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भदनाकं 25 ऑक्टोबर, 2018 
शासन पभरपत्रक: - 
 

 कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियानाच्या ितीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 
अंमलबजावणी भमशन मोड पध्दतीने सुरू आहे. सन 2018 मध्ये कें द्र शासनाने स्वच्छतेच्या अनुिंगाने 
केलेल्ह्या “स्वच्छ सवके्षण-2018” मध्य ेराज्यातील 260 शहरे सहिागी झाली होती. यापैकी  9 शहरानंा 
राष्ट्रीय बभक्षसासंह राज्यास दुसऱ्या क्रमाकंाचे बभक्षस प्राप्त झाले आहे.  
2. कें द्र शासनामार्फ त “स्वच्छ सवके्षण-2019” भद.04 जानेवारी, ते 31 जानेवारी, 2019 या 
कालाविीत संपूणफ देशामध्ये होणार आहे. या सवके्षणात राज्यातील नवभनर्ममत नगरपंचायतींसह एकूण 384 
शहरे सहिागी होणार असून, या शहरानंी आपली माभहती कें द्र शासनाच्या पोटफलवर ऑक्टोबर 2018 
पासून दरमहा िरावयाची आहे. तसेच, सवके्षणातंगफत भनिाभरत लक्ष्य भवभहत कालाविीत पूणफ करावयाची 
आहेत.  
3. “स्वच्छ सवके्षण-2019” मध्य े राज्यातील सवफ शहरामंार्फ त करण्यात येत असलेल्ह्या कायफवाहीचे 
सभनयंत्रण सध्या भविागस्तरावरून प्रादेभशक उपसंचालक, नगरपभरिद प्रशासन, याचं्या मार्फ त करण्यात 
येत आहे. परंतु, या सवके्षणात सहिागी झालेल्ह्या शहराचंी मोठी संख्या व भवभहत कालाविीत पूणफ 
करावयाची लक्ष ेभवचारात घेता याचे संभनयंत्रण भजल्ह्हास्तरावरूनही होणे आवश्यक आहे. यास्तव, “स्वच्छ 
सवके्षण-2019” कभरता संबंभित भजल्ह्यातील भजल्ह्हा प्रशासन अभिकारी यानंा “भजल्ह्हा समन्वय 
अभिकारी” म्हणनू घोभित करण्यात येत आहे.  
4. भजल्ह्हा समन्वय अभिकाऱी याचं्या “स्वच्छ सवके्षण-2019” करीताच्या कतफव्ये व जबाबदाऱ्या पुढील 
प्रमाणे राहतील:- 

(1) भजल्ह्यातील सवफ नगरपभरिदा / नगरपंचायतींमध्ये स्वच्छ सवके्षण-2019 च्या अनुिंगाने चाल ू
असलेल्ह्या कायफवाही बाबत मागफदशफन करणे. तसेच, आवश्यकतेनुसार संबभित शहरास प्रत्यक्ष िटे 
देवून समन्वय सािणे व आढावा घेणे. 
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(2) भजल्ह्यातील सवफ शहराचंी स्वच्छ सवके्षण-2019 च्या अनुिंगाने आवश्यक माभहती वळेोवळेी 
संकभलत करून ती संबभित भविागाचे नगरपभरिद शाखेच े प्रादेभशक उपसंचालक यानंा व 
शासनास वळेोवळेी पाठभवणे. 

(3) भजल्ह्यातील सवफ शहरे स्वच्छ सवके्षण-2019 च्या अनुिंगाने कें द्र शासनाच्या पोटफलवर 
भजल्ह्यातील शहरामंार्फ त दरमहा िरावयाची माभहती भवभहत कालाविीत िरली जाईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसचे, भजल्ह्यातील शहरे  स्वच्छ सवके्षण-2019 च्या अनुिंगाने ठरवून 
भदलेली लक्ष्य (Targets) वळेोवळी पूणफ करीत आहेत ककवा नाही याचे सभनयंत्रण करणे व 
आवश्यकतेनुसार त्यानंा ही लक्ष्य पूणफ करण्यासाठी सहाय्य करणे. 

5. सदर शासन पभरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आल े असून, त्याचा संगणक संकेताक 201810251507102125 असा आहे. हे 
पभरपत्रक 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, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
3. प्रिान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
4. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरिद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
5. भविागीय आयुक्त तथा प्रादेभशक संचालक (सवफ) 
6. भजल्ह्हाभिकारी (सवफ) 
7. सवफ सह / उप सभचव, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. भनवडनस्ती (नभव-14) 
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