
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
संचालनालयात भनमाण करण्यात आलले्या 
“राज्य अभियान संचालक” या पदास 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणगय क्रमाकं: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.५६/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं: 27 नोव्हेंबर, २०१७. 

वाचा:  
1) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४,   

भदनाकं २४.०४.२०१५. 
2) शासन भनणगय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४,   

भदनाकं १५.०५.२०१५. 
3) शासनाचे समक्रमाकंाचे भदनाकं ६ एभप्रल, २०१७ रोजीचे पत्र. 
4) संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांचे क्रमाकं राअस/मु.वा./१०४२/२०१७ 

भदनाकं 22/08/२०१७ रोजीच ेपत्र.   
प्रस्तावना: 

कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियान (नागरी) च्या धतीवर राज्यातील नागरी िागात स्वच्छ 

महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी भमशन मोड पद्धतीने सुरु आहे. या अभियानाच्या 

अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर नगर भवकास भविागातंगगत “राज्य अभियान संचालनालय” नव्याने 

भनमाण करून, ते कायगरत करण्यास संदिाधीन क्रमांक १ येथील भदनाकं २४/४/२०१५ रोजीच्या शासन 

भनणगयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.  

२. “राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” या पदास संदिाधीन क्रमाकं ३ 

येथील भदनाकं ६/४/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये भदनाकं ३०/०९/२०१७ पयंत मुदतवाढ देण्यात आली 

आहे. तथाभप स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) हे २ ऑक्टोबर, २०१९ पयंत राबभवण्यात येणार आहे. 

सबब स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालयात भनमाण करण्यात आलेल्या “राज्य अभियान 

संचालक” या पदास १ ऑक्टोबर, २०१७ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची भवनंती संदिाधीन क्रमाकं ४ 

येथील पत्रान्वये करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने “राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र 

अभियान (नागरी)” या अस्थायी पदास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.  
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शासन भनणगय: 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालयात 

भनमाण करण्यात आलेल्या “राज्य अभियान संचालक” हे पद अभियान कालावधीपयंत म्हणजेच भदनाकं 

२ ऑक्टोबर, २०१९ पयंत कायगरत ठेवण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.   

२. सदरचा शासन भनणगय हा भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ-

२५०/व्यय-३, भदनाकं २५/९/२०१७ आभण अनौपचाभरक संदिग क्रमाकं: अनौसंक्र-५३०/आपुक, भदनाकं 

२९/९/२०१७ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं  201711271159524825 असा आहे. 

हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  

    

             
   (सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 

        उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरषद संचालनालय, मंुबई. 
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
११. अभधदान व लेखाभधकारी, फोटग, मंुबई. 
१२. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, वादें्र, मंुबई.  
१३. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१४. मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१५. मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकण िवन, नवी मंुबई. 
१६. भनवडनस्ती, नभव-३४. 
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