
कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) च्या 
धतीवर राज्यामध्ये ‘ “स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान 
(नागरी)” राबभवण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन  
नगर भवकास भवभाग, 

शासन भनर्णय, ्रममा क स्वभाअ 015/  ्र.क्रमक0   नभव  4 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मागण, 

म त्रालय, मु बई 4111 0 
 भदना क : 04 सप्टेंबर, 2015 
  
वाचा :      शासन भनर्णय, नगर भवकास भवभाग, ्रममा क स्वभाअ 015/ ्र.क्रमक0  नभव- 4,   
                भदना क 15 मे, 015/  
 
्र.स्तावना: 

कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) च्या धतीवर राज्यामध्ये ‘ “स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान 

(नागरी)” हे एक अभभयान म्हर्नू राबभवण्यास स दभीय भदना क 15.5.2015 च्या शासन भनर्णयान्वये मान्यता 

देण्यात आली आहे. अशी मान्यता देताना ‘ “क” वगण नगरपाभलका व नगरप चायती मधील शौचालया च े

बा धकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बा धर्ी, ्र.चार, ्र.सार व ्र.भसध्ध्द आभर् जनजागृती पार्ी पुरवठा व 

स्वच्छता भवभागामार्ण त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

2. तथापी, ग्रामीर् भागाच्या कृती आराखडयानुसार सन 2015-16 मध्ये ग्रामीर् भागामध्ये जवळपास 

15 लक्ष वयैक्तीक शौचालया चे बा धकाम करावयाचे असल्याने नागरी भागातील शौचालय बा धकामाचे 

उभिष्ट्ट पार पाडरे् “वासो” या पार्ी पुरवठा भवभागा तगणत सहाय्यक य त्ररे्ला शक्य होर्ार नसल्याने ‘ “क” 

वगण नगरपाभलका व नगरप चायती मधील शौचालय बा धकाम नगर भवकास भवभागामार्ण त पाहरे् योग्य 

राहील असे अभभ्र.ाय पार्ी पुरवठा व स्वच्छता भवभागाने भदले आहेतक पार्ी पुरवठा स्वच्छता भवभागाचे 

अभभ्र.ाय भवचारात घेता स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी)  अ तगणत ‘ “क” वगण  नगरपाभलका  व  

नगरप चायती मधील  शौचालया चे बा धकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बा धर्ी, ्र.चार, ्र.सार व ्र.भसध्ध्द 

आभर् जनजागृती हे कायण्रमम नगर भवकास भवभागामार्ण त राबभवण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 

शासन भनर्णय:  

 ्र.स्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून, ‘ “स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी)” अ तगणत ‘ 

“क” वगण  नगरपाभलका  व  नगरप चायती मधील  शौचालया चे बा धकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बा धर्ी, 

्र.चार, ्र.सार व ्र.भसध्ध्द आभर् जनजागृती हे कायण्रमम नगर भवकास भवभागामार्ण त राबभवण्यास शासन 

मान्यता देत आहे. 
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2. सदर शासन भनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स केतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सा केता क ्रममा क 201509281258055625  असा आहे. हा आदेश भडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्ष भकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल या च्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

                           (सुधाकर ज्ञाक बोबडे) 
                              अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

्र.त, 
1. माकराज्यपाल या चे सभचव, राजभवन, मु बई 
2. माकमुख्यम त्री या चे ्र.धान सभचव, म त्रालय, मु बईक 
3. माक म त्री, या चे खाजगी सभचव (सवण)क 
4. माक राज्यम त्री, या चे खाजगी सभचव (सवण)क 
5. माक मुख्य सभचव, म त्रालय, मु बईक 
6. माक अप्पर मुख्य सभचव, भवत्त भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
7. ्र.धान सभचव, भनयोजन भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
8. ्र.धान सभचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता, म त्रालय, मु बई 
9. ्र.धान सभचव, मभहला व बाल भवकास भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
10. ्र.धान सभचव, सामाभजक न्याय व भवशेष सहाय्य भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
11. ्र.धान सभचव (नगर भवकास-5), म त्रालय, मु बईक 
12. सभचव (नगर भवकास-0), म त्रालय, मु बईक 
13. आयुक्त तथा स चालक, नगर पभरषद ्र.शासन स चालनालय, वरळी, मु बईक 
14. सभचव, आभदवासी भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
15. महास चालक, अभखल भारतीय स्थाभनक स्वराज्य स स्थाक 
16. महास चालक, माभहती व जनस पकण  भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
17. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-5, मु बईक 
18. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-0, नागपूरक 
19. सवण भवभागीय आयुक्तक 
20. सवण भजल्हाभधकारीक 
21. उप सभचव (अथणस कल्प), नगर भवकास भवभाग, म त्रालय, मु बईक 
22. आयुक्त, सवण महानगरपाभलकाक 
23. मुख्याभधकारी, सवण नगरपभरषदा  नगर प चायतीक 
24.   भनवडनस्ती (नभव- 4)क 

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