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शासन पनरपत्रक क्रिाकं : स्विाअ-2016/ प्र.क्र.172/ ननव-34 
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वाचा:- 
1) कें द्र शासनाने निसेंबर, 2014 िध्ये ननगगनित केलेल्या स्वच्छ िारत अनियान (नागरी) च्या 

िागगदशगक सूचना. 
2) शासन ननणगय, क्रिाकं स्विाअ-2016/ प्र.क्र.23/ ननव-34, नदनाकं 15 िे, 2015. 
3) शासन ननणगय, क्रिाकं एिसीओ-2015/ प्र.क्र.139/ ननव-14, नदनाकं 5 जुलै, 2016. 

 

पनरपत्रक : 
 कें द्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अनियान (नागरी)” च्या धतीवर राज्यािध्ये “स्वच्छ िहाराष्ट्र 
अनियान (नागरी)” ची अंिलबजावणी 27 िहानगरपानलका व 238 नगरपनरषदा अशा एकूण 265 नागरी 
स्थाननक स्वराज्य संस्थांिध्ये निशन िोि पध्दतीने सुरु आहे. 
2. राज्याचा संपूणग नागरी िाग नदनाकं 2 ऑक्टोबर, 2017 पयगत हागणदारी िुक्त करण्याचा ननधार 
करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने या अनियानाच्या अंिलबजावणीच्या तीन टयायािध्ये नदनाकं 2 
ऑक्टोबर,2016 पयंत राज्यातील एकूण 100 नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्था हागणदारी िुक्त झाल्या 
आहेत.  राज्यातील उवगनरत नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थािंध्ये या अनियानाची अंिलबजावणी ननणायक 
टयायायावर सुरु आहे.  
3. िध्यंतरीच्या कालावधीत राज्यािध्ये नगरपनरषदा/ नगरपंचायती नव्याने ननिाण करण्यात 
आलेल्या आहेत.  या नवननर्मित नगरपनरषदा/ नगरपंचायतींचा सिावशे स्वच्छ िहाराष्ट्र अनियान (नागरी) 
िध्ये करण्यात आला आहे.  त्यािुळे आता या अनियानािध्ये सिानवष्ट्ट नागरी स्वराज्य संस्थाचंी संख्या ही 
381 झाली आहे.  नवननर्मित नगरपनरषदा/ नगरपंचायती या प्रािुख्याने रामािीण षेतते्रािधून नागरी षेतते्रात 
सिानवष्ट्ट झालेल्या आहेत.  त्यािुळे या नगरपंचायती/ नगरपनरषदािंध्ये अनियानाच्या अंिलबजावणीसाठी 
पुरेसा किगचारीव दं उपलब्ध नाही. तसेच, या नवननर्मित नगरपनरषदा व नगरपंचायतीिध्ये ननयुक्त 
करण्यात आलेले िुख्यानधकारी हे नुकतेच िुख्यानधकारी म्हणनू शासकीय सवेते रुजू झालेले असल्याने 
त्यानंा शासकीय कािाचा अनुिव किी आहे.   
4. स्वच्छ िहाराष्ट्र अनियानाची अंिलबजावणी नवननर्मित नगरपनरषदा व नगरपंचायतीिध्ये निशन 
िोि पध्दतीने करावयाची असल्याने या नवननर्मित शहराचं्या िुख्यानधकाऱयानंा इतर अनुिवी 
िुख्यानधकाऱयाचंे िागगदशगन व्हाव ेव नगरपनरषदेिधील अनुिवी िनुष्ट्यबळाची त्या नवननर्मित शहरानंा िदत 



शासन पनरपत्रक क्रिांकः स्विाअ-2016/ प्र.क्र.172/ ननव-34 

 

