
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ 
महाराष्ट्र अभियान (नागरी) या पदावर 
भनयुक्ती करणेबाबत... 
श्री. समीर उन्हाळे, मुख्याभिकारी गट-अ 
(भनवडश्रणेी) 
  

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 
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हुतात्मा राजगुरू चौक, मादम कामा मागग 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
भदनाकं: 14 मे, 2015 

 

संदिग :- शासन भनणगय नगर भवकास भविाग, क्र. स्विाअ-2015/प्र.क्र. 23/नभव 34, 
   भद. 23.04.2015 

 

शासन आदेश- 
 

कें द्र शासनाच्या “स्वच्छ िारत अभियान (नागरी) च्या ितीवर राज्यामध्ये राबभवण्यात येणाऱ्या 
“स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राज्य अभियान संचालनालय व त्या अंतगगत प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षाची स्थापना उपरोक्त भद.23.04.2015 च्या शासन भनणगयान्वये करण्यात आली आहे. त्यासाठी 
राज्य अभियान संचालक हे पद नव्याने भनमाण करण्यात आले  आहे. 
 

02. संदिािीन शासन भनणगयान्वये भनमाण करण्यात आलेल्या राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ 
महाराष्ट्र अभियान (नागरी) या भरक्त पदावर श्री. समीर उन्हाळे, मुख्याभिकारी गट-अ (भनवडश्रेणी) 
सध्या भनयुक्तीच्या प्रभतक्षते, याचंी भनयुक्ती करण्यात येत आहे.  
 

03. श्री. समीर उन्हाळे, मुख्याभिकारी गट-अ (भनवडश्रेणी) यानंी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ 
महाराष्ट्र अभियान (नागरी) या पदावर तात्काळ रुजू व्हाव.े 
 

04. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201505141605099425 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
                                                                                         (भमललद कुळकणी) 
                                                                                        शासनाचे अवर सभचव 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रिान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 032. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. राज्यमंत्री (नभव) महोदयाचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई 032. 
3. अपर मुख्य सभचव (सेवा), सामान्य प्रशासन भविाग, मंत्रालय, मंुबई 032. 
4. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 030. 
5. प्रिान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भविाग, मंत्रालय, मंुबई 032. 
6. प्रिान सभचव, ग्राम भवकास व जलसंिारण भविाग, मंत्रालय, मंुबई 032. 
7. उपसभचव, मुख्य सभचव याचंे कायालय, मंत्रालय, मंुबई 032. 
8. सवग भविागीय आयुक्त तथा प्रादेभशक संचालक 
9. सवग भजल्हाभिकारी 
10. सवग आयुक्त, महानगरपाभलका 
11. सवग, मुख्याभिकारी नगरपभरषद/ नगरपंचायत 
12. अभिदान व लेखा अभिकारी, मंुबई 
13. महालेखापाल महाराष्ट्र-1 व 2, मंुबई/ नागपूर 
14. सभचव (नभव-2) याचंे भवशेष कायग अभिकारी, मंत्रालय, मंुबई 032. 
15. सहसभचव (नभव-34) याचंे स्स्वय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 032. 
16. श्री. समीर उन्हाळे, मुख्याभिकारी गट-अ (भनवडश्रेणी) 
17. नगर भवकास भविागातील सवग कायासने, मंत्रालय, मंुबई 032. 
18. भनवड नस्ती/ नभव 14 
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