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वाचा -  
1) कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी)च्या भिसेंबर, 2014 मध्ये भनगणभमत 

केलेल्या मागणदशणक सूचना. 
2) शासन भनर्णय, नगर भवकास भवभाग, क्रमाांक-स्वभाअ-2015/प्र.क्र.23/              

नभव-34,भदनाांक 24 एभप्रल, 2015 
 

प्रस्तावना: 
देशातील सवण शहराांमधील नागभरकाांना स्वच्छ पयावरर् व चाांगले आरोग्य भमळाव े या 

कभरता या शहराांना स्वच्छतेची आभर् या शहरामधील सवण नागरीकाांना शौचालयाांची स भवधा 
उपलब्ध करून देवून हे ध्येय गाठण्यासाठी कें द्र शासनाने स्वच्छ भारत अभभयान सांपूर्ण 
देशामध्ये राबभवण्याची घोषर्ा केली आहे. त्यान सार, हे अभभयान 2 ऑक्टोंबर, 2014 पासून 
राष्ट्रभपता महात्मा गाांधी याांच्या 150 व्या जन्मभदनापयंत म्हर्जे 2 ऑक्टोंबर 2019 पयंत सांपरू्ण 
देशात राबभवण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) देशामध्ये एक अभभयान म्हर्नू 
राबभवण्यासाठीच्या मागणदशणक सूचना कें द्र शासनाने प्रभसध्द केल्या आहेत. 

2.  सन 2011 च्या जनगर्नेन सार राज्याची नागरी लोकसांख्या 5,08,27,531 (राज्याच्या 
एकूर् लोकसांख्येच्या 45.23 %) एवढी आहे. तर, नागरी भागातील एकूर् क ट ांबाांची सांख्या 
1,08,13,928 एवढी आहे. त्यापैकी साधारर् 29% क ट ांबाांना शौचालयाची स भवधा उपलब्ध 
नाही. शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नसलेल्या क ट ांबाांपैकी साधारर् 73% क ट ांब े सावणजभनक 
शौचालयाांचा वापर करीत आहेत. तर, साधारर् 27% क ट ांब े उघियावर शौचालयास जात 
आहेत. 

3.   राज्यात 26 महानगरपाभलका व 239 नगरपभरषदा अशा एकूर् 265 नागरी  स्थाभनक 
स्वराज्य सांस्था असून, या सवण नागरी स्थाभनक सांस्थाांमधून दर भदवशी भनमार् होर्ाऱ्या 
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घनकचऱ्याची आध भनक व शास्त्रश ध्द पध्दतीचा अवलांब करून फारच थोिया शहराांमध्ये 
भवल्हेवाट लावली जात आहे. त्याम ळे, सांबांभधत महानगरपाभलका / नगरपाभलका क्षेत्रामध्ये 
पयावरर् भवषयक व नागरीकाांच्या आरोग्य भवषयक समस्या भनमार् होत आहेत. मा. नॅशनल 
ग्रीन भरब्यूनलने व मा. उच्च न्यायालयाने या घनकचऱ्याची योग्य व शास्त्रोक्त पध्दतीचा अवलांब 
करून भवल्हेवाट लावण्याबाबत योजना तयार करण्याबाबत राज्य शासनास व 
महानगरपाभलका तसेच नगरपाभलकाांना भनदेश भदलेले आहेत. 

4. कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) च्या मागणदशणक सूचनाांन सार 
राज्यामधील सवण शहराांमधील उघियावर शौचालयास जात असलेल्या क ट ांबाांना शौचालयाची 
व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहराांमधील घनकचऱ्याच े व्यवस्थापन करण्यासाठी 
राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी)” राबभवण्याच ेशासनाच्या भवचाराधीन होते. 

शासन भनर्णय:  
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून, कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान 

(नागरी) च्या धतीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी)” हे एक अभभयान म्हर्ून 
राबभवण्यास शासन मान्यता देत आहे. कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) च्या 
मागणदशणक सूचनाांन सार या अभभयानाची अांमलबजावर्ी राज्यामध्ये करण्यात येईल व या 
अभभयानाचा कालावधी 2 ऑक्टोबर, 2019 पयंत राहील. 

2.  सदर अभभयानातील घटकाांची अांमलबजावर्ी नगर भवकास भवभाग व पार्ी प रवठा व 
स्वच्छता भवभागामाफण त प ढील प्रमारे् सांय क्तपरे् करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 

(1) वयैक्तीक घरग ती शौचालय, साम भहक शौचालय व सावणजभनक शौचालय बाांधकाम : 

         (अ)  नगर भवकास भवभाग:   
         सवण महानगरपाभलका तसेच  ‘ “अ”  वगण  व ‘ “ब” वगण नगरपाभलकाां मधील शौचालय   

बाांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बाांधर्ी, प्रचार, प्रसार व प्रभसध्ध्द आभर् जनजागृती. 
          (ब) पार्ी  प रवठा व स्वच्छता भवभाग : 

“क” वगण  नगरपाभलका  व नगरपांचायती मधील  शौचालयाांच ेबाांधकाम व त्यासाठी 
आवश्यक क्षमता बाांधर्ी, प्रचार, प्रसार व प्रभसध्ध्द आभर् जनजागृती. 
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 (2) नागरी घनकचरा व्यवस्थापन : 
सांपरू्णपरे् नगर भवकास भवभाग माफण त राबभवण्यात येईल. 

3        कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) च्या धतीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान 
(नागरी) ची राज्यामधील अांमलबजावर्ी खालील प्रमारे् करण्यात येईल:- 

3.1 अभभयानाचा उदे्दश : 
(1) उघियावरील शौचभवधी बांद कररे्.                                                                            
(2) हाताने मैला उचलर्ाऱ्या सफाई कामगाराांना या कामातून म क्त कररे्.                       
(3) नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आध भनक व शास्त्रोक्त पध्दतीचा अवलांब 
कररे्.                                                                                                              
(4) स्वच्छतेच्या चाांगल्या पद्धतीच्या अन षांगाने सवयींमध्ये बदल कररे्.                            
(5) स्वच्छते भवषयी जागरूकता भनमार् कररे् आभर् त्याची सावणजभनक आरोग्याशी 
साांगि घालरे्.                                                                                                         
(6) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांची क्षमता वाढभवरे्.                                                      
(7) भाांिवली खचण आभर् ऑपरेशन आभर् देखभाल यासाठी खाजगी सांस्थाांच्या 
सहभागासाठी स योग्य वातावरर् भनमार् कररे्. 

    3.2 अभभयानाच ेधोरर् : 
           (1) स्वच्छतेचा व्यापक आराखिा ज्यामध्ये-                                                    :  

(i) शहर स्तरावरील स्वच्छतेचा आराखिा.                                                                    
(ii) राज्याची स्वच्छतेची सांकल्पना.                                                                                  
(iii) राज्याच ेस्वच्छतेच ेधोरर्.                 

