सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात नागरी
घनकचरा

व्यवस्िापनासाठी

शासनाकडू न

प्राप्त

झालेला

केंद्र
पहिल्या

िप््याचा हनधी व ्या प्रमाणात राज्य
शासनाच्या हिश्शश्शयाचा अनुज्ञेय हनधी स्वच्छ
मिाराष्ट्र अहियान (नागरी) अंतगगत हवतरीत
करण्याबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
नगर हवकास हविाग
शासन हनणगय क्रमांक: स्वमअ-२०१6/प्र.क्र. 55/नहव-३४
िु ता्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
हदनांक: २० मे, २०१6.
वाचा:
1) शासन हनणगय, नगर हवकास हविाग क्र.: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नहव-३४,हद.१५.०५.२०१५
2) केंद्र शासनाच्या नगरहवकास मंत्रालयाचे आदे श क्र.१/७/२०१५-SBM हद. ३१.०३.201६.
3) शासन पहरपत्रक, हवत्त हविाग क्रमांक अिगसं 2015/प्र.क्र.111/अिग -3 हद. 30.०६.2015.
4) शासन पहरपत्रक, हवत्त हविाग क्रमांक अिगसं 201६/प्र.क्र.8९/अिग -3 हद. २०.०४.201६.
शासन हनणगय:
दे शातील सवग शिरे पूणगपणे स्वच्छ, हनरोगी आहण रािण्यायोग्य करणे, शिरातील गरीब
आहण महिलांच्या आरोग्य हवर्षयक व स्वच्छतेहवर्षयक बाबींकडे हवशेर्ष लक्ष केंहद्रत करून सवग
नागहरकांना स्वच्छ व चांगले आरोग्य आहण पयावरण हमळावे तसेच दे शातील सवग सांहवधाहनक
शिरांना स्वच्छतेची आहण या शिरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुहवधा उपलब्ध
करून दे णे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ िारत अहियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु
केली आिे. या अहियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये उपरोक्त उद्देशाने “स्वच्छ मिाराष्ट्र अहियान
(नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरू झाली आिे. या अहियानाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर
हवकास हविागांतगगत स्वतंत्र स्वच्छ मिाराष्ट्र अहियान संचालनालय हनमाण करण्यात आले
आिे.
2.

स्वच्छ िारत अहियानांतगगत घनकचरा व्यवस्िापनासाठी राज्य शासनामार्गत मा. मुख्य

सहचवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाहधकार सहमतीच्या मान्यतेने 8 शिरांचे रू 447.37 कोटी
ककमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले िोते. ्यामध्ये केंद्र शासनाचा अनुज्ञय
े
हिस्सा रू 84.86 कोटी एवढा आिे . केंद्र शासनाने संदिीय क्र. २ येिील हदनांक 31.3.2016
रोजीच्या दोन आदे शान्वये एकूण रू. 42.43 कोटी एवढा हनधीचा पहिला िप्ता राज्यास हवतरीत
केला आिे.
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3.

हवत्त हविागाच्या संदिीय क्रमांक ४ येिील हदनांक २० एहप्रल, 2016 च्या शासन

पहरपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी हनधी हवतरणाची मयादा 100 टक्के करण्यात आली
आिे. ्यानुसार केंद्र शासनाने स्वच्छ िारत अहियानांतगगत घनकचरा व्यवस्िापनासाठी सन
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी हवतरीत केलेला पहिल्या िप््याचा हनधी रुपये ४२.४३
कोटी (रूपये बेचाळीस कोटी त्रेचाळीस लक्ष र्क्त) व ्या प्रमाणात राज्य शासनाचा अनुज्ञय
े
हिस्सा रुपये २८.२८६६ कोटी (रूपये अठ्ठावीस कोटी अठ्ठावीस लक्ष सिासष्ट्ट िजार र्क्त) असे
एकूण रुपये ७०.७१६६ कोटी (रूपये सत्तर कोटी एकाित्तर लक्ष सिासष्ट्ट िजार र्क्त) एवढा
हनधी हवतरीत करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आिे . सदरचा खचग संबंहधत
लेखाहशर्षासमोर दशगहवल्याप्रमाणे ्या लेखाहशर्षाखाली सन 2016-१७ या आर्थिक वर्षात मंजूर
करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून िागहवण्यात यावा.
अ.

