
 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत 
कचरा भवलगीकरणाची कायगवाही न करणाऱ्या 
व स्वच्छ सवेक्षण-२०१८ मध्ये योग्य कामभगरी 
न करणाऱ्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना 
प्राधान्याने देण्यात येणारी अनुदाने 
थांबभवण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग  

  शासन भनणगय, क्रमांक: स्वमअ-२०१8/प्र. क्र.७९/नभव-३४  
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मंत्रालय, मुंबई  
भदनांक:   29  जानेवारी, 201८. 

पहा :  
1. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग क्रमांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34, भदनांक 15 मे, 2015. 
2. शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्वमअ-201६/ प्र.क्र.23/नभव-34, भद. 28 माचग, 2016. 
3. शासन भनणगय,नगर भवकास भविाग,क्रमांक स्वमअ-201६/प्र.क्र.२३/नभव-34,भद. 30 जानेवारी, 201७. 
4. शासन भनणगय,नगर भवकास भविाग,क्रमांक स्वमअ-201७/प्र.क्र.२६४/नभव-34,भद. 30 भिसेंबर, 201७. 
 

प्रस्तावना:  
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी भदनांक 15 मे, 2015 पासून संपणूग राज्यात 

“भमशन मोि” पध्दतीने सुरू आहे. या अभियानांतगगत शहरे “हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा 

व्यवस्थानातंगगत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे. या अभियानांतगगत हागणदारी मुक्त 

होणाऱ्या शहरांसाठी संदिीय क्रमांक २ येथील भदनांक 28 माचग, 2016 च्या शासन भनणगयान्वये प्रोत्साहन 

अनुदानाची योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा 

करण्याबाबत संदिीय क्रमांक ३ येथील भदनांक ३० जानेवारी, 201७ च्या शासन भनणगयान्वये सुधाभरत 

सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

२. स्वच्छ िारत अभियानामध्ये समाजातील सवग घटकातील लोकांचा सांभघक सहिाग 

वाढभवण्यासाठी जनजागृती भनमाण करण्याकरीता कें द्र शासन देशातील 4041 नागरी स्थाभनक स्वराज्य 



शासन भनणगय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.७९/ नभव-३४ 

संस्थांच े स्वच्छतेच्या अनुषंगाने स्वच्छ सवके्षण-२०१८ करण्यात येत आहे. स्वच्छ सवके्षण-2018 मध्ये 

उच्चत्तम कामभगरी करणाऱ्या अमृत गटातील व नॉन- अमृत गटातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना 

प्रोत्साहनात्मक बक्षीस देण्याची योजना संदिीय क्रमांक ४ येथील भदनांक ३० भिसेंबर, 201७ च्या शासन 

भनणगयान्वये जाहीर करण्यात आलेली आहे. 

३. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतगगत स्वच्छतेच्या ष्ष्ट्टीने कायगवाही करण्याबाबत शासनाकिून 

सवोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तथाभप सदर अभियानांतगगत ठरभवण्यात आलेली उभिष्ट्ये साध्य 

करताना काही शहरांकिून म्हणावा तसा प्रभतसाद भमळताना भदसून येत नसल्याच ेआढळून आले आहे. 

अशा शहरांना योग्य गतीने कायगप्रवण करण्यासाठी व इतर शहरांना याबाबत आवश्यक कायगवाही करून 

अभियानांतगगत ठरभवण्यात आलेली उभिष्ट्ये साध्य करण्यास चालना भमळावी याकभरता उपाययोजना 

करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 

शासन भनणगय: 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्स्थती भवचारात घेता, राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य 

संस्थांनी पुढीलप्रमाणे कायगवाही करणे अत्यावश्यक आहे. 

1) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत एभप्रल, २०१८ अखेरपयंत शहरात भनमाण 

होणाऱ्या कचऱ्यापैकी भकमान ८०% कचऱ्याच े भनर्ममतीच्या जागीच भवलगीकरण करणे 

आवश्यक आहे.  

2) स्वच्छ सवके्षण-२०१७ च्या तुलनेत स्वच्छ सवके्षण-२०१८ मध्ये चांगला गुणानुक्रम भमळभवणे 

आवश्यक आहे.  

3) शहरात भनमाण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी भनर्ममतीच्या जागीच भवलगीकरण केलेल्या 

कचऱ्यापासून एभप्रल, २०१८ अखेरपयंत भवकें भद्रत अथवा कें भद्रत पद्धतीने कंपोस्ट खत 

तयार करण्याची प्रभक्रया सुरु करणे आवश्यक आहे.  

२. उपरोक्त प्रमाणे कायगवाही न करणाऱ्या नागरी स्थाभनक स्थाभनक स्वराज्य संस्थांना शासन 

स्तरावरून प्राधान्याने देण्यात येणारी अनुदाने थांबभवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 



शासन भनणगय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.७९/ नभव-३४ 

३. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801291705589325 असा आहे. हा आदेश 

भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
       (सुधाकर ज्ञा. बोबिे) 

 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांच ेसभचव, राजिवन, मलबार भहल, मुंबई. 
२. मा .मुख्यमंत्री महोदयांच ेअपर मुख्य सभचव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री, यांच ेखाजगी सभचव (सवग), मंत्रालय, मुंबई 
४. मा .राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सभचव (सवग), मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
६. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवग). 
७. आयुक्त तथा संचालक,  नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
८. भजल्हाभधकारी, सवग  
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग). 
१०. सह सभचव, नभव-16, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपंचायत (सवग). 
१२. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१३. भनविनस्ती, नभव-३४.  
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