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प्रस्ताविा : 
 
ग्रार्ीण भागार्ध्ये प्रत्येक कुिम ंबाकडे स्वच्छतेची पयाप्त साधिे उपलब्ध असावीत आनण गाव पनरसर 

स्वच्छ रहावा यासाठी कें द्र व राज्य िासिाकडमि कें द्रीय ग्रार्ीण स्वच्छता कायूिर्, संपमणू स्वच्छता अनभयाि व 
निरू्ल भारत अनभयाि या सारख्या योजिा आनण कायूिर्ाच्या र्ाध्यर्ातमि प्रयत्ि गेल्या काही दिकात केला 
गेला. स्वच्छता नवषयक प्रश्ाचंे व्यापक स्वरुप आनण त्या पनरणार्स्वरुप ग्रार्ीण क्षेत्रात निर्ाण होत असलेल्या 
सर्स्या तातडीिे सोडनवण्याच्या उदे्दिािे निरू्ल भारत अनभयािाची पिुरूचिा केली असुि देिात ऑक्िोबर, 
2014 पासुि स्वच्छ भारत नर्िि सुरु करण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत नर्ििच्या र्ागूदिूक सुचिािमसार 
ग्रार्ीण भागातील संपमणू स्वच्छतेचे उनद्दष्ट्ि र्हात्र्ा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती नदिी म्हणजचे सि 2019 अखेर 
पमणू करण्याचे निधारीत केले आहे. याचबरोबर गावपातळीवर सांडपाणी व घिकचरा व्यवस्थापि, गावस्वच्छता 
आनण नपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था निर्ाण करणे ही अपेनक्षत आहे. स्वच्छ भारत नर्ििच्या र्ागूदिूक 
सुचिेिुसार सदर उनद्दष्ट्ि गाठण्यासाठी राज्य, नजल्हा, तालुका आनण ग्रार्पंचायतस्तरावर अनभयािाचे प्रभावी 
नियोजि, त्यािुसार त्याची अरं्लबजावणी आनण निर्ाण झालेल्या सुनवधाचंी देखभाल दुरूस्ती इ. बाबींचा नवचार 
होणे अनभपे्रत आहे. निरू्ल गावांच्या निर्शर्तीस चालिा नर्ळमि गावपातळीवर निर्ाण झालेल्या स्वच्छता सुनवधाचंा 
ग्रार्स्थांिा लाभ घेता यावा यास्तव कें द्र िासिाच्या र्ागूदिूक सुचिान्वये राज्यात, ग्रार्ीण पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता नवभागािे स्वच्छ भारत नर्ििच्या अंर्लबजावणीस सुरुवात केली आहे. निवाय उपरोक्त र्ागूदिूक 
सुचिांच्या अधीि राहमि स्वच्छता क्षेत्रातील इतर सव ूउपिर्, योजिा आनण कायूिर् राबनवण्यास प्रारंभ केला 
आहे.  या पार्श्ूभमर्ीवर सदर अनभयािाची / कायूिर्ाची प्रभावी अंर्लबजावणी करता यावी यासाठी युनिसेफ, 
रंु्बई व पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभाग, र्हाराष्ट्र िासि यांिी सयंुक्तपणे सि 2013-2014 र्ध्ये “सर्मदाय 
संचनलत हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा-नियोजि प्रनिया” (Community led Open Defecation 
Elimination Plan-ODEP)  हा िानवन्यपमणू उपिर् चंद्रपमर आनण लातमर नजल्यात प्रायोनगक तत्वावर राबवमि 
सदर उपिर्ाच्या अंर्लबजावणीस सुरुवात केली. या उपिर्ारु्ळे गाव े निरू्ल बिनवण्यासाठीची िेर्की नदिा 
प्राप्त झाली आनण गाव हागणदारीरु्क्त करण्याच ेलनक्षत उनद्दष्ट्ि साध्य करण्यात चागंले यि प्राप्त झाले आहे.        
लातमर व चदं्रपमर नजल्यात नियोजि प्रनियेरु्ळे प्राप्त झालेले यिाचा राज्यस्तरावर अभ्यास करूि या धतीवर 
संपमणू राज्यात सर्दुाय संचनलत हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा नियोजि प्रनिया आयोनजत करण्याच े
निनित करण्यात आले आहे. यािुषंगािे नजल्हास्तरावरील तज्ांच े आनण तालमकास्तरावरील संसाधि गिांच्या 
निवडक प्रनतनिधींिा या प्रिीयेसंबधंी राज्यस्तरावर सनवस्तर प्रनिक्षण देण्यात आले. सध्या राज्यात प्रत्येक 
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नजल्यात या प्रिीयेसंबधंी नकर्ाि चार तज् साधि व्यक्ती उपलब्ध आहेत. या तज् साधि व्यक्तींिी आपापल्या 
नजल्यात गेल्या काही र्नहन्यात सर्मदाय संचनलत हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा सकंल्पिा सबंधंी 
नजल्हास्तर कायूकत्यांसाठी प्रनिक्षण घेतले असिु त्या र्ाध्यर्ातमि ही प्रिीया राबनवण्याचे कौिल्य असणाऱ्या 
30 ते 40 साधि व्यक्तींचा सरु्ह प्रत्येक नजल्याकडे उपलब्ध आहे. सर्मदाय सचंनलत हागणदारी निर्मूलि कृती 
आराखड्यासंदभातील यिस्वी पवुािुभव, उपलब्ध तज् र्िुष्ट्यबळ आनण कें द्र िासिािे निनित केलेले उनद्दष्ट्ि 
सि,2019 अखेर पमणू करण्याच्या पार्श्ूभरु्ीवर नजल्याच्या वार्शषक अंर्लबजावणी आराखड्याअंतगूत सर्ानवष्ट्ि 
करण्यात येणाऱ्या सव ू गावारं्ध्ये  “सर्मदाय संचनलत हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा-नियोजि प्रनिया” 
आयोनजत करण्याच े निनित करण्यात आले असमि सदर नियोजि प्रनियेच्या आयोजिासाठी खालीलप्रर्ाणे 
िासि पनरपत्रक निगूनर्त करण्याची बाब िासिाच्या नवचाराधीि होती. 

