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प्रस्तावना :
महाराष्ट्र राज्यात ग्रामीण स्वच्छतेची व्याप्ती वाढभवण्यासाठी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता
ऄभभयान ऄभधक पभरणामकारकभरत्या राबवून ते सवग ग्रामीण कुिु ं बांपयंत पोहचभवणे अवश्यक अहे . त्या
ऄनुषंगाने ईपरोक्त वाचा येथील सवग र्ासन भनणगय ऄभधक्रभमत करुन संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता
ऄभभयान सन 2018-19 साठी मागगदर्गक सूचना भनगगभमत करण्याची बाब र्ासनाच्या भवचाराधीन होती.

र्ासन भनणगय:
2.

सन 2018-19 या वषासाठी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांतगगत घेण्यात येणाऱ्या

स्पधेच्या ऄनुषंगाने खालीलप्रमाणे सवगसमावेर्क सूचना भनगगभमत करण्यात येत अहे त :संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांतगगत सभमतीची रचना पुढीलप्रमाणे ऄसेल :(ऄ)

राज्यस्तरीय ईच्चाभधकार सभमती:राज्यस्तरीय ईच्चाभधकार सभमती मा. मंत्री ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांच्या ऄध्यक्षतेखाली व

मा. राज्यमंत्री ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांच्या सह ऄध्यक्षतेखाली राभहल. या सभमतीमध्ये 1) ग्राम
भवकास, 2) भवत्त, 3) र्ालेय भर्क्षण, 4) सावगजभनक अरोग्य, 5) जलसंधारण, 6) वने, 7) सामाभजक
न्याय व भवर्ेष सहाय्य, 8) ईच्च व तंत्र भर्क्षण 9) पयावरण व 10) मभहला व बाल भवकास भवभागाचे
ऄपर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव हे सदस्य राहतील व ऄपर मुख्य सभचव, पाणी पुरवठा व
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स्वच्छता भवभाग हे सदस्य सभचव राहतील. अवश्यकता भासल्यास ऄन्य भवभागाच्या ऄभधका-यांचा या
सभमतीमध्ये समावेर् करण्यात येइल.
(ब)

भजल्हास्तरीय संभनयंत्रण सभमती:भजल्हा स्तरावर मा. पालकमंत्री यांच्या ऄध्यक्षतेखाली भजल्हास्तरीय संभनयंत्रण सभमती राभहल,

ज्यामध्ये पालक सभचव, ऄध्यक्ष ( भजल्हा पभरषद), भजल्हाभधकारी, ईप मुख्य कायगकारी ऄभधकारी ( पाणी
व स्वच्छता ), सावगजभनक अरोग्य, मभहला व बालभवकास, सामाभजक न्याय व भवर्ेष सहाय्य, पाणी
पुरवठा व स्वच्छता, माभहती व जनसंपकग आत्यादी भवभागाचे पदाभधकारी व ऄभधकारी हे

सदस्य

राहतील व मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद हे सदस्य सभचव राहतील.
3.

ऄभभयान पूवत
ग यारी, ग्रामपंचायती तपासणीसाठी तयारी व तपासणी कायगक्रम:-

(i)

भदनांक 01 मे ते १5 मे:या ऄभभयानाची सुरुवात भदनांक 1 मे पासून करावी. भदनांक 1 मे रोजी ऄभभयानाची घोषणा

झाल्यानंतर त्यापुढील कालावधीमध्ये मा. मंत्री ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) हे राज्यस्तरावर अभण मा.
पालकमंत्री हे भजल्हास्तरावर बैठका घेउन ऄभभयानाची ऄंमलबजावणी यर्स्वीपणे करण्याचे अवाहन
करतील.
या कालावधीमध्ये मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद यांच्या मागगदर्गनानुसार गि
भवकास ऄभधकारी हे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामभवकास ऄभधकारी
व सवग संबभधतांची सभा तालुका स्तरावर अयोभजत करतील. सदर सभेस संबंभधत मा. खासदार/
मा. अमदार, भजल्हा पभरषद सदस्य, पंचायत सभमतीचे सभापती, ईपसभापती, पंचायत सभमती सदस्य,
सेवाभावी संस्था, महाभवद्यालयाचे प्राध्यापक, स्वातंत्र्य सैभनक आत्यादी मान्यवरांना भनमंभत्रत करण्यात
यावे व सवांना ऄभभयानात सभक्रय सहभागी होण्याचे अवाहन करावे.
(ii)

भदनांक 16 मे ते 31 मे :या कालावधी दरम्यान प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच ग्रामसभा घेतील. ग्रामस्तरावर ऄभभयान

यर्स्वी करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर सरपंच त्यांच्या ऄध्यक्षतेखाली सभमती गठीत करतील. या
सभमतीमध्ये सवग संबभधत स्थाभनक लोकप्रभतभनधी व ऄभधकारी/कमगचारी सदस्य ऄसतील. सभमतीच्या
बैठकीमध्ये ऄभभयानामध्ये सभक्रय काम करण्यासाठी कृती कायगक्रम ठरभवण्यात यावा. पूणग गावाचा
ऄभ्यास करुन वैयक्क्तक र्ौचालयाच्या क्स्थतीबद्दल माभहती एकभत्रत करुन त्याप्रमाणे संपूणग
स्वच्छतेबाबतच्या बाबी ( वैयक्क्तक स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, माभसक
पाळी व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा अभण पभरसर स्वच्छता ) कृती कायगक्रमामध्ये समाभवष्ट्ि कराव्यात.
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(iii)

