
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद 
प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांना 
व्यवहार सल्लागार (Transaction 
Advisor) म्हणनू घोभषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग  

शासन पभरपत्रक क्रमांक : स्वमअ-२०१७/प्र. क्र. ७१/नभव-३४  
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मंत्रालय, मुंबई  
भदनांक :  15 मे, 2017 

पहा :  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग क्रमांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34,                

भदनांक 15 मे, 2015. 
2) कें भिय पयावरण, वन आभण हवामान बदल मंत्रालयाची भदनांक 8 एभप्रल, 2016 ची 

अभिसूचना 
3) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक: स्वमअ-2017/प्र.क्र.60/नभव-34, 

भदनांक 29 एभप्रल, 2017 
पभरपत्रक : 

कें ि शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या ितीवर संदिीय क्रमांक 1 येथील 

भदनांक 15 मे, 2015 च्या शासन भनणगयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची  

अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या अभियांनांतगगत शहरे “हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा 

व्यवस्थापनांतगगत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.  

2.    या अभियानांतगगत शहरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी शहरांमिील ज्या कुटंुबांकडे 

शौचालयाची सुभविा उपलब्ि नसल्याने जी कुटंुबे उघडयावर शौचास जातात, अशा 8.32 लक्ष 

कुटंुबांना वयैक्तीक घरगुती शौचालय अथवा सामुदायीक शौचालयाची सुभविा उपलब्ि करून 

देवून शहरे हागणदारी मुक्त करावयाची आहेत. त्यानुसार, भदनांक 15 एप्रभल, 2017 पर्यंत 

एकूण 3.65 लक्ष वयैक्तीक शौचालयांची बांिकामे पणूग झाली असून, सुमारे 1.75 लक्ष वयैक्तीक 
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शौचालयांची बांिकामे सुरू आहेत. तर, आता पयंत राज्यातील 225 शहरे हागणदारी मुक्त झाली 

आहेत.  

3. शहरांमिील नागभरकांना स्वच्छ पयावरण व चांगले आरोग्य भमळाव ेया कभरता घनकचरा 

व्यवस्थापन भनयम, 2016 ची अंमलबजावणी नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रिावीपणे होणे 

अत्यंत आवश्यक आहे. या भनयमातील तरतूदीनुसार प्रत्येक नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने 

शहरात भनमाण होणारा 100% कचरा भनर्ममतीच्या जागीच वगेवगेळा (ओला, सुका, घरगुती घातक 

पदाथग ) करून स्वतंत्रपणे संकभलत करणे, या संकभलत केलेल्या (ओला, सुका व घरगुती घातक 

पदाथग ) 100%  कचऱ्याची वाहतूक करणे, ओल्या कचऱ्यावर कें िीत अथवा भवकें भित पध्दतीने 

जागीच प्रभक्रया करणे. तर, सुक्या कचऱ्याचे पुनवापराकभरता पनु्हा भवलगीकरण करून त्यावर 

प्रभक्रया करणे व उवगभरत कचऱ्याची शास्त्रीय पध्दतीने भवकसीत केलेल्या िराविमूीवर भवल्हेवाट 

लावून शहरे स्वच्छ करावयाची आहेत. 

4. घनकचरा व्यवस्थापन भनयम, 2016 नुसार वरील प्रमाणे कायगवाही करण्यासाठी संबभंित 

शहरांचा घनकचरा व्यवस्थापनांतगगत सभवस्तर कृती आराखडा तयार करून त्यानुसार कायगवाही 

करावयाची आहे. संबभंित शहरांच ेसभवस्तर कृती आराखडे तयार करण्यासाठी राज्य अभियान 

संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यांच्या स्तरावरून भविागभनहाय संस्थांची भनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. या संस्थांमार्ग त तयार करण्यात येणाऱ्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालांना महाराष्ट्र 

जीवन प्राभिकरणामार्ग त तांभत्रक मान्यता देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पयावरण अभियांभत्रकी 

संशोिन संस्थेमार्ग त (NEERI-National Environmental Engineering Research Institute) 

सभवस्तर प्रकल्प अहवालांच े मुल्यमापन (Appraisal) करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे 

मुल्यमापन झालेल्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालांना मा. मुख्य सभचवांच्या अध्यक्षतेखालील 

उच्चाभिकार सभमतीची मान्यता घेण्यात येणार असून त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी नागरी 

स्थाभनक संस्थास्तरावरून करण्यात येणार आहे. 
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5. घनकचरा व्यवस्थापनाअंतगगत मंजूर झालेल्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालांची 

अंमलबजावणी नागरी स्थाभनक संस्थास्तरारून करताना ती योग्य प्रकारे व्हावी म्हणनू आयुक्त 

तथा संचालक, नगरपाभलका प्रशासन, मुंबई यांना व्यवहार सल्लागार (Transaction Advisor)  

म्हणनू घोभषत करण्यात येत आहे. 

6. सदर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201705151155382625   असा 

आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

         ( अभनष परशुरामे) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल यांच ेसभचव, राजिवन, मुंबई 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रिान सभचव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास यांच ेखाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई. 
4. मा. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मुंबई. 
5. प्रिान सभचव (नगर भवकास-1), मंत्रालय, मुंबई. 
6. प्रिान सभचव (नगर भवकास-2), मंत्रालय, मुंबई. 
7. आयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
8. महासंचालक, माभहती व जनसंपकग  भविाग, मंत्रालय, मुंबई. 
9. सदस्य सभचव, महाराष्ट्र जीवन प्राभिकरण, मुंबई. 
10.  संचालक, राष्ट्रीय पयावरण अभियांभत्रकी संशोिन संस्था, नागपरू.    
11. सवग भविागीय आयुक्त. 
12. सवग भजल्हाभिकारी. 
13. आयुक्त, सवग महानगरपाभलका. 
14.  मुख्याभिकारी, सवग नगरपभरषदा/ नगर पंचायती. 
15.  भनवडनस्ती (नभव-34). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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