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संस्थांना प्रोत्साहन अनुदान दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन भनणगय क्रमांक: स्वमअ 2016/प्र.क्र.23/ नभव-34
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग
4 था मजला, मंत्रालय, मुंबई
भदनांक : 28 माचग, 2016
वाचा:
(1)

शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34,
भदनांक 15 मे, 2015.

(2)

राज्य अभियान संचालनालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, यांचे पभरपत्रक क्रमांक
राअसं/ कायान्वयन सूचना/42/15-16 भदनांक 28 जुलै, 2015

(3)

शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्विाअ 2015/सं.क्र.1549 /नभव-34,
भदनांक 29 ऑक्टोबर, 2015.

प्रस्तावना :
केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या धतीवर संदिीय भदनांक 15 मे, 2015 च्या
शासन भनणगयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे .
या अभियानांतगगत शहरांमधील ज्या कुटु ं बांकडे शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध नसल्याने ती कुटु ं बे
उघडयावर शौचास जातात, अशा कुटु ं बांना वैयक्तीक घरगुती शौचालय अथवा सामुदायीक
शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून दे ऊन, शहरे “हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा
व्यवस्थापनांतगगत शहरात भनमाण होणारा 100% कचरा भनर्ममतीच्या जागीच (ओला व सुका ) वेगवेगळा
करून स्वतंत्रपणे संकभलत करणे, या संकभलत केलेल्या (ओला व सुका) 100% कचऱ्याची वाहतूक
करणे, ओल्या कचऱ्यावर केंद्रीय अथवा भवकेंभद्रत पध्दतीने जागीच प्रभक्रया करणे तर सुक्या कचऱ्याचे
भवलगीकरण करून त्यावर प्रभक्रया करणे व उवगभरत कचऱ्याची शास्त्रीय पध्दतीने भवकसीत केलेल्या िराव
िूमीवर भवल्हे वाट लावून शहर “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे .
2.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीस गती यावी व हागणदारी मुक्त झालेल्या तसेच

स्वच्छ झालेल्या शहरांचा यथोचीत सन्मान व्हावा म्हणून, राज्यातील हागणदारी मुक्त झालेल्या व स्वच्छ
झालेल्या शहरांना प्रोत्साहन अनुदान दे ण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.
शासन भनणगय :
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतगगत “हागणदारी
मुक्त” झालेल्या व “स्वच्छ” झालेल्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना पुढील प्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान
दे ण्यास शासन मान्यता दे त आहे :
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(अ)

हागणदारी मुक्त होणाऱ्या शहरांसाठी:

(1)

राज्यातील “अ”, “ब” व “क” वगग नगरपभरषद व नगरपंचायत हागणदारी मुक्त
झाल्याबाबतचा अहवाल हागणदारी मुक्त शहरांची तपासणी करण्यासाठी गभठत करण्यात
आलेल्या राज्यस्तरीय सभमती कडू न प्राप्त झाल्यानंतर, “अ” वगग नगरपाभरषद रू 2.00
कोटी, “ब” वगग नगरपभरषद रू. 1.50 कोटी व “क” वगग नगरपभरषद आभण नगरपंचायत
रू 1.00 कोटी एवढे प्रोत्साहन अनुदान भमळण्यास पात्र ठरेल.

(2)

सदर प्रोत्साहन अनुदान संबभं धत नगरपभरषदे स / नगरपंचायतीस दोन हप्त्यामध्ये अनुज्ञेय
असेल. प्रोत्साहन अनुदानाच्या रकमेपैकी 30% रक्कमेचा पभहला हप्ता राज्यस्तरीय
सभमती कडू न ते शहर हागणदारी मुक्त झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दे य होईल व
उवगभरत 70% रकमेचा दु सरा हप्ता त्या शहराने हागणदारी मुक्ती मध्ये सातत्य राखल्याचे
पुढील सहा मभहन्यात त्रयस्त सभमतीमार्गत करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये भदसून
आल्यानंतर दे य होईल.

(ब)

स्वच्छ होणाऱ्या शहरांसाठी:

(1)

राज्यातील “अ”, “ब”, व “क” वगग नगरपभरषद व नगरपंचायत स्वच्छ झाल्याबाबतचा
अहवाल स्वच्छ शहरांची तपासणी करण्यासाठी गभठत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय
सभमती कडू न प्राप्त झाल्यानंतर, “अ” वगग नगरपाभरषद रू 2.00 कोटी, “ब” वगग
नगरपभरषद रू. 1.50 कोटी व “क” वगग नगरपभरषद आभण नगरपंचायत रू 1.00 कोटी
एवढे प्रोत्साहन अनुदान भमळण्यास पात्र ठरेल.

(2)

सदर प्रोत्साहन अनुदान संबभं धत नगरपभरषदे स / नगरपंचायतीस दोन हप्त्यामध्ये अनुज्ञेय
असेल. प्रोत्साहन अनुदानाच्या रकमेपैकी 30% रक्कमेचा पभहला हप्ता राज्यस्तरीय
सभमती कडू न ते शहर स्वच्छ झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दे य होईल व उवगभरत
70% रकमेचा दु सरा हप्ता त्या शहराने स्वच्छते मध्ये सातत्य राखल्याचे पुढील सहा
मभहन्यात त्रयस्त सभमतीमार्गत करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये भदसून आल्यानंतर दे य
होईल.

