
 
 

महाराष्ट्र शासन 
महाराष्ट्र नागरी विकास ऄवियान संचालनालय 

स्िच्छ महाराष्ट्र ऄवियान (नागरी)  
मित्तल टॉवर  ,ग ववग ,मलजरत िजलत ,गर् म ज जनफ्रल ितगफ्र ,नरर्िन नॉईरट ,िबर ई –  400021 

  

स्वच्छ भतरल अमभयतन (नतगरर्)  अरलगफ्रल “स्वच्छ जवेक्षण-2021” जतठर्  शहरतरच्यत कतितचर्  मगलर् कें द्र शतजनतच्यत जरक ल 
स्थळतवरर्ल गि.आय.गज. वर जर रमधल नतगरर् स्थतमनक स्वरतज्य जरस्थ ज दरिहत नोंदवतवर् लतगणतर आह . लज च, जर्.गफ.जर्. व  
ओ.डर्.गफ. + / ++ यत घटकतअरलगफ्रल मत्य क शहरतरनर् आनलर् लयतरर् मवमहल कतलतवधर्ल नणूफ्र करतवयतचर् आह . यत कतितरजतठर् 
मत्य क नतगरर् स्थतमनक स्वरतज्य जरस्थतरच्यत स्लरतवर गक “शहर जिन्वयक” )City Coordinator( मनव्वळ लतत्नबरत्यत स्वुपनतल 
कर त्रतटर् नध्दलर्न  मनयबक्ल करण्यतजतठर्  योग्य उि दवतर मनवड करून त्यतरचर् मशफतरज जर रमधल नतगरर् स्थतमनक स्वरतज्य जरस्थतरनत 
करतवयतचर् आह .  
यतस्लव, रतज्यतलर्ल जवफ्र नतगरर् स्थतमनकस्वरतज्य जरस्थतरिध्य   “शहर जिन्वयक” )City Coordinator( चर्  मनव्वळ कर त्रतटर् 
नध्दलर्न   जर रमधल नतगरर् स्थतमनक स्वरतज्य जरस्थ  ितफफ्र ल लतत्नबरत्यत स्वरूनतल मनयबक्लर्  करण्यत करर्लत खतलर्ल नतत्रलत धतरण 
करणतऱ्यत उि दवतरतरकडबन अजफ्र ितगमवण्यतल य ल आह ल :- 
 

पदनाम जागा शैक्षवणक ऄहहता ऄजह कोणाकडे करािा ऄनिुि ठोक मानधन 

“शहर 
जिन्वयक” 
)City 
Coordinator( 

395 
(नदतरचर् जरख्यत 
किर्  होऊ 
शकल  

ितन्यलतमतप्ल मवद्यतनर्ठतलर्ल 
खतलर्ल नैकर् कोणलर्हर् नदवर् :    
अ(  र्.ई. )कोणलर्हर् शतखत( 
 (  र्. ट क. )कोणलर्हर् शखत( 
क(  र् आकफ्र .  
ड(  र्.प्लवॅनग 
ई(  र्.गज.जर्.)कोणलर्हर् 
शतखत( 

उि दवतरतरनर्  
http://smmurban.com 
यत व  जतईट वरर्ल 
वलकवर ऑन  लतईन 
अजफ्र करतवत. )इलर 
कोणत्यतहर् ितध्यितन  
अजफ्र स्स्वकतरल  जतणतर 
नतहर्ल.) 

नतगरर् 
क्ष त्रतलर्ल 
कतितचत 
मकितन 6 
)जहत( 
िमहन्यतरचत 
अनबभव 
आवश्यक. 

1(अिलृ शहर  व 
गडमचरोलर्  मजल्हतलर्ल 
शहरतर करर्लत  ुप.    
35,000/- ममल ितह 
ितनधन. 
(# अिलृ शहरतरचर् यतदर् 
जरक ल स्थळतवर उनलब्ध 
आह ) 
2( उवफ्ररर्ल शहरतकरर्लत 
ुप.30,000/- ममल ितह  
 

 
(ऄ) ऄपेवक्षत कामाचे स्िरूप :  

ईमेदिाराची वनयकु्ती  होइल त्या नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेमार्ह त करण्यात येणाऱ्या खालील विषयांची 
ऄनषुांगीक कामे:  
1) घनकचरा व्यिस्थापन वनयम 2016, च्या संबंवधत ऄनषंुगीक कामे. 
2) स्िच्छ सिेक्षण 2021 संबंवधत ऄनषंुगीक कामे. 
3) हागणदारी मकु्त शहरासंबंधीची कामे )ODF, ODF+/++, Water +( संबंवधत ऄनषंुगीक कामे. 
4) कचरा मकु्त शहरांच्या तारांकीत मानांकना संबंवधत ऄनषंुगीक कामे. 
5) मखु्यावधकारी यानंी नेमनू वदललेी स्िच्छता वििागातील आतर संबंवधत अनषुांवगक कामे. 

