स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)
राज्यातील शहरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी तसेच
या

शहराांचा

हागणदारी

मुक्तीचा

दर्जा

भिकभवण्यासाठी “गुड मॉभनिंग” पथकाची स्थापना
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन भनणणय क्रमाांक : स्वमअ-२०१७/प्र. क्र. ७३/नभव-३४
हु तात्मा रार्जगुरू चौक, मादाम कामा मागण
4 था मर्जला, मांत्रालय, मुांबई
भदनाांक : १८ मे, 2017.
पहा :
शासन भनणणय, नगर भवकास भविाग क्रमाांक स्विाअ 201//प्र.क्र.2//नभव-/4, भदनाांक 1/ मे, 201/.
प्रस्तावना
दे शातील सवण शहराांमधील नागभरकाांना स्वच्छ पयावरण व चाांगले आरोग्य भमळावे या कभरता या
शहरामधील सवण नागरीकाांना शौचालयाांची सुभवधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी केंद्र शासनामार्णत “स्वच्छ िारत
अभियान (नागरी)” सांपूणण दे शामध्ये राबभवण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या
धतीवर सांदिीय भदनाांक 1/ मे, 201/ च्या शासन भनणणयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची
अांमलबर्जावणी सुरू आहे. या अभियाांनाांतगणत शहरे “हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनाांतगणत
“स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.
2.

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

महोदयाांनी या अभियानाांतगणत राज्यातील सांपूणण नागरी िाग २ ऑक्िोबर, २०१७ पयिंत हागणदारी मुक्त करण्याचा
भनधार केलेला आहे. मा. मुख्यमांत्री महोदयाांनी आपल्या या भनधाराच्या अनुषांगाने राज्यातील सांपूणण नागरी िाग २
ऑक्िोबर, २०१७ पयिंत हागणदारी मुक्त करण्याबाबत केंद्र शासनास आश्वाभसत केलेले आहे.
३.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगणत शहराांमधील ज्या कुिु ां बाांकडे शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध

नसल्याने ती कुिु ां बे उघडयावर शौचास र्जातात, अशा 8.32 लक्ष कुिु ां बाांना वैयक्तीक घरगुती /सामुदायीक अथवा
सावणर्जभनक शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देवून शहरे हागणदारी मुक्त करावयाची आहेत. त्यानुसार,
भदनाांक 1७ मे, 2017 पयिंत राज्याच्या नागरी िागात एकूण 3.९० लक्ष वैयक्तीक शौचालयाांची बाांधकामे पूणण झाली
असून, सुमारे 1.९१ लक्ष वैयक्तीक शौचालयाांची बाांधकामे सुरू आहेत. तसेच स्थाभनक आवश्यकतेनुसार

शासन भनणणय क्रमाांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.७३/ नभव-३४

सामुदाभयक व सावणर्जभनक शौचालयाची बाांधकामे पूणण करण्यात आले असून गरर्जेप्रमाणे आणखी सामुदाभयक व
सावणर्जभनक शौचालयाची बाांधकामे करण्यात येत आहेत. आतापयिंत राज्यातील सुमारे २०० शहरे राज्यस्तरीय
सभमतीमार्णत तपासणी केल्यानांतर हागणदारी मुक्त घोभषत करण्यात आली आहेत.
४.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चा प्रमुख उद्देश उघडयावरील शौचभवधी बांद करणे हा आहे. सदर

अभियानाांतगणत शहरे हागणदारी मुक्त घोभषत झाल्यानांतर सदर हागणदारी मुक्तीचा दर्जा सांबांभधत शहराने आगामी
काळात शाश्वतभरत्या भिकभवणे अभियानाच्या र्ल भनष्ट्पतीसाठी अत्यावश्यक आहे. तथाभप काही प्रमाणात
उघड्यावर शौचास र्जाण्याची नागभरकाांची सवय अर्जूनही भनदशणनास येत आहे. यास्तव लोकाांच्या वतणनात
पभरवतणन घडभवण्यासाठी त्याांच्या मानभसकतेमध्ये बदल घडभवण्याकभरता माभहती, भशक्षण, सांवाद व र्जनर्जागृती ई.
माध्यमाांचा प्रिावी वापर करण्यात येत आहे. नागभरकाांच्या वतणनात पभरवतणन घडभवण्यासाठी भवभशष्ट्ि
कायणप्रणालीद्वारे भनरांतरपणे यावर लक्ष ठे वण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.
शासन भनणणयराज्यातील सवण शहरे हागणदारी मुक्त होण्यासाठी तसेच शहरे हागणदारी मुक्त घोभषत झाल्यानांतर सदर
हागणदारी मुक्तीचा दर्जा सांबांभधत शहराने आगामी काळात शाश्वतभरत्या भिकभवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सदर
अभियानाची र्ल भनष्ट्पती साध्य करण्यास्तव नागभरकाांच्या वतणनात बदल घडभवण्याकभरता राज्यातील सवण नागरी
स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांमध्ये “गुड मॉभनिंग” पथकाची स्थापना करण्यात यावी.
२.