लेखाहशर्षग

अिगसंकल्पीत करण्यात आलेली

क्र.

हनधी रूपये

अ)

मिानगरपाहलकांना

1

मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)
सवगसाधारण,
(००)

(७6)

१९१, मिानगरपाहलकांना सिाय्य,
स्वच्छ

िारत

अहियानासाठी

४०,३५,५०,000/(रूपये चाळीस कोटी पस्तीस लक्ष
पन्नास िजार र्क्त.)

मिानगरपाहलकांना सिाय्य (केंद्र हिस्सा 75%), ३१,
सिायक

अनुदाने

(वेतनेतर),

(२२१७

9752)

योजनांतगगत
2

मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)

२६,९०,३३,000/-

सवगसाधारण, १९१, मिानगरपाहलकांना सिाय्य, (००)

(रूपये सव्वीस कोटी नव्वद लक्ष

(७७) स्वच्छ िारत अहियानासाठी मिानगरपाहलकांना

तेितीस िजार र्क्त.)

सिाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सिायक अनुदाने
(वेतनेतर), (२२१७ 9761) योजनांतगगत
ब)

नगरपहरर्षदांना

1

मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)
सवगसाधारण,

१९२, नगरपहरर्षदांना सिाय्य, (००)

(78) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत नगरपहरर्षदांना
सिाय्य

(केंद्र

हिस्सा),

३१,

सिायक

१,६९,५०,000/(रूपये एक कोटी एकोणसत्तर लक्ष
पन्नास िजार र्क्त.)

अनुदाने

(वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतगगत
2

मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)

१,१३,००,000/-

सवगसाधारण, १९२, नगरपहरर्षदांना सिाय्य, (००) (79) (रूपये एक कोटी तेरा लक्ष र्क्त)
स्वच्छ िारत अहियानांतगगत नगरपहरर्षदांना सिाय्य
पृष्ट्ठ 6 पैकी 2
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अ.

लेखाहशर्षग

अिगसंकल्पीत करण्यात आलेली

क्र.

हनधी रूपये
(राज्य हिस्सा), ३१, सिायक अनुदाने (वेतनेतर),
(२२१७ ९७८८) योजनांतगगत

क)

नगरपंचायतींना

1

मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)

३८,00,000/-

सवगसाधारण, १९३, नगरपंचायतींना सिाय्य, (००)

( रूपये अडोतीस लक्ष र्क्त.)

(०३) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत नगरपंचायतींना
सिाय्य

(केंद्र

हिस्सा),

३१,

सिायक

अनुदाने

(वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतगगत
2

मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)

२५,३३,000/-

सवगसाधारण, १९३, नगरपंचायतींना सिाय्य, (००)

( रूपये पंचवीस लक्ष तेितीस

(०४) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत नगरपंचायतींना

िजार र्क्त.)

सिाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सिायक अनुदाने
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतगगत

4.

सदर हनधी आिहरत करण्यासाठी राज्य अहियान संचालक, स्वच्छ मिाराष्ट्र अहियान

(नागरी) यांना आिरण व संहवतरण अहधकारी तसेच हनयंत्रक अहधकारी म्िणून घोहर्षत करण्यात
येत आिे. ्यांनी सदर रकमेचे दे यक तयार करून ते अहधदान व लेखा कायालय, मुंबई
यांच्याकडे ता्काळ सादर करून सदर हनधी आिहरत करून धनादे श प्राप्त करून घेण्यात यावा.
सदर हनधीचे नागरी स्वराज्य संस्िाहनिाय वाटप शासन स्वतंत्र आदे शान्वये करून देईल,
्यानुसार या हनधीचे हवतरण संबंहधत नागरी स्िाहनक स्वराज्य संस्िांना हवतरण करण्याची
कायगवािी राज्य अहियान संचालकांनी ता्काळ करावी.
5.

