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वाचा  
1) कें द्र र्ासनाचे पेयजल व स्वच्छता मांत्रालय,ननममल भारत अनभयानाच्या  मागमदर्मक सुचना जुल ै

2012 
2) र्ासन ननणमय क्रमाांकः क्र. सांस्वअ 2010/ प्र.क्र. 243 / पापु-16, नद. 3 जानेवारी, 2011. 

प्रस्तावना  
कें द्र पुरस्कृत ननममल भारत अनभयान  अांतगमत ग्रामीण भागातील जीवनमानाचा दजा सुधारणे हे 

उनिष्ट्ट आहे.यासाठी घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापन हा महत्वाचा घटक आहे.ननममल भारत 
अनभयानाच्या  मागमदर्मक सूचनाांमध्ये सुधारणा करुन त्यामध्ये “घनकचरा व साांडपाणी याांचे व्यवस्थापन 
”या घटकाांतगमत कें द्र र्ासनाने काही बदल  केल े आहेत.घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापन या घटकाची 
पुनमरचना करण्यात आली  असून ग्रामपांचायतींना घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनाचे र्ाश्वत प्रकल्प 
राबनवणे र्क्य व्हाव े यासाठी ग्रामपांचायतींना कुटुबाांच्या सांख्येवर आधानरत अथमसहाय्य करण्यात येणार 
आहे. 
2. या अनुषांगाने अांमलबजावणी यांत्रणेकरीता मागमदर्मन सूचना ननगमनमत करणे आवश्यक आहे. या 
नवषयातील तज्ञ,सांबांनधत अनधकारी/कममचारी  याांनी केलेल्या सूचना नवचारात घेऊन घनकचरा व साांडपाणी 
व्यवस्थापनाबाबत मागमदर्मक सूचना ननगमनमत करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या नवचाराधीन होता. 
याबाबत सांदभम क्र.2 चा र्ासन ननणमय अनधक्रनमत करून पुढीलप्रमाणे सुचना ननगमनमत करण्यात येत आहे. 

र्ासन ननणमय  
३.             कें द्र र्ासनाने ननममल भारत अनभयानाच्या मागमदर्मक सूचनाांमध्ये घनकचरा व साांडपाणी 
व्यवस्थापन या घटकाचा समावरे् केला आहे. कें द्र व राज्याचा  नहस्सा  70:30 असा राहणार असून लाभाथी 
नहस्सा असणार नाही. ग्रामपांचायतींना कुटुांब सांख्यवेर आधानरत अथमसहाय्य करण्यात येणार आहे. 150 
पयंत कुटुांबसांख्या असलले्या ग्रामपांचायतींसाठी रु.7 लक्ष, 300 पयंत कुटुांब असलेल्या ग्रामपांचायतीना 
रु.12 लक्ष, 500 पयंत कुटुांब असलेल्या ग्रामपांचायतींकनरता रु.15 लक्ष आनण 500 पेक्षा जास्त कुटुांब 
असलेल्या ग्रामपांचायतींना रु.20 लक्ष अनुज्ञये आहेत. घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनासाठी, ननममल 
ग्राम दजा प्राप्तीचे उनिष्ट्ट ठरवण्यात आलेल्या ककवा पूवीच ननममल ग्राम पूरस्कार प्राप्त झालेल्या 
ग्रामपांचायतींना प्राधान्य राहील. 
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आवश्यक असल्यास अनतनरक्त ननधीची तरतुद ग्रामपांचायतीने करावयाची आहे. 
घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनासाठी कें द्र, राज्य व लाभाथी नहस्सा खालीलप्रमाणे  आहे. 

कें द्र नहस्सा
  

राज्य नहस्सा
  

लाभाथी (ग्रामपांचायत) नहस्सा 

70% 30% 0% 

 
घनकचरा व साांडपाणी पनरचालन - ठळक वनैर्ष्ट्य े 

4. घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापन या घटकाांतगमत कां पोस्ट खडे्ड, गाांडूळ खत ननर्ममती, 
वयैक्क्तक/सावमजननक बायोगॅस प्रकल्प, कमी खचाचे जलनन:स्सारण  र्ोषनाली/खडे्ड, साांडपाण्याचा 
पुनवापर आनण गृहगोलातील कचरा गोळा करणे, वगेळा करणे आनण त्यावर अांनतम प्रनक्रया करणे अस े
उपक्रम राबनवता येतील. अर्ा प्रकल्पासाठी वार्मषक कृती आराखड्यामध्ये समावरे् करुन राज्य योजना 
मांजुरी सनमतीची (SSSC) मांजूरी घ्यावी लागेल. अर्ा प्रकल्पाांच े पनरक्षण, नवकास व अांमलबजावणी 
करण्यासाठी व्यावसानयक सांस्था/स्वयांसेवी सांस्था याांचे सहाय्य घेता येईल. गट सांसाधन कें द्र (BRC- पाणी 
व स्वच्छता) याांनी घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनाच्या प्रभावी,नटकाऊ व कमी खर्मचक पध्दतीचा अवलांब 
करण्यासांदभात ग्रामपांचायतींना सहकायम कराव.े 
5.  ननवडलेल्या ग्रामपांचायतींनी ग्रामपांचायत क्षते्रासाठी घनकचरा व साांडपाणी याांचे सांपूणम 
व्यवस्थापनाचा बृहत आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार करावयाचा आहे. यामध्ये ग्रामपांचायतीने  
सावमजननकस्तरावरील उपाययोजनाांसह घरगुती (वयैक्क्तक) स्तरावरील उपाययोजनाांचा समावरे् 
करावयाचा आहे, तथानप  घरगुती (वयैक्क्तक) स्तरावरील उपाययोजनाांसाठी  अनुदान अनुज्ञेय राहणार 
नाही. 
6.  त्याचप्रमाणे या घटकाांतगमत सावमजननक स्तरावरील उपाययोजनाांसाठी अनुज्ञेय असलेले अनुदान 
घनकचरा वाहतूकीसाठी  तसेच साांडपाणी वाहून नेण्यासाठी खचम करता येणार आहे. तथानप सदरील खचम 
ग्रामपांचायतींनी ,ग्रामपांचायत क्षते्रासाठी घनकचरा व साांडपाणी याांचे सांपणूम व्यवस्थापनासाठी तयार 
केलेल्या  बृहत आराखडयाच्या  (मास्टर प्लॅन) 30 %  खचाच्या कमाल मयादेत करावयाचा आहे. उवमनरत   
उपलब्ध अनुदान- 70% घनकचरा व साांडपाणी याांच्या व्यवस्थापनाअांतगमत अांनतम प्रनक्रयेसाठीच अनुज्ञये 
आहे.  घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनाांतगमत वाहतुकीसाठी उवमनरत ननधी इतर योजनेतून खचम करण्यात 
यावा ककवा आवश्यक असल्यास अनतनरक्त ननधीची तरतुद ग्रामपांचायतीने करावी. 
घनकचरा वाहतूकीसाठी तसेच साांडपाणी वाहून नेण्यासाठी वाहन खरेदीसाठीच्या अटी व र्थी- 

1. ग्रामपांचायतींने यापूवी ननममल भारत अनभयानाांतगमत (पूवीचे सांपूणम स्वच्छता अनभयान) ककवा अन्य 
योजनेंतगमत वाहन खरेदी केली असल्यास पुन्हा वाहन खरेदी अनुज्ञये नाही. 

