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वाचा :
शासन भनणगय, नर्र भवकास भविार् िमाांक स्विाअ 2015/प्र.ि. 23/नभव-34, भदनाांक 15 मे, 2015.
प्रस्तावना :
केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नार्री)” च्या धतीवर सांदिीय िमाांक 1 येथील भदनाांक
15 मे, 2015 च्या शासन भनणगयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नार्री)” ची अांमलबजावणी
सुरू झाली आहे. या अभियाांनाांतर्गत शहरे हार्ांदारी मुक्त करणे व घनकचरा व्यवस्थापन करणे या दोन
प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.
2. घनकचरा व्यवस्थापनाांतर्गत नार्री स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांमधील 100 % घनकचऱा र्ोळा करणे,
वाहतूक करणे व शास्त्रोक्त प्रिीया करणे या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे . त्यानुसार, राज्यातील सवग
शहराांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाांतर्गत कायगवाही सुरू झाली आहे .
3.

घनकचऱ्यापासून कांपोष्ट्ट, उजा व इांधन बनभवणे इत्यादी काही ताांभत्रक पयाय व तांत्रज्ञान

पुरवाठादार उपलब्ध आहे त. परांत,ु हे उपलबध ताांभत्रक पयाय सवगच शहराांसाठी उपयुक्त आहेत असे
नाही. हे ताांभत्रक पयाय प्रामुख्याने मोठया प्रमाणात घनकचरा भनमाण होणाऱ्या शहराांसाठी उपयुक्त ठरू
शकतील पांरतु, छोटया शहराांसाठी उपयुक्त ठरू शकतील असे पयाय कोणते आहेत याबाबत अभ्यास
करून त्याची माभहती सवग शहराांना करून दे णे आवश्यक आहे . भनती आयोर्ाने र्भठत केलेल्या
मा. मुख्यमांत्रयाांच्या उपर्टाच्या बैठकीत राज्याच्या मा. मुख्यमांत्री महोदयाांनीही घनकचऱ्यावर प्रभिया
करण्यासाठी उपलब्ध पयायाांची Handbook of Technologies राज्यास उपलब्ध करून दे ण्याची मार्णी
केंद्र शासनास केली होती.
4.

राज्यातील शहराची लोकसांख्या भवचारात घेवून सांबांभधत शहरातील घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त

प्रभिया करण्यासाठी उपयुक्त उपलब्ध पयाय कोणते आहेत हे पयाय सांबांभधत शहरास माभहत होणे
आवश्यक आहे यासाठी या उपयुक्त पयायाांचे Handbook of Technologies तयार करून ते नार्री
स्थाभनक स्वराज्य सांस्थाांना उपलब्ध करून भदल्यास त्या शहराांना यामधून त्याांच्या शहरात भनमाण
होणाऱ्या घनकचऱ्याचे प्रमाण व प्रकार भवचारात घेवून योग्य व उपयुक्त पयाय भनवडण्यास मदत होवू
शकेल. यास्तव घनकचऱ्यावर प्रभिया करण्यासाठी उपलब्ध पयायाांचे Handbook of Technologies
तयार करण्याकभरता सभमती र्भठत करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.

शासन भनणगय िमाांकः स्वमअ 2015/प्र.ि.241 / नभव-34

शासन भनणगय:
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून, घनकचरा व्यवस्थापनात राज्यातील शहराांना
उपयुक्त ठरावे म्हणून शहराची लोकसांख्या भवचारात घेवून भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे प्रमाण व प्रकार
पहाता शहरातील घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रभिया करण्यासाठी करण्यासाठी उपयुक्त उपलब्ध पयाय
कोणते आहेत याबाबत अभ्यास करून उपयुक्त पयायाांचे Handbook of

Technologies तयार

करण्याकभरता खालील तज्ञाांची सभमती र्भठत करण्यास शासन मान्यता दे त आहे:
(1) डॉ. सभतष वाटे , सांचालक नीरी
(2) डॉ. व्ही.के. चौरेभसया, Joint Advisor, MoUD
(3) डॉ अनुरार् र्र्ग, Centre for Enviromental Science and Engineering, IIT Mumbai
2.

शहराची भवभवध लोकसांख्या घटक मानून त्या शहराांमध्ये भनमाण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे प्रमाण व

प्रकार भवचारात घेवून शहरातील घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रिीया करण्यासाठी उपयुक्त उपलब्ध पयाय
कोणते आहेत हे सूचभवणे ही या सभमतीची कायगकक्षा राहील.
3.

सदर सभमतीने आपला अहवाल 6 आठवडयात शासनास सादर करावा.

4.

सदर सभमतीच्या सदस्याांना शासनाच्या प्रचभलत भनयमानुसार मानधन व प्रवास खचग अनुज्ञय
े

राहील.
5.

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

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201511241848076125 असा आहे . हा आदे श भडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(सां.श.र्ोखले)
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सभचव, मांत्रालय, मुांबई.

2.

मा. राज्यमांत्री, नर्र भवकास याांचे खाजर्ी सभचव

3.

मा. मुख्य सभचव, मांत्रालय, मुांबई.

4.

सभचव (नर्र भवकास-2), मांत्रालय, मुांबई.

5.

आयुक्त तथा सांचालक, नर्र पभरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई.

6. डॉ. सभतष वाटे , सांचालक नीरी
7. डॉ. व्ही.के. चौरे भसया, Joint Advisor, MoUD
8. डॉ अनुरार् र्र्ग, Centre for Enviromental Science and Engineering, IIT Mumbai
9.

राज्य अभियान सांचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सांचालनालय, मुांबई
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