
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
हागणदारी मुक्त झालले्या एकूण ६१ नागरी 
स्थाभनक स्वराज्य संस्थाना अनुज्ञये प्रोत्साहन 
अनुदानापैकी 30% रकमेचा पभहला हप्ता भवतभरत 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणगय क्रमाकं: स्वमअ- 201७ /प्र.क्र.252/नभव-34, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई 
भदनाकं- 29 जानेवारी, २01८ 

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 हागणदारी मुक्त घोभित झालेल्या ६१ 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 तसेच कें द्र शासनाच्या त्रयस्थ संस्थेमार्ग त 
करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये हागणदारी मुक्त झाल्याचे भदसून आलेल्या ६१ नगरपभरिदा/नगरपंचायती यानंा 
अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदान रकमेच्या 30% रकमेचा पभहला हप्ता देण्यासाठी रुपये २२,३५,00,000/- (रूपय ेबावीस 
कोटी पस्तीस लक्ष 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. सदरचा खचग संदिाधीन क्रमाकं ३ येथील शासन भनणगयान्वय ेसन २०१६-१७ या आर्थथक विात (2217 1301) 
या लेखाभशिातून आहभरत करून ठेवलेल्या भनधीतून िागभवण्यात यावा. राज्यातील ६१ नगरपभरिदा/नगरपंचायती 
यानंा अनुज्ञये प्रोत्साहन अनुदानापैकी 30% रकमेचा पभहला हप्ता देण्यासाठी सदर शासन भनणगयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेला रुपये २२,३५,00,000/- (रूपये बावीस कोटी पस्तीस लक्ष र्क्त) एवढा भनधी आयुक्त तथा 
संचालक, नगरपभरिद 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  201801291710277525 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 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-२०१७/प्र. क्र.२५२/नभव-३४, 
भदनांक- 29 जानेवारी, २०१८ 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 
१ यवतमाळ अ यवतमाळ 2 0.6 1.4 
2 गोंदीया अ गोंभदया 2 0.6 1.4 
3 जालना अ जालना 2 0.6 1.4 
4 बीड अ बीड 2 0.6 1.4 
5 बाळापरु ब अकोला 1.5 0.45 1.05 
6 बलुढाणा ब बलुढाणा 1.5 0.45 1.05 
7 भचखली ब बलुढाणा 1.5 0.45 1.05 
8 मलकापरू ब बलुढाणा 1.5 0.45 1.05 
9 मेहकर ब बलुढाणा 1.5 0.45 1.05 

10 नांदुरा ब बलुढाणा 1.5 0.45 1.05 
11 शेगाव ब बलुढाणा 1.5 0.45 1.05 
12 पसुद ब यवतमाळ 1.5 0.45 1.05 
13 उमरखेड ब यवतमाळ 1.5 0.45 1.05 
14 कामठी ब नागपरू 1.5 0.45 1.05 
15 वरोरा ब चंद्रपरू 1.5 0.45 1.05 
16 गडभचरोली ब गडभचरोली 1.5 0.45 1.05 
17 गंगाखेड ब परिणी 1.5 0.45 1.05 
18 जजतूर ब परिणी 1.5 0.45 1.05 
19 परळी ब बीड 1.5 0.45 1.05 
20 माजलगाव ब बीड 1.5 0.45 1.05 
21 दोंडाईचा-वरवाडे ब धुळे 1.5 0.45 1.05 
22 कराड ब सातारा 1.5 0.45 1.05 
23 अक्कलकोट ब सोलापरू 1.5 0.45 1.05 
24 भतवसा क अमरावती 1 0.3 0.7 
25 नांदगाव-खंडेश्वर क अमरावती 1 0.3 0.7 
26 देऊळगाव-राजा क बलुढाणा 1 0.3 0.7 
27 जसदखेड- राजा क बलुढाणा 1 0.3 0.7 
28 लोणार क बलुढाणा 1 0.3 0.7 
29 कळंब क यवतमाळ 1 0.3 0.7 
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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 
30 घाटंजी क यवतमाळ 1 0.3 0.7 
31 सावनेर क नागपरू 1 0.3 0.7 
32 कन्हान-जपपरी क नागपरू 1 0.3 0.7 
33 राजुरा क चंद्रपरू 1 0.3 0.7 
34 कोरपना क चंद्रपरू 1 0.3 0.7 
35 भचमूर क चंद्रपरू 1 0.3 0.7 
36 नागिीड क चंद्रपरू 1 0.3 0.7 
37 देसाईगंज क गडभचरोली 1 0.3 0.7 
38 अहेरी क गडभचरोली 1 0.3 0.7 
39 लाखनी क िंडारा 1 0.3 0.7 
40 आष्ट्टी क वधा 1 0.3 0.7 
41 कारंजा क वधा 1 0.3 0.7 
42 सेल ू क वधा 1 0.3 0.7 
43 सेनगाव क जहगोली 1 0.3 0.7 
44 पणूा क परिणी 1 0.3 0.7 
45 पालम क परिणी 1 0.3 0.7 
46 नळदुगग क उस्मानाबाद 1 0.3 0.7 
47 लोहारा क उस्मानाबाद 1 0.3 0.7 
48 पाटोदा क बीड 1 0.3 0.7 
49 साक्री क धुळे 1 0.3 0.7 
50 वरणगाव क जळगाव 1 0.3 0.7 
51 अकोले क अहमदनगर 1 0.3 0.7 
52 पारनेर क अहमदनगर 1 0.3 0.7 
53 शेवगाव क अहमदनगर 1 0.3 0.7 
54 तळोदा क नंदुरबार 1 0.3 0.7 
55 चांदवड क नाभशक 1 0.3 0.7 
56 देवळा क नाभशक 1 0.3 0.7 
57 तलासरी क पालघर 1 0.3 0.7 
58 कडेगाव क सांगली 1 0.3 0.7 
59 दभहवडी क सातारा 1 0.3 0.7 
60 खंडाळा क सातारा 1 0.3 0.7 
61 म्हसवड क सातारा 1 0.3 0.7 

एकूण 7४.५० 22.35 52.१५ 
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