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हागणदारी मकु्त ग्रामपंचायतीची व्याख्या व मागगदर्गक सचूना   

स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण)ने २ ऑक्टोबर २०१९ पयंत संपणूण ग्रामीण भारत हागणदारी 
मकु्त करण्याच्या केलेल्या आवाहनाच्या पार्शवणभमूीवर राज्याच्या पाणीपरुवठा व स्वच्छता 
मवभागाने हा कायणक्रम ममशन स्वरूपात राबवायचे ठरवले असनू राज्यात २०१५-१६ च्या वार्षषक 
कृती आराखड्यानसुार उवणमरत ५४ लक्ष कुटंुबांसाठी शौचालयांचे बांधकाम करून घेण्याचे 
मनश्र्शचत केले आहे. 

गाव हागणदारी मकु्त करणे ही एक प्रमक्रया असनू त्या प्रमक्रयेचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. 
तथामप, हागणदारी मकु्त गाव या संकल्पनेला नेहमीच गावातील वैयश्क्तक शौचालयांच्या 
संख्येशी जोडले जाते हे आपण पाहतो. ही भमूमका नेहमीच योग्य ठरत नाही. या पार्शवणभमूीवर 
गाव हागणदारी मकु्त ठरमवण्याच्या संकल्पनेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहून या प्रमक्रयेचे हागणदारी 
मकु्त गावाचे मनकष ठरवनू त्या संबंधी काही टप्पे ठरवण्याची गरज आहे. 

ग्रामीण भाग हागणदारी मकु्त करणे हे स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण)चे एक महत्वाचे उमिष्ट 
असले तरी हागणदारी मकु्त गावाची समवस्तर व्याख्या मात्र मागणदशणक सचुनामधनू केलेली 
मदसनू येत नाही. तथापी कें द्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्या मद. ९ जनू २०१५ च्या 
पत्रानसुार हागणदारी मकु्त गावाची खालील प्रमाणे संमक्षप्त व्याख्या मदली आहे –  

१) गावामध्ये कोठेही मानवी मवष्ठा मदसणार नाही  
२) वैयश्क्तक/सामदुामयक मठकाणी सरुमक्षत तांमत्रक पयायाद्वारे मानवी मवष्ठेची योग्य प्रकारे 

मवल्हेवाट लावण्यात आली आहे.  
(संदभण : शौचालयाची तांमत्रक मागणदर्षशका – मे २०१५ ) 
 

२ ऑक्टोबर २०१९ पयंत राज्यातील सवण गाव े हागणदारी मकु्त करण्यासाठी केवळ 
वैयश्क्तक शौचालयांच्या संख्येचा जरी मवचार केला तरी महाराष्र राज्यात दररोज मकमान ३५०० 
शौचालयांचे बांधकाम करावे लागणार असनू हे उमदष्ट खरेच मोठे आव्हान आहे. 
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तळागाळातील समाजापयंत राज्य हागणदारी मकु्त करण्याची पे्ररणा मनमाण झाल्यामशवाय हे 
तलुनेने कठीण ध्येय गाठणे शक्य होणार नाही. 

राज्यातील सवण ग्रामपंचायतीनी  एकाच सलग प्रयत्नात आपले गाव हागणदारी मकु्त 
करावे अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही.हागणदारी मकु्तीच्या प्रयत्नात शेवटी शेवटी 
मशल्लक रामहलेले उमदष्ट साध्य करणे अनेकदा कमठण  होते आमण १-२ वषण काम करूनही 
बहुतांश ग्रामपंचायती संपणूण हागणदारी मकु्तीचे उमदष्ट गाठू शकत नाहीत असाच सवणसाधारण 

अनभुव आहे.या पार्शवणभमूीवर ९०% उमिष्ट प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्सामहत 
करण्याची आवर्शयकता आहे.गाव हागणदारी मकु्त करण्याच्या प्रमक्रयेतील मवमवध टप्प्यावर 
पोहोचण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची दाखल घेणे देखील गरजेचे आहे. गावातील प्रत्येक 
कुटंुबाकडे शौचालयाची  समुवधा उपलब्ध होणे हे अंमतम स्वप्न असले तरी गाव हागणदारी 
मकु्त झाल्याची घोषणा गावातील शौचालयांच्या संख्येबरोबर जोडणे योग्य ठरणार नाही. 

