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

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

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

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं:  20 रे्ब्रवुारी, २०१6. 

वाचा:  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग समक्रमाभंकत भदनाकं २९ जानेवारी, 201६ 

 

शासन शुभिपत्रक: 
उपरोक्त संदिीय भदनाकं २९ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन भनणगयामधील पभरच्छेद क्रमाकं 

५ नंतर पुढील प्रमाणे पभरच्छेद अंतिभगत करण्यात यावते.  
 

5(अ).भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 2015/प्र.क्र. 85/अथग-3 भदनाकं 17 एभप्रल, 2015 
अन्वये 31, वतेनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खचग करण्यास भविागास 
अभधकार प्राप्त झाले असभन सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद 7 ते 18 पैकी 7 अ, 7 ब, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 या प्रकरणी लागभ नाही. पभरच्छेद 9 मध्ये नमुद 
करण्यात आलेल्या अटींची पुतगता होत आहे.  

 

५(ब).भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 2015/प्र.क्र.34/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं 24 जुलै, 
2015 मभधल पभरच्छेद ब मधील 2 नुसार भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 
2015/प्र.क्र. 85/अथग-3 भदनाकं 17 एभप्रल, 2015 च्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमांक 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8  या प्रकरणी लागभ नाही. तसेच सदर पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं 5 बाबत 
नमुद करण्यात येते भक, या योजनेसाठी कें द्र शासनाकडभन भनधी प्राप्त झाल्याची खात्री 
भवत्त भविागाचे अनौपचाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ. ३८१/व्यय-3, भदनाकं १३/०८/०१५ 
अन्वय े  करण्यात आली आहे. भवतरीत करावयाचा भनधी कें द्र शासनाच्या भहश्शश्शयाच्या 
समरूप राज्य शासनाच्या भहश्शश्शयाच्या मयेदेत आहे.    

 

५(क). भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 2015/प्र.क्र.34/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं 24 जुल,ै 
2015 मभधल पभरच्छेद ब मधील 3 नुसार भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं 
2015/प्र.क्र. 85/अथग-3 भदनाकं 17 एभप्रल, 2015 च्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं 9 
संदिेतील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमाकं 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या प्रकरणी लागभ 
नाही. तसेच सदर तपासणी सुचीमधील अनुक्रमाकं 1, 2, 3, 5 मध्ये नमुद करण्यात 
आलेल्या अटींची पुतगता होत आहे.    
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५(ड). भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं संभकणग 2015/प्र.क्र.34/कोषा.प्रशा.5 भदनाकं 24 जुल,ै 
2015 मधील पभरच्छेद अ मध्ये नमभद अनुक्रमाकं ६, ७, ८, ९, १० सदर प्रकरणी लागभ होत 
नाही.  अनुक्रमाकं १ ते ५ बाबतची माभहती पुढील प्रमाणे आहे.  

 

(1) भविागास प्रदान भवत्तीय अभधकार:- भवत्त भविाग पभरपत्रक क्रमाकं अथगस ं2015/प्र.क्र. 
85/अथग-3 भदनाकं 17 एभप्रल, 2015 मधील ७ क अन्वय े३१ वतेनेत्तर सहायक अनुदाने 
या बाबीखालील खचग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाले आहेत. 

(2) मंजभर भनधी:- मागणी क्रमांक-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 या लेखाशीषेखाली सन २०१५-१६ या आर्थथक वषेत रुपये 
१४०.३८५७ कोटी भनधी अथगसंकल्ल्पत असभन त्यापैकी अद्याप पयंतचा खचग रुपय े
६१.९३६६ कोटी आहे. 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 
या लेखाशीषेखाली सन २०१५-१६ या आर्थथक वषेत रुपये २८६.८३१८ कोटी भनधी 
अथगसंकल्ल्पत असभन त्यापकैी अद्याप पयंतचा खचग रुपये १४१.०८४८ कोटी आहे.  तसेच 
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 या लेखाशीषेखाली सन 
२०१५-१६ या आर्थथक वषेत रुपये ११.८८२५ कोटी भनधी अथगसंकल्ल्पत असभन त्यापैकी 
अद्याप पयंतचा खचग रुपय े५.४३५५ कोटी आहे.  

(3) मागील ३ मभहन्यापभवी भदलेल्या अनुदानापैकी ७५% ककवा अभधक भनधी खचग झाला 
आहे:- राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) याचं्याकडभन प्राप्त 
झालेल्या उपयोभगता प्रमाणपत्रानुसार मागील ३ मभहन्यापभवी भदलेल्या अनुदानापैकी 
96% भनधी खचग झाला आहे.  

(4) ज्या लेखाशीषेखाली अनुदान भवतरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाभशषांतगगत १ 
वषेपभवीचे संभिप्त देयक प्रलंभबत नाही:- उपरोक्त नमभद लेखाभशषांतगगत १ वषेपभवीचे 
संभिप्त देयक प्रलंभबत नाही 

(5) स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा अनुदान देताना त्याचं्याकडभन राज्य शासनास यणेे नाही 
ककवा येणे रक्कम समायोभजत करण्यात आली आहे:- कें द्र पुरस्कृत योजनेसाठी समरूप 
राज्य शासनाच्या भहश्शश्शयाचा भनधी भवतरीत करावयाचा असल्याने त्यामधभन स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थाकंडभन येणे असलेली रक्कम समायोभजत करता येत नाही.  
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२. सदर शासन शुभिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असभन त्याचा संकेताक 201602201512131625 असा 
आहे. हे शुभिपत्रक भडजीटल स्वािरीने सािाभंकत 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, नागपभर. 
७. महालेखापाल (लेखापभरिा )-१, मंुबई. 
८. महालेखापाल (लेखापभरिा )-२, नागपभर 
९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद संचालनालय, मंुबई. 
१०. सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
११. आयुक्त, 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 कायेलय, मंुबई.  
१६. भनवासी लेखापभरिा अभधकारी, मंुबई. 
१७.  मुख्य लेखा पभरिा अभधकारी, मंुबई. 
१८.  मुख्य लेखा पभरिक, 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. 
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