भदनांक 01 जून ते 30 सप्िें बर:या कालावधीमध्ये राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक प्रभाग ( Ward ) हा “ ईत्कृष्ट्ि

प्रभाग ” या स्पधेकभरता पभरभर्ष्ट्ि १ मधील भनकषाप्रमाणे जास्तीत जास्त गुण भमळभवण्यासाठी तयारी
करेल.
(iv)

भदनांक 1 ऑक्िोबर ते 31 ऑक्िोबर:या कालावधीमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीने

“ ईत्कृष्ट्ि प्रभाग ” या स्पधेचे अयोजन करावे. या

स्पधेच्या तपासणीकभरता गि भवकास ऄभधकारी यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर तपासणी सभमती गठीत
करावी. या सभमतीने सोबतच्या पभरभर्ष्ट्ि १ मधील भनकषाप्रमाणे तपासणी करुन ग्रामपंचायत ऄंतगगत
ईत्कृष्ट्ि प्रभागाची भनवड करावी. या स्पधेमध्ये भनवडलेल्या “ईत्कृष्ट्ि प्रभागा ” साठी रूपये १०,000/(रूपये दहा हजार फक्त) आतके बभक्षस दे ण्यात येइल. तसेच ईत्कृष्ट्ि प्रभागातील प्रत्येक कुिु ं बप्रमुखाला
एक लॅभमनेिेड प्रर्स्तीपत्रक दे ण्यात येइल. या प्रर्स्तीपत्रकामध्ये “ -- ग्रामपंचायत/ग्रुप ग्रामपंचायत
ऄंतगगत सन 2018-19 या वषामध्ये भनवडलेल्या ईत्कृष्ट्ि प्रभागामधील मी रभहवार्ी अहे ”. याबाबीचा
ठळकपणे ईल्लेख करून अवश्यक ऄन्य बाबींचा समावेर् करण्यात यावा. सदरचे प्रर्स्तीपत्रक
सभापती व गि भवकास ऄभधकारी, पंचायत सभमती यांच्या स्वाक्षरीने दे ण्यात यावे.
या प्रभक्रयेचे संपूणग भनयंत्रण व संपुणग जबाबदारी भजल्हा स्तरावर ईप मुख्य कायगकारी ऄभधकारी
( पाणी व स्वच्छता ) यांची व तालुका स्तरावर गि भवकास ऄभधकारी यांची राहील. “ ईत्कृष्ट्ि प्रभाग ”
कभरता भमळणारे बभक्षस रूपये १०,000/ (रूपये दहा हजार फक्त) चा भवभनयोग संबभधत ग्रामपंचायतीने
बभक्षस प्राप्त ईत्कृष्ट्ि प्रभागामधील भवकास कामाकभरता करावा.
v)

भदनांक १ नोव्हें बर ते 30 नोव्हें बर :गि भवकास ऄभधकारी, पंचायत सभमती यांनी तालुका स्तरावर “ ईत्कृष्ट्ि प्रभाग ” स्पधेमध्ये

प्रथम क्रमांकावर अलेल्या ईत्कृष्ट्ि प्रभागाचा सत्कार सोहळा व पुरस्कार भवतरण कायगक्रम अयोभजत
करावा. या कायगक्रमामध्ये जास्तीत जास्त ग्रामस्थांचा व लोकप्रभतभनधींचा सहभाग सुभनभरृत करावा,
जेणेकरून आतर प्रभागामधील ग्रामस्थांना दे खील प्रेरणा भमळे ल.
vi)

भदनांक 1 भडसेंबर ते 31 भडसेंबर:भजल्हयातील सवग भजल्हा पभरषद गिातील समाभवष्ट्ि ग्रामपंचायतींमध्ये स्पधा अयोभजत

करण्यात यावी. मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद यांनी सदर गिातील ग्रामपंचायतींच्या
तपासणीसाठी संबभधत गि भवकास ऄभधकारी, पंचायत सभमती यांच्या ऄध्यक्षतेखाली सभमत्या गठीत
कराव्यात. या सभमत्यांनी सोबतच्या “पभरभर्ष्ट्ि २” मधील भनकषानुसार तपासणी करावी व गिातील
सवोच्च गुण प्राप्त करणा-या ग्रामपंचायतीची भनवड करावी. त्यानंतर प्रत्येक गिातील प्रथम क्रमांक
प्राप्त ग्रामपंचायतीचे नाव 31 जानेवारी पूवी मुख्य कायगकारी ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद यांना सादर
करावे.
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vii)

भदनांक 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी:या कालावधीत गि स्पधेमध्ये सवात जास्त गुण प्राप्त करणा-या ग्रामपंचायती भजल्हास्तरीय

स्पधेसाठी या र्ासन भनणगयासोबतच्या “ पभरभर्ष्ट्ि- २”मध्ये नमूद केलेल्या भनकषाप्रमाणे तयारी
करतील.
viii)

भदनांक 1 फेब्रुवारी ते २8 फेब्रुवारी :भजल्यातील प्रत्येक गिातील प्रथम क्रमांकावर अलेल्या ग्रामपंचायतीची भजल्हास्तरीय