प ष्ट्ठ 2 पैकी 2 

व्हावी यास्तव या शासन पनरपत्रकासोबत जोिण्यात आलेल्या “नववरणपत्र-अ” िधील रकाना क्रिाकं 3 
िध्ये दशगनवल्यानुसार संबनधत शहराचं्या िुख्यानधकाऱयानंा या नवननर्मित नगरपनरषदा/ नगरपंचायतीच े
सल्लागार  (Mentor) म्हणनू घोनषत करण्यात येत आहे. 
5. सल्लागार म्हणनू ननयुक्त करण्यात आलेल्या िुख्यानधकाऱयानंी त्याचंे शहर हागणदारी िुक्त 
करण्याबरोबरच त्याचंी ज्या शहरासंाठी सल्लगार (Mentor) म्हणनू ननयुक्ती केली आहे ते शहर हागणदारी 
िुक्त करण्यासाठी त्या नवननर्मित शहरानंा आवश्यक िागगदशगन कराव.े ते नवननर्मित शहर हागणदारी िुक्त 
करण्यासंदिात संबंनधत िुख्यानधकाऱयानंा ननयोजन करण्यास व त्या ननयोजनानुसार अंिलबजावणी 
करण्यास िदत करावी. त्या नवननर्मित शहरािध्ये िनुष्ट्यबळाची कितरता असल्यास आपल्या शहरािधील 
काही िनुष्ट्यबळ तात्पुरत्या स्वरुपात त्यानंा उपलब्ध करुन देवून सल्लागार (Mentor) म्हणनू ननयुक्त केलेले 
शहर व आपण कायगरत असलेले शहर नदनाकं 31 िाचग, 2017 पयंत हागणदारी िुक्त होईल अशा दृष्ष्ट्टने 
कायगवाही करावी. 
6. सदर शासन पनरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201611081800453925 असा आहे. हे पनरपत्रक 
निजीटल स्वाषेतरीने साषेतानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.   
 
 

 

              ( सुधाकर ज्ञा. बोबिे ) 
            उप सनचव, िहाराष्ट्र शासन 

प्रत- 
१. िा. िुख्यिंत्री िहोदयाचंे प्रधान सनचव, िंत्रालय, िंुबई. 
२. िा. राज्यिंत्री (नगर नवकास) याचंे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िंुबई. 
३. िा. िुख्य सनचव, िहाराष्ट्र शासन, िंत्रालय, िंुबई.  
४. प्रधान सनचव, नगर नवकास नविाग, (ननव-1), िंत्रालय, िंुबई.  
५. सनचव, नगर नवकास नविाग, (ननव-2), िंत्रालय, िंुबई.  
६. नविागीय आयुक्त, िहसूल नविाग (सवग). 
७. आयुक्त तथा संचालक,  नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, िंुबई. 
८. नजल्हानधकारी, सवग.  
९. राज्य अनियान संचालक, स्वच्छ िहाराष्ट्र अनियान संचालनालय, िंुबई. 
१०.  प्रादेनशक उपसचंालक, नगरपनरषद प्रशासन, नविागीय आयुक्त कायालय (सवग).  
११. नजल्हा प्रशासन अनधकारी, नजल्हानधकारी कायालय (सवग). 
१२. िुख्यानधकारी, नगरपनरषदा/नगरपंचायत (सवग). 
१३. ननविनस्ती, ननव-३४. 

http://www.maharashtra.gov.in/


अ.क्र नवननर्मित नागरी स्थाननक 
स्वराज्य संस्थेचे नाव

सल्लागार (Mentors)

1 2 3

1 बार्शी टाकळी िुख्यानिकारी, पातूर नगरपनरषद

2 िारणी िुख्यानिकारी, अचलपूर नगरपनरषद

3 िानोरा िुख्यानिकारी, कारंजा नगरपनरषद
4 िालेगाव जहागंीर िुख्यानिकारी, नरसोड नगरपनरषद

5 कळंब िुख्यानिकारी,यवतिाळ नगरपनरषद
6 झरी जािणी िुख्यानिकारी,पाढंरकवडा नगरपनरषद
7 राळेगाव िुख्यानिकारी,पाढंरकवडा नगरपनरषद
8 िारेगाव िुख्यानिकारी,वणी नगरपनरषद
9 बाभळुगाव िुख्यानिकारी,नेर नगरपनरषद

10 फुलंब्री िुख्यानिकारी,नसल्लोड नगरपनरषद

11 आष्टी िुख्यानिकारी,गेवराई नगरपनरषद
12 नर्शरूर (कासार) िुख्यानिकारी,बीड नगरपनरषद
13 वडवणी िुख्यानिकारी,बीड नगरपनरषद
14 केज िुख्यानिकारी, िारूर नगरपनरषद
15 पाटोदा िुख्यानिकारी,गेवराई नगरपनरषद

