
14 व्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाच्या 
द्रिफारिीनुसार राज्यातील नागरी स्थाद्रनक 
स्िराज्य संस्थानंा प्राप्त होणाऱ्या मुलभतू 
अनुदानातून स्िच्छ महाराष्ट्र अद्रभयानािर 
कराियाच्या खर्चाच्या काययपध्दतीबाबत. 
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िार्चा : 
(1) िासन द्रनणयय ,नगर द्रिकास द्रिभाग, क्रमाकं स्िभाअ 2015/ प्र.क्र.23/नद्रि-34,  
     द्रदनाकं 15 मे,2015. 
(२) िासन द्रनणयय ,नगर द्रिकास द्रिभाग, क्रमाकं द्रिएफसी-8015/ प्र.क्र.106/नद्रि-04,  
     द्रदनाकं 3 ऑगस्ि,2015. 

 

िासन पद्ररपत्रक : 
 

 14 व्या द्रित्त आयोगाच्या द्रिफारिीनुसार राज्यातील नागरी स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थाना 
प्राप्त होणाऱ्या मूलभतू अनुदानातून द्रकमान 50 िक्के एिढा द्रनधी स्िच्छ महाराष्ट्र अद्रभयानातील 
बाबींिर खर्चय करण्यार्चे सदंभीय क्रमाकं 2 येथील द्रदनाकं 3 ऑगस्ि, 2015 च्या िासन द्रनणययान्िये 
बंधनकारक करण्यात आले असून, सदर िासन द्रनणययातील पद्ररच्छेद 1 (II) (i) मध्ये नमूद करण्यात 
आलेली कामे या द्रनधीमधून करण्यास मूभा देण्यात आलेली आहे.   

2. या संदभात िासनाच्या असे द्रनदियनास आले आहे की, काही िहरामंध्ये घनकर्चऱ्यार्च े
संकलन ि िाहतूक करून त्यािर प्रक्रीया न करता तो डंपपग ग्राऊंडिर डंप करण्यार्चे काम 
कंत्रािीपध्दतीने (Outsource) करण्यासाठी 14 व्या द्रित्त आयोगार्चा द्रनधीर्चा िापर करण्यात येत 
आहे. तसेर्च, काही िहरामंधील घनकर्चऱ्यार्चे सकंलन ि िाहतूक करण्यासाठी िाहने खरेदी 
करण्याकरीता हा द्रनधी िापरण्यात येत आहे. 

3. कें ि िासनाच्या स्िच्छ भारत अद्रभयानाच्या धतीिर राज्यामध्ये स्िच्छ महाराष्ट्र अद्रभयानार्ची 
अंमलबजािणी सुरु आहे. या अद्रभयानातंगयत घनकर्चरा व्यिस्थापन द्रनयम, 2016 अंतगयत काययिाही 
करुन िहरे “स्िच्छ” करणे हा महत्िार्चा घिक आहे. त्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक नागरी 
स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थानंी त्याचं्या िहरात द्रनमाण होणारा 100% कर्चरा द्रनर्ममतीच्या जागीर्च 
िगेिगेळा (ओला कर्चरा, सुका कर्चरा ि घरगुती घातक कर्चरा) करून घेिून स्ितंत्रपणे संकद्रलत 
करणे, या संकद्रलत केलेल्या (ओला कर्चरा, सुका कर्चरा ि घरगुती घातक कर्चरा) 100%  
कर्चऱ्यार्ची िाहतूक करणे, ओल्या कर्चऱ्यािर कें िीय अथिा द्रिकें द्रित पध्दतीने जागीर्च प्रद्रक्रया 
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करणे तर सुक्या कर्चऱ्यार्चे द्रिलगीकरण करून त्यािर प्रद्रक्रया करणे आिश्यक आहे.  ही बाब 
द्रिर्चारात घेिून 14 व्या द्रित्त आयोगाच्या मुलभतू अनुदानातून नागरी स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थाना 
घनकर्चऱ्यार्चे संकलन, िाहतूक ि त्यािरील प्रद्रक्रया यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या द्रनधीर्चा द्रिनीयोग 
योग्य प्रकारे करण्यासाठी िासन पुढील प्रमाणे सूर्चना देत आहे:- 

(१) नागरी स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थेस 14 व्या द्रित्त आयोगाच्या द्रिफारिीनुसार प्राप्त होणाऱ्या 
मुलभतू अनुदानातून िहरातील घनकर्चऱ्यार्चे संकलन ि िाहतूकीर्चे काम कंत्रािी पध्दतीने 
(Outsource) कामानंा प्रिासकीय मान्यता देताना त्यामध्ये खालील बाबींर्चा समाििे असणे 
आिश्यक आहे :- 

(अ) नागरी स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थानंी त्याचं्या िहरात द्रनमाण होणारा 100 % कर्चरा 
द्रनर्ममतीच्या जागीर्च िगेिगेळा (ओला कर्चरा, सुका कर्चरा ि घरगुती घातक कर्चरा) 
करून घेिून स्ितंत्रपणे संकद्रलत करणे. 

