
घन कचरा व्यवस्थापन ननयम 2016, च्या प्रभावी 
अमंलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय संननयंत्रण 
सनमतीची पनुनस्थापना करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर नवकास नवभाग 

                                 शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्वमअ-2018/प्र.क्र.306(2)/ननव-34 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागन, 
४ था मजला, मंत्रालय, मंुबई- 400 032 

नदनांक- 08 फेब्रवुारी, 2019 
वाचा : 

1. शासन ननणनय क्रमांक: स्वमअ-2018/प्र.क्र. 306(2)/ननव-34 नदनांक 05 फेब्रवुारी, 2019. 
 

शुध्दीपत्रक 
 

उपरोक्त वाचा येथील शासन ननणनय क्रमांक: स्वमअ-2018/प्र.क्र. 306(2)/ननव-34 नदनांक 05 फेब्रवुारी, 2019 
मधील पनरच्छेद क्र. 2 मधील  

 

6) आयकु्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालयनालय, वरळी, मंुबई  -  सदस्य 
7) सदस्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण ननयंत्रण मंडळ, मंुबई                 -  सदस्य सनचव 

या मजकुरा ऐवजी  
6) प्रधान सनचव, पाणीपरुवठा व स्वच्छता नवभाग, मंत्रालय, मंुबई    - सदस्य 
7) आयकु्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालयनालय, वरळी, मंुबई  -  सदस्य 
8) सदस्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण ननयंत्रण मंडळ, मंुबई                 -  सदस्य सनचव 

असे वाचाव.े 
 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सकेंताकं 201902081115428025 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 
                                       ( अनजत पालव े) 
                                   कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांच ेसनचव, राजभवन मलबार नहल मंुबई. 
२. मा. मुख्यमुंत्री याचंे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मंुबई 
४. मा. श्री. ज.े पी. देवधर, तत्कालीन न्यायमुती, मंुबई उच्च न्यायालय. 
५. प्रधान सनचव, नगर नवकास नवभाग (2) याचंे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सनचव, ग्रामनवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
७. प्रधान सनचव, सावनजननक आरोग्य नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 

Digitally signed by Ajit Sahebrao 
Palwe 
Date: 2019.02.08 12:10:15 +05'30'



शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वमअ-2018/प्र.क्र.306(2)/ननव-34 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

८. प्रधान सनचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
९. प्रधान सनचव, पयावरण नवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
१०. आयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन सचंालनालय, मंुबई 
११. सवन नजल्हानधकारी. 
१२. सदस्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषन ननयंत्रण मंडळ मंुबई. 
१३. राज्य अनभयान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अनभयान सचंालनालय, मंुबई. 
१४. ननवड नस्ती, ननव-34. 

 
 
 

 
 

 


