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अभियान

(नागरी)

अंतगगत शहरांनी हागणदारी मुक्तीचा
दर्जा शाश्वतभरत्या भिकभवण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन पभरपत्रक क्रमांक: स्वमअ-2017/प्र.क्र.31/नभव-34
शहीद िगतससग चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
भदनांक : 17 माचग, 2017
वाचा शासन भनणगय क्र. नगर भवकास भविाग, स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४, भद.१५ मे २०१५.
शासन आदे श केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या धतीवर भदनांक 15 मे, 2015 च्या शासन
भनणगयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची

अंमलबर्जावणी सुरू झाली आहे. या

अभियांनांतगगत शहरे “हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतगगत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख
बाबींचा समावेश आहे.
2.

या अभियानांतगगत शहरांमधील ज्या कुिु ं बांकडे शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध नसल्याने र्जी कुिु ं बे

उघडयावर शौचास र्जातात, अशा कुिु ं बांना वैयक्तीक घरगुती शौचालय (IHHL) अथवा सामुदायीक
शौचालयाची (CT) सुभवधा उपलब्ध करून दे वून शहरे हागणदारी मुक्त करण्यात येत आहेत.
3.

राज्यातील सावगर्जभनक शौचालय वापरणाऱ्या कुिु ं बांची संख्या (21%) दे शपातळीवरील सावगर्जभनक

शौचालय वापरणाऱ्या कुिु ं बांच्या संख्येच्या सरासरीपेक्षा र्जास्त आहे. या अभियानातंगगत शहरे हागणदारी मुक्त
झाल्यानंतर हागणदारी मुक्त शहराचा दर्जा शाश्वत भरत्या भिकभवण्यासाठी (ODF Sustainability) र्जास्तीत
र्जास्त कुिु ं बांना वैयक्क्तक घरगुती शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून दे णे आवश्यक आहे. तसेच शहरांमध्ये
बांधण्यात आलेल्या शौचालयांच्या सेप्िीक िँ क मधील मैला व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
4.

हागणदारी मुक्त शहर (ODF) व ODF+ तसेच ODF++ शहरांचे भनकष पुढील प्रमाणे आहेत.:भनकष १

भनकष २

भनकष ३

ODF

भदवसाच्या कुठल्याही वेळेस प्रत्येक कुिु ं बास, संस्थेस व इतर शहरातील सवग शौचालये सुरभक्षत

शहरे

शहराच्या कुठल्याच िागात सवग

प्रकारच्या

मालमत्ांना मैला संकलन व भवल्हेवाि प्रणालीस

एकाही व्यक्तीने उघड्यावर शौचालयांची उपलब्धता असणे. र्जोडलेली असणे.
शौचास बसल्याचे आढळू न न (स्वतःची अथवा गि शौचालये /
येणे, तसेच शहरामध्ये कुठे ही सावगर्जभनक शौचालये)
उघड्यावर मानवी भवष्ट्ठेचे
पुरावे न भदसणे

शासन पभरपत्रक क्रमांकः स्वमअ-2017/प्र.क्र.31/नभव-34

ODF+

भदवसाच्या कुठल्याही वेळेस प्रत्येक कुिु ं बास, संस्थेस व इतर शहरातील सवग शौचालये सुरभक्षत

शहरे

शहराच्या कुठल्याच िागात सवग

प्रकारच्या

मालमत्ांना मैला संकलन व भवल्हेवाि प्रणालीस

एकाही व्यक्तीने उघड्यावर शौचालयांची उपलब्धता असणे. र्जोडलेली असणे. मैलाचे सुरभक्षत व
शौचास बसल्याचे आढळू न न भकमान

८0%

कुिु ं बांकडे भनयभमत व्यवस्थापन व प्रभक्रया केली

येणे, तसेच शहरामध्ये कुठे ही स्वतःची शौचालये असणे व र्जाणे. (शौचालये सेक्प्िक िाक्यांना
उघड्यावर मानवी भवष्ट्ठेचे उवगभरत कुिु ं बांना सुक्स्थतीतील र्जोडलेली
पुरावे न भदसणे

गि

शौचालय

सावगर्जभनक

असल्यास,

िाक्या

अथवा भनयभमतपणे साफ होणे व त्यातील

शौचालयाची मैलावर योग्य ती प्रभक्रया करणे.)

