
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत 
“स्वच्छ सवके्षण-2019” सवके्षण/ मुल्यमापन 
कालावधीत मुख्याभधकाऱयानंी मुख्यालयात 
अभनवायग उपस्स्ित राहण्याबाबत.   

 
महाराष्ट्र शासन 

नगर भवकास भविाग 
शासन भनणगय क्र. एमसीओ-2018/प्र.क्र.286/नभव-14, 

मंत्रालय, मुख्य इमारत (4 िा मजला), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 

मंुबई 400 032. 
भदनाकं : 04 जानेवारी, 2019 

प्रस्तावना- 
 

 कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 

अंमलबजावणी भमशन मोड पध्दतीने सुरू आहे. राज्यामध्ये स्वच्छ सवके्षण-2019 ची अंमलबजावणी सुरू 

झाली आहे. स्वच्छ सवके्षण-2019 मध्ये नागरी स्िाभनक संस्िाचे मुल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्िळिटेींच्या 

आधारावर अपेभक्षत आहे. त्यामुळे, सवग नागरी स्िाभनक संस्िानंी सवके्षणाच्या संपूणग कालावधीत 

मुल्यमापनाच्या ष्ष्ट्टीने, प्रत्येक भदवशी पभरपूणग तयारी करणे आवयकयक आहे. संबंभधत नगरपभरषदा/ 

नगरपंचायतींमध्ये कायगरत मुख्याभधकाऱयानंी सवके्षणाची पूवग तयारी व संभनयत्रण योग्य भरतीने होण्यासाठी 

या कालावधीत मुख्यालयात अभनवायगभरत्या उपस्स्ित राहण्यासाठी नगरपभरषद/ नगपंचायतींमध्ये कायगरत 

मुख्याभधकाऱयानंा सूचना देण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 

शासन भनणगय- 

 स्वच्छ सवके्षण-2019 अंतगगत सवके्षणाची पूवग तयारी व संभनयत्रण योग्य भरतीने होण्यासाठी 

सवके्षणातंगगत प्रत्यक्ष पाहणी (Direct Observation) आभण नागभरकाचंे अभिप्राय (Citizen Feedback) 

याबाबतची कायगवाही पूणग होईपयंतच्या कालावधीत नगरपभरषद/ नगरपंचायतींमधील मुख्याभधकाऱयानंी 

मुख्यालयात अभनवायगभरत्या उपस्स्ित राहाव.े तसेच, नगरपभरषद / नगरपंचायतींमधील इतर आवयकयक 

कमगचारीही मुख्यालयात उपस्स्ित राहतील या ष्ष्ट्टीने, सूचना भनगगभमत कराव्यात. 

2. सवके्षण / मुल्यमापन कालावधीत मुख्याभधकाऱयानंा कायगक्षते्राबाहेरील बैठकासंाठीचे प्रवास नगर 

भवकास भविागाच्या पूवग व भववभक्षत मान्यतेभशवाय अनुज्ञये असणार नाहीत.  



शासन भनणगय क्रमांकः एमसीओ-2018/प्र.क्र.286/नभव-14 
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3. उपरोक्त कालावधीत मुख्याभधकाऱयाचंी कायगक्षते्रातील अनुपस्स्िती ही सेवाखंड (Break in 

Service) समजण्यात येईल. तसेच, संबंभधत मुख्याभधकाऱयाभंवरुध्द भशस्तिगं भवषयक कायगवाही प्रस्ताभवत 

करण्यात येईल.   

4. सवग उप संचालक, भविागीय आयुक्त कायालय व भजल्हा प्रशासन अभधकारी यानंी भनयभमत दौरे 

आयोभजत करुन, संबंभधत नगरपभरषद/ नगरपंचायतींमध्ये सवके्षण मुल्यमापनातील महत्वाचा घटक 

असणारे, प्रत्यक्ष भनभरक्षण व नागभरकाचंे अभिप्राय या घटकाबंाबत भवशेषत्वाने उत्तम मुल्याकंन होण्याच्या 

ष्ष्ट्टीने आवयकयक खात्री करावी. 

5. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक 201901041713043725 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

   

                             ( सं.श.गोखल े) 
                            शासनाचे सह सभचव 

प्रत: -  

1. मा.मुख्यमंत्री महोदयाचंे अपर मुख्य सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा.राज्यमंत्री महोदयाचंे खाजगी सभचव, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
3. प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
4. आयुक्त तिा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
5. भविागीय आयुक्त तिा प्रादेभशक संचालक (सवग) 
6. भजल्हाभधकारी (सवग) 
7. सवग सह / उप सभचव, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. मुख्याभधकारी, नगरपभरषद/ नगरपंचायत (सवग) 
9. भनवडनस्ती (नभव-14). 
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