
 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा 
बायोगॅस प्रकल्पासाठी कें द्र व राज्य शासनाच्या 
भहश्यातील भनधीचा भवतरीत करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन शुध्दिपत्रक क्रमाकं: स्वमअ-२०१9/प्र.क्र.112(5)/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मािाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भिनाकं: 19 ऑक्टोंबर, 2019 

वाचा:  
1) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४,भि. १५.०५.२०१५.  
2) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग, क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भिनाकं 1 एभप्रल, 2019. 
3) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग, क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.92/अथग-3, भिनाक 08 जुलै, 2019 
4) कें द्र शासनाच्या गृह भनमार् व नगरीकायग मंत्रालयाचे आिेश क्रमाकं १/७/२०१५-SBM 

[Computer No. 3104706], भिनाकं 13 सप्टेंबर, २०१9. 
5) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग क्र: स्वमअ-२०१9/प्र.क्र.112(5)/नभव-३४, भि. 18/9/2019 

शासन भनर्गय: 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा बायोगॅस 

प्रकल्पासाठी कें द्र व राज्य शासनाच्या भहश्यातील भनधीचा भवतरीत करण्याबाबतचा संििाभधन क्रमाकं 5 
येथील भिनाकं 18 सप्टेंबर, 2019 रोजीचा शासन भनर्गय रद्द करण्यात येत आहे. 

2. िेशातील सवग शहरे परू्गपरे् स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य कररे् आभर् सवग नागभरकानंा स्वच्छ 
व चागंले आरोग्य आभर् पयावरर् भमळाव ेतसेच िेशातील सवग साभंवधाभनक शहरानंा स्वच्छतेची आभर् या 
शहरामधील नागरीकानंा घरगुती शौचालयाचंी सुभवधा उपलब्ध करून िेरे्, या उदे्दशाने कें द्र शासनाने 
“स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावर्ी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धतीवर राज्यामदये 
संििाधीन क्रमाकं 1 येथील शासन भनर्गयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबभवण्यात येत आहे.  

3. स्वच्छ िारत अभियानांतगगत बायोगॅस प्रकल्पासाठी राज्य शासनामार्ग त मा. मुख्य सभचवाचं्या 
अदयक्षतेखालील उच्चाभधकार सभमतीच्या मान्यतेने 47 शहराचंे रुपये 160,80,00,000/- (एकशेसाठ 
कोटी एैंशी लक्ष र्क्त) इतक्या ककमतीचे प्रस्ताव कें द्र शासनास भनधीकरीता सािर करण्यात आले होते. कें द्र 
शासनाने संििीय क्र. 4 येथील आिेशान्वये कें द्र शासनाचा अनुज्ञये भहस्सा रुपये 56,28,00,000/- (छप्पन 
कोटी अठ्ठावीस लक्ष र्क्त) पैकी पभहला हप्ता म्हर्नू रुपये 28,14,00,000/- (अठ्ठावीस कोटी चौिा लक्ष 
र्क्त) एवढा भनधी राज्यास भवतरीत केला आहे. 

4. स्वच्छ िारत अभियानातंगगत कें द्र शासनाने राज्यातील  नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचं्या नागरी 
बायोगॅस प्रकल्पासंाठी राज्यासाठी भवतरीत केलेला पभहल्या हप्त्याचा भनधी रुपये 28,14,00,000/- 
(अठ्ठावीस कोटी चौिा लक्ष र्क्त) व त्या प्रमार्ात राज्य शासनाचा रूपये 18,76,09,000/- (रूपये आठरा 
कोटी शहात्तर लक्ष नऊ हजार र्क्त)  असा केद्र व राज्य भहश्याचा भमळून एकूर् रूपये 46,90,09,000/- 
(रूपये शेहचाळीस कोटी नव्वि लक्ष नऊ हजार र्क्त ) इतका भनधी राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थानंा भवतरीत करण्यास शासन मान्यता िेत आहे. सिरचा खचग पुढील तक्त्यात नमूि केल्यानुसार 
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संबंभधत लेखाभशर्षासमोर िशगभवल्याप्रमारे् संबंभधत लेखाभशर्षाखाली सन 20१9-20 या आर्थथक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूिी मधून िागभवण्यात यावा. 
अ.
क्र 

लखेाभशर्षग अथगसंकल्पीत करण्यात 
आललेी भनधी रूपये 

अ) महानगरपाभलकानंा  
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, 

१९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) (७6) स्वच्छ िारत 
अभियानासाठी  महानगरपाभलकानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, 
सहायक अनुिाने (वतेनेतर), (२२१७ 9752) योजनातंगगत 

10,50,00,000/- 
(रूपये िहा कोटी पन्नास लक्ष 

र्क्त.) 

2 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, 
१९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) (७७) स्वच्छ िारत 
अभियानासाठी महानगरपाभलकानंा सहाय्य (राज्य भहस्सा), ३१, 
सहायक अनुिाने (वतेनेतर), (२२१७ 9761) योजनातंगगत 

7,00,03,000/- 
(रूपये सात कोटी तीन हजार 

र्क्त.) 

