
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या 
प्रिावी अमंलबजावणीकभरता भविाग व 
भजल्हास्तरावरील अभिकाऱयांना समन्वय 
अभिकारी (Nodal Officers) म्हणनू घोभित 
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महाराष्ट्र शासन 

नगर भवकास भविाग 
शासन पभरपत्रक क्र. स्वमअ 2015/ प्र.क्र. २२७/ नभव-34 

शहीद राजगुरू चौक, मदाम कामा मागग, 
मंत्रालय, मंुबई -400032 

भदनाकं: १५ ऑक्टोबर, 2015 
 
संदिग : (1) कें द्र 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,  
                भदनाकं 24 एभप्रल, 2015  
           (3) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमांक स्विाअ 2015/प्र.क्र.23/नभव-34,                    
                भदनाकं 15 मे, 2015  
           (4) राज्य अभियान संचालनालयाचे पभरपत्रक क्रमाकं राअसं/कायान्वयन सूचना/ 42/ 15-16   
                 भदनाकं 28 जुलै, 2015 
 

पभरपत्रक:  
 

 कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियान (नागरी) च्या ितीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी) हे एक अभियान म्हणनू राबभवण्यास  संदर्भिय क्रमाकं 3 येथील शासन भनणगयान्वये मान्यता देऊन 
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सभवस्तर मागगदशगक सूचना भनगगभमत करण्यात आल्या आहेत. 

2. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भिय क्रमाकं 2 येथील शासन भनणगयान्वये नगर 
भवकास भविागातंगगत स्वतंत्र राज्य अभियान संचालनालय भनमाण करण्यात आले असून, या 
संचालनालयाकिून या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.  

3. राज्यामध्ये या अभियानाची अंमलबजावणी 26 महानगरपाभलका व 239 नगरपभरिदा / 
नगरपंचायती याचं्या मार्ग त सुरू आहे. या अभियानाची अंमलबजावणीचे राज्यस्तरावरील  सभनयंत्रण 
राज्य अभियान संचालनालया मार्ग त करण्यात येत आहे. तर, भविागीय व भजल्हास्तरावरील सभनयंत्रण 
करण्यासाठी शासन पुढील प्रमाणे आदेश देत आहे:- 

(अ) भविागीय स्तरावरील सभनयंत्रणासाठी  भविागीय आयुक्ताचं्या कायालयातील उपसंचालक / 
सहायक संचालक (नपा) शाखा यानंा समन्वय अभिकारी (Nodal Officer)  म्हणनू घोिीत 
करण्यात येत आहे.  

(ब) भजल्हास्तरावरील सभनयंत्रणासाठी भजल्हाभिकारी कायालयातील भजल्हा प्रशासन अभिकारी / 
भजल्हा प्रकल्प अभिकारी (नपा शाखा) यानंा समन्वय अभिकारी (Nodal Officer) म्हणनू घोिीत 
करण्यात येत आहे.  
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4. सदर अभिकाऱयानंी संबंभित भजल्हयातील व संबंभित भविागातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी) च्या अंमलबजावणीबाबत नगरपभरिदाचं्या / नगरपंचायतींच्या मुख्याभिकाऱयाशंी समन्वय सािून 
अंमलबजावणीच्या प्रगतीबाबत शासनास वळेोवळेी अहवाल सादर करावा. 

5. या अभिकाऱयाचंे कामाचे वािीक मुल्यमापन करताना तयांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
मध्ये केलेल्या कामाच्या आिारावर मुल्यामापन करण्यात यावे. 

सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून तयाचा सकेंताक 201510151710571625 असा आहे. हा आदेश 
भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  

 

  

     

       
(सुिाकर ज्ञा. बोबिे) 

 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रभत,  

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सभचव, मंत्रालय, मंुबई 
2) मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई  
3) मा. मुख्यसभचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
4) आयुक्त, तथा संचालक, नगरपभरिद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
5) सभचव (नभव-2) नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32 
6) भविागीय आयुक्त (सवग) 
7) भजल्हाभिकारी (सवग) 
8) आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
9) उप सभचव, नगर भवकास भविाग (नभव34) 
10) मुख्याभिकारी, नगरपभरिदा / नगरपंचायती (सवग) 
11) उप संचालक, नगर पाभलका शाखा, भविागीय आयुक्त कायालय (सवग) 
12) भजल्हा प्रशासन अभिकारी, नगर पाभलका शाखा, भजल्हाभिकारी कायालय (सवग) 
13) भनविनस्ती नभव-34 नगर भवकास भविाग मंत्रालय, मंुबई 
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