िासि पनरपत्रक :  
नजल्याच्या वार्शषक अंर्लबजावणी आराखड्याअंतगूत सर्ानवष्ट्ि करण्यात येणाऱ्या सव ू गावारं्ध्ये 

“सर्मदाय सचंनलत हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा-नियोजि प्रनिया” आयोनजत करणे अनिवायू असणार 
आहे. या प्रनियेरु्ळे गाव े हागणदारीरु्क्त करण्यासाठी, गावपातळीवर सांडपाणी व घिकचरा 
व्यवस्थापिासाठीच्या तसेच िालेय व संस्थास्तरावर पाणी आनण स्वच्छता सुनवधा निर्ाण करण्यासाठीच्या 
उपाययोजिा निनित करूि तयार झालेल्या कृती आराखड्याची अंर्लबजावणी लोकसहभागातमि होणे िक्य 
होणार आहे. तसेच सि,2019 अखेर संपमणू र्हाराष्ट्र निरू्ल होण्यासाठीची िेर्की नदिा प्राप्त होणार आहे. 
यासाठी यापढेु स्वच्छ भारत नर्िि नजल्हा वार्शषक कृती आराखड्यात सर्ानवष्ट्ि होत असलेल्या सव ू गावांचा 
सर्मदाय संचनलत हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा तयार करणे बधंिकारक करण्यात येत आहे.   

गावपातळीवर नियोजि प्रनियेच्या आयोजिासाठी व गावाचा हागणदारी निर्मूलिाचा कृती आराखडा 
तयार करण्यासाठीच्या र्ागूदिूक सुचिा खालीलप्रर्ाणे राहतील. 

