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शासन भनणगय क्रमाकंः स्वमअ 2015/सं.क्र. 1549/ नभव-34 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग 

4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई  
भदनाकं :  29 ऑक्टोबर, 2015 

वाचा :  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग क्रमाकं स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34,                

भदनाकं 15 मे, 2015. 
प्रस्तावना : 

कें द्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत  अभियान (नागरी)” च्या धतीवर संदिीय शासन भनणगयान्वये 
राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची  अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या अभियानंांतगगत 
शहरे हागंदारी मुक्त करणे व घनकचरा व्यवस्थापन या दोन प्रमुख बाबींचा समावशे आहे. शहरे हागंदारी 
मुक्त करण्यासाठी शहरांमध्ये ज्या कुटंुबाकंडे शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध नसल्याने ते उघडयावर 
शौचास जातात अशा कुटंुबानंा वयैक्तीक घरगुती शौचालय अथवा सामुदायीक शौचालय उपलब्ध करून 
द्यावयाची आहेत. 

2.    सन 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारी नुसार राज्यातील 265 नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थामंधील एकूण 8.31 लक्ष कुटंुबानंा शौचालयाची सुभवधा (वयैक्तीक घरगुती शौचालय अथवा 
सामुदायीक शौचालय) उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.  

3. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची  अंमलबजावणी राज्यातील 265 नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थामंध्ये भमशन मोड पध्दतीने सुरू झाली असून राज्यातील 19 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांनी 
हागंदारी मुक्त झाल्याचे घोषीत केले आहे. तर, राज्यातील इतरही नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था 
टप्याटप्याने हागंदारी मुक्त होत आहेत.  

4.      स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी ) अंतगगत जी शहरे हागंदारी मुक्त होत आहेत त्या हागंदारी मुक्त 
झालेल्या शहराचं्या तपासणीची कायगपध्दती भनभित करून, हागंदारी मुक्त शहराचंी राज्यस्तरावरून  
तपासणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय सभमती गभठत करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.  

शासन भनणगय:  
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत 

हागंदारी मुक्त होणाऱ्या शहराचंी तपासणी करण्यासाठी शासन पुढील प्रमाणे कायगपध्दती ठरभवण्यास 
मान्यता देत आहे:  
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“हागंदारी मुक्त शहराची व्याख्या:  ज्या शहरामधील सवग कुटंुबानंा शौचलयाची सुभवधा (वयैक्तीक 
अथवा सामुदायीक) उपलब्ध असून सवग कुटंुबे त्याचा वापर करीत आहेत. तसेच, शहरामध्ये 
दररोज येणाऱ्या तंरगत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा प्रमाणात व योग्य भठकाणी सावगजभनक शौचालये 
उपलब्ध असून ती वापरायोग्य आहेत व त्याचा वापर होत आहे. शहरातील सवग शौचालये ही 
सुरभक्षत मैला व्यवस्थापन प्रणालीस जोडली आहेत व शहराच्या पभरसरात कुठेही उघडयावर 
शौचभवधी होत नसल्याचे अथवा कुठेही उघड्यावर मानवी भवष्ट्ठेचे पुराव ेभदसून न आल्याचे व त्याचा 
प्रसार होत नसल्याचे आढळून येईल, अशा शहरास हागंदारी मुक्त शहर म्हणता येईल.”  

(अ) शहर हागंदारी मुक्त घोषीत करणे व त्याची तपासणी करण्याबाबत पुढील प्रमाणे टप्पे भनभित 
करण्यात येत आहेत: 

1) शहर हागंदारी मुक्त झाल्याची स्वयंघोषणा करणे:  वरील व्याख्येनुसार शहर हागंदारी मुक्त 
झाल्याची खात्री पटल्यास संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने सवगसाधारण सिचे्या 
ठरावासह शहर हागंदारी मुक्त झाल्याबाबतचा प्रस्ताव संबंभधत भजल्याच्या भजल्हाभधकाऱ्याकंडे 
व शासनाकडे सादर करावा. या प्रस्तावामध्ये त्यानंी हे यश साध्य करण्यासाठी केलेले प्रयत्न व 
ते भटकवून ठेवण्यासाठीचे त्याचंे धोरण याचा समावशे असावा.  

2) भजल्हाभधकारी याचं्यामार्ग त प्राथभमक तपासणी : संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेने 
हागंदारी मुक्त झाल्याचा प्रस्ताव शासनाकडे व भजल्हाभधकाऱ्याकंडे सादर केल्यानंतर सदर 
प्रस्तावाची तपासणी भजल्हाभधकाऱ्यांमार्ग त तहसीलदारापेक्षा कमी दजा नसलेल्या 
अभधकाऱ्याचं्या गटाकडून  करून त्याबाबतचा अहवाल भजल्हाभधकाऱ्याचं्या स्वाक्षरीने शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

3) राज्य शासनामार्ग त तपासणी : भजल्हाभधकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत ज्या नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थेचे प्रस्ताव पात्र ठरतील अशा प्रस्तावाचंी तपासणी शासनाने गभठत केलेल्या 
राज्यस्तरीय सभमतीमार्ग त करण्यात येईल.  

