
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 शुभिपत्रक क्रमाकं : स्वमअ- 2016 /प्र.क्र.56/नभव-34, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 
4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई- 400 032 

भदनाकं- ०६ फेब्रवुारी, २01७ 
वाचा : 

शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग समक्रमाभंकत भदनाकं १६ जानेवारी, 201७. 
 

शासन शुभिपत्रक : 
उपरोक्त संदिीय भदनाकं १६ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन भनणगयामधील पभरच्छेद क्रमाकं 

४ आभण पभरच्छेद क्रमाकं ६ ते १० पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावते. 
 

4. शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-201६/प्र.क्र.8९/अथग-3, भदनाकं २० 
एभप्रल, 201६ नुसार भविागास प्रदान करण्यात आलेल्या भवत्तीय अभधकारानुसार सदरचा 
शासन भनणगय भनगगभमत करण्यात येत आहे. 
६. 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.  
७. 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 पकैी 7 अ, 7 ब, 8, ९, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 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 2 नुसार भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगस ं
201६/प्र.क्र.8९/अथग-3 भदनाकं २० एभप्रल, 201६ च्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं १, 2, 3, 4, 
५, 6, 7, 8 या प्रकरणी लागू नाही.  
९. 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 अथगस ं
201६/प्र.क्र.8९/अथग-3 भदनाकं २० एभप्रल, 201६ रोजीच्या पभरपत्रकात नमूद पभरभशष्ट्टातील 
अनुक्रमाकं 9 संदिातील तपासणी सुची मधील अनुक्रमाकं २, ३, 4, ५, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 
प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर अनुक्रमाकं 9 संदिातील तपासणी सुची मधील अनुक्रमाकं 1 
मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुतगता होत आहे. 
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१०. भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 201६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं १० मे, 
201६ मधील पभरच्छेद अ मध्ये नमूद अनुक्रमाकं ६, ७, ८, ९ सदरप्रकरणी लागू होत नाही. 
अनुक्रमाकं १ ते ५ बाबतची माभहती पुढील प्रमाणे आहे.  

(1) भविागास प्रदान भवत्तीय अभधकार:- भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगस ं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- सदर शासन भनणगयान्वय ेरुपये ५.१० कोटी भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 
(3) मागील ३ मभहन्यापूवी भदलेल्या अनुदानापैकी ७५% ककवा अभधक भनधी खचग झाला 

आहे:- या योजनेंतगगत उपरोक्त नगरपभरषद/नगरपंचायतींना मागील ३ मभहन्यापूवी 
भनधी भवतरीत करण्यात आलेला नाही.  

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

(5) स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा अनुदान देताना त्याचं्याकडून राज्य शासनास येणे नाही 
201702061744310325 (नागरी) अंतगगत हागणदारी मुक्त झालेल्या नागरी 
स्थाभनक स्वराज्य संस्थाना प्रोत्साहन अनुदान द्यावयाचे असल्याने सदर रक्कम 
समायोभजत करणे उभचत होणार नाही.  

२. सदर शासन शुभिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201702061744310325 असा 
आहे. हे शुभिपत्रक भडजीटल स्वािरीने सािाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
 
 
 

              ( सुधाकर ज्ञा.बोबडे ) 
                        उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रभत : 
1. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा. राज्यमंत्री (नगर भवकास) याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. अपर मुख्य सभचव, भवत्त भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. अपर मुख्य सभचव, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. महासंचालक, माभहती व जनसंपकग  भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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8. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, मंुबई. 
9. भजल्हाभधकारी (सवग) 
10. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
11. सह सभचव (अथगसंकल्प) नगर भवकास भविाग, मंुबई. 
12. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
13. उप संचालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग) 
14. भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका  शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग) 
15. मुख्याभधकारी नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग) 
16. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
17. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई. 
18. उप सभचव (नभव-४), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
19. उप सभचव (नभव-५), रोख शाखा, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
20. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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