16 औंढा नागनाथ िुख्यानिकारी, हहगोली नगरपनरषद
17 सेनगाव िुख्यानिकारी, वसित नगरपनरषद

18 िंठा नजल्हा प्रर्शासन अनिकारी, जालना
19 घनसागंवी िुख्यानिकारी, अंबड नगरपनरषद
20 जाफ्राबाद िुख्यानिकारी, परतूर नगरपनरषद
21 बदनापूर िुख्यानिकारी, परतूर नगरपनरषद

नजल्हा यवतिाळ

नववरणपत्र - अ
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थानंनहाय नेिावयाच्या सल्लागाराचंी (Mentors) यादी

अिरावती  नवभाग
नजल् हा अकोला

नजल्हा अिरावती

नजल्हा वानर्शि

औरंगाबाद नवभाग
नजल्हा औरंगाबाद

नजल्हा बीड

नजल्हा हहगोली

नजल्हा जालना

नजल्हा लातूर



अ.क्र नवननर्मित नागरी स्थाननक 
स्वराज्य संस्थेचे नाव

सल्लागार (Mentors)

1 2 3

नववरणपत्र - अ
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थानंनहाय नेिावयाच्या सल्लागाराचंी (Mentors) यादी

22 नर्शरूर अनंतपाळ नजल्हा प्रर्शासन अनिकारी, लातूर 
23 चाकूर िुख्यानिकारी, अहिदपूर नगरपनरषद
24 देवणी िुख्यानिकारी, ननलंगा नगरपनरषद
25 जळकोट िुख्यानिकारी, उदगीर नगरपनरषद
26 रेणापूर िुख्यानिकारी, औसा नगरपनरषद

27 नहिायतनगर िुख्यानिकारी, नकनवट नगरपनरषद
28 नायगाव िुख्यानिकारी, अिापूर नगरपनरषद

29 वार्शी िुख्यानिकारी, भिू नगरपनरषद

30 पालि िुख्यानिकारी, गंगाखेड नगरपनरषद

31 नवक्रिगड िुख्यानिकारी, पालघर नगरपनरषद
32 तलासरी िुख्यानिकारी, डहाण ूनगरपनरषद
33 िोखाडा िुख्यानिकारी, जव्हार नगरपनरषद

34 म्हसळा िुख्यानिकारी, श्रीविधन नगरपनरषद
35 िाणगाव िुख्यानिकारी, रोहा नगरपनरषद

36 िंडणगड िुख्यानिकारी, खेड नगरपनरषद

37 र्शहापूर िुख्यानिकारी, अंबरनाथ नगरपनरषद
38 िुरबाड िुख्यानिकारी, कुळगाव-बदलापूर नगरपनरषद

39 िोहाडी िुख्यानिकारी, भडंारा नगरपनरषद
40 लाखनी िुख्यानिकारी, भडंारा नगरपनरषद
41 साकोली िुख्यानिकारी, तुिसर नगरपनरषद
42 लाखादूंर िुख्यानिकारी, पवनी नगरपनरषद

नजल्हा रायगड

नजल्हा नादेंड

नजल्हा उस्िानाबाद

नजल्हा परभणी

कोकण नवभाग
नजल्हा पालघर

नजल्हा रत् नानगरी

नजल्हा ठाणे

नागपूर नवभाग
नजल्हा भडंारा



अ.क्र नवननर्मित नागरी स्थाननक 
स्वराज्य संस्थेचे नाव

सल्लागार (Mentors)

1 2 3

नववरणपत्र - अ
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थानंनहाय नेिावयाच्या सल्लागाराचंी (Mentors) यादी

43 सावली िुख्यानिकारी, िूल नगरपनरषद
44 हसदेवाही िुख्यानिकारी, िूल नगरपनरषद
45 गोंद हपपरी िुख्यानिकारी, बल् लारपूर नगरपनरषद
46 नागनभड िुख्यानिकारी, ब्रम्हपूरी नगरपनरषद