तपासणी सभमतीकडू न तपासणी करण्यासाठी सभमती गठीत करण्याचे पूणग ऄभधकार मुख्य कायगकारी
ऄभधकारी, भजल्हा पभरषद यांना राहतील. या र्ासन भनणगयासोबतच्या “ पभरभर्ष्ट्ि- २” मध्ये नमूद
केलेल्या भनकषाप्रमाणे ग्रामपंचायतींची तपासणी करावी व भजल्हास्तरावर प्रथम, भितीय व तृतीय
क्रमांकासाठी ग्रामपंचायतींची भनवड करून, याबाबतचा ऄहवाल भवभागीय अयुक्त यांना सादर करावा.
भजल्हा पभरषद गि स्तरावरील प्रथम क्रमांकावर अलेल्या ग्रामपंचायती व भजल्हा स्तरावरील
प्रथम, भितीय व तृतीय क्रमांकावर अलेल्या ग्रामपंचायतींचा एकभत्रत सत्कार सोहळा व बभक्षस भवतरण
कायगक्रम भजल्हा स्तरावर मुख्य कायगकारी ऄभधकारी यांनी अयोभजत करावा.
ix)

भदनांक 01 माचग ते 31 माचग : स्पधेतील भजल्हा स्तरावरील प्रथम अभण भितीय क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींची भवभागस्तरीय

स्पधेसाठी या र्ासन भनणगयासोबतच्या “ पभरभर्ष्ट्ि- २” मध्ये नमूद केलेल्या भनकषाप्रमाणे तपासणी
करावी व भवभागस्तरावर प्रथम, भितीय व तृतीय क्रमांकासाठी ग्रामपंचायतींची भनवड करून,
याबाबतचा ऄहवाल र्ासनास सादर करावा. याकभरता भवभागीय स्तरावर तपासणी सभमत्या गठीत
करण्याची कायगवाही भवभागीय अयुक्त यांनी करावी.
x)

भदनांक 1 एभप्रल ते 30 एभप्रल :भवभाग स्तरावरील प्रथम, भितीय व तृतीय क्रमांकावर अलेल्या ग्रामपंचायतीचा सत्कार सोहळा

व बभक्षस भवतरण कायगक्रम भवभागीय अयुक्त यांचे ऄध्यक्षतेखाली भवभागस्तरावर अयोभजत करावा.
xi)

भदनांक 1 मे ते ३० जून : स्पधेतील भवभाग स्तरावरील प्रथम व भितीय क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींची या र्ासन

भनणगयासोबतच्या “ पभरभर्ष्ट्ि- २” मध्ये नमूद केलेल्या भनकषाप्रमाणे राज्यस्तरीय तपासणी सभमतीने
तपासणी करावी व गुणांकनाच्या अधारे प्रथम, भितीय व तृतीय क्रमांकावर अलेल्या ग्रामपंचायतींचा
एकभत्रत ऄहवाल ऄपर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, यांना
सादर करावा.
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राज्यस्तरीय तपासणी सभमती पुढीलप्रमाणे ऄसेल:ईप सभचव व प्रकल्प संचालक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, मंत्रालय

ऄध्यक्ष

ऄवर सभचव (पापु-16), पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग,मंत्रालय

सदस्य

महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोती ऄभभयान, सावगजभनक अरोग्य, मभहला व बाल भवकास,

सदस्य

पयावरण यांपैकी कोणत्याही एका भवभागातील एक सदस्य.
संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था
xii)

सदस्य -सभचव

भदनांक 01 जुलै ते 31 ऑगष्ट्ि : राज्यस्तरीय तपासणी सभमतीकडू न ऄहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, ऄपर मुख्य सभचव/प्रधान

सभचव/सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, अवश्यकता वािल्यास प्रथम, क्व्दतीय व तृतीय
क्रमांकावर अलेल्या ग्रामपंचायतीला युभनसेफ व आतर संबभधत ऄभधकारी यांच्यासह भेि दे वून ऄंभतम
भनकाल घोभषत करतील.
xiii)

भदनांक २ ऑक्िोबर 201९: राज्यस्तरावरील बभक्षस भवतरण समारंभाचे अयोजन करावे.

4.
i)

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाचे भनयम :प्रत्येक स्तरावरील तपासणी सभमत्यांनी त्यांना नेमून भदलेल्या कायगक्षत्र
े ातील ग्रामपंचायतींची

तपासणी कधी व भकती कालावधीत केली याची नोंद ग्रामपंचायतींच्या र्ेरेबुकात करावी.
ii)

तपासणी सभमतीच्या प्रत्येक सदस्याने कािे कोर तपासणी करून मुल्यांकन भन:पक्षपातीपणे

करावे.
iii)

प्रत्येक स्तरावरील सभमतीने भदलेला भनणगय हा ऄंभतम राहील.

iv)

प्रत्येक स्तरावरील तपासणी सभमतीने त्यांना नेमून भदलेल्या कायगक्षत्र
े ामध्ये तपासणीऄंती

गुणपभत्रका तयार करावी व सदस्यांनी गुणपभत्रकेवर स्वाक्षरी करावी.
v)

राज्यस्तरावर प्रथम पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीला पुढील १० वषे या ऄभभयानांतगगत भाग घेता

