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पभरपत्रक
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अांमलबजावणी भदनाांक 15 मे , 2015 पासून सांपण
ू ण राज्यात
“भमशन मोड” पध्दतीने सुरू आहे . या अभियानाांतगणत शहरे हागणदारी मुक्त करणे व घनकचरा
व्यवस्थानातांगणत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे . या अभियानाांतगणत कायणवाही करून
भदनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून टप्याटप्याने शहरे हागणदारी मुक्त करण्याची कायणवाही सुरू झाली
असून, भदनाांक 2 ऑक्टोबर, 2017 रोजी राज्याचा सांपण
ू ण नागरी िाग हागणदारी मुक्त होण्याच्या मागावर
आहे .
2.

मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत हागणदारी मुक्त झालेल्या शहराांमध्ये काही प्रमाणात हागणदारी

आढळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भह बाब भवचारात घेवून व भदनाांक 2 ऑक्टोबर, 2017 रोजी
राज्याचा नागरी िाग खऱ्या अथाने हागणदारी मुक्त म्हणून जाभहर करण्याच्या अनुर्षांगाने पुढील प्रमाणे
सूचना दे ण्यात येत आहे त:-
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(I) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्था स्तरावर करावयाची कायणवाही:

(1) “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथके कयाव्न्वत करण्याबाबत:
 शहरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक शहराांने उघड्यावरील हागणदारीची भठकाणे (OD
spots) भनष्ट्कासीत करण्यासाठी “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथके कायणरत करण्याबाबतच्या
सूचना भदनाांक 18 मे, 2017 रोजीच्या शासन भनणणयान्वये दे ण्यात आल्या आहे त. या “गुड
मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकाांनी अभधक सक्रीय होवून दररोज पूणण कायणक्षमतेने कायण करणे
आवश्यक आहे .
 नगरपभरर्षद / नगरपांचायत मुख्याभधकाऱ्याांनी त्याांच्या मुख्यालयाच्या भठकाणीच वास्तव्य करणे
अभनवायण असल्याबाबतच्या सूचना भदनाांक 19 मे, 2017 च्या शासन पभरपत्रकान्वये दे ण्यात
आल्या आहे त. नगरपभरर्षद / नगरपांचायत क्षेत्रातील “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकामध्ये
मुख्याभधकाऱ्याांनी स्वत: सहिागी होणे आवश्यक आहे .
 “क” व “ड” वगण महानगरपाभलका क्षेत्रामध्ये कायणरत असलेल्या “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग”
पथकामध्ये सांबभां धत महानगरपाभलकेच्या आयुक्ताांनी स्वत: उपव्स्थत राहणे आवश्यक आहे .
 तर, “अ” व “ब” वगण महानगरपाभलका क्षेत्रामध्ये उप आयुक्त / सहायक आयुक्त याांनी स्वत:
“गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकामध्ये सहिागी होणे आवश्यक आहे .
 या “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकाांमध्ये महापौर / नगराध्यक्ष व सांबभां धत वाडण / प्रिागाचे
नगरसेवक याांनाही वेळोवेळी सहिागी करून घेण्यात यावे.
 शहरे हागणदारी मुक्त करताना सांबभां धत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने हे काम चोख पणे
केले असल्यास “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकास शहरात हागणदारी व उघडयावर शौच
करणाऱ्या व्यक्ती आढळू न येणार नाही. अशा वेळेस “No OD seen” असा अहवाल सांबभां धत
आयुक्ताांनी अभतभरक्त आयुक्त / उपायुक्त याांच्या कडू न माभहती घेवून स्वत: Swacha
Maharashtra या व्हाटसअप ग्रुपवर व मुख्याभधकारी, नगरपभरर्षद / नगरपांचायत याांनी
भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर दररोज सकाळी 11.00 वाजेपयिंत अपलोड करावा.
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 अशा प्रकारे शहर स्तरावर कायणरत करण्यात आलेल्या “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकास
हागणदारी अथवा उघडयावर शौच करणाऱ्या व्यक्ती आढळू न आल्यास

त्या अनुर्षांगाने

तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात. त्यानुसार “OD seen” व त्यावरील उपाययोजनाांचा
वस्तूव्स्थती दशणक अहवाल सांबभां धत आयुक्ताांनी अभतभरक्त आयुक्त / उपायुक्त याांच्या कडू न
माभहती घेवून स्वत: Swacha Maharashtra

या व्हाटसअप ग्रुपवर व

मुख्याभधकारी,

नगरपभरर्षद / नगरपांचायत याांनी भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर दररोज सकाळी 11.00 वाजेपयिंत
अपलोड करावा.

