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महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मवभाग
शासन पमरपत्रक क्रमांकः स्वभामि-2014/प्र.क्र.27/पापु-08
जी.टी.रूग्णालय संकुल, मटळक रोड,मुंबइ- 400 001.
तारीख: 7 नोव्हेंबर, २०१४

पमरपत्रक:केंद्र व राज्यस्तरावर राबमवण्यात येत ऄसलेल्या मनममल भारत ऄमभयानाचे नामकरण मद. 2 ऑक्टोबर,
२०१४ पासून स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) ऄसे करण्यात अले अहे. भारताचे पंतप्रधान यांनी मद.2 ऑक्टोबर,
२०१४ रोजी हे ममशन ऄंमलात अणले अहे. सदर ममशनची मुख्य वैमशष्ट्टये खालीलप्रमाणे अहे त.
१) वैयक्क्तक शौचालयाच्या (IHHL) बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम रु.12,0000 /- ठरमवण्यात
अली अहे .
२) वैयक्क्तक शौचालयाकमरता केंद्राचा महस्सा रु. 9000/- (७५%) व राज्याचा महस्सा रु. 3000/(२५ % ) ऄसा ऄसणार अहे .
३) आंमदरा अवास योजना कायमक्रम ऄंतगमत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कायमरत स्वच्छता गृहांसाठी
स्वतंत्रपणे ऄथमसक
ं क्ल्पय तरतूद करण्यात येणार अहे . सदर प्रकारची तरतूद होइपयंत स्वच्छ
भारत ममशन (ग्रामीण) या योजनतून सध्या मनधी ईपलब्ध करुन दे ण्यात येइल.
४) मामहती, मशक्षण व संवाद (IEC) साठी एकूण प्रकल्प ककमतीच्या ८% मनधीची तरतूद करण्यात
येइल. त्यापैकी ३% मनधी केंद्र शासनाकडू न व ५% मनधी राज्य शासनाकडू न ईपलब्ध करण्यात
येइल.
५) प्रशासमनक खचासाठी एकूण प्रकल्प ककमतीच्या २% मनधीची तरतूद करण्यात येइल. त्यापैकी
केंद्राचा महस्सा ७५ % व राज्याचा महस्सा 25% आतका ऄसेल.
६) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने ऄंतगमत (MGNREGA) वैयक्क्तक शौचालय
बांधकामाकमरता दे ण्यात येणारे प्रोत्साहनपर ऄनुदान बंद करण्यात अले ऄसून, सदर पूणम रक्कम
स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) साठी केंद्र शासनाकडू न मंजूर मनधीतून दे ण्यात येइल.
७) मनममल भारत ऄमभयानाचे घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन (SLWM) अमण सावमजमनक शौचालय
बांधकाम या घटकामध्ये कोणताही बदल करण्यात अलेला नाही.
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८) शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी शालेय मशक्षण व साक्षरता मवभागाकडे तर ऄंगणवाडी
स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी ममहला व बाल मवकास मवभागाकडे सोपमवण्यात अली अहे .
९) मजल्हा स्तरावर सदर ममशन संदभात सल्लामसलत करुन (वार्षषक ऄंमजबजावणी योजना)
धोरणाची ऄंमलबजावणी करावी.
१०) शौचालय अमण घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन

(SLWM) प्रकल्पांसाठी ऄमधकृत तंत्रज्ञान

पयाय मेन्यू स्वच्छ भारत ममशन द्वारे राज्यांना ईपलब्ध करून दे ण्यात येइल. या ममशन कायमक्रम
ऄंतगमत सहाय्य ईपलब्ध ऄसेल, मकमान स्वीकायम तंत्रज्ञानाचा एक यादी प्रदान करे ल . कोणत्याही
वमरष्ट्ठ तंत्रज्ञानाचा वापर लाभाथथी करु शकेल तथामप याबाबत होणारा ऄमतमरक्त खचम लाभार्थ्याने
सोसावयाचा अहे.
११) स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) ची ऄंमलबजावणी वरील बदलांसह मद.2 ऑक्टोबर, २०१४ पासून
करण्यात यावी.
१२) सदर ममशनकमरता अवश्यक मनधीची तरतूद मजल्हा मनयोजन व मवकास पमरषद (DPDC) ऄंतगमत
करण्यात यावी.
स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) ऄंतगमत घटक मनहाय मनधीची मवगतवारी खालीलप्रमाणे राहील क्र.
1.

घटक
मामहती

मशक्षण

मववरण

मनधीची मवगतवारी
केंद्र

राज्य

लाभाथथी

75%

25%

0%

एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 5% (प्रमत 80%

20%

0%

मनममल भारत ऄमभयानाप्रमाणे मंजूर रु.9000/-

रु.3000/-

0%

सवम प्रवगासासाठी

(75%)

(25%)

संवाद, एकूण प्रकल्प ककमतीच्या ८%

सुरुवातीची कामे,क्षमता बांधणी
2.

मिरता मनधी

मजल्हा रु.50 लाख पयंत)
3.

वैयक्क्तक शौचालय

4.

सावमजमनक शौचालय

रु.२ लाख

60%

30%

10%

5.

प्रशासमकय खचम

एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 2% पयंत

75%

25%

0%

6.

घनकचरा

सांडपाणी मनममल भारत ऄमभयानाप्रमाणेच कुटु ं ब 75%

25%

0%

अमण

व्यवस्थापन (भांडवली ककमत)

मनहाय

वरील बदलांसह स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) ची ऄंमलबजावणी मद. 2 ऑक्टोबर, २०१४ पासून
करण्यात यावी.
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सदर शासन मनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201411071449118128 ऄसा अहे . हा अदे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत अहे .
िहाराष्राचे राज्यपाऱ याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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स.मद.मजरगाळे
ऄवर समचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1.मवभागीय अयुक्त, अयुक्त कायालय (सवम)
2.मजल्हामधकारी, मजल्हामधकारी कायालय (सवम)
3.मुख्य कायमकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद (सवम)
4.ईपमुख्य कायमकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद (सवम)
5.संचालक/ऄमतमरक्त संचालक पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबइ.
6.प्रधान समचव (पा.पु. व स्व. मव.) यांचे स्वीय सहायक
7.पाणी पुरवठा व स्वच्छता मवभागातील सवम पयमवक्ष
े ीय ऄमधकारी व सवम कायासने, मंत्रालय,
मुंबइ.

8.मनवड नस्ती पापु-08
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