३.

सदर “गुड मॉभनिंग” पथकात पुढीलप्रमाणे नमूद प्रभतभनधी व सदस्याांचा समावेश करण्यात यावा.


स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांचे प्रभतभनधी.



स्थाभनक स्वराज्य सांस्था क्षेत्रातील बचत गिाांचे प्रभतभनधी.



हागणदारी मुक्तीबाबत काम केलेल्या/ या भवषयात आवड असणारे भवद्याथी.



स्थाभनक गरर्जाांनुसार भवभवध समार्ज घिकाांचे /सामाभर्जक सांस्थाांचे प्रभतभनधी.

सदर “गुड मॉभनिंग” पथक सकाळी शहरात भर्रून नागभरकाांची उघड्यावर शौचास र्जाण्याची सवय बांद

करण्याकभरता त्याांच्या मानभसकतेमध्ये बदल घडभवण्यासाठी प्रयत्न करेल. सदर “गुड मॉभनिंग” पथक उघड्यावर
शौचास र्जाताना आढळणाऱ्या नागभरकाांचे प्रबोधन करून त्याांच्या वतणनात पभरवतणन घडभवण्यासाठी प्रयत्नशील
राहील. र्जोपयिंत शहरातील नागभरकाांची उघड्यावर शौच करण्याची सवय पूणणत: बांद होत नाही, तोपयिंत
नागभरकाांमध्ये र्जनर्जागृती करून त्याांच्या मानभसकतेत बदल घडवून आणण्याची प्रभक्रया भनरांतर चालणारी आहे.
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त्यामुळे सदर “गुड मॉभनिंग” पथकाने २ ऑक्िोबर, २०१७ पयिंत दररोर्ज सकाळी शहरात भर्रून नागभरकाांची
उघड्यावर शौचास र्जाण्याची सवय बांद करण्याकभरता प्रयत्न करावेत.
४.

“गुड मॉभनिंग” पथकास शहरात उघड्यावर शौचास र्जाणारे लोक आढळल्यास, नागरी स्थाभनक स्वराज्य

सांस्थेने पुढीलप्रमाणे नमूद कायणवाही भनरांतर करावी.
अ.क्र.
१

उघड्यावर शौचास र्जाणाऱ्या लोकाांचा प्रवगण

उपाययोर्जना

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगणत पात्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगणत सदर पात्र
लािाथी आहे तथाभप शौचालय बाांधकामासाठी लािार्थ्यास शौचालय बाांधकामासाठी भनधी उपलब्ध
भनधी उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला नाही.

२

करून दे ण्याबाबत तात्काळ कायणवाही करावी.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगणत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगणत भनधी
शौचालय बाांधकामासाठी भनधी उपलब्ध करून उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या पात्र लािार्थ्याच्या
दे ण्यात आलेला आहे , तथाभप शौचालयाचे शौचालयाचे बाांधकाम पूणण करण्याबाबत योग्य ती
बाांधकाम करण्यात आलेले नाही.

३

कायणवाही तातडीने करावी.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगणत अशा व्यक्तींचे प्रबोधन करून त्याांना उघड्यावर
शौचालय बाांधकामासाठी भनधी उपलब्ध करून शौचास र्जाण्यापासून परावृत्त करावे. तरीसुद्धा अशा
दे ण्यात आलेला आहे, शौचालयाचे बाांधकाम व्यक्ती
पूणण आहे तथाभप उघड्यावर शौच भवधी

वारां वार

उघड्यावर

शौचास

र्जाताना

आढळ्यास अशा व्यक्तीवर प्रचभलत भनयमानुसार
दां डात्मक कारवाई करावी.

५.

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

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 20170/18112108/82/ असा आहे . हा आदे श भडर्जीिल स्वाक्षरीने
साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Anish Raman
Parshurame

Digitally signed by Anish Raman Parshurame
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5ec58fef33f1b3244a3957d134f915dcb444ab4
953880ff670e5eca3d7a9f53b, cn=Anish Raman
Parshurame
Date: 2017.05.18 11:25:01 +05'30'

(अभनष परशुरामे)
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. राज्यपाल याांचे सभचव, रार्जिवन, मलबार भहल, मुांबई.
२. मा .मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सभचव, मांत्रालय, मुांबई
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३. मा .राज्यमांत्री (नगर भवकास) याांचे खार्जगी सभचव, मांत्रालय, मुांबई
४. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई
५. आयुक्त तथा सांचालक, नगरपभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई
६. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवण).
७. भर्जल्हाभधकारी, सवण
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवण).
९. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपांचायत (सवण).
१०. राज्य अभियान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुांबई.
११. भनवडनस्ती, नभव-३४.
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