
 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान : The Bill & Melinda 
Gates Foundation (BMGF) या संस्थे सोबत 
करण्यात आलले्या सामंजस्य करारानुसार Faecal 
Sludge Treatment Plant (FSTP) च्या प्रिावी 
अमंलबजावणीसाठी प्रकल्प सल्लागार सभमतीची 
(PAC) स्थापना करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणणय क्रमाकं: स्वमअ-२०20/प्र.क्र.१3/नभव-३४ 
शहीद राजगुरू चौक, मदाम कामा मागण. 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
     भदनांक 13 माचण, 2020 

वाचा-  
1. शासन भनणणय क्रमांक: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४ भदनांक १५ मे २०१५. 
2. शासन भनणणय क्रमांक: स्वमअ-२०20/प्र.क्र.१3/नभव-३४ भदनांक17 जानेवारी, 2020  

प्रस्तावना- 
 स्वच्छ िारत अभियान (नागरी) च्या धतीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी 
संदिाभधन शासन भनणणयान्वये राज्यात सुरू आहे. सदर अभियान अंतगणत राज्याचा नागरी िाग ऑक्टोंबर, 2017 मध्ये 
हागणदारी मुक्त घोभित करण्यात आला. आता राज्यात शहरांनी ODF+, ODF++, Faecal Sludge Treatment Plant 
(FSTP) करण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. त्या अनुिंगाने आता मैला व सांडपाणी व्यवस्थापनावर (Faecal Sludge 
and Septage Management (FSSM)) वर िर देण्यात येत आहे.  

2. The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) या ससं्थेसोबत Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) 
कायणक्रमाच्या उत्कृष्ट्ट अंमलबजावणी कभरता भदनांक 23/7/2019 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. सदर 
सामंजस्य कराराच्या तरतीदीनुसार स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या प्रिावी अंमलबजावणीसाठी पनुर्ववलोकन व संभनयंत्रण 
सभमती संदिण क्रमाकं 2 येथील शासन भनणणय स्थापन करण्यात आली होती. सदर सभमतीमध्ये बदल करण्याची बाब 
शासनाच्या भवचाराभधन होती. यास्तव  या शासन भनणणयान्वये संदिण क्रमाकं 2 येथील शासन भनणणय रद्द करण्यात येत 
असीन Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) च्या प्रिावी अंमलबजावणीसाठी प्रधान सभचव (नभव-2) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील प्रमाणे प्रकल्प सल्लागार सभमतीची (PAC) नव्याने स्थापना करण्यात येत आहे.  
शासन भनणणय- 

प्रस्तावनेत नमीद केल्यानुसार, प्रधान सभचव (नभव-2) यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रमाणे प्रकल्प सल्लागार सभमतीची 
(PAC) सरंचना खालील प्रमाणे राहील.- 

1) प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय    - अध्यक्ष 
2) आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरिद प्रशासन सचंालनालय    - सदस्य 
3) The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) प्रभतभनधी    - सदस्य 
4) C-WAS, CEPT University या संस्थेचा प्रभतभनधी    - सदस्य 
5) भनरी (NEERI) या संस्थेचा प्रभतभनधी      -           सदस्य 
6) उप सभचव (नभव-34), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई   - सदस्य 
7) राज्य अभियान संचालक, राज्य अभियान सचंालनालय, मंुबई   - सदस्य सभचव 
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2. सभमतीची महत्वाची काये व जबाबदारी पढुील प्रमाणे राहील:- 
1. सदर कायणक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आभण लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक ते 

तांभत्रक आभण व्यवस्थापकीय मागणदशणन परुभवणे. 
2. सदरही कायणक्रमातील अंमलबजावनीतील अडथळे व अडचणींचा आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना 

सुचभवणे. 
3. कायणक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीकभरता नगर भवकास भविागाकडे उभचत भशफारशी करणे. 
4. अभियानाच्या अंमलबजावणीत काही त्रटुी आढळल्यास त्याबाबतच े कोणतेही अभिलेख तपासण्याच े

तसेच सबंभंधतास समन्स बजावण्याचे अभधकार सदर सभमतीस राहतील. 
5. पीवण भनयोभजत मान्य वळेापत्राकानुसार क्षेभत्रय िटेी करून आवश्यक त्या सुधारणा सचुभवने. 
6. सदर सभमतीवर आवश्यकतेनुसार तज्ानंा आमंभत्रत करण्याचे अभधकार प्रधान सभचव (नभव-2) तथा 

अध्यक्षांना राहतील.  
3. सभमतीची कायणपद्धती:             

i. सदर सभमतीची बठैक दर ३ मभहन्यातीन एकदा आयोभजत करण्यात यावी व सदर बठैकीत 
अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात यावा. 

ii. सदर सभमतीच्या बठैकीचे आयोजन सदस्य सभचव म्हणीन राज्य अभियान सचंालक, राज्य अभियान 
संचालनालय यांनी कराव.े 

iii. सदर सभमती मध्ये कोणत्याही सुधारणा करण्याचा अभधकार अध्यक्ष म्हणीन प्रधान सभचव (नभव-2) 
नगर भवकास भविाग यांना राहील. 

4. सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असीन त्याचा सकेंताक 202003131817429025 असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
           

                      ( अभजत पालव े) 
        कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांच ेसभचव, राजिवन, मलबार भहल, मंुबई. 
२. मा .मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
३. मा .मंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
४. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
५. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई  
६. आयुक्त तथा संचालक,  नगरपभरिद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
७. भजल्हाभधकारी, सवण  
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवण). 
९. मुख्याभधकारी, नगरपाभलका/नगरपंचायत (सवण). 
१०. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
११. प्रभतभनधी, The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)  
१२. प्रभतभनधी, Center for Environmental Planning and Technology (CEPT) 
१३. प्रभतभनधी, भनरी (NEERI)  
१४.  भनवडनस्ती, नभव-३४. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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