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पहा :  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग,क्रमाकं स्विाअ 2015/प्रक्र 23/नभव-34,                 

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

अभिसूचना 
 

पभरपत्रक : 
कें ि शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या ितीवर संििीय क्रमाकं 1 येथील भिनाकं 

15 मे, 2015 च्या शासन भनणगयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची  
अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या अभियांनातंगगत शहरे “हागणिारी मुक्त” करणे व घनकचरा 
व्यवस्थापनातंगगत “स्वच्छ” करणे या िोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे.  
2.    या अभियानातंगगत शहरे हागणिारी मुक्त करण्यासाठी शहरामंिील ज्या कुटंुबाकंडे शौचालयाची 
सुभविा उपलब्ि नसल्याने जी कुटंुब े उघडयावर शौचास जातात, अशा एकूण 8.32 लक्ष कुटंुबानंा 
वयैक्तीक घरगुती शौचालय अथवा सामुिायीक शौचालयाद्वारे सुभविा उपलब्ि करून िेवून शहरे 
हागणिारी मुक्त करावयाची आहेत. त्यानुसार, भिनाकं 15 एप्रभल, 2017 परय्ंत एकूण 3.65 लक्ष 
वयैक्तीक शौचालयाचंी बांिाकामे पूणग झाली असून, सुमारे 1.75 लक्ष वयैक्तीक शौचालयाचंी बािंकामे 
सुरू आहेत. अशा भरतीने राज्यातील 225 शहरे हागणिारी मुक्त झाली आहेत.  
3. शहरामंिील नागभरकानंा स्वच्छ पयावरण व चागंल े आरोग्य भमळाव े या कभरता घनकचरा 
व्यवस्थापन भनयम, 2016 ची अंमलबजावणी नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंध्ये प्रिावीपणे होणे 
अत्यंत आवश्यक आहे. या भनयमातील तरतूिीनुसार प्रत्येक नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने शहरात 
भनमाण होणारा 100% कचरा भनर्ममतीच्या जागीच वगेवगेळा (at source waste segregation) (ओला, 
सुका, घरगुती घातक पिाथग )  करून स्वतंत्रपणे संकभलत करणे, (ओला, सुका व घरगुती घातक पिाथग 
याचंी यािी सोबत पभरभशष्ट्ट-1 मध्ये िेण्यात आली आहे.) या संकभलत केलेल्या (ओला, सुका व घरगुती 
घातक पिाथग ) 100%  कचऱ्याची वाहतूक करणे, ओल्या कचऱ्यावर कें िीत अथवा भवकें भित पध्ितीने 
जागीच प्रभक्रया करणे. तर, सुक्या कचऱ्याचे पुनवापराकभरता पुन्हा भवलगीकरण करून त्यावर प्रभक्रया 
करणे व उवगभरत कचऱ्याची शास्त्रीय पध्ितीने भवकसीत केलेल्या िराविमूीवर भवल्हेवाट लावून शहरे 
“स्वच्छ” करावयाची आहेत. 
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4. घनकचरा व्यवस्थापन भनयम, 2016 नुसार वरील प्रमाणे कायगवाही करण्यासाठी संबंभित 
शहराचंा घनकचरा व्यवस्थापनातंगगत सभवस्तर कृती आराखडा तयार करून त्यानुसार कायगवाही 
करावयाची आहे. परंतु, सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालानुसार 
कायगवाही करण्यास प्रत्येक शहरास काही कालाविी लागणार आहे. यास्तव, घनकचरा 
व्यवस्थापनातंगगत कचरा भनर्ममतीच्या जागीच वगेवगेळा करणे (at source waste segregation)  ही 
महत्वाची बाब आहे. घनकचऱ्याचे भवलगीकरण केल्याभशवाय घनकचऱ्यास मुल्य प्राप्त होत नाही, हा 
आजपयंतचा अनुिव आहे.  आता पयंत या क्षते्रात उिारण्यात आलेल्या प्रकल्पावरून असे लक्षात आल े
आहे की, घनकचऱ्याच ेभवलगीकरण न करता त्यावर प्रक्रीया करणारे प्रकल्प यशस्वी होत नाहीत. ही 
बाब भवचारात घेवून, घनकचरा भनर्ममतीच्या जागी भवलगीकरण करण्याची मोभहम राबभवण्याची बाब 
शासनाच्या भवचारािीन होती.  
5. वरील  पभरच्छेिात केलेले भववचेन लक्षात घेता राज्यामिील सवग शहरामंध्ये भिनांक 1 मे, 2017 
पासून शहरामध्ये भनमाण होणाऱा घनकचरा भनर्ममतीच्या जागी भवलगीकरण (at source waste 
segregation) करण्याची मोभहम राबभवण्यास शासन मान्यता िेत आहे. ही मोभहम प्रिावीपणे 
राबभवण्यासाठी पुढील प्रमाणे सूचना िेण्यात येत आहेत:- 

1) कचरा भवलगीकरण मोभहमेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र भिना पासून म्हणजे भिनाकं 1 मे, 
2017  पासून करण्यात यावी. महाराष्ट्र भिना भनभमत्त शहरात होणाऱ्या कायगक्रमात या 
माभहमेची सुरवात करावी. 

