स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)
भदनाांक 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2018 या
कालावधीत

कचरा

भवलगीकरणासाठी

“

स्वच्छ ऑगस्ट क्ाांती” मोभहम राबभवण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन पभरपत्रक, क्माांक: स्वमअ-२०१8/प्र. क्.262/नभव-३४
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग
4 था मजला, मांत्रालय, मुांबई
भदनाांक:- 1 ऑगस्ट, 201८.
पहा :
(१) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्माांक स्वमअ-2015/प्र.क्.2३/नभव-34, भद. १५ मे, 2015.
(२) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, क्माांक स्वमअ-2017/प्र.क्.60/नभव-34, भद. 29 एभप्रल, 2017
(३) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्माांक स्वमअ-२०१8/प्र. क्.७९/नभव-३४,
भद. 29 जानेवारी, 2018
पभरपत्रक:
सांपूणग िारत दे श ऑक्टोबर, २०१९ पयंत स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने भदनाांक २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून
“स्वच्छ िारत अभियान” दे शिरात राबभवण्यात येत आहे. त्याच धतीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची
अांमलबजावणी सांपूणग राज्यात “भमशन मोड” पध्दतीने सुरू आहे . या अभियानाांतगगत शहरे “हागणदारी मुक्त”
करणे व घनकचरा व्यवस्थापनातांगगत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.
२.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अांमलबजावणी करून पभहल्या टप्पप्पयात राज्याचा नागरी िाग

भदनाांक१ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी “हागणदारी मुक्त” झाल्याचे मा. राष्ट्रपती महोदयाांच्या उपस्स्थत घोभषत
करण्यात आले आहे. तसेच या अभियानाच्या दु सऱ्या टप्पयात राज्यातील सवग शहरे घनकचरा व्यवस्थापनातांगगत
“स्वच्छ” करावयाची आहेत. त्यानुसार, राज्याच्या नागरी िागातील कचऱ्याचे भवलगीकरण करण्यासाठी 1 मे,
2017 पासून “कचरा लाख मोलाचा” ही मोभहम राबभवण्यात येत आहे.
3.

स्वच्छ िारत अभियानाांतगगत दे शातील सवग शहराांचे सवेक्षण केंद्र शासनाने जानेवारी, 2018 मध्ये केले.

या “स्वच्छ सवेक्षण-2018” मध्ये काही शहराांनी कचऱ्याचे भवलगीकरण, सांकलन व वाहतूक तसेच प्रभक्या
यामध्ये उत्कृष्ट्ट कामगीरी केल्याने त्याांचा राज्यपातळीवर तसेच दे शपातळीवर चाांगला गुणानुक्म भमळभवता
आला. तर काही शहराांची कचऱ्याचे भवलगीकरण, सांकलन व वाहतूक यामधील कामगीरी समाधानकारक न
झाल्याने त्याांचा दे शपातळीवर गुणानुक्म खालावला आहे.
4.

नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य गािा, कचऱ्याचे भवलगीकरण करून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने

प्रभक्या करणे हा आहे. घनकचऱ्याचे भवलगीकरण केल्याभशवाय घनकचऱ्यास मुल्य प्राप्पत होत नाही, हा
आजपयंतचा अनुिव आहे. आता पयंत या क्षेत्रात उिारण्यात आलेल्या प्रकल्पावरून असे लक्षात आले आहे की,
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घनकचऱ्याचे भवलगीकरण न करता त्यावर प्रक्ीया करणारे प्रकल्प यशस्वी होत नाहीत. सदर वस्तुस्स्थती
भवचारात घेऊन, घनकचरा व्यवस्थापनातांगगत शहरे स्वच्छ करण्यासाठी शहरात भनमाण होणाऱ्या 100%
कचऱ्याचे भवलगीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, स्वच्छतेच्या बाबतीत नागरीकाांमध्ये जनजागृ ती करुन
स्वच्छतेच्या सवयी अांगी बबबभवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील सवग नागरी स्थाभनक
स्वराज्य सांस्थाांनी 1 ऑगस्ट, 2018 ते 31 ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत “स्वच्छ ऑगस्ट क्ाांती” ही मोभहम
राबभवण्यास शासन मान्यता दे त आहे .
5.

सवग नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी उपरोक्त कालावधीत शहरात भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी

भकमान 80 टक्के कचऱ्याचे भनर्ममतीच्या जागी भवलगीकरण करणे, या कचऱ्याचे घरोघरी जावून 100 टक्के
सांकलन व वाहतूक करणे व 100 टक्के भवलगीकृत कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्ीया करणे आवश्यक आहे. या
अनुषांगाने नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी करावयाच्या बाबींचा सभवस्तर तपशील सोबतच्या जोडपत्रात
दे ण्यात आला आहे .
6.

