
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी बृहनममुंबई 
महानगरपाभिकेस कें द्र शासनाचा दमसरा हप्ता 
भवतरीत करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनर्णय क्रमाुंक: स्वमअ-२०१7/प्र.क्र.137/नभव-३४ 
हमतात्मा राजगमरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मुंत्रािय, ममुंबई-४०० ०३२ 
   भदनाुंक: 24 भिसेंबर, 2020 

वाचा:  
1) शासन भनर्णय, नगर भवकास भविाग, क्रमाुंक: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४,भद. १५.०५.२०१५. 
2) शासन भनर्णय, नगर भवकास भविाग, क्रमाुंक:स्वमअ-२०१६/प्र.क्र.१७३/नभव-३४ भद. 3.11.2017.  
3) शासन भनर्णय, नगर भवकास भविाग, क्रमाुंक: स्वमअ-२०१7/प्र.क्र.137/नभव-३४,भद. 10.11.२०१7. 
4) शासन शमध्ददपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्रमाुंक: स्वमअ-२०१7/प्र.क्र.137/नभव-३४,भद. 7.12.२०१7. 
5) शासन भनर्णय, नगर भवकास भविाग, क्रमाुंक. धोरर्-2017/ प्र.क्र.96/ नभव-16, भद. 12.12.2017. 
6) भवत्त भविागाचे शासन भनर्णय क्रमाुंक अथणसुं-2020/प्र.क्र.64/अथण-3, भदनाक 16.4.2020. 
7) भवत्त भविागाचे शासन भनर्णय क्रमाुंक अथणसुं-2020/प्र.क्र.65/अथण-3, भदनाक 4.5.2020. 
8) कें द्र शासनासच ेपत्र क्र. F. No. 1/7/2015-SBM-I (Computer No. 3104706), भद 17/12/२०20.  

 

शासन भनर्णय: 
देशातीि सवण शहरे पूर्णपरे् स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य कररे् आभर् सवण नागभरकाुंना स्वच्छ व 

चाुंगिे आरोग्य आभर् पयावरर् भमळाव े तसेच देशातीि सवण साुंभवधाभनक शहराुंना स्वच्छतेची आभर् या 
शहरामधीि नागरीकाुंना घरगमती शौचाियाुंची समभवधा उपिब्ध करून देरे्, या उदे्दशाने कें द्र शासनाने “स्वच्छ 
िारत अभियान (नागरी)” ची अुंमिबजावर्ी समरु केिी आहे. या अभियानाच्या धतीवर राज्यामदये सुंदिाधीन 
क्रमाुंक 1 येथीि शासन भनर्णयानवये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबभवण्यात येत आहे. त्या अनमषुंगाने 
सदर योजने अुंतगणत बृहनममुंबई महानगरपाभिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पास सुंदिण क्रमाुंक 3 
येथीि शासन भनर्णयानवये प्रशासकीय मानयता देण्यात आिी आहे.  
2. स्वच्छ िारत अभियानाुंतगणत बृहनममुंबई शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुंजूर करण्यात आिेल्या 
रूपये 877.7600 कोटी ककमतीच्या सभवस्त प्रकल्प अहवािाकरीता केद्र शासनाच्या भहश्याचा दमसरा हप्ता 
रूपये 76,80,40,000/- (रूपये श्याहत्तर कोटी ऐुंशी िक्ष चाळीस हजार फक्त)  इतका भनधी कें द्र शासनाच्या 
सुंदिण क्र. 8 येथीि पत्रानवये राज्यास प्राप्त झािा असून सदर भनधी बृहनममुंबई शहराच्या मुंजूर घनकचरा 
व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पाकरीता सन 2020-21 साठी (2217 9752) या िखेाभशषण अुंतगणत भवतरीत करण्यात 
येत आहे. 
3. सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान सुंचािक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) याुंना 
आहरर् व सुंभवतरर् अभधकारी तसेच भनयुंत्रक अभधकारी म्हर्नू घोभषत करण्यात येत आहे. त्याुंनी सदर 
रकमेचे देयक तयार करून ते अभधदान व िेखा कायािय, ममुंबई याुंच्याकिे तात्काळ सादर करून सदर भनधी 
आहभरत करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. बृहनममुंबई महानगरपाभिकेस भवतरीत करण्याबाबतची 
कायणवाही राज्य अभियान सुंचािक याुंनी करावी.  
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4. सदरचा शासन भनर्णय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाुंक अथणसुं-2020/प्र.क्र.64/ अथण-3, भदनाुंक 16 
एभप्रि, 2020 अनवये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आिेल्या अभधकारानवये भनगणभमत करण्यात येत 
आहे. कें द्र शासनाकिून भनधी प्राप्त झाल्याची खात्री भवत्त भविागाचे अनौपचाभरक सुंदिण क्रमाुंक: अनौ-
277/अथोपाय, भदनाुंक 24.12.2020 अनवये करण्यात आिी आहे. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाुंक 
अथणसुं-2020/प्र.क्र.64/ अथण-3, भदनाुंक 16 एभप्रि, 2020 मधीि िागू असिेल्या उवणभरत सवण अटींची पूतणता 
होत आहे. 

5. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्र. अथणसुं-2020/प्र.क्र.64/ अथण-3, भदनाुंक 16 एभप्रि, 2020 मधीि 6 
अनवये ३१ वतेनेत्तर सहायक अनमदाने या बाबीखािीि खचण करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झािे आहेत. 
सदर शासन भनर्णयानवये एकूर् रूपये रूपये 76,80,40,000/- (रूपये श्याहत्तर कोटी ऐुंशी िक्ष चाळीस हजार 
फक्त)  इतका भनधी मुंजूर करण्यात येत आहे. 

6. सदरचा शासन भनर्णय हा भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक सुंदिण क्रमाुंक: अनौ-277/अथोपाय, भदनाुंक 
24.12.2020 अनवय ेअनवये प्राप्त झािेल्या मानयतेनमसार भनगणभमत करण्यात येत आहे. 

7. सदर शासन भनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपिब्ध 
करण्यात आिा असून त्याचा सुंकेताुंक 202012241643530725 असा आहे. हा आदेश भिजीटि स्वाक्षरीने 
साक्षाुंभकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाि याुंच्या आदेशानमसार व नावाने, 

 

 

(अभजत पािव)े 
    कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन 

      प्रत, 
1) मा .ममख्यमुंत्री महोदयाुंचे प्रधान सभचव, मुंत्रािय, ममुंबई. 
2) मा .राज्यमुंत्री (नगर भवकास) याुंचे खाजगी सभचव, मुंत्रािय, ममुंबई. 
3) अपर ममख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मुंत्रािय, ममुंबई. 
4) महािेखापाि (िेखा व अनमज्ञयेता )-१, ममुंबई. 
5) महािेखापाि (िेखा व अनमज्ञयेता )-२, नागपूर. 
6) प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मुंत्रािय, ममुंबई 32. 
7) आयमक्त तथा सुंचािक, नगरपभरषद सुंचािनािय, ममुंबई. 
8) आयमक्त, बृहनममुंबई महानगरपाभिका. 
9) राज्य अभियान सुंचािक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), ममुंबई. 
10) सुंचािक, िेखा व कोषागारे, ममुंबई. 
11) अभधदान व िेखाभधकारी, फोटण, ममुंबई. 
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12) अभधदान व िेखाभधकारी, अभधदान व िेखा कायािय, वाुंदे्र, ममुंबई.  
13) भनवासी िेखापभरक्षा अभधकारी, ममुंबई. 
14) ममख्य िेखा पभरक्षा अभधकारी, ममुंबई. 
15) ममख्य िेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी िेखा, कोकर् िवन, नवी ममुंबई. 
16) कक्ष अभधकारी (नभव-16), नगर भवकास भविाग, मुंत्रािय, ममुंबई. 
17) भनविनस्ती, नभव-३४ 
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