स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण)च्या मागणदशणक सचूनानसुार गावपातळीवरील पायाभतू 
सवेक्षण प्रमतवषी अद्यावत करण्याची समुवधा उपलब्ध करून मदली जाणार आहे.या नसुार कुटंुब 
स्तरावर शौचालय उपलब्ध नसणाऱ्या कुटंुबांचा तपशील दरवषी बदल ू शकेल. वाढलेली 
कुटंुब,मवभक्त झालेली कुटंुब, पवूी सामदुामयक शौचालय समुवधा वापरणारी मात्र आता न 
वापरणारी कुटंुब या मवमवध कारणांमळेु गावात शौचालय नसणाऱ्या कुटंुबांची संख्या नेहमीच 
वाढत जाणार आहे.या पार्शवणभमूीवर पवूीप्रमाणेच आपण शौचालयांची संख्या मोजत रामहलो तर 
ते योग्य ठरणार नाही. मकती शौचालय आहेत या पेक्षा सवण लोक शौचालय वापरतात का आमण 
गावात कोठेही उघड्यावर मानवी मवष्ठा आढळणार नाही हाच खरेतर महत्वाचा मनकष अस ू
शकेल. 

या मटपणाच्या आधारे हागणदारी मकु्त ग्रामपंचायत उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या 
ग्रामपंचायतीना दोन वषण कालावधीत टप्प्या टप्प्याने हागणदारी मकु्त दजा देण्यासाठी पद्धती 
सचुवलेली आहे. ही पद्धती पढुील प्रमाणे. 
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हागणदारी मकु्त ग्रामपंचायत व्याख्या  

अशी श्स्थती ज्यात ग्रामपंचायत के्षत्रातील सवण कुटंुब, तात्परुत्या स्वरूपात 
आलेली/राहणारी कुटंुब,संस्था यांच्या कडून सरुमक्षत व शास्वत स्वरूपात मानवी मवष्ठा 
व्यवस्थापन पद्धतीचा वापर आमण वैयश्क्तक स्तरावर स्वच्छतेच्या सवयींचा अंगीकार.तसेच 
स्वच्छता मवषयक या श्स्थतीतील सातत्य राखण्यासाठीची सामामजक समनयंत्रण व्यवस्था 
उपलब्ध असणे होय. 

अथात कुठल्याही ग्रामपंचायतीला या श्स्थती पयंत पोहोचण्यासाठी मवमवध पातळ्या पार 
कराव्या लागतात.या प्रत्येक पातळीवर गरज असते ती प्रशासनाकडून दखल घेण्याची,मान्यता 
देण्याची आमण प्रोत्साहनाची. 

हागणदारी मकु्त ग्रामपंचायत उपक्रमात वरील पद्धतीचा समावेश करण्यासाठी पढेु 
मजल्हा अंतगणत तीन पातळ्या सचुवल्या मवचाराथण आहेत. 

पातळी ०१ हागणदारी ननमुगलन उत्सव (Celebration) ( ६-१२ मनहने ) 

 ग्रामसभेने मंजरू केलेला हागणदारी मनमूणलनाचा कृती आराखडा  
 मकमान ९०% कुटंुबांकडे शौचालयांची उपलब्धता  
 शौचालयांच्या  उपलब्धतेहून अमधक महत्व  प्रत्येकाकडून मनयमीत   
     वापराला  व त्या संबंधी देखरेख  
 उघड्यावर मानवी मवष्ठा न आढळणे  
 प्रत्येक व्यक्तीकडून शौचालयाचा वापर  
 उपलब्ध शौचालयाची तांमत्रक गणुवत्ता. योग्य मवष्ठा व्यवस्थापनाची क्षमता  
 अंगणवाडी,ग्रामपंचायत,आरोग्य कें द्र,अंगणवाडी,शाळा ई. सावणजमनक मठकाणी     
     स्वच्छतागहृांची उपलब्धता 

अशा प्रकारची स्वच्छता मवषयक श्स्थती असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला  ( गाव ककवा पाडा 
नाही) हागणदारी मनमुणलन उत्सव साजरा करता येईल मात्र त्या साठी सचुवलेल्या या श्स्थतीची 
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खात्री त्रयस्थ संस्थेकडून /मजल्याच्या केआरसी कडून करून घ्यावी लागेल.हागणदारी 
मनमुणलनाची ही पमहली पायरी गाठल्याची घोषणा सरपंच आमण गटमवकास अमधकारी करतील. 

