
कें द्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत कोष” 
च्या धतीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ 
महाराष्ट्र कोष” स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
नगर ववकास ववभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांकः स्वमअ 2015/प्र.क्र. 130(1)/ नवव-34 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मागण 

4 था मजला, मांत्रालय, मुांबई  
वदनाांक :  5 विसेंबर, 2015 

वाचा :  
1) कें द्र शासनाच्या शहरी ववकास मांत्रालयाने विसेंबर, 2014 मध्ये स्चच्छ भारत अवभयानासाठी 

प्रवसध्द केलेल्या मागणदशणक सूचना. 
2) शासन वनर्णय, नगर ववकास ववभाग क्रमाांक स्वभाअ 2015/प्र.क्र. 23/नवव-34,                

वदनाांक 15 मे, 2015. 
शासन वनर्णय: 
 

 कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अवभयानाची अांमलबजावर्ी राज्यामध्ये सुरू झाली आहे. या 
अवभयानाांतगणत राज्यातील सवण शहरे व गाव े हागांदारी मुक्त करून स्वच्छ करावयाची आहेत. या 
अवभयानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी वयैक्तीक शौचालय, सामुदायीक शौचालय व घनकचरा चयवस्थापन 
यासाठी येर्ाऱ्या खचाच्या प्रमार्ात कें द्र व राज्य शासनाचे उपलब्ध होर्ारे अनुदान पुरेस ेनाही. तसेच, 
सावणजवनक शौचालयाांसाठी कें द्र व राज्य शासनाचे अनुदान उपलब्ध होर्ार नाही. त्यामुळे, इतर 
स्त्रोतामधून यासाठी वनधी उपलब्ध करून घ्यावा लागर्ार आहे.  
2. कें द्र शासनाने त्याांच्या स्तरावर इतरस्त्रोतामधून येर्ाऱ्या वनधीसाठी "स्वच्छ भारत कोष" स्थापन 
केलेला आहे. वनती आयोगाने स्वच्छ भारत अवभयानासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाने राज्यस्तरावर कोष 
वनमार् करण्याची  वशफारस केलेली आहे. या अवभयानाचे उविष्ट्य साध्य करण्यासाठी कें द्र व राज्य 
शासनामाफण त प्राप्त होर्ाऱ्या वनधी चयवतवरक्त इतरस्त्रोतामधून वनधी उभाररे् आवश्यक असल्याने कें द्र 
शासनाच्या “स्वच्छ भारत कोष” च्या धतीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र कोष” चे गठर् करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. 
3. स्वच्छ महाराष्ट्र कोष: 
3.1 “स्वच्छ महाराष्ट्र कोष” ची नोंदर्ी सोसायटी रवजस्रेशन अॅक्ट, 1860 व मुांबई पब्ब्लक 
रस्ट,1950 च्या अांतगणत करण्यात यावी. स्वच्छ महाराष्ट्र कोषची रचना पुढील प्रमारे् राहील. 
 अ. क्र. नाव व पदनाम पद 

1 मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य  अध्यक्ष 
2 मा. मांत्री, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 
3 मा. राज्यमांत्री, नगर ववकास, महाराष्ट्र राज्य    सदस्य 
4 मुख्य सवचव, महाराष्ट्र  शासन  सदस्य 
5 अपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र शासन   सदस्य 
6 प्रधान सवचव, नगर ववकास-1, महाराष्ट्र शासन   सदस्य 
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7 प्रधान सवचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग सदस्य 
6 सवचव, नगर ववकास-2, महाराष्ट्र शासन   सवचव 
8 राज्य अवभयान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अवभयान (नागरी)    कोषाध्यक्ष 

 
3.2 “स्वच्छ महाराष्ट्र कोष” मध्ये उपलब्ध होर्ाऱ्या वनधीचे प्रस्ताववत स्त्रोत: 

(1) देर्गीदाराांकिून व वहतचचतकाकिून वमळर्ारी देर्गी.  
(2) राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय सांस्थाांकिून वमळर्ारी देर्गी. 
(3) कापोरेट सोशल वरसपॉन्सील्बीटी (CSR)  अांतगणत उपलब्ध होर्ारी देर्गी. 
(4) स्थावर व जांगम मालमत्तेतून वमळर्ारे उत्पन्न. 
(5) बँक खात्यातील ठेवी, मुदत ठेवी व इतर गुांतवर्कुीवरील चयाज.  
(6) “स्वच्छ महाराष्ट्र कोष” मधील वनधीचा वववनयोग: 

3.3 स्वच्छ महाराष्ट्र कोषमध्ये उपलब्ध होर्ाऱ्या वनधीचा वववनयोग स्वच्छ भारत अवभयान / स्वच्छ 
महाराष्ट्र अवभयानाांतगणत ग्रामीर् व नागरी भागात राबववण्यात येर्ाऱ्या योजनाांसाठी करण्यात येईल. या 
कोष मधील वववनयोगाबाबतचे सववस्तर वनयम करण्याबाबत स्वच्छ महाराष्ट्र कोषच्या  पवहल्या  बैठकीत 
वनर्णय घेण्यात येईल.   
3.4 “स्वच्छ महाराष्ट्र कोष” मध्ये देण्यात येर्ाऱ्या देर्गीस प्रचवलत आयकर वनयमानुसार सांबांवधत 
देर्गीदारास आयकरातून सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयकर ववभागास पाठवून मान्यता घेण्यात येईल.  
4.          सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201512051636331125 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

     (सुधाकर ज्ञा. बोबिे) 
 अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे सवचव, राजभवन, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा. मांत्री, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. मांत्री, याांचे खाजगी सवचव.(सवण)  
5. मा. राज्यमांत्री, याांचे खाजगी सवचव (सवण) 
6. मा. मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. अप्पर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. अप्पर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव मांत्रालयीन ववभाग (सवण)  
9. प्रधान सवचव (नगर ववकास-1), मांत्रालय, मुांबई. 
10. प्रधान सवचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग 
11. सवचव (नगर ववकास-2), मांत्रालय, मुांबई. 
12. आयुक्त तथा सांचालक, नगर पवरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई. 
13. महासांचालक, मावहती व जनसांपकण  ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
14. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, मुांबई. 
15. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, नागपूर. 
16. सवण ववभागीय आयुक्त. 
17. सवण वजल्हावधकारी. 
18. आयुक्त, सवण महानगरपावलका. 
19. पार्ी व स्वच्छता सहाय्य सांस्था, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, बेलापूर, नवी मुांबई 
20. मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद सवण 
21. मुख्यावधकारी, सवण नगरपवरषदा/ नगर पांचायती. 
22. राज्य अवभयान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अवभयान सांचालनालय, मुांबई 
23. वनविनस्ती नवव-34 नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई  
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