
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
बाधंण्यात येणाऱ्या शौचालयाचं्या व इतर 
अनुषंभगक बाधंकामाच्या दर्जाबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन पभरपत्रक क्रमाकं- स्वमअ-2015/प्र.क्र.248/नभव-34 
हुतात्मा रार्जगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 
४ था मर्जला, मंत्रालय, मंुबई-400 032 

भदनाकं : 16 ऑगस्ट, 2017 
पहा : 

1) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्र. स्वमअ-2015/प्र.क्र.248/नभव-34  भद. 20 नोव्हेंबर, 2015. 
2) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्र. स्वमअ-2015/प्र.क्र.248/नभव-34 भद. 1 भिसेंबर, 2016. 
3) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्र. स्वमअ-2017/प्र.क्र.74/नभव-34   भद. 23 मे, 2017. 

 
पभरपत्रक : 

 राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबर्जावणी भमशन मोि पध्दतीने सुरु आहे. या 
अभियानातंगगत बाधंण्यात येणाऱ्या शौचालयाच्या व इतर अनुषंगीक बाधंकामाच्या दर्जाबाबत सचूना देऊन व सदर 
सुचनाचंे पालन करण्याबाबत संदिाभधन शासन पभरपत्रकान्वये सूभचत करण्यात आललेे आहे. 

2. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत बाधंण्यात येणारी शौचालये ही केवळ ठरवून भदलेले उभिष्ट्ट 
पूणग करण्यासाठी बाधंावयाची नसून, या अभियानातंगगत बाधंण्यात येत असलेल्या शौचालयाचंा वापर हा सबंंभधत 
लािाथी कुटंुबाने भनयभमतपणे करणे अपेभित आहे. त्यासाठी या अभियानातंगगत बाधंण्यात येणाऱ्या शौचालयाचं्या 
बाधंकामाचा दर्जा चागंला असेल, तरच संबंभधत शहराचंे हागणदारी मुक्ती मध्ये सातत्य राहू शकेल.  

3. उपरोक्त पभरच्छेदात नमूद वस्तूस्स्थती भवचारात घेता शासन पुढील प्रमाणे सूचना देत आहे:- 

(1) सावगर्जभनक / सामुदाभयक / वयैस्क्तक घरगुती शौचालय बाधंकामासाठी कोणत्याही पभरस्स्थ तीत 
प्रीफॅब्रीकेटेि (Prefabricated) साभहत्याचा वापर करण्यात येवू नये.  

(2) सावगर्जभनक/ सामुदाभयक शौचालय बाधंकामासाठी कोणत्याही पभरस्स्थ तीत प्रीकास्ट (Pre-cast) 
साभहत्याचा वापर करण्यात येवू नये.  

(3) सावगर्जभनक / सामुदाभयक शौचालयाचंे बाधंकाम हे बांधकाम साभहत्याचा ( भवटा, भसमेंट व रेती इत्यादीचा) 
वापर करून करण्यात याव.े 

(4) वयैस्क्तक घरगुती शौचालय बाधंकामासाठी प्रीकास्ट (Pre-cast) साभहत्याचा वापर करताना, त्या 
साभहत्याचा दर्जा संदिाभधन क्रमाकं 2 येथील शासन पभरपत्रकासोबत र्जोिलेल्या र्जोिपत्र - 1 मध्ये 
भदलले्या ताभंत्रक तपभशलानुसार आहे याची खात्री करून घेवूनच वापर करण्यात यावा.  



शासन पभरपत्रक क्रमांकः स्वमअ-2015/प्र.क्र.248/नभव-34 
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(5) संदिीय क्रमाकं 3 येथील भदनाकं 23 मे, 2017 च्या शासन पभरपत्रकान्वये भदलेल्या सूचनानुंसार 
सामुदायीक / सावगर्जभनक शौचालयाचंे बाधंकाम करताना कोणतीही संस्थात्मक अिचण र्जसे, 
सवगसाधारण सिचेी मान्यता ही अिसर ठरभवण्यात येवू नये. 

(6) शहर हागणदारी मुक्त करण्यासाठी बाधंण्यात येणारी सामुदायीक / सावगर्जभनक शौचालयाचंी संख्या 5 
पेिा अभधक असल्यास एवढया मोठया संख्येने सामुदायीक / सावगर्जभनक शौचालयाचंे बाधकाम 
करण्यासाठीची आवश्यकता भवशद करून त्यास संबभंधत भर्जल्हाभधकारी याचंी मान्यता घेण्यात यावी. 

4. उपरोक्त सुचनाचं ेसवग नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंी काटेकोरपणे पालन कराव.े या सूचनाचं ेपालन 
न झाल्याचे आढळून आल्यास संबंभधतांभवरूध्द भशस्तिगं भवषयक कायगवाही करण्यात येईल. 

5. सदर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201708161628251025 असा आहे. हे पभरपत्रक भिर्जीटल स्वािरीने 
सािाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने 
 

 

                                      ( सधुाकर ज्ञा. बोबिे ) 
                         उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रभत : 
1) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
2) मा.राज्यमंत्री, नगर भवकास यांचे खार्जगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
3) नगराध्यि, नगरपभरषदा/ नगरपंचायती (सवग) 
4) मा.मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
5) आयुक्त, तथा सचंालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
6) प्रधान सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
7) भविागीय आयुक्त (सवग) 
8) भर्जल्हाभधकारी (सवग) 
9) आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
10) सह सभचव (अथगसकंल्प) नगर भवकास भविाग, मंुबई 
11) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मंुबई 
13) मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपचंायती (सवग) 
14) उप सचंालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयकु्त कायालय (सवग) 
15) भर्जल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका  शाखा, भर्जल्हाभधकारी कायालय (सवग) 
16) भनविनस्ती, नभव-34, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई.  

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