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वाचा -  
1) कें द्र शासनाच्या स्मार्ट ससर्ी असियानाच्या जून, 2015 मध्ये सनगटसमत केलले्या मागटदशटक 

सूचना. 
 2) शासन पसरपत्रक, नगर सवकास सविाग, क्रमाकं-स्मार्टसस-2015/प्र.क्र.130/नसव-33, 

सदनाकं 1 जुल,ै 2015 
 

प्रस्तावना - 
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार िारतातील 31 र्क्के लोकसंख्या शहरात रहात असून देशाच्या 

एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या(जी.डी.पी) च्या 63 र्क्के वार्ा हा शहरी िागाचा आहे.सध्याचा लोकसंख्या 
वाढीचा वगे लक्षात घेता शहरातील लोकसंख्येचे प्रमाण हे एकूण लोकसंख्यचे्या 40 र्क्के असणार 
असून देशाच्या जी.डी.पी.मधील त्याचंा वार्ा हा 75 र्क्के असणार आहे.त्यापैकी महाराष्ट्रातील एकूण 
लोकसंख्येपैकी 45.23 र्क्के लोकसंख्या ही शहरात रहात आहे.त्याअनुषंगाने शहराकडे नागसरकाचंा 
वाढता ओढा लक्षात घेता शहरातील िौसतक,संस्थात्मक,सामासजक व आर्थथक पायाितू सुसवधाचंा 
सवकंष सवकास होणे आवश्यक आहे.सदर पायाितू सुसवधा या शहरातील नागसरकाचं्या जीवनमानाचा 
दजा सुधारण्यास,लोकानंा गंुतवणकुीस आकर्थषत करण्यास व वाढ आसण सवकासाचे सुसनयोसजत चक्र 
स्थासपत करण्यास महत्वाची िसुमका बजावणार आहेत.त्याअनुषंगाने कें द्र शासनाने स्मार्ट ससर्ी 
असियान हे महत्वाकाकं्षी असियान राबसवण्याचा सनणटय घेतलेला आहे. 

 

स्मार्ट ससर्ी असियानाची देशिरात अमंलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक मागटदशटक 
सुचना सदनाकं 25 जून,2015 रोजी कें द्र शासनाच्या शहरी सवकास मंत्रालयामार्ट त सनगटसमत करण्यात 
आलले्या आहे.त्याअनुषंगाने कें द्र शासनाकडून प्राप्त मागटदशटक सचुनांनुसार स्मार्ट ससर्ी असियानाची 
राज्यात अमंलबजावणी करण्याची बाब राज्य शासनाच्या सवचाराधीन होती. 
शासन सनणटय-  

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा सवचार करून, कें द्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियान 
राज्यामध्ये एक असियान म्हणनू राबसवण्यास शासन मान्यता देत आहे. कें द्र शासनाच्या स्मार्ट ससर्ी 
असियानाच्या मागटदशटक सूचनानुंसार या असियानाची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्यात येईल. 

 

2.  सदर असियानाची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या नगर सवकास सविागामार्ट त पुढील प्रमाणे 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 
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(1) स्मार्ट ससर्ी असियानाची उद्दीष्ट्रे् : 
अ.     स्थासनक क्षते्र सवकास व उपयुक्त स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शहरांची आर्थथक प्रगती करणे 
व शहरामंध्ये सवकंष पायाितू सुसवधाचंी सनर्थमती करून नागसरकाचं्या जीवनमानाचा दजा 
सुधारणे,शहरामंध्ये रोजगाराचं्या सुसवधा सनमाण करणे,नागरी गरीबासंाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध 
करुन देणे.  
ब.    अस्स्तत्वात असलेल्या शहराचंा क्षते्राधारीत (Area Based) सवकास व सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या 
क्षते्राचा सनयोजनपूवटक सवकास करून  नागसरकानंा राहण्यास सुयोग्य शहरे सवकससत करणे. 
क.   शहरातंील वाढती लोकसंख्या सवचारात घेता अस्स्तत्वात असलेल्या शहराचं्या िोवती नवीन शहरे 
सवकससत करणे. 
ड.      तंत्रज्ञान,मासहती व डेर्ा या स्मार्ट सोल्युशन्सचा उपयोग करून शहरातंील पायाितू सुसवधा व 
सेवा याचंा दजा सुधारणे. 
इ.      स्वच्छ व पयावरणपरूक शाश्वत शहराचंी सनमीती करणे. 
र्.    शहरामंध्ये स्मार्ट सोल्युशन्सचा उपयोग करून सवटसमावशेक व शाश्वत शहराचंी सनर्थमती करणे. 
 