(2) सामुदायीक / सावणजभनक शौचालयाांमधील आवश्यक सुभवधा :
 शहरामधील सामुदायीक / सावणजभनक शौचालये असलेल्या भठकाणाचा पभरसर हा बहु ताांश
वेळा गभलच्छ असतो व लािार्थ्यास या शौचालयापयिंत सुलितेने पोहचताही येत नाही. त्यामुळे,
शहरातील सामुदाभयक/सावणजभनक शौचालयाांपयिंत लािाथी कुटु ां बाांना सुलितेने पोहचणे शक्य
व्हावे यासाठी तेथील आजूबाजूचा पभरसर स्वच्छ ठे वून सामुदायीक / सावणजभनक शौचालया
पयिंत पोहचण्यासाठी चाांगला मागण उपलब्ध करून दे ण्यात यावा.
 शहरातील सामुदाभयक/सावणजभनक शौचालयात भवजेची व मुबलक पाण्याची उपलब्धता करून
दे ण्यात यावी.
 शहरातील सामुदाभयक/सावणजभनक शौचालयाांचे दरवाजे व शौचकुपाची िाांडी सुव्स्थतीत व
वापरण्यायोग्य असावीत.
 शहरातील सामुदायीक / सावणजभनक शौचालयाांमध्ये उपरोक्त प्रमाणे आवश्यक सुभवधा
उपलब्ध करून भदल्या असून ही सामुदायीक / सावणजभनक शौचालये सध्या वापरायोग्य
असल्याबाबतचा अहवाल सांबभां धत आयुक्ताांनी अभतभरक्त आयुक्त / उपायुक्त याांच्या कडू न
माभहती घेवून स्वत: Swacha Maharashtra या व्हाटसअप ग्रुपवर व मुख्याभधकारी,
नगरपभरर्षद / नगरपांचायत याांनी भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर भदनाांक 15 सप्टें बर, 2017 पयिंत
अपलोड करावा.
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(3) सामुदायीक / सावणजभनक शौचालयाांची दे खिाल :
 शहरातील सामुदायीक/सावणजभनक शौचालयाांची भनयभमतपणे दे खिाल करण्यासाठी सुयोग्य
अशा सांस्थाां सोबत करार करून दे खिालीची जबाबदारी त्याांच्यावर सोपभवण्यात यावी असे
करताना शहरातील मभहला बचत गटाांचा प्राधान्याने भवचार करावा.

(4) वैयक्तीक घरगुती शौचालयाचे उभिष्ट्ट :
 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचा कालावधी हा भदनाांक 2 ऑक्टोबर, 2019 पयिंत आहे . नागरी
स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी लािाथी कुटु ां बाांना वैयक्तीक शौचालय, सामुदायीक शौचालये व
सावणजभनक शौचालये उपलब्ध करून दे वून शहरे हागणदारी मुक्त केली आहे त. शहर
हागणदारी मुक्त झाल्यानांतर शहरातील जास्तीत जास्त पात्र लािाथी कुटु ां बाांना वैयक्तीक
शौचालयाांची सुभवधा उपलब्ध करून दे ऊन शहरे ODF+ व ODF++ करावयाची आहे त.
 ज्या शहराांमधील वैयक्तीक शौचालयाांचे बाांधकाम शहराच्या एकूण उभिष्ट्टापैकी 70 % पेक्षा
कमी साध्य झाले असेल, अशा शहराांनी पुढील एक मभहन्याच्या कालावधीत हे उभिष्ट्ट भकमान
70 % पयिंत पूणण होईल या दृव्ष्ट्टने कायणवाही करावी.
 पूणण झालेल्या वैयक्तीक शौचालय बाांधकामाचे जीओ -टॅ ग फोटो केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर
तात्काळ अपलोड करण्याची कायणवाही करावी.
 काही शहराांमध्ये वैयक्तीक शौचालयाांची बाांधकामे पूणण झाली आहे त परां तु त्याांचे जीओ -टॅ ग
फोटो केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेले नाहीत, अशा शहराांनी भवशेर्ष मोभहम
राबवून भकमान 70% जीओ-टॅ ग फोटो केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावेत.