(2) सवयींमध्ये बदलाच ेधोरर् आभर् माभहती, भशक्षर् व सांपकण .                                          
(3) खाजगी सांस्थाांच्या सहभागासाठी स योग्य वातावरर् भनमार् कररे्.                                 
(4) क्षमता बाांधर्ी.                                                                                                     
(5) भवशेष लक्ष कें भद्रत कररे्-    

(i) नागरी भागातील हाताने मैला उचलर्ाऱ्या सवण सफाई कामगाांराांचा शोध 
घेवून ते काम करीत असलेल्या इन-सॅभनटरी शौचालयाांच ेसॅभनटरी 
शौचालयामध्ये रूपाांतर करून त्या मैला सफाई कामगाराांना या कामामधून 
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म क्त करून त्याांच ेप नवणसन कररे्.                                                                                                   
(ii) घनकचरा व्यवस्थापनात काम करर्ाऱ्या कमणचाऱ्याांच्या (rag pickers) 
कामाच्या ध्स्थतीत स धारर्ा कररे्.                                                                                                           
(iii) स्थलाांतरीताांसाठीच्या सवण तात्प रत्या भनवासस्थानात व शहरी 
बघेराांसाठीच्या भनवासस्थानात शौचालयाची प रेशी व्यवस्था कररे्.                                                                                
(iv) शहरी भागातील बाांधकामाांवर काम करर्ाऱ्या कामगाराांना तेथेच तात्प रत्या 
शौचालयाची स भवधा उपलब्ध करण्याच ेअभनवायण कररे्.                                                                      
(v) सेवाभनवृत्त, लहान म ली, गभणवती व स्तनदा माता याांच्यासाठी वयैक्तीक 
घरग ती शौचालय बाांधकामामध्ये प्राधान्य देरे्. 
 

3.3 अभभयानाच ेघटक : 
     (अ) वयैक्तीक घरग ती शौचालय : 

(1) राज्यामधील सवण शहरात कोर्तेही क ट ांब उघियावर शौचालयास जार्ार 
नाही, अभभयान कालावधीत नवीन इन- सॅभनटरी शौचालयाांच े बाांधकाम करण्यात 
येर्ार नाही आभर् एक शौचक प शौचालयाच े(Pit Latrine) सॅभनटरी शौचालयामध्ये 
रूपाांतरीत कररे् ही या अभभयानातील वयैक्तीक घरग ती शौचालय या घटकाची 
म ख्य उभद्दष्ट्टे आहेत.                                                                                      
(2) म ांबई महानगरपाभलका वगळता इतर सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांमधील 
पात्र लाभाथी क ट ांबास वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधकामासाठी एकूर्                           
रू 12,000/- प्रभत शौचालय एवढे कें द्र व राज्य शासनाच ेभमळून अन दान अन ज्ञये 
राहील. या अन दानापैकी रू 4000 एवढे कें द्र शासनाच े तर, रू 8000 राज्य 
शासनाच ेराहतील. 

(3) म ांबई महानगरपाभलकेमधील पात्र लाभाथी क ट ांबास वयैक्तीक घरग ती शौचालय 
बाांधकामासाठी रू 5,000/- प्रभत शौचालय एवढे कें द्र व राज्य शासनाच े भमळून 
अन दान अन ज्ञये राहील. या अन दानापैकी रू 4000 एवढे कें द्र शासनाच े तर,                             
रू 1000 राज्य शासनाचे राहतील.   
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      कें द्र व राज्य शासना माफण त उपलब्ध करून देण्यात येर्ाऱ्या उपरोक्त अन दान 
व्यभतभरक्त उवणभरत अन दान या शासन भनर्णयाच्या पभरच्छेद 3.4 मध्ये नमूद केलेल्या 
स्त्रोता मधून उपलब्ध करून देण्यात याव.े 
(4) वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधाकामासाठी पात्र क ट ांब े:- 

(i) शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नसल्याने उघियावर शौचालयास 
जार्ारीक ट ांब.े (शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नसल्याने उघियावर 
शौचालयास जार्ारी सवण क ट ांब ेवयैक्तीक घरग ती शौचालय भमळण्यासाठी 
पात्र आहेत. या पात्र क ट ांबापैकी वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधण्यासाठी 
ज्याांच्याकिे जागा उपलब्ध आहे अशा क ट ांबाांना वयैक्तीक घरग ती 
शौचालयाची स भवधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तर,ज्या क ट ांबाांकिे 
वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही,अशा 
क ट ांबाांना साम दाभयक शौचालयामध्ये समाभवष्ट्ट करून शौचालयाची स भवधा 
उपलब्ध करून देण्यात येईल.) 
(ii) इन-सॅभनटरी शौचालयाचा वापर करीत असलेली सवण क ट ांब.े                     
(iii) एक शौचक पाच े शौचालयाचा वापर करीत असलेली सवण क ट ांबे.               
(iv) वरील (i) ते (iii) व्यभतभरक्त कोर्तीही पात्रता अन ज्ञये राहार्ार नाही. 

(5) वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधाकामासाठी लाभार्थ्यांनी स्वत: प ढाकार घ्यावा 
यासाठी सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी प्रथमत: जनजागृती करण्यात यावी. 

(6) सन 2011 च्या जनगर्नेमधील उघियावर शौचालयास जात असलेल्या 
क ट ांबाांची आकिेवारी सकवा यासांदभातील अलीकिील सवके्षर्ात उपलब्ध 
असलेली आकिेवारी भवचारात घेवून घरो-घरी जावून सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
सांस्थाां माफण त सवके्षर् करून या सवके्षर्ातील माभहती सावणजभनक िोमेनवर 
उपलब्ध करण्यात यावी. सवके्षर्ातील या माभहती सांदभात प्राप्त झालेले सवण दाव ेव 
हरकती याांचा पारदशणक पध्दतीने भवचार करावा. या सवके्षर्ातील माभहती वळेोवळेी 
स धाभरत करण्यात यावी. 
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(7) या बसेलाईन सवके्षर्ाच्या आधारे नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी उघियावर 
शौचालयास जात असलेल्या क ट ांबाांची सांख्या भनभित करून घ्यावी व त्या क ट ांबाांना 
वयैक्तीक घरग ती शौचालय मांजूर करण्याबाबत सकवा जागेच्या उपलब्धते अभावी 
त्याांना साम भहक शौचालय उपलब्ध करून द्यावयाच े याबाबतचा आराखिा तयार 
करून त्यान सार अांमलबजावर्ी स रू करावी. 

(8) बसेलाईन सवके्षर्ातील माभहती प्राप्त होईपयंत सन 2011 च्या जनगर्ने मधील 
आकिेवारीच्या आधारे अथवा अलीकिील सवके्षर्ातील माभहतीच्या आधारे 
शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नसल्याने उघियावर शौचालयास जात असलेल्या 
क ट ांबाांना शौचलयाची स भवधा उपलब्ध करून देण्याबाबतची कायणवाही तात्काळ 
स रू करण्यात यावी.  