 

पातळी ०२  हागणदारीमकु्त ग्रामपंचायत घोषणा ( १२-१८ मनहने ) 

 पातळी ०१ चे सवण मनकष पणूण असावेत. 
 सवण कुटंुबांकडे मकशोरवयीन मलुी व ममहलांची  प्रमतष्ठा जपणारे योग्य,कायम    
      स्वरूपातील बांधकाम असाणारे वापरायोग्य शौचालय  
 सवण शौचालया शेजारी पाणी व साबणाची उपलब्धता   
 सवण कुटंुबातील सवण व्यक्तीकडून महत्वाच्या वेळी (शौचमवधी            
     नंतर/जेवणापवूी/जेवण वाढण्यापवूी) साबणाने हात धतुले जातात. 
 लहान मलुांच्या मवष्ठेचे सयुोग्य व्यवस्थापन  
 घन कचरा संकलन व व्यवस्थापन व्यवस्थेची उपलब्धता. 
 

अशा प्रकारची स्वच्छता मवषयक श्स्थती असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला राज्याने मनयकु्त 
केलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून /मजल्याच्या केआरसी कडून केलेल्या पाहणी अहवालाच्या आधारे 
मजल्याकडून हागणदारी मकु्त ग्रामपंचायत असे घोमषत केल्या जाव ू शकेल.ही घोषणा मखु्य 

कायणकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषद हे करतील. 

पातळी ०३  हागणदारी मकु्त +(ODF +) ( १८-२४  मनहने ) 

 पातळी ०१ व ०२  चे सवण मनकष पणूण असावेत  
 घन कचऱ्यासाठी वगीकरण व्यवस्था व मवघटनशील घन कचऱ्यासाठी प्रमक्रया  
     कें द्र उपलब्ध 
 मपण्याच्या पाण्याची योग्य साठवण व हाताळणी  
 आरोग्यास घातक ( मैला मममित ) सांडपाणी सावणजमनक नाल्यात जाण्यापवूी      

त्यावर  योग्य प्रमक्रया उपलब्ध  
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 शाळा व आरोग्य कें द्र स्तरावर मामसक पाळी स्वच्छता  व्यवस्थापन समुवधा   
      उपलब्ध  
     

अशा प्रकारची स्वच्छता मवषयक श्स्थती असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला  ( गाव ककवा पाडा 

नाही) हागणदारी मकु्त + (ODF +) दजा देता येईल मात्र त्यासाठी या श्स्थतीची खात्री 
राज्यस्तरावरून सचुवलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून /मजल्याच्या केआरसी कडून करून घ्यावी 

लागेल.हागणदारी मकु्त + (ODF +) दजा गाठल्याची घोषणा राज्य सरकार करेल. 

ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रोत्साहन मनधी आमण घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन मनधी 
मवतरण हागणदारी मनमूणलनाच्या या मवमवध पातळ्या सोबत जोडावे त्या द्वारे ग्रामपंचायतीना 
हागणदारी मनमुणलन उपक्रमात सहभागी व्हायला प्रोत्साहन ममळू शकेल. 

त्या ग्रामपंचायतीमध्ये वास्तव्यास असलेले शासकीय कमणचारी/अमधकारी तसेच 
मनम्नव्यावसामयक कमणचारी (उदा. अंगणवाडी कायणकती/आशा इ.) यांचेकडे वैयश्क्तक 
शौचालय अमनवायण आहे.  

ग्रामपंचायतीतील बहुतांश कुटंुबाकडून स्वच्छता मवषयक सवयींचा अंगीकार 
झाल्यानंतर उवणमरत समाज घटकावर अनकुरण करण्याचा सामामजक व कायदेशीर दबाव 
मनमाण होण्यासाठी त्या ग्रामपंचायतीला वैयश्क्तक तसेच सामदुामयक लाभाच्या कोणत्याही 
शासकीय योजनेच्या लाभाचा सबंध जोडण्यात यावा.  

  
प्रत्येक टप्प्यावरील त्रयस्थ संस्थेकडून करावयाच्या तपासणी बाबत समवस्तर मागणदशणक 

सचूना स्वतंत्रपणे अलामहदा मनगणममत करण्यात येत आहेत.  
                           ----------------------- 

 

 


