
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची 
राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांमध्ये 
प्रिावी  अमंलबजावणी करण्यासाठी टास्क 
फोसस ची स्थापना करण्याबाबत.   
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वाचा -  
शासन भनणसय क्र. नगर भवकास भविाग स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४ भद.१५ मे २०१५. 

 

शासन आदेश -  
स्वच्छ िारत अभियानाच्या धतीवर राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांमध्ये  स्वच्छ 

महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी संदिाधीन शासन भनणसयान्वये स रु करण्यात आली 
आहे. या अभियानाची प्रिावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन पातळीवर नगर भवकास 
भविागामध्ये टास्क फोससची स्थापना करण्यात येत असून त्यामध्ये के्षत्रीय पातळीवरील प ढीलप्रमाणे 
नमूद अभधकाऱयांचा समावेश करण्यात येत आहे.   

 

 (1) कोकण भविाग-  १) श्री. रामदास कोकरे, म ख्याभधकारी, वेंग ला नगरपभरषद.                                                                        
              २) श्री. भदपक सावंत, म ख्याभधकारी, खोपोली नगरपभरषद. 

(२) प णे भविाग-          १) श्री. गणेश शेटे, म ख्याभधकारी, लोणावळा नगरपभरषद. 
          २) श्री. अभिभजत बापट, म ख्याभधकारी, सातारा नगरपभरषद. 
(३) नाभशक भविाग-     १) श्री. धैयसशील जाधव, म ख्याभधकारी, भशर्डी नगरपभरषद. 
    २) श्री. गणेश सशदे, म ख्याभधकारी, राह री नगरपभरषद. 
(४) औरंगाबाद भविाग- १) र्डॉ. श्री.संतोष टेंगले, म ख्याभधकारी, अधापूर नगरपभरषद. 
    २) श्री. रामदास पाटील, म ख्याभधकारी, देगलूर नगरपभरषद. 
(५) अमरावती भविाग- १) श्री. अत ल पंत, म ख्याभधकारी, शेगाव नगरपभरषद. 
    २) श्री. शेषराव टाले, म ख्याभधकारी, भदग्रस नगरपभरषद. 
(६) नागपूर भविाग-  १) श्री. भवभपन म द्धा , म ख्याभधकारी, बल्लारपूर नगरपभरषद. 
    २) श्री. भवजय सरनाईक, म ख्याभधकारी, उमरेर्ड नगरपभरषद. 
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०२. उपरोक्त टास्क फोसस "स्वच्छ महाराष्ट्रर अभियान (नागरी)" च्या अंमलबजावणीत नावीन्यपूणस 
कल्पना राबभवण्यासाठी सथक टँक (Think Tank) म्हणून राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) व राज्य शासनास मदत करील. 
03. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508121219134025 असा आहे. हा आदेश 
भर्डजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार व नावाने    
                               
 
 
           ( स धाकर ज्ञा. बोबरे्ड ) 

                                                                                            अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.म ख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, म ंबई. 
2. मा. राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, म ंबई. 
3. मा. म ख्य सभचव, यांचे वभरष्ट्ठ सहायक, मंत्रालय, म ंबई. 
4. आय क्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, म ंबई. 
5. सवस भविागीय आय क्त. 
6. सभचव (नभव-२) यांचे स्वीय सहायक  
7. आय क्त, सवस महानगरपाभलका.  
8. सवस भजल्हाभधकारी. 
9.  राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), म ंबई. 
10.  म ख्याभधकारी, वेंग ला, खोपोली, लोणावळा, सातारा, भशर्डी, राह री, अधापूर,  देगलूर, 

शेगाव, भदग्रस, बल्लारपूर, उमरेर्ड नगरपभरषद. 
11.  म ख्याभधकारी, नगरपभरषद/नगरपंचायत (सवस). 
12. नगर भवकास भविागातील सवस कायासने.      
13. भनवर्डनस्ती (नभव-34).  
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