(2) स्मार्ट ससर्ी असियानाची व्याप्ती : 
कें द्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियान हे देशातील 100 शहरामध्ये राबसवण्यात येणार 

आहे. 
 

(3) स्मार्ट ससर्ी असियानाचा कालावधी: 
कें द्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियानाचा कालावधी हा 5 वषे असणार असून सदर 

असियानाच्या प्रगतीचा आढावा घेउन असियान पुढे चालु ठेवण्याबाबत सनणटय कें द्र शासनामार्ट त 
घेण्यात येणार आहे. 
(4) स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत शहराचंे राज्यसनहाय सवतरण: 

कें द्र शासनाने स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत देशांतगटत सनवड करावयाच्या 100 शहराचंे 
राज्यसनहाय सवतरण केल े असून त्यानुसार  राज्यासाठी 10 शहराचंी सनवड करण्याचे उद्दीष्ट्र् कें द्र 
शासनाकडून देण्यात आलेले आहे. 
 

(५) स्मार्ट ससर्ी असियानासाठी संस्थातं्मक संरचना : 
(अ) राज्यस्तर: 
(1) मुख्य ससचव याचं्या अध्यक्षतेखालील उच्चासधकार ससमती:मुख्य ससचव याचं्या अध्यक्षतेखालील 
पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय उच्चासधकार ससमती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

1) मुख्य ससचव                     अध्यक्ष 
2) अ.मु.स. (सवत्त)                               सदस्य 
3) अ.मु.स. ससचव (सनयोजन)                                       सदस्य    
4) अ. मु. स.(मासहती व तंत्रज्ञान सविाग)                             सदस्य 
5) अ. मु. स.(सावटजसनक बाधंकाम सविाग)                                     सदस्य   
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6) प्रधान ससचव (नगर सवकास सविाग-1)                            सदस्य    
7) प्रधान ससचव(गृहसनमाण सविाग)                                       सदस्य 
8)प्रधान ससचव(पाणीपुरवठा व स्वच्छता)                            सदस्य 
9)कें द्र शासनाच्या शहरी सवकास मंत्रालयाचे प्रसतसनधी                 सदस्य 
10)राज्यातील स्मार्ट शहरे म्हणनू सनवडलेल्या शहरातंील सवशेष हेतू     सदस्य+ 
      सवशेष हेतू येत्रणेचे (S.P.V.) चे मुख्यकायटकारी असधकारी  
11)राज्यातील नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्थाचंे महापौर/नगराध्यक्ष             सदस्य+       
      व आयुक्त/मुख्यासधकारी 
12) ससचव (नगर सवकास-2) तथा असियान संचालक                        सदस्य-ससचव 
       (+येथे नमूद सदस्य हे शहराची सनवड झाल्यानंतर व संबंसधत सवशेष हेतू यंत्रणा स्थापन 

झाल्यानंतर सनयुक्त करण्यात येतील.) 
 

राज्यस्तरीय उच्चासधकार ससमतीची कायटकक्षा: 
i) कें द्र शासनाच्या सुचनेनुसार असियानाच्या प्रथम र्प्प्यात राज्यस्तरीय उच्चासधकार  ससमती ही कें द्र 
शासनाच्या मागटदशटक सुचनेनुसार राज्यातील पात्र 10 शहराचंी सनवड करुन सदर शहराचं े प्रस्ताव 
कें द्र शासनास सादर करेल. 
ii) स्मार्ट ससर्ी असियानाची राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने सनयसमतपणे आवश्यक 
ते मागटदशटन करणे, संसनयंत्रण, आंतरसविागीय समन्वय व वळेोवळेी असियानाच्या अंमलबजावणीचा 
आढावा घेईल. 
 