2. कुटुांबसांख्या 2000 पयंत असलेल्या ग्रामपांचायतींमध्ये स्वयांचनलत वाहनाची खरेदी अनुज्ञये नाही. 
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3. कुटुांबसांख्या 2000 पेक्षा जास्त असलेल्या ग्रामपांचायतींमध्ये स्वयांचनलत वाहनाची खरेदी अनुज्ञये 
आहे. तथानप यासाठी 50% खचम ग्रामपांचायतीने करावयाचा असून उवमनरत 50% खचम ननममल भारत 
अनभयानाांतगमत करावयाचा आहे. 

4. वाहतुकीसाठीचा ननधी केवळ भाांडवली खचासाठी अनुज्ञेय आहे. आवती खचासाठी ननधीचा वापर 
अनुज्ञये नाही. 

7. हा कायमक्रम नजल्यात यर्स्वी होण्यासाठी ग्रामपांचायत ननवडीच्या ननकषाबाबत ननकषाची प्रचार, 
प्रनसध्दीची मोनहम मुख्य कायमकारी अनधकारी याांनी त्याांच्यास्तरावर ननममल भारत अनभयानाांतगमत मानहती, 
नर्क्षण व सांवाद ( IEC ) या घटकासाठी अनुज्ञये असलेल्या तरतुदीमधुन अदा करावी.  

 
८. ग्रामपांचायत ननवडीचे ननकष 
 या घटकाांतगमत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी ग्रामपांचायतींनी नववरणपत्र-अ मध्ये दर्मनवल्यानुसार 
अजम सादर करावा. या ननणमयात नवनहत केलेल्या वळेापत्रकाप्रमाणे सवम नजल्हा पनरषदाांनी प्रत्येक आर्मथक 
वषात गट नवकास अनधकारी याांचेमार्म त ग्रामपांचायतीकडून अजम मागवावते.  तथानप वगेवगेळ्या मांजुर ककवा 
ननयोनजत प्रकल्पामध्ये घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रकल्प सुरु असल्यास अर्ा ग्रामपांचायतीने 
अजम करू नयेत. प्राप्त झालेल्या सवम अजांची तपासणी उपमुख्य कायमकारी अनधकारी (ग्राम पांचायत) याांनी 
करावी व त्याअनुषांगाने मुख्य कायमकारी अनधकारी याांनी ननवडीबाबत ननणमय घ्यावा. 

 
९. ग्रामपांचायतींची ननवड पुढील ननकषाांवर करण्यात यावी.  

 
अ.क्र. बाब ननकष गुणदान एकूण गुण 

1 2 3 4 

1 करवसुली 0-20% =0 
21-40%=6 
41-80%=8 
81-99%=15 
100%=20 

20 

2 सांस्थात्मक र्ौचालय 
उपलब्धता 
(कायमस्वरुपी व 
सुक्स्थतीत ) 

ग्रामपांचायत कायालय (5 गुण) 
र्ालेय र्ौचालय (एकूण 10 गुण) 
मुलींसाठी (5) 
मुलाांसाठी (5) 

20 
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अ.क्र. बाब ननकष गुणदान एकूण गुण 
अांगणवाडी र्ौचालय (5 गुण) 

3 नदी काठच्या 
ग्रामपांचायती 

लोकसांख्या 
0-2,000 = 1 
2,001-4,000=2 
4,001-10,000=4 
10,001-15,000=8 
15,001  च्या वर=10 

10 

4 वयैक्क्तक र्ौचालयाची 
व्याप्ती. 

 

60-80% =20 
81-99% =30 
100% / ननममल ग्राम पुरस्कार  
ग्राम पांचायती = 40 

40 

5 सांत गाडगेबाबा ग्राम 
स्वच्छता अनभयान 
नवजेती ग्रामपांचायत 

 तालुका स्तर = 6 
नजल्हा/नवभाग = 8 
राज्यस्तर       = 10 

10 

  एकूण गुण 100 
 
10. या कायमक्रमाांतगमत ननवड केलेल्या ग्रामपांचायतीची ननवड यादी नजल्हा पनरषदेने तसेच पांचायत 
सनमती कायालयाने सूचना र्लकावर लावावी. तसेच गटनवकास अनधकारी याांचेमार्म त ग्रामपांचायतींना 
त्याांची ननवड झाल्याचे कळवाव.े तसेच नजल्हा सांकेतस्थळावरही ही यादी प्रनसध्द करावी. 

 
११. क्षमता बाांधणी कायमक्रम. 

 
ननममल भारत अनभयानाांतगमत घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापन या घटकासाठी ग्रामपांचायतीची 

ननवड झाल्यावर नवनवध उपाययोजना अांमलात आणण्यासाठी सवके्षण, कृती आराखडा, अांमलबजावणी, 
सांननयांत्रण, मुल्याांकन व देखभाल दुरुस्ती या प्रनक्रया आवश्यक आहेत. त्यासाठी नजल्हा पनरषद, पांचायत 
सनमती आनण ग्रामपांचायत या स्तवरावर क्षमता बाांधणी करावी करावी लागणार आहे. नजल्हा पनरषदेच्या 
मुख्य कायमकारी अनधकारी याांनी क्षमता बाांधणीसाठी प्रनर्क्षणाचा सनवस्तर आराखडा तयार करावा. 
प्रनर्क्षणासाठी मुख्य कायमकारी अनधकारी याांनी मुख्य सांसाधन केद्राांच े सहाय्य घ्याव े व प्रनर्क्षण 
आराखड्याची अांमलबजावणी करावी. 
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12. प्रनर्क्षणासाठी प्रामुख्याने पुढील घटक नवचारात घ्याव:े- 

 
अ) उप अनभयांता / र्ाखा अनभयांता / कननष्ट्ठ अनभयांता पाणी पुरवठा. 
ब) नवस्तार अनधकारी (पांचायत) 
क) सरपांच /ग्रामसेवक/ ग्रामपांचायतीचे सदस्य/ ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सनमतीचे सदस्य/       
      ग्राम   पांचायतीच ेपाणी पुरवठा कममचारी.   
 