 
(ब) ईमेदिारासंाठी सचुना : 

1) कंत्राटी तत्िािरील सदर वनयकु्तीसाठी केिळ ऑनलाइनच ऄजह कराियाचा अहे. एका ईमेदिाराने एकच ऄजह 
कराियाचा अहे. एकापेक्षा ऄवधक ऄजह केल्याचे वनदशहनास अल्यास ते सिह ऄजह बाद ठरविण्यात येतील. 

2) ईमेदिारानंी ऑनलाइन ऄजह करण्या करीता http://smmurban.com या संकेतस्थळािरील ललकचा िापर 
करािा.  

3) ऑनलाइन ऄजह करण्याचा शेिटाचा वदनांक बधुिार 19 ऑगष्ट्ट, 2020 ऄसा अहे. 

जतवक क्रितरक : जतवक क्रितरक :रतअज/स्वम्अ / मजटर् कॉडीन टर मनयबक्लर् /108/, मदनतरक : 07/08/2020 

http://smmurban.com/
http://smmurban.com/


4) ऄजात ईमेदिारास अपल्या पंसतीचा महसलूी वििाग नमदू कराियाचा अहे. 
5) प्रथम पसंतीच्या महसलूी वििागात संबंवधत ईमेदिारास ऑनलाइन मलुाखत द्यािी लागेल. 
6) कंत्राटी तत्िािरील सदर वनयकु्तीसाठी महसलूी वििागात संबंवधत वििागीय प्रादेवशक ईपसंचालक यांच्या ऄंतगहत 

वनिड सवमती मार्ह त ऑनलाइन मलुाखत )Video Conferance( घेतली जाइल . ऑनलाइन मलुाखतीचा िेळ, 
वदनांक ि ललक अपणास स्ितंत्रवरत्या कळविण्यात येइल. 

7) या प्रवकयेव्दारे वनिड झालेल्या पात्र ईमेदिाराचंी कंत्राटी तत्िािर वनयकु्तीसाठी संबंवधत नागरी स्थावनक संस्थेकडे 
वििागीय प्रादेवशक ईप संचालक यांचे मार्ह त वशर्ारस करण्यात येइल. 

8) सदर वशर्ारशी नसुार संबंवधत नागरी संस्थे मार्ह त संबंवधत ईमेदिारास कंत्राटी तत्िािर वनव्िळ तात्परुत्या 
स्िरूपात वनयकु्ती देण्यात येइल.  

9) संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थे मार्ह त वनयकु्ती पत्र वमळाल्यािर ईमेदिारास विना विलबं, तात्काळ 
वनयकु्ती वदलले्या शहरात रूज ुव्हािे लागेल. 

10) वनयकु्तीच्या वठकाणात बदल करण्यात येणार नाही. 
11) शहरांची संख्या ि अिश्यक पद संख्येत बदल होउ शकतो. 

 
(क) ऄटी ि शती : 

1) कंत्राटी तत्िारील सदर वनयकु्ती  “स्िच्छ सिेक्षण-2021”  ऄंतगहत सिह तपासण्या पणुह होआपयंत राहील.  
2) वनयकु्ती कालािधी संपल्यानंतर कोणत्याही पवरस्स्थतीत  मदुतिाढ देण्यात येणार नाही. तसेच, या वनयकु्ती 

स्थावयत्ि देण्यात येणार नाही. 
3) कंत्राटी तत्िािर वनयकु्त केलेल्या सदर कमहचाऱ्यासं शासकीय कमहचाऱ्यांस वमळणाऱ्या कोणत्याही सोइ सवुिधाचंा 

लाि वमळणार नाही. / ऄनजेु्ञय ऄसणार नाही. 
4) सदर वनयकु्ती ही पणूहतः कंत्राटी मानधन तत्िािर अहे.  
5) सदर मानधन संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थे मार्ह त ऄदा करण्यात येइल. 
6) ईमेदिाराचे िय  वद. 1 ऑगस्ट 2020 रोजी 35 िषा पेक्षा ऄवधक नसािे. 
7) नागरी के्षत्रातील कामाचा वकमान 6 )सहा( मवहनयांचा ऄनिुि अिश्यक. 
8) सदर ऄटी, शती ि वनयकु्ती प्रवियेत बदल करण्याचे तथा रद्द करण्याचे ऄवधकार कायहकारी संचालक, महाराष्ट्र 

नागरी विकास ऄवियान संचालनालय यानंी राखनू ठेिललेे अहेत. 
 