 
1. प्रनियेचा कालावधी आनण प्रनियेसाठीची कालर्यादा  

गावपातळीवर आयोनजत करावयाच्या नियोजि प्रनिया आयोजिाचा कालावधी दोि ते तीि नदवसाचा 
राहील. सदर कालावधी हा ग्रार्पंचायतींच्या कुिम ंबसंख्येवर अवलंबमि राहील. ज्या ग्रार्पंचायतींची कुिम ंबसंख्या 
250 च्या आतील आहे अिा ग्रार्पंचायतींर्ध्ये नकर्ाि दोि नदवस तर ज्या गावांची कुिम ंबसंख्या 250 पेक्षा जास्त 
आहे अिा ग्रार्पंचायतीर्ध्ये नकर्ाि 3 ते 4 नदवसाची नियोजि प्रनिया आयोनजत करावी. या दोि/ तीि 
नदवसाच्या कालावधीत प्रनिक्षण पसु्स्तकेत नदलेल्या साधिांची अंर्लबजावणी करावी. 

 
सदर नियोजि प्रनिया प्रत्येक वषी (सि 2018 अखेर) प्रत्येक वषाच्या नडसेंबर ते फेब्रमवारी या तीि 

र्नहन्याच्या कालावधीत आयोनजत करावी. जणेेकरूि गाव कृती आराखड्यात प्रस्तानवत करण्यात आलेल्या 
उपाययोजिाचंा सर्ाविे नजल्याच्या वाषीक अंर्लबजावणीत करता येईल. सदर प्रनिया नियोजिबध्द 
होण्यासाठी नजल्हास्तरावर प्रनियेच े गावनिहाय वळेापत्रक तयार करूि घ्याव े व त्यािुषंगािे संबनंधत 
ग्रार्पंचायतीस पमव ूसचुिा निगूनर्त करावी. 
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2.  प्रनियेच्या सुलभीकरणाची जबाबदारी 
1. प्रत्यक्ष नियोजि प्रनियेच्या सुलभीकरणाची जबाबदारी तालमका संसाधि गिाची राहील. र्ात्र तालमका 

संसाधि गिास प्रनियेच्या सलुभीकरणासाठी आवश्यक असलेला निधी तत्परतेिे उपलब्ध करूि देण्याची 
जबाबदारी नजल्हा पाणी व स्वच्छता नर्िि कक्षाची राहील. वळेेत निधी उपलब्ध ि झाल्यास होणाऱ्या 
नदरंगाईस नजल्हा पाणी व स्वच्छता नर्िि कक्ष जबाबदार राहील. 

2.  ज्या नठकाणी रु्ख्य ससंाधि गि नियुक्त करण्यात आले आहेत अिा नठकाणी नियोजि प्रनियेच्या 
सुलभीकरणाची जबाबदारी रु्ख्य संसाधि गिाची राहील. याचबरोबर सदर प्रनियेसाठी रु्ख्य संसाधि 
गिास आवश्यक असणारे सहकायू तालमका संसाधि गि करेल. 

3.   ज्या नठकाणी तालमका ससंाधि गिातील सर्ुह सर्न्वयक अथवा गि सर्न्वयकाची संख्या कर्ी असेल अिा 
नठकाणी प्रनियेच्या सुलभकरणाची जबाबदारी रु्ख्य ससंाधि कें द्रास अनतरीक्त जबाबदारी देण्यात यावी. 

4. प्रनियेदरम्याि गावस्तरावरील सरपंच, ग्रार्पचंायत सदस्य आनण क्षेनत्रय करू्चारी, इ. चा सहभाग घेण्यासाठी 
तालमकास्तरावर संबनंधत नवभागास आवश्यक त्या सुचिा निगूनर्त कराव्यात. 

 
गावपातळीवर नियोजि प्रनियेसाठीच्या साधिांची अरं्लबजावणी 

1) 
श ्

पनहला नदवस दुसरा नदवस 

सक
ाळ

ी 

सत्र - 1 सत्र -5 
1.1 ग्रार्स्थांसोबत प्राथनर्क बठैक. 5.1 स्वच्छताफेरी 

5.2 पमणू झालेल्या प्रनियेच ेिोंदणीकरण. 
सत्र - 2 सत्र -6 
2.1 कुिम ंबपातळीवर स्वच्छता सुनवधांच े
सहभागीय नवश्लेषण. 

6.1 लनक्षत गि चचा- संवाद आराखडा तयार करणे. 

