
 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
हागणदारी मुक्त झालले्या नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थाना प्रोत्साहन अनुदानाचा 30% 
भहश्याचा 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 :  30 ऑगस्ट, 2016 

वाचा : 
      शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ-201६/ प्र.क्र.23/नभव-34, भदनाकं 28 माचग,2016. 

प्रस्तावना : 
 कें द्र शासनाच्या " स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)" च्या धतीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची 
अंमलबजावणी राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामध्ये सुरु आहे. या अभियानातंगगत हागणदारी मुक्त 
होणाऱ्या शहरासंाठी संदिीय भदनाकं 28 माचग,2016 च्या शासन भनणगयान्वये प्रोत्साहन अनुदानाची योजना 
जाहीर करण्यात आलेली आहे.  

2. या अभियानातंगगत 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% भनधी पभहला हप्ता म्हणनू भवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन 
होती. 

शासन भनणगय : 
 

प्रस्तावनेतील बाबींचा भवचार करुन, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत हागणदारी मुक्त 
झालेल्या व राज्यस्तरीय सभमतीमार्ग त करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये हागणदारी मुक्त झाल्याचे भदसून 
आलेल्या नगरपभरषदा / नगरपंचायती यानंा अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदान रकमेच्या 30% रकमेचा पभहला हप्ता 
देण्यासाठी रुपये 13,0५,००,000/- (रूपये तेरा कोटी पाच लक्ष र्क्त) एवढा भनधी भवतरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  

2. प्रोत्साहन अनुदानाचा सदर भनधी पुढील नगरपभरषदा/ नगरपंचायतीना त्याचं्या नावासमोरील रकाना 
5 मध्ये दशगभवण्यात आल्यानुसार भवतरीत करण्यात यावा.  
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अ.क्र. नगरपभरषद/ 
नगरपंचायतीं 

वगग अनुज्ञेय प्रोस्ताहन 
अनुदान 

प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
अनुज्ञेय भनधीच्या 30% 

प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
उवगरीत 70%  भनधी 

1 2 3 4 5 6 
1 नंदूरबार अ 200.00 60.00 140.00 
2 बारामती अ 200.00 60.00 140.00 
3 तळेगाव-दािाडे ब 150.00 45.00 105.00 
4 संगमनेर ब 150.00 45.00 105.00 
5 लोणावळा ब 150.00 45.00 105.00 
6 िोर ब 150.00 45.00 105.00 
7 पंढरपूर ब 150.00 45.00 105.00 
8 भवटा ब 150.00 45.00 105.00 
9 इस्लामपूर ब 150.00 45.00 105.00 

10 खेड क 100.00 30.00 70.00 
11 मालवण क 100.00 30.00 70.00 
12 मुरगुड क 100.00 30.00 70.00 
13 राजापूर क 100.00 30.00 70.00 
14 वडगाव क 100.00 30.00 70.00 
15 इंदापूर क 100.00 30.00 70.00 
16 भशरूर क 100.00 30.00 70.00 
17 जेजुरी क 100.00 30.00 70.00 
18 सासवड क 100.00 30.00 70.00 
19 िगुर क 100.00 30.00 70.00 
20 दापोली क 100.00 30.00 70.00 
21 गुहागर क 100.00 30.00 70.00 
22 कजगत क 100.00 30.00 70.00 
23 माथेरान क 100.00 30.00 70.00 
24 त्रत्रबक क 100.00 30.00 70.00 
25 कळमेश्वर क 100.00 30.00 70.00 
26 मौदा क १0०.00 30.00 70.00 
27 नरखेड क १0०.00 30.00 70.00 
28 खापा क १०0.00 30.00 70.00 
29 देवरूख क 100.00 30.00 70.00 
30 लांजा क १००.00 30.00 70.00 
31 सटाणा क १००.00 30.00 70.00 
32 देवळाली-प्रवरा क १००.00 30.00 70.00 
33 दौंड क १००.00 30.00 70.00 
34 जुन्नर क १००.00 30.00 70.00 
35 आष्ट्टा क १००.00 30.00 70.00 
36 तासगाव क १००.00 30.00 70.00 
37 कणकवली क १००.00 30.00 70.00 
38 सावतंवाडी क १००.00 30.00 70.00 

एकूण 4350.00 1305.00 3045.00 
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3. प्रोत्साहन अनुदान म्हणनू भवतभरत करण्यात आलेला उपरोक्त भनधी संदिीय भदनाकं 28 माचग, 2016 
च्या शासन भनणगयातील पभरच्छेद-1 (क) मध्य े नमूद केलले्या 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 भनधी आहभरत करण्यासाठी संचालक, राज्य अभियान स्वच्छ अभियान (नागरी) यानंा आहरण 
व संभवतरण  अभधकारी तसेच भनयंत्रक अभधकारी म्हणनू घोभषत करण्यात येत आहे.  त्यानंी सदर रकमेचे देयक 
तयार करुन ते अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई याचंेकडे सादर करुन सदर भनधी आहभरत करुन घ्यावा व 
त्यानंतर सदर भनधीचे भवतरण पभरच्छेद 2 मधील रकाना 5 मध्ये दशगभवल्यानुसार संबभधत नागरी स्वराज्य 
संस्थाना तात्काळ करण्यात याव.े 

५. सदरचा शासन भनणगय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 201६/प्र.क्र.8९/अथग-3 भदनाकं २० 
एभप्रल, 201६ अन्वये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आलेल्या अभधकारान्वये भनगगभमत करण्यात येत 
आहे. 

६. भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 201६/प्र.क्र. 8९/अथग-3 भदनाकं २० एभप्रल, 201६ अन्वये 31, 
वतेनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खचग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाले असून सदर 
पभरपत्रकातील पभरच्छेद 7 ते 18 पैकी 7 अ, 7 ब, 8, ९, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 या प्रकरणी 
लागू नाही.  

७. भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 201६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं १० मे, 201६ मधील 
पभरच्छेद ब मधील 2 नुसार भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 201६/प्र.क्र.8९/अथग-3 भदनाकं २० एभप्रल, 
201६ च्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं १, 2, 4, ५, 6, 7, 8  या प्रकरणी लागू नाही.  

८. भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 201६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं १० मे, 201६ मधील 
पभरच्छेद ब मधील 3 नुसार भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 201६/प्र.क्र.8९/अथग-3 भदनाकं २० एभप्रल, 
201६ रोजीच्या पभरपत्रकात नमूद पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते भक, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर भदनाकं २० 
एभप्रल, 201६ रोजीच्या पभरपत्रकात नमूद पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं 9 संदिातील तपासणी सुचीमधील 
अनुक्रमाकं ३, 4, ५, 6, 7, 8, 9, 10 या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर अनुक्रमाकं 9 संदिातील तपासणी 
सुचीमधील अनुक्रमाकं 1, 2 मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पूतगता होत आहे. तसेच शासन पभरपत्रक 
भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-201६/प्र.क्र.8९/अथग-3, भदनाकं २० एभप्रल, 201६ मधील लागू असलेल्या सवग 
अटींची पूतगता होत आहे. 
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९. भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 201६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं १० मे, 201६ मधील 
पभरच्छेद अ मध्य ेनमूद अनुक्रमाकं ६, ७, ८, ९ सदर प्रकरणी लागू होत नाही. अनुक्रमाकं १ ते ५ बाबतची 
माभहती पुढील प्रमाणे आहे.  

(1) भविागास प्रदान भवत्तीय अभधकार:- भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं- 201६/प्र.क्र.8९/अथग-3 
भदनाकं २० एभप्रल, 201६ मधील ७ क अन्वये ३१ वतेनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खचग 
करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाले आहेत. 

(2) मंजूर भनधी:- मागणी क्रमांक एर्-2 2217, नगर भवकास, 80 सवगसाधारण, 192 नगरपभरषदानंा 
सहाय्यक (00) (42) नगर पभरषदानंा वभैशष्ट्टयपूणग कामासंाठी भवशेष अनुदान 31 सहाय्यक अनुदाने 
(2217 1301) (वतेनेतर) योजनातंगगत या लेखाशीषाखाली सन २०१६-१७ या आर्थथक वषाकभरता 
उपलब्ध तरतुदीतून रुपय े१३.०५ कोटी भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 

(3) मागील ३ मभहन्यापूवी भदलेल्या अनुदानापैकी ७५% त्रकवा अभधक भनधी खचग झाला आहे:- या 
योजनेंतगगत सदर प्रयोजनासाठी मागील ३ मभहन्यापूवी प्रस्ताभवत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा 
भनधी भवतरीत करण्यात आलेला नाही.  

(4) ज्या लेखाशीषाखाली अनुदान भवतरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाभशषांतगगत १ वषापूवीचे संभक्षप्त 
देयक प्रलंभबत नाही:- उपरोक्त नमूद लेखाभशषांतगगत १ वषापूवीचे संभक्षप्त देयक प्रलंभबत नाही. 

(5) स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा अनुदान देताना त्याचं्याकडून राज्य शासनास येणे नाही त्रकवा येणे रक्कम 
समायोभजत करण्यात आली आहे:- स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत हागणदारी मुक्त 
झालेल्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाना प्रोत्साहन अनुदान द्यावयाचे असल्याने सदर रक्कम 
समायोभजत करणे उभचत होणार नाही.  

 

१०. सदरचा खचग मागणी क्रमाकं एर्-2 "2217, नगर भवकास, 80 सवगसाधारण,192 नगरपभरषदांना 
सहाय्यक (00)(42) नगर पभरषदानंा वभैशष्ट्टयपूणग कामासंाठी भवशेष अनुदान 31 सहाय्यक अनुदाने  (2217 
1301) (वतेनेतर)" या लेखाभशषाखाली सन २०१६-१७ या वषासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून 
िागभवण्यात यावा. 
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11. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201608301821229325  असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाभंकत करुन 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) नगराध्यक्ष, नगरपभरषदा/ नगरपंचायती (सवग) 
4) मा.मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
5) आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
6) सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
7) भविागीय आयुक्त (सवग) 
8) भजल्हाभधकारी (सवग) 
9) आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
10) सह सभचव (अथगसंकल्प) नगर भवकास भविाग, मंुबई 
11) महासंचालक, माभहती व जनसंपकग  भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
12)  राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मंुबई 
13) मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग) 
14) उप संचालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग) 
15) भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका  शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग) 
16) भनवडनस्ती, नभव-34, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
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