स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत
वैयक्तीक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी
केंद्र व राज्य शासनाच्या भहश्शश्शयाचे अनुदान
राज्यातील

नागरी

स्थाभनक

स्वराज्य

संस्थांना भवतभरत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन भनर्गय क्रमांक: स्वमअ-२०१6/प्र.क्र.5/नभव-३४
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
भदनांक: 19 जानेवारी, २०१6.
वाचा:
1) केंद्र शासनाच्या नगरभवकास मंत्रालयाचे आदे श क्रमांक १/8/२०१५-SBM,
भदनांक 19 नोव्हेंबर, २०१५.
2) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,
भदनांक 24.०4.२०१५
3) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,
भदनांक १५.०५.२०१५
4) शासन पभरपत्रक, भवत्त भविाग, क्र. पूरक-2015/ प्र.क्र.201/ अथगसंकल्प-3,
भदनांक 01.01.2016
5) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्र. बीयुडी- 1416/ प्र.क्र.1/नभव-4,
भदनांक 06.01.2016
शासन भनर्गय:
दे शातील सवग शहरे पूर्गपर्े स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य करर्े, शहरातील गरीब
आभर् मभहलांच्या आरोग्य भवषयक व स्वच्छतेभवषयक बाबींकडे भवशेष लक्ष केंभद्रत करून सवग
नागभरकांना स्वच्छ व चांगले आरोग्य आभर् पयावरर् भमळावे तसेच दे शातील सवग सांभवधाभनक
शहरांना स्वच्छतेची आभर् या शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुभवधा उपलब्ध
करून दे र्े, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावर्ी सुरु
केली आहे. या अभियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये उपरोक्त उद्देशाने “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
(नागरी)” राबभवण्यास संदिाधीन क्रमांक 3 येथील शासन भनर्गयान्वये सुरुवात झाली असून या
अभियानाच्या अंमलबजावर्ीसाठी नगर भवकास भविागांतगगत स्वतंत्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
संचालनालय भनमार् करण्यात आले आहे.
२.

केंद्र शासनाने स्वच्छ िारत अभियानाच्या अंमलबजावर्ीसाठी सन 2015-16 या

आर्थथक वषात राज्यासाठी उपरोक्त संदिाधीन क्रमांक १ येथील आदे शान्वये रुपये 44.60
कोटीचा भनधी वैयक्तीक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी भवतरीत केला आहे.

शासन भनर्गय क्रमांक: स्वमअ-२०१6/प्र.क्र.5/नभव-३४

3.

केंद्र शासनाने भवतरीत केलेला रुपये 200.00 कोटीचा व भनधी व राज्य भहस्सा म्हर्ून

रुपये 261.00 कोटीचा भनधी अथगसंकल्पीत करण्यासाठी सन 2015 च्या भतसऱ्या अभधवेशनात
पुरवर्ी मागर्ी सादर करण्यात आली होती.
4.

भदनांक 31 माचग, 2016 रोजी संपर्ाऱ्या भवत्तीय वषाच्या भवभनयोजनांमध्ये समाभवष्ट्ट

करण्यासाठी, पुरवर्ी भवभनयोजन भवधेयकास मा. राज्यपालांनी संमती भदली आहे आभर् ते
महाराष्ट्र (तृतीय पुरवर्ी) भवभनयोजन अभधभनयम, 2015 (सन 2015 चा महाराष्ट्र अभधभनयम
क्रमांक 41) म्हर्ून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारर्, िाग-4 भदनांक 21 भडसेंबर, 2015
यामध्ये प्रभसध्द करण्यात आले असल्याचे संदिातील क्रमांक 4 येथील भदनांक 1.1.2016
शासन पभरपत्रकान्वये भवत्त भविागाने कळभवले असून, सन 2015 च्या भतसऱ्या अभधवेशनात
पुरवर्ी मागण्यांद्वारे मंजूर झालेल्या तरतूदी संबंभधत भविागांना भवतरीत केल्या आहेत. तर,
संदिीय क्रमांक 5 येथील नगर भवकास भविागाच्या भदनांक 6.1.2016 च्या पभरपत्रकान्वये
पूरवर्ी मागण्यांमधील तरतूदी संबंभधत प्रशासकीय कायासनाकडे सूपूदग करण्यात आल्या
आहेत.
5.

त्यानुसार, स्वच्छ िारत अभियानाच्या अंमलबजावर्ीसाठी सन 2015 च्या भतसऱ्या

अभधवेशनात अथगसंकल्पीत करण्यात आलेल्या भनधीपैकी रू 128.4669 कोटी (केंद्र भहस्सारूपये 44.60 कोटी व राज्य भहस्सा- 83.8669 कोटी) एवढा भनधी राज्यातील नागरी स्वराज्य
संस्थांना वैयक्तीक घरगुती शैचालय बांधकामासाठी पुढील प्रमार्े भवतरीत करण्यास शासन
मान्यता दे त आहे. सदरचा खचग संबंभधत लेखाभशषासमोर दशगभवल्याप्रमार्े त्या लेखाभशषाखाली
सन 2015-16 या आर्थथक वषात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून िागभवण्यात यावा.
अ.