(II) भजल्हा प्रशासन अभधकारी याांच्यास्तरावर करावयाची कायणवाही:
 सदर शासन भनणणय सांबभां धत भजल्हाभधकाऱ्याांच्या भनदशणनास आणून दे ण्यात यावा.
 सांबभां धत भजल्हा प्रशासन अभधकारी याांनी भजल्हयातील नगरपभरर्षदा / नगरपांचायतीं पैकी
भकमान एक-दोन नगरपभरर्षदाांच्या / नगरपांचायतींच्या “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग”
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पथकामध्ये दररोज सहिागी व्हावे व त्याचा अहवाल (No OD seen / OD seen) भविागीय
व्हाटसअप ग्रुपवर दररोज सकाळी 11.00 वाजेपयिंत अपलोड करावा.
 भजल्हयातील हागणदारी मुक्त झालेल्या शहराांनी “हागणदारी मुक्त शहर” हा आपला दजा
कायम राखल्याबाबत प्रमाणीत करून तसा अहवाल भदनाांक 15 सप्टें बर, 2017 पयणत सादर
करावा.
 भजल्हयातील हागणदारी मुक्त झालेल्या शहराांपैकी काही शहराांमध्ये हागणदारी (OD) अथवा
उघडयावर शौच करणाऱ्या व्यक्ती आढळू न आल्यास त्या अनुर्षांगाने तात्काळ उपाययोजना
करण्यात याव्यात.
(III) प्रादे भशक उपसांचालक, नगरपाभलका प्रशासन, भविागीय आयुक्त कायालय याांच्यास्तरावर

करावयाची कायणवाही:
 सांबभां धत प्रादे शभ क उपसांचालक, नगरपाभलका प्रशासन भविागीय आयुक्त कायालय याांनी
भविागातील जे भजल्हे हागणदारी मुक्त कायणक्रमामध्ये अडचणीचे (Critical) आहे त अशा
भजल्हयाांमधील नगरपभरर्षदा / नगरपांचायतींपैकी भकमान एक-दोन नगरपभरर्षदाांच्या /
नगरपांचायतींच्या “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग” पथकामध्ये त्याांनी स्वत: दररोज सहिागी व्हावे
व त्याबाबतचा वस्तूव्स्थती दशणक अहवाल भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर दररोज सकाळी 11.00
वाजेपयिंत अपलोड करावा.
 भविागातील सवण शहराांचे अहवाल (No OD seen / OD seen) भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर
दररोज सकाळी 11.00 वाजेपयिंत अपलोड होतील याची दक्षता घ्यावी व भविागाचा अहवाल
सांकभलत करून तो मा. प्रधान सभचवाांच्या व्हाटसअपवर त्याच भदवशी सायांकाळी 5.00
वाजेपयिंत अपलोड करावा.
 भविागातील सवण शहरातील सामुदायीक / सावणजभनक शौचालया पयिंत पोहचण्यासाठी चाांगला
मागण, शौचालयाांमध्ये वीज, पाणी इत्यादी आवश्यक सुभवधा उपलब्ध करून भदल्या असून ही
सामुदायीक / सावणजभनक शौचालये सध्या वापरायोग्य आहे त असे प्रमाणीत करून त्याबाबतचा
अहवाल भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर भदनाांक 15 सप्टें बर, 2017 पयिंत अपलोड करावा.
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 भविागातील सवण शहराांमधील वैयक्तीक शौचालय बाांधकामाचे भकमान 70 % जीओ-टॅ ग फोटो
केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड होतील या बाबत दक्षता घ्यावी.

(IV) आयुक्त तथा सांचालक, नगरपाभलका प्रशासन, याांच्या कायालयातील उपसांचालक /
सहायक सांचालक याांच्यास्तरावर करावयाची कायणवाही:
 आयुक्त तथा सांचालक, नगरपाभलका प्रशासन याांच्या कायालयातील उप सांचालक / सहायक
सांचालक याांनी, त्याांना नेमून भदलेल्या भविागातील हागणदारी मुक्त कायणक्रमामध्ये अडचणीचे
(Critical) असलेल्या काही नगरपाभरर्षदा / नगरपांचायतींच्या “गुड मॉभनिंग व गुड इव्व्हननग”
पथकामध्ये आठवडयातून भकमान दोन भदवस सहिागी व्हावे व त्याबाबतचा वस्तूव्स्थती दशणक
अहवाल भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर सकाळी 11.00 वाजेपयिं त अपलोड करावा.
 भविागातील सवण शहराांचे अहवाल (No OD seen / OD seen) भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर
दररोज सकाळी 11.00 वाजेपयिंत अपलोड होतील याची दक्षता प्रादे भशक उपसांचालक,
नगरपाभलका प्रशासन याांच्या सहाय्याने घ्यावी.
 भविागातील सवण शहरातील सामुदायीक / सावणजभनक शौचालया पयिंत पोहचण्यासाठी चाांगला
मागण वीज, पाणी इत्यादी आवश्यक सुभवधा उपलब्ध करून भदल्या असून ही सामुदायीक /
सावणजभनक शौचालये सध्या वापरायोग्य आहे त असे प्रमाणीत करून त्याबाबतचा अहवाल
भविागीय व्हाटसअप ग्रुपवर भदनाांक 15 सप्टें बर, 2017 पयिंत अपलोड करावा.
 भविागातील सवण शहराांमधील वैयक्तीक शौचालय बाांधकामाचे भकमान 70 % जीओ-टॅ ग फोटो
केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड होतील या बाबत दक्षता घ्यावी.