47 अहेरी िुख्यानिकारी, गडनचरोली नगरपनरषद
48 आरिोरी िुख्यानिकारी, देसाईगंज नगरपनरषद
49 एटापल्ली िुख्यानिकारी, देसाईगंज नगरपनरषद
50 चािोर्शी िुख्यानिकारी, गडनचरोली नगरपनरषद
51 िूलचेरा िुख्यानिकारी, गडनचरोली नगरपनरषद
52 कोरची िुख्यानिकारी, देसाईगंज नगरपनरषद
53 भािरागड िुख्यानिकारी, देसाईगंज नगरपनरषद
54 िानोरा िुख्यानिकारी, गडनचरोली नगरपनरषद
55 नसरोंचा िुख्यानिकारी, गडनचरोली नगरपनरषद
56 कुरखेडा िुख्यानिकारी, देसाईगंज नगरपनरषद

57 सडक अजुधनी िुख्यानिकारी, गोंनदया नगरपनरषद
58 देवरी िुख्यानिकारी, गोंनदया नगरपनरषद
59 गोरेगाव िुख्यानिकारी, नतरोडा नगरपनरषद
60 अजुधनी िुख्यानिकारी, नतरोडा नगरपनरषद
61 सालेकसा िुख्यानिकारी, गोंनदया नगरपनरषद

62 नभवापूर िुख्यानिकारी, उिरेड नगरपनरषद
63 कुही िुख्यानिकारी, उिरेड नगरपनरषद
64 हहगणा िुख्यानिकारी, खापा नगरपनरषद
65 कन्हान-हपपरी िुख्यानिकारी, काटोल नगरपनरषद

66 सिुद्रपूर िुख्यानिकारी, हहगणघाट नगरपनरषद
67 सेलू िुख्यानिकारी, विा नगरपनरषद
68 आष्टी िुख्यानिकारी, आवी नगरपनरषद

नजल्हा चंद्रपूर

नजल्हा गडनचरोली

नजल्हा गोंनदया

नजल्हा नागपूर

नजल्हा विा



अ.क्र नवननर्मित नागरी स्थाननक 
स्वराज्य संस्थेचे नाव

सल्लागार (Mentors)

1 2 3

नववरणपत्र - अ
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थानंनहाय नेिावयाच्या सल्लागाराचंी (Mentors) यादी

69 अकोले िुख्यानिकारी, संगिनेर नगरपनरषद
70 पारनेर िुख्यानिकारी, देवळाली-प्रवरा नगरपनरषद

71 साक्री िुख्यानिकारी, नर्शरपूर-वरवाडे नगरपनरषद

72 बोदवड िुख्यानिकारी, सावदा नगरपनरषद

73 पेठ िुख्यानिकारी, त्र्यंबक नगरपनरषद
74 सुरगणा िुख्यानिकारी, सटाणा नगरपनरषद
75 देवळा िुख्यानिकारी, नादंगाव नगरपनरषद
76 कळवण िुख्यानिकारी, िनिाड नगरपनरषद
77 हदडोरी िुख्यानिकारी, नसन्नर नगरपनरषद
78 ननफाड िुख्यानिकारी, भगूर नगरपनरषद

79 पलूस िुख्यानिकारी, नवटा नगरपनरषद
80 कवठे िहाकाळ िुख्यानिकारी, तासगाव नगरपनरषद
81 खानापूर िुख्यानिकारी, नवटा नगरपनरषद
82 कडेगाव िुख्यानिकारी, आष्टा नगरपनरषद
83 नर्शराळा िुख्यानिकारी, इस्लािपूर नगरपनरषद

84 कोरेगाव िुख्यानिकारी, रनहितपूर नगरपनरषद
85 पाटण िुख्यानिकारी, िलकापूर नगरपनरषद
86 लोणंद िुख्यानिकारी, फलटण नगरपनरषद
87 िेढा िुख्यानिकारी, िहाबळेश्वर नगरपनरषद
88 खंडाळा िुख्यानिकारी, पाचगणी नगरपनरषद
89 वडूज िुख्यानिकारी, कराड नगरपनरषद
90 दनहवडी िुख्यानिकारी, सातारा नगरपनरषद

91 िाळनर्शरस िुख्यानिकारी, िंगळवढेा नगरपनरषद

नजल्हा िुळे

नानर्शक नवभाग
नजल्हा अहिदनगर

नजल्हा जळगाव

नजल्हा नानर्शक

पुणे नवभाग
नजल्हा सागंली

नजल्हा सातारा

नजल्हा सोलापूर 
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