
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानसाठी 
(नागरी) कें द्र भहस्सा व राज्य भहस्सा 
राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थांना भवतभरत करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१५/प्र.क्र.40/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनांक: 14 ऑगस्ट, २०१५. 

वाचा:  
1) कें द्र शासनाच्या नगरभवकास मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक १/६/२०१५-SBM,         

भदनांक 12 फेब्रुवारी २०१५. ( एकूर् तीन आदेश) 
2) शासन भनर्णय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,  

भदनांक 24.०4.२०१५  
3) शासन भनर्णय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,  

भदनांक १५.०५.२०१५  
4) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग, क्र. पूरक-2015/ प्र.क्र. 140/ अथणसंकल्प-3,                      

भदनांक 01.08.2015 
5) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्र. बीयुडी- 1415/ प्र.क्र. 143/नभव-4,                      

भदनांक 04.08.2015 
कें द्र शासनाच्या नगरभवकास मंत्रालयाच्या सह सभचवांचे पत्र क्रमांक 1/7/2015-SBM 
भदनांक 14.8.2015. 

शासन भनर्णय: 
देशातील सवण शहरे पूर्णपरे् स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य कररे्, शहरातील गरीब 

आभर् मभहलांच्या आरोग्य भवषयक व स्वच्छतेभवषयक बाबींकडे भवशेष लक्ष कें भद्रत करून सवण 
नागभरकांना स्वच्छ व चांगले आरोग्य आभर् पयावरर् भमळावे तसेच, देशातील सवण सांभवभिक शहरांना 
स्वच्छतेची आभर् या शहरामिील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुभविा उपलब्ि करून देरे्, या 
उदे्दशाने कें द्र शासनाने “ स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)”  ची अंमलबजावर्ी सुरु केली आहे. या 
अभियानाच्या ितीवर राज्यामध्ये उपरोक्त उदे्दशाने “ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)”  राबभवण्यास 
संदिािीन क्रमांक 3 येथील शासन भनर्णयान्वये सुरुवात झाली असून या अभियानाच्या 
अंमलबजावर्ीसाठी संदिािीन क्रमांक 2 येथील शासन भनर्णयान्वये नगर भवकास भविागांतगणत 
स्वतंत्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय भनमार् करण्यात आले आहे. 
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२. कें द्र शासनाने स्वच्छ िारत अभियानाच्या अंमलबजावर्ीसाठी सन २०१४-१५ या आर्थथक 
वषासाठी राज्यास उपरोक्त संदिािीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये रुपये १३५.०० कोटीचा भनिी 
भवतरीत केला आहे. सदरहू भनिीचा चालू आर्थथक वषात  भवनीयोग करण्याबाबत कें द्र शासनाने 
संदिािीन क्र. 6 येभथल भद. 14.8.2015 च्या पत्रान्वये मान्यता भदली आहे. 
3. कें द्र शासनाने भवतरीत केलेला रू. 135.00 कोटीचा व भनिी व राज्य भहस्सा म्हरू्न                   
रू 177.99 कोटीचा भनिी अथणसंकल्पीत करण्यासाठी सन 2015 च्या दुसऱ्या अभिवेशनात पुरवर्ी 
मागर्ी सादर करण्यात आली होती. 
4. भदनांक 31 माचण, 2016 रोजी संपर्ाऱ्या भवत्तीय वषाच्या भवभनयोजनांमध्ये समाभवष्ट्ट 
करण्यासाठी, पुरवर्ी भवभनयोजन भविेयकास मा. राज्यपालांनी संमती भदली आहे आभर् ते महाराष्ट्र 
(भितीय पुरवर्ी) भवभनयोजन अभिभनयम, 2015 (सन 2015 चा महाराष्ट्र अभिभनयम क्रमांक 23) 
म्हरू्न महाराष्ट्र शासन राजपत्र असािारर्, िाग-4 भदनांक 30 जुलै, 2015 यामध्ये प्रभसध्द करण्यात 
आले असल्याचे संदिातील क्रमांक 4 येथील भदनांक 1.8.2015 च्या शासन  पभरपत्रकान्वये भवत्त 
भविागाने कळभवले असून, सन 2015 च्या दुसऱ्या अभिवेशनात पुरवर्ी मागण्यांिारे मंजूर झालेल्या 
तरतूदी संबंभित भविागांना भवतरीत केल्या आहेत. तर, संदिीय क्रमांक 5 येथील नगर भवकास 
भविागाच्या भदनांक 4.8.2015 च्या पभरपत्रकान्वये पूरवर्ी मागण्यांमिील तरतूदी संबंभित 
प्रशासकीय कायासनाकडे सूपूदण करण्यात आल्या आहेत.  
5. त्यानुसार, स्वच्छ िारत अभियानाच्या अंमलबजावर्ीसाठी सन 2015 च्या दुसऱ्या 
अभिवेशनात अथणसंकल्पीत करण्यात आलेल्या भनिीपैकी रू 259.59 कोटी ( रूपये दोनशे 
एकोर्साठ कोटी एकोर्साठ लक्ष फक्त.) (कें द्र भहस्सा रू 135.00 कोटी व राज्य भहस्सा                          
रू 124.59 कोटी ) एवढा भनिी राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांना (महानगरपाभलका, नगरपभरषदा 
व नगरपंचायती यांना) पुढील प्रमारे् भवतरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खचण 
संबंभित लेखाभशषासमोर दशणभवल्याप्रमारे् त्या त्या लेखाभशषाखाली सन 2015-16 या आथीक वषात 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मिून िागभवण्यात यावा. 