संध्
या

क
ाळ

ी 

सत्र - 3 सत्र -7 
3.1 संस्थास्तरावरील स्वच्छता सुनवधाचंी 
चाचपणी  

7.1 ग्रार्स्तरीय हागणदारी निर्मूलि कृती आराखडा आनण 
संवाद आराखडा तयार करणे. (कच्चा  र्समदा) 
 सत्र -4  सत्र -8 

4.1 पमणू झालेल्या प्रनियेच ेिोंदीकरण. 8.1 ग्रार्सभेसाठीची तयारी- गावफेरी, कोपरा बठैका. 

4.2 र्िाल फ़ेरी / पाणी व स्वच्छतेिी 
संबधंीत नचत्रनफ़तीच े(नसिेर्) सादरीकरण. 

8.2 र्नहला ग्रार्सभा व ग्रार्सभेत कृती आराख़डयाच े
वाचि करुि रं्जमरी घेणे. 

 

निप - ज्या ग्रार्पंचायतींची कुिम ंबसंख्या 250 च्या आत आहे अिा ग्रार्पंचायतीत वरील प्रर्ाणे दोि 
नदवसाची प्रनिया आयोनजत करावी आनण 250 पेक्षा जास्त असलले्या ग्रार्पंचायतीर्ध्ये 3 ते 4 नदवसात सव ू
साधिाचंी अरं्लबजावणी करूि गावाचा कृती आराखडा तयार करावा. 
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वर िर्ुद केलेल्या तक्त्याप्रर्ाणे गावपातळीवर प्रनियेच ेनियोजि कराव ेआनण सदर प्रनिया प्रभावी होण्यासाठी 
यापमवी निगूनर्त करण्यात आलेल्या र्ागूदिूक पसु्स्तकेचा अवलंब करावा. 

 
 

2.1 ग्रार्सभा रं्जमरी   

प्रनियेअंती गावपातळीवर ग्रार्सभेच ेआयोजि कराव ेव सदर आराखडा आनण स्वच्छता कार्ांच ेअंदाजपत्रक  
प्रनियेच्या िेविच्या नदविी तयार करूि त्यास ग्रार्सभेची रं्जमरी घ्यावी. ग्रार्सभेच्या आयेाजिासबंधंी सुचिा 
निगूनर्त करण्यासाठी प्रनियेपमवीच ग्रार्सेवकास सुचिा दयावी. कृती आराखडयास जर ग्रार्सभेची रं्जमरी 
नर्ळाली िसेल तर सदर आराखडा ग्राहय धरला जाणार िाही. 
 
3. नियोजि प्रनियेच्या आयोजिासाठी निधीची तरतमद      

१) नियोजि प्रनियेच्या आयोजिासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतमद नजल्हा र्ानहती, निक्षण व 
संवाद निधीतमि करण्यात यावी. प्रती ग्रार्पंचायत अपेनक्षत खचाचा तपनिल खाली नदला आहे.    

२) ज्या नठकाणी सदर प्रनिया तालमका संसाधि गिार्ाफूत प्रनियेच े सुलभीकरण होणार असेल अिा 
नठकाणी खाली नदलेल्या रकािा िर्ांक 4 ते 6 पयंतच्या खचाची तरतमद करण्यात यावी.    

३) ज्या नठकाणी रु्ख्य संसाधि संस्था प्रनियेच ेसुलभीकरण करणार असेल त्या नठकाणी खाली नदलेल्या 
रकािा िर्ांक 1 ते 6 पयंतच्या खचाची तरतमद करण्यात यावी.  

3.1. प्रनियेसाठी आवश्यक असलले्या खचाच ेअदंाजपत्रक 

 

½þÉMÉhÉnùÉ®úÒ ÊxÉ¨ÉÚÇ±ÉxÉ  

´ÉiÉÇhÉÚEò ¤Énù±ÉÉºÉÉ`öÒSÉä 

ºÉǼ ÉÉnù ={ÉGò¨É 

ÊxÉ¨ÉÇ±É OÉÉ¨É 

 ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉ 

 |Éä®úhÉÉ 

 iÉÉÆjÉÒEò {ÉªÉÉÇªÉ 

 ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆSÉÉ 

¶ÉÉ·ÉiÉ ´ÉÉ{É®ú 

अ
ि 

तपनिल  प्रनत यमिीि खचू रू  एकम ण संख्या/ 
नदवस  

एकम ण 
रू. 

