
 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची 
दुरूस्ती, देखिाल, व्यवस्थापन व 
सुशोिीकरण मोभहम भदनाांक 1 नोव्हेंबर, 2017 
ते भदनाांक 31 भिसेंबर, 2017 या कालावधीत 
राबभवण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग  

  शासन भनणवय, क्रमाांक : स्वमअ-२०१७/प्र. क्र. 123 /नभव-३४  
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागव 

4 था मजला, मांत्रालय, मुांबई  
भदनाांक : 31 ऑक्टोबर, 2017. 

पहा :  
1. शासन भनणवय, नगर भवकास भविाग क्रमाांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34, भदनाांक 15 मे, 2015. 
2. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सांचालनालयाच ेपभरपत्रक क्रमाांक राअसां/कायान्वयन सूचना/४२/१५-१६ 

भदनाांक २८ जुलै, २०१५. 
3. शासन पभरपत्रक, क्रमाांक स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. ७४/नभव-३४, भदनाांक २३ मे, २०१७. 
4. शासन पभरपत्रक, क्रमाांक स्वमअ-२०१५/प्र.क्र. २४८/नभव-३४, भदनाांक १६ ऑगस्ट, २०१७. 

शासन भनणवय 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अांमलबजावणी भदनाांक 15 मे, 2015 पासून सांपणूव राज्यात 

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

व्यवस्थानातांगवत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे. या अभियानाांतगवत कायववाही करून 

भदनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून टप्याटप्याने शहरे हागणदारी मुक्त करण्याची कायववाही सुरू झाली व  

भदनाांक 1 ऑक्टोबर, 2017 रोजी मा. राष्ट्रपती महोदयाांच्या उपस्स्थत झालेल्या कायवक्रमात राज्याचा 

सांपणूव नागरी िाग हागणदारी मुक्त झाल्याच े मा. मुख्यमांत्री महोदयाांनी घोषीत केले आहे. राज्यातील 

शहराांचा “हागणदारी मुक्त शहर” हा दजा भटकवून ठेवण्यासाठी या शहराांमध्ये “OD Watch” सुरू 

ठेवण्यात आलेला आहे.  

2. राज्यातील शहरे हागणदारी मुक्त करताना लािार्थ्यांना वयैक्तीक घरगुती शौचालय (IHHL) 

उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शहराांमध्ये अस्स्तत्वात असलेल्या सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांचा 

वापर करण्याबाबत लािार्थ्यांना प्रवृत्त केले आहे. राज्यातील शहराांचा “हागणदारी मुक्त शहर” हा दजा 
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भटकभवण्यासाठी या सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची स्स्थती चाांगली व वापरायोग्य असणे 

आवश्यक आहे. शहराांमधील सामुदायीक व साववजभनक शौचालयाांची स्स्थती चाांगली नसल्याबाबत 

बऱ्याचवळेा प्रसार माध्यमातून भटकाही होत असते. यास्तव, हागणदारी मुक्त शहराचा दजा कायम राखून 

त्यामध्ये सातत्य राखण्यासाठी सामुदायीक व साववजभनक शौचालयाांची दुरूस्ती, देखिाल, व्यवस्थापन 

व सुशोभिकरण करण्यासाठी राज्यामधील सवव शहराांमध्ये भदनाांक 1 नोव्हेंबर ते 31 भिसेंबर या 

कालावधीत “सामुदायीक / साववजभनक शौचालय देखिाल, दुरूस्ती, व्यवस्थापन व सुशोभिकरण 

मोभहम”  राबभवण्यास शासन मान्यता देत आहे.   

(अ) सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची देखिाल, दुरूस्ती, व्यवस्थापन व सुशोभिकरण 

मोभहमेअांतगवत करावयाची कामे:-  

(१) सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची पाहणी: 

शहरामध्ये असलेल्या सवव सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांच्या सद्य:स्स्थतीची पाहणी करणे. 

सदर सद्य:स्स्थती पाहणी करताना पढुील बाबीं तपासण्यात याव्यात:- 

 लािार्थ्यास शौचालयाांपयंत सुलितेने पोहचता याव ेयासाठी चाांगला मागव उपलब्ध आहे काय? 

 शौचालयाांचा पभरसर स्वच्छ आहे ककवा कसे? 

