नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांनी 14 व्या नवत्त
आयोगाच्या मूलभूत अनुदानाच्या नवतरण व नवननयोगाच्या
काययपद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननणयय क्र. एफएफसी-8015/प्र.क्र.106/ननव-04
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदनांक :- 02 मार्य, 2017
संदभय :1) शासन ननणयय नगर नवकास नवभाग क्र. एफएफसी-8015/प्र.क्र.106/ननव-04,
नद.03 ऑगस्ट, 2015.
2) शासन ननणयय नगर नवकास नवभाग क्र. एफएफसी8015/प्र.क्र.106/ननव-04,
नद.18 फेब्रुवारी, 2016
शासन ननणयय :14 व्या नवत्त आयोगाच्या नशफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थाकनरता प्राप्त
मूलभूत अनुदानाच्या नवननयोगाबाबतर्ी काययपद्धती संदभांनकत नदनांक 03 ऑगस्ट, 2015 व नदनांक 18
फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन ननणययान्वये नवनहत करण्यात आली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा
करण्यात येत आहे.
"शासन ननणयय नदनांक 03 ऑगस्ट, 2015 मधील पनरच्छे द (II)(i) (अ) (1) घनकर्-यांर्े संकलन,
वाहू तक व त्यावरील प्रनक्रया (2) शौर्ालये (3) नागरी वनीकरण या बाबींवर त्या शासन ननणययातील
तरतूदीनुसार 14 व्या नवत्त आयोगाच्या मूलभूत अनुदानातील नकमान 50 टक्के रक्कम खर्य करणे
अननवायय आहे. या 50 टक्के च्या मयादे त सदर मूलभूत अनुदानातून स्वच्छ भारत अनभयानाअंतगयत
हागणदारी मुक्त झालेल्या निकाणांर्े (OD Spots) सौदयींकरण करणे व शहर हागणदारी मुक्त (ODF)
होण्यास मदत होईल, अशा शौर्ालयांच्या दु रुस्तीर्ी कामे करण्यासािी संबंनधत निल्हानधकारी यांच्या पूवय
मान्यतेने खर्य करता येईल."
2.

हा शासन ननणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्यार्ा संकेताक 201703021203350525 असा आहे . हा आदे श नििीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने

Pandurang
Jotiba Jadhav
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(पां. िो. िाधव)
सह सनर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1. मा. मुख्यमंत्री यांर्े प्रधान सनर्व
2. मा. मुख्यमंत्री यांर्े सनर्व

शासन ननणयय क्रमांकः एफएफसी-8015/प्र.क्र.106/ननव-04

3. मा. राज्यमंत्री (नगर नवकास) यांर्े खािगी सनर्व
4. मा. मुख्य सनर्व, मंत्रालय, मुंबई.
5. अपर मुख्य सनर्व, नवत्त नवभाग मंत्रालय, मुंबई.
6. प्रधान सनर्व, नगर नवकास नवभाग (1) यांर्े स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
7. प्रधान सनर्व नगर नवकास नवभाग (2) यांर्े स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
8. आयुक्त तथा संर्ालक, नगरपनरषद प्रशासन संर्ालनालय, वरळी, मुंबई.
9. काययकारी संर्ालक, महाराष्ट्र नागरी अनभयान संर्ालनालय, मुंबई.
10. महालेखापाल कायालय, महाराष्ट्र 1/2 मुंबई/नागपूर.
11. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुंबई.
12. अनधदान व लेखा अनधकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर.
13. सवय नवभागीय आयुक्त
14. सवय निल्हानधकारी
15. उप सनर्व (ननव-34)
16. अनभयान संर्ालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अनभयान, मुंबई
17. आयुक्त, सवय संबंनधत महानगरपानलका
14.मुख्यानधकारी, सवय संबंनधत नगरपनरषदा
15. मुख्यानधकारी, सवय संबंनधत नगरपंर्ायती
16. सवय निल्हा कोषागार अनधकारी
17. ननविनस्ती, (ननव-04)
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