13. ज्या ग्रामपांचायतींची या घटकाांतगमत ननवड झाली आहे, त्याांनी घनकचरा व साांडपाणी 
व्यवस्थापनाबाबत घ्यावयाच्या उपाययोजनाांबाबत बृहत आराखडा (मास्टर प्लॅन ) तयार करताना 
सावमजननक स्तरावरील उपाययोजना तसेच घरगुती (वयैक्क्तक) स्तरावरील उपाययोजना त्याच्या 
अांदाजपत्रकासह नवचारात घ्याव्यात. गावात तयार होणारा घनकचरा व साांडपाणी याांचे आरोग्यप्रद 
व्यवस्थापन होणे गावाच्या आरोग्याच्या दृष्ट्टीने महत्वाचे आहे. या व्यवस्थापनासाठी गावामध्ये समुनचत कमी 
खचाची तांत्रज्ञाने वापरावी लागतील. बृहत आराखडा व गाव नकार्ा तयार करताना पनरक्स्थतीनुसार 
नववरणपत्र-ब मध्ये दर्मनवलेली तांत्रज्ञाने लक्षात घेऊन ननयोजन कराव.े नमुना आराखडा नववरणपत्र – क 
प्रमाणे आहे. 

 
14. ग्रामसभचेी बृहत आराखड्याला मान्यता घेऊन तसा ठराव पानरत करुन प्रस्ताव 
(आराखडा/अांदाजपत्राका सह ) गट नवकास अनधकारी याांचेकडे पाठवावा. 

 
१५. ताांनत्रक व प्रर्ासकीय मान्यता 

 
घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनासाठीचा प्रस्ताव (बृहत आराखडा/अांदाजपत्राका सह ) उप 

अनभयांता, पाणी पुरवठा याांच्याकडे गट नवकास अनधकारी याांनी  पाठवावा. उप अनभयांता,पाणी पुरवठा याांनी 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्याांनतर बृहत आराखड्याची (अांदाजपत्रकासह) ताांनत्रक तपासणी करावी व योग्य प्रस्ताव 
नर्र्ारर्ींसह नजल्हा पनरषदेच्या पाणी पुरवठा नवभागाच्या कायमकारी अनभयांता याांना पाठवावा. कायमकारी 
अनभयांता,पाणी पुरवठा नवभाग याांनी या प्रस्तावास ताांनत्रक मान्यता देऊन उप मुख्य कायमकारी अनधकारी 
(ग्रापांचायत नवभाग) याांचेकडे पाठवावा. उप मुख्य कायमकारी अनधकारी (ग्रापांचायत नवभाग) याांनी या 
प्रस्तावास मुख्य कायमकारी अनधकारी,नजल्हा पनरषद याांचेकडून प्रर्ासकीय मान्यता देण्याची कायमवाही 
त्वनरत करावी. 
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१६. अांमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती 
 
या घटकाांतगमत योजनाांची अमांलबजावणी व योजना पूणम झाल्यावर त्याांची देखभाल दुरुस्ती ग्राम 

पांचायत / ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सनमत्या करतील. योजनाांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कें द्र / राज्य 
र्ासनाकडून कोणतेही अनुदान नदल े जाणार नाही. अांमलबजावणी करताना सांबांधीत ग्राम पांचायतीने / 
ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सनमतीने नजल्हा पनरषद लेखा सांनहतेमध्ये नवनहत केल्याप्रमाणे नननवदा 
प्रनक्रयेचा अवलांब करावा. 

 
१७. ननधी उपलब्धता व नवतरणाच ेटप्पे 

 
नजल्हा पनरषदेने गट नवकास अनधकारी याांचेमार्म त ग्राम पांचायतींना पुढीलप्रमाणे ननममल भारत 

अनभयानाांतगमत उपलब्ध ननधीतून अनुदान नवतरीत कराव.े या घटका अांतगमत कें द्र व राज्य र्ासनाच्या 
नहश्याचे अनुदान ग्रामपांचायतींना पुढीलप्रमाणे 3 हप्त्यात नवतरीत कराव.े 

 

अ.क्र. बाब ननकष गुणदान एकूण गुण 

1 प्रथम 40% प्रर्ासकीय मान्यता नदल्यानांतर अग्रीम 

2 दुसरा 40% प्रथम हप्त्याच्या 80% खचम झाल्याचा                
मुल्याांकन दाखला उप अनभयांता, 
ग्रा.पा.पु. पांचायत सनमती याांनी 
नदल्यानांतर. 

3 नतसरा 20% अांनतम मुल्याांकन दाखला उप 
अनभयांता, ग्रानमण पाणी पुरवठा, 
पांचायत सनमती याांचेकडून प्राप्त 
झाल्यावर 

 
18. घरगुती (वयैक्क्तक) स्तरावरील उपाययोजनाांसाठी कें द्र/राज्य र्ासन याांचेकडून कोणतेही अनुदान 
नदले जाणार नाही. घरगुती स्तरावरील उपाययोजनाांसाठी वयैक्क्तक कुटुांबाला ककवा  दोन ते तीन 
कुटुांबाला नमळून ग्रामपांचायतीच्या उत्पन्नातून अनुदान देण्यचा ननणमय ग्रामपांचायती घेऊ र्कतील, तसा 
उल्लेख ग्रामपांयातीने बृहत आराखड्यात नमूद करावा. 
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१९. ताांनत्रक सहाय्य व सांननयांत्रण 

घनकचरा व साांडपाणी या घटकाचा समावरे् ननममल भारत अनभयानाांतगमत असल्यामुळे सदरील 
अनभयानासाठी नवनहत असलेल्या सांस्थीय रचनेमार्म त म्हणजेच नजल्हा पनरषदेच्या मुख्य कायमकारी 
अनधकारी याांच्या ननयांत्रणाखालील नजल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षाने या घटकाांतगमत अांमलबजावणी 
/सननयांत्रण व मुल्यमापन कराव.े मात्र सदरील कामाच्या ताांत्रीक ( एम.बी. रेकॉडीग सहीत ) ग्रामीण पाणी 
पुरवठा नवभाग, नजल्हा पनरषद याांचे सहाय्य घेण्यात याव.े 
 
२०. वळेापत्रक  

घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थानाअांतगमत उपाययोजनाांची ग्रामपांचायतींची मागणी, ताांनत्रक 
तपासणी, बृहत आराखडा, ताांनत्रक व प्रर्ासकीय मान्यता, अांमलबजावणी इत्यादीचे वळेापत्रक 
पुढीलप्रमाणे राहील.  
 

