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#व$छ महारा&' अ(भयान – नगरप रषद +े,ात दं ड आकारणी.
व छ महारा
हागणदारीमु

अिभयानाचा एक भाग हणून माच २०१८ पयत संपूण महारा

कर याचा संक प रा यात कर यांत आला आहे. याअनुषंगाने उघ

ावर शौचास

बसणे, लघुशक
ं ा करणे, सावजिनक ठकाणी थुक
ं णे तसेच व छता न राख यासाठी सहकाय न
करणा यांवर दंडा मक कारवाई कर यांत येणार आहे. महानगरपािलका, नगरपािलका
उघ

े ात

ावर शौचास बसणा यांना ५००/- तर लघुशंकेसाठी २००/- पये दंड आकार याचे आदेश

नगरिवकास िवभागाने दले आहेत.
रा यात व छ महारा

अिभयानाची अंमलबजावणी सु

अिभयानाअंतगत या कु टुंबाकडे शौचालय नाही. अशा

कर यात आली आहे. या

ना वैयि क अथवा सामुदाियक

शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे आदेश नगरिवकास िवभाग तसेच
िवभागाकडू न दे यांत आले आहेत. रा यातील बराचसा भाग हा हागणदारीमु
कर यात आले. मा

ब याच

ठकाणी आजही उघ

व छता

झा याचे घोिषत

ावर शौचास जाणे, लघुशंका करणे,

सावजिनक ठकाणी थुंकणे तसेच र ते व महामागावर घाण कर याचे कार बंद झालेले दसत
नस याने घनकचरा

व थापन िनयमावलीतील तरतुद ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कर याचा

िनणय घे यांत आला आहे.
नागरी भागात व छतेसाठी आव यक या सुिवधा उपल ध क न दे याचा य
वरा य सं थांकडू न कर यांत येतो. आव यक सुिवधा
व छतेसाठी सहकाय कर यांत येत नाही, अशा

द यावरही

थािनक

या नाग रकांकडू न

, सं थांवर दंडा मक कारवाई कर यात

याची. अशा सूचना नगरिवकास िवभागाने द या आहेत. घनकचरा

व थापन िनयमातील

तरतुद चे पालन न करणा यांवर कारवाई कर याचे अिधकार थािनक वरा य सं थांना दे यात
आले असून यासाठी दंडाची र म देखील ठरवून दे यांत आली आहे.
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व छ सव ण २०१८
क

शासना या वतीने स या व छ सव ण – २०१८ सु

४०४१ शहरात देशात पिहले ३
शासन

असून या अिभयानात

मांक िमळिवणा या अमृत योजनेत सहभागी शहरांना रा य

येक २० कोट चे बि स देणार आहे. व छ सव ण २०१८ म ये हागणदारीमु

शहरासह, कचरा आिण सांडपाणी
के ले या

व थापनावर भर दे यांत येत आहे. यासाठी क शासनाने

व छता अप या मा यमातून िवशेष जनजागृती कर यांत येत आहे. या अप ारे

नाग रकां या त ार चे िनराकरण करणा या शहरांना खास गुण दे यांत येत आहे. देशातील
४०४१ शहरांचा या सव णात समावेश असून यात अमृत योजनेत सहभागी असले या
रा यातील ४३ आिण नॉन अमृत योजनेतील १०१७ शहरांचा गुणानु म िनि त कर यांत येणार
आहे. या सव णासाठी ४००० गुण दे यात येणार असून यात सेवा तर गती १४०० गुण, थेट
िनरी ण १२०० गुण आिण अिभ ायासाठी १४०० असे ४००० गुण दे यांत येणार आहेत. यात
जा तीत जा त गुण िमळिवणा या थािनक वरा य सं थांचा देशातील व छ शहर हणून
गौरव के ला जाणार आहे. क ाकडू न दे यात येणा या ब ीस आिण अनुदाना ित र

हे रा य

शासनाचे ब ीस राहणार आहे.
रा यातील अमृत योजनेत सहभागी असले या ४३ शहरां या
सं थांपैक जी वरा य सं था देशात पिह या तीन मांकात येईल, यांना
४ पासून पिह या १० येणा या थािनक वरा य सं थांस

थािनक

वरा य

येक २० कोटी, तर

येक १५ कोट चे ब ीस दे यात

येणार आहे.
यािशवाय अमृत योजनेत सहभागी नसले या १०१७ थािनक वरा य सं थांपैक
थािनक वरा य सं था देशात पिह या ितघांत येतील , यांना

या

येक १५ कोटी, ४ पासून

पिह या १० येणा या थािनक वरा य सं थास

येक १० कोटी, तर ११ पासून ५० पयत

मांक िमळवणा या थािनक वरा य सं थांस

येक ५ कोट चे ब ीस रा य शासन देणार

आहे.
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