
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अतंगगत 
स्थापन करण्यात आलले्या राज्य अभियान 
संचालनालयातील राज्य अभियान संचालकांचे 
वेतन व िते्त अदा करण्यासाठी नवीन लखेाशीर्ग 
(योजनेतर) सुरु करण्याबाबत. 

  
  महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनर्गय क्रमांकः स्वमअ-२०१५/प्र.क्र.116/नभव-३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,   

मंत्रालय, मंुबई  
भदनांक: 06 जुलै, २०१५ 

वाचा  
१) शासन भनर्गय क्र.: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४ भदनांक २४ एभप्रल २०१५  
२) शासन भनर्गय क्र.: स्विाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नभव-३४ भदनांक १५ मे २०१५  

प्रस्तावना  
स्वच्छ िारत अभियान (नागरी) च्या धतीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या 

अंमलबजावर्ीस संदिीय क्रमांक २ येथील शासन भनर्गयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
अभियानाच्या अंमलबजावर्ीसाठी संदिीय क्रमांक १ येथील शासन भनर्गयान्वये नगर भवकास 
भविागाच्या अंतगगत अभियान संचालनालयाची भनर्ममती करण्यात आलेली आहे तसेच सदर 
अभियान संचालनालयात राज्य अभियान संचालकाची भनयुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य 
अभियान संचालकांचे वेतन व िते्त याची तरतूद करून ते अदा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ग सुरु 
करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 
शासन भनर्गय 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या प्रिावी अंमलबजावर्ीसाठी नगर भवकास भविागाच्या अंतगगत 
स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य अभियान संचालनालयातील राज्य अभियान संचालकांचे वेतन व 
िते्त याची तरतूद करून ते अदा करण्यासाठी पुढीलप्रमारे् नवीन लेखाशीर्ग सुरु करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

मागर्ी क्र. एफ- 2 
मुख्य लेखाशीर्ग- २२१७, नगरभवकास 
(८०)  सवगसाधारर्  
००१, संचालन व प्रशासन 
०१, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)  
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(०१) (०१) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत राज्य अभियान संचालकाचे वेतन व 
िते्त (योजनेतर) (२२१७ 9841)  

०१. वेतन  
०६. दूरध्वनी, वीज व पार्ी शलु्क  
११. देशांतगगत प्रवास खचग 
१२.भवदेश प्रवास   
१३. कायालयीन खचग  
१४. िाडेपट्टी  
१७. संगर्क खचग   

०२. सदर शासन भनर्गय भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक संदिग क्रमांक 422/अथग-16 अन्वये 
भदलेल्या मान्यतेस अनुसरून तसेच महालेखापाल, मंुबई यांनी भदलेल्या मान्यतेच्या अनुरं्गाने 
भनगगभमत करण्यात येत आहे.   
०३. सदर शासन भनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201507061611198325 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे. 
            महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

   ( सुधाकर ज्ञा. बोबडे ) 
                                       अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल यांचे सभचव, मंत्रालय, मंुबई.  
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4) अपर मुख्य सभचव, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5) अपर मुख्य सभचव, भवत्त भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6) आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरर्द प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई. 
7) अपर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव, सवग मंत्रालयीन भविाग 
8) महालेखापाल-१, लेखापरीक्षा 
9) महालेखापाल-२, लेखापरीक्षा 
10)  महालेखापाल-१, लेखा व अनुजे्ञयता  
11)  महालेखापाल-२, लेखा व अनुजे्ञयता 
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12) भविागीय आयुक्त, सवग  
13) भजल्हाभधकारी, सवग  
14) आयुक्त, महानगरपाभलका, सवग 
15) अभधदान व लेखाभधकारी, मंुबई. 
16) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मंुबई. 
17) मुख्याभधकारी, सवग नगरपभरर्द/नगरपंचायती.   
18) सह सभचव (नभव-४)  
19) भनवड नस्ती (नभव-३४) 
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