टप्पा कायमवाही नवनहत कालावधी 

1 2 3 

ननयोजन टप्पा ग्रामपांचायतीने अजम सादर करणे 30 एनप्रल पयंत 

ग्रामपांचायतींची ननवड करणे 10 मे पयंत 

ताांनत्रक व प्रर्ासकीय मान्यता देणे 30 जुन पयंत 

अांमलबजावणी टप्पा उपाययोजनाांची नननवदा प्रनक्रया पूणम 
करणे. 

ऑगस्टपयंत 

प्रत्यक्ष कामास सुरुवात सप्टेंबर 

काम पूणम करणे  जानेवारीपयंत 

बहीगमन टप्पा उपाययोजनाांची देखभाल दुरुस्ती सुरु रे्ब्रवुारी 
 
21. कृती आराखड्यामध्ये सामानवष्ट्ट मान्य योजना एका वषात पूणम करणे अपेनक्षत आहे. तथानप, कृती 
आराखड्यातील मान्य योजना एका वषात पूणम करणे र्क्य नसल्यास  पुढील वषाच्या कृती आराखड्यामध्ये 
आपोआप प्रगतीपथावरील योजना म्हणनू समानवष्ट्ट होतील.   
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22.  तथानप सांपुणम स्वच्छता अनभयानातील कामे अपुणम असल्यास त्याांना सांपणुम स्वच्छता अनभयानातील 
तरतुदीनुसार म्हणजेच कें द्र व राज्य र्ासनाचे अनुक्रमे 60% व 20% अथमसहाय्य मांजुर करण्यात येईल व 
ग्रामपांचायतीचा नहस्सा 20% राहील. 

सदर र्ासन ननणमय ननयोजन नवभागाच्या अनौपचानरक सांदभम क्र. 90/1443 नद.6.3.2013 अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार  व नवत्त  नवभागाच्या अनौपचानरक सांदभम क्र.454/व्यय-3  नद.26.7.2013 अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार ननगमनमत करण्यात येत आहे.   

सदर र्ासन ननणमय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201308211744110428 असा आहे. हा आदेर् नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार व नावाने.  
 
 
 
 
 
 उपसनचव, महाराष्ट्र र्ासन 
 
 
प्रत, 

1) मा. राज्यपाल महोदयाांचे सनचव. 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचव. 
3) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव. 
4) सवम मा. मांत्री महोदयाांचे खाजगी सनचव 
5) सवम मा. राज्यमांत्री महोदयाांचे खाजगी सनचव 
6) नवधानसभा व नवधान पनरषदेच ेसवम सदस्य. 
7) महासांचालक, मानहती व जनसांपकम  महासांचालनालय. मुांबई. 
8) नवभागीय आयुक्त, सवम. 
9) सांचालक/अनतनरक्त सांचालक,वासो,नसबीडी बेलापूर. 
10) नजल्हानधकारी तथा सदस्य सनचव, नजल्हा ननयोजन सनमती, सवम. 
११) मुख्य कायमकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद, सवम. याांना नवनांती करण्यात येते की, त्याांनी सदर आदेर् 
सवम ग्रामपांचायतींच्या ननदर्मनास आणावते. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१२) उपमुख्य कायमकारी अनधकारी (पांचायत), नजल्हा पनरषद, सवम. 
१३) ननयोजन नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
14)  नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
15) पाणी पुरवठा नवभागातील सवम पयमवके्षीय अनधकारी व सवम कायासने. 
16) ननवड नस्ती, पापु-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
र्ासन ननणमय  क्रमाांक  ननभाअ 2012 /प्र.क्र. 273  / पापु-16, नद.  21 ऑगस्ट, 2013. 

नववरणपत्र-अ 



शासन ननर्णय क्रमाांकः ननमणल 2012/प्र.क्र. 273 /पाप-ु16 

 

पषृ्ठ 19 पैकी 10  
 

अजाचा नमुना 
 

                             क्रमाांक ------------- 
                  ग्रामपांचायत --------- 
         पांचायत सनमती ----- 
                                                         नजल्हा पनरषद ------- 
                                                         नदनाांक ----- 
प्रनत, 
मा. मुख्य कायमकारी अनधकारी , 
नजल्हा पनरषद,  
[मार्म त:- गट नवकास अनधकारी, पांचायत सनमती ---------] 
 
नवषय :- घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी ननममल भारत  
             अनभयानाांतगमत उपलब्ध  नननधतून अनुदान  प्राप्त करण्यासाठी अजम. 
 

मा. महोदय,  
--------  या ग्रामपांचायतीसाठी घनकचरा व साांडपाणी  व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी 

ननममल भारत अनभयानाांतगमत उपलब्ध  नननधतून अनुदान  प्राप्त करण्यासाठी अजम करण्यात येत आहे.  
2.        या कायमक्रमाांतगमत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी जे ननकष नवहीत केल े आहेत त्या 

ननकषाांबाबतची मानहती पढुील प्रमाणे आहे.  

अ.क्र. बाब ननकष गुणदान एकूण गुण 

1 2 3 4 

1  
करवसुली 

0-20% =0 
21-40%=6 
41-80%=8 
81-99%=15 
100%=20 

2
0 

2 सांस्थात्मक 
र्ौचालय 
उपलब्धता 
(कायमस्वरुपी व 

ग्रामपांचायत कायालय (5 गुण) 
र्ालेय र्ौचालय (एकूण 10 गुण) 
मुलींसाठी (5) 
मुलाांसाठी (5) 

2
0 
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सुक्स्थतीत ) अांगणवाडी र्ौचालय (5 गुण) 

3 नदी काठच्या 
ग्रामपांचायती 

लोकसांख्या 
0-2,000 = 1 
2,001-4,000=2 
4,001-10,000=4 
10,001-15,000=8 
15,001  च्या वर=10 

1
0 

4 वयैक्क्तक 
र्ौचालयाची 
व्याप्ती. 

