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हागणदारी मुक्त होणाऱ्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
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महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणगय क्रमांक: स्वमअ- 2016 /प्र.क्र.23/नभव-34, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मंत्रालय, मुंबई 
भदनांक:- 30 जानेवारी, 2017 

वाचा : 
1. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्वमअ-2015/प्र.क्र.23/नभव-34, भद. 15 मे,2015. 
2. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्र.स्वमअ-2015/सं.क्र.1549/नभव-34,भद. 29 ऑक्टोबर, 2015 
3. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्वमअ-201६/ प्र.क्र.23/नभव-34, भदनांक 28 माचग, 2016. 
4. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्वमअ-201६/ प्र.क्र.56/नभव-34, भदनांक 31 माचग, 2016. 
5. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्र.स्वमअ-201६/प्र.क्र.56/नभव-34, भदनांक 30 ऑगस्ट, 2016. 
6. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्र.स्वमअ-201६/प्र.क्र.56/नभव-34, भदनांक 16 जानेवारी, 201७. 

प्रस्तावना : 
 कें द्र शासनाच्या " स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)" च्या धतीवर संदिीय क्र. 1 च्या भदनांक 15 मे, 2015 च्या शासन 
भनणगयान्वये राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी सरुु आहे. या अभियानांतगगत शहरातील 
उघडयावर शौचास जाणाऱ्या कुटंुबांना वयैक्क्तक घरगतुी शौचालय अथवा सामुदाभयक शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून 
देऊन, शहरे “हागणदारी मकु्त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनातंगगत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे.  

2. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या अंमलबजावणीस गती यावी व हागणदारी मुक्त झालेल्या तसेच स्वच्छ 
झालेल्या शहरांचा यथोचीत सन्मान व्हावा म्हणनू, राज्यातील हागणदारी मुक्त झालेल्या व स्वच्छ झालले्या शहरांना 
प्रोत्साहन अनुदान देण्यास संदिाधीन क्र. 3 च्या शासन भनणगयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील 
हागणदारी मुक्त झालेल्या ८६ शहरांना सदर प्रोत्साहन अनुदानाचा पभहला हप्ता म्हणनू 30% अनुदान संदिीय क्र. 4, ५ व ६ 
च्या शासन भनणगयान्वये भवतरीत करण्यात आल ेआहे. 

3. संदिग क्र. 3 च्या शासन भनणगयातील पभरच्छेद क्र. 1 (अ) मध्ये हागणदारी मकु्त होणाऱ्या शहरांना भकती अनुदान देण्यात 
येईल व ते अनुदान कोणत्या भनकषांच्या पतूगतेनंतर देण्यात येईल याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील नागरी 
स्थाभनक स्वराज्य संस्थांनी हागणदारी मुक्त झाल्यानंतर, सदर दजा शाश्वतभरत्या भटकवून ठेवण्यासाठी तसचे, ODF+ आभण 
ODF++ दजा भमळभवण्यासाठी, संदिग क्र. 3 च्या शासन भनणगयान्वये प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी भवभहत केलेल्या सूचनांमध्ये 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पढुील भनणगय घेतला आहे.  
शासन भनणगय : 

भदनांक 28 माचग, 2016 च्या शासन भनणगयातील सध्याच्या पभरच्छेद 1 (अ) (2) च्या ऐवजी पढुील प्रमाणे वाचण्यात 
याव.े   

“(2) सदर प्रोत्साहन अनुदान संबभंधत नगरपभरषदेस/नगरपंचायतीस तीन हप्त्यामध्ये अनुज्ञये असेल. प्रोत्साहन 
अनुदानाच्या रकमेपैकी-” 

 30% रकमेचा पभहला हप्ता राज्यस्तरीय सभमतीमार्ग त तपासणी होऊन ते शहर हागणदारी मकु्त झाल्याचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानंतर अनुज्ञये होईल.  

 



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

पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2 

 

 त्यानंतर सहा मभहन्यांनी कें द्र शासनाने नेमलले्या त्रयस्त सभमती/संस्थेमार्ग त भितीय तपासणी करण्यात येईल. या 
भितीय तपासणीनंतर संबभंधत शहराने हागणदारी मकु्तीचा दजा भटकभवल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, 
प्रोत्साहन अनुदानाच्या रकमेपैकी 30% रकमेचा दुसरा हप्ता संबभधत नगरपभरषद/ नगरपंचायतीस अनुज्ञये होईल.  

 तसेच, भितीय तपासणीनंतर पढुील सहा मभहन्यांनी कें द्र शासनाने नेमलले्या त्रयस्त सभमती/संस्थेमार्ग त अथवा 
राज्यस्तरीय सभमतीमार्ग त भतसरी तपासणी करण्यात येईल. या तृतीय तपासणीमध्ये संबभंधत शहराने हागणदारी 
मुक्तीचा दजा शाश्वतभरत्या भटकभवल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रोत्साहन अनुदानाच्या रकमेपैकी 40% 
रकमेचा भतसरा व अभंतम हप्ता अनुज्ञये होईल.  

2. उपरोक्त सुधारणेव्यभतभरक्त सदंिग क्र. 3 येथे नमूद शासन भनणगयातील नगरपभरषद/नगरपंचायतीना प्रोत्साहन 
अनुदान देण्यासंदिातील व प्रोत्साहन अनुदानाच्या भवभनयोगा संदिातील तसेच, इतर तरतूदींबाबतच्या सूचना मळू स्वरुपात 
अंमलात राहतील. 

3. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक 201701301526330825 असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत 
आहे. 
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 

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

1) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2) मा.राज्यमंत्री, नगर भवकास यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3) नगराध्यक्ष, नगरपभरषदा/ नगरपंचायती (सवग). 
4) मा.मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
5) प्रधान सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
6) भविागीय आयुक्त (सवग). 
7)     आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन सचंालनालय, वरळी, मंुबई. 
8) भजल्हाभधकारी (सवग).  
9)     आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग). 
10)  सह सभचव (अथगसंकल्प) नगर भवकास भविाग, मंुबई. 
11)  महासंचालक, माभहती व जनसंपकग  भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12)   राज्य अभियान सचंालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मंुबई. 
1३)  उप संचालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयकु्त कायालय (सवग). 
1४)  भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका  शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग). 
1५)  मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपचंायती (सवग). 
१६)   भनवडनस्ती, नभव-34, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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