येणार नाही. तथाभप राज्यस्तरावरील भितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींला या
ऄभभयानांतगगत दजा ईं चावण्यासाठी त्यापुढील 5 वषामधील फक्त दोन स्पधांमध्ये भाग घेता येइल.
राज्यस्तरावरील भितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त व या व्यभतभरक्त आतर स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त
ग्रामपंचायतीस पुन: त्याच स्तरावर व क्रमांकावर बक्षीस पात्र झाल्यास त्यांना पुरस्कार रक्कम दे य
राहणार नाही. परंतू त्यांना प्रमाणपत्र दे य ऄसेल. त्या क्रमांकाचे पुरस्कार व क्रमांक गुणानुक्रमे
त्यानंतरच्या ग्रामपंचायतीला दे य ऄसेल.
जर पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायत वरच्या स्तरावरील पुरस्कारासाठी पात्र ठरली तर त्या
ग्रामपंचायतीला दोन्ही पुरस्कारातील फरकाची रक्कम दे य ऄसेल.
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vi)

या ऄभभयानास जनतेचा प्रभतसाद व लोकसहभाग कायम रहावा ककबहु ना अणखी वाढावा

तसेच स्वच्छतेस/भवकास कामास अलेली गती कायम रहावी यास्तव ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामाचे
मुल्यांकन भन:पक्षपातीपणे होणे अवश्यक अहे. यासंदभात प्रत्येक स्तरावरील तपासणी सभमतीतील
ऄभधकारी व पदाभधकारी यांची जबाबदारी महत्वाची अहे. तपासणी सभमतीतील भकमान 2/3(दोनतृतीयांर्) सदस्यांनी तपासणीसाठी हजर राहणे अवश्यक अहे.
vii) जर दोन ककवा त्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना समसमान गुण प्राप्त झाले तर ऄर्ावेळी या र्ासन
भनणगयासोबतच्या पभरभर्ष्ट्ि २ मध्ये नमूद केलेल्या घिकांपैकी सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा
व्यवस्थापन व र्ौचालय व्यवस्थापन या घिकांमध्ये एकूण गुण ज्या ग्रामपंचायतीला जास्त प्राप्त झाले
ऄसतील त्या ग्रामपंचायतीला वरचा क्रमांक दे ण्यात यावा.
viii) प्रत्येक ग्रामपंचायत/पंचायत सभमती/भजल्हा पभरषद यांनी या ऄभभयानांतगगत प्राप्त होणा-या
बभक्षसांच्या रकमांचा भवभनयोग स्वच्छतेर्ी भनगडीत ईपक्रमांवर करावा तसेच स्वच्छतेच्या ऄनुषंगाने
ज्या सफाइ कामगारांनी ईत्कृष्ट्ि काम केले अहे, ऄर्ा ईत्कृष्ट्ि सफाइ कामगारांची भनवड करण्यात
येवून, बभक्षसाच्या रकमेपैकी काही रक्कम त्यांना रोख स्वरूपात दे ण्यात यावी व काही रक्कम सफाइ
कामगारांच्या अरोग्य संबधी बाबींवर खचग करावी.
5.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधांतगगत पुरस्कारांच्या रकमा :-

1. ईत्कृष्ट्ि प्रभाग

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील सवग प्रभांगापैकी सवात जास्त गुण
भमळभवणा-या प्रत्येक “ ईत्कृष्ट्ि प्रभागास ” रू. 10,000/- बभक्षस.

2. गि स्पधा

भजल्हयातील प्रत्येक भजल्हा पभरषद गिातील प्रथम क्रमांकावर
अलेल्या ग्रामपंचायतीस रू. ५0,000/-

3. भजल्हास्तरावर प्रथम, भितीय

प्रथम -

रूपये 5 लाख

व तृतीय क्रमांकावर अलेल्या क्व्दतीय - रूपये 3 लाख.
ग्रामपंचायती
४. भवभागस्तरावर प्रथम, भितीय

तृतीय -

रूपये 2 लाख

प्रथम -

रूपये 10 लाख

व तृतीय क्रमांकावर अलेल्या क्व्दतीय - रूपये 8 लाख.
ग्रामपंचायती
5. राज्यस्तरावर प्रथम, भितीय

तृतीय -

रूपये 6 लाख

प्रथम -

रूपये 25 लाख

व तृतीय क्रमांकावर अलेल्या क्व्दतीय - रूपये 20 लाख
ग्रामपंचायती

तृतीय -

रूपये 1५ लाख
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6.

राष्ट्रभपता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत सभमती व भजल्हा पभरषद स्पधा :गि भवकास ऄभधकारी यांनी पंचायत सभमतीच्या ऄखत्याभरतील सवग ग्रामपंचायतींना पभरभर्ष्ट्ि २

प्रमाणे भमळालेल्या गुणांची बेरीज करावी. भमळालेल्या एकूण गुणांच्या 35 % गुण भवचारात घेवून, त्यास
ग्रामपंचायतींच्या एकूण संख्येने भागून जे गुण येतील ते भजल्हा पभरषदे कडे सादर करावे. भजल्हा
पभरषदे ने पंचायत सभमती भनहाय माभहती भजल्याच्या सरासरी गुणासह तसेच पभरच्छे द-7 नुसार भजल्हा
पभरषद व पंचायत सभमती भनहाय माभहती 31 माचग पयंत र्ासनास सादर करावी.
7.

