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सर्व महानगरपालिका आयुक्त याांनी    सन 2016-17 
र् सन 2017-18 या कािार्धीतीि गोपनीय 
अहर्ाि लिलहताना स्र्च्छ महाराष्र अलियान अांतगवत 
करण्यात आिले्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लखे 
करण्याबाबत र् गोपनीय अहर्ािात नोंद 
घेण्याबाबत. 

महाराष्र शासन 
नगर लर्कास लर्िाग 

शासन लनर्वय क्रमाांक: एमसीओ-2017/प्र.क्र.19(1)/नलर्-14 
मांत्रािय, मुख्य इमारत, चौथा मजिा, 

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

लदनाांक:- 30 जानेर्ारी, 2017 

सांदिव:- उप सलचर्, सामान्य प्रशासन लर्िाग, मांत्रािय, मुांबई याांचे पत्र क्र.सीपीएफ-1016/      
           प्र.क्र.774/2016/दहा, लद.22.12.2016. 
 

प्रस्तार्ना:- 

सांदिाधीन पत्रान्र्ये सामान्य प्रशासन लर्िागाने अशा सूचना लदल्या आहेत की, महाराष्र सांपूर्व 
हगर्दारीमुक्त करण्याची कायवर्ाही जिदपरे् र् प्रिार्ीपरे् होण्याच्या दृष्टीने क्षते्रीय अलधकाऱयाांर्र त्याची 
जबाबदारी लनलित कररे् आर्श्यक आहे. त्यानुषांगाने सर्व लजल्हा पलरषद मुख्य कायवकारी अलधकारी, 
महानगरपालिका आयुक्त र् मुख्यालधकारी, नगरपलरषद याांच्या सन 2016-17 र् सन 2017-18 या 
कािार्धीतीि गोपनीय अहर्ािाांमध्ये या योजनाांमध्ये केिेल्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यार्ा. या 
अनुषांगाने आर्श्यक ते लनदेश देण्याची बाब शासनाच्या लर्चाराधीन होती. 

शासन लनर्वय:- 

 सामान्य प्रशासन लर्िागाच्या उपरोक्त सूचनाांस अनुसरून अस ेस्पष्ट करण्यात येत आहे की, 
राज्यातीि सर्व महानगरपालिका र् नगरपलरषदा लद.31.03.2017 पयंत हगर्दारीमुक्त करण्याचे उलिष्ट 
देण्यात आिे आहे. त्यादृष्टीने हगर्दारीमुक्तीचे उलिष्ट जिदगतीने र् प्रिार्ीपरे् साधता यार्,े म्हर्नू 
सर्व महानगरपालिका आयुक्त याांना अशा सूचना देण्यात येत आहेत की, त्याांनी सन 2016-17 या 
कािार्धीतीि गोपनीय अहर्ाि लिलहताना यासाठी करण्यात आिले्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लखे करार्ा. 

 या अनुषांगाने पुढे असेही नमूद करण्यात येत आहे की, महानगरपालिका आयुक्ताांना देण्यात 
आिेल्या K.R.A. (Key Result Areas) मध्ये हगर्दारीमुक्तीचे उलिष्टाचा उल्लेख करण्यात आिा आहे. 
सदर बाब लर्चारात घेऊन सर्व महानगरपालिका आयुक्ताांनी या सांदिात प्रिार्ीपरे् कायवर्ाही कररे् 
आर्श्यक आहे. 
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2. तसेच सर्व महानगरपालिका आयुक्ताांना असेही सूलचत करण्यात येते की, ज्या महानगरपालिका 
लदनाांक 31.03.2017 पयंत हगर्दारीमुक्त म्हर्नू घोलषत करण्याची / प्रमालर्त करुन घेण्याची कायवर्ाही 
पूर्व करतीि. अशाांच्या बाबतीत सांबांलधत आयुक्ताांच्या गोपनीय अहर्ािात त्याांच्या उल्लखेनीय 
कामलगरीबिि अनुकुि शेरे नोंदलर्ण्यात येतीि. 

 तसेच ज्या महानगरपालिकाांच्या बाबतीत त्या लदनाांक 31.03.2017 पयंत त्या हगर्दारीमुक्त 
म्हर्नू घोलषत करण्याची/प्रमालर्त करून घेण्याची कायवर्ाही न झाल्यास सांबांलधत आयुक्ताांच्या गोपनीय 
अहर्ािात प्रलतकुि शेरे नोंदलर्ण्यात येतीि. 

3. सदर शासन लनर्वय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र 
उपिब्ध करण्यात आिा असून, त्याचा सांकेताांक 201701301647129325 असा आहे. हा आदेश 
लिजीटि स्र्ाक्षरीने स्र्ाक्षाांकीत करून काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्राचे राज्यपाि याांच्या आदेशानुसार र् नार्ाने, 

 
 

                 (ज. ना. पाटीि) 
           सह सलचर्, महाराष्र शासन 
 

प्रत, 
1. प्रधान सलचर् (सेर्ा), सामान्य प्रशासन लर्िाग, मांत्रािय, मुांबई.    
2. राज्यातीि सर्व महानगरपालिकाांचे आयुक्त. 
3.  उप सलचर्, नगर लर्कास लर्िाग/नलर्-34, मांत्रािय, मुांबई.  
4. राज्य अलियान सांचािक, स्र्च्छ महाराष्र अलियान (नागरी), महाराष्र नागरी लर्कास अलियान  

सांचािनािय, द्वारा महाराष्र नागरी सुलर्धा लर्कास कां पनी म., तळमजिा, सीआर-2, बॅ.रजनी 
पटेि मागव, नरीमन पॉईांट, मुांबई. 

5. लर्िागातीि सर्व सहसलचर्/उपसलचर्. 
6.  लनर्िनस्ती (नलर्-14). 
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