लेखाभशषग

अथगसंकल्पीत करण्यात

क्र.

आलेली भनधी रूपये

अ)

महानगरपाभलकांना

1

मागर्ी क्रमांक-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)
सवगसाधारर्,
(००)

(७6)

१९१, महानगरपाभलकांना सहाय्य,
स्वच्छ

िारत

अभियानासाठी

18,63,54,000/(रूपये अठरा कोटी त्रेसष्ट्ट
लक्ष चोपन्न हजार फक्त.)

महानगरपाभलकांना सहाय्य (केंद्र भहस्सा 75%), ३१,
सहायक

अनुदाने

(वेतनेतर),

(२२१७

9752)

योजनांतगगत
2

मागर्ी क्रमांक-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)

31,93,76,000/-

सवगसाधारर्, १९१, महानगरपाभलकांना सहाय्य, (००) (रूपये एकतीस कोटी त्र्याण्र्व
(७७) स्वच्छ िारत अभियानासाठी महानगरपाभलकांना लक्ष शहात्तर हजार फक्त.)
सहाय्य (राज्य भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने
(वेतनेतर), (२२१७ 9761) योजनांतगगत
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अ.

लेखाभशषग

अथगसंकल्पीत करण्यात

क्र.

आलेली भनधी रूपये

ब)

नगरपभरषदांना

1

मागर्ी क्रमांक-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)
सवगसाधारर्,

१९२, नगरपभरषदांना सहाय्य, (००)

(78) स्वच्छ िारत अभियानांतगगत नगरपभरषदांना
सहाय्य

(केंद्र

भहस्सा),

३१,

सहायक

अनुदाने

24,46,46,000/( रूपये चोवीस कोटी
शेहचाळीस लक्ष शेहचाळीस
हजार फक्त.)

(वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतगगत
2

मागर्ी क्रमांक-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)

48,92,93,000/-

सवगसाधारर्, १९२, नगरपभरषदांना सहाय्य, (००) (79)

( रूपये अठ्ठे चाळीस कोटी

स्वच्छ िारत अभियानांतगगत नगरपभरषदांना सहाय्य

ब्याण्र्व लक्ष त्र्याण्र्व हजार

(राज्य भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर),

फक्त.)

(२२१७ ९७८८) योजनांतगगत
क)

नगरपंचायतींना

1

मागर्ी क्रमांक-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)

1,50,00,000/-

सवगसाधारर्, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००)

( रूपये एक कोटी पन्नास लक्ष

(०३) स्वच्छ िारत अभियानांतगगत नगरपंचायतींना

फक्त.)

सहाय्य

(केंद्र

भहस्सा),

३१,

सहायक

अनुदाने

(वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतगगत
2

मागर्ी क्रमांक-एफ-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)

3,00,00,000/-

सवगसाधारर्, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००)

( रूपये तीन कोटी फक्त.)

(०४) स्वच्छ िारत अभियानांतगगत नगरपंचायतींना
सहाय्य (राज्य भहस्सा), ३१, सहायक अनुदाने
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतगगत

6.

सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान

(नागरी) यांना आहरर् व संभवतरर् अभधकारी तसेच भनयंत्रक अभधकारी म्हर्ून घोभषत करण्यात
येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे दे यक तयार करून ते अभधदान व लेखा कायालय, मुंबई
यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर भनधी आहभरत करून धनादे श प्राप्त करून घेण्यात यावा.
सदर भनधीचे नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाभनहाय वाटप शासन स्वतंत्र आदे शान्वये करून
दे ईल, त्यानुसार या भनधीचे भवतरर् संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना करण्याची
कायगवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी.
7.

सदरचा शासन भनर्गय हा भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक संदिग क्रमांक: अनौ. 05/व्यय-

3, भदनांक 07/०1/०१6 व अनौ. 23/अथोपाय, भद. 11/1/2016 अन्वये प्राप्त झालेल्या
मान्यतेनुसार भनगगभमत करण्यात येत आहे.
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8.

सदर

शासन

भनर्गय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201601191108562225
असा आहे . हा आदे श भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Sudhakar
Dnyandeo
Bobade

Digitally signed by Sudhakar Dnyandeo Bobade
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=2e4705465b9bdfd5b38b2d36aae8
3659869796cb8cc2aefbc550989feec27db1,
cn=Sudhakar Dnyandeo Bobade
Date: 2016.01.19 11:25:53 +05'30'

(सुधाकर ज्ञा. बोबडे )
अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१.

मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई.

२.

मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.

३.

अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मुंबई.

४.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता )-१, मुंबई.

५.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता )-२, नागपूर.

६.

आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद संचालनालय, मुंबई.

७.

सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई 32.

८.

आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग)

९.

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई.

१०. मुख्याभधकारी नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग)
११. संचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई.
१२. अभधदान व लेखाभधकारी, फोटग , मुंबई.
१३. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, मुंबई.
१४. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मुंबई.
१५. मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मुंबई.
१६. मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकर् िवन, नवी मुंबई.
१७. उप सभचव (नभव-४), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
१८. उप सभचव (नभव-५), रोख शाखा, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
१९. भनवडनस्ती, नभव-३४.
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