राष्ट्रभपता महात्मा गांधी स्वच्छ भजल्हा व पंचायत सभमती स्पधा गुणांकन व भनकष:ईपरोक्त पभरच्छे द- 6 नुसार प्राप्त होणा-या गुणांमध्ये भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती यांना

खालीलप्रमाणे 30 गुणांपक
ै ी गुण दे ण्यात यावेत. सदर गुण पभरगभणत करताना खालील कोष्ट्िकातील
भवषयामध्ये नमूद बाबींच्या ऄनुषंगाने भजल्हा व पंचायत सभमती मधील संख्या भवचारात घेण्यात यावी :क्र.
1)

भवषय
बंद

ऄसलेल्या

पाणी

भनकष
पुरवठा

योजनांची

िक्केवारी

2)

3)

4)

5.

गुण

एकूण संख्येपैकी

1 % पेक्षा

10

कमी ऄसल्यास
1 ते 2 % ऄसल्यास

5

2 %पेक्षा जास्त ऄसल्यास

0

पाणी पट्टी भमळणा-या ईत्पन्नातून काही रक्कम

एकूण योजनांच्या संख्येपैकी

5

योजनेच्या भवर्ेष दु रूस्तीसाठी ऄन्य खात्यामध्ये

25 % वा त्यापेक्षा जास्त

जमा केली ऄसल्यास

25% पेक्षा कमी ऄसल्यास

0

पाणी पुरवठा योजनेच्या पाण्याच्या नमुन्यांची

एकूण

5

संख्या व तपासणीऄंती पाणी भपण्यास ऄयोग्य

10

ऄसल्याबाबत

ऄसल्यास

प्राप्त

झालेला

प्रयोगर्ाळे चा

नमुन्यांच्या संख्येपैकी
%

वा

त्यापेक्षा

कमी

ऄहवाल

10 % पेक्षा जास्त ऄसल्यास

0

एकूण र्ौचालयांची संख्या व प्रत्यक्षात वापरात

एकूण र्ौचालयांच्या संख्येपैकी

5

ऄसलेल्या र्ौचालयांच्या संख्येमधील फरक.

5 % वा त्यापेक्षा कमी

(स्वंतत्र यंत्रणेिारा केलेल्या सवेक्षणानुसार)

5 % पेक्षा जास्त ऄसल्यास

0

गोबरधन योजनेच्या प्रगतीबाबत

योजनेसंदभातील

5

कागदपत्रांच्या
कारणभममांसेसह

तपासणीऄंती
गुणांकन

दे ण्यात यावेत
एकूण

30

सदर ३० गुणांच्या ऄनुषंगाने राज्यस्तरीय तपासणी सभमतीमाफगत तपासणी करण्यात येइल.
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8.

राष्ट्रभपता महात्मा गांधी “स्वच्छ भजल्हा” व “स्वच्छ पंचायत सभमती” स्पधेत भनवडलेल्या

भजल्हा व पंचायत सभमत्यांना खालीलप्रमाणे बक्षीसे देण्यात येतील.
१ राष्ट्रभपता महात्मा गांधी स्वच्छ भजल्हा पभरषद

प्रथम क्रमांक

-रु.१०0.00 लाख

क्व्दतीय क्रमांक -रु.७५.00 लाख
तृतीय क्रमांक - रु.५०.00 लाख
२ राष्ट्रभपता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत सभमती

प्रथम क्रमांक

-रु.50.00 लाख

क्व्दतीय क्रमांक -रु.30.00 लाख
तृतीय क्रमांक - रु.20.00 लाख
9.

ईपरोक्त र्ासन भनणगय हा सन २०१८-१९ या वषाकरीता लागू ऄसेल. सन 2019-20 या

वषाकरीता स्वतंत्र र्ासन भनणगय भनगगभमत करण्यात येइल. ईपरोक्त र्ासन भनणगयाच्या ऄनुषंगाने संत
गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाची ऄंमलबजावणी करण्यात काही ऄडचणी ईद्भवल्यास त्यानुषंगाने
ऄंभतम भनणगय घेण्याचे ऄभधकार ऄपर मुख्य सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग यांना राहतील.
10.

या ऄभभयानांतगगत होणारा खचग "मागणी क्रमांक वाय-2, 2215-पाणी पुरवठा व स्वच्छता- 02

जलभन:स्सारण व स्वच्छता- 107 मलप्रणाल सेवा- ग्रामीण स्वच्छता- पंचवार्षषक योजनांतगगत योजनाराज्य योजना- (04) (05) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाची ऄंमलबजावणी, प्रचार, प्रभसध्दी व
बभक्षस योजना (2215 1988) 26, जाभहरात व प्रभसध्दी " या लेखाभर्षामधून भागभवण्यात यावा.
सदर र्ासन भनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201804251501410228 ऄसा अहे . हा अदे र्
भडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे र्ानुसार व नावाने.