 

          
         )  स्िाक्षरी ( 
    राज्य ऄवियान संचालक 
स्िच्छ महाराष्ट्र ऄवियान )नागरी( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄमतृ शहरांची नािे 

ऄ.ि. वििाग वजल्हा शहराचे नाि शहराचा िगहिारी 
1.  अिरतवलर् यवलितळ यवलितळ अ वगफ्र 
2.  अिरतवलर् अिरतवलर् अिरतवलर्  िहतनगरनतमलकत 
3.  अिरतवलर् अकोलत अकोलत िहतनगरनतमलकत 
4.  अिरतवलर् अिरतवलर् अचलनबर अ वगफ्र 
5.  औररगत तद नरभणर् नरभणर् िहतनगरनतमलकत 
6.  औररगत तद नतरद ड नतरद ड िहतनगरनतमलकत 
7.  औररगत तद लतलबर लतलबर िहतनगरनतमलकत 
8.  औररगत तद म ड म ड अ वगफ्र 
9.  औररगत तद उस्ितनत तद उस्ितनत तद अ वगफ्र 
10.  औररगत तद जतलनत जतलनत अ वगफ्र 
11.  औररगत तद लतलबर उदगर्र अ वगफ्र 
12.  औररगत तद औररगत तद औररगत तद िहतनगरनतमलकत 
13.  कोंकण रतयगड ननव ल िहतनगरनतमलकत 
14.  कोंकण ठतण  नमव िबर ई िहतनगरनतमलकत 
15.  कोंकण ठतण   दलतनबर अ वगफ्र 
16.  कोंकण ठतण  अर रनतथ अ वगफ्र 
17.  कोंकण िबर ई ब्रबहन्िबर ई िहतनगरनतमलकत 
18.  कोंकण ठतण  मिरतभतयरदर िहतनगरनतमलकत 
19.  कोंकण ठतण  ठतण  िहतनगरनतमलकत 
20.  कोंकण ठतण  वजई मवरतर िहतनगरनतमलकत 
21.  कोंकण ठतण  उल्हतजनगर िहतनगरनतमलकत 
22.  कोंकण ठतण  कल्यतण िहतनगरनतमलकत 
23.  कोंकण ठतण  मभवरडर् िहतनगरनतमलकत 
24.  नतगनबर चरद्रनबर चरद्रनबर िहतनगरनतमलकत 
25.  नतगनबर वधा वधा अ वगफ्र 
26.  नतगनबर गोंमदयत गोंमदयत अ वगफ्र 
27.  नतगनबर वधा वहगनघतट अ वगफ्र 
28.  नतगनबर नतगनबर नतगनबर िहतनगरनतमलकत 
29.  नतमशक जळगतव भबजतवळ अ वगफ्र 
30.  नतमशक नतमशक नतमशक िहतनगरनतमलकत 
31.  नतमशक धबळ  धबळ  िहतनगरनतमलकत 
32.  नतमशक नतमशक ितल गतव िहतनगरनतमलकत 
33.  नतमशक नरदबर तर नरदबर तर अ वगफ्र 
34.  नतमशक अहिदनगर अहिदनगर िहतनगरनतमलकत 
35.  नतमशक जळगतव जळगतव िहतनगरनतमलकत 
36.  नबण  जतलतरत जतलतरत अ वगफ्र 
37.  नबण  नबण  वननरर् वचचवड िहतनगरनतमलकत 
38.  नबण  नबण  नबण  िहतनगरनतमलकत 
39.  नबण  जोलतनबर जोलतनबर िहतनगरनतमलकत 



40.  नबण  जोलतनबर  तशी अ वगफ्र 
41.  नबण  कोल्हतनबर इचलकररजर् अ वगफ्र 
42.  नबण  कोल्हतनबर कोल्हतनबर िहतनगरनतमलकत 
43.  नबण  जतरगलर् जतरगलर् मिरज कब नवतड िहतनगरनतमलकत 

 


