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पहा :  शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं स्वमअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34, भिनाकं 15 मे, 2015 
 

पभरपत्रक: 

 कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची  
अंमलबजावर्ी स रु आहे.  या अभियानातंगगत शहरांमधील ज्या क ट ंबाकिे शौचालयाची स भवधा नाही अशा 
क ट ंभबयानंा शौचालयाची स भवधा (वयैक्तीक अथवा साम िायीक)  उपलब्ध करुन िेवून शहरे “हागर्िारी म क्त” 
कररे्, तसेच शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करुन शहर “स्वच्छ” कररे् या िोन प्रम ख बाबींचा समावशे आहे.   

2. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावर्ी राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये स रु आहे.  या अभियानातंगगत 
ज्या क ट ंबाकिे शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नाही अशा क ट ंबानंा शौचालयाची स भवधा उपलब्ध करुन िेवून 
राज्याचा संपूर्ग नागरी िाग हा भिनाकं 1 ऑक्टोबर,2017 रोजी मा.राष्ट्रपती महोियाचं्या उपस्स्थतीत झालले् या 
कायगक्रमामध्ये हागर्िारी म क्त झाल्याचे घोभित करण्यात आले आहे.   

3. राज्यातील बह ताशं शहरांमध्ये िमूीगत मलभनस:रर्ाची व्यवस्था व या सािंपाण्यावर प्रभक्रया कें दे्र (STP) 
नाहीत. त्याम ळे, या शहरामंध्ये बाधंण्यात येर्ारी शौचालये सेफ्टीक टँकला जोिलेली असतात. सेफ्टीक 
टँकमधील मैला काही ठराभवक कालावधीमध्ये de-sludging  कररे् आवश्यक आहे. हे  de-sludging  नागरी 
स्थाभनक संस्थाकंिील अथवा खाजगी कंत्राटिाराचं्या de-sludging  यंत्राव्िारे करण्यात येतो. परंत , या प्रकारे 
de-sludging  करण्यात आल्यानंतर त्या मैल्यावर शारत्रोक्त प्रक्रीया करण्याची पध्िती सध्यातरी उपलब्ध नाही. 
त्याम ळे, de-sludging यंत्राव्िारे काढण्यात आलेला मैल्यावर योग्य प्रक्रीया होण्यासाठी सािंपार्ी प्रक्रीया 
कें द्रात या मैल्यावर प्रक्रीया कररे् आवश्यक आहे. तथापी, वर नमूि केल्यान सार राज्यातील बह तांश शहरांमध्ये 
सािंपाण्यावर प्रभक्रया करर्ारी कें दे्र (STP) नसल्याने ज्या शहरामंध्ये ही व्यवस्था उपलब्ध आहे अशा शहराचंी 
व्यवस्था फक्त मैला व्यवस्थापनाच्या दृस्ष्ट्टने इतर शहरानंा उपलब्ध करून िेरे् आवश्यक आहे. ही बाब भवचारात 
घेवून या शासन पभरपत्रका सोबतच्या जोिपत्र-1 नमूि केल्यान सार रकाना क्रमाकं 2  मधील शहरामंध्ये 
असलेली व्यवस्था रकाना  क्रमाकं 3   मध्ये नमूि शहराचं्या de-sludging  केलल्या मैल्यावर प्रक्रीया 
करण्यासाठी उपलव्ध करून िेण्यास शासन मान्यता िेत आहे.  
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4. सिर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201712301511148625 असा आहे. हा आिेश भिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार व नावंाने, 

 

 

                  (स धाकर ज्ञा. बोबिे ) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सभचव, राजिवन,मलबार भहल, म ंबई. 
2. मा.म ख्यमंत्री याचंे अपर म ख्य सभचव, मंत्रालय, म ंबई 
3. मा.राज्यमंत्री (नगर भवकास), याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, म ंबई 
4. मा.म ख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, म ंबई 
5. भविागीय आय क्त, महसूल भविाग, (सवग) 
6.        आय क्त तथा संचालक, नगर पभरिि सचंालनालय, वरळी, म ंबई 
7. आय क्त, महानगरपाभलका (सवग) 
8. भजल्हाभधकारी (सवग) 
9. म ख्याभधकारी, नगरपभरिि/ नगरपंचायत (सवग) 
10. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी) म ंबई 
11. मा.प्रधान सभचव (नभव-2), याचंे स्वीय सहाय्यक 
12. भनवि नस्ती (नभव-34) 

 

 

 

 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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जोिपत्र-1 

शासन पभरपत्रक, क्रमाकंःस्वमअ-2017/प्र.क्र.263/नभव-34  भिनाकं 30 भिसेंबर,  2017 चे जोिपत्र 
 

अ.क्र. STP ची स भवधा उपलब्ध असललेी 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था 

स भवधा उपलब्ध करून द्यावयाची नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था 

1 2 3 
1 वसई-भवरार िहार्,ू पालघर 
2 अंबरनाथ माथेरान 
3 पनवले अभलबाग, खोपोली, कजगत, रोहा, पेर् 
4 पपपरी-पचचवि तळेगाव, लोर्ावळा, आळंिी 
5 कोल्हापूर कागल, पन्हाळा, गिपहग्लज, आष्ट्टा, विगाव 
6 पंढरपूर सागंोला, करमाळा, माळभशरस, अक्कलकोट 
7 इचलकरंजी क रंूिवाि, जयपसगपूर 
8 कराि भवटा, इस्लामपूर, तासगाव 
9 सोलापूर िूधर्ी, मैंिगी 

10 नाभशक भसन्नर, इगतपूरी, त्रंबक, सटार्ा, मनमाि, येवला 
11 भशरपूर िोंिाईचा-वरवािे, चोपिा, धूळे, नंिूरबार, अमळनेर, धरर्गाव 
12 भशिी कोपरगाव, राहता, राहूरी, संगमनेर, श्रीरामपूर 
13 नागपूर मौंिा, रामटेक, महािूला, सावनेर, खापा, काटोल, पवर्ी, 

तूमसर, कळमेश्वर, उमरेि, िेवळी, पसिी, मोहपा 
14 चंद्रपूर बाळापूर, वरोरा, िद्रावती, राजूरी, मूल, गिपहग्लज, गिचािूंर 
15 नािेंि पहगोली, परळी, कळमनूरी, उमरी 
16 औरंगाबाि पैठर्, वजैापूर, भसल्लोि, गेवराई, िोकरिान 
17 अमरावती ियापूर, अंजनगाव सूजी, भचखलिरा, अचलपूर, चािूंर 

रेल्व,ेधामर्गाव रेल्व,े शेंिूरजना घाट 
18 वाभशम उमरखेि 
19 शेगाव जळगाव जामोि, ब लढार्ा, अकोला 
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