.00 0.30 0.70 

114 कोरेगांव (नपं) क सातारा 1.00 0.30 0.70 

115 मेढा (नप)ं क सातारा 1.00 0.30 0.70 

116 वडुज (नपं) क सातारा 1.00 0.30 0.70 

117 पाटण क सातारा 1.00 0.30 0.70 

एकूण 140.00 42.00 98.00 

 
 
. 
 
 


		2017-07-19T15:48:39+0530
	Sudhakar Dnyandeo Bobade