(2) राज्य असियान संचालक: 
कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सुचनेनुसार  स्मार्ट ससर्ी असियानाची राज्यात अंमलबजावणी 

करण्यासाठी ससचव नगरसवकास-2 यानंा राज्य असियान संचालक म्हणनू घोसषत करण्यात येत आहे. 
राज्य असियान संचालक राज्यस्तरीय उच्चासधकार ससमतीचे सदस्य-ससचव असतील. 

राज्य असियान संचालकानंा मदत करण्यासाठी असियान कालावधीकसरता राज्यस्तरावर 
खालीलप्रमाणे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष(प्रोजके्र् मॅनेजमेंर् युसनर् (पी.एम.यु.) स्थापन करण्यास व सदर 
कक्षामध्ये खालील तज्ञ/कमटचारी याचंी शासनाने वळेोवळेी सवहीत केलेल्या कायटपध्दतीनुसार कंत्रार्ी 
पध्दतीने सनयुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

i  क्षमता बाधंणी तज्ञ                1 पद 
ii सावटजसनक खाजगी सहिाग(पी.पी.पी.तज्ञ)   1 पद 
iii मासहती व तंत्रज्ञान तज्ञ     1 पद 
iv नगर सनयोजन तज्ञ                1 पद 
v नागरी पसरवहन तज्ञ      1 पद 
vi लघुलेखक                 1 पद 
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उपरोक्त नमूद तज्ञ व लघुलेखक या कंत्रार्ी पदानंा शासनाने वळेोवळी सनसित केलेल्या सुचना 
व शासनाच्या प्रचसलत कायटपध्दतीनुसार असियान कालावधीसाठी मानधन देण्यात येईल.या कंत्रार्ी 
कमटचाऱयाचंे मानधन व ित्ते कें द्र शासनाकडून स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत आस्थापना व  कायालयीन 
खचट करण्यासाठी उपलब्ध होणाऱया तरतूदीतून िागसवण्यात येतील. 

उपरोक्त तज्ञ व लघुलेखक या कंत्रार्ी पदासंाठी आवश्यक शैक्षसणक अहटता व अनुिव यासवषयी 
शासनाने वळेोवळी सनसित केलेल्या सचुना व शासनाच्या प्रचसलत कायटपध्दतीनुसार सनणटय घेण्यास 
राज्य असियान संचालक सक्षम राहतील.त्यानुसार ससवस्तर सुचना स्वतंत्रसरत्या सनगटसमत करण्यात 
येतील 

 

(ब) नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्था स्तर: 
1.सवशेष हेतू यंत्रणा (एस.पी.व्ही.): 

*    कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सचुनेनुसार शहरस्तरावर स्मार्ट ससर्ी असियानाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी शहर स्तरावर प्रकल्पाची अंमलबजावणी,सनयोजन, सहमती, मान्यता, 
सनधी सवतरण, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, संचलन, पयटवके्षण व मुल्यांकन सवषयक कायटवाही 
करण्यासाठी कंपनी कायदा 2013 नुसार कंपनी मयादीत अशी सवशेष हेतू यंत्रणा राज्यात सध्या 
अस्स्तत्वात असलेल्या असधसनयमाचं्या अधीन राहून स्थापन करण्यास  व कें द्र शासनाच्या सुचनेनुसार 
समिाग (Equity Share) उिारण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत राज्य 
शासनाकडून देण्यात येणारा राज्य सहस्सा हेच राज्य शासनाचे िागिाडंवल असणार आहे. 
        *       सदर असियानातंगटत कें द्र व राज्य शासन याचंेकडून प्राप्त होणारा सनधी हा संबंसधत 
शहराचं्या सवशेष हेतू यंत्रणेला कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सुचनापं्रमाणे अनुदान म्हणनू सवतरीत 
करण्यात येईल.  
2. स्मार्ट ससर्ी सल्लागार र्ोरम  

कें द्र शासनाच्या स्मार्ट ससर्ी असियानाच्या मागटदशटक सचुनेनुसार शहरस्तरावर स्मार्ट ससर्ी 
उिारणीच्या अनुषंगाने सल्ला देण्यासाठी व सवसवध घर्काचंा सहयोग घेण्यासाठी शहरस्तरावर स्मार्ट 
ससर्ी सल्लागार र्ोरम स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