(9) या योजनेमधील लाभाथी अभधकृत / अनभधकृत वसाहतीमध्ये राहत असतील 
अथवा अभधसूभचत केलेल्या / अभधसूभचत न केलेल्या झोपिपट्टीमध्ये राहत असतील 
तरी त्याांना शौचालयाची स भवधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

(10) ज्या क ट ांबाकिे शौचालय स भवधा उपलब्ध नाही अशा लाभाथी क ट ांबाने 
शौचालयाची स भवधा उपलब्ध होण्यासाठी साध्या कागदावर अजण करून तो  
हमीपत्रासह  सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेकिे पाठभवल्यास त्या अजाची 
7 भदवसात तपासर्ी करून सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने भनर्णय घ्यावा. 

(11) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांकिे अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या अजास मांजूरी 
भदल्यानांतर कें द्र शासनाच्या भहस्यापैकी 50 टक्के (रू. 2000) व राज्य शासनाच्या 
भहस्यापैकी 50 टक्के ( म ांबई महानगरपाभलका वगळून इतर नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य सांस्थाां मधील लाभाथी क ट ांबासाठी रू 4000 तर, म ांबई महानगरपाभलके 
मधील लाभाथी क ट ांबाांसाठी रू. 500) एवढे अन दान सांबांभधत लाभाथी क ट ांबास 
पभहला हप्ता म्हर्ून मांजूर करण्यात याव.े 

(12) वयैक्तीक घरग ती शौचालयाच े बाांधकाम करावयाच्या जागेपासून 30 भमटर 
पयंतच्या अांतरावर मलभनस्सारर् स भवधा उपलब्ध असल्यास फक्त शौचालयाचा 
पाया व पायाच्या वरील बाांधकाम (Superstructure) करून अध्स्तत्वात असलेल्या 
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मलभनस्सारर् स भवधेस ते शौचालय जोिण्यात याव.े तर, 30 भमटर पयंतच्या 
अांतरावर मलभनस्सारर् स भवधा उपलब्ध नसल्यास शौचालयाचा पाया व 
पायाच्यावरील बाांधकामा सोबत दोन भपट, सेफ्टीक टँक, बायो-िायजेस्टर सकवा 
बायो टँक बाांध न मैल्यावर प्रभक्रयेची स भवधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

(13) इन-सॅभनटरी शौचालयाचा अथवा एक शौचक प शौचालयाचे सॅभनटरी 
शौचालयात रूपाांतर करावयाच े असल्याने अश्या शौचालयाचा वापर करीत 
असलेल्या क ट ांबाांच्या शौचालया जवळ मलभनस्सारर् स भवधा उपलब्ध असल्यास ते 
त्या मलभनस्सारर् स भवधेस जोिण्यात याव ेअथवा दोन भपट, सेफ्टीक टँक, बायो-
िायजेस्टर सकवा बायो टँक बाांध न मैल्यावर प्रभक्रयेची स भवधा उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 

(14) या अभभयाांनाांतगणत बाांधण्यात येर्ारी वैयक्तीक घरग ती शौचालये पार्ी 
प रवठयाच्या स भवधेसह बाांधण्यात येतील याबाबत सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
सांस्थाांनी काळजी घ्यावी. वयैक्तीक घरग ती शौचालयाच्या देखभाल व द रूस्तीची 
जबाबदारी सांबांभधत लाभाथी क ट ांबाची राहील. 

(15) वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधकामाची अांभतम तपासर्ी, स्थळ आधाभरत 
तांत्रज्ञानाने करण्यात यावी. (Location base technology) अजणदार व शौचालयाचे 
बाांधकाम याांचा भौगोभलक टॅग केलेला स्वयां साक्षाांभकत फोटो (Self attested geo-
tagged photograph) काढण्यात यावा. सदर फोटो स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) 
व स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) च्या एम.आय.एस. वर अपलोि करण्यात 
यावा. 

(16) त्यानांतर कें द्र व राज्य भहस्याचा उवणभरत भनधीचा द सरा हप्ता देण्यात यावा. 

(17) या घटका अांतगणत लाभार्थ्याच ेसवण प्रकारचे अन दान (कें द्र व राज्य सरकारचे 
आभर् / सकवा खाजगी) बकेँमध्ये लाभाथी क ट ांबाांच्या खात्यावर (प्रधानमांत्री जन धन 
योजने अांतगणत उघिण्यात आलेल्या खात्याांचा समावशे आहे) (इलेक्रॉभनक 
ध्क्लअसरग सेववे्दारे) थेट जमा करण्यात याव.े रोख / धनादेशाव्दारे प्रदान करण्यात 
येवू नये. 
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(18) लाभार्थ्यास अन दानाची रक्कम वळेेवर आभर् स लभपरे् हस्ताांतरीत होईल 
याची काळजी सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने घ्यावी. 

(19) वयैक्तीक घरग ती शौचालयाांसाठीच े भवभवध ताांभत्रक पयाय व त्यासाठीचा 
अांदाभजत खचण याांचा तपशील कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनाां सोबतच्या 
जोिपत्र-2 मध्ये देण्यात आला आहे. 

(ब)  साम दाभयक शौचालय : 

(1)  शहरात शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नसल्याम ळे उघियावर शौचालयास जात 
असलेल्या क ट ांबापैकी 20 टक्के क ट ांबाांकिे वैयक्तीक घरग ती शौचालयाच े बाांधकाम 
करण्यासाठी प रेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पयाय म्हर्नू या क ट ांबाांना साम दाभयक 
शौचालयाची स भवधा उपलब्ध करून द्यावी लागर्ार आहे. 

(2) या घटकाांतगणत पात्र लाभाथी म्हर्जे शौचालयाची स भवधा उपलब्ध नसल्याम ळे 
उघियावर शौचालयास जात असलेली क ट ांब े ज्याांना वयैक्तीक घरग ती शौचालय 
बाांधकाम करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. 

(3) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने अशी क ट ांब ेशोधून त्याांचा गट तयार करावा. अशा 
क ट ांबाांचा शोध घेण्यासाठी नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने स्थाभनक स्वयांसेवी सांस्था, 
वािण / मोहल्ला सभा इत्यादी पध्दतींचा वापर करावा. 

(4) योग्य सांख्ये एवढया लाभाथीं क ट ांबाांचा गट झाल्यानांतर नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
सांस्थेने त्याांच्या घराांच्या जवळच योग्य अशी जागा भनविावी. जागेच ेलाभ देवून सकवा 
रूफ टॉप याांचा वापर करून आवश्यक भनधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करावा. 

