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महाराष्ट्र अवियानासाठी प्राप्त होणाऱ्या
अनुदानाच्या विवनयोगाची काययपध्दती
वनवित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
नगर विकास वििाग
िासन वनणयय क्रमांकः स्िमअ 2015/प्र.क्र.247 / नवि-34
हु तात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मागय
4 था मजला, मंत्रालय, मुंबई
वदनांक : 21 नोव्हें बर, 2015
िाचा :
1) िासन वनणयय, नगर विकास वििाग क्रमांक स्ििाअ 2015/प्र.क्र. 23/नवि-34,
वदनांक 15 मे, 2015.
2) िासन वनणयय, नगर विकास वििाग क्रमांक विएफसी 8015/प्र.क्र.106/नवि-4,
वदनांक 3 ऑगष्ट्ि, 2015.
प्रस्तािना :
केंद्र िासनाच्या “स्िच्छ िारत अवियान (नागरी)” च्या धतीिर संदिीय क्रमांक 1 येथील वदनांक
15 मे, 2015 च्या िासन वनणययान्िये राज्यामध्ये “स्िच्छ महाराष्ट्र अवियान (नागरी)” ची अंमलबजािणी
सुरू झाली आहे. या अवियांनांतगयत िहरे हागंदारी मुक्त करणे ि घनकचरा व्यिस्थापन करणे या दोन
प्रमुख बाबींचा समािेि आहे.
2.

14 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार राज्यातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांना प्राप्त

होणाऱ्या एकूण मूलिूत अनुदानाच्या वकमान 50 % एिढे अनुदान स्िच्छ महाराष्ट्र अवियानांतगयत
घनकचरा व्यिस्थापन ि िौचालय बांधकाम या बाबींिर खचय करण्याचे संदिीय क्रमांक 2 येथील वदनांक
3 ऑगष्ट्ि, 2015 च्या िासन वनणययान्िये बंधनकारक करण्यात आले आहे.
3. घनकचरा व्यिस्थापनांतगयत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांमधील 100 % घनकचऱा गोळा करणे,
िाहतूक करणे ि िास्त्रोक्त प्रक्रीया करणे या प्रमुख बाबींचा समािेि आहे . त्यानुसार, सिय िहरांमध्ये
घनकचरा व्यिस्थापनांतगयत काययिाही सुरू झाली आहे . घनकचरा व्यिस्थापनांतगयत काययिाही करताना
िहरांमधील घनकचऱ्यािर िास्त्रोक्त प्रक्रीय करण्यासाठी तसेच िास्त्रोक्त िराििूमी तयार करण्यासाठी
बहु तांि नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांकडे जमीन उपलब्ध नसल्याचे वदसून आले आहे . नागरी
स्थावनक स्िराज्य संस्थांकडे जमीन उपलब्ध नसेल तर घनकचरा व्यिस्थापनांतगयत आिश्यक काययिाही
त्यांना करता येणार नाही. यास्ति, 14 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार राज्यातील नागरी स्थावनक
स्िराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण मूलिूत अनुदानापैकी घनकचरा व्यिस्थापन ि िौचालय
बांधकाम या बाबींिर खचय कराियाच्या वकमान 50 % अनुदानापैकी काही प्रमाणात रक्कम नागरी
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स्थावनक स्िराज्य संस्थेच्या घनकचरा व्यिस्थापनासाठी आिश्यक असलेली जमीन खरेदी कवरता
अनुज्ञय
े करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती.
िासन वनणयय:
प्रस्तािनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून, 14 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार
राज्यातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण मूलिूत अनुदानाचा िापर नागरी
स्थावनक स्िराज्य संस्थांनी त्यांच्या मूलिूत कतयव्यांसाठी कराियाचा आहे. या अनुदानाच्या
विवनयोगाबाबत संदिीय क्रमांक 2 येथील वदनांक 3.8.2015 च्या िासन वनणययान्िये काययपध्दती विवहत
केलेली आहे. त्यानुसार या अनुदानपैकी घनकचरा व्यिस्थापन ि िौचालय बांधकाम या बाबींिर वकमान
50 % अनुदान खचय कराियाचे आहे. या 50 % अनुदानाचा विवनयोग करताना त्यामधील काही अनुदान
घनकचरा व्यिस्थापनासाठी आिश्यक असलेली जमीन खरेदी करण्याकवरता दे खील खालील अिींच्या
अधीन राहू न िापरता येईल.
(1) संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेकडे घनकचरा व्यिस्थापनांतगयत िराििूमीसाठी /
घनकचऱ्यािर प्रक्रीया करण्यासाठी कोणतीही जमीन उपलब्ध नसािी.
(2) नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेस घनकचरा व्यिस्थापनांतगयत जमीन खरेदीकरण्याकवरता
अन्य स्त्रोतांमधून वनधी उपलब्ध झाल्यानंतर, जमीन खरेदीसाठी कमी पडणारा वनधी 14 व्या
वित्त आयोगाच्या विफारिी नुसार घनकचरा व्यिस्थापन ि िौचालय बांधकाम यासाठी प्राप्त
होणाऱ्या रकमेमधून िापरता येईल.
(3) तथापी, अिा प्रकारे 14 व्या वित्त आयोगाचा वनधी उपलब्ध करून वदल्यामुळे सदर जमीन
नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेच्या ताब्यात वमळणार असेल तरच हा वनधी िापरता यईल.
(4) 14 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेस घनकचरा
व्यिस्थापन ि िौचालय बांधकाम या बाबीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या 50 % अनुदानपैकी सियच्या
सिय म्हणजे 100% अनुदान जमीन खरेदीसाठी िापरता येणार नाही.
(5) अिा प्रकारे कराियाच्या खचास संबंवधत वजल्हावधकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यािी.
2.

सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201511241117304225 असा आहे . हा आदे ि वडजीिल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

Sudhakar
Dnyandeo Bobade
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st=Maharashtra,
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cn=Sudhakar Dnyandeo Bobade
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(सुधाकर ज्ञा. बोबडे )
अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सवचि,
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2. मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य,

3. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, महाराष्ट्र राज्य,

4. अपर मुख्य सवचि /प्रधान सवचि / सवचि, सिय मंत्रालयीन वििाग, मंत्रालय, मुंबई-32,
5. प्रधान सवचि, नवि-1, नगर विकास वििाग, मंत्रालय, मुंबई-32

6. प्रधान सवचि, सामावजक न्याय, सांस्कृवतक कायय ि वक्रडा वििाग, मंत्रालय, मुंबई-32,
7. आयुक्त तथा संचालक, नगरपावलका, नगर प्रिासन संचालनालय, मुंबई
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ½ मुंबई/नागपूर
9. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र ½ मुंबई/नागपूर
10. संचालक, नगर रचना, पुणे
11. वििागीय आयुक्त, (सिय)
12. वजल्हावधकारी (सिय)

13. आयुक्त, महानगरपावलका (सिय)

14. मुख्यावधकारी, नगर पवरषद (सिय)
15. वजल्हा प्रकल्प अवधकारी (सिय)

16. सहायक संचालक/नगर रचनाकार सिय संबवं धत महानगरपावलका / नगर पवरषद
17. सिय कायासने नगर विकास वििाग, मंत्रालय, मुंबई- 32

18. वनिड नस्ती कायासन (न.वि.34), नगर विकास वििाग, मंत्रालय मुंबई.
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