
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
क्षमता बाधंणी व कायालयीन खर्चाकभरता 
भनधी भवतरीत करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणगय क्रमाकं: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. 244/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू र्चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं: 2 जून, २०१८. 

वार्चा:  
1) कें द्र शासनाच्या नगरभवकास मंत्रालयार्चे आदेश क्रमाकं F. No. 1/7/2015-SBM-I    

(e-file #. 3104706), भदनाकं २२ मे, २०१८. 
2) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,  

भदनाकं १५.०५.२०१५  
शासन भनणगय: 

देशातील सवग शहरे पूणगपणे स्वच्छ, भनरोगी आभण राहण्यायोग्य करणे आभण सवग नागभरकानंा 

स्वच्छ व र्चागंले आरोग्य आभण पयावरण भमळाव ेतसेर्च देशातील सवग साभंवधाभनक शहरानंा स्वच्छतेर्ची 

आभण या शहरामधील नागरीकानंा घरगुती शौर्चालयांर्ची सुभवधा उपलब्ध करून देणे, या उदे्दशाने कें द्र 

शासनाने “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” र्ची अमंलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या 

धतीवर राज्यामध्ये संदिाधीन क्रमाकं २ येथील शासन भनणगयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 

(नागरी)” राबभवण्यात येत आहे.  

2. स्वच्छ िारत अभियानातंगगत कें द्र शासनाने क्षमता बाधंणी व कायालयीन खर्चाकभरता सन 

२०१८-१९ या आर्थथक वर्षात राज्यासाठी भवतरीत केलेला पभहल्या हप्तत्यार्चा भनधी रुपय े4.७६ कोटी 

(रूपये र्चार कोटी शहात्तर लक्ष फक्त) भवतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरर्चा 

खर्चग पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंभधत लेखाभशर्षासमोर दशगभवल्याप्रमाणे त्या 

लेखाभशर्षाखाली सन 20१८-१९ या आर्थथक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून 

िागभवण्यात यावा. 
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अ.
क्र. 

लखेाभशर्षग भवतरीत करावयार्चा  
भनधी रूपय े

1 मागणी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारण, 
१९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) (७6) स्वच्छ िारत 
अभियानासाठी  महानगरपाभलकानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा 75%), 
३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ 9752) योजनातंगगत 

९५,२०,०००/- 
(पंर्चाण्णव लक्ष वीस 

हजार फक्त) 

२ मागणी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारण, 
१९२, नगरपभरर्षदानंा सहाय्य, (००) (78) स्वच्छ िारत 
अभियानातंगगत नगरपभरर्षदानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, 
सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनातंगगत 

२,३८,००,000/- 
(रूपये दोन कोटी अडतीस 

लक्ष फक्त.) 

३ मागणी क्रमाकं-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०) सवगसाधारण, 
१९३, नगरपंर्चायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ िारत 
अभियानातंगगत नगरपंर्चायतींना सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, 
सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनातंगगत 

१,४२,८०,०००/ 
(एक कोटी बेर्चाळीस लक्ष 

ऐंशी हजार फक्त) 

 
 

३. सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संर्चालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
यानंा आहरण व संभवतरण अभधकारी तसेर्च भनयंत्रक अभधकारी म्हणनू घोभर्षत करण्यात येत आहे. त्यानंी 
सदर रकमेर्चे देयक तयार कराव ेव ते अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई याचं्याकडे तात्काळ सादर 
करून सदर भनधी आहभरत करून धनादेश प्राप्तत करून घेण्यात यावा. सदर भनधीर्चे नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थाभनहाय वाटप, शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल. त्यानुसार या भनधीर्चे भवतरण 
संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा करण्यार्ची कायगवाही राज्य अभियान संर्चालकानंी करावी.  

४. सदरर्चा शासन भनणगय भवत्त भविागार्चे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं-201८/प्र.क्र.६९/ अथग-3 
भदनाकं २ एभप्रल, 201८ अन्वये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आलेल्या अभधकारान्वये  
भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

५. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-201८/प्र.क्र.६९/ अथग-3 भदनाकं २ एभप्रल, 201८ 
अन्वये 31, वतेनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्चग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्तत झाल े
असून सदर पभरपत्रकातील नमूद अटींर्ची पूतगता करण्यात आली आहे.   

६. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-201८/प्र.क्र.६९/ अथग-3 भदनाकं २ एभप्रल, 201८ 
च्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं 1, 2, 3, ५, ६, ७  या प्रकरणी लागू नाही. तसेर्च सदर पभरभशष्ट्टातील 
अनुक्रमाकं ४ बाबत नमुद करण्यात येते भक, ही योजना कें द्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्य्यत योजना नाही, 
तथाभप कें द्र शासनाकडून भनधी प्राप्तत झाल्यार्ची खात्री भवत्त भविागार्चे अनौपर्चाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ-
३०७/अथोपाय, भदनाकं २८/०५/२०१८ अन्वय ेकरण्यात आली आहे.  

७. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-201८/प्र.क्र.६९/ अथग-3 भदनाकं २ एभप्रल, 201८ 
रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ३ च्या अनुर्षंगाने नमूद करण्यात येते भक, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्ततीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेर्च सदर                    
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भदनाकं    २ एभप्रल, 201८ रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अ.क्र. ८ संदिातील तपासणी 
सुर्चीमधील अनुक्रमाकं 1, २, ४ मध्य ेनमुद करण्यात आलेल्या अटींर्ची पुतगता होत आहे. तसेर्च सदर 
अनुक्रमाकं ८ संदिातील तपासणी सुर्चीमधील अनुक्रमाकं ३, व अनुक्रमाकं ५ ते 10 या प्रकरणी लागू 
नाही.  

८. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्र. अथगसं-201८/प्र.क्र.६९/ अथग-3 भदनाकं २ एभप्रल, 201८ 
मधील ६ क अन्वये ३१ वतेनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्चग करण्यास भविागास अभधकार 
प्राप्तत झाले आहेत. सदर शासन भनणगयान्वय ेरुपये ४.७६ कोटी भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 

९. सदरर्चा शासन भनणगय हा भवत्त भविागाच्या अनौपर्चाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ-३०७/अथोपाय, 
भदनाकं २८/०५/२०१८ अन्वये प्राप्तत झालेल्या मान्यतेनुसार भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

१०. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्चा संकेताकं  201806021724008825 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,   

   
             

   (सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
        उप सभर्चव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयारं्चे प्रधान सभर्चव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यारं्चे खाजगी सभर्चव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. अपर मुख्य सभर्चव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सभर्चव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
७. आयुक्त तथा संर्चालक, नगरपभरर्षद संर्चालनालय, मंुबई. 
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
९. राज्य अभियान संर्चालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१०. संर्चालक, लेखा व कोर्षागारे, मंुबई. 
११. अभधदान व लेखाभधकारी, फोटग, मंुबई. 
१२. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, वादें्र, मंुबई.  
१३. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१४. मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१५. मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकण िवन, नवी मंुबई. 
१६. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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