
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
शहरातील प्रभिया न करता साठभवलले्या घनकचऱ्यावर 
शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रभिया करून त्याची भवल्हेवाट 
लावण्याच्या अनुषंगाने राबभवण्यात येणाऱ्या बायो 
मायननग (Bio-Mining) प्रभियेचा अभ्यास करून, 
त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यासाठी सभमती स्थापन 
करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग  

शासन भनणणय िमाकं : स्वमअ-२०१७/प्र. ि.80/नभव-३४  
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण 

4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई  
भदनाकं:  27 ऑक्टोबर, 2017. 

पहा :  
         शासन भनणणय, नगर भवकास भविाग िमाकं स्विाअ 201//प्र.ि.2//नभव-/4, भदनाकं 1/ मे, 201/. 
प्रस्तावना: 

कें द्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या धतीवर संदिीय शासन भनणणयान्वये राज्यामध्ये 

“स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची  अंमलबजावणी भमशन मोड मध्ये सुरू आहे. या अभियानंातंगणत शहरे 

“हागणदारी मुक्त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनातंगणत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे.  

2.     स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगणत राज्यातील शहरे घनकचरा व्यवस्थापनातंगणत “स्वच्छ” 

करण्याकभरता, राज्यातील सवण शहराचं्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचं ेसभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून 

त्यास मंजुरी देण्याची प्रभिया सुरु आहे. आतापयंत राज्यातील ८१ नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचंे घनकचरा 

व्यवस्थापन प्रकल्पाचंे सभवस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आले असून, त्याचंी अंमलबजावणी सुरु आहे. 

राज्यातील उवणभरत सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचंे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचं े सभवस्तर प्रकल्प 

अहवाल भडसेंबर, २०१७ अखेर तयार करून, त्यास मंजुरी देण्याचे भनयोभजत आहे.  

३. राज्यातील बहुताशं नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंी अनेक वषापासून, संबंभधत शहरातील घनकचरा 

प्रभिया न करता मोकळ्या जभमनीवर अथवा नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आरभित केलेल्या िखंूडावर 

मोठ्या प्रमाणावर टाकलेला आहे. त्यामुळे अशा भठकाणी कचऱ्याचे प्रचंड ढीग तयार झाले आहेत. यामध्ये ओला व 

सुका कचरा, प्लास्स्टक, कागद, धातू, इ. सवणच प्रकारच्या कचऱ्याचा समावशे आहे.  
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४. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगणत तयार करण्यात येणाऱ्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या 

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या सभवस्तर प्रकल्प अहवालात, अशा प्रकारे अनेक वषापासून साठभवलेल्या 

कचऱ्यावर बायो मायननग (Bio-Mining) या शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रभिया करण्याचा समावशे करण्यात आला आहे. 

राज्यात प्रथमच अनेक वषापासून साठभवलेल्या कचऱ्यावर बायो मायननग (Bio-Mining) या शास्त्रोक्त पद्धतीने 

प्रभिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शहरात प्रभिया न करता साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर बायो 

मायननग (Bio-Mining) या शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रभिया करून त्याची भवल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने बायो मायननग 

(Bio-Mining) प्रभियेचा अभ्यास करून, याबाबतच े धोरण तयार करण्यासाठी सभमती स्थापन करण्याची बाब 

शासनाच्या भवचाराधीन होती. 

शासन भनणणय: 

 राज्यातील शहरात प्रभिया न करता साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रभिया करून त्याची 

भवल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबभवण्यात येणाऱ्या बायो मायननग (Bio-Mining) प्रभियेचा अभ्यास करून, 

त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यासाठी सभमती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सभमतीमध्ये पुढील 

सदस्याचंा समावशे करण्यात येत आहे. 

१) श्री. सुिाष िजुबळ, अधीिक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण    - सदस्य 

२) श्री. रवींद्र ठाकूर, उप अभियंता (सीपीडीएम),महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण  - सदस्य 

३) श्री. उदय टेकाळे, राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) - सदस्य 

४) श्री. प्रमोद पाटील, सहायक संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, मंुबई - सदस्य 

५) श्री. अभिभजत बापट, मुख्याभधकारी, पंढरपूर नगरपभरषद    - सदस्य 

६) श्री. रामदास कोकरे, मुख्याभधकारी, वेंगुला नगरपभरषद    - सदस्य 
 
.,,,,,,,      

२. सभमतीची कायणकिा : 

 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगणत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेल्या नागरी 

स्थाभनक स्वराज्य संस्थापंैकी भनवडक नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचंी भनवड करून, त्या शहरातील 

पूवीपासून साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर बायो-मायननग (Bio-Mining) पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या प्रभियेचा 

अभ्यास करणे. 
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 राज्यातील शहरात साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रभिया करण्यासाठी राबभवण्यात येणाऱ्या 

बायो-मायननग (Bio-Mining) प्रभियेवर लि ठेवणे. 

 घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रभिया करण्यासाठी राबभवण्यात येणाऱ्या बायो-मायननग नंतर घनकचऱ्याच्या 

जुन्या िराविमूीपैकी भकमान ८०% जमीन पुनप्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

  राज्यातील शहरात साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर बायो-मायननग (Bio-Mining) ही प्रभिया करताना 

येणाऱ्या अनुिवाचंी नोंद घेऊन, त्याचा सखोल अभ्यास करणे.  

 राज्यातील शहरात साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर करण्यात येणाऱ्या बायो-मायननग (Bio-Mining) 

प्रभियेचा सखोल अभ्यास करून, राज्यातील सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंध्ये बायो-मायननग 

(Bio-Mining) प्रभिया राबभवण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे.    

३. सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 2017102716/9290/2/ असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वािरीने 

सािाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

         (सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रत, 
१. मा. राज्यपाल याचंे सभचव, राजिवन, मलबार भहल, मंुबई. 
२. मा .मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
३. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
४. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई  
५. प्रधान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
६. आयुक्त तथा संचालक,  नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
७. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवण). 
८. भजल्हाभधकारी, सवण  
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवण). 

१०. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपंचायत (सवण). 
११. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१२. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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