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पहा :  
1. शासन भनर्वय, नगर भवकास भविाग, क्रमाांक स्वमअ-2015/प्र.क्र.2४८/नभव-34, भद. २० नोव्हेंबर, 2015. 
2. शासन भनर्वय, नगर भवकास भविाग, क्रमाांक स्वमअ-201५/ प्र.क्र.2४८/नभव-34, भद. १ भिसेंबर, 2016. 
3. शासन भनर्वय, नगर भवकास भविाग, क्रमाांक स्वमअ-201५/ प्र.क्र.2४८/नभव-34, भद. १६ ऑगस्ट, 201७. 
 

पभरपत्रक:  
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अांमलबजावर्ी भदनाांक 15 मे, 2015 पासून सांपूर्व राज्यात “भमशन 

मोि” पध्दतीने सुरू आहे. या अभियानाांतगवत शहरे “हागर्दारी मुक्त” कररे् व घनकचरा व्यवस्थानातांगवत 
“स्वच्छ” कररे् या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे. या अभियानाांतगवत शहरे हागर्दारी मुक्त करण्यासाठी 
उघड्यावर शौचास जार्ाऱ्या नागभरकाांना वयैक्क्तक घरगुती शौचालय/सामुदाभयक शौचालय/ साववजभनक 
शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  

२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगवत शौचालयाच्या बाांधकामामध्ये बाजारात उपलब्ध असलेल्या 
तयार प्लास्टीक (Prefabricated Plastic Material)  साभहत्याचा वापर करण्यात येवू नये, अशा सूचना सांदिीय 
१ येथील शासन पभरपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच शहरात मलभनस्सारर् सुभवधा उपलब्ध असल्यास 
बाांधण्यात येर्ारे शौचालय त्यास जोिण्यात याव.े मलभनस्सारर् सुभवधा उपलब्ध नसल्यास अथवा ती 30 मीटर 
पेक्षा अभधक लाांब असल्यास बाांधण्यात येर्ाऱ्या शौचालयाबाबत ही सभवस्तर सुचना सदर शासन पभरपत्रकान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. 

३. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगवत शौचालय बाांधकामासाठी प्री-कास्ट (Pre-Cast) साभहत्याचा 
वापर करताना त्या साभहत्याच्या दजा बाबत सभवस्तर सुचना सांदिीय २ येथील शासन पभरपत्रकान्वये देण्यात 
आल्या आहेत. तथाभप शासनामार्व त सदर सूचना भनगवभमत करण्यापूवी तसेच काही अपवादात्मक पभरक्स्थतीत 
त्यानांतरही काही शहराांमध्ये प्री-कास्ट (Pre-Cast) सामुदाभयक अथवा साववजभनक शौचालयाचे बाांधकाम 
करण्यात आल्याचे भनदशवनास आले आहे. त्यामुळे सदर बाांधकाम कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचनानुसार व 
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शासनाच्या धोरर्ानुसार नाही. तसेच अशा प्रकारे बाांधकाम करण्यात आलेल्या प्री-कास्ट (Pre-Cast) सामुदाभयक 
अथवा साववजभनक शौचालयाची क्स्थती चाांगली नसल्याचे भनदशवनास आले आहे. 

४. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगवत शहरे हागर्दारी मुक्त कररे् व त्या शहराांचा “हागर्दारी मुक्त 
शहर” हा दजा कायम राखरे् अत्यांत आवश्यक आहे. त्या दृष्ट्टीने सांबांभधत शहरातील सामुदाभयक अथवा 
साववजभनक शौचालयाची क्स्थती चाांगली व वापर करण्यायोग्य असरे् गरजेचे आहे. सदर वस्तुक्स्थती भवचारात 
घेता, राज्यातील शहराांचा “हागर्दारी मुक्त शहर” हा दजा कायम राखण्यासाठी पुढीलप्रमारे् उपाययोजना 
करण्यात याव्यात. 

 शहरातील उघड्यावर शौचास जार्ाऱ्या १००% नागभरकाांना वयैक्क्तक घरगुती शौचालयाची सुभवधा 
उपलब्ध करून देण्यात यावी.  

 काही अपवादात्मक पभरक्स्थतीत वयैक्क्तक घरगुती शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देरे् शक्य 
नसल्यास चाांगल्या क्स्थतीतील व वापर करण्यायोग्य सामुदाभयक अथवा साववजभनक शौचालयाची सुभवधा 
उपलब्ध करून देण्यात यावी. साववजभनक व सामुदायीक शौचालयाांसाठी कोर्त्याही पभरक्स्थतीत प्री-
कास्ट (Pre-Cast) व शोष खड्ड्याच्या शौचालयाांचा वापर करण्यात येवू नये. 

 सामुदाभयक अथवा साववजभनक शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देताना अशी शौचालये मैला सांकलन 
प्रर्ालीस प्राधान्याने जोिण्यात यावीत. (सेक्प्टक टँक अथवा ियूारी गटार याांना जोिरे् आवश्यक आहे.)  

५. राज्यातील शहराांमध्ये हागर्दारी मुक्तीबाबत सातत्य राखण्यासाठी उपरोक्त प्रमारे् साववजभनक / 
सामुदायीक शौचालये उपलब्ध करून देताना सांबांभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थेस १४ व्या भवत्त आयोगाांतगवत 
प्राप्त भनधीचा वापर करता येईल. 

६. सदर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक  201801291708058525 असा आहे. हा आदेश भिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
       (सुधाकर ज्ञा. बोबिे) 

 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 (सवव), मांत्रालय, मुांबई 
४. मा .राज्यमांत्री याांचे खाजगी सभचव (सवव), मांत्रालय, मुांबई 

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