स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)
अंमलबजावणीबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर भवकास भविाग
शासन पभरपत्रक क्र. स्वमअ 2015/ प्र.क्र. २२८/ नभव-34
शहीद राजगुरू चौक, मदाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई -400032
भदनांक: १५ ऑक्टोबर, 2015
संदिग : (1) केंद्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)च्या भिसेंबर, 2014 मध्ये
भनगगभमत केलेल्या मागगदशगक सूचना.
(2) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34,
भदनांक 24 एभप्रल, 2015
(3) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34,
भदनांक 15 मे, 2015
(4) राज्य अभियान संचालनालयाचे पभरपत्रक क्रमांक राअसं/कायान्वयन सूचना/42/ 15-16
भदनांक 28 जुलै, 2015
पभरपत्रक:
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियान (नागरी) च्या धतीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)
ची अंमलबजावणी राज्यातील सवग नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामध्ये सुरू आहे. या अभियानांतगगत
शहरे हागंदारी मुक्त करणे व घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे हे दोन प्रमुख घटक आहेत.त्या
अनुषंगाने राज्यातील सवग शहरे भदनांक 2 ऑक्टोबर, 2017 पयंत हांगदारी मुक्त करण्याचे व भदनांक
2 ऑक्टोबर, 2018 पयंत शहरातील घनकचरा 100% गोळा करणे, त्याची वाहतूक करणे व त्यावर
शास्त्रोक्त प्रक्रीया करण्याचे उभिष्ट्ट भविागाने ठरभवलेले आहे व त्यानुसार या कायगक्रमाची
अंमलबजावणी भमशन मोि पध्दतीने करण्यात येत आहे .
2.

या अभियानाची अंमलबजावणी प्रिावीपणे होऊन शहरे हागंदारी मुक्त व स्वच्छ करण्यासाठी

भविागातील अभधकाऱ्यांनी स्वच्छे ने काही शहरे दत्तक घेण्याची सूचना करण्यात आली होती.
त्यानुसार या पभरपत्रकासोबतच्या जोिपत्रात नमूद केल्यानुसार भविागातील अभधकाऱ्यांनी स्वच्छे ने
शहरे दत्तक घेण्याची तयारी दशगभवली आहे . ही बाब भवचारात घेवून या पभरपत्रकासोबतच्या
जोिपत्रात दशगभवल्यानुसार शहरे दत्तक घेण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
3.

संबंभधत अभधकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या शहराच्या मुख्याभधकाऱ्यांशी संपकात राहू न व

आवश्यकतेनुसार संबंभधत शहरांस िेट दे वून शहर हागंदारी मुक्त व स्वच्छ करण्यात सहकायग करावे
व त्याबाबतची माभहती वेळोवेळी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना
कळभवण्यात यावी.
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सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201510151707114925 असा आहे . हा आदे श
भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शानुसार व नावांने
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(सुधाकर ज्ञा. बोबिे )
अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रभत,
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)

उप सभचव, नगर भवकास भविाग (नभव34)

10)

मुख्याभधकारी, नगरपभरषदा / नगरपंचायती (सवग)

11)

उप संचालक, नगरपाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग)

12)

भजल्हा प्रशासन अभधकारी, नगरपाभलका शाखा, भजल्हाभधकारी कायालय (सवग)

13)

सवग संबंभधत अभधकारी.

14)

भनविनस्ती नभव-34 नगर भवकास भविाग मंत्रालय, मुंबई
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जोडपत्रअ.क्र.

अभधकाऱ्यांचे नांव व पदानाम

दत्तक घेतलेली नगरपभरषद

1.

श्री. जी.ए. लोखंिे, उप सभचव

भवटा भज. सांगली

2.

श्री. पां.जो. जाधव, उप सभचव

पालघर

3.

श्री. सं.श.गोखले, उप सभचव

काटोल, उमरेि व कळमेश्वर भज. नागपूर

4.

श्री. श्री.द.यादव, उप सभचव

म्हसवि भज. सातारा

5.

श्री सुधाकर ज्ञा. बोबिे ,

जालना नगरपभरषद व सातारा भजल्हयातील

अवर सभचव

सवग नगरपभरषदा ( म्हसवि वगळू न)

6.

श्री. अभजत कविे , अवर सभचव

मंगळवेढा

7.

श्री. स.भद.खरात, अवर सभचव

पाथिी भज. अहमदनगर

8.

श्री. भनलेश पोतदार, कक्ष अभधकारी

तासगांव

9.

श्री. भमललद कुलकणी, अवर सभचव

कुळगांव-बदलापूर

10.

श्री. भववेक कंु िार, अवर सभचव

इचलकरंजी

11.

श्री. संजय वारंग, कक्ष अभधकारी

िहाणू

12.

श्री. राजेश पाध्ये, कक्ष अभधकारी

पनवेल

13.

श्री. उदय सादगळ, कक्ष अभधकारी

दे वळाली-प्रवरा

14.

श्री. सुहास ममदापूरकर,

अंबरनाथ

कक्ष अभधकारी
15.

श्री. राजीव आंबीकर, कक्ष अभधकारी

भतरोरा, भज. गोंभदया

16.

श्री. शभशकांत योगे, कक्ष अभधकारी

तुळजापूर भज. उस्मानाबाद बाशी भज. सोलापूर

17.

श्री. सुभनल धोंिे , कक्ष अभधकारी

श्रीगोंदा

18.

श्री. राजेंद्र कौरते, कक्ष अभधकारी

खापा

19.

श्री. संजय जगताप, सहायक

बीि

२०.

श्री. भवजय वक्ते, सहायक

फैजपूर भज. जळगाव

२१.

श्री. राजू अंबािे कर, सहायक

चांदूर रेल्वे व मोशी भज. अमरावती
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