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सिनाांक: 03 नोव्हेंबर, 2018 
वाचा- 

शािन सनर्टय नगर सवकाि सविाग क्रमाांकः  स्मार्टसि-2016/अनौि-58/प्र.क्र.261 /नसव-23,               

सिनाांक 18 जून, 2016. 
 

शािन सनर्टय - 

िांििासिन शािन सनर्टया नुिार राज्यातील स्मार्ट सिर्ीज िाठी सवशेष उदे्दश वहनाची (एि.पी.व्ही) 
स्थापना महाराष्ट्र महानगरपासलका असिसनयम, १९४९ च्या कलम ६६ (अ) व ६६ (४१-अ) च्या तरतुिीनुिार 
करण्यात आली आहे. ििर सवशेष उदे्दश वहनाच्या िांरचना व कायटपद्धतीबाबत महाराष्ट्र महानगरपासलका 
असिसनयम, १९४९ च्या तरतुिीनुिार वळेोवळी सनिेश िेण्याचे असिकार राज्य शािनाकडे आहेत. 
 

०२. स्मार्ट सिर्ी असियानाच्या मागटिशटक िूचनाांनुिार प्रत्येक स्मार्ट सिर्ी सवशेष उदे्दश वहनािाठी  मुख्य 
कायटकारी असिकारी सनयुक्त करण्याची तरतुि आहे. त्यानुिार स्मार्ट सिर्ी असियानातील प्रकलपाांच्या प्रिावी 
अांमलबजावर्ीिाठी ज्या सवशेष उदे्दश वहनाचे मुख्य कायटकारी असिकारी हे आयुक्ताांपेक्षा स्वतांत्रपरे् सनयुक्त 
झालेले आहेत त्याांच्या असिकार कक्षा, रजा मांजुरी व अन्य प्रशािसकय कायटवाही  करण्याबाबत शािनाने खलील 
प्रमारे् सनर्टय घेतला आहे. 
 

अ) स्मार्ट सिर्ी असियानाच्या अांमलबजावर्ीिाठी सनयुक्त करण्यात आलेलया सवशेष उदे्दश वहनाचे मुख्य 
कायटकारी असिकारी हे िांबांसित स्मार्ट सिर्ी महानगरपासलकेच्या आयुक्ताांच्या पयटवके्षर्ाखाली काम 
करतील.  

ब) मुख्य कायटकारी असिकारी याांच्या प्रशािसकय बाबीबाबतची कायटवाही (रजा मांजुरी, िौरे याबाबतची 
कायटवाही)  िांबांसित महानगरपासलकