
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) यानंा भवत्तीय अभिकार 
प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणणय क्रमाकंः स्वमअ-२०१6/प्र.क्र.१55/नभव-३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,  

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२  
भदनाकं: 10  ऑक्टोबर, २०१6 

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

भदनाकं २४ एभप्रल २०१५  
2) शासन भनणणय क्रमाकंः नगर भवकास भविाग स्विाअ-२०१५/प्र.क्र175/नभव-३४ 

भदनाकं 06 ऑगस्ट २०१५ 
3) भवत्त भविाग शासन भनणणय कं्र.भवअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/ भवभनमय,िाग-2  

भद.17 एभप्रल 2015. 
4) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) याचंे क्र.राअस/भवत्तीय 

शती/19/15-16 भद.26/04/2016 रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना- 

“कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” च्या ितीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी भमशनमोड पध्दतीने सुरु आहे. या अभियानातंगणत शहरे 
“हागणदारी मुक्त” करणे व शहरामिील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करुन, शहर “स्वच्छ” करणे या 
प्रमुख बाबींचा समावशे आहे. यासाठी कें द्र, राज्य शासनाच्या अनुदानाचे प्रमाण 60:40 असे आहे. त्यामध्ये 
वयैक्क्तक शौचालयाचे बािंकाम, सामुदाभयक शौचालयाचे बािंकाम, या अभियानासाठी करावा 
लागणारा प्रचार व प्रभसध्दी कायणक्रम आभण क्षमता बािंणी, प्रशासभकय व कायालयीन खचण याबाबींचा 
समावशे आहे.  
2.  या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी संदिण क्र.1 च्या शासन भनणणयान्वये, राज्य स्तरावर स्वतंत्र 
“स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय” भनमाण करण्यात आले असून या अभियानाच्या संचालकानंा 
संदिण क्र. 2 च्या शासन भनणणयान्वये, संदिण क्र.3 च्या शासन भनणणयातील तरतुदीनुसार “कायालय 
प्रमुखाचंा” दजा देण्यात आलेला आहे.   
3. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची जलद व पभरणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) याचं्याकडे उपलब्ि असलेल्या माभहती, 
भशक्षण प्रसार व  प्रभसध्दी, क्षमता बािंणी व प्रशासकीय, कायालयीन खचण याबाबीसाठी उपलब्ि 
असलेल्या भनिीमिून खचण करण्याचे अभिकार भवत्त ीय अभिकार भनयम पुक्स्त का, 197  िाग पभहला- उप 
भविाग एक ते पाच यामध्ये अंतिूणत असल्याचे भदसून येत नाही. तसेच, भवत्त ीय अभिकार भनयम पुक्स्त का, 
197  िाग पभहला- उप भविाग एक ते पाच, यामध्ये नमूद काही बाबीवरील खचासाठी अत्यंत मयाभदत 
अभिकार असल्याचे भदसनू येते. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हे भमशन मोड पध्दतीने राबभवण्यात येत 
असल्याने, राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यानंा भवशेष भवत्तीय अभिकार 
प्रदान करण्याबाबत सदंिण क्र. 4 च्या पत्रान्वये राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान याचंे 
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कडून मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार संचालक “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” यानंा 
भवत्तीय अभिकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या भवचारािीन होती.              
 

शासन भनणणय-  
“स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” या अभियानाची जलद व पभरणामकारक अंमलबजावणी 

करण्याकरीता, राज्य अभियान संचालनालयाकडे माभहती, भशक्षण, प्रसार व प्रभसध्दी, क्षमता बािंणी व 
प्रशासभकय, कायालयीन खचण याबाबींसाठी उपलब्ि असलेल्या भनिीमिून, भवहीत कायणपध्दतीचा 
अवलंब करून रुपये 3.00 लक्ष इतक्या मयादेत खचण करण्याचे अभिकार राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ 
महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यानंा प्रदान करण्यात येत आहेत. राज्य अभियान संचालकाकंडून रुपये 3.00 
लक्ष इतक्या मयादेत करण्यास येणाऱ्या खचाचा तपशील उच्चाभिकार सभमतीच्या बैठकीमध्ये कायोत्तर 
मान्यतेसाठी वळेोवळेी सादर करण्यात यावा. तसेच, रुपये 3.00 लक्ष यापुढील खचास मान्यता देण्याचे 
अभिकार उच्चाभिकार सभमतीच्या मान्यतेच्या अिीन राहून शासनाकडे राहतील. 
 

2. सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201610101638089225 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

  
                                                                                                        सुिाकर ज्ञा. बोबडे  
  उप सभचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. अपर मुख्य सभचव, भवत्त भविाग, मंत्रालय, मंुबई.    
2. सभचव (नगरभवकास-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई.  
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), नागपूर.  
5. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई.  
6. अभिदान व लेखाभिकारी, मंुबई. 
7. अभिदान व लेखाभिकारी, अभिदान व लेखा कायालय, वादें्र (पू.), मंुबई.  
8. भनवासी लेखापभरक्षा अभिकारी, मंुबई  
9. भजल्हा कोषागार अभिकारी, मंुबई. 
10. मुख्य लेखा पभरक्षा अभिकारी, मंुबई 
11.  मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनिी लेखा, कोकण िवन, नवी मंुबई 
12.  उप सभचव (नभव-४), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 
13.  उप सभचव (नभव-५), रोख शाखा, नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई  
14. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय, मंुबई. 
15. भनवड नस्ती (नभव-३४)     

http://www.maharashtra.gov.in/
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