सदरचा शासन हनणगय हवत्त हविागाचे पहरपत्रक क्रमांक अिगस 201६/प्र.क्र. 8९/अिग-3

हदनांक २० एहप्रल, 201६ व हवत्त हविागाचे पहरपत्रक क्रमांक अिगस 2015/प्र.क्र. 111/अिग -3
हदनांक 30 जून, 2015 अन्वये प्रशासकीय हविागास प्रदान करण्यात आलेल्या अहधकारान्वये
हनगगहमत करण्यात येत आिे.
६.

हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक अिगसं 201६/प्र.क्र. 8९/अिग-3 हदनांक २० एहप्रल, 201६

अन्वये 31, वेतनेत्तर सिाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खचग करण्यास हविागास अहधकार प्राप्त
झाले असून सदर पहरपत्रकातील पहरच्छे द 7 ते 18 पैकी 7 अ, 7 ब, 8, ९, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 या प्रकरणी लागू नािी.
७.

हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक संहकणग 2015/प्र.क्र.34/कोर्षा.प्रशा.5 हदनांक 24 जुलै,

2015 महधल पहरच्छे द ब मधील 2 नुसार हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक अिगसं 201६/प्र.क्र.
8९/अिग-3 हदनांक २० एहप्रल, 201६ च्या पहरहशष्ट्टातील अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 या
पृष्ट्ठ 6 पैकी 3
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प्रकरणी लागू नािी. तसेच सदर पहरहशष्ट्टातील अनुक्रमांक 5 बाबत नमुद करण्यात येते हक, या
योजनेसाठी केंद्र शासनाकडू न हनधी प्राप्त झाल्याची खात्री हवत्त हविागाचे अनौपचाहरक संदिग
क्रमांक: अनौ. १५७/अिोपाय, हदनांक ३१/०३/२०१६ व क्रमांक: अनौ. १५९/अिोपाय, हदनांक
०२/०४/२०१६ अन्वये करण्यात आली आिे. तसेच सदर पहरहशष्ट्टातील अनुक्रमांक १८ बाबत
नमुद करण्यात येते हक, केंद्र शासनाने सदर हनधी सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात हवतरीत
केलेला असला तरी सदर हनधी सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात हवतरीत करण्याबाबत हवत्त
हविागाचे अनौपचाहरक संदिग क्रमांक: अनौ. 132/व्यय-3, हदनांक 07/05/2016 अन्वये मान्यता
घेण्यात आली आिे . सदर शासन हनणगयान्वये हवतरीत करावयाचा हनधी केंद्र शासनाच्या
हिश्शश्शयाच्या समरूप राज्य शासनाच्या हिश्शश्शयाच्या मयादे त आिे.
८.

हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक संहकणग 2015/प्र.क्र.34/कोर्षा.प्रशा.5 हदनांक 24 जुलै,

2015 मधील पहरच्छे द ब मधील 3 नुसार हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक अिगसं 201६/प्र.क्र.
8९/अिग-3 हदनांक २० एहप्रल, 201६ रोजीच्या पहरपत्रकात नमूद पहरहशष्ट्टातील अनुक्रमांक ३
च्या अनुर्षंगाने नमूद करण्यात येते हक, सदर योजनेच्या स्वरुपात अिवा व्याप्तीमध्ये कसलािी
बदल करण्यात आलेला नािी. तसेच सदर हदनांक २० एहप्रल, 201६ रोजीच्या पहरपत्रकात नमूद
पहरहशष्ट्टातील अनुक्रमांक 9 संदिातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक २, ३, 4, ५, 6, 7, 8,
9, 10, या प्रकरणी लागू नािी. तसेच सदर अनुक्रमांक 9 संदिातील तपासणी सुचीमधील
अनुक्रमांक 1 मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुतगता िोत आिे. तसेच शासन पहरपत्रक
हवत्त हविाग क्रमांक अिगसं-201६/प्र.क्र.8९/अिग -3, हदनांक २० एहप्रल, 201६ मधील लागू
असलेल्या सवग अटींची पूतगता िोत आिे.”
९.

हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक संहकणग 2015/प्र.क्र.34/कोर्षा.प्रशा.5 हदनांक 24 जुलै,

2015 मधील पहरच्छे द अ मध्ये नमूद अनुक्रमांक ६, ७, ८, ९, १० सदर प्रकरणी लागू िोत नािी.
अनुक्रमांक १ ते ५ बाबतची माहिती पुढील प्रमाणे आिे .
(1) हविागास प्रदान हवत्तीय अहधकार:- हवत्त हविाग पहरपत्रक क्रमांक अिगसं
201६/प्र.क्र. 8९/अिग-3 हदनांक २० एहप्रल, 201६ मधील ७ क अन्वये ३१
वेतनेत्तर सिायक अनुदाने या बाबीखालील खचग करण्यास हविागास अहधकार
प्राप्त झाले आिेत.
(2) मंजूर हनधी:- मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०) सवगसाधारण,
१९१, मिानगरपाहलकांना सिाय्य, (००) (७6) स्वच्छ िारत अहियानासाठी
मिानगरपाहलकांना सिाय्य (केंद्र हिस्सा 60%), ३१, सिायक अनुदाने (वेतनेतर),
(२२१७ 9752) योजनांतगगत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात
रुपये 325.00 कोटी हनधी अिगसंकल्ल्पत असून ्यामधून अद्यापपयंत कािीच
खचग करण्यात आलेला नािी. मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)
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सवगसाधारण, १९१, मिानगरपाहलकांना सिाय्य, (००) (७७) स्वच्छ िारत
अहियानासाठी मिानगरपाहलकांना सिाय्य (राज्य हिस्सा 40%), ३१, सिायक
अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ 9761) योजनांतगगत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१६१७ या आर्थिक वर्षात रुपये 200.00 कोटी हनधी अिगसंकल्ल्पत असून ्यामधून
अद्यापपयंत कािीच खचग करण्यात आलेला नािी.
मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०)