Sham Lal
Goyal

Digitally signed by Sham Lal Goyal
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Watersupply And Sanitation Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fef8a156550c1999143688f755340a6b
9d3ad380fcde16709e4e63210467e734,
serialNumber=19d0cb2b5b2018974e0c848afb
d781451d1c4c0d347d2a12395c8dffac4670f9,
cn=Sham Lal Goyal
Date: 2018.04.26 12:06:48 +05'30'

(र्ाम लाल गोयल)
ऄपर मुख्य सभचव, महाराष्ट्र र्ासन.
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सभचव.
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे सभचव.
3. सवग मा. मंत्री यांचे खाजगी सभचव.
4. सवग मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सभचव.
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5. मा.भवधानसभा व भवधानपभरषद सदस्य.
6. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मुंबइ.
7. ऄपर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव सवग,मंत्रालय, मुंबइ.
8. भजल्हा पभरषद ऄध्यक्षा/ऄध्यक्ष ,सवग.
9. भवभागीय अयुक्त, सवग
10. भजल्हाभधकारी,सवग.
11. महासंचालक माभहती व जनसंपकग महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबइ.
12. मुख्य कायगकारी ऄभधकारी,भजल्हा पभरषद सवग.
13. ईपायुक्त (भवकास), सवग.
14. ईप मुख्य कायगकारी ऄभधकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत), भजल्हा पभरषद सवग, यांनी
या र्ासन भनणगयाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत सभमती सभापती/ईपसभापती व गि
भवकास ऄभधकारी यांना द्याव्यात व गि भवकास ऄभधकारी यांनी प्रत्येक पंचायत सभमती
सदस्य, सरपंच व ग्राम भवकास ऄभधकारी यांना द्याव्यात.
15. पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभागातील सवग कायासने.
16. संगणक समन्वयक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, यांनी सदरचा र्ासन भनणगय,
पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था व राज्य र्ासनाच्या
संकेतस्थळावर ऄपलोड करावा तसेच वरील सवांना इ-मेल िारेही पाठवावा.
17. भनवडनस्ती,पापु-16
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पभरभर्ष्ट्ि - १
“ ईत्कृष्ट्ि प्रभाग ” स्पधा
ईत्कृष्ट्ि प्रभाग स्पधेऄत
ं गगत केलेल्या कामभगरीच्या मुल्यमापनाचे भनकष
व त्या ऄनुषंगाने द्यावयाचे गुण
क्र
1.

भवषय

गुण

पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन

२0

प्रभागामधील पाणीपट्टी वसुली---

2.

91 ते 100% ऄसल्यास

-

२0 गुण

76 ते 90 % ऄसल्यास

-

१६ गुण

51 ते 75 % ऄसल्यास

-

१२गुण

50 % व त्यापेक्षा कमी

-

८ गुण

25- ते 49 % ऄसल्यास

-

४ गुण

0- ते 24 % ऄसल्यास

-

0 गुण

91 ते 95 % ऄसल्यास
व त्यापेक्षा कमी
ii)

20

प्रभागातील कुिु ं बांकडील र्ौचालयाची संख्या
96 ते 100 % ऄसल्यास

-

10
१0 गुण
5 गुण
0 गुण

कुिु ं बातील सदस्यांकडू न र्ौचालयाचा वापर.
96 ते 100 % ऄसल्यास
91 ते 95 % ऄसल्यास
व त्यापेक्षा कमी

3.

20

र्ौचालय व्यवस्थापन
i)

एकूण

-

10
१0 गुण
5 गुण
0 गुण

घनकचरा व्यवस्थापन

10

घरोघरी कचरापेट्या व सावगजभनक भठकाणी कचरापेट्या पुरेर्ा संख्येने

10

ऄसून त्याचा भनयभमत वापर होत ऄसून कचरा गोळा करण्यापुवी प्रत्येक
घरात कच-याचा ओला, सुका व धोकादायक ऄसे वगीकरण होत
ऄसल्यास 4.

10

सांडपाणी व्यवस्थापन
प्रभागातील सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाकभरता 100% र्ोषखड्डे ऄसल्यास

१०
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5.

10

पभरसर स्वच्छता
प्रभागातील रस्ते , गल्ल्या, घरासमोरील ऄंगणे, परसदारे यांची रचना,

10

स्वच्छता व सजावि, गाव व पभररसरात फुलझाडे , वृक्षसंवधगन तसेच
प्रभागातील घरांची व घरांच्या कंु पण कभती ( Compound Wall) यांची
रंगरंगोिी व सुर्ोभीकरण .
6.

वैयक्क्तक स्वच्छता

10

प्रभागातील ग्रामस्थ, मुला-मुलींची नखे, केस, गणवेर्, कपडे आत्यादीचा

10

स्तर तसेच, ऄंघोळ, मलमुत्र भवसजगन, हात धुण्याच्या सवयी योग्य
ऄसल्यास व प्रभागामध्ये कोठे ही थुंकणे, भपचकारणे ऄसे प्रकार न भदसणे7.

लोकसहभाग

अभण

वैयक्क्तक व सामुभहक पुढाकारातून

प्रभाग

20

भवकासासाठी राबभवण्यात अलेले नाभवन्यपुणग ईपक्रम.
i) प्रभागामध्ये मागील 5 वषात एकही धार्षमक/जातीय दं गल/तेढ झाली

5

नसल्यासii) प्रभागाने भवकासाची कामे लोकसहभागातून, लोकवगगणीतून केली

10

ऄसल्यास (पुनभगरण/र्ाळा /रस्ते/ जलसंधारण व आतर कामे) -iii) प्रभागाने स्वच्छता, पयावरण, सामाभजक एकता या ऄनुषंगाने

5

प्रबोधनात्मक चचा सत्र व ऄन्य सामाभजक कायगक्रमांचे अयोजन केले
ऄसल्यास-एकूण गुण

100
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पभरभर्ष्ट्ि -२
“ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधा ”
ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांतगगत केलेल्या कामभगरीच्या मुल्यमापनाचे भनकष
व त्या ऄनुषंगाने द्यावयाचे गुण.
क्र