2) या मोभहमेशी संबंभित असलेल्या सवांची कायगशाळा 1 मे, 2017 पूवी घेवून या सवाना ओला 
कचरा (भवघटनशील कचरा ) व सुका कचरा (अभवघटनशील कचरा) वगीकरणाचे महत्व 
पटवून िेवनू त्या सवाचा सहिाग या मोभहमेसाठी भमळवावा. या मध्ये शहराचे महापौर, 
नगराध्यक्ष, नगरसवके, घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणारे पाभलकेच े सवग कमगचारी, 
बचतगटाचे, शहरात कायगरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थाचंे व युवक संघटनाचंे प्रभतभनिी, 
महाभवद्यालयाचे प्राचायग, शाळांचे मुख्याध्यापक, रभहवाशी व बाजार संघटनांचे प्रभतभनिी, 
व्यवसाभयक व औद्योभगक संस्थाचंे प्रभतभनिी इत्यािींचा समावशे असावा. 

3) शहरातील नागरीकानंा या मोभहमेची माभहती व्हावी म्हणनू शहरात होडींग्स, पोस्टसग, बॅनसग 
लावण्यात यावते. Whatsup, facebook या सारख्या सोशल भमभडयाचा वापर करण्यात 
यावा. पथनाटय व सामाभजक संस्था याचंे मार्ग त शहरामध्ये प्रिावीपणे जनजागृती करण्यात 
यावी. 

4) घनकचरा भवलगीकरण मोभहम राबभवताना जनजागृतीच्या प्रत्येक स्तरावर शासकीय आभण 
सावगजभनक क्षते्रातील अभिकारी/कमगचाऱ्यानंा तसेच अशासकीय संस्था, शैक्षभणक व आरोग्य 
संस्था, स्वय-ंसहाय्यता गट, युवक संघटना, रभहवाशी व बाजार संघटना, व्यवसाभयक व 
औद्योभगक संस्था इत्यािींना सहिागी करून घेण्यात याव.े 

5) सवग वयैक्क्तक कुटंुबे, समूह गृहभनमाण संस्था, भनवासी संकुले, भनवासी कल्याण व बाजार 
संकुले, हॉटेल व उपाहारगृहे, िुकाने, कायालये, तसेच वाभणज्यक आस्थापनामंध्य ेभनमाण 
होणाऱ्या घनकचऱ्याचे भवलगीकरण करण्याची जबाबिारी संबंभित कचरा भनमाण 
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करणाऱ्याची आहे. त्याचं्यावरील सिर जबाबिारीबाबत उपरोक्त सवग संस्थानंा/सवांना 
अवगत करण्यात याव ेव त्यानुसार कचरा भवलगीकरणाची कायगवाही करण्यात यावी.  

6) कचरा भनमाण होणाऱ्या प्रत्येक भठकाणी ओला, सुका व घरगुती घातक कचरा यासाठी स्वतंत्र 
डबे ( Dust Bins) ठेवण्यात यावते.  

7) ओला, सुका व घरगुती घातक कचऱ्यासाठी ठेवण्यात येणारे स्वतंत्र डबे (Dust Bins) अनुक्रमे  
भहरव्या, भनळ्या व लाल रंगाचे ठेवण्यात यावते. 

8) ओला, सुका व घरगुती घातक कचऱ्यासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र डब्याचंा (Dust Bins) 
खचग CSR भनिीतून करण्यात यावा. यासाठी कोणत्याही पभरक्स्थतीत स्वच्छ िारत 
अभियानातंगगत प्राप्त भनिीचा अथवा 14 व्या भवत्त आयोगाच्या भनिीचा भवभनयोग करू नये.  

9) घनकचरा व्यवस्थापन भनयम, 2016 मिील तरतूिीनुसार संस्थात्मक व व्यावसाभयक 
आस्थापनांमध्ये भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे भवलगीकरण करून िेण्याची जबाबिारी 
संबंभित आस्थापनाचंी आहे. सिर जबाबिारीबाबत त्यानंा अवगत करण्यात याव ेव त्यानुसार 
कचरा भवलगीकरणाची कायगवाही करण्यात यावी.  