(5) साम दाभयक शौचालय य भनट मध्ये आवश्यक असलेल्या सांख्येन सार शौचालयाांची 
सांख्या असेल, पाया (Substructure) (जागेवरील प्रक्रीयेचा सकवा भभूमगत गटार / 
मलभनस्सारर् प्रक्रीयेस जोिर्ी यापैकी एकाचा समावशे असावा), पायाच्या वरील 
बाांधकाम (Superstructure), पाण्याची टाकी आभर् हात ध ण्याची व्यवस्था असावी. 
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(6) प रुष व मभहला याांच्यासाठी स्वतांत्र शौचालय आभर् आांघोळीसाठी व्यवस्था असावी 
आभर् अांध व अपांग याांच्यासाठी आवश्यक स भवधा असाव्यात. (उदा. रॅम्प, बे्रल माभहती 
फलक, इत्यादी)    

(7) साम दाभयक शौचालय बाांधकाम करावयाच्या जागेपासून 30 भमटर पयंतच्या 
अांतरावर मलभनस्सारर् स भवधा उपलब्ध असल्यास फक्त शौचालयाचा पाया व पायाच्या 
वरील बाांधकाम (Superstructure) करून अध्स्तत्वात असलेल्या मलभनस्सारर् स भवधेस 
ते शौचालय जोिण्यात याव.े तर, 30 भमटर पयंतच्या अांतरावर मलभनस्सारर् स भवधा 
उपलब्ध नसल्यास शौचालयाचा पाया व पायाच्यावरील बाांधकामा सोबत दोन भपट, 
सेफ्टीक टँक, बायो-िायजेस्टर सकवा बायो टँक बाांध न मैल्यावर प्रभक्रयेची स भवधा 
उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

(8) या अभभयाांनाांतगणत बाांधण्यात येर्ारी साम दाभयक शौचालये पार्ी प रवठयाच्या 
स भवधेसह बाांधण्यात येतील याबाबत सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी दक्षता 
घ्यावी.  

(9) अशा प्रकारे बाांधण्यात आलेल्या साम दाभयक शौचालयाच्या य भनटच्या देखभाल 
द रूस्तीचा 5 वषाचा करार करण्यात यावा.  

(10) या योजनेमधील लाभाथी अभधकृत / अनभधकृत वसाहतीमध्ये राहत असतील 
अथवा अभधसूभचत केलेल्या / अभधसूभचत न केलेल्या झोपिपट्टीमध्ये राहत असतील 
तरी त्याांना शौचालयाची स भवधा उपलब्ध करून देण्यात यावी.  

(11) साम दाभयक शौचालयाचा प्रकल्प नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने तयार करून 
त्याांच्यास्तरावर मांजूर करावा.  

(12) या सांपरू्ण प्रकल्पासाठी मान्यता आभर् खरेदी प्रभक्रया इत्यादीसाठी शासनाने 
यापवूी ठरवून भदलेल्या प्रचभलत कायणपध्दतीच ेपालन सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
सांस्थाांनी कराव.े  

(13) प्रत्येक साम दाभयक शौचालयाच्या य भनट कभरता येर्ाऱ्या खचाच्या 40 टक्के 
अथवा व्यवहायणता अांतर भनधी (Viability gap funding) कें द्र शासन उपलब्ध करून 
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देईल. तर, राज्य शासन कें द्र शासनाने उपलब्ध करून भदलेल्या भनधीच्या भकमान 25 
टक्के एवढा भनधी उपलब्ध करून देईल. उवणभरत भनधी या शासन भनर्णयाच्या पभरच्छेद 
3.4 मध्ये नमूद केलेल्या स्त्रोताांमधून उपलब्ध करून घेण्यात यावा.  

(14) साम दाभयक शौचालयाांसाठीच े भवभवध ताांभत्रक पयाय व त्यासाठीचा अांदाभजत 
खचण याांचा तपशील कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनाां सोबतच्या जोिपत्र-2 मध्ये 
देण्यात आला आहे.  

(क)   सावणजभनक शौचालय :    

(1) अभभयानाांतगणत प्रत्येक शहरातील तरांगती लोकसांख्या (Floating Population) 
असलेल्या सावणजभनक भठकार्ी उदा. बाजार, रेल्व ेस्टेशन, बस स्टेशन, पयणटन स्थळे, 
कायालय सांक ल इत्यादी भठकार्ी प रेशा सांख्येने सावणजभनक शौचालये बाांधण्यात 
येतील याची दक्षता सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी घ्यावी.  

(2) सावणजभनक शौचालय बाांधकामासाठी कें द्र शासनाच ेव राज्य शासनाच े अन दान 
अन ज्ञये राहर्ार नाही. यास्तव, सावणजभनक शौचालये “सावणजभनक खाजगी सहभाग” 
(PPP) पध्दतीने बाांधण्यात यावीत. यासाठी सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी 
शहराांमधील तरांगती लोकसांख्या असलेल्या भठकार्ी सावणजभनक शौचालयाांची स भवधा 
उपलब्ध करून देण्यासाठी जागा भनविावी. सदर जागेवर सावणजभनक शौचालयाच े
बाांधकाम करून त्याची देखभाल करण्यासाठी जागेच ेलाभ, जाभहरात याबाबी खाजगी 
क्षेत्राला आकषीत करण्यासाठी देण्यात यावते.  

(3) या अभभयाांनाांतगणत बाांधण्यात येर्ारी सावणजभनक शौचालये पार्ी प रवठयाच्या 
स भवधेसह बाांधण्यात यावीत. प रुष व मभहला याांच्यासाठी स्वतांत्र शौचालयाची तरतूद 
असावी आभर् अांध व अपांग याांच्यासाठी आवश्यक स भवधा असाव्यात. (उदा. रॅम्प, बे्रल 
माभहती फलक, इ) अशा प्रकारे बाांधण्यात आलेल्या सावणजभनक शौचालयाच्या 
य भनटच्या देखभाल द रूस्तीचा 5 वषाचा करार करावा.  

(4) या सांपरू्ण प्रकल्पासाठी मान्यता आभर् खरेदी प्रभक्रया इत्यादीसाठी शासनाच्या 
प्रचभलत कायणपध्दतीच ेपालन सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी कराव.े  
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(5) सावणजभनक शौचालयाांसाठीच ेभवभवध ताांभत्रक पयाय व त्यासाठीचा अांदाभजत खचण 
याांचा तपशील कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनाां सोबतच्या जोिपत्र-2 मध्ये देण्यात 
आला आहे. 

(ि)    घनकचरा व्यवस्थापन:  

(1) नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाांतगणत कचरा भनर्ममतीच्या जागीच वगेवगेळा करून 
गोळा कररे्, साठभवरे्, वाहतूक, प्रभक्रया कररे् व उवणभरत कचऱ्याची शास्त्रश ध्द 
भवल्हेवाट लावरे् या बाबींचा समावशे आहे. 

(2) प्रत्येक नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने शहर स्वच्छता आराखियामध्ये आढळून 
आलेल्या शहराच्या गरजा ओळखून, नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळर्ी) 
भनयम, 2000 व कें भद्रय नगर भवकास मांत्रालयाने वळेोवळी स धारीत केलेले भनयम 
भवचारात घेवून घन कचरा व्यवस्थापनासाठी शहराचा सभवस्तर प्रकल्प अहवाल 
(DPR) तयार करावा.  