 

60-80% =20 
81-99% =30 
100%/ननममल ग्राम पुरस्कार ग्राम   
पांचायती = 40      

4
0 

5 सांत गाडगेबाबा 
ग्राम स्वच्छता 
अनभयान नवजेती 
ग्रामपांचायत 

 तालुका स्तर = 6 
नजल्हा/नवभाग = 8 
राज्यस्तर       = 10 

1
0 

  एकूण गुण 1
00 

 
असे प्रमाणीत करण्यात येते की, घनकचरा व साांडपाणी व्यवस्थापनासाठी अन्य योजनेतून ननधी 

उपल्बध नाही. 
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बृहत आराखडा व गाव नकार्ा तयार करताना पनरक्स्थती नुसार नवचारात घ्यावयाची तांत्रज्ञाने 
 
गावाांत तयार होणारे घनकचरा व साांडपाणी  याांचे आरोग्यप्रद व्यवस्थापन होणे गावाच्या 

आरोग्याच्या दृष्ट्टीने महत्वाचे आहे. या व्यवस्थापनासाठी गावामध्ये समुनचत अल्पमुल्य तांत्रज्ञाने वापरावी 
लागतील. गाांव कृती आराखडा व गाांव नकार्ा तयार करताना पनरक्स्थतीनुसार खालील तांत्रज्ञाने लक्षात 
घेऊन ननयोजन कराव ेलागेल.  

 
घनकचरा : घरात, व्यवसायात, उद्योगात ननरुपयोगी म्हणनू बाजुला काढुन टाकल्या जाणाऱ्या 

सेंनद्रय व असेंनद्रय वस्तूना घनकचरा म्हणनू सांबोधले जाते. या मध्ये हॉस्पीटल इत्यादीमधील दूनषत व 
रासायननक कचऱ्याचा वगेळा नवचार करावा लागेल.  

 
साांडपाणी : वापरलेल्या आनण आवश्यकता नसलेल्या स्वयांपाक घर, स्नानगृह, कपडे धुणे इत्यादी 

मधुन येणाऱ्या पाण्याला साांडपाणी असे म्हणतात. साांडपाण्यामध्ये र्ौचालयातुन येणारे पाणी अांतभूमत 
असणार नाही. त्याचे व्यवस्थापन वगेळे कराव ेलागेल.  

 
साांडपाणी व्यवस्थापन 
साांडपाणी व्यवस्थापनासाठी घरगुती पातळीवर व सावमजननक पातळीवर कृती कायमक्रम आखावा 

लागेल. त्यासाठी प्रामुख्याने खालील तांत्रज्ञानाांचा प्रामुख्याने नवचार करावा लागेल.  
र्क्य नततका घरपातळीवरील साांडपाणी व्यवस्थापनावर भर देणे योग्य ठरेल. प्रत्येक कुटुांबाने 

स्वत:च्या साांडपाण्याची व्यवस्था स्वांत:च लावल्यास   ' रु्न्य सावमजननक साांडपाणी ' ही सांकल्पना आदर्म 
ठरेल. ते र्क्य न झाल्यास कमीत कमी सावमजननक साांडपाणी ही सांकल्पना गावाच्या नहताची होईल. 
सावमजननक साांडपाणी व्यवस्थापन ही सांबांनधत स्थाननक स्वराज्य सांस्थेची जबाबदारी राहील. या करीता 
आवश्यक आर्मथक तरतूद, मनुष्ट्यबळ कायमननयोजन व अांमलबजावणी याांचा नवचार ग्रामपांचायतीने 
करावयाचा आहे.  

 
 
 
घरपातळीवर वापरण्यासाठी तांत्रज्ञाने :- 
घरपातळीवर साांडपाणी व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त तांत्रज्ञाने सांबांनधत घराांपयंत पोहोचनवणे 

आवश्यक आहे. या करीता उपयुक्त तांत्रज्ञाने पुढीलप्रमाणे आहेत. 
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अ) पाईप्ड रुट झोन पध्दतीसह परसबाग :- घराभोवती मोकळी जागा उपलब्ध असल्यास या 

पध्दतीचा वापर करुन अत्यांत आरोग्यप्रदनरत्या साांडपाणी व्यवस्थापन होईल त्यामधूनच त्या कुटुांबाला 
भाजीपाला, र्ळभाज्या, र्ळे इत्यादी नमळु र्कतील. या पध्दतीमध्ये साांडपाणी गाळकुां डीमार्म त भोके 
पाडलेल्या पाईप सरळ झाडाांच्या मुळाांपयंत जातो व कोठेही दलदल होत नाही.  

 
ब) साधी परसबाग :- घराभोवती मोकळी जागा असल्यास या पध्दतीमध्ये साांडपाणी गाळकुां डी 

मार्म त पाटाद्वारे वाफयाांमध्ये सोडल े जाते. मात्र या पध्दतीमधे जास्त पाणी झाल्यास वाफयाांमध्ये व 
झाडाजवळ दलदल होऊ र्केल. या पध्दतीमध्येदेखील भाजीपाला, र्ळभाज्या व र्ळाांची प्राप्ती कुटुांबाला 
होऊ र्केल.  

 
क) पाझरखड्डा : घराभोवती परसबागेसाठी मोकळी जागा नसल्यास व साांडपाण्याचे प्रमाण जास्त 

असल्यास पाझरखड्डयाद्वारे पाणी जनमनीमध्ये मुरनवणे योग्य ठरते. पाझरखड डा जाळीदार वीटकामाने 
बाांधला जातो व त्यामध्ये गाळकुां डीमार्म त साांडपाणी सोडल े जाते. हे पाणी पाझरखड्डयामधुन हळूहळू 
जनमनीमध्ये मुरते.  

 
ड) र्ोषखड्डा :- घराभोवती परसबागेसाठी जागा उपलब्ध नसल्यास व घरातनू येणारे साांडपाणी 

मयानदत असल्यास र्ोषखड्डयाद्वारे पाणी जनमनीत नजरनवले जाऊ र्कते यामुळे पाणी उघडयावर वाहणार 
नाही. यामध्ये जनमनीत योग्य मापाचा खड्डा करुन त्यामध्ये दगडगोटयाांची भर घालून त्या खड्डयामध्ये पाणी 
सोडल ेजाते. खड्डा वरुन झाकला जातो.  