(क)

प्रोत्साहन अनुदानाचा भवभनयोग :
शहर हागणदारी मुक्त झाल्यानंतर अथवा स्वच्छ झाल्यावर वरील प्रमाणे प्राप्त होणारे
प्रोत्साहन अनुदान पुढील बाबींसाठी वापरण्यात यावे:(1)

संबभं धत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने हागणदारी मुक्तीचा दजा भटकवून
ठे वण्यासाठी व ODF ++ दजा गाठण्यासाठी आवश्यक असलेली कामे हाती घेण्यासाठी
प्रामुख्याने वापरण्यात यावा.

(2)

शहरातील स्वच्छता कायम भटकवून ठे वण्यासाठी व शहर स्वच्छ सुंदर व हरीत
करण्यासाठी आवश्यक असलेली कामे हाती घेण्यासाठी प्रामुख्याने वापरण्यात यावा.

(3)

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार उघडयावर शौचास जाणाऱ्या कुटु ं बांना स्वच्छ महाराष्ट्र
अभियानांतगगत वैयक्तीक/ सामुदायीक शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे
अनुदान उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे . या व्यभतभरक्त सावगजभनक शौचालयांवरील
पष्ृ ठ 4 पैकी 2

शासन भनणगय क्रमांकः स्वमअ 2016/प्र.क्र.23/ नभव-34

िार कमी करण्याकभरता, सावगजभनक शौचालयांचा वापर करणाऱ्या कुटु ं बांना वैयक्तीक
घरगुती शौचालय बांधून घेण्यास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी लािार्थ्यांना अनुदान
दे ण्याकभरता या भनधीचा वापर करता येवू शकेल.
(4)

मैला व्यवस्थापनांतगगत मैला प्रभक्रया सुभवधा उिारण्यासाठी.

(5)

भवकेंद्रीत पध्दतीने सांडपाणी प्रभक्रया सुभवधा उिारण्यासाठी.

(6)

हागणदारी मुक्त झालेला पभरसर भवकसीत करणे.

(7)

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंभगक सवग बाबी.

(8)

जलस्त्रोतांचे संवधगन व सुशोभिकरण करणे.

(9)

मलभनःस्सारण व्यवस्था अद्ययावत करणे अथवा आस्थाभपत करणे.

(10) हरीत पट्टे भनर्ममती व संवधगना कभरता.

2.

शहरे हागणदारी मुक्त करणे व स्वच्छ करणे ही अत्यंत मूलिूत व वैभशष्ट्यपूणग बाब आहे . त्यामुळे,

या प्रोत्साहन अनुदानाचा खचग मागणी क्रमांक एर्-2 “ 2217, नगर भवकास, 80, सवगसाधारण, 192
नगरपभरषदांना सहाय्य (00) (42) नगर पभरषदांना वैभशष्ट्टयपूणग कामांसाठी भवशेष अनुदान 31 सहाय्यक
अनुदाने (2217 1301) (वेतनेतर)” या लेखाभशषाखाली करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून िागभवण्यास
मान्यता दे ण्यात येत आहे . तसेच, या लेखाभशषाखालील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना दे ण्यात येत
असलेले प्रोत्साहन अनुदान वरील पभरच्छे द 1 (क) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींवर खचग करण्यास व नागरी
स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने िरावयाच्या स्व:भहश्याची अट भशथील करण्यास एक भवशेष बाब म्हणून शासन
मान्यता दे ण्यात येत आहे .

3.

नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेस वरील प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या अनुदानासाठी शहरांनी स्वतंत्र

बँक खाते उघडू न त्यामध्ये सदर भनधी ठे वण्यात येवून वरील बाबींवर यामधून खचग करण्यात यावा.

4.

या शासन भनणगयानुसार मंजूर करण्यात येणारा भनधी र्क्त उपरोक्त पभरच्छे द 1 (क) मध्ये नमूद

बाबींसाठीच वापरता येईल व तो अन्यत्र वळवता येणार नाही. या प्रोत्साहन अनुदानाचा भनधी अन्यत्र
वळभवल्यास ती गंिीर स्वरूपाची अभनयभमतता मानली जाईल व त्यासाठी संबभं धत नागरी स्थाभनक
स्वराज्य संस्था / संबभं धत अभधकारी कारवाईस पात्र ठरतील.
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5.

सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201603281710184125 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sudhakar
Dnyandeo Bobade

Digitally signed by Sudhakar Dnyandeo Bobade
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b55d49ad9dbd0fe5e,
serialNumber=2e4705465b9bdfd5b38b2d36aae83659869796cb
8cc2aefbc550989feec27db1, cn=Sudhakar Dnyandeo Bobade
Date: 2016.03.28 17:14:33 +05'30'

( सुधाकर ज्ञा. बोबडे )
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रभत,
1)

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई

2)

मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई

3)

नगराध्यक्ष, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग)

4)

मा. मुख्यसभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

5)

आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई

6)

सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई 32

7)

भविागीय आयुक्त (सवग)

8)

भजल्हाभधकारी (सवग)

9)

आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग)

10)

सह सभचव (अथगसंकल्प) नगरभवकास भविाग, मुंबई

11)

महासंचालक, माभहती व जनसंपकग भविाग, मंत्रालय, मुंबई

12)

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई

13)

मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग)

14)

उप संचालक, नगर पाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग)

15)

भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगर पाभलका शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग)

16)

भनवडनस्ती नभव-34 नगर भवकास भविाग मंत्रालय, मुंबई.
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