भवषय

गुण

1. पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन
(i) पाणी पट्टी वसुलीचे प्रमाण

एकूण
40

९०- 100% ऄसल्यास

-

८ गुण

8

75 - ८९ % ऄसल्यास

-

६ गुण

51 - 74 % ऄसल्यास

-

४ गुण

50 % व त्यापेक्षा कमी

-

0 गुण

(ii) ईभर्रा पाणीपट्टी ऄदा करण्याकरीता २% प्रभतमाह दं ड अकारलेला

4

ऄसल्यास
(iii) गावामधील पाणी पुरवठयाच्या सुभवधांमधून कुठे ही पाणी वाहत नसणे/गळती

2

नसणे.
(iv) घरगुती नळ जोडणीकरीता नळधारकांनी स्वत: पाणी मीिर बसभवला

3

ऄसल्यास
(v) पाण्याचा स्त्रोत, साठवण, पाणी वहन मागग, सावगजभनक भवतरणाच्या जागा

4

आत्यादी भठकाणी स्वच्छता व पभरसराचे सुर्ोभभकरण.
(vi) िी.सी.एल. पावडरचा भनयभमत वापर, पाणी नमुन्याची प्रयोग र्ाळे त 100%

4

भनयभमत तपासणी (रासायभनक तसेच जैभवक प्रदु षण) व तपासणीत 100% पाणी
नमुने र्ुध्द अढळल्याबाबतचा भजल्हा प्रयोगर्ाळे चा ऄहवाल.
(vii) गेल्या 3 वषात गावात कोणतीही साथ अली नसल्यास व कोणताही
जलजन्य रोगाचा प्रादु भाव झाला नसल्यास -

5

3 वषे - 5 गुण
2 वषे- 3 गुण
1 वषे - 2 गुण
१ वषापेक्षा कमी - 1 गुण

(viii) भपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे स्वच्छता सवेक्षण करून त्यात अढळलेल्या

5

त्रुिींची पूतगता केली ऄसल्याबाबतचा वभरष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ाभनक यांचा दाखला.
(ix) पाणी पुरवठा ऄनुषंभगक बाबी

5

ऄ)

पाणी सुरभक्षतता अराखडा ईपलब्ध अहे.

- 2 गुण

अ)

प्रभर्भक्षत जलसुरक्षक कायगरत ऄसल्यास

- १ गुण

आ)

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सभमती कायगरत ऄसल्यास - 2 गुण
पष्ृ ठ 15 पैकी 12
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2. र्ौचालय व्यवस्थापन

70

i) गावातील 100% कुिु ं बांना र्ौचालयाची सुभवधा ऄसल्यास अभण 100%

10

वापर ऄसल्यास
ii) गावातील ऄंगणवाडीत स्वच्छतागृह ऄसल्यास तसेच हात धुण्यासाठी

5

व्यवस्था ऄसल्यास याबाबत प्रत्यक्ष तपासणीऄंती गुण दे णे. 30 पिसंख्येकभरता
भकमान एक स्वच्छतागृह ऄसणे अवश्यक अहे.
iii) गावातील र्ाळा, महाभवद्यालय व आतर र्ैक्षभणक संस्थेत
(मुलांमुलींसाठी

स्वतंत्र)

ऄसल्यास

तसेच

हात

स्वच्छतागृह

धुण्यासाठी

5

व्यवस्था

ऄसल्याबाबत प्रत्यक्ष तपासणीऄंती गुण दे णे. ( 20 पिसंख्येकभरता एक
स्वच्छतागृह व हात धुण्यासाठी व्यवस्था ऄसणे अवश्यक).
iv) माभसक पाळी व्यवस्थापनाच्या भनयमाप्रमाणे मुलींकभरता स्वतंत्र र्ौचालय

5

ऄसल्यास
v) गावातील र्ासकीय, भनमर्ासकीय आमारती, कायालये, सहकारी संस्था,
मभहला मंडळ, युवक मंडळ ऄर्ा संस्थात्मक भठकाणी

10

पुरेर्ी र्ौचालये व

मुतारींची व्यवस्था व वापर तसेच हात धुण्यासाठी व्यवस्था ऄसल्यास (पुरूष
मभहलांकभरता स्वतंत्र)
vi) गावात लग्नसमारंभासारख्या प्रसंगी तसेच बाजार, एस. िी. स्िॅ ण्ड,

10

यात्रास्थळे , पयगिनस्थळे ऄर्ा जादा व्यक्ती येणा-या सावगजभनक भठकाणी पुरेर्ी
र्ौचालये व मुतारींची व्यवस्था, वापर व भनयभमत साफसफाइ तसेच हात
धुण्यासाठी व्यवस्था ऄसल्यास (पुरूष मभहलांकभरता स्वतंत्र)
vii) भपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून र्ौचालये योग्य ऄंतरावर अभण

10

तांभत्रकदृष्ट्िया व पयावरणदृष्ट्िया योग्य ऄसल्यास
viii) पुणग भरलेल्या सेक्प्िक िाक्या, लीि भपि संडास, िाकी भरल्यास भरकामी
करण्यासाठी