ब) नगरपभरर्षि  
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, 

१९२, नगरपभरर्षिानंा सहाय्य, (००) (78) स्वच्छ िारत 
अभियानातंगगत नगरपभरर्षिानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, सहायक 
अनुिाने (वतेनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनातंगगत 

17,64,00,000/- 
(रूपये सतरा कोटी चौसष्ट्ठ 

लक्ष र्क्त.) 

2 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, 
१९2, नगरपभरर्षिानंा सहाय्य, (००) (७9) स्वच्छ िारत 
अभियानासाठी  नगरपभरर्षिानंा सहाय्य (राज्य भहस्सा), ३१, 
सहायक अनुिाने (वतेनेतर), (२२१७ 9788) योजनातंगगत 

11,76,06,000/- 
(रूपये अकरा कोटी शहात्तर 

लक्ष सहा हजार र्क्त.) 

 
5. सिर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यानंा 
आहरर् व संभवतरर् अभधकारी तसेच भनयंत्रक अभधकारी म्हर्नू घोभर्षत करण्यात येत आहे. त्यानंी सिर 
रकमेचे िेयक तयार करून ते अभधिान व लखेा कायालय, मंुबई याचं्याकडे तात्काळ सािर करून सिर 
भनधी आहभरत करून धनािेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सिर भनधीच ेवाटप सवग संबंभधत नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थानंा भवतरीत करण्याबाबतची कायगवाही राज्य अभियान संचालक यानंी करावी.  

6. सिरचा शासन भनर्गय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भिनाकं 
1.4.2019 व क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.92/अथग-3, भिनाक 08.7.2019 अन्वये प्रशासकीय भविागास 
प्रिान करण्यात आलेल्या अभधकारान्वये भनगगभमत करण्यात येत आहे. 
 

7. भवत्त भविागाचे शासन पभरपत्रक अथगसं-2019/प्र.क्र.44/अथग-3, भिनाकं 01 एभप्रल,2019 व शासन 
पभरपत्रक  क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.92/अथग-3, भिनाक 08.7.2019  मधील पभरच्छेि क्र. 4 ते 19 मधील 
अनुक्रमाकं 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 अटी लागू नाहीत व उवगभरत 7, 9 , 13 व 17 या 
अटींची पुतगता करण्यात आली असल्याचे प्रमार्ीत करण्यात येत आहे. 
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8. भवत्त भविागाच्या क्रमांक अथगस-ं2019/प्र.क्र.92/अथग-3, भि. 08.7.2019 रोजीच्या शासन पभरपत्रका 
सोबत जोडलेल्या पभरभशष्ट्टामधील अनुक्रमाकं 9 मधील तपासर्ी सूभचमधील 1 ते 5 व 7 आभर् 9 या 
अटींची पूतगता होत असल्याचे प्रमार्ीत करण्यात येत आहे, तसेच उवगभरत अटी लागू नाहीत. 
9. भवत्त भविागाचे शासन पभरपत्रक अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भिनाकं 1 एभप्रल, 2019 व क्रमाकं 
अथगसं-2019/प्र.क्र.92/अथग-3, भिनाक 08 जुलै, 2019 नुसार कें द्र पुरस्कृत योजने संििात कें द्र 
शासनाकडून भनधी प्राप्त झाल्याची खात्री भवत्त  भविागाच्या अथोपाय शाखेकडून करुन घेण्यात आली आली 
आहे. त्यानुसार सिर शासन भनर्गयान्वये एकूर् रुपये 46,90,09,000/- (रूपये शेहचाळीस कोटी नव्वि 
लक्ष नऊ हजार र्क्त ) इतका भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 
10. भवत्त भविागाचे शासन पभरपत्रक अथगस-ं2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भिनाकं 1 एभप्रल, 2019 व क्रमाकं 
अथगसं-2019/प्र.क्र.92/अथग-3, भिनाक 08 जुलै, 2019 नुसार भविागास प्रिान करण्यात आलेल्या भवत्तीय 
अभधकारानुसार व भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक संििग क्र. अनौ-332/अथोपाय, भि. 16/9/2019 अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार सिरचा शासन भनर्गय भनगगभमत करण्यात येत आहे. 
11. सिर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201910191521428025 असा आहे. हा आिेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

 

                            (अभजत पालव)े 
       कक्ष अभधकारी, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोियाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपरू. 
६. प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरर्षि संचालनालय, मंुबई. 
८. आयुक्त, महानगरपाभलका  
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोर्षागारे, मंुबई. 
११. अभधिान व लेखाभधकारी, र्ोटग, मंुबई. 
१२. अभधिान व लेखाभधकारी, अभधिान व लेखा कायालय, वांदे्र, मंुबई.  
१३. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१४. मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१५. मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकर् िवन, नवी मंुबई. 
१६. मुख्याभधकारी, नगरपभरर्षि/नगरपंचायत  
१७. भनवडनस्ती, नभव-३४ 
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