िेरा 
युिीि एकम ण 

युिीि 
प्रनत युिीि 
रू. 

१ सुलभकता र्ािधि सुलभकता 2 500 x 3 नदवस = 3,000 रु्ख्य 
संसाधि 
संस्थेस कार् 
नदल्यास 

2 सहाय्यक सुलभकता र्ािधि सुलभकता  1 300 x 3 नदवस =  900 
3 प्रवास खचू  सुलभकता 3 50 x 3 नदवस = 450 
4 आहार भत्ता  सुलभकता 3 100 x 3 नदवस = 900 
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3.2 प्रनियेसाठी आवश्यक असलले्या सानहत्याचा आनण त्यासाठीच्या खचाचा तपनिल 
अ. एकदाच खरेदी करावयाच्या साहीत्याची यादी  - पनरनिष्ट्ि-1 
अ. 
ि. 

साहीत्याचा 
तपनिल 

यमिीि एकम ण यमिीि िेरा प्रनत युिीि दर रू एकम ण रू. 

1 फोल्डर संख्या ०2 - 30 60 
2 स्िॅपलर  संख्या ०1 - 40 40 
3 प्लास्िीक नचर्िे डझि ०3 - 30 90 
4 फम िपििी संख्या 04 - 20 80 
5 कात्री संख्या ०1 - 30 30 
6 िायलॉि दोरी संख्या ०2 प्रत्येकी 25 र्ी. 

प्रर्ाणे 
250 500 

7 नपिवी /बॅग  संख्या 01 साहीत्य 
िेण्यासाठी 

255 255 

 एकम ण  - - - - 1055 
 
ब. प्रत्येक नियोजि प्रनियेदरम्याि खरेदी करावयाच्या साहीत्याची यादी - पनरनिष्ट्ि-2 

अ.ि. साहीत्याचा तपनिल 
 
  

यमिीि एकम ण यमिीि िेरा प्रनत 
युिीि 
दर रू. 

एकम ण रू. 

1 परर्िंन्ि र्ाकूर 
(काळा,लाल,निळा,नहरवा) 

संख्या     प्रत्येकी 1 
    याप्रर्ाणे 

4- 5 र्ाकूर 20 100 

2 स्केच पेि पाकीि सेि ०2 - 20 ४0 
3 रंगीत चािू पेपर (पांढरा, गुलाबी, नपवळा, 

निळा) 
संख्या 30 - ०5 150 

5 एकदाच खरेदी करावयाचे 
सानहत्य (यादीसह खचाचा 
तपनिल पनरनिष्ट्ि ि.1 र्ध्ये 
नदला आहे.) 

संख्या 1 1,055 x 1 संख्या = 1,055  

६
6 

प्रत्येक नियोजि प्रनिये दरम्याि 
खरेदी करावयाचे सानहत्य 
(यादीसह खचाचा तपनिल 
पनरनिष्ट्ि ि.2 र्ध्ये नदला आहे 

गाव  1 695 x ------ = 695  

7 अहवाल निर्शर्ती व सादरीकरण  अहवाल 1 3000 x ------- = 3,000  
 एकम ण        10,000  
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4 बोथ साईड िेप  संख्या ०2 र्ोठा 
असावा 

110 220 

5 खोड रबर संख्या ०4 - ०5 20 
6 पेि संख्या ०4 - ०5 20 
7 पेन्सील संख्या ०2 - ०5 10 
8 फोल्डर संख्या ०2 - 30 60 
9 स्िॅपलर पीन्ज पाकीि ०1 - 15 15 
10 A4 पांढरा कागद संख्या 40 - ०1 40 
11 फेवीस्िीक संख्या 02 - 10 20 
12 कॅरे्रा संख्या 01 - - - 

 एकम ण    - - 695 
 
4. प्रनियेच्या आयोजिासाठी नजल्हा पाणी व स्वच्छता नर्िि कक्ष आनण पंचायत सनर्तीची जबाबदारी -  

1. तालुक्यातील गावांर्ध्ये नियोजि प्रनियेच्या आयोजिसाठी आवश्यक प्रिासकीय रं्जुरी, गावांिा 
पत्राव्दारे कळनवणे, प्रनियेपमवीची तयारी इ. बाबी पमणू करण्याची जबाबदारी नजल्हा पाणी व स्वच्छता 
नर्िि कक्षाची राहील. (गावपातळीवर प्रनियेपमवी करावयाच्या बाबी पनरणार्कारकनरत्या पार 
पाडण्यासाठी नर्त्रा, िानिक येथे आयोनजत करण्यात आलेल्या प्रनिक्षणादरम्याि देण्यात आलेल्या 
प्रनिक्षण पसु्स्तकेचा वापर करावा). 