(3) शहर स्वच्छता आराखियामध्ये आढळून आलेल्या शहराच्या गरजा ओळखून तयार 
केलेला सभवस्तर प्रकल्प अहवाल हा बँकग्राहय व व्यवहायण आर्मथक मॉिेल असाव.े 
तसेच, राष्ट्रीय नागरी स्वच्छता कायणक्रम 2008 (NUSP-2008) मधील उभद्दष्ट्टान सार 
असावा. खाजगी ग ांतवर्कूीस आकषीत करण्यासाठी लहान शहराांच े क्लस्टर 
करण्यात याव.े प्रकल्पाची देखभाल व द रूस्ती ही सभवस्तर प्रकल्प अहवालाचा भाग 
असेल. 

(4) सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येर्ाऱ्या खचाच्या 100 टक्के 
अन दान कें द्र शासन देर्ार आहे. हे अन दान राष्ट्रीय सल्लागार आभर् आढावा सभमतीने 
(NARC) ठरवून भदलेल्या भनयमान सार य भनट खचावर आधारीत असेल. . 

(5) प्रकल्प अहवालातील एकूर् सकमतीच्या 20 टक्के अथवा व्यवहायणता अांतर भनधी 
(Viability gap funding) कें द्र  शासन  उपलब्ध  करून देर्ार आहे. कें द्र शासनाने 
उपलब्ध करून भदलेल्या भनधीच्या 25 टक्के एवढा भनधी राज्य शासन उपलब्ध करून 
देईल. उवणभरत भनधी या शासन भनर्णयाच्या पभरच्छेद 3.4 मध्ये नमूद स्त्रोता मधून 
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उपलब्ध करून घेण्यात यावा. घनकचऱ्यापासून उजा भनर्ममती प्रकल्पाांचा प्रसार 
करण्यासाठी, कें द्र शासनाच्या अन दानाचा / व्यवहायणता अांतर भनधी (Viability gap 
funding) चा वापर करण्यात यावा.    

 (6) सदर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना 
मदत व्हावी म्हर्नू या क्षेत्रातील खाजगी अथवा शासकीय सांस्थाांच ेपॅनेल राज्य शासन 
तयार करील. या सांस्थाांमाफण त करण्यात येर्ाऱ्या म ल्यमापनाचा खचण कें भद्रय नगर 
भवकास मांत्रालयाने मान्य केलेल्या भनयमान सार प्रशासकीय खचासाठी उपलब्ध 
होर्ाऱ्या तरतूदीमधून भागभवण्यात यावा. 

 (7) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी भशफारस केलेल्या सभवस्तर प्रकल्प 
अहवालाच ेताांभत्रक आभर् आर्मथक म ल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीयस्तरावरील मान्यवर 
सांस्थाांना राज्यस्तरीय उच्चाभधकार सभमती माफण त प्राभधकृत करण्यात येईल. या 
सांस्थाांनी केलेल्या भशफारशीच्या आधारे राज्यस्तरीय उच्चाभधकार सभमती घनकचरा 
व्यवस्थापानासाठी तयार केलेले सभवस्तर प्रकल्प अहवाल व आर्मथक मॉिेलला 
मान्यता देईल.  प्रकल्पास यापवूी इतर कोर्त्याही योजनेमधून भनधी प्राप्त झालेला 
नसावा. 

(अ)    माभहती, भशक्षर् व प्रसार आभर् जन जागृती:  

 (1) उघियावरील शौचभवधी बांद करण्यासाठी, हाताने मैला उचलर्ाऱ्या सफाई 
कामगाराांना या कामातून म क्त करण्यासाठी, लोकाांच्या वतणनात बदल घिवून आर्नू 
त्याांच्या मानभसकतेमध्ये बदल घिभवण्यासाठी माभहती, भशक्षर्, प्रसार व जनजागृती या 
माध्यमाांचा वापर करण्यात यावा. 

 (2) रेिीओ, सोशल भमभिया, लघ पट, नाटके व कायणशाळा इत्यादी माध्यमाांमाफण त 
अभभयानाची जनजागृती करण्यासाठी कें द्र शासन दरवषी एकूर् भनयतव्ययाच्या 12 
टक्के भनधी राज्यास उपलब्ध करून देर्ार आहे. तर, राज्य शासन कें द्र शासनाने 
उपलब्ध करून भदलेल्या भनधीच्या 25 टक्के एवढा भनधी उपलब्ध करून देईल. 
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 (3) सदर भनधीच्या भवभनयोगासाठी राज्याने आराखिा तयार करून राज्यास उपलब्ध 
होर्ाऱ्या एकूर् भनधीच्या 50 टक्के भनधी राज्य शासनाच्या स्तरावर खचण करण्यात 
येईल. तर, उवणभरत 50 टक्के भनधी नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना याबाबीवर खचण 
करण्यासाठी भवतरीत करण्यात येईल. 

(4) या भनधीमधून वतणमानपत्र े व द रदशणन वरील जाहीराती राज्य शासनास अथवा 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना करता येर्ार नाहीत. तसेच, याबाबीसाठी उपलब्ध 
करून भदलेला भनधी कोर्त्याही पभरध्स्थतीत वाहन खरेदी, इमारत बाांधकाम, देखभाल 
व द रूस्ती, पदे भनर्ममती, वतेन व भत्ते व फर्मनचर खरेदी यासाठी वापरता येर्ार नाही. 

 (इ) क्षमता बाांधर्ी आभर् प्रशासकीय व कायालयीन खचण: 

 (1) क्षमता बाांधर्ी आभर् प्रशासकीय व कायालयीन खचण यासाठी कें द्र शासन दरवषी 
एकूर् भनयतव्ययाच्या 3 टक्के भनधी उपलब्ध करून देर्ार आहे. तर, राज्य शासन कें द्र 
शासनाने उपलब्ध करून भदलेल्या भनधीच्या 25 टक्के एवढा भनधी उपलब्ध करून 
देईल. 

 (2) सदर भनधीच्या भवभनयोगासाठी राज्याने व्यापक क्षमता बाांधर्ी उपक्रम हाती घेवून 
राज्यास उपलब्ध होर्ाऱ्या एकूर् भनधीच्या 50 टक्के भनधी राज्य शासनाच्या स्तरावर 
खचण करण्यात येईल. तर, उवणभरत 50 टक्के भनधी नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना 
याबाबीवर खचण करण्यासाठी भवतरीत करण्यात येईल. 

 (3) राज्य स्तरावरील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाचा, तसेच शहर स्तरावरील कायणक्रम 
अांमलबजावर्ी कक्षाचा खचण यामधून अन ज्ञये आहे. 

 (4) याबाबीसाठी उपलब्ध करून भदलेला भनधी कोर्त्याही पभरध्स्थतीत वाहन 
खरेदी, इमारत बाांधकाम, देखभाल व द रूस्ती, पदे भनर्ममती, वतेन व भत्ते व फर्मनचर 
खरेदी यासाठी वापरता येर्ार नाही. 

