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धदनांक. 27 सप्टें बर, 2018
वाचा :- 1. सन 2018 चा महाराष्ट्र ऄधधधनयम क्र.25, धद.31.03.2018.
2. शासन ऄधधसूचना क्र.एमसीओ-2018/प्र.क्र.45/नधव-14, धद.14.06.2018.
प्रस्तावना :नगरपधरषद/ नगरपंचायतीच्या कामकाजात गधतमानता, पारदशणकता व लोकाधभमुखता अणण्याच्या
दृष्ट्टीने, संदभण क्र.1 येथील महाराष्ट्र धवधेयक क्र.25/2018 ऄन्वये महाराष्ट्र नगरपधरषदा, नगरपंचायती व
औद्योधगक नगरी ऄधधधनयम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात अल्या अहेत.
ऄधधधनयमातील कलम 58 पोटकलम (1ऄ) ऄन्वये, थेट धनवाधचत नगराध्यक्ांना राज्य शासनाकडू न
धवहीत करण्यात येइल ऄशा धवकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजूरी दे ण्याचे व राज्य शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या
ऄनुदानातून प्रस्ताधवत धवकास कामांना जेव्हा कोणत्याही धवधनर्ददष्ट्ट सुचना नसतील व पधरषदेला कामे
धनवडण्याचा ऄधधकार ऄसेल तेव्हा मंजूरी दे ण्याचे ऄधधकार दे ण्यात अले अहेत.
तसेच, कलम 93 पोटकलम 2 च्या परंतुकाद्वारे , शासन वेळोवेळी धवहीत करेल ऄशा प्रवगातील
संधवदांना मंजूरी दे ण्याचे ऄधधकार नगराध्यक् व मुख्याधधकाऱयांच्या सधमतीला दे ण्यात अले अहेत.
ऄधधधनयमातील ईपरोक्त सुधारणांच्या ऄनुषंगाने, संदभण क्र.2 येथील ऄधधसूचनेन्वये महाराष्ट्र
नगरपधरषदा, नगरपंचायती (थेट धनवडू न अलेल्या नगराध्यक्ांना धवत्तीय ऄधधकार) धनयम, 2018 ऄधधसूचीत
करुन, थेट धनवडीने धनवडलेल्या नगराध्यक्ांना ऄसणाऱया धवकास कामांच्या व संधवदा मंजूरीच्या ऄधधकारांचे
प्रमाण व स्वरुप धवहीत करण्यात अले अहे.
शासन धनणणय :ऄधधधनयमातील सुधारणा व त्या ऄनुषंगाने, धनयमांद्वारे धवहीत केलेल्या तरतुदींबाबत क्ेधत्रय स्तरावर
अवश्यक कायणवाही होण्याच्या दृष्ट्टीने, स्पष्ट्टीकरणात्मक शासन धनणणय धनगणधमत करण्याची बाब शासनाच्या
धवचाराधीन होती. त्यानुसार, धवहीत ऄधधकार खालीलप्रमाणे ऄसतील: 1. थेट धनवडू न अलेल्या नगराध्यक्ांना ऄसणारे धवकास कामांच्या धवत्तीय मंजूरीचे ऄधधकार: ऄ) थेट धनवडू न अलेल्या नगराध्यक्ांना रू.1 कोटी पेक्ा कमी ऄंदाजपत्रकीय ककमत ऄसणाऱया
धवकास कामांच्या प्रस्तावांना धवत्तीय मंजूरी दे ण्याचे ऄधधकार ऄसतील.
ब) तथाधप, एका धवत्तीय वषात ऄशा मंजूरी धदलेल्या धवकास कामांच्या प्रस्तावाची ककमत ही
शासकीय ऄनुदानाच्या 15 टक्के व धवकास कामांसाठी धनधाधरत केलेल्या नगरपधरषद धनधीच्या
15 टक्के पेक्ा ऄधधक नसेल.

शासन पधरपत्रक क्रमांकः एमसीओ-2018/प्र.क्र.45/नधव-14,

2. थेट धनवडू न अलेल्या नगराध्यक् व मुख्याधधकारी यांच्या सधमतीला ऄसणारे संधवदा मंजूरीचे
ऄधधकार: ऄ) ऄधधधनयम व लेखासंधहतेतील तरतूदीनुसार धवहीत पध्दतीने मागधवण्यात अलेल्या व
ऄंदाजपत्रकीय ककमती आतक्या ऄथवा त्यापेक्ा कमी दराने प्राप्त झालेल्या संधवदांना नगराध्यक् व
मुख्याधधकारी यांचा समावेश ऄसणारी सधमती, ऄशा संधवदा धमळाल्याच्या धदनांकापासून पंधरा
धदवसांच्या कालावधीच्या अत मान्यता दे इल.
3.

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्राच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध

करण्यात अले ऄसून त्याचा संगणक संकेतांक 201809271323525825 ऄसा अहे. सदर शासन धनणणय
धडजीटल स्वाक्रीने सांक्ाधकत करून काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने,
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(सधचन सहस्त्रबुध्दे )
ऄवर सधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रधत :1. मा.धवरोधी पक्नेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र धवधानमंडळ, मुंबइ
2. सवण सन्मानीय धवधानसभा / धवधानपधरषद व संसद सदस्य
3. मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सधचव
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे ऄपर मुख्य सधचव
5. सवण मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सधचव
6. मा.मुख्य सधचव यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक
7. अयुक्त तथा संचालक, नगरपधरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबइ
8. सवण धवभागीय अयुक्त तथा प्रादे धशक संचालक
9. सवण धजल्हाधधकारी
10. राज्यातील सवण नगरपधरषदा/ नगरपंचायतींचे नगराध्यक्
11. राज्यातील सवण नगरपधरषदा/ नगरपंचायतींचे मुख्याधधकारी
12. धनवडनस्ती (नधव-14)
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