
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
कें द्र शासनामार्ग त सन २०१४-१५ मध्य े
भवतरीत भनधीच्या प्रमाणात राज्य भहश्शश्शयाचा 
उवगभरत भनधी राज्यातील नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थानंा भवतभरत करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणगय क्रमाकं: स्वमअ-२०१5/प्र.क्र.40/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं:   29 जानेवारी, २०१6. 

वाचा:  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग समक्रमाभंकत भदनाकं १४ ऑगष्ट्ट, 2015 
2) शासन शुध्ध्दपत्रक समक्रमाकंीत भदनाकं 19 ऑगष्ट्ट, 2015 
3) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग क्रमाकं  अथगसं 2015/प्र.क्र.85/अथग-3 भद.17 एभप्रल,2015. 
4) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग क्रमाकं  अथगसं 2015/प्र.क्र.111/अथग-3 भद.30 जून,2015. 
5) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग क्रमाकं  अथगसं 2015/प्र.क्र.85/अथग-3 भद.16 जानेवारी,2016. 

 
शासन भनणगय: 
 

देशातील सवग शहरे पूणगपणे स्वच्छ, भनरोगी आभण राहण्यायोग्य करणे, शहरातील गरीब 
आभण मभहलाचं्या आरोग्य भवषयक व स्वच्छतेभवषयक बाबींकडे भवशेष लक्ष कें भद्रत करून सवग 
नागभरकानंा स्वच्छ व चागंले आरोग्य आभण पयावरण भमळावे तसेच देशातील सवग साभंवधाभनक 
शहरानंा स्वच्छतेची आभण या शहरामधील नागरीकानंा घरगुती शौचालयाचंी सुभवधा उपलब्ध 
करून देणे, या उदे्दशाने कें द्र शासनाने “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु 
केली आहे. या अभियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये उपरोत त उदे्दशाने “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर 
भवकास भविागातंगगत स्वतंत्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय भनमाण करण्यात आल े
आहे. 

२. कें द्र शासनाने स्वच्छ िारत अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१४-१५ या 
आर्थथक वषात राज्यासाठी भवतरीत केलेला भनधी व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा अनुज्ञये 
भहस्सा रुपये 177.7925  कोटीपैकी ७०% च्या मयादेत रुपय े124.59 कोटी असे एकूण रुपय े
259.59 कोटी एवढा भनधी संदिाधीन क्र.1 येथील शासन भनणगयान्वये भवतरीत करण्यात आला 
आहे.  

3. भवत्त भविागाच्या संदिीय क्रमाकं 3 येथील भदनाकं 16 जानेवारी, 2016 च्या शासन 
पभरपत्रकान्वये कें द्र परुस्कृत योजनासंाठी भनधी भवतरणाची मयादा 100 टत के करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार स्वच्छ िारत अभियानाच्या राज्य भहश्शयासाठी सन 2015 च्या दुसऱ्या 
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अभधवशेनात अथगसंकल्पीत करण्यात आलेल्या भनधीतून, राज्य शासनाच्या अनुज्ञये भहश्शश्शयापैकी 
उवगभरत ३०% भनधी म्हणजचे रुपय े५३.४0 कोटी भवतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदरचा खचग संबंभधत लेखाभशषासमोर दशगभवल्याप्रमाणे त्या लेखाभशषाखाली सन 2015-
16 या आर्थथक वषात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून िागभवण्यात यावा.  

अ.
क्र. 

लेखाभशषग अथगसंकल्पीत करण्यात 
आलेली भनधी रूपये 

अ) महानगरपाभलकानंा  
१ मागणी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवगसाधारण, १९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) (७७) 
स्वच्छ िारत अभियानासाठी महानगरपाभलकानंा सहाय्य (राज्य 
भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ 9761) 
योजनातंगगत 

१२,८5,6७,000/- 
(रूपये बारा कोटी 

पंच्याऐंशी लक्ष सदुसष्ट्ट 
हजार र्त त.) 

ब) नगरपभरषदानंा  
२ मागणी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवगसाधारण, १९२, नगरपभरषदानंा सहाय्य, (००) (79) स्वच्छ 
िारत अभियानातंगगत नगरपभरषदानंा सहाय्य (राज्य भहस्सा), 
३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ ९७८८) योजनातंगगत 

३९,४९,63,000/- 
( रूपये एकोणचाळीस 

कोटी एकोणपन्नास लक्ष 
त्रेसष्ट्ट हजार र्त त.) 

क) नगरपंचायतींना  
३ मागणी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवगसाधारण, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) स्वच्छ 
िारत अभियानातंगगत नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य भहस्सा), 
३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनातंगगत 

१,०४,70,000/- 
( रूपये एक कोटी चार लक्ष 

सत्तर हजार र्त त.) 

 

4. सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी) यानंा आहरण व संभवतरण अभधकारी तसेच भनयंत्रक अभधकारी म्हणनू घोभषत करण्यात 
येत आहे. त्यानंी सदर रत कमेचे देयक तयार करून ते अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई 
याचं्याकडे तात्काळ सादर करून सदर भनधी आहभरत करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. 
सदर भनधीच े नागरी स्वराज्य संस्थाभनहाय वाटप शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल, 
त्यानुसार या भनधीचे भवतरण संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना भवतरण करण्याची 
कायगवाही राज्य अभियान संचालकानंी तात्काळ करावी.  

5. सदरचा शासन भनणगय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगस 2015/प्र.क्र. 85/अथग-3 
भदनाकं 17 एभप्रल, 2015 व भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगस 2015/प्र.क्र. 111/अथग-3 
भदनाकं 30 जून, 2015 तसेच भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगस 2015/प्र.क्र. 85/अथग-3 
भदनाकं 16 जानेवारी, 2016 अन्वये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अभधकारान्वये  भनगगभमत करण्यात येत आहे. 
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6. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201601291805041325 असा 
आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

           
             (सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 

   अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) याचंे 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 अनुज्ञयेता )-१, मंुबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-२, नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखापभरक्षा )-१, मंुबई. 
८. महालेखापाल (लेखापभरक्षा )-२, नागपूर 
९. आयुत त तथा संचालक, नगरपभरषद संचालनालय, मंुबई. 
१०. सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
११. आयुत त, महानगरपाभलका (सवग) 
१२. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१३. मुख्याभधकारी नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग) 
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
१५. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई.  
१६. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१७.  मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१८.  मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकण ि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. 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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