(ब)  या संकद्रलत केलेल्या (ओला कर्चरा, सुका कर्चरा ि घरगुती घातक कर्चरा) 100% 
कर्चऱ्यार्ची बंदीस्त िाहनामध्ये पािीिन करून स्ितंत्रपणे िाहतूक करणे अथिा बंदीस्त 
िाहनांमध्ये स्ितंत्रपणे िाहतूक करणे. 

(क) ओल्या कर्चऱ्यािर कें िीय अथिा द्रिकें द्रित पध्दतीने जागीर्च प्रद्रक्रया करणे तर, सुक्या 
कर्चऱ्यार्चे द्रिलगीकरण करून त्यािर प्रद्रक्रया करणे अथिा पुन:प्रक्रीया करण्यासाठी 
संबंद्रधत संस्थाकंडे हस्तातंरीत करणे. 

(२)  ज्या नागरी स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थानंा घनकर्चऱ्यार्चे संकलन, िाहतूक ि प्रक्रीया 
करण्यासाठी िाहनारं्ची अथिा सयंत्रारं्ची आिश्यकता आहे अिा िहरांर्चा घनकर्चरा 
व्यिस्थापनार्चा यापूिी सद्रिस्तर प्रकल्प अहिाल तयार केलेला असािा ि या सद्रिस्तर प्रकल् प 
अहिालात नमूद केलेलीर्च िाहने / सयंत्रे सक्षम प्राद्रधकाऱ्यारं्ची मान्यता घेिून खरेदी करता 
येतील. ज्या िहरारं्चे सद्रिस्तर प्रकल्प अहिाल तयार नाहीत अिा िहरानंा घनकर्चरा 
व्यिस्थानांतगयत िाहने / संयत्रे खरेदी करण्यार्ची अत्यंत द्रनकड आहे अिा िहरानंी 
त्याबाबतच्या सद्रिस्तर कारण द्रममासंेसह प्रस्ताि आयुक्त तथा सरं्चालक, नगरपाद्रलका 
प्रिासन, मंुबई याचं्याकडे पाठिून त्याचं्या मान्यतेनंतरर्च आिश्यक िाहने/ संयंत्रे खरेदी 
करण्यात यािीत. कोणत्याही पद्ररस्स्थतीत सद्रिस्तर प्रकल्प अहिालात अंतभूयत नसलेली िाहने 
/ सयंत्रे नागरी स्थाद्रनक स्िराज्य संस्थानंी खरेदी करू नयेत. 
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4. सदर िासन पद्ररपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्चा संकेताक 201704291712320225 असा आहे. हे पद्ररपत्रक 
द्रडजीिल स्िाक्षरीने साक्षादं्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािंाने, 
 
 
 

       (सुधाकर ज्ञा.बोबडे) 
             उप सद्रर्चि, महाराष्ट्र िासन 

प्रद्रत : 
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२. मा .मुख्यमंत्री महोदयारं्चे प्रधान सद्रर्चि, मंत्रालय, मंुबई 
३. मा .राज्यमंत्री (नगर द्रिकास) यारं्चे खाजगी सद्रर्चि, मंत्रालय, मंुबई 
४. मा. मुख्य सद्रर्चि, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मंुबई  
५. प्रधान सद्रर्चि, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता द्रिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
६. आयुक्त तथा संर्चालक,  नगरपद्ररषद प्रिासन संर्चालनालय, िरळी, मंुबई 
७. द्रिभागीय आयुक्त, महसूल द्रिभाग (सिय). 
८. द्रजल्हाद्रधकारी, सिय  
९. आयुक्त, महानगरपाद्रलका (सिय). 
१०. मुख्याद्रधकारी, नगरपद्ररषद/नगरपंर्चायत (सिय). 
११. राज्य अद्रभयान संर्चालक, स्िच्छ महाराष्ट्र अद्रभयान (नागरी), मंुबई.  
 12. द्रनिडनस्ती, नद्रि-34. 
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