(V) भजल्हाभधकारी याांच्यास्तरावर करावयाची कायणवाही:
 उपरोक्त (I), (II) व (III) अन्वये भदलेल्या सभवस्तर सूचनाांचे आपल्या भजल्हयातील नागरी
स्थाभनक स्वराज्य सांस्था काटे कोरपणे पालन करतील याची दक्षता घेण्यात यावी.
 भजल्हयातील हागणदारी मुक्त झालेल्या शहराांनी “हागणदारी मुक्त शहर” हा आपला दजा
कायम राखल्याबाबत प्रमाणीत करून तसा अहवाल भदनाांक 15 सप्टें बर, 2017 पयणत सादर
करावा.
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(VI) भजल्हाभधकारी याांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अांमलबजावणी बाबत भजल्हयाचे
पालकमांत्री याांना अवगत करणे:
 शहरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी आतापयिंत केलेले प्रयत्न व भजल्हयातील हागणदारी मुक्त
झालेली शहरे याबाबतची सांपण
ू ण माभहती सांबभां धत भजल्हयाच्या पालकमांत्री महोदयाांना
भजल्हाभधकारी याांनी प्रत्यक्ष िेटून भदनाांक 15 सप्टें बर, 2017 पयिंत द्यावी व त्याचा अहवाल
शासनास सादर करावा.
3.

भविागीय समन्वयक व भविागीय सल्लागार पुढील प्रमाणे राहतील:अ.क्र.

भविाग

भविागीय समन्वयक

भविागीय सल्लागार

( Divisional Level

( Divisional Mentor)

Coordinator)

4.

1.

कोकण भविाग

कु. मानसी रानडे

2.

पुणे भविाग

कु. मृदुला मांकीकर

3.

नाभशक भविाग

श्रीमती मधुरा मायांदे

4.

औरांगाबाद भविाग

श्रीमती स्मीता झगडे

5.

अमरावती भविाग

श्री. सुहास चव्हाण

6.

नागपूर भविाग

कु. धनश्री झेंडे

श्रीमती सीमा ढमढे रे
श्री. सुधाकर बोबडे
श्री. उदय टे काळे

वरील सूचनाांची अांमलबजवणी भदनाांक 1 सप्टें बर, 2017 पासून सवण शहराांनी काटे कोरपणे करून

प्रत्येक शहराने हागणदारी मुक्त शहर हा आपला दजा कायम राखला पाभहजे. जी शहरे “हागणदारी
मुक्त शहर” हा आपला दजा कायम राखणार नाहीत त्या शहराांना सन 2017-18 या आथीक वर्षात
शासनाकडू न दे ण्यात येणाऱा भवकास कामासाठीचा भनधी दे ण्यात येणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.
5.

स्वच्छ िारत अभियान हा मा. पांतप्रधान व मा. मुख्यमांत्री महोदयाांचा फ्लॅगभशप कायणक्रम आहे . या

अभियानाच्या अांमलबजावणीच्या अनुर्षांगाने वरील प्रमाणे भदलेल्या सूचनाांचे काटे कोरपणे पालन होईल
याची सवण सांबभां धतानी दक्षता घ्यावी, अन्यथा सांबभां धताांवर भशस्तिांग भवर्षयक कायणवाही करण्यात येईल
याांची नोंद घेण्यात यावी.
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6.

सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201709011808387425 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानु सार व नावाने.

Sudhakar
Dnyandeo Bobade
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(सुधाकर ज्ञा. बोबडे )
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. राज्यपाल याांचे सभचव, राजिवन, मलबार भहल, मुांबई.
२. मा .मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सभचव, मांत्रालय, मुांबई
३. मा. मांत्री, याांचे खाजगी सभचव (सवण), मां त्रालय, मुांबई
४. मा .राज्यमांत्री याांचे खाजगी सभचव (सवण), मांत्रालय, मुांबई
५. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई
६. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवण).
७. आयुक्त तथा सांचालक, नगरपभरर्षद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई
८. भजल्हाभधकारी, सवण
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवण).
१०. मुख्याभधकारी, नगरपभरर्षद/नगरपांचायत (सवण).
११. राज्य अभियान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुांबई.
१२. भनवडनस्ती, नभव-३४.