2. प्रनियेच्या आयोजिासाठी पत्र निगूनर्त करणे तसेच प्रनियेदरम्याि गावपातळीवरील सव ू क्षेत्रीय 
करू्चारी उदा. निक्षक, आंगणवाडी सेनवका, ग्रार्सेवक, जलसुरक्षक इ .सरपंच , उपसरपंच, पाणी 
परुवठा व स्वच्छता सनर्तीचे सदस्य यांचा सहभाग प्राप्त होण्याच्यादृष्ट्िीिे नजल्हा पाणी व स्वच्छता 
नर्िि कक्षािे योग्य कायूवाही करावी.  

3. प्रनियेदरम्यािच ेसनियंत्रण तसेच प्रनिया सुरळीत पार पडावी या हेतमिे पंचायत सनर्ती स्तरावर योग्य 
ती कायूवाही करण्यात यावी. तसेच ग्रार्सभेच्या नदविी स्वत: गि नवकास अनधकारी, सहाय्यक गि 
नवकास अनधकारी यांिी उपस्स्थत राहमि योग्य र्ागूदिूि कराव.े 

5. प्रनियेचा अहवाल तयार करुि सादरीकरणाची प्रनिया - 

1. प्रनिया पमणू झाल्यािंतर प्रनिक्षण पसु्स्तकेच्या पनरनिष्ट्िात नदलेल्या अहवाल िर्ुन्याच्या सहाय्यािे      
ग्रार्पंचायतीचा कृती आराखडा अहवाल तयार करण्यात यावा. 

2. सदर अहवाल तयार करण्याची संपमणू जबाबदारी रु्ख्य संसाधि संस्था/ तालमका संसाधि गिाची 
राहील. 
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3. अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक संसाधिे उदा. संगणक, प्रप्रिर इ. तालमका संसाधि गिास 
प्राधान्यािे उपलब्ध करूि देण्यात यावते. 

4. तयार झालेल्या कृती आराखडयासोबत स्वच्छता सुनवधा कार्ांचे अंदाजपत्रक, ग्रार्सभेच्या ठरावाची 
िक्कल, िर्मिा अहवालात नदलेली पनरनिष्ट्ि आनण प्रनियेदरम्यािची छायानचत्र े देणे बधंिकारक 
असेल.  

5. सदर आराखडयाची एक प्रत पंचायत सनर्तीस व एक प्रत ग्रार्पंचायतीस सादर करण्यात यावी. 
5.1 नियोजि प्रनियेचा आढावा घेणे तसेच प्राप्त झालेल्या कृती आराखडयाच े एकनत्रकरण करूि तो 

नजल्हा पाणी व स्वच्छता नर्िि कक्षास सादर करण्याची जबाबदारी पंचायत सनर्तीची राहील. 
5.2 पाणी व स्वच्छता नर्िि कक्षािे प्राप्त झालेल्या कृती आराखडयाच्या आधारावर नजल्हयाचा अहवाल 

तयार करूि तो राज्यस्तरावरील पाणी स्वच्छता सहाय्य संस्था (WSSO) कक्षास सादर करावा. 
तसेच र्ानसक आढावा बठैकीत प्रनिया प्रगतीचा आढावा घ्यावा. 
 

6. गाव कृती आराखडयाची अरं्लबजावणी- 
 

1. नियोजि प्रनियेव्दारे तयार झालेल्या कृती आराखडयाची प्रभावी अंर्लबजावणी व्हावी यासाठी दरर्हा 
तालमकास्तरावर बठैकीच े आयोजि कराव े आनण गावाचा कृती आराखडा आनण अंदाजपत्रकािुसार 
गावस्तरावर झालेल्या कार्ाचा नियनर्त आढावा घेण्यात यावा. 