10) रे्रीवाल्यांमार्ग त पिपथावर / रस्त्यावर भवक्री करताना भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्याच े
भवलगीकरण करून साठवणकू करण्याची, तो कचरा प्राभिकरणाने अभिसूभचत केलेल्या 
कचरा डेपोस ककवा कचरा गाडीस िेण्याची जबाबिारी पिपथावर / रस्त्यावर भवक्री 
करणाऱ्या ं रे्रीवाल्याचंी आहे. सिर जबाबिारीबाबत त्यानंा अवगत करण्यात याव े व 
त्यानुसार कायगवाही करण्यात यावी.  

11) घनकचरा व्यवस्थापन भनयम, 2016 मिील तरतूिीनुसार घातक नसलेला व भवलगीकरण 
केलेला कचराच सबंंभित नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेस िेण्याची जबाबिारी औद्योभगक 
आस्थापनाचंी आहे. सिर जबाबिारीबाबत औद्योभगक आस्थापनानंा अवगत करण्यात याव ेव 
त्यानुसार कायगवाही करण्यात यावी. 

12) नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने शहरातील बाजार, सावगजभनक भठकाणे, उद्याने इत्यािी 
भठकाणावरील घनकचरा व रस्ते सर्ाई करण्यात आल्यानंतरचा ओला, सूका, घरगुती 
घातक, टाकाऊ िाजीपाला व र्ळे, रस्त्यावरील कचरा, नाल्यातील गाळ, बािंकामभवषयक 
टाकाऊ पिाथग इत्यािी घनकचरा, नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने भवलगीकरण करून 
स्वतंत्रपणे संकभलत करावा. 

13) भवलगीकरण केलले्या घनकचऱ्याचे संकलन (Collection of Municipal Solid Waste): 
 शहरात भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या संकलनाची जबाबिारी संबंभित नागरी स्थाभनक 

स्वराज्य संस्थेची आहे. त्यामुळे, प्रत्येक नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने शहरातील 
घनकचरा स्वतंत्रभरत्या घरो घरी (Door to Door) जाऊन संकलीत करावा.  

 सध्या ज्या शहरामंध्ये घरो घर जाऊन कचरा संकलीत करण्यासाठी पुरेशा वाहनाचंी  
व्यवस्था नाही अशा शहरानंी पुढील  कलाविीत अशी व्यवस्था कायाक्न्वत  
करण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्यात.  
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14) घनकचऱ्याची वाहतूक (Transportation of Solid Waste): 
 प्रत्येक नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने शहरात भनमाण होणाऱा ओला, सूका व घरगुती 

घातक कचऱ्याची वाहतूक बंभिस्त वाहनातून (Covered Vehicle) करावी.  घनकचऱ्याच े
संकलन व वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गाडीमध्ये (घंटागाडी मध्ये) ओला आभण सकूा तसेच 
घरगुती घातक कचरा स् वतंत्रभरत् या संकलनाची व्यवस्था असावी अथवा त्याकभरता स्वतंत्र 
गाड्या असाव्यात. 

 घनकचऱ्याचे संकलन व वाहतूक करण्यासाठी सध्या उपलब्ि असलेल्या वाहनामंध्ये 
ओला व सुका कचरा स्वतंत्रभरत्या संकलनाची व्यवस्था करण्यात यावी. 

 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने शहरातील प्रत् येक घंटागाडीची वळे व मागग भनभित 
करावा.  शहरातील प्रत्येक कुटंुबासं घंटागाडी भनभित वळेी व भनभित भठकाणी येईल 
याबाबतची माभहती नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना र्लकावर लावावी ककवा 
कप्रट अथवा इलेक्रोभनक माध्यमातून माभहती िेण्यात यावी.  तसेच, घंटागाडीच्या वळेा व 
मागग िशगभवणारे नकाशे तयार करून प्रत् येक प्रिागात लावण् यात यावते. प्रत् येक 
घंटागाडीवर भनयंत्रण ठेवण् यासंाठी GPS यंत्रणा बसभवण् यात यावी  व त् याचे भनयंत्रण 
कें भित पध्ितीने कराव.े प्रिाग भनहाय / घंटागाडी भनहाय स् वच् छता िूताची  नेमणकू 
करण् यात यावी.  