अ.क्र. लेखाभशषण अथणसंकल्पीत भनिी मिून या 
आदेशान्वये खचण करण्यास 

मान्यता देण्यात आलेला भनिी 
रूपये 

अ) महानगरपाभलका  
1 मागर्ी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवणसािारर्, १९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) 
(७6) स्वच्छ िारत अभियानासाठी  महानगरपाभलकानंा 

36,62,16,000/- 
(रूपये छत्तीस कोटी बासष्ट्ट लक्ष 

सोळा हजार फक्त.) 
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अ.क्र. लेखाभशषण अथणसंकल्पीत भनिी मिून या 
आदेशान्वये खचण करण्यास 

मान्यता देण्यात आलेला भनिी 
रूपये 

सहाय्य (कें द्र भहस्सा 75%), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), (२२१७ 9752) योजनांतगणत 

2 मागर्ी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  
सवणसािारर्, १९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) 
(७७) स्वच्छ िारत अभियानासाठी महानगरपाभलकांना 
सहाय्य (राज्य भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), 
(२२१७ 9761) योजनांतगणत 

30,00,00,000/- 
(रूपये तीस कोटी फक्त.) 

ब) नगरपभरषदा  
1. मागर्ी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवणसािारर्, १९२, नगरपभरषदानंा सहाय्य, (००) (78) 
स्वच्छ िारत अभियानातंगणत नगरपभरषदांना सहाय्य (कें द्र 
भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) 
योजनांतगणत 

92,27,22,000/- 
( रूपये ब्याण्र्व कोटी सत्तावीस 

लक्ष बावीस हजार फक्त.) 

2. मागर्ी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  
सवणसािारर्, १९२, नगरपभरषदांना सहाय्य, (००) (79) 
स्वच्छ िारत अभियानातंगणत नगरपभरषदांना सहाय्य 
(राज्य भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ 
९७८८) योजनांतगणत 

92,15,45,000/- 
( रूपये ब्यान्नव कोटी पंिरा लक्ष 

पंचेचाळीस हजार फक्त.) 

क) नगरपंचायती  
1. मागर्ी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०) 

सवणसािारर्, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) 
स्वच्छ िारत अभियानांतगणत नगरपंचायतींना सहाय्य (कें द्र 
भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) 
योजनांतगणत 

6,10,62,000/- 
( रूपये सहा कोटी दहा लक्ष 

बासष्ट्ट हजार फक्त.) 

2. मागर्ी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  
सवणसािारर्, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) 
स्वच्छ िारत अभियानांतगणत नगरपंचायतींना सहाय्य 
(राज्य भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ 
९८०३) योजनांतगणत 

2,43,55,000/- 
( रूपये दोन कोटी ते्रचाळीस लक्ष 

पंचावन्न हजार फक्त.) 
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6. सदर भनिी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी) यांना आहरर् व संभवतरर् अभिकारी तसेच भनयंत्रक अभिकारी म्हरू्न घोभषत करण्यात येत 
आहे. त्यांनी सदर रक्कमेचे देयक तयार करून ते अभिदान व लेखा कायालय, मंुबई यांच्याकडे 
तात्काळ सादर करून सदर भनिी आहभरत करून िनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर भनिीचे 
नागरी स्वराज्य संस्थाभनहाय वाटप शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल, त्यानुसार या भनिीचे 
भवतरर् संबंभित नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना करण्याची कायणवाही राज्य अभियान संचालकांनी 
तात्काळ करावी.  
7. सदरचा शासन भनर्णय हा भनयोजन भविागाच्या व भवत्त भविागाच्या सहमतीने भवत्त भविागाचे 
अनौपचाभरक संदिण क्रमांक: अनौ. ३८१/व्यय-3, भदनांक १३/०८/०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने 
भनगणभमत करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन भनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508171107587525 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

         
   

     ( सुिाकर ज्ञा. बोबडे ) 
                                                                                             अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रिान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. मा. अपर मुख्य सभचव, (भवत्त) भवत्त भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. मा. अपर मुख्य सभचव, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुजे्ञयता )-१, मंुबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुजे्ञयता )-२, नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखापभरक्षा )-१, मंुबई. 
८. महालेखापाल (लेखापभरक्षा )- २, नागपूर. 
९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद संचालनालय, मंुबई. 
१०. सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
११. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवण) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१२. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१३. मुख्याभिकारी नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवण) 
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
१५. अभिदान व लेखाभिकारी, अभिदान व लेखा कायालय, मंुबई.  
१६. भनवासी लेखापभरक्षा अभिकारी, मंुबई. 
१७.  मुख्य लेखा पभरक्षा अभिकारी, मंुबई. 
१८.  मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनिी लेखा, कोकर् िवन, नवी मंुबई. 
१९.  उप सभचव (नभव-४), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
२०.  उप सभचव (नभव-५), रोख शाखा, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
२१.  भनवडनस्ती, नभव-३४ 
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