 
सावमजननक पातळीवर वापरासाठी तांत्रज्ञाने :- ज्या घराांच्या साांडपाण्याचे घराच्या पनरसरात 

व्यवस्थापन होऊ र्कणार नाही, ते साांडपाणी सावमजननक साांडपाण्याच्या स्वरुपात बाहेर येईल. या 
साांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी ग्रामपांचायतीची असेल. ग्रामपांचायत हिीत पनरक्स्थतीनुसार 
गावकृती आराखडयामध्ये योग्य पयाय अांतभुमत कराव ेया करीता ग्रामपांचायतीला खालील पयाय उपलब्ध 
असतील.  

 
जागेवर सावमजननक साांडपाणी व्यवस्थापन :- गावामध्ये सावमजननक नळकोंडाळी, सावमजननक 

हातपांप अथवा नवनहरी असल्यास त्या नठकाणी साांडपाणी तयार होते. या साांडपाण्यासाठी दोन पयाय अस ू
र्कतील.  
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अ) वृक्षारोपण : पनरसरात मोकळी जागा उपलब्ध असल्यास या पाण्याचा उपयोग करुन वृक्षारोपण 
कराव.े  

 
ब) सावमजननक पाझरखड्डा : त्या पनरसरात मोकळी जागा उपलब्ध नसल्यास त्या नठकाणी 

सावमजननक पाझरखड्डा  करता येऊ र्केल. हा खड्डा 9 इांच जाळीदार वीटकामाने गोल आकाराचा सुमारे 
पाांच रु्ट व्यासाचा करुन त्यावर चेंबर कव्हर टाकावी. या खड्डयामध्ये गाळकुां डीमार्म त साांडपाणी सोडाव.े  

 
अन्यत्र सावमजननक साांडपाणी व्यवस्थापन :- सावमजननक साांडपाण्याचे जागेवर व्यवस्थान करणे 

र्क्य नसल्यास ते पाणी अन्यत्र वाहुन नेऊन त्याचे व्यवस्थापन कराव े लागेल.  सावमजननक साांडपाणी 
वगेवगेळया पध्दतींच्या गटराांमधुन अन्यत्र वाहुन नेण्याची व्यवस्था ग्रामपांचायतीमार्म त केली जाते. मात्र हे 
पाणी गाांवाबाहेर नेल्यावर ते साांडपाणी नदीनाले, तलाव इत्यादीमध्ये तसेच सोडले जाते अथवा त्याचे त्याच 
नठकाणी डबके तयार होते. हे आरोग्याच्या दृष्ट्टीने धोकादायक आहे. हे टाळण्यासाठी या पाण्यावर अांनतम 
प्रनक्रया होणे आवश्यक आहे.  

सावमजननक पाझर खड्डा-गटारात येणारे साांडपाणी मयादीत घरातून ( 15-20 ) 
येत असल्यास ते पाणी त्या गटाराच्या रे्वटी सुमारे 5 रू्ट व्यासाचा व 3 रु्ट खोलीचा वीट 

बाांधकामाचा गोल खड्डा सावमजननक पाझर खड्डा म्हणनु करता येवू र्केल. 
 
साांडपाणी क्स्थरीकरण तळे : अर्ा अांनतम प्रनक्रयेसाठी साांडपाणी क्स्थरीकरण तळयाचा वापर योग्य 

ठरतो. या पध्दतीमध्ये हे साांडपाणी एकापूढे एक अर्ा जोडलेल्या तीन तळयाांच्या समुहामधून सोडल ेजाते. 
प्रथम पाणी ननवातीय तळयामध्ये जाईल. तेथून ते सांनमश्र प्रनक्रया तळयामध्ये जाईल व रे्वटी पनरपक्वता 
तळयामध्ये जाईल. पनरपक्वता तळयातुन बाहेर येणारे पाणी रु्ध्द आनण खत नमनश्रत असेल. हे पाणी 
ग्रामपांचायतीने बाग अथवा रे्तीसाठी वापराव े हे पाणी जवळच्या रे्तकऱ्याांना रे्तीसाठी देऊन 
ग्रामपांचायतीस उत्पन्न नमळू र्केल.  

  गावाच्या भौगोनलक  उतारानुसार पाणी एकापेक्षा जास्त नठकाणी उताराने जात असल्यास 
एकापेक्षा जास्त नठकाणी साांडपाणी क्स्थरीकरण तळे योजना कराव्या लागतील. 

 उताराच्या नदरे्ने ओढया अगोदर जागा उपलब्ध न होवू र्कल्यास ओढयातच एका खाली एक 
अर्ा पध्दतीने 3 अथवा जास्त बांधारे घालुन साांडपाणी अडनवल्यास ते पाणी क्स्थर, स्वच्छ व सुरनक्षत होव ू
र्केल. रे्वटच्या बांधाऱ्यातून ते पाणी रे्तीच्या वापरासाठी देता येईल. हे बांधारे तात्पुरते, वनराई पध्दतीने 
अथवा प्रचनलत पध्दतीच ेअसू र्कतील. 
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घनकचरा व्यवस्थापन : गावात तयार होणाऱ्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन होणे आरोग्याच्या दृष्ट्टीने 
आवश्यक आहे. गावाांत तयार होणारा घनकचरा चार मुख्य प्रकारात नवभागता येतो.  

 
अ) जैनवक नवघटनक्षम (सेंनद्रय-ओला) 
ब) जैनवक नवघटनास अपात्र (असेंनद्रय-सुका)  
क) ननष्ट्क्रीय (धुळ, माती, दगडगोटे, राख, इ.) 
ड) धोकादायक कचरा (रुग्णालयीन, रासायननक इ.) 
 
हे लक्षात घेऊन व्यवस्थापनाच्या सोयीच्या दृष्ट्टीने कचऱ्याचे उद्भवाच्या जागीच वगीकरण करणे 

आवश्यक आहे. गाांवातील कचरा प्रामुख्याने घरातच तयार होतो हे लक्षात घेऊन प्रत्येक घरामध्येच ओला व 
सुका अस ेवगीकरण  झाल्यास व्यवस्थापन सोईच ेहोते. हे लक्षात घेऊन घराांमध्येच कचरा वगीकरण होऊन 
कचरा गोळा करण्याची यांत्रणा ग्रामपांचायतीने प्रस्थानपत करणे गरजेचे आहे.  

