स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत
हागणदारी मुक्त होणाऱ्या शहरांची तपासणी
करण्यासाठी सभमतीचे गठण करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन शुध्ददपत्रक क्रमांकः स्वमअ 2015/सं.क्र. 1549/ नभव-34
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग
4 था मजला, मंत्रालय, मुंबई- 400 032
भदनांक : 20 फेब्रुवारी, 2016
पहा :
शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्वमअ 2015/सं.क्र. 1549/नभव-34,
भदनांक 29 ऑक्टोबर, 2015.
शासन शुध्ददपत्रक:
संदिीय भदनांक 29 ऑक्टोबर, 2015 च्या शासन भनणगयातील पभरच्छे द 1 (ब) (१) मधील
“भविागीय आयुक्तांनी नामभनदे भशत केलेला महसूली भविागातील वगग-1 दजाचा शासकीय अभधकारी.”
या ऐवजी “राज्य शासनाने / भविागीय आयुक्तांनी भनयुक्त केलेले गट-अ दजाचे अभधकारी (सदया
कायगरत अथवा सेवाभनवृत्त)” असे वाचावे.
2.

सदर शासन शुध्ददपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201602201520568825 असा आहे . हे शुध्ददपत्रक
भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sudhakar
Dnyandeo Bobade
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( सुधाकर ज्ञा. बोबिे )
अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई

2)

मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई

3)

मा. मुख्यसभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

4)

आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई

5)

सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई 32

6)

भविागीय आयुक्त (सवग)

7)

भजल्हाभधकारी (सवग)

8)

आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग)

9)

महासंचालक, माभहती व जनसंपकग भविाग, मंत्रालय, मुंबई

10) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई

शासन शुध्ददपत्रक क्रमांकः स्वमअ 2015/सं.क्र. 1549/ नभव-34

11) उप सभचव, नगर भवकास भविाग (नभव34)
12) मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग)
13) उप संचालक, नगर पाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग)
14) भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगर पाभलका शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग)
15) भनविनस्ती नभव-34 नगर भवकास भविाग मंत्रालय, मुंबई.
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