 शौचालयात भवजेची व पुरेश्या पाण्याची उपलब्धता आहे ककवा कसे ?  

 शौचालयाांच ेदरवाजे व शौचकुपाची िाांिी सुस्स्थतीत व वापरण्यायोग्य आहेत काय ? 

 शौचालयाांच्या देखिाल व दुरूस्तीसाठीची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय? 

(२)  सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची दुरुस्ती: 

 उपरोक्त प्रमाणे पाहणी केल्यानांतर, ज्या सामुदायीक/ साववजभनक शौचालयाांचा वापर 

करण्याबाबत अिचणी/समस्या/त्रटुी आढळून आल्या आहेत अशा शौचालयाांचा दुरूस्ती 

बाबत खाली नमूद केलेल्या कालबध्द कायवक्रम आाखून त्याची अांमलबजावणी करण्यात 

यावी. 
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अ.क्र. कालावधी बाब 
1 भदनाांक 1 ते 5 नोव्हेंबर, 2017  शहरातील सामुदायीक / साववजभनक 

शौचालयाांच्या सद्य:स्स्थतीची पाहणी 
करणे. अशा प्रकारे पाहणी करताना 
शौचालयाांच्या सद्य:स्स्थती बाबतची भजओ-
टॅग छायाभचत्रे काढून ठेवण्यात यावीत. 

2 भदनाांक 6 ते 12 नोव्हेंबर, 2017 पाहणीमध्ये आढळून आलेल्या स्स्थतीच्या 
अनुषांगाने आवश्यक दुरुस्त्या करून 
घेण्यासाठी आराखिे व अांदाजपत्रक तयार 
करून, त्यास आवश्यकतेनुसार ताांभत्रक 
मान्यता घेणे. 

3 भदनाांक 13 ते 2२ नोव्हेंबर, 2017 वरील प्रमाणे तयार केलेल्या दुरूस्तीच्या 
आराखिे व अांदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता घेणे.  
या मोभहमेच े महत्व  भवचारात घेता 
भजल्हाभधकारी कायालयाने नगरपभरषद / 
नगरपांचायत याांच्याकिून प्राप्त झालेल्या 
आराखिे व अांदाजपत्रकास 8 भदवसात 
प्रशासकीय मान्यता देणे बांधणकारक 
राहील.  

4 भदनाांक 23 ते 30 नोव्हेंबर, 2017 ज्या बाबीसाठी भनभवदा काढणे आवश्यक 
आहे अशा बाबींसाठी भनभवदा काढणे. 

5 भदनाांक 1 ते 31 भिसेंबर, 2017   भनभवदेतील पात्र कां त्राटदारास कायारांि 
आदेश देवून आराखिे व 
अांदाजपत्रकानुसार दुरूस्तीची कामे करून 
घेणे. 
अशी कामे पणूव झाल्यानांतर पणूव झालेल्या 
कामाांची भजओ-टॅग छायाभचत्र े काढून 
ठेवण्यात यावीत. 

 

(३)  सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांच ेदेखिाल व्यवस्थापन: 

 शहरातील सामुदायीक/साववजभनक शौचालये देखिाल/दुरुस्ती अिावी वापरण्यायोग्य राहत 

नाहीत. यास्तव, वरील प्रमाणे दुरूस्त करून घेतलेल्या तसेच शहरातील चाांगल्या स्स्थतीत 
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असलेल्या सामुदायीक/साववजभनक शौचालयाांची भनयभमतपणे देखिाल व दुरुस्ती 

करण्यासाठी सुयोग्य अशा सांस्थाांसोबत करार करून देखिाल व दुरुस्तीची जबाबदारी 

त्याांच्यावर सोपभवण्यात यावी. अशा प्रकारे जबाबदारी सोपभवताना शहरातील मभहला बचत 

गटाांचा प्राधान्याने भवचार करावा.  

 सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांच्या एकूण सीटपैकी भकमान एक सीट भदव्याांगाांना 

वापरण्यासाठी, त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात यावेत. 