सवगसाधारण, १९२

नगरपहरर्षदांना सिाय्य, (००) (78) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत नगरपहरर्षदांना
सिाय्य (केंद्र हिस्सा 60%), ३१, सिायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७७९)
योजनांतगगत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रुपये 427.20
कोटी हनधी अिगसंकल्ल्पत असून ्यामधून अद्यापपयंत कािीच खचग करण्यात
आलेला नािी. मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०) सवगसाधारण,
१९२, नगरपहरर्षदांना सिाय्य, (००) (79) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत
नगरपहरर्षदांना सिाय्य (राज्य हिस्सा 40%), ३१, सिायक अनुदाने (वेतनेतर),
(२२१७ ९७८८) योजनांतगगत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात
रुपये 200.00 कोटी हनधी अिगसंकल्ल्पत असून ्यामधून अद्यापपयंत कािीच
खचग करण्यात आलेला नािी.
तसेच मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०) सवगसाधारण, १९३,
नगरपंचायतींना सिाय्य, (००) (०३) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत नगरपंचायतींना
सिाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सिायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७९७)
योजनांतगगत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रुपये 50.00
कोटी हनधी अिगसंकल्ल्पत असून ्यामधून अद्यापपयंत कािीच खचग करण्यात
आलेला नािी. मागणी क्रमांक-एर्-2, २२१७, नगरहवकास, (८०) सवगसाधारण,
१९३, नगरपंचायतींना सिाय्य, (००) (०४) स्वच्छ िारत अहियानांतगगत
नगरपंचायतींना सिाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सिायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७
९८०३) योजनांतगगत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रुपये
34.80 कोटी हनधी अिगसंकल्ल्पत असून ्यामधून अद्यापपयंत कािीच खचग
करण्यात आलेला नािी.
(3) मागील ३ महिन्यापूवी हदलेल्या अनुदानापैकी ७५% ककवा अहधक हनधी खचग
झाला आिे :- राज्य अहियान संचालक, स्वच्छ मिाराष्ट्र अहियान (नागरी)
यांच्याकडू न मागील ३ महिन्यापूवी हवतरीत झालेल्या अनुदानापैकी 96% हनधी
खचग झाल्याबाबत उपयोहगता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आिे.
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(4) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान हवतरीत करण्यात येत आिे. ्या लेखाहशर्षांतगगत
१ वर्षापूवीचे संहक्षप्त दे यक प्रलंहबत नािी:- उपरोक्त नमूद लेखाहशर्षांतगगत १
वर्षापूवीचे संहक्षप्त दे यक प्रलंहबत नािी
(5) स्िाहनक स्वराज्य संस्िांना अनुदान दे ताना ्यांच्याकडू न राज्य शासनास येणे
नािी ककवा येणे रक्कम समायोहजत करण्यात आली आिे:- केंद्र शासन पुरस्कृत
योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या हिश्शश्शयाचा हनधी व ्या प्रमाणात समरूप राज्य
शासनाच्या हिश्शश्शयाचा हनधी हवतरीत करावयाचा असल्याने ्यामधून स्िाहनक
स्वराज्य संस्िांकडू न येणे असलेली रक्कम समायोहजत करता येत नािी.
१०.
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( सुधाकर ज्ञा. बोबडे )
उप सहचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
१.

मा .मुख्यमंत्री मिोदयांचे प्रधान सहचव, मंत्रालय, मुंबई.

२.

मा .राज्यमंत्री (नगर हवकास) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.

३.

मा. अपर मुख्य सहचव, हवत्त, हवत्त हविाग, मंत्रालय, मुंबई

४.

मा. अपर मुख्य सहचव, हनयोजन हविाग, मंत्रालय, मुंबई.

५.

मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई.

६.

मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर.

७.

मिालेखापाल (लेखापहरक्षा )-१, मुंबई.

८.

मिालेखापाल (लेखापहरक्षा )-२, नागपूर

९.

आयुक्त तिा संचालक, नगरपहरर्षद संचालनालय, मुंबई.

१०. सहचव (नहव-2), नगर हवकास हविाग, मंत्रालय, मुंबई 32.
११. आयुक्त, नागपूर व कल्याण-डोंहबवली मिानगरपाहलका.
१२. राज्य अहियान संचालक, स्वच्छ मिाराष्ट्र अहियान (नागरी), मुंबई.
१३. मुख्याहधकारी, मिाबळे श्वर,पाचगणी,मलकापूर,लोणावळा,उमरे ड,हवटा नगरपहरर्षद.
१४. संचालक, लेखा व कोर्षागारे, मुंबई.
१५. अहधदान व लेखाहधकारी, अहधदान व लेखा कायालय, मुंबई.
१६. हनवासी लेखापहरक्षा अहधकारी, मुंबई.
१७.

मुख्य लेखा पहरक्षा अहधकारी, मुंबई.

१८.

मुख्य लेखा पहरक्षक, स्िाहनक हनधी लेखा, कोकण िवन, नवी मुंबई.

१९. उप सहचव (नहव-4), नगर हवकास हविाग, मंत्रालय, मुंबई.
२०.

उप सहचव (नहव-५), रोख शाखा, नगर हवकास हविाग, मंत्रालय, मुंबई.

२१. हनवडनस्ती, नहव-३४.
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