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स्वच्छ महाराष्र अभियान (नागरी).  
शहरातील प्रभिया न करता साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर 
शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रभिया करून त्याची भवल्हेवाट 
लावण्याच्या अनुषंगाने राबभवण्यात येणाऱ्या बायो मायननग 
(Bio-Mining) प्रभियेचा अभ्यास करून, त्याबाबच ेधोरण 
तयार करण्यासाठी सभमती स्थापन करण्याबाबत. 
  

महाराष्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन शुध्ध्दपत्रक िमाकं: स्वमअ-२०१7/प्र.ि.80/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं:  17 नोव्हेंबर, २०१7. 

पहा:  
शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, समिमाकं, भद. 27 ऑक्टोबर,2017 

 

शासन शुध्ध्दपत्रक: 
 

 संदिाभधन भदनाकं 27 ऑक्टोबर, 2017 रोजीच्या शासन भनणगयातील पभरच्छेद िमाकं 1 पुढील प्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 

“राज्यातील शहरात प्रभिया न करता साठभवलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रभिया करून 
त्याची भवल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबभवण्यात येणाऱ्या बायो मायननग (Bio-Mining) प्रभियेचा अभ्यास 
करून, त्याबाबचे धोरण तयार करण्यासाठी सभमती गठीत करण्यास माण्यता देण्यात येत आहे. सदर सभमतीची 
रचना पुढील प्रमाणे रहील. 

1) श्री. भवरेंद्र नसह, आयुक्त तथा संचालक,  
नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी     - अध्यक्ष 

2) श्री. सुिाष िजुबळ, अधीक्षक अभियंता,  
महाराष्र जीवन प्राभधकरण       - सदस्य 

3) श्री. रवींद्र ठाकूर, उप अभियंता (सीपीडीएम), 
महाराष्र जीवन प्राभधकरण      - सदस्य 

4) श्री. उदय टेकाळे, राज्य अभियान संचालक,  
स्वच्छ महाराष्र अभियान (नागरी)     -       सदस्य-सभचव 

5) श्री. प्रमोद पाटील, सहायक संचालक,  
नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, मंुबई    - सदस्य 

6) श्री. अभिभजत बापट, मुख्याभधकारी, पंढरपूर नगरपभरषद  - सदस्य 
7) श्री. रामदास कोकरे, मुख्याभधकारी, वेंगुला नगरपभरषद   - सदस्य 



 
 

शासन शुध्दीपत्रक िमांकः स्वमअ-२०१7/प्र.ि.80/नभव-३४ 
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2. सदर शासन शुध्ध्दपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201711171804132325 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

    
 

             (सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
   उप सभचव, महाराष्र शासन 
 

प्रत, 
१. मा. राज्यपाल याचंे सभचव, राजिवन, मलबार भहल, मंुबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर भवकास) याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
४. मा. मुख्य सभचव, महाराष्र शासन, मंत्रालय, मंुबई  
५. प्रधान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
६. आयुक्त तथा संचालक,  नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
७. भविागीय आयुक्त, महसूल भविाग (सवग). 
८. भजल्हाभधकारी, सवग  
९. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग). 
१०. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपंचायत (सवग). 
११. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१२. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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