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पहा :  
         शासन भनणवय, नगर भवकास भविाग क्रमाांक स्विाअ 201//प्र.क्र.2//नभव-/4, भदनाांक 1/ मे, 201/. 
पभरपत्रक : 

कें द्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या धतीवर सांदिीय शासन भनणवयान्वये राज्यामध्ये 

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

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

2.     स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चा प्रमुख उदे्दश उघडयावरील शौचभवधी बांद करणे हा आहे. याकभरता 

सदर अभियानाांतगवत पात्र लािार्थ्यांना वयैक्क्तक/सामुदाभयक अथवा साववजभनक शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध 

करून देण्यात येत आहे. राज्यातील शहराांमधील व भवशेषत: झोपडपट्ट्ाांमधील पात्र लािार्थ्यांना पुरेशा जागे 

अिावी वयैक्क्तक शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच े

भनदशवनास आले आहे. राज्यातील ग्रामीण िागातून दररोज मोठ्या प्रमाणात नागभरकाांची कामाभनभमत्त शहराांमध्ये 

ये-जा सुरु असते. त्यामुळे दररोज शहरात येणाऱ्या या तरांगत्या लोकसांख्येस पुरेशा प्रमाणात साववजभनक 

शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक ठरत आहे. 

३. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगवत शहरे हागणदारी मुक्त घोभषत करण्यात तसेच शहराांचा 

हागणदारी मुक्तीचा दजा भिकभवण्यात उपरोक्त वस्तुक्स्थतीमुळे अडचणी येत असल्याचे भनदशवनास आले आहे . 

सदर वस्तुक्स्थती भवचारात घेता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चा उदे्दश सफल होण्यासाठी राज्यातील 

शहराांमध्ये भवभहत मुदतीत पुरेशा प्रमाणात साववजभनक/सामुदाभयक शौचालयाची सुभवधा उपलब्ध करून देणे 

गरजेचे आहे. याबाबत भविाग स्तरावर घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीच्या वळेी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांच्या 

प्रभतभनधींनी या प्रभक्रयेत होणाऱ्या कालापव्ययाबाबत सूभचत केले आहे.   
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४. “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” हा कें द्र शासनाचा तर त्याच धतीवर राबभवण्यात येणारा “स्वच्छ महाराष्ट्र 

अभियान (नागरी)” हा राज्य शासनाचा महत्वकाांक्षी कायवक्रम आहे. “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” अांतगवत 

राज्यातील सवव शहराांमधील नागभरकाांना स्वच्छ पयावरण व चाांगले आरोग्य भमळाव े या कभरता नागरीकाांना 

शौचालयाांची सुभवधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्यातील नागभरकाांच्या व्यापक लोकभहताथव सदर 

अभियानाची अांमलबजावणी भवभहत मुदतीत करणे अपभरहायव आहे. यास्तव राज्यातील सवव शहरे भवभहत मुदतीत 

हागणदारी मुक्त घोभषत करण्यासाठी नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी साववजभनक/सामुदाभयक शौचालयाांचे 

बाांधकाम करण्यासाठी प्राथम्याने कायववाही करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषांगाने नागरी स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांनी 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अांतगवत साववजभनक/सामुदाभयक शौचालयाांचे बाांधकाम करताना पुढील 

तक्त्यात नमूद केलेल्या वळेापत्रकाची कािेकोरपणे अांमलबजावणी करावी. अशा प्रकारे अांमलबजावणी करताना 

कोणतीही सांस्थात्मक अडचण जसे, सववसाधारण सिचेी मान्यता ही अडसर ठरभवण्यात येऊ नये. पुढील तक्त्यात 

नमूद कालावधीत भवभहत कायववाही पूणव करण्याचे भनदेश महाराष्ट्र नगरपभरषदा, नगरपांचायती व औद्योभगक नागरी 

अभधभनयम, १९६५ च्या कलम ३१२ अ तसेच महाराष्ट्र महानगरपाभलका अभधभनयमाच्या कलम ४५० अ अन्वये 

देण्यात येत आहेत.    

अ.क्र. कायववाही कायववाही पूणव करण्याची अांभतम मुदत 
१  साववजभनक/ सामुदाभयक शौचालयाांच्या बाांधकामाकभरता 

मुख्याभधकारी, याांनी भजल्हाभधकारी याांच्या मान्यतेने   
सुयोग्य जागेची भनवड करणे.  

 साववजभनक/ सामुदाभयक शौचालय बाांधकामाच्या 
प्रस्तावास सक्षम प्राभधकरणाची ताांभत्रक मान्यता घेणे.  

 सदर प्रस्तावास सक्षम प्राभधकाऱ्याची (सांबांभधत 
भजल्हाभधकारी/ आयुक्त, महानगरपाभलका) प्रशासकीय 
मान्यता घेणे. 

 सदर कामाची भनभवदा तयार करणे.  

 
३१ मे, २०१७  

२  साववजभनक/सामुदाभयक शौचालयाांच्या बाांधकामाची 
भनभवदा प्रभसद्ध करणे. 

 भनभवदेची भवभहत प्रभक्रया पूणव करून प्रत्यक्ष कायादेश 
(Work Order) भनगवभमत करणे.   

 
३० जून, २०१७  

३  साववजभनक/सामुदाभयक शौचालयाांचे बाांधकाम पूणव करून 
ते लािार्थ्यांसाठी खुले करणे.  

१५ ऑगस्ि, २०१७  
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५. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार भवभहत मुदतीत कायववाही करताना सांबांभधत अभधभनयमातील 

तरतुदीनुसार आयुक्त तथा सांचालक, नगरपभरषद प्रशासन सांचालनालय याांचे स्थायी आदेश व भनभवदा 

प्रभक्रयेभवषयीचे शासनाचे स्थायी आदेश याांचे अनुपालन करण्यात याव.े  

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

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 20170/2/17/8/8/82/ असा आहे. हा आदेश भडजीिल स्वाक्षरीने 

साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 

         (अभनष परशुरामे) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल याांचे सभचव, राजिवन, मलबार भहल, मुांबई. 
२. मा .मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सभचव, मांत्रालय, मुांबई 
३. मा .राज्यमांत्री (नगर भवकास) याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय, मुांबई 
४. मा. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई  
५. प्रधान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भविाग, मांत्रालय, मुांबई 
६. आयुक्त तथा सांचालक,  नगरपभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई 
७. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवव). 
८. भजल्हाभधकारी, सवव  
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवव). 

१०. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपांचायत (सवव). 
११. राज्य अभियान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुांबई. 
१२. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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