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राजीि गांधी प्रशासकीय गतििानिा (प्रगिी) अमभयान या स्पधाक अिंगकि मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेने 
सेिा हिी कायद्याअिंगकि ४८ विविध प्रकारच्या सेिा नागररकांना उपिब्ध करून ददल्याने मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिकेिा करण्याि आिे ििृीय क्रिांकाने िानांककि 

 

राजीि गांधी प्रशासकीय गतििानिा (प्रगिी) अमभयान या स्पधाक अिंगकि मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेने 
सेिा हिी कायद्याअिंगकि ४८ विविध प्रकारच्या सेिा नागररकांना उपिब्ध करून ददल्याने मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिकेिा ििृीय क्रिांकाने िानांककि करून रोख रू. ४ िाख, सन्िानचिन्ह ि प्रशस्िीपत्रक देण्याि 
येणार आहे. 

 

प्रशासनािीि सेिांच्या गणुिते्तिधीि िाढ (Service quality improvement), िोकामभिखुिा (Citizen 

Centricity) ि तनणकयक्षििा आणण्याकररिा िसेि सिाांच्या सहकायाकिनू उत्ति प्रशासन कायाकन्िीि 
करण्याकररिा “राजीि गांधी प्रशासकीय गतििानिा (प्रगिी) अमभयान ि स्पधाक" ही योजना शासन तनणकय 
दद.३.२.२०२१ अन्िये राबविण्याि आिी. या अमभयानािगंकि सहभाग घेऊन स्पधेि सिोत्ति कािचगरी 
केिेिी कायाकिये ि सिोकृष्ट कल्पना / उपक्रि सिुविणाऱ्या शासकीय ससं्था, अचधकारी ि किकिारी यांना 
पाररिोविके वििरीि करण्याि येणार आहेि. राज्य स्िरािर प्रशासकीय गतििानिा अंिगकि िार िगकिारीि 
प्रत्येकी प्रथि, द्वििीय ि ििृीय क्रिांकांसाठी अनकु्रिे रु. १०.०० िाख रु. ६.०० िाख ि रु.४.०० िाख 
इिक्या रकिेिी एकूण १२ पाररिोविके वििरीि करण्याि येणार आहेि. िसेि सिोत्कृष्ट कल्पना / 
उपक्रि सिुविणाऱ्या शासकीय ससं्था, अचधकारी ि किकिारी यांना अनकु्रिे प्रथि, द्वििीय ि ििृीय 
क्रिांकांसाठी अनकु्रिे रु. ५० हजार, रु. ३० हजार ि रु. २० हजार इिक्या रकिेिी िीन िगकिारीि एकूण ९ 
पाररिोविके वििरीि करण्याि आिी आहे. 

 

सन २०२१-२२ या ििाकपासनू राज्याि िािकुा, जजल्हा विभाग ि राज्यस्िरािर "राजीि गांधी प्रशासकीय 
गतििानिा (प्रगिी) अमभयान ि स्पधाक" िे आयोजन करण्याि आिे होि.े या अमभयानाच्या अनिुगंाने 
स्पधेिे प्रस्िाि सादर करणेसाठी पिंप्रधान पाररिोविक योजनेच्या धिीिर ऑनिाईन पोटकि विकमसि 
करण्याि आिे आहे. स्पधेसाठी राज्यािीि सिक िहानगरपामिकांनी ऑनिाईन प्रस्िाि सादर केिे होि.े या 



अमभयानािगंकि राज्यस्िरािर प्राप्ि प्रस्िािांिी छाननी राज्यस्िरीय तनिड समििी िार्क ि करण्याि आिी. 
सन २०२१-२०२२ कररिा अतंिि पाररिोविक विजेत्यांिी तनिड करण्याि आिी असनू मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिकेने सेिा हिी कायद्याअिंगकि ४८ विविध प्रकारच्या सेिा नागररकांना उपिब्ध करून 
ददल्याने मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेिा ििृीय क्रिांकाने िानांककि करून रोख रू. ४ िाख, सन्िानचिन्ह 
ि प्रशस्िीपत्रक देण्याि येणार आहे. 


