केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी)”

च्या धतीवर राज्यामध्ये राबभवण्यात येणाऱ्या

“स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी)” साठी राज्य

अभभयान संचालनालय व त्या अंतगगत प्रकल्प
व्यवस्थापन कक्षाच्या भनर्ममतीबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नगर भवकास भवभाग
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शहीद भगतससग चौक, मादाम कामा मागग ,
मंत्रालय, मंबई 400032

प्रस्तावना-

भदनांक: 24 एभप्रल, 2015

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी) च्या धतीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र

अभभयान (नागरी)” राबभवण्यास भदनांक 19 माचग, 2015 रोजी झालेल्या मंभत्रमंडळ बैठकीत शासनाने

मान्यता भदली आहे . त्या अनषंगाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) च्या अंमलबजावणीसाठी सभवस्तर

मागगदशगक सूचना स्वतंत्रपणे भनगगभमत करण्यात येत आहे त. शासनस्तरावर स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान
(नागरी) कभरता स्वतंत्र राज्य अभभयान संचालनालय व त्या अंतगगत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष भनमाण
करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.
शासन भनणगय-

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून, केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभभयान

(नागरी) च्या धतीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी)” च्या अंमलबजावणीसाठी, केंद्र

शासनाच्या मागगदशगक सूचनांमधील पभरच्छे द ११.२.२ मध्ये नमूद केल्यानसार, राज्यस्तरावर नगर

भवकास भवभागांतगगत “राज्य अभभयान संचालनालय” नव्याने भनमाण करून ते कायगरत करण्यास
मान्यता दे ण्यात येत आहे . या अभभयान संचालनालयामार्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) अंतगगत

शौचालय बांधकाम व घनकचरा व्यवस्थापन व त्या अनषंगाने बाबींच्या अंमलबजावणीचे सभनयंत्रण व
इतर बाबींचे कामकाज करण्यात येईल.

(1) राज्य अभभयान संचालक हे राज्य अभभयान संचालनालयाचे प्रमख असतील.

(2) राज्य अभभयान संचालकांसाठी मंत्रालयातील सह सभचव / उप सभचव दजाचे एक पद या
अभभयान कालावधीसाठी नव्याने भनमाण करण्यास व सदर पद भारतीय प्रशासन सेवेमधील

अभधकाऱ्यांच्या अथवा सयोग्य अशा अभधकाऱ्याच्या भनयक्तीने भरण्यास मान्यता दे ण्यात येत
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आहे . सदर पदभनर्ममतीमळे येणाऱ्या वार्मषक रू 10 ते 15 लक्ष एवढा आवती खचग राज्याच्या भनधी

मधून करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .

(3) राज्य अभभयान संचालक हे या अभभयानाच्या अंमलबजावणीसाठी मा. मख्य सभचवांच्या

अध्यक्षतेखालील उच्चाभधकार सभमतीचे व सभचव (नभव-2) यांच्या अध्यक्षतेखालील संभनयंत्रण व
अंमलबजावणी सभमतीचे सदस्य सभचव असतील.

(4) राज्य अभभयान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) अंतगगत नागरी स्थाभनक स्वराज्य

संस्थाच्या स्तरावर तयार करावयाचे स्वच्छतेचे भनयोजन, आराखडा, प्रकल्प तयारी, प्रकल्प

मंजूरी, अंमलबजावणी व मूल्यमापन आभण यासाठी संपूणग राज्यभर समान कायगपध्दती तयार/
सूभचत करतील.

(5) स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) अंतगगत नगर भवकास भवभागामार्गत सवग महानगरपाभलका,
“अ” वगग व “ब” वगग नगरपाभलकांमधील शौचालय बांधकाम व सवग महानगरपाभलका व
नगरपाभलकांमधील घनकचरा व्यवस्थापन व पाणी परवठा व स्वच्छता भवभागामार्गत “क” वगग

नगरपाभलका व नगरपंचायती मधील शौचालय बांधकाम करण्यात येणार आहे . त्यामळे नगर
भवकास भवभाग व पाणी परवठा व स्वच्छता भवभागामार्गत करण्यात येणाऱ्या कामामध्ये समन्वय
घडवून अभभयानांतगगत कायगक्रमाचे सभनयंत्रण राज्य अभभयान संचालक करतील.

(६) अभभयान संचालकांना मदत करण्यासाठी राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Project

Management Unit (PMU) भनमाण करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . या कक्षामध्ये अभभयान

कालावधीसाठी (2 ऑक्टोबर, 2019 पयंत) खालील तज्ञ / कमगचारी कंत्राटीपध्दतीने भनयक्त

करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे
(i)

क्षमता बांधणी तज्ञ

1 पद

(iii)

घन कचरा व्यव्यस्थापन तज्ञ

1 पद

(ii)

(iv)
(v)

(vi)

(vii)

माभहती, भशक्षण व प्रसार तज्ञ
दे खरेख व मूल्यमापन (एम आभण ई ) तज्ञ
माभहती व तंत्रज्ञान तज्ञ
लघलेखक
भशपाई

1 पद
1 पद
1 पद
1 पद
1 पद

(7) उपरोक्तपैकी अ.क्र. (i) ते (v) येथील तज्ञांना त्यांचा संबंभधत क्षेत्रामधील कामाचा अनभव

भवचारात घे वून दरमहा रू 40,000 ते रू. 60,000 पयगत मानधन दे ण्यात येईल. तर,
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लघलेखकास रू 25,000 दरमहा व भशपाई रू 10,000 दरमहा असे मानधन दे ण्यात येईल. या

कंत्राटी कमगचाऱ्यांचे मानधन व भत्ते केंद्र शासनाकडू न स्वच्छ भारत अभभयानांतगगत, क्षमताबांधणी
आभण आस्थापना व कायालयीन खचग या बाबीसाठी राज्यस्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदी मधून
भागभवण्यात येईल.

(8) उपरोक्त तज्ञांसाठी आवश्यक शैक्षभणक अहग ता व अनभव याबाबी राज्य अभभयान संचालक,
सभचव (नभव-2) नगर भवकास भवभाग यांच्या मान्यतेने भनभश्चत करतील.

(9) उपरोक्त तज्ञांना त्यांचा संबंभधत क्षेत्रातील अनभव भवचारात घे वून दे य होणाऱ्या

मानधनाबाबतचा भनणगय राज्य अभभयान संचालक, सभचव (नभव-2) नगर भवकास भवभाग यांच्या
02.

मान्यतेने घे तील.

राज्य अभभयान संचालक यांचे वेतन, भत्ते व अनषंभगक बाबीवर खचग करण्याच्या अनषंगाने

लेखाभशषाबाबत स्वतंत्र आदे श भनगगभमत करण्यात येतील.
03.

सदरचा शासन भनणगय भनयोजन भवभाग व भवत्त भवभाग यांचा अनौपचाभरक संदभग क्रमांक

अनक्रमे अनै.सं.क्र. 83/1444 भदनांक 27.2.2015 व अनै.सं.क्र.122/ व्यय-3 भदनांक 7.3.2015
अन्वये प्राप्त अभभप्रायांचा भवचार करून राज्य मंभत्रमंडळाने भदनांक 19.3.2015 रोजी घे तलेल्या
भनणगयाच्या अनषंगाने भनगगभमत करण्यात येत आहे .
04.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201504241617372025 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने .

Sudhakar
Dnyandeo
Bobade

Digitally signed by Sudhakar Dnyandeo Bobade
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=2e4705465b9bdfd5b38b2d36aa
e83659869796cb8cc2aefbc550989feec27db1,
cn=Sudhakar Dnyandeo Bobade
Date: 2015.04.24 17:38:45 +05'30'

( सधाकर ज्ञा. बोबडे )

प्रत,

अवर सभचव महाराष्ट्र शासन
1. मा.मख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मंबई.
2. मा. मंत्री, यांचे खाजगी सभचव ( सवग).

3. मा. राज्यमंत्री सवग भवभाग यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंबई.
4. मा. मख्य सभचव, मंत्रालय, मंबई.
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5. अप्पर मख्य सभचव, भवत्त भवभाग, मंत्रालय, मंबई.

6. अप्पर मख्य सभचव, (सेवा) सामान्य प्रशासन भवभाग, मंत्रालय, मंबई.
7. प्रधान सभचव, भनयोजन भवभाग, मंत्रालय, मंबई.

8. प्रधान सभचव (नगर भवकास-1), मंत्रालय, मंबई.
9. सभचव (नगर भवकास-2), मंत्रालय, मंबई.

10. आयक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंबई.
11. सभचव, आभदवासी भवभाग, मंत्रालय, मंबई.

12. महासंचालक, माभहती व जनसंपकग भवभाग, मंत्रालय, मंबई.
13. महालेखाकार (लेखा व अनज्ञेयता)-1, मंबई.

14. महालेखाकार (लेखा व अनज्ञेयता)-2, नागपूर.
15. सवग भवभागीय आयक्त.
16. सवग भजल्हाभधकारी.

17. उप सभचव (अथगसंकल्प), नगर भवकास भवभाग, मंत्रालय, मंबई.
18. आयक्त, सवग महानगरपाभलका.

19. मख्याभधकारी, सवग नगरपभरषदा/ नगर पंचायती.

20. भनवडनस्ती (नभव-34).
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