2. आराखडयाची आनण अंदाजपत्रकाची प्रभावी अंर्लबजावणी होत िसल्यास तालमकास्तरावर योग्य ती 
कायूवाही करूि आराखडयािुसार जास्तीत जास्त कारे् पमणू होण्याच्या दृष्ट्िीिे आवश्यक ती कायूवाही 
करावी. 

3. नजल्हास्तरावर आयोनजत करण्यात येणाऱ्या र्ानसक आढावा बठैकीत तालमकानिहाय कृती आराखडा 
अंर्लबजावणीचा आढावा घेण्यात यावा.  

4. आराखडयाच्या अंर्लबजावणीच्या अिुषंगािे िासकीय योजिांच े सर्न्वयि कराव.े ग्रार्ीण भागातील 
स्वच्छतेचा प्रश् व्यापक असमि तो सोडवतािा लोकसहभागाचा आधार अत्यावश्यक असणार आहे. 
स्वच्छते संदभातील उपिर् नियोजि, अंर्लबजावणी आनण िंतरचा देखभाल दमरुस्तीचा िप्पा लोक 
सहभागािे सोपा करता येतो याचा पमवािुभव आपल्या जरे्िी आहे. या पार्श्ूभमर्ीवर स्वच्छता 
कायूिर्ातील लोकसहभागाची भमनर्का निनित करू िकणाऱ्या सर्ुदाय संचनलत हागणदारी निर्मूलि 
कृती आराखडा नियोजि प्रनियेचा स्वच्छ भारत नर्िि अंर्लबजावणीत सर्ाविे करण्याच ेसमचनवण्यात 
येत आहे.  
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सदर िासि पनरपत्रक र्हाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असमि त्याचा सकेंताक  201501091439140728  असा आहे. हा आदेि नडजीिल स्वाक्षरीिे 
साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

र्हाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिािुसार व िावािे.  

       (राजिे कुर्ार) 
 प्रधाि सनचव 
प्रती, 

1. र्ा.रु्ख्यरं्त्री, र्हाराष्ट्र िासि यांच ेप्रधाि सनचव 
2. र्ा. रं्त्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांच ेखासगी सनचव. 
3. र्ा.नवधािरं्डळ सदस्य (सव)ू 
4. र्ा. रु्ख्य सनचव, र्हाराष्ट्र िासि यांच ेखासगी सनचव. 
5. प्रधाि सनचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग, रं्त्रालय, रंु्बई. 
6. नजल्हानधकारी (सव)ू 
7. र्हासंचालक, र्ानहती व जिसंपकू र्हासंचालिालय, रंु्बई. 
8. र्हासंचालक, आरोग्य र्हासंचालिालय, रंु्बई. 
9. सदस्य सनचव, र्हाराष्ट्र जीवि प्रानधकरण, रंु्बई. 
10. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, वासो (WSSO). 
11. संचालय, िगरपानलका प्रिासि, वरळी, रंु्बई. 
12. संचालक, भमजल सवके्षण व नवकास यंत्रणा, पुणे.  
13. नवभागीय आयुक्त (सव)ू. 
14. उपसनचव (सव)ू,पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग. 
15. रु्ख्य कायूकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद (सव)ू. 
16.  अधीक्षक अनभयंता, र्हाराष्ट्र जीवि प्रानधकरण (सव)ू 
17. प्रकल्प व्यवस्थापक, जलस्वराज्य- II, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापि कक्ष (RSPMU),बेलापुर,  

िवी रंु्बई.  
१८. उपायुक्त (नवकास) (सव)ू नवभागीय आयुक्त यांच ेकायालय 
१९. कायूकारी अनभयंता, ग्रार्ीण पाणी पुरवठा, नजल्हा पनरषद (सव)ू. 

२०. उप प्रकल्प व्यवस्थापक (स्वच्छता), नजल्हा पनरषद (सव)ू. 

२१. सव ूकायासिे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता नवभाग. 

२२.  निवड िस्ती (पापु-08). 
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