    याचबरोबर या कचऱ्याच्या अांनतम व्यवस्थापन प्रनक्रयेचा नवचार होणे गरजेचे आहे. 
ग्रामपांचातीकडील उपलब्ध मनुष्ट्यबळ व आर्मथक क्षमता लक्षात घेऊन कचरा व्यवस्थापन प्रामुख्याने घर 
अथवा कुटुांबपातळीवर होणे आदर्म होईल. तसे झाल्यास ' रु्न्य सावमजननक कचरा ' अथवा कमीत कमी 
सावमजननक कचरा  अर्ी क्स्थती  गावामध्ये ननमाण होणे नहताचे आहे. म्हणनु घनकचऱ्यावर अांनतम प्रनक्रयेची 
योजना दोन पातळयाांवर राबवावी लागेल.   

1. घरपातळीवर,  2. सावमजननक पातळीवर  
गावाच्या कृती आराखडा तयार करताना या दृष्ट्टीने ननयोजन आवश्यक आहे.  

 
1. घरपातळीवर घनकचरा व्यवस्थापन - घरपातळीवर कचरा व्यवस्थापनासाठी पुढील पयाय 

वापरता येतील  
 
अ. घरातच घनकचरा वगीकरण : हा महत्त्वाचा  टप्पा आहे. यामध्ये असेंनद्रय कचरा पुनवापर 
 ककवा  पुनचमनक्रकरणासाठी जाईल. सेंनद्रय कचऱ्यावर घरपातळीवर प्रनक्रयेसाठी पुढील पयाय 

उपलब्ध आहेत.  
 
      ब)  पाळीव प्राण्यासाठी खादय: ओला कचरा ताजा असल्यास गुराांसाठी खाद्य म्हणनु वापरात 

येईल. 
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     क)  कां पोस्ट खत घरगुती खतखड्डा : गरजेप्रमाणे 3 ते 4 रु्ट लाांबीरुां दीचा व 3 रु्ट खोलीचा 
खड्डा करुन त्यामध्ये कचरा, रे्ण व माती याचे आलटून पालटुन थर टाकुण खड्डा भरल्यास सुमारे 5-6 
मनहन्यामध्ये त्यात खत तयार होऊन ते रे्तीसाठी वापरात येईल.  

वीटकाम करुन खतखड्डा करता येईल. हा खड्डा गोलाकार असल्यास नटकाऊ  होतो. त्याचा व्यास 
सुमारे 3 ते 4 रु्ट व खोली 3 रु्ट असावी. वीटकामामुळे खड्डा ढासळत नाही व वारांवार वापरता येतो.  

     ड)  नाडेप खत टाकी : या मध्य े कां पोस्स्टग अथवा खत ननर्ममती प्रनक्रया जनमनीच्यावर टाकी 
बाांधुन केली जाते या पध्दतीमध्ये खत जास्त चाांगल्या प्रतीचे नमळते ही टाकी सुमारे 3 रु्ट उांचीची सुमारे 4 
रु्ट रुदीची व गरजेप्रमाणे लाांबीची बाांधली जाते.  

     ई)  गाांडुळ खत ननर्ममती : ओल्या कचऱ्याचे उत्कृष्ट्ट खतात रुपाांतर करण्यासाठी गाांडुळाांचा 
उपयोग या पध्दतीत केला जातो. घरगुती वापराकरीता योग्य आकाराची चार कप्प्याांची टाकी योग्य ठरते.  

    र्)  बायोगॅस प्लटँ : कुटुांबाकडे बायोगॅस प्लॅट असल्यास घरातील ओला कचरा बायोगॅस प्लँट 
मध्य ेटाकता येतो. यामुळे बायोगॅसही नमळेल व खतदेखील वाढेल.  

 
2. सावमजननक पातळीवर घनकचरा व्यवस्थापन :- सावमजननक घनकचऱ्याच्या योग्य 

व्यवस्थापनासाठी ग्रामपांचायतीने खालील टप्प्याांनुसार उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  
 
अ) झाडलोट व्यवस्था 
ब) कचरा एकत्रीकरण 
क) कचरा वाहतुक व्यवस्था 
ड) कचऱ्यावर अांनतम प्रनक्रया व्यवस्था 
    पनहल्या तीन टप्प्याांबाबत प्रत्येक ग्रामपांचायतीत मनुष्ट्यबळ, साधने व वाहतुक व्यवस्था याांचा 

नवचार, कचऱ्याचे प्रमाण, वस्तीचे क्षते्रर्ळ, रस्ते इ. लक्षात घेऊन करावा. यामध्ये कचरा गोळा करणे व 
वहन इ. च ेननयोजन आवश्यक आहे.  

कचरा प्रनक्रया स्थळ :- कचऱ्यावर अांनतम प्रनक्रयेसाठी सवमप्रथम गावाबाहेर योग्य जागा ननधारीत 
करुन सदर जागेसाठी कुां पण व रस्ता याांची सोय करावी लागेल. ननधारीत जागेवर अांनतम प्रनक्रयेसाठी 
पुढील पयाय असतील.  

ओला व सुका कचरा कचरा याांच्या वगीकरणाची व्यवस्था झाल्यास चाांगले होईल. सुका कचरा 
पुनचमक्रीकरणासाठी द्यावा. ओला कचऱ्याचे व्यवस्थापन पुढील प्रमाणे कराव.े  

अ. कां पोस्ट खड्डा :- हे खडे्ड 3 रु्ट खोल सुमारे 4 रु्ट रुां द व गरजेप्रमोण लाांबीचे असावते. खड्डयाांची 
सांख्या खत होण्यासाठी सुमारे 6 मनहने लागतात हे लक्षात घेउुन ठरवावी. खडे्ड कचरा व माती याांचे 
आलटुन पालटुन थर टाकुन भराव ेसवात वरचा थर मातीचा द्यावा खत होण्यासाठी ओलसरपणा 
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आवश्यक आहे. त्यासाठी अधुनमधुन पाणी कर्पडण्याची सोय करावी लागेल. कचऱ्यामध्ये काही 
प्रमाणात असेंनद्रय भाग असण्याची श्यक्यता असल्यामुळे तयार खत चाळुन त्या खताची नवक्री 
करावी.  हे ग्रामपांचायतीस उत्पन्न असेल.  
ब)  बाांधीक कां पोस्ट खडे्ड :- साधारणपणे 5 ते 6 रू्ट व्यासाचे व 3 रू्ट खालीचे वीट बाांधकामाचे 

गोल खडे्ड कायमस्वरुपी बाांधता येतील. त्याांची सांख्या गरजेप्रमाणे राहील. 
क) नाडेप खत टाकी :- ही टाकी जनमनीच्या वर बाांधली जाते. सावमजननक कचऱ्यासाठी गरजेनुसार 

या टाकीची लाांबी ठेवावी लागेल. तसेच टाकी भरल्यावर खत होण्यासाठी तीन मनहन्याांचा कालावधी 
लागत असल्यामुळे गरजेप्रमाणे टाक्याांची सांख्या ठेवावी टाकीची उांची 3 रु्ट, रुां दी सुमारे 4 रु्ट व लाांबी 
गरजेप्रमाणे ठेवावी टाकी भरताना कचरा व माती याांचे थर आलटुन पालटुन टाकाव ेरे्वटचा थर मातीचा 
असावा. खत होण्यासाठी ओलसरपणा आवश्यक असल्याने अधून मधुन पाणी मारण्याची व्यवस्था करणे 
आवश्यक आहे. खत तयार   झाल्यावर खत चाळुन त्याची नवक्री करावी. हे ग्रामपांचायतीस उत्पन्न असेल.  