वरील प्रमाणे कायगवाही करण्यासाठी सांबांभधत शहराचे नगराध्यक्ष व मुख्याभधकारी हे सवगस्वी जबाबदार

राहतील. ज्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्था या मोभहमेच्या कालावधीत उपरोक्त प्रमाणे उभिष्ट्टपूती करतील
त्याच नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना शासन स्तरावरून प्राधान्याने दे ण्यात येणारी अनुदाने (उदा. रस्ता
अनुदान, वैभशष्ट्यपूणग अनुदान इत्यादी) दे ण्याबाबत शासन भवचार करील.
7.

“स्वच्छ ऑगस्ट क्ाांती” मोभहमे अांतगगत दररोज केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल सांबभधत भजल्याचे भजल्हा

प्रशासन अभधकारी याांच्याकडे पाठवावा. भजल्हा प्रशासन अभधकाऱ्याांनी भजल्यातील सवग नागरी स्थाभनक
स्वराज्य सांस्थाांचा दररोज अहवाल सांकभलत करावा. भजल्हा प्रशासन अभधकाऱ्याांनी या अहवालानुसार प्रत्यक्ष
कायगवाही होत आहे बकवा नाही याची आठवड्यातुन एकदा सांबभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेस िेट दे वून
खात्री करावी. तसेच त्याबाबतचा अहवाल भविागीय आयुक्त कायालयास व राज्् अभियान सांचालनालयाकडे
पाठभवण्यात यावा. प्रादे भशक उपसांचालक/सहायक सांचालक, भविागीय आयुक्त कायालय याांनी अशाप्रकारे
प्राप्पत अहवालाांची छाननी करुन भविागामध्ये ज्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांमधील अांमलबजावणी
असमाधानकारक आहे अशा शहराांना स्वत: िेट दे वून अांमलबजावणी प्रिावीपणे होण्यासाठी सूचना करुन
त्याांच्याकडू न तशी कामभगरी करुन घ्यावी व राज्य अभियान सांचालक याांच्याकडे अहवाल पाठवावा.
8.

“स्वच्छ ऑगस्ट क्ाांती” या मोभहमे अांतगगत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांमार्गत करण्यात आलेल्या

कायगवाहीचा आढावा प्रधान सभचव (नभव-2) याांच्या स्तरावर सप्पटेंबर, 2018 मध्ये पभहल्या आठवडयात घेण्यात
येईल.
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9.

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

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201808021716565325 असा आहे . हा आदे श भडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Kailas Madhukar
Badhan
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(कैलास बधान)
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. राज्यपाल याांचे सभचव, राजिवन, मलबार भहल, मुांबई.
२. मा .मुख्यमांत्री महोदयाांचे अपर मुख्य सभचव, मांत्रालय, मुांबई
३. मा. मांत्री, याांचे खाजगी सभचव (सवग), मांत्रालय, मुांबई
४. मा .राज्यमांत्री याांचे खाजगी सभचव (सवग), मांत्रालय, मुांबई
५. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई
६. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवग).
७. आयुक्त तथा सांचालक, नगरपभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई
८. भजल्हाभधकारी, सवग
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग).
१०. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपांचायत (सवग).
११. राज्य अभियान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुांबई.
१२. भनवडनस्ती, नभव-३४.
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शासन पभरपत्रक, क्माांक: स्वमअ-२०१8/प्र.क्.262/नभव-३४, भदनाांक 1 ऑगस्ट, 2018 सोबतचे