व्यवस्थेबाबतची

संपुणग

माभहती

ग्रामपंचायतीकडे

5

ईपलब्ध

ऄसल्यास
ix) र्ौचालय दु रूस्तीसाठी अवश्यक साभहत्य व प्रभर्भक्षत मनुष्ट्यबळ संबधी

5

संपुणग माभहती ग्रामपंचायतीकडे ईपलब्ध ऄसल्यास
x) र्ौचालय वापर अभण दे खभाल याऄनुषंगाने ग्रामस्थांचे भनयभमत प्रबोधन होत

5

ऄसल्यास

पष्ृ ठ 15 पैकी 13

शासन ननर्णय क्रमाांकः संगाग्रा-2018/प्र. क्र. 41/पापु-16
3. घनकचरा व्यवस्थापन

30

ऄ)
i) घरोघरी व सावगजभनक भठकाणी कचरापेट्या पुरेर्ा संख्येने ऄसून त्याचा

10

भनयभमत वापर होत ऄसणे, कचरा गोळा करण्यापुवी प्रत्येक घरात कच-याचे
ओला, सुका व धोकादायक ऄसे रोज वगीकरण होत ऄसल्यास
ii) त्याप्रमाणे गावात भनयभमत कचरा ईचलला जात ऄसल्यास व कचरा वाहू न

5

नेण्यासाठी सातत्यपूणग व स्वतंत्र व्यवस्था केली ऄसल्यास
iii) गावातील 100% ओल्या कच-याचे भुनॅडेप/नॅडॅप/गांडुळखत/कंपोष्ट्ि खत

10

आत्यादी मागाने खतात रुपांतर करण्यात येत ऄसल्यास तसेच अरोग्य केंद्र,
दवाखाने व रुग्णालये येथून भनमाण होणारा आतरांच्या अरोग्यास घातक ठरणाया कच-याचे र्ास्त्रर्ुध्द पध्दतीने भवल्हेवाि लावली जात ऄसल्यास
iv) कच-यापासून अर्षथक ईत्पन्न घेण्यात येत ऄसल्यास वा कच-यापासून खत

5

भनर्षमती करून खताचा वापर गावातील वृक्ष, बाग बभगचामधील झाडांकभरता
कभरत ऄसल्यास व त्याची भनयभमत नोंद ग्राम पंचायतीमधील ईपलब्ध
दस्तऐवजामध्ये ऄसल्यास
4. सांडपाणी व्यवस्थापन

30

i) गावातील सांडपाण्याचे र्ोषखड्डे / परसबाग, बंभदस्त गिारे व परसबाग

10

आत्यादीव्दारे र्ास्त्रर्ुध्द भवल्हेवाि.
ii) 50 % पेक्षा जास्त कुिु ं बाकडे सांडपाण्यासाठी र्ोषखड्डा/परसबागा

10

ऄसल्यास
iii) मानवी भवष्ट्ठा भमभित पाणी कुठे ही सांडपाण्यामध्ये भमसळणार नाही ऄर्ा

5

व्यवस्था ऄसल्यास
iv) पाण्याचा भनयंभत्रत वापर, सांडपाणी धोके व व्यवस्थापन पद्धती याबद्दल

5

ग्रामस्थांचे प्रबोधन भनयभमत होत ऄसल्यास5

घर, गांव, पभरसर स्वच्छता

20

i) गावातील रस्ते , गल्ल्या, घरासमोरील ऄंगणे, परसदारे यांची रचना, स्वच्छता

4

व सजावि, गाव व पभररसरात फुलझाडे , वृक्षसंवधगन, गावात / घरात / र्ाळे त /
सरकारी कायालये कुठे ही थुंकणे, भपचकारणे ऄसे प्रकार न भदसणे.
ii) गावातील जनावरांच्या मलमूत्राची र्ास्त्रर्ुध्द पध्दतीने व्यवस्थापन व

4

ऄसलेल्या गोठयांची/ खुराडयांची र्ास्त्रर्ुध्द व्यवस्था,
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iii) गावात कोठे ही मार्ा, भचलिे व डासांसाठी प्रभतबंधात्मक ईपाययोजना व या

2

भकिकांचा प्रादु भाव नसणे, याकभरता गप्पी मासे पाळणे, गावपभरसरातील
मोकळया जागा/मैदानांवरील व पाणी साठयावरील ऄनावश्यक गवत व आतर
रानिी वनस्पती यांचे वेळोवेळी छािणी करणे, (चा-यासाठी ऄसलेले गवत
सोडू न )
iv) गावातील सवग घरे, सावगजभनक इमारती, कंु पण कभती ( Compound Wall)

10

ची रंगरंगोिी व सुर्ोभीकरण
6

वैयक्क्तक स्वच्छता

10

i) र्ाळकरी, ऄंगणवाडीतील मुला-मुलींची नखे, केस, गणवेर्, कपडे

5

आत्यादीचा स्तर तसेच, ऄंघोळ, मलमुत्र भवसजगन, हात धुण्याच्या सवयी
(Random sampling पध्दतीने) योग्य ऄसल्यास
ii) गावातील मभहला, युवक, युवती, भवद्याथी, वृध्द गृहस्थ यांच्या भपण्याच्या

5

पाणी घेण्याच्या सवयी व र्ौचानंतर, जेवणापूवी व जेवणानंतर हात धुण्याच्या
सवयी (प्रत्यक्ष भनरीक्षण, मुलाखती आत्यादीव्दारे तपासून गुण द्यावेत)
एकूण गुण

200
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