(6) स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत स्मार्ट शहर सनवडीची कायटपध्दती: 
अ.   स्मार्ट ससर्ी असियानाचा प्रथम र्प्पा: 

कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सुचनेनुसार  असियानाच्या प्रथम र्प्प्यात  कें द्र शासनाकडून 
कळसवल्यानुसार 10 शहराचंी सनवड कें द्र शासनाने सनसित केलेल्या पूवटवती शती (कंडीशन्स सप्रससडंर्) 
व गुणाकं सनकष (स्कोसरग क्रायरे्सरया)च्या आधारे तसेच राज्य शासनामार्ट त सनसित करावयाच्या 
खालील असतसरक्त सनकषाचं्या आधारे,राज्यस्तरावरील उच्चासधकार ससमतीमार्ट त गुणात्मक पध्दतीने 
करण्यास मान्यता राज्य मंत्रीमंडळाने सदलेली आहे. 

i)      संबंसधत नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्था स्मार्ट ससर्ी असियानांतगटत 5 वषाच्या 
कालावधीकसरता प्रसतवषट 50 कोर्ी इतका सनधी स्वसहस्सा म्हणून उिा करेल याबाबत संबंसधत नागरी 
स्थासनक स्वराज्य संस्थेच्या क्षमतेचा व सनयोजनाचा तपशील. 
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ii)     संबंसधत नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्था स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत 5 वषाच्या 
कालावधीकसरता प्रसतवषट 200 कोर्ी इतका सनधी खचट करेल याबाबत संबंसधत नागरी स्थासनक 
स्वराज्य संस्थेच्या कायटकारी क्षमतेचा व सनयोजनाचा तपशील.                                                                                   
            iii)      स्मार्ट ससर्ी असियानामध्ये नागसरकाचंा सहिागाबाबत संबंसधत नागरी स्थासनक स्वराज्य 
संस्थेचे सनयोजन.    

iv)      स्मार्ट ससर्ी अंमलबजावणीबाबतचा संबंसधत नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्थेचा 
दूरदृष्ट्र्ीकोन (Vision) 

त्याअनुषंगाने कें द्र शासनाकडून सनसित करण्यात आलेले सनकष व राज्य शासनाकडून 
असतसरक्त सनसित करण्यात आलेल्या सनकषाचं्या आधारे व राज्य मंत्रीमंडळाने सदलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने राज्याचा प्रादेसशक समतोल राखण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक महसुली सविागामधून सकमान एक 
अशा प्रकारे राज्यातील 10 शहराचंी सनवड राज्यस्तरीय उच्चासधकार ससमतीमार्ट त करण्यात आलेली 
आहे.सदर शहराचंी नाव ेकें द्र शासनास कळसवण्यात आलेली आहेत. त्याची यादी पसरसशष्ट्र् “अ” येथे 
सोबत जोडली आहे. 
ब.   स्मार्ट ससर्ी असियानाचा दुसरा र्प्पा: 

 कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सुचनेनुसार स्मार्ट ससर्ी असियानाच्या स्पधेच्या दुसऱया 
र्प्प्यात पसहल्या र्प्प्यात सनवडण्यात आलेल्या शहरानंी कें द्र शासन स्तरावरुन 
होणाऱया स्मार्ट चॅलेंज स्पधेमध्ये सहिागी होण्यासाठी स्मार्ट ससर्ी प्रस्ताव तयार करणे 
आवश्यक राहील.स्मार्ट ससर्ी प्रस्ताव तयार करणेबाबत ससवस्तर सुचना कें द्र 
शासनाच्या मागटदशटक सुचनामंध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. 

 राज्य शासनामार्ट त सनवडण्यात आलेल्या 10 शहराचंे स्मार्ट ससर्ी प्रस्ताव कें द्र 
शासनाने सवसहत केलेल्या कालावधीत कें द्र शासन स्तरावर होणाऱया स्मार्ट ससर्ी चॅलेंज 
या आंतराज्यीय स्पधेमध्ये सहिागी होण्यासाठी  सादर करण्यात येतील. 

 स्मार्ट ससर्ी चॅलेंज अंतगटत कें द्र शासनाकडे प्राप्त झालेल्या शहराचं्या  स्मार्ट ससर्ी 
प्रस्तावाचंे मुल्याकंन कें द्र शासन स्तरावरुन नेमण्यात आलेल्या ससमतीमार्ट त करून 
स्मार्ट शहराचंी सनवड व घोषणा कें द्र शासनाकडून करण्यात येईल.तथासप स्मार्ट ससर्ी 
चॅलेंजमध्ये सनवड होउ न शकलेल्या शहराचं्या प्रस्तावानंा  त्याचं्या स्मार्ट ससर्ी 
प्रस्तावात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची सधंी देउन दुसऱया रे्रीमध्ये सहिागी 
होण्याची संधी कें द्र शासनामार्ट त सदली जाणार आहे. 

(7) स्मार्ट ससर्ी असियानाचा सवसत्तय आकृतीबंध 
 कें द्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियानाअंतगटत कें द्र शासनाच्या सुचनेनुसार कें द्र 

शासनामार्ट त प्रसतवषट प्रसतशहर रु.100कोर्ी इतके अनुदान उपलब्ध करून सदल े
जाणार आहे. 

 राज्य शासन व संबंसधत नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्था यानंी कें द्र शासनाने सदलेल्या 
सनधीच्या प्रमाणात सततकेच म्हणज े रु.100कोर्ी प्रसतवषट प्रसतशहर अनुदान उपलब्ध 
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करणे आवश्यक आहे.त्यानुसार राज्य व संबंसधत नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्था यानंी 
उिा करावयाच्या सनधीबाबत खालीलप्रमाणे सवसत्तय आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
 

अ.क्र.  बाब कें द्र शासनाच े
अनुदान रु. कोर्ी 

राज्य शासनाचे 
अनुदान रु.कोर्ी 

नागरी स्थासनक 
स्वराज संस्थेने 
उिा करावयाचा 
सहस्सा रु.कोर्ी 

1 कें द्र शासनाने सनवडलेल्या 
स्मार्ट शहरासाठी 
प्रसतवषट/प्रसतशहर उपलब्ध 
होणारा सनधी 

100 50 50 

2 स्मार्ट ससर्ी असियान 
कालावधीमध्ये प्रत्येक 
स्मार्ट शहरासाठी 5 
वषामध्ये प्राप्त होणारा 
सनधी 

500 250 250 

3 स्मार्ट ससर्ी असियानांतगटत 
कें द्रामार्ट त राज्यातील 10 
शहराचंी सनवड झाल्यास 
पाच वषात उपलब्ध होउ 
शकणारा सनधी 

5000 2500 2500 

 

 
 उपरोक्त सनसित केलेल्या सवसत्तय आकृतीबंधाच्या प्रमाणातच सनधी असियाना अंतगटत 

शहराचं्या सवशेष हेत ू यंत्रणेस सवतरीत केला जाणार असून याव्यसतसरक्त आवश्यक 
असतसरक्त सनधी संबंसधत शहरानंी कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सुचनेनुसार उपलब्ध 
करुन घ्यावयाचा आहे.  
 

(8) असियानाचा सनयतव्यय 
कें द्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियानातंगटत राज्यातील 10 शहराचंी सनवड झाल्यास कें द्र 

शासनामार्ट त उपरोक्त पसरच्छेद क्रमाकं (7) मध्य ेनमूद केल्यानुसार एकूण रु.5000 कोर्ी इतका सनधी 
कें द्र शासनाकडून उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱया सनधीच्या 
प्रमाणात राज्य शासनाने सनसित केलेल्या सवसत्तय आकृतीबंधानुसार रु.2500कोर्ी इतका सनयतव्यय 
असियान कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
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(9) प्रशासकीय व कायालयीन खचट: 
अ.       प्रकल्प सनधी      93 र्क्के 
ब. राज्य शासन/नागरी स्थासनक स्वराज्य 

संस्थासाठी प्रशासकीय  व कायालयीन खचट 
5 र्क्के 

 
क. कें द्र शासनाचा प्रशासकीय व कायालयीन 

खचट 
2 र्क्के 

एकूण        100 र्क्के 
 
राज्य शासन/नागरी स्थासनक स्वराज्य संस्था याचं्या प्रशासकीय व कायालयीन खचाचा सनधी 

हा कें द्र शासनाच्या मागटदशटक सूचनेप्रमाणे वापरण्यात येईल. 
 

