
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना 
बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन 
(Construction and Demolition Plant) 
प्रकल्पाकरीता कें द्र व राज्य शासनाच्या भहश्यातील 
भनधीचा भवतरीत करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनर्गय क्रमांक: स्वमअ-२०१9/प्र.क्र.112(4)/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
भदनांक: 18 सप्टेंबर, 2019 

वाचा:  
1) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४,भद. १५.०५.२०१५.  
2) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग, क्रमांक अथगस-ं2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनांक 1 एभप्रल, 2019. 
3) कें द्र शासनाच्या गृह भनमार् व नगरीकायग मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक १/७/२०१५-SBM [Computer 

No. 3104706], भदनांक 13 सप्टेंबर, २०१9. 
शासन भनर्गय: 

देशातील सवग शहरे परू्गपरे् स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य कररे् आभर् सवग नागभरकांना स्वच्छ व 
चांगल ेआरोग्य आभर् स्वच्छ पयावरर् भमळाव ेतसेच देशातील सवग सांभवधाभनक शहरांना स्वच्छतेची आभर् या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुभवधा उपलब्ध करून देरे्, या उदे्दशाने कें द्र शासनाने “स्वच्छ 
िारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावर्ी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये संदिाधीन 
क्रमांक 1 येथील शासन भनर्गयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबभवण्यात येत आहे.  

2. स्वच्छ िारत अभियानांतगगत बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन (Construction and 
Demolition Plant) प्रकल्पाकरीता राज्य शासनामार्ग त मा. मखु्य सभचवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाभधकार 
सभमतीच्या मान्यतेने 15 शहरांचे रुपये 105,14,00,000/- (रूपये एकशेपाच कोटी चौदा लक्ष र्क्त) इतक्या 
ककमतीचे प्रस्ताव कें द्र शासनास भनधीकरीता सादर करण्यात आल ेहोते. कें द्र शासनाने संदिीय क्र. 3 येथील 
आदेशान्वये कें द्र शासनाचा अनुज्ञये भहस्सा रुपये 36,80,00,000/- (रूपये छत्तीस कोटी एैशी लक्ष र्क्त) पैकी 
पभहला हप्ता म्हर्नू रुपये 18,40,00,000/- (रूपये अठरा कोटी चाळीस लक्ष र्क्त) एवढा भनधी राज्यास 
भवतरीत केला आहे. 

3. स्वच्छ िारत अभियानांतगगत कें द्र शासनाने राज्यातील 15 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन (Construction and Demolition Plant) प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी 
भवतरीत केलेला पभहल्या हप्त्याचा भनधी रुपये 18,40,00,000/- (रूपये अठरा कोटी चाळीस लक्ष र्क्त) व त्या 
प्रमार्ात राज्य शासनाचा रूपये 12,26,73,000/- (रूपये बारा कोटी सहवीस लक्ष त्र्याहत्तर हजार र्क्त)  असा 
केद्र व राज्य भहश्याचा भमळून एकूर् रूपये 30,66,73,000/- (रूपये तीस कोटी सहासष्ट्ट लक्ष त्र्याहत्तर हजार 
र्क्त ) इतका भनधी राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना भवतरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
सदरचा खचग पढुील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबभंधत लेखाभशर्षासमोर दशगभवल्याप्रमारे् संबभंधत 
लेखाभशर्षाखाली सन 20१9-20 या आर्थथक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून िागभवण्यात यावा. 
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अ.क्र. लेखाभशर्षग अथगसंकल्पीत करण्यात 
आलेली भनधी रूपये 

अ) महानगरपाभलका  

1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, १९१, 
महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) (७6) स्वच्छ िारत अभियानासाठी  
महानगरपाभलकानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने 
(वतेनेतर), (२२१७ 9752) योजनातंगगत 

18,40,00,000/- 

(रूपये आठरा कोटी 
चाळीस 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 अनुदाने 
(वतेनेतर), (२२१७ 9761) योजनातंगगत 

12,26,73,000/- 

(रूपये बारा कोटी 
सहवीस लक्ष त्र्याहत्तर 

हजार र्क्त.) 