जोडपत्र
(अ) घरोघरी जावून घनकचरा सांकलन व वाहतूक करणे ( Door to Door Collecton and Transportaion)
(1) शहरातील सवग प्रॉपटीज व प्रिाग भवचारात घेवून घनकचऱ्याचे सांकलन करण्याकभरता उपलब्ध
असलेल्या घांटागाडयाांच्या क्षमतेनुसार रूट मॅप व घांटागाडीचे वेळापत्रक तयार करून त्याव्दारे
शहरातील 100 टक्के प्रॉपटीज मधून रोज कचरा सांकलन होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
(2) प्रत्येक प्रिागामध्ये सदर रूट मॅपला व वेळापत्रकाला व्यापक प्रमाणात प्रभसद्धी दे ण्यात यावी व
वेळापत्रकाचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यावे.
(3) सांकभलत केलेला भवलगीकृत कचरा वाहतूक करताना एकत्र होणार नाही दक्षता घेण्यात यावी.
(4) नालीचा गाळ व राडा रोडा (C & D Waste) याांची वाहतूक करण्यासाठी स्वतांत्र वाहनाची
व्यवस्था आसावी.
(5) कचरा सांकलनाचे व वाहतुकीचे लॉगबुक तयार करून ते रोजच्या रोज अियावत करावे.
(ब) घनकचऱ्याचे भनर्ममतीच्या जागी भवलगीकरण करणे (Segregation at Source ):
(१) नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी घरोघर जावून कचरा सांकलन करताना तो ओला व सूका असा
भवलगीकृत स्वरूपात सांकलन करावा.
(२) भवलगीकृत कचऱ्याच्या सांकलनासाठी घांटागाडी मध्ये 2 वेगवेगळया कप्पप्पयाांची (कांपाटग मेंट) व्यवस्था
करण्यात यावी.
(३) घांटागाडी सोबत चालका व्यभतभरक्त एक कमगचारी नेमण्यात यावा. या कमगचाऱ्याने कचऱ्याचे
भवलगीकरण करण्याबाबत नागरीकाांचे प्रबोधन करावे. नागरीकाांनी ओला व सूका असा भमश्र कचरा
आणल्यास तो भवलगीकृत करण्याबाबत 3 ते 4 भदवस सांबांभधत कमगचाऱ्याने प्रात्यभक्षक सादर करावे.
त्यानांतर ही भमश्र कचरा आणल्यास सांबांभधत नागरीकाांकडू न कचऱ्याचे भवलगीकरण करुन घ्यावे.
(४) कचरा भनमात्याने, भनर्ममतीच्या जागी कचऱ्याचे भवलगीकरण करावे अशी जबाबदारी घनकचरा
व्यवस्थापन भनयम, 2016 अन्वये भनभरृत करण्यात आली आहे. त्याअनुषांगाने शहरातील नागरीकाांनी
कचऱ्याचे भवलगीकरण करावे यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. यामध्ये शहराांमधील
स्वयांसहाय्यता गट /शाळा/महाभवदयालय/अशासभकय सांस्था इत्यादींच्या समावेश असावा.
(५) शहरातील कचरा वेचकाांना याकामामध्ये समाभवष्ट्ट करून घेण्यात यावे.
(६) डे -एन.यु.एल.एम. अांतगगत बचता गटाांचा याकामामध्ये समाभवष्ट्ट करून घेण्यात यावे.
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(क) भवलगीकृत कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्ीया करणे :
(1) भवलगीकरण केलेल्या कचऱ्यापैकी ओल्या कचऱ्यावर कांपोस्टींग बकवा बायो-भमथेनायजेशन या
शास्त्रोक्त पद्धतीने केंभद्रत अथवा भवकेंभद्रत पध्दतीने प्रभक्या करण्यात यावी.
(2) राज्यातील सवग शहराांचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले
आहेत. या सभवस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये शहरातील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्ीया करण्यासाठी
उपाय योजना करण्यात आलेली आहे . परांतु, याची अांमलबजावणी करण्यासाठी काही कालावधी
लागणार आहे . तो पयगत सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेने शहरात उपलब्ध असलेल्या जागा
व साभहत्याांचा उपयोग करून भवलगीकृत कचऱ्यावर केंभद्रत अथवा भवकेंभद्रत पध्दतीने प्रभक्या करवी.
(3) शहरातील भवलगीकरण केलेल्या कचऱ्यापैकी सुक्या कचऱ्याचे पुनरृ भवलगीकरण करून तो
पुनप्रगभक्या करण्यासाठी पाठभवण्यात यावा. तसेच पुनप्रगभक्या होवू न शकणारा उवगभरत सुका कचरा
िराविूमीवर पाठभवण्यात यावा. (प्रमाण मानकानुसार याचे प्रमाण एकूण सुक्या कचऱ्याच्या १५ ते २०
टक्क्यापेक्षा जास्त नसावे.)
(ड) भवलगीकरण, सांकलन व वाहतुक तसेच शास्त्रेाक्त प्रभक्या करण्यासाठी कायमस्वरुपी व्यवस्था अस्स्तत्वात
आणली पाभहजे. ही व्यवस्था व्यस्क्त आधारीत नसावी.
(इ)

उपरोक्त (अ), (ब) व (क) येथील कामे कांत्राटी पघ्दतीने करून घेण्यात येत असतील तर, कांत्राटाच्या

अटी व शतीनुसार ही कामे करून घेण्याची व त्यानुसार दे यके अदा करण्याची जबाबदारी ही सांबांभधत
मुख्याभधकारी याांची राहील.
-------------
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