 3.4 अभभयानाचा भनयतव्यय : 

          या अभभयान कालावधीत भवभवध घटकाांवरील अांमलबजावर्ीसाठी कें द्र शासन राज्यास 
अांदाजे एकूर् रू. 1216.40 कोटी एवढा भनयतव्यय उपलब्ध करून देर्ार आहे. तर, वयैक्तीक 
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घरग ती शौचालयाच ेबाांधकामासाठी देण्यात येर्ारे अन दान वगळता उवणभरत घटकाांसाठी राज्य 
शासनही कें द्र शासनाने उपलब्ध करून भदलेल्या भनयतव्ययाच्या भकमान 25 % एवढा 
भनयतव्यय उपलब्ध करून देर्ार आहे. वयैक्तीक घरग ती शौचालय बाांधकामासाठी वरील 
पभरच्छेद 3.3(अ) (2) व (3) मध्ये नमूद केल्यान सार राज्य शासनाच ेअन दान उपलब्ध करून 
भदले जार्ार आहे. या अभभयानासाठीचा उवणभरत भनधी प ढील अन्य स्रोताांमधून  उपलब्ध करून 
घेता येईल. ते भनधीच ेस्त्रोत प ढील प्रमारे् आहेत: 

1) खाजगी क्षेत्राचा सहभाग (Private Sector Participation)                                    
2) राज्य सरकार / नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्था याांच्याद्वारे अभतभरक्त साधने 
(Additional Resources from State Government /ULB)                                         
3) लाभार्थ्यांचा सहभाग (Beneficiary Share)                                                       
4) वापरकता श ल्क (Users Charges )                                                                               
5) जमीन भलवरेसजग (Land Leveraging )                                                           
6) अभभनव महसूल प्रवाह ( Innovative revenue streams )                                          
7) स्वच्छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh)                                                        
8) कॉपोरेट सामाभजक जबाबदारी ( Corporate Social Responsibility)                       
9) बाजारातील कजण (Market Borrowing)                                                          
10) बाह्य सहाय्य (External Assistance) 

3.5  सांस्थात्मक रचना :  
  (अ) राज्यस्तर:  
     (1) राज्य भनयामक मांिळ:  मा. म ख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली प ढील प्रमारे् राज्य 
भनयामक मांिळ गभठत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 

1)मा. म ख्यमांत्री                                                                      अध्यक्ष                                                                                                                                        
2)मा. मांत्री, भवत्त व भनयोजन                                             सदस्य                                                                           
3) मा. मांत्री, मभहला व बाल भवकास                                  सदस्य                                                                  
4)मा. मांत्री, पार्ी प रवठा व स्वच्छता                                        सदस्य                                                                
5)मा. मांत्री. उद्योग                                                                   सदस्य                                                                                          
6)मा. राज्यमांत्री, नगर भवकास                                                  सदस्य                                                                      
7)मा. म ख्यसभचव                            सदस्य                                     
8) मा. प्रधान सभचव, पार्ी प रवठा व स्वच्छता                सदस्य                                               
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9) आय क्त तथा सांचालक, नगरपभरषद सांचालनालय            सदस्य                                           
10) अध्यक्ष, अभखल भारतीय स्थाभनक स्वराज्य सांस्था            सदस्य                                            
11) राज्य अग्रर्ी बकँ अभधकारी               सदस्य                                               
12) महानगरपाभलका महापौर  : प्रभतभनधी               सदस्य                                      
13) नगर पभरषद अध्यक्ष : प्रभतभनधी               सदस्य                                   
14) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कामसण व इांिस्रीज ॲि                                                      
ॲग्रीकल्चर प्रभतभनधी                                              सदस्य                                                                                              
15) सभचव (नभव-2)              सदस्य-सभचव                                       
16) राज्य अभभयान सांचालक स्वच्छ भारत अभभयान               सदस्य       

17) या व्यभतभरक्त सभमतीच े अध्यक्ष याांना आवश्यक वाटल्यास इतर सदस्य / 
सदस्याांची नेमर्कू करू शकतील सकवा कोर्त्याही बठैकीस इतर भवषेशतज्ञ याांना 
भनमांभत्रत करू शकतील.  
महानगरपाभलकाांच्या महापैराांचा प्रभतभनधी व नगरपाभलकाांच्या अध्यक्षाांचा प्रभतभनधी 

      भनविण्याच ेसांपरू्ण अभधकार सभमतीच ेअध्यक्षाांना राहतील 
               

सदर सभमतीची कायणकक्षा:                                                          

1) अभभयानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी मा. म ख्य सभचव याांच्या अध्यक्षतेखालील      
उच्चाभधकार सभमतीस व सभचव (नभव-2) याांच्या अध्यक्षतेखालील सभनयांत्रर् व 
अमांलबजावर्ी सभमतीस वळेोवळेी मागणदशणन कररे्.                                                  
2) अभभयानाच ेसमन्वय व सांभनयांत्रर् करण्याकभरता अभभयानाच्या अांमलबजावर्ीचा 
सहामाही अथवा आवश्यकतेन सार आढावा घेरे्. 

(2) उच्चाभधकार सभमती : 

कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनाांमधील पभरच्छेद 11.2.1 मध्ये नमूद केल्यान सार 
अभभयानाच्या व्यवस्थापनासाठी प ढील प्रमारे् उच्चाभधकार सभमती गभठत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 
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1) मा. म ख्य सभचव                                                                        अध्यक्ष                                                                                  
2) मा. अ.म .स. (भवत्त)                                                                    सदस्य                                                                          
3) मा. प्रधान सभचव (भनयोजन)                                                       सदस्य                                                                 
4) मा. प्रधान सभचव (सामाभजक न्याय)                                            सदस्य                                                          
5) मा.सभचव (आभदवासी भवकास)                                                    सदस्य                                                                  
6) मा.प्रधान सभचव (पार्ी प रवठा व स्वच्छता)                                  सदस्य                                           
7) मा. सभचव, (नभव-2) नगर भवकास भवभाग                                     सदस्य                                           
8) कें द्र शासनाच्या नगर भवकास मांत्रालयाचा प्रभतभनधी                     सदस्य                                
9) राज्य अभभयान सांचालक, स्वच्छ भारत अभभयान                     सदस्य - सभचव 
 

सदर सभमतीची कायणकक्षा: 

1) राज्य स्वच्छता धोरर्ास आभर् शहर स्वच्छता आराखियास मान्यता देरे्.                                 
2) सभनयांत्रर् व अांमलबजावर्ी सभमतीने खालील बाबींसाठी तयार केलेल्या सल्लागाराांच्या   
पॅनलला मान्यता देरे्:                

