
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
राज्यातील 5 नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थानंा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकलपासंाठी दुसऱ्या हप्त्याचा भनधी भवतरीत 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनर्गय क्रमाकं: स्वमअ-२०१6/प्र.क्र. 55/नभव-३४ 
हुता्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

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

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

(Computer No. 3104706), भदनाकं २२ मे, २०१८. 
2) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,  

भदनाकं १५.०५.२०१५  
शासन भनर्गय: 

देशातील सवग शहरे पूर्गपरे् स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य कररे् आभर् सवग नागभरकानंा 
स्वच्छ व चागंले आरोग्य आभर् पयावरर् भमळाव ेतसेच देशातील सवग साभंवधाभनक शहरानंा स्वच्छतेची 
आभर् या शहरामधील नागरीकानंा घरगुती शौचालयांची सुभवधा उपलब्ध करून देरे्, या उदे्दशाने कें द्र 
शासनाने “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” ची अमंलबजावर्ी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या 
धतीवर राज्यामध्ये संदिाधीन क्रमाकं २ येथील शासन भनर्गयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी)” राबभवण्यात येत आहे.  

2. स्वच्छ िारत अभियानातंगगत पाचगर्ी, महाबळेश्वर, भवटा, उमरेड व मलकापूर (भज. सातारा) 
या नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकलपासाठी पभहलया हप्त्याचा 
भनधी भवतरीत करण्यात आला होता. सदर भनधी खचग झालयाबाबतचे उपयोभगता प्रमार्पत्र कें द्र 
शासनास सादर केलयानंतर कें द्र शासनाने दुसऱ्या हप्त्याचा रुपये १,३८,२५,२८०/- एवढा भनधी 
राज्यास भवतरीत केला आहे. 

3. स्वच्छ िारत अभियानातंगगत कें द्र शासनाने उपरोक्त नमूद नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचं्या 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकलपासंाठी सन २०१८-१९ या आर्थथक वर्षात राज्यासाठी भवतरीत 
केलेला दुसऱ्या हप्त्याचा भनधी रुपये १,३८,२५,२८०/- (रूपये एक कोटी अडतीस लक्ष पंचवीस हजार 
दोनशे ऐंशी फक्त) भवतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खचग पुढील तक््यात 
नमूद केलयानुसार संबंभधत लेखाभशर्षासमोर दशगभवलयाप्रमारे् ्या लेखाभशर्षाखाली सन 20१८-१९ या 
आर्थथक वर्षात मंजूर करण्यात आलेलया तरतूदी मधून िागभवण्यात यावा. 
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अ.
क्र. 

लखेाभशर्षग अथगसंकलपीत करण्यात 
आललेी भनधी रूपये 

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

१,३८,२५,280/- 
(रूपये एक कोटी अडतीस 
लक्ष पंचवीस हजार 
दोनशे ऐंशी फक्त.) 

 
 

४. सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
यानंा आहरर् व संभवतरर् अभधकारी तसेच भनयंत्रक अभधकारी म्हर्नू घोभर्षत करण्यात येत आहे. ् यानंी 
सदर रकमेचे देयक तयार कराव ेव ते अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई याचं्याकडे ता्काळ सादर 
करून सदर भनधी आहभरत करून धनादेश प्राप्तत करून घेण्यात यावा. सदर भनधीचे नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थाभनहाय वाटप, शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल. ्यानुसार या भनधीचे भवतरर् 
संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा करण्याची कायगवाही राज्य अभियान संचालकानंी करावी.  

५. सदरचा शासन भनर्गय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं-201८/प्र.क्र.६९/ अथग-3 
भदनाकं २ एभप्रल, 201८ अन्वये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आलेलया अभधकारान्वये  
भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

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

७. 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 प्रकरर्ी लागू नाही. तसेच सदर पभरभशष्ट्टातील 
अनुक्रमाकं ४ बाबत नमुद करण्यात येते भक, ही योजना कें द्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्य्यत योजना नाही, 
तथाभप कें द्र शासनाकडून भनधी प्राप्तत झालयाची खात्री भवत्त भविागाचे अनौपचाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ-
३०७/अथोपाय, भदनाकं २८/०५/२०१८ अन्वय ेकरण्यात आली आहे.  

८. 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. तसेच सदर भदनाकं २ 
एभप्रल, 201८ रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ८ संदिातील तपासर्ी 
सुचीमधील अनुक्रमाकं 1, २, ४ मध्य ेनमुद करण्यात आलेलया अटींची पुतगता होत आहे. तसेच सदर 
अनुक्रमाकं ८ संदिातील तपासर्ी सुचीमधील अनुक्रमाकं ३, व अनुक्रमाकं ५ ते 10 या प्रकरर्ी लागू 
नाही.  

९. 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 खचग करण्यास भविागास अभधकार 
प्राप्तत झाले आहेत. सदर शासन भनर्गयान्वय ेरुपये १,३८,२५,२८०/- भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 
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१०. सदरचा शासन भनर्गय हा भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ-३०७/अथोपाय, 
भदनाकं २८/०५/२०१८ अन्वये प्राप्तत झालेलया मान्यतेनुसार भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

११. सदर शासन भनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताकं   201806021728472625 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  

    
             

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

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरर्षद संचालनालय, मंुबई. 
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१०. संचालक, 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, कोकर् िवन, नवी मंुबई. 
१६. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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