(10)     सदर असियानाच्या अंमलबजावणीसाठी कें द्र व राज्य शासनाचा सनधीचा सहस्सा उपलब्ध 
करण्यास शासनाने मान्यता सदलेली आहे. त्याअनुषंगाने सदर सनधी सवतरीत करण्याबाबत सवसत्तय 
लेखाशीषट उघडण्याची कायटवाही सुरु असून त्याअनुषंगाने स्वतंत्र आदेश सनगटसमत करण्यात येतील. 
 

(11)     सदरचा शासन सनणटय हा सनयोजन व सवत्त सविाग याचं्या अनुक्रमे अनौपचासरक संदिट क्रमाकं 
अनौ.स.ं256/1444,सद.3.7.2015 व अनौ.349/व्यय-3/सद.7.7.2015 अन्वय े प्राप्त असिप्रायाचंा 
सवचार करून व राज्य मंत्रीमंडळाने सदनाकं 13.7.2015 रोजी घेतलेल्या सनणटयाच्या अनुषंगाने सनगटसमत 
करण्यात येत आहे. 

 

सदर शासन सनणटय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508311107595925 असा आहे. हा आदेश 
सडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षासंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
                                                                                             (सीमा ढमढेरे) 
 सह ससचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे ससचव, राजिवन, मंुबई 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.सवरोधी पक्ष नेते,महाराष्ट्र सवधानसिा,याचंे खाजगी ससचव 
4. मा.सवरोधी पक्ष नेते,महाराष्ट्र सवधानपसरषद,याचंे खाजगी ससचव 
5. .मा. मंत्री, सवत्त व सनयोजन याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा. मंत्री, मसहला व बाल सवकास याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
8. मा.मंत्री, उद्योग याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
9. मा. मंत्री, याचंे खाजगी ससचव (उवटरीत सवट), मंत्रालय, मंुबई. 
10. मा. राज्यमंत्री, नगर सवकास याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
11. मा. राज्यमंत्री सवट सविाग याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
12. मा. मुख्य ससचव, मंत्रालय, मंुबई. 
13. अप्पर मुख्य ससचव, सवत्त सविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14. अप्पर मुख्य ससचव, सनयोजन सविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
15. अप्पर मुख्य ससचव, मासहती व तंत्रज्ञान सविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
16. अप्पर मुख्य ससचव, सावटजसनक बाधंकाम सविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
17. प्रधान ससचव,नगर सवकास सविाग-1,मंत्रालय,मंुबई. 
18. प्रधान ससचव,गृहसनमाण सविाग,मंत्रालय,मंुबई. 
19. प्रधान ससचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मंुबई 
20. ससचव (नगर सवकास-2), मंत्रालय, मंुबई. 
21. आयुक्त तथा संचालक, नगर पसरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी,मंुबई. 
22. महासंचालक, मासहती व जनसंपकट  सविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
23. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, मंुबई. 
24. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, नागपूर. 
25. सवट सविागीय आयुक्त. 
26. सवट सजल्हासधकारी. 
27. उप ससचव (अथटसकंल्प), नगर सवकास सविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
28. आयुक्त, सवट महानगरपासलका. 
29. मुख्यासधकारी, सवट नगरपसरषदा/ नगर पंचायती. 
30. सनवडनस्ती (नसव-33). 
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“पसरसशष्ट्र्- अ” 

स्मार्ट ससर्ी असियानाकरीता राज्य शासनामार्ट त सनवड करण्यात आलले्या 10 शहराचंी यादी 

 

अनु क्रमाकं  शहराचे नाव 

1. बृहन्मंुबई 

2. ठाणे 

3. कल्याण-डोंसबवली 

4. नवी मंुबई 

5. पुणे-सपपरी सचचवड नागरी समूह 

6. नासशक 

7. सोलापूर 

8. औरंगाबाद 

9. नागपूर 

10. अमरावती 
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