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सर्व मुख्याधिकारी, नगरपधरषद याांनी    सन 2016-17 
र् सन 2017-18 या कालार्िीतील गोपनीय अहर्ाल 
धलधहताना स्र्च्छ महाराष्र अधियान अांतगवत करण्यात 
आलले्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लखे करण्याबाबत र् 
गोपनीय अहर्ालात नोंद घेण्याबाबत. 

  महाराष्र शासन 
नगर धर्कास धर्िाग 

शासन धनर्वय क्रमाांक: एमसीओ-2017/प्र.क्र.19 (2)/नधर्-14 
मांत्रालय, मुख्य इमारत, चौथा मजला, 

मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुांबई-400 032. 

धदनाांक:- 30 जानेर्ारी, 2017 

सांदिव:- उप सधचर्, सामान्य प्रशासन धर्िाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे पत्र क्र.सीपीएफ-1016/      
            प्र.क्र.774/2016/दहा, धद.22.12.2016. 
 

प्रस्तार्ना:- 

सांदिािीन पत्रान्र्ये सामान्य प्रशासन धर्िागाने अशा सूचना धदल्या आहेत की, महाराष्र सांपूर्व 
हगर्दारीमुक्त करण्याची कायवर्ाही जलदपरे् र् प्रिार्ीपरे् होण्याच्या दृष्टीने क्षते्रीय अधिकाऱयाांर्र त्याची 
जबाबदारी धनधित कररे् आर्श्यक आहे. त्यानुषांगाने सर्व धजल्हा पधरषद मुख्य कायवकारी अधिकारी, 
महानगरपाधलका आयुक्त र् मुख्याधिकारी, नगरपधरषद याांच्या सन 2016-17 र् सन 2017-18 या 
कालार्िीतील गोपनीय अहर्ालाांमध्ये या योजनाांमध्ये केलेल्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यार्ा. 

शासन धनर्वय:- 

 सामान्य प्रशासन धर्िागाच्या उपरोक्त सूचनाांस अनुसरून असे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, 
राज्यातील सर्व नगरपधरषदा धद.31.03.2017 पयंत हगर्दारीमुक्त करण्याचे उधिष्ट ठेर्ण्यात आले आहे. 
त्यादृष्टीने हगर्दारीमुक्तीचे उधिष्ट जलदगतीने र् प्रिार्ीपरे् सािता यार्,े म्हर्नू सर्व मुख्याधिकारी, 
नगरपधरषद याांना अशा सूचना देण्यात येत आहेत की, त्याांनी सन 2016-17 या कालार्िीतील गोपनीय 
अहर्ाल धलधहताना यासाठी करण्यात आलले्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लखे करार्ा. 

2. तसेच सर्व प्रधतर्देन अधिकारी (नगराध्यक्ष) र् पुनर्वर्लोकन अधिकारी (धजल्हाधिकारी) याांना सूधचत 
करण्यात येते की, ज्या नगरपधरषदा धदनाांक 31.03.2017 पयंत हगर्दारीमुक्त म्हर्नू घोधषत/प्रमाधर्त 
करण्याची कायवर्ाही पूर्व करतील. अशाांच्या बाबतीत सांबांधित मुख्याधिकाऱयाांच्या गोपनीय अहर्ालात त्याांच्या 
उल्लखेनीय कामधगरीबिल अनुकुल शेरे नोंदधर्ण्यात यार्ते. 

 तसेच ज्या नगरपधरषदाांच्या बाबतीत त्या धदनाांक 31.03.2017 पयंत हगर्दारीमुक्त म्हर्नू घोधषत 
करण्याची/प्रमाधर्त करून घेण्याची कायवर्ाही न झाल्यास सांबांधित मुख्याधिकाऱयाांच्या गोपनीय अहर्ालात 
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प्रधतकुल शेरे नोंदधर्ण्यात यार्ते, अशा सूचना सर्व सांबांधित प्रधतर्देन अधिकारी (नगराध्यक्ष) र् पुनर्वर्लोकन 
अधिकारी (धजल्हाधिकारी) याांना देण्यात येत आहेत. 

 तसेच यासांदिात पुढे असेही स्पष्ट करण्यात येत आहे की, सांबांधित मुख्याधिकाऱयाांच्या गोपनीय 
अहर्ालातील अनुकुल र् प्रधतकुल शेऱयाांची नोंद शासनस्तरार्रही घेण्यात येर्ार आहे. याची सर्व 
मुख्याधिकारी, सांबांधित प्रधतर्देन/पुनवधर्लोकन अधिकारी याांनीही नोंद घ्यार्ी. 

3. सदर शासन धनर्वय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र उपलब्ि 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताांक 201701301639574525  असा आहे. हा आदेश धिजीटल 
स्र्ाक्षरीने स्र्ाक्षाांकीत करून काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार र् नार्ाने, 

 
 

                 (ज. ना. पाटील) 
           सह सधचर्, महाराष्र शासन 
 

प्रत, 
1. प्रिान सधचर् (सेर्ा), सामान्य प्रशासन धर्िाग, मांत्रालय, मुांबई.    
2. आयुक्त तथा सांचालक, नगरपधरषद प्रशासन सांचालनालय, र्रळी, मुांबई. 
3. सर्व धर्िागीय आयुक्त.               
4.  सर्व धजल्हाधिकारी. 
5.  उप सधचर्, नगर धर्कास धर्िाग/नधर्-34, मांत्रालय, मुांबई.  
6. राज्य अधियान सांचालक, स्र्च्छ महाराष्र अधियान (नागरी), महाराष्र नागरी धर्कास अधियान  

सांचालनालय, द्वारा महाराष्र नागरी सुधर्िा धर्कास कां पनी म., तळमजला, सीआर-2, बॅ.रजनी पटेल 
मागव, नरीमन पॉईांट, मुांबई. 

7. सर्व अध्यक्ष, नगरपधरषदा. 
8. राज्यातील सर्व नगरपधरषदा याांचे मुख्याधिकारी. 
9.  धर्िागातील सर्व सहसधचर्/उपसधचर्. 
10.  धनर्िनस्ती (नधर्-14). 
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