(४)  सामुदायीक /साववजभनक शौचालयाांच ेसुशोिीकरण: 

 शहरातील नागभरकाांना उघड्यावर शौचास जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी व नागभरकाांनी  

सामुदायीक/साववजभनक शौचालयाांचा भनयभमतपणे वापर करण्यासाठी सामुदायीक/ 

साववजभनक शौचालयास रांग देणे, शौचालयाचा पभरसरात भचखल होवू नये म्हणनू  

सामुदायीक / साववजभनक शौचालया िोवती व जाण्या येण्याच्या मागावर का्क्रीटीकरण करणे  

इत्यादी कामे करावीत.   

(ब) सामुदायीक / साववजभनक शौचालय देखिाल, दुरूस्ती, व्यवस्थापन व सुशोभिकरणासाठी 

करावयाचा खचव :- 

 शहराांतील सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची दुरूस्ती, देखिाल, व्यवस्थापन व              

सुशोभिकरण यासाठी येणारा खचव पढेु नमूद अनुदानातून िागभवण्यात यावा.:- 

(अ) स्वच्छ िारत अभियानावर खचव करण्यासाठी राखून ठेवलेल्या 14 भवत्त आयोगाच्या 50 

टक्के भनधी. 

(ब)   14 वा भवत्त आयोगाचा प्रोत्साहन भनधी. 

(क)   शहर हागणदारी मुक्त झाल्यानांतर भमळाललेा प्रोत्साहन भनधी. 

(ि)   उत्कृष्ट्ट नगरपभरषद/ नगर पांचायतीसाठी देण्यात आलेला बभिसाचा भनधी. 

(इ)  नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेचा स्व: भनधी. 

(ई)  कापोरेट सामाभजक दायीत्व (CSR) अांतगवत उपलब्ध भनधी 
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3. उपरोक्त नमूद केलेल्या सूचनाांनुसार शहरामधील सामुदायीक / साववजभनक शौचालयाांची 

दुरूस्ती, देखिाल, व्यवस्थापन व सुशोभिकरण याबाबतची कामे पणूव करण्यात आल्यानांतर सांबांभधत 

आयुक्त, महानगरपाभलका याांनी स्वत: पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. तर, 

मुख्याभधकारी याांनी त्याांचा अहवाल सांबांभधत भजल्हा प्रशासन अभधकारी याांच्याकिे पाठवून त्याची प्रत 

भविागीय प्रादेभशक उपसांचालक, नगरपाभलका प्रशासन, भविागीय आयुक्त कायालय व शासनास 

पाठभवण्यात यावी. 

4. भजल्हयामधील नगरपभरषदा / नगरपांचायतींमध्ये या मोभहमे अांतगवत होणाऱ्या कामाांची पाहणी/ 

तपासणी भजल्हा प्रशासन अभधकारी याांनी व भविागातील कामाांची पाहणी/ तपासणी प्रादेभशक 

उपसांचालक, नगरपाभलक प्रशासन, भविागीय आयुक्त कायालय याांनी या अभियान काळात वेळोवळेी  

करावी. तसेच,  भजल्हयामध्ये / भविागामध्ये घेण्यात आलेल्या कामाांचा अहवाल शासनास सादर करण्यात 

यावा. 

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

अभियानाच्या अांमलबजावणीच्या अनुषांगाने वरील प्रमाणे भदलेल्या सूचनाांच ेकाटेकोरपणे पालन होईल 

याची सवव सांबांभधतानी दिता घ्यावी, अन्यथा सांबांभधताांवर भशस्तिांग भवषयक कायववाही करण्यात येईल 

याांची नोंद घेण्यात यावी. 

6. सदर शासन भनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201710311712413225 असा आहे. हा आदेश 

भिजीटल स्वािरीने सािाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
       (सुधाकर ज्ञा. बोबिे) 

 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल याांच ेसभचव, राजिवन, मलबार भहल, मुांबई. 
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२. मा .मुख्यमांत्री महोदयाांच ेअपर मुख्य सभचव, मांत्रालय, मुांबई 
३. मा. मांत्री, याांच ेखाजगी सभचव (सवव), मांत्रालय, मुांबई 
४. मा .राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सभचव (सवव), मांत्रालय, मुांबई 
५. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई 
६. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवव). 
७. आयुक्त तथा सांचालक,  नगरपभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई 
८. भजल्हाभधकारी, सवव  
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवव). 

१०. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपांचायत (सवव). 
११. राज्य अभियान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुांबई. 
१२. भनविनस्ती, नभव-३४.  
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