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अतंगगत कें द्र भहस्सा व राज्य भहस्सा 
राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थांना भवतभरत करण्याबाबत.  
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नगर भवकास भविाग 
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हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनांक:  १९ ऑगस्ट, २०१५. 

वाचा:  
शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१५/प्र. क्र. ४०/नभव-३४,   
भदनांक १4.०८.२०१५  

 

शासन शभुिपत्रक: 
         प्रस्तावनेतील भदनांक १४ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासन भनर्गयामधील पभरच्छेद ५ मधील 
तक्तत्यामधील (अ) महानगरपाभलका या खालील अनुक्रमांक २ समोरील रकान्यातील "३०,००,००,०००/- 
(रुपये तीस कोटी फक्तत)"  ऐवजी "२९,९९,८९,९००/- (रुपये एकोर्तीस कोटी नव्याण्र्व लक्ष 
एकोर्नव्वद हजार नऊशे फक्तत ) असे वाचावे तसेच (ब) नगरपभरषदा या खालील अनुक्रमांक २ समोरील 
रकान्यातील "९२,१५,४५,०००/- (रुपये ब्याण्र्व कोटी पंधरा लक्ष पंचेचाळीस हजार फक्तत)" ऐवजी 
"९२,१५,५५,१००/- (रुपये ब्याण्र्व कोटी पंधरा लक्ष पंचावन्न हजार शंिर फक्तत )  असे वाचावे  
2. सदर शासन शभुिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508201102591125 असा आहे. हे शभुिपत्रक 
भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

           
          ( सुधाकर ज्ञा. बोबिे ) 

                                                                                                 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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३. अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुजे्ञयता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुजे्ञयता )-२, नागपूर. 
६. आयुक्तत तथा संचालक, नगरपभरषद संचालनालय, मंुबई. 
७. सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
८. आयुक्तत, महानगरपाभलका (सवग) 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१०. मुख्याभधकारी नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग) 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
१२. अभधदान व लेखाभधकारी, फोटग, मंुबई. 
१३. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई.  
१४. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१५.  मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१६.  मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकर् िवन, नवी मंुबई. 
१७.  उप सभचव (नभव-४), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
१८.  उप सभचव (नभव-५), रोख शाखा, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
१९.  भनविनस्ती, नभव-३४. 
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