
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)  
अमृत अभियानात समाभवष्ट्ट शहराांतील ३०% 
घनकचरा भवलगीकरणाचे (at source waste 
segregation) उभिष्ट्ट जुल,ै २०१७ अखेरपयंत   
साध्य करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन पभरपत्रक क्रमाांक: स्वमअ 2017/प्र.क्र. ६०/ नभव-34 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मांत्रालय, मुांबई  
भदनाांक : १६ मे, 2017 

पहा :  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग,क्रमाांक स्विाअ 2015/प्रक्र 23/नभव-34,  

भदनाांक 15 मे, 2015. 
2) कें भिय पयावरण, वन आभण हवामान बदल मांत्रालयाची भदनाांक 8 एभप्रल, 2016 ची 

अभिसूचना. 
3) शासन पभरपत्रक, नगर भवकास भविाग, समक्रमाांक भदनाांक २९ एभप्रल, २०१७.  

 

पभरपत्रक : 
कें ि शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या ितीवर सांदिीय क्रमाांक 1 येथील भदनाांक 

15 मे, 2015 च्या शासन भनणगयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची  

अांमलबजावणी सुरू आहे. या अभियाांनाांतगगत शहरे “हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा 

व्यवस्थापनाांतगगत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे.  

2.    राज्यात नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाकभरता आतापयंत उिारण्यात आलेल्या प्रकल्पावरून असे 

लक्षात आले आहे की, नागरी घनकचऱ्याचे भवलगीकरण न करता त्यावर प्रक्रीया करणारे प्रकल्प 

यशस्वी होत नाहीत. नागरी घनकचऱ्याचे भवलगीकरण केल्याभशवाय घनकचऱ्यास मुल्य प्राप्त होत 

नाही. यास्तव नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाांतगगत कचरा भनर्ममतीच्या जागीच घनकचऱ्याचे 

भवलगीकरण करणे (at source waste segregation)  अत्यावश्यक झाले आहे.  यास्तव सांदिािीन 

क्रमाांक ३ येथील शासन पभरपत्रकान्वये राज्यामिील सवग शहराांमध्ये भदनाांक 1 मे, 2017 ते 31 भिसेंबर 

2017 या कालाविीत, शहरामध्ये भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे भनर्ममतीच्या जागीच भवलगीकरण (at 

source waste segregation) करण्याची मोभहम राबभवण्यात येत आहे. सदर घनकचरा भवलगीकरण 
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मोहीम राबभवण्याबाबत सांदिािीन क्रमाांक ३ येथील शासन पभरपत्रकान्वये सभवस्तर सूचना भनगगभमत 

करण्यात आल्या आहेत.  

३. त्या अनुषांगाने अमृत अभियानात समाभवष्ट्ट राज्यातील सवग शहराांनी मे, २०१७ ते जुलै, २०१७ 

अखेरपयंत प्रभतमाह १०% याप्रमाणे घनकचरा भवलगीकरणाचे प्रमाण वाढवत नेऊन जुलै, २०१७ 

अखेरपयंत शहरात भनमाण होणाऱ्या एकूण घनकचऱ्यापैकी ३०% घनकचऱ्याचे भनर्ममतीच्या जागीच 

भवलगीकरण (at source waste segregation) करण्याची कायगवाही करावी. याकभरता अमृत 

अभियानात समाभवष्ट्ट राज्यातील सवग शहराांनी पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे घनकचऱ्याचे 

भनर्ममतीच्या जागीच भवलगीकरण करण्याचे उभिष्ट्ट साध्य करण्याची कायगवाही करावी. 

अ.क्र. कालाविी शहरात भनमाण होणाऱ्या एकूण घनकचऱ्यापैकी भनर्ममतीच्या 
जागीच भवलगीकरण करण्याचे उभिष्ट्ट  

१ मे, २०१७ अखेर १०% 
२ जून, २०१७ अखेर २०% 
३ जुल,ै २०१७ अखेर ३०% 

  

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

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201705171107099125 असा आहे. हा आदेश 

भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
                               (अभनष परशुरामे) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे सभचव, राजिवन, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सभचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा. मांत्री, याांचे खाजगी सभचव ( सवग), मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा. राज्यमांत्री, नगर भवकास याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा. राज्यमांत्री सवग भविाग याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय, मुांबई. 
6. मा. मुख्य सभचव, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. अप्पर मुख्य सभचव/ प्रिान सभचव/सभचव मांत्रालयीन भविाग सवग, मांत्रालय,  
8. प्रिान सभचव (नगर भवकास-1), मांत्रालय, मुांबई. 
9. सभचव (नगर भवकास-2), मांत्रालय, मुांबई. 
10. आयुक्त तथा सांचालक, नगर पभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई. 
11. महासांचालक, माभहती व जनसांपकग  भविाग, मांत्रालय, मुांबई. 
12. सवग भविागीय आयुक्त. 
13.  सवग भजल्हाभिकारी. 
14.  आयुक्त, सवग महानगरपाभलका. 
15. मुख्याभिकारी, सवग नगरपभरषदा/ नगर पांचायती. 
16.  भनविनस्ती (नभव-34). 
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