ड) गाांडुळ खत प्रनक्रया :- ग्रामपांचायत पातळीवर गाांडुळ खत प्रनक्रया करताना तीन पध्दतींनी करता 
येऊ र्केल     

1. ढीग पध्दतीने   2. चार कप्पे टाकी पध्दतीने   3. एक टाकी पध्दतीने  
    ढीग पध्दतीमध्ये देखभालीची काटेकोर व्यवस्था लागेल. एक टाकीपध्दतीमध्ये टाकी 1-2 

नदवसाांतच भरुन टाकावी लागेल. त्या प्रमाणामध्ये टाक्याांची एकुण सांख्या कचऱ्याच्या प्रमाणामध्ये ठेवावी 
लागेल. चार कप्प्याांच्या टाकीची पध्दत देखभालीच्या दृष्ट्टीने सोयींची ठरेल. गाांडुळ खत प्रनक्रयेच्या जागेवर 
सावली असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्ट्टीने छपराची व्यवस्था करावी लागेल. तसेच ओलेपणासाठी पाण्याची 
उपलब्धता पहावी लागेल.  

ई) सुकाकचरा पुनवापर व पुनचमनक्रकरण :- वगेळया केलेल्या सुक्या कचऱ्यातील कागद, कापड, 
कचध्या, प्लास्टीक कॅरी बगॅ इ. च्या  पुनवापर अथवा पुनचमक्रीकरणातुन घरपातळीवर अथवा गट पातळीवर 
ननवन वस्त ु तयार करता येऊ र्कतील. याची आर्मथक बाजु नवचारात घेऊन योग्य ताांनत्रक सल्ल्यानांतर 
अर्ा योजना ग्रामपांचायत राबव ुर्केल.  

 घराघरातुन गोळा करण्यात आलेला व प्रनक्रयास्थळावर वगेळा केलेला सुका कचरा त्याच्या काच, 
धात,ु प्लॅस्टीक, कागद वगैरे प्रकाराांनुसार वगेळा साठवुन भांगार व्यावसानयकाांमार्म त नवक्री करुन 
पुनचमक्रीकरणासाठी पाठनवता येईल. या नवक्रीतुन ग्रामपांचायतीस उत्पन्न नमळेल.  

     इ) र्ास्त्रीय पध्दतीने भमूी भराव :-  ज्या अजैनवक घनकचऱ्याचे पुनवापर अथवा 
पुनचमक्रीकरणाद्वारे  व्यवस्थापन र्क्य नसेल अर्ा कचऱ्याचे व्यवस्थापन ग्रामपांचायतीने र्ास्त्रीय पध्दतीने 
भमुी भराव करुन  अमलात आणाव.े  

 
------------ 
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नववरणपत्र क 
नमुना बृहत आराखडा 

(हाती घ्यावयाचे उपक्रम) 
 

अ
.क्र. 

घनकचरा व्यवस्थापन साांडपाणी व्यवस्थापन 

1
. 

घरगुती (वयैक्क्तक) स्तरावर  1) घरगुती (वयैक्क्तक) स्तरावर  

 अ) पाळीव प्राण्यासाठी खाद्य, ओला 
कचरा ताजा असल्यास गुराांसाठी खाद्य 
म्हणनू वापरणे. 

ब) खतखड्डा घरगुती  =  एकूण सांख्या 
क) बाांधीव खतखड्डा  = एकूण सांख्या 
ड) नाडेप खतटाकी (लहान) =  एकूण 

सांख्या 
इ) गाांडुळ खत टाकी (लहान) = एकूण 

सांख्या 
(चार कप्पे) 

(अ) परसबाग पाईपड रुट झोन व 
गाळकुां डीसह = एकूण सांख्या. 
(ब) परसबाग साधी गाळकुां डीसह = 

एकूण सांख्या 
(क) घरगुती पाझरखड्डा = एकूण सांख्या 
(ड) घरगुती र्ोषखड्डा = एकूण सांख्या 

2
. 

सावमजननक स्तरावर सावमजननक स्तरावर 

 अ) कचरा एकनत्रकरण व्यवस्था दररोज 
1) प्रत्येक घरातून 
2) दुकाने 
3) कायालये / सांस्था 
4) बाजार / माकेट 
ब) रस्ते / सावमजननक स्थळे / 

सावमजननक पनरसर येथील झाडलोट 
व्यवस्था दररोज. 

क) कचरा वाहतूक दररोज  
(वरील अ / ब साठी अनुदान अनुज्ञये 

अ) अन्यत्र साांडपाणी व्यवस्थापन. 
साांडपाणी गावाबाहेर नेऊन नदी / नाले 
/ तलाव / इत्यादीमध्ये सोडण्यापूवी 
त्याांच्या आधी बाांध घालून त्या आधारे 
अांनतम प्रनक्रया करुन त्याचा पुनमवापर  
करुन सोडणे (एकूण सांख्या)  
ब) जागेवर साांडपाणी व्यवस्थापन 
1) वृक्षारोपण (एकूण सांख्या) 
2) सावमजननक पाझरखड्डा (एकूण 

सांख्या) 
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नाही.) 
ड) कच-यावर अांनतम प्रनक्रया व्यवस्था 
1) ननधानरत कचरा प्रनक्रया स्थळ  
2)) खतखड्डा 
3) बाांधीव खड्डा 
4) नाडेप खत टाकी (लहान) 
5) नाडेप खत टाकी (मोठी) 
6) गाांडुळ खत टाकी (मोठी) (चार कप्पे) 
7) र्ास्त्रोक्त पध्दतीने भमूी भराव. 

क) साांडपाणी क्स्थरीकरण तळे 
(लोकसांख्यानुरुप) 
नवकें द्रीत (एकूण सांख्या) 

 
 

---------------- 
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