(कमाल 6 कुिु ं बांना 1 सीि या
प्रमाणे) सुभवधा उपलब्ध असणे व
ती कुिु ं बे त्याचा भनयभमत वापर
करीत असणे.
ODF++ भदवसाच्या कुठल्याही वेळेस प्रत्येक कुिु ं बास, संस्थेस व इतर शहरातील सवग शौचालये सुरभक्षत
शहरे

शहराच्या कुठल्याच िागात सवग

प्रकारच्या

मालमत्ांना मैला संकलन व भवल्हेवाि प्रणालीस

एकाही व्यक्तीने उघड्यावर शौचालयांची उपलब्धता असणे. र्जोडलेली असणे. मैलाचे सुरभक्षत व
शौचास बसल्याचे आढळू न न भकमान

95

%

कुिु ं बांकडे भनयभमत व्यवस्थापन व प्रभक्रया केली

येणे, तसेच शहरामध्ये कुठे ही स्वतःची शौचालये असणे व र्जाणे. (शौचालये सेक्प्िक िाक्यांना
उघड्यावर मानवी भवष्ट्ठेचे उवगभरत कुिु ं बांना सुक्स्थतीतील र्जोडलेली
पुरावे न भदसणे

गि

शौचालय

सावगर्जभनक

असल्यास,

िाक्या

अथवा भनयभमतपणे साफ होणे व त्यातील

शौचालयाची मैलावर योग्य ती प्रभक्रया करणे.)

(कमाल 6 कुिु ं बांना 1 सीि या शहरात र्जमा होणाऱ्या सांडपण्यावर
प्रमाणे) सुभवधा उपलब्ध असणे व योग्य ती प्रक्रीया करणे.
ती कुिु ं बे त्याचा भनयभमत वापर
करीत असणे.
5.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत हागणदारी मुक्त शहराचा दर्जा कायम स्वरूपी भिकवून

ठे वण्यासाठी सावगर्जभनक शौचालयावरील िार कमी करून शहरामध्ये ज्या कुिु ं बाकडे वैयक्तीक शौचालय
बांधण्यासाठी र्जागा उपलब्ध आहे अशा सवग कुिु ं बांना वैयक्तीक शौचालये उपलब्ध करून दे वून आपले
शहरास ODF+ व ODF++ हा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत. तसेच, शहरांमध्ये
बांधण्यात आलेल्या शौचालयांच्या सेप्िीक िँ क भनयभमतपणे साफ करून त्या मैल्यावर व सांडपाण्यावर योग्य
ती प्रक्रीया करण्यात यावी.
6.

हागणदारी मुक्त झालेल्या शहरास ODF+ व ODF++ हा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी, संबंभधत शहरास

हागणदारी मुक्त झाल्यानंतर भमळणाऱ्य प्रोत्साहन भनधीचा तसेच 14 व्या भवत् आयोगातंगगत प्राप्त भनधीचा
वापर करता येईल.
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7.

हागणदारी मुक्त झालेल्या शहरांपैकी र्जी शहरे ODF+ व ODF++ हा दर्जा प्राप्त करतील अशा

शहरांची तपासणी राज्यस्तरीय सभमतीकडू न करण्यात येईल व या तपासणीमध्ये पात्र ठरणाऱ्या शहरांना
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र दे ण्यात येईल.
8.

सदर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201703171537468825 असा आहे . सदर शासन पभरपत्रक
भडर्जीिल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने
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(सुधाकर ज्ञा. बोबडे )
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सभचव, रार्जिवन, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
4. प्रधान सभचव (नगर भवकास-1), मंत्रालय, मुंबई.
5. प्रधान सभचव (नगर भवकास-2), मंत्रालय, मुंबई.
6. सवग भविागीय आयुक्त.
7. आयुक्त तथा संचालक, नगरपाभलका प्रशासन संचालनालय,मुंबई
8. सवग भर्जल्हाभधकारी.
9. सह सभचव (अथगसंकल्प), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
10. आयुक्त, सवग महानगरपाभलका.
11. मुख्याभधकारी, सवग नगरपभरषदा/ नगर पंचायती.
12. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई
13. भनवडनस्ती (नभव-34).
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