
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) यांना "कायालय प्रमुख", 
“आहरण व संभवतरण अभिकारी” तसेच 
“भनयंत्रण अभिकारी” म्हणून घोभित करण्याबाबत  
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनणणय क्रमांकः स्वमअ-२०१५/प्र.क्र.१७५/नभव-३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,  

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२  
भदनांक:  06 ऑगस्ट, २०१५ 

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

भदनांक २४ एभप्रल २०१५  
2) शासन भनणणय क्रमांकः नगर भवकास भविाग स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४  

भदनांक १५ मे २०१५ 
प्रस्तावना- 

स्वच्छ िारत अभियानाच्या ितीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीस 
शासनाने संदिािीन क्र. २ येथील शासन भनणणयान्वये मान्यता भदलेली आहे. सदर अभियानाच्या 
अंमलबजावणीसाठी नगर भवकास भविागाच्या अंतगणत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
संचालनालयाची भनर्ममती संदिािीन क्र. १ येथील शासन भनणणयान्वये करण्यात आलेली आहे. या 
संचालनालयाचे प्रमुख म्हणून "राज्य अभियान संचालक" हे आहेत. सदर शासन भनणणयान्वये राज्य 
अभियान संचालनालयात सह सभचव /उप सभचव दजाचे अभिकारी राज्य अभियान संचालक म्हणून 
भनयुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संचालनालयातील कामकाजाच्या दृष्ट्टीने या राज्य 
अभियान संचालकांना "कायालय प्रमुख",  “ आहरण व संभवतरण अभिकारी” तसेच “ भनयंत्रण 
अभिकारी” म्हणून घोभित करण्याची बाब शासनाच्या भवचारािीन होती.  
शासन भनणणय-  

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या अंमलबजावणीसाठी नगर भवकास भविागाच्या 
अंतगणत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालयाची भनर्ममती करण्यात आलेली आहे. या 
संचालनालयाचे प्रमुख म्हणून "राज्य अभियान संचालक" हे कायणरत आहेत. 
2.       "राज्य अभियान संचालक", स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय हे भवत्तीय 
अभिकार भनयम पुस्स्तका, १९७८ िाग-पभहला, उपभविाग-एक मिील अ. क्र. ३ भनयम क्रमांक २ 
मिील अटी व शतींची पूतणता करीत असल्यामुळे सदर भनयमांच्या अिीन राहून प्रशासभनक 



शासन भनणणय क्रमांकः स्वमअ-२०१५/प्र.क्र.१७५/नभव-३४ 
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भविागास असलेल्या अभिकारानुसार "राज्य अभियान संचालक", स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
संचालनालय, मंुबई यांना "कायालय प्रमुख" म्हणून घोभित करण्यात येत आहे.  
3.    त्याचप्रमाणे "राज्य अभियान संचालक", स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय, 
मंुबई यांना “आहरण व संभवतरण अभिकारी” तसेच “भनयंत्रण अभिकारी” म्हणून घोभित करण्यात 
येत आहे. 
4.    सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508061247438225 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
  
                                                                                        ( सुिाकर ज्ञा. बोबडे )  

                                                                                             अवर 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 अनुजे्ञयता), मंुबई.  
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुजे्ञयता), नागपूर.  
5. संचालक, लेखा व कोिागारे, मंुबई.  
6. अभिदान व लेखाभिकारी, फोटण, मंुबई. 
7. अभिदान व लेखाभिकारी, अभिदान व लेखा कायालय, वांदे्र (पू.), मंुबई.  
8. भनवासी लेखापभरक्षा अभिकारी, मंुबई  
9. भजल्हा कोिागार 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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