 अशा प्रकारे घंटागाडीची व्यवस्था करण्यात आल्यानंतर शहरातील सावगजभनक भठकाणे 
वगळता रभहवाशी िागातील कचरा कंुड्याच ेटप् प् याटप् प् याने उच् चाटन करण् यात याव.े  

15) घनकचऱ्यावरील प्रक्रीया (Processing of Solid Waste):  
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने संकलीत केलेला ओला, सुका व घरगुती घातक कचऱा 
यावंर पुढील प्रमाणे कायगवाही करण्यात यावी: 

(15.1)   ओला (भवघटनशील (Biodegradible)) कचरा ( Wet Waste) : 
 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने संकभलत केलेल्या ओल्या (भवघटनशील) कचऱ्यावर  

शक्यतो शहरातच (In situ) भवकें भित पध्ितीने प्रक्रीया करण्यात यावी.  ओल्या कचऱ्यावर 
भवकें भित पध्ितीने प्रभक्रया शक्य नसल्यासच कें भित पध्ितीने प्रक्रीया करण्यात यावी.  

 सवग भनवासी संकुल आभण व्यापारी संस्था, संस्था, हॉटेल व उपाहारगृहे इत्यािी जैभवक 
पद्धतीने नष्ट्ट होणाऱ्या कचऱ्यावर शक्यतो कंपोस्स्टग अथवा बायो-भमथेनेशन पद्धतीने 
प्रभक्रया करण्यात यावी.     

 ओल्या कचऱ्यावर कंपोस्ट, वमी- कंपोस्ट, बायो-भमथेनेशन इत्यािी भवभवि प्रकारे प्रकीया 
करता येते.  

 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंी संकभलत केलेल्या टाकाऊ िाजीपाला व र्ळे, 
उद्यानातील कचरा इत्यािीवर शक्यतो त्याच आवारात प्रभक्रया करण्यात यावी. 

(15.2)  सुका कचरा (Dry Waste): 
 संकलीत करण्यात आलेल्या सुक्या कचऱ्याचे शहरातील रान्सर्र स्टेशन मध्ये अथवा 

पिाथग  पुनप्राप्ती सुभविा कें िावर (Material Recovery Facility Centre) भवभवि घटकामंध् ये 



शासन भनणगय क्रमांकः स्वमअ 2017/प्र.क्र.60/ नभव-34 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5  
 

िुय्यम भवलगीकरण (Secondary Segregation) कराव.े (उिा. कागि, प् लास् टीक, 
काचेच् या व िातूच् या वस् त ू इत्यािी.) 

 वभरल प्रमाणे भवभवि िागामध् ये भवलगीकरण केलेल्या कचऱ्याची शहरातील स् थाभनक भवके्रते 
अथवा भविागातील पुनप्रगभक्रया करणाऱ्यानंा अथवा जवळपासच् या मोया ा शहरातील प्रभक्रया 
उद्योगानंा प्रचभलत कायगपध्ितीचा अवलंब करून भवक्री करावी. 

 

 (15.3) घरगुती घातक कचरा (Domastic Hazardus Waste): 
 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंी घरगुती घातक कचरा संकलनासाठी 20 भकलोमीटर 

भत्रज्येच्या पभरसरात कें ि उिाराव े व घरगुती घातक कचरा क्स्वकारण्याच्या वळेा 
कळवाव्यात. प्रत्येक नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंी घरगुती घातक कचऱ्याची सुरभक्षत 
साठवणकू करून  घातक कचरा भवल्हेवाट सुभविा कें िापयंत सुरभक्षत वाहतूक 
करण्याबाबत खात्री करावी. 

6. सिर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201704291543491825 असा आहे. हा आिेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
                             (सुिाकर ज्ञा. बोबडे) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सभचव, राजिवन, मंुबई 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रिान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. मंत्री, याचंे खाजगी सभचव ( सवग), मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. राज्यमंत्री सवग भविाग याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
7. अप्पर मुख्य सभचव/ प्रिान सभचव/सभचव मंत्रालयीन भविाग सवग, मंत्रालय,  
8. प्रिान सभचव (नगर भवकास-1), मंत्रालय, मंुबई. 
9. सभचव (नगर भवकास-2), मंत्रालय, मंुबई. 
10. आयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषि प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई. 
11. महासंचालक, माभहती व जनसंपकग  भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12. सवग भविागीय आयकु्त. 
13.  सवग भजल्हाभिकारी. 
14.  आयकु्त, सवग महानगरपाभलका. 
15. मुख्याभिकारी, सवग नगरपभरषिा/ नगर पंचायती. 
16.  भनवडनस्ती (नभव-34). 
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