 

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

6. सदरचा शासन भनर्गय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनाकं 1 
एभप्रल, 2019 अन्वये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आलेल्या अभधकारान्वये भनगगभमत करण्यात येत 
आहे. 

7. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनाकं 1 एभप्रल, 2019 
अन्वये 31, वतेनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खचग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाल े
असून सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद क्रमाकं 7 ते 18 पैकी 7 (1)आ, 7(३), ७(४) या प्रकरर्ी लागू नाही. 
सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद क्रमाकं ७(2) बाबत नमूद करण्यात येते की, कें द्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी 
कें द्र शासनाच्या भहश्श्याचा भनधी भवतरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थाभनक स्वराज्य संस्थाकंडून 
येरे् असलेली रक्कम समायोभजत कररे् शक्य नाही. तसेच सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद क्रमाकं ७ 
(5,6,7,8,9) मध्ये नमूद अटींची पूतगता करण्यात आली आहे.   

8. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनाकं 1 एभप्रल, 2019 च्या 
पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं 2, 3 या प्रकरर्ी लागू नाही. तसेच सदर पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ४ बाबत 
नमुद करण्यात येते भक, ही योजना कें द्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्य्यत योजना नाही, तथाभप कें द्र शासनाकडून 
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भनधी प्राप्त झाल्याची खात्री भवत्त भविागाचे अनौपचाभरक सदंिग क्रमाकं: अनौ-332/अथोपाय,भदनाकं 
16/9/२०१9 अन्वये करण्यात आली आहे.  

9. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनाकं 1 एभप्रल, 2019 
रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ३ च्या अनुर्षंगाने नमूद करण्यात येते भक, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर भदनाकं 2 
एभप्रल, 2018 रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ८ संदिातील तपासर्ी सुचीमधील 
अनुक्रमाकं 1, २, 3,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुतगता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमाकं ८ 
संदिातील तपासर्ी सुचीमधील अनुक्रमाकं ५ ते 10 या प्रकरर्ी लागू नाही. तसेच शासन पभरपत्रक भवत्त 
भविाग क्रमाकं अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनाकं 1 एभप्रल, 2019 मधील लागू असलेल्या उवगभरत 
सवग अटींची पूतगता होत आहे. 

10. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्र. अथगसं-2019/प्र.क्र.44/ अथग-3, भदनाकं 1 एभप्रल, 2019 मधील ७ 
(१) अ अन्वये ३१ वतेनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खचग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाले 
आहेत. सदर शासन भनर्गयान्वये एकूर् रूपये 30,66,73,000/- (रूपय ेतीस कोटी सहासष्ट्ट लक्ष त्र्याहत्तर 
हजार र्क्त ) इतका भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 

11. सदरचा शासन भनर्गय हा भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक सदंिग क्रमाकं:अनौ-332/अथोपाय, भदनाकं 
16/9/२०१9 अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

12. सदर शासन भनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201909181425237325 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

                            (अभजत पालव)े 
      कक्ष अभधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-२, नागपरू. 
६. प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
७. आयकु्त तथा सचंालक, नगरपभरर्षद सचंालनालय, मुंबई. 
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८. आयकु्त, महानगरपाभलका  
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोर्षागारे, मुंबई. 
११. अभधदान व लेखाभधकारी, र्ोटग, मुंबई. 
१२. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, वांदे्र, मुंबई.  
१३. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लखेा पभरक्षा अभधकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लखेा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकर् िवन, नवी मुंबई. 
१६. मुख्याभधकारी, नगरपभरर्षद 
१७. भनवडनस्ती, नभव-३४ 


		2019-09-19T15:38:44+0530
	Ajit Sahebrao Palwe