4) कें द्र शासनामार्ग त तपासणी : राज्यस्तरावरील तपासणीत वधै ठरलेल्या नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थेचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकडे पाठभवण्यात येईल.  राज्य शासनाने भशर्ारस करून 
पाठभवलेल्या हागंदारी मुक्त नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेच्या प्रस्तावाचंी तपासणी कें द्र शासन 
त्याचं्या यंत्रणेमार्ग त करून घेईल.  

(ब) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत हागंदारी मुक्त झालेल्या नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थेची तपासणी राज्य शासनामार्ग त करण्यासाठी शासन पुढील प्रमाणे “राज्यस्तरीय 
सभमती” गभठत करण्यास मान्यता देत आहे:  

1) भविागीय आयुक्तानंी नामभनदेभशत केलेला महसूली भविागातील वगग-1 दजाचा शासकीय 
अभधकारी. 

2) भविागीय आयुक्ताचं्या कायालयातील नगरपभरषद शाखेमधील उपसंचालक / सहायक 
संचालक.  
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3) शासनाने नामभनदेभशत केलेले स्वच्छतेच्या क्षते्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाचंे दोन 
प्रभतभनधी. 

4) शासनाने नामभनदेभशत केलेला एक पत्रकार. 
2.      उपसंचालक / सहायक संचालक (नपा शाखा), भविागीय आयुक्त कायालय हे या सभमतीचे 
समन्वयक म्हणनू काम पहातील.  
3. भजल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय सभमतीच्या तपासणीची कायगपध्दती: सदर सभमतीने तपासणी 
करावयाच्या शहरास भकमान दोन भदवस िटे देवून शहराची पाहणी करावी. यामध्ये शहरातील सवग 
कुटंुबानंा शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध आहे ककवा कसे, याची पाहणी करावी. त्यासाठी शहरातील एकूण 
कुटंुब संख्येच्या प्रमाणात वयैक्तीक व सामुदायीक शौचालयाचंी उपलब्धता असनू शहरातील सवग कुटंुबे 
त्याचा वापर करीत आहेत, याची पाहणी करावी. शहरातील तरंगती लोकसंख्या भवचारात घेता पुरेशा 
प्रमाणात व आवश्यक असलेल्या भठकाणी सावगजभनक शौचालये उपलब्ध आहेत व त्याचा वापर होत आहे, 
याची पाहणी करावी. शहरातील शासकीय व भनमशासकीय कायालये, खाजगी कायालये, सवग शाळा, 
महाभवद्यालये व इतर संस्था यामध्ये पुरेशी प्रमाणात शौचालयाची उपलब्धता आहे व त्याचा वापर होत 
आहे, याची पाहणी करावी. यापूवी शहरातील कुटंुब ेज्या भठकाणी उघडयाव शौचास जात होती, त्या 
शहरातील व शहरा शेजारील भठकाणावंर आता उघडयावर शौचास कोणीही जात नाहीत व ती भठकाणे 
आता स्वच्छ आहेत, याबाबत खात्री करावी. या सभमतीने शहरातील अशा िागास पहाटेच्या वळेेस व रात्री 
िटे देवून त्याची खात्री करावी. भजल्हास्तरीय सभमतीने आपला अहवाल संबंभधत भजल्हाभधकाऱ्याकंडे तर 
राज्यस्तरीय सभमतीने आपला अहवाल नगर भवकास भविागास सादर करावा. 
4.      सभमतीवर नामभनदेभशत करण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाचं्या प्रभतभनधीस शासन व संबंभधत 
संस्थेमध्ये होणाऱ्या करारानुसार मानधन अनुज्ञये राहील. तर, सभमतीवर नागभनदेभशत करण्यात येणाऱ्या  
पत्रकारास वगग-1 च्या शासकीय अभधकाऱ्यास  (रू 7600 गे्रड वतेन असलले्या) देय असलेला प्रवास ित्ता 
व दैभनक ित्ता अनुज्ञये राहील.  
5. शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201510301222427925 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
        (सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
2) मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा. मुख्यसभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
4) आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
5) सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32 
6) भविागीय आयुक्त (सवग) 
7) भजल्हाभधकारी (सवग) 
8) आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
9) महासंचालक, माभहती व जनसंपकग  भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
10) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई 
11) उप सभचव, नगर भवकास भविाग (नभव34) 
12) मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग) 
13) उप संचालक, नगर पाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग) 
14) भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगर पाभलका शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग) 
15) भनवडनस्ती नभव-34 नगर भवकास भविाग मंत्रालय, मंुबई 
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