(अ) स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयानाांतगणत सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार कररे्.                               
(ब) प्रकल्पाचा आढावा व सभनयांत्रर्ाकभरता प्रयत्न सल्लागाराांची भनय क्ती कररे्.  
(क) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांच्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालाच ेम ल्यमापन कररे्.                                                                                   

3) सांभनयांत्रर् अांमलबजावर्ी सभमतीने भशफारस केलेल्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांच्या 
प्रकल्पाांना मांजूरी देरे्.                                                                                                         
4) अभतभरक्त स्त्रोताच्या जमवाजमवीची योजना आखरे्.                                                           
5) लहान, मध्यम आभर् दीघणकालीन भनधीच्या प्रवाहाची योजना आखरे्.                                      
6) प्रकल्पाांसाठी कें द्र शासनाच्या भहश्याचा भनधी भवतभरत करण्यासाठी सांभनयांत्रर् 
अांमलबजावर्ी सभमतीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची कें द्र शासनास भशफारस कररे्.                                                                                                                
7) अभभयानाांतगणच्या वार्मषक कृती आराखियान सार क्षमता भनर्ममती, आयईसी, आभर् जनजागृती 
इ. च्या प्रगतीचा वळेोवळेी आढावा घेऊन अहवाल राज्य भनयामक मांिळास सादर कररे्.                                                                                                                      
8) अभभयानाच्या प्रभावी अांमलबजावर्ीसाठी अन्य कोर्तीही बाब सकवा स्वच्छ भारत अभभयाना 
सांदभात कें भद्रय अभभयान सांचालनालयाने सांदभण केलेली बाब.                                                      
9) सदर सभमतीची बठैक आवश्यकतेन सार वळेोवेळी घेण्यात यावी. परांत  तीन मभहन्यात भकमान 
एक बैठक घेण्यात यावी. 
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(3) सांभनयांत्रर् व अांमलबजावर्ी सभमती: 
       सभचव (नभव-2) याांच्या अध्यक्षतेखाली प ढील प्रमारे् सांभनयांत्रर् व अांमलबजावर्ी सभमती 
गभठत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 
1) सभचव (नभव-2) नगर भवकास भवभाग                                                        अध्यक्ष                                                             
2) अपर म ख्य सभचव (भवत्त) याांचा प्रभतभनधी                                                   सदस्य                                       
3) प्रधान सभचव (भनयोजन), भनयोजन भवभाग                                                 सदस्य                                                       
4) प्रधान सभचव, पार्ी प रवठा व स्वच्छता                                                      सदस्य                                                            
5) प्रधान सभचव, मभहला व बालभवकास                                                         सदस्य                                                             
6) आय क्त तथा सांचालक, नगरपाभलका प्रशासन                                           सदस्य                                                        
7) महासांचालक, अभखल भारतीय स्थाभनक स्वराज्य सांस्था                             सदस्य                                            
8)राज्य अभभयान सांचालक, स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी)                        सदस्य-सभचव 

सदर सभमतीची कायणकक्षा: 

1) राज्य स्वच्छता धोरर् आभर् शहर स्वच्छता आराखिा तयार कररे्, ऑनलाइन 
प्रकाभशत कररे्.                                                                                                                     
2) नागरी स्वच्छतेच्या ध्स्थती बाबतीची सांकल्पना भटपर्ी तयार करून त्याबाबत उभचत 
कायणवाही कररे्.                                                                                                         

3) प ढील बाबींसाठी सल्लागाराांच ेपॅनेल तयार करून उच्चाभधकार सभमतीच्या मान्यतेसाठी 
सादर कररे् :                           

(अ) स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयानाांतगणत सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार कररे्.                               
(ब) प्रकल्पाचा आढावा व सभनयांत्रर्ाकभरता प्रयत्न सल्लागाराांची भनय क्ती कररे्.  
(क) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांच्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालाच ेम ल्यमापन कररे्.                                                                                                                                                                           

4) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी भशफारस केलेले नागरी घन कचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पाांना मांजूरी देण्यासाठी उच्चाभधकार सभमतीप ढे सादर कररे्.                                               
5) लहान, मध्यम आभर् दीघणकालीन भनधीच्या प्रवाहाची योजना आखरे्.                                     
6) कें द्र शासनाच्या भहश्याचा भनधी भवतभरत करण्यासाठीच ेप्रस्ताव उच्चाभधकार 
सभमतीप ढे सादर कररे्.                                                                                                                         
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7) अभभयानाांतगणत मांजूर झालेल्या प्रकल्पाांची फलभनष्ट्फती आभर् देखभालीची व्यवस्था 
पाहरे्.                                                                                                           

8) अभभयानाांतगणत वार्मषक कृती आराखियान सार  क्षमता भनर्ममती, आयईसी, आभर् 
जनजागृती इ. च्या प्रगतीचा आढावा उच्चाभधकार सभमतीप ढे सादर कररे्.                                                                                      
9) भवतरीत भनधीच ेवळेोवळी लेखापभरक्षर् कररे्, भवभवध लेखा पभरक्षर् अहवालावरील 
कायणवाहीच्या अहवालाचा आढावा घेरे्.                                                                             
10) सदर सभमतीची बठैक आवश्यकतेन सार वळेोवळेी घेण्यात यावी परांत , तीन मभहन्यात 
भकमान एक बठैक घेण्यात यावी. 

(5)  स्वच्छ भारत अभभयानासाठी (नागरी) राज्य अभभयान सांचालनालय: 

           कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनाांमधील पभरच्छेद 11.2.2 मध्ये नमूद केल्यान सार, या 
अभभयानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी राज्यस्तरावर “राज्य अभभयान सांचालनालय” नव्याने 
भनमार् करून त्यासाठी मांत्रालयातील सह सभचव / उप सभचव दजाच े राज्य अभभयान 
सांचालकाांच े पद भनमार् करण्यास व सांचालनालयाांतगणत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Project 
Management Unit (PMU) कायणरत करण्यास सांदर्मभय क्रमाांक (2) येथील शासन भनर्णय, नगर 
भवकास भवभाग, शासन भनर्णय, क्रमाांक स्वभाअ 2015/ प्र.क्र.23/ नभव 34 भदनाांक 24 एभप्रल, 
2015 अन्वये स्वतांत्रपरे् मान्यता देण्यात आली आहे. 

(ब)  नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थास्तर: घन कचरा व्यवस्थापन आभर् स्वच्छता यासाठी स्वच्छ 
भारत अभभयान / स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान एक लोक चळवळ (जन आांदोलन) म्हर्नू देशभरात 
व राज्यात राबभवण्यात याव.े या अभभयानाची अांमलबजावर्ी नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी 
प्रभाग सभमती, क्षेत्र सभा, भनवासी कल्यार् सांघ, स्वयांसेवी सांस्था आभर् भसध्व्हल सोसायटीचे 
गट याांच्या सभक्रय सहभागाने व स्वच्छता दूताां माफण त करावी. 

4. या अभभयानाच्या सलूभ अांमलबजावर्ीसाठी व अिचर्ी दूर करण्यासाठी शासन वळेोवळेी 
आदेश भनगणभमत करील व या आदेशाांच े पालन कररे् सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना 
बांधनकारक राहील. 
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5. या अभभयानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी कें द्र व राज्य शासनाच्या भनधीचा भहस्सा उपलब्ध 
करण्याकरीता प ढील प्रमारे् लेखाभशषण उघिण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या 
लेखाभशषाखाली आवश्यकता व उपलब्धता यान सार भनधीची तरतूद करण्यात येईल. 

(1)   मागर्ी क्र. एफ- 2                                                                                 

 म ख्य लेखाशीषण- 2217, नगरभवकास                                                                                
(80)  सवणसाधारर्                                                                                                            
191, महानगरपाभलकाांना सहाय्य                                                                                           
(00) (76) स्वच्छ भारत अभभयानाांतगणत महानगरपाभलकाांना सहाय्य (कें द्र भहस्सा)                           
31, सहायक अन दाने (वेतनेतर)                                                                        
(22179752) योजनाांतगणत  

(2) मागर्ी क्र. एफ- 2                                                                                     
म ख्य लेखाशीषण- 2217, नगरभवकास                                                                                     
(80)  सवणसाधारर्                                                                                                            
192, नगरपभरषदाांना सहाय्य                                                                                      
(00) (14) स्वच्छ भारत अभभयानाांतगणत नगरपभरषदाांना सहाय्य (कें द्र भहस्सा)                                
31, सहायक अन दाने (वेतनेतर)                                                                                  
(22179779) योजनाांतगणत  

(3) मागर्ी क्र. एफ- 2                                                                                                      
म ख्य लेखाशीषण- 2217, नगरभवकास                                                                                      
(80) सवणसाधारर्                                                                                   
193, नगरपांचायतींना सहाय्य                                                                                     
(00) (03) स्वच्छ भारत अभभयानाांतगणत नगरपांचायतींना सहाय्य (कें द्र भहस्सा)                            
31, सहायक अन दाने (वेतनेतर)                                                                                
(2217 9797) योजनाांतगणत  
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(4) मागर्ी क्र. एफ- 2                                                                                                      
म ख्य लेखाशीषण- 2217, नगरभवकास                                                                                
(80)  सवणसाधारर्                                                                                                          
191, महानगरपाभलकाांना सहाय्य                                                                                  
(00) (77) स्वच्छ भारत अभभयानाांतगणत महानगरपाभलकाांना सहाय्य (राज्य भहस्सा)                      
31, सहायक अन दाने (वेतनेतर)                                                                            
(22179761) योजनाांतगणत 
(5) मागर्ी क्र. एफ- 2                                                                                                    
म ख्य लेखाशीषण- 2217, नगरभवकास                                                                                 
(80)  सवणसाधारर्                                                                                                         
192, नगरपभरषदाांना सहाय्य                                                                            
(00)(15) स्वच्छ भारत अभभयानाांतगणत नगरपभरषदाांना सहाय्य (राज्य भहस्सा)                               
01. वतेन                                                                                                                             
06. दूरध्वनी, वीज व पार्ी श ल्क                                                                                         
11. देशाांतगणत प्रवास खचण                                                                                      
13. कायालयीन खचण                                                                                                        
17. सांगर्क खचण                                                                                                                
31, सहायक अन दाने (वेतनेतर)                                                                                
(22179788) योजनाांतगणत 
(6) मागर्ी क्र. एफ- 2                                                                                                     
म ख्य लेखाशीषण- 2217, नगरभवकास                                                                                    
(80)  सवणसाधारर्                                                                                                            
193, नगरपांचायतींना सहाय्य                                                                                      
(00) (04) स्वच्छ भारत अभभयानाांतगणत नगरपांचायतींना सहाय्य (राज्य भहस्सा)                             
31, सहायक अन दाने (वेतनेतर)                                                                             
(22179803) योजनाांतगणत 
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5.     सदरचा शासन भनर्णय भनयोजन भवभाग व भवत्त भवभाग याांच्या अनौपचाभरक सांदभण क्रमाांक 

अनै.सां.क्र. 83/1444 भदनाांक 27.2.2015 व क्रमाांक य ओआर 122/ व्यय-3 भदनाांक 7.3.2015 

अन्वये प्राप्त अभभप्रायाांचा भवचार करून व राज्य मांभत्रमांिळाने भदनाांक 19.3.2015 रोजी 

घेतलेल्या भनर्णयाच्या अन षांगाने भनगणभमत करण्यात येत आहे. 

6. सदर शासन भनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201505151805203525 

असा आहे. हा आदेश भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने.  

 

                            (स धाकर ज्ञा. बोबिे) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांच ेसभचव, राजभवन, म ांबई 
2. मा.म ख्यमांत्री याांच ेप्रधान सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
3. मा. मांत्री, भवत्त व भनयोजन याांच ेखाजगी सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
4. मा. मांत्री, मभहला व बाल भवकास याांच ेखाजगी सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
5. मा. मांत्री, पार्ी प रवठा व स्वच्छता याांच ेखाजगी सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
6. मा.मांत्री, उद्योग याांच ेखाजगी सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
7. मा. मांत्री, याांच ेखाजगी सभचव (उवणरीत सवण), मांत्रालय, म ांबई. 
8. मा. राज्यमांत्री, नगर भवकास याांच ेखाजगी सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
9. मा. राज्यमांत्री सवण भवभाग याांच ेखाजगी सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
10. मा. म ख्य सभचव, मांत्रालय, म ांबई. 
11. अप्पर म ख्य सभचव, भवत्त भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
12. प्रधान सभचव, भनयोजन भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
13. प्रधान सभचव, पार्ी प रवठा व स्वच्छता, मांत्रालय, म ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. प्रधान सभचव, मभहला व बाल भवकास भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
15. प्रधान सभचव, सामाभजक न्याय व भवशेष सहाय्य भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
16. प्रधान सभचव (नगर भवकास-1), मांत्रालय, म ांबई. 
17. सभचव (नगर भवकास-2), मांत्रालय, म ांबई. 
18. आय क्त तथा सांचालक, नगर पभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी,म ांबई. 
19. सभचव, आभदवासी भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
20. महासांचालक, अभखल भारतीय स्थाभनक स्वराज्य सांस्था. 
21. महासांचालक, माभहती व जनसांपकण  भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
22. महालेखाकार (लेखा व अन ज्ञयेता)-1, म ांबई. 
23. महालेखाकार (लेखा व अन ज्ञयेता)-2, नागपरू. 
24. सवण भवभागीय आय क्त. 
25. सवण भजल्हाभधकारी. 
26. उप सभचव (अथणसांकल्प), नगर भवकास भवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
27. आय क्त, सवण महानगरपाभलका. 
28.  म ख्याभधकारी, सवण नगरपभरषदा/ नगर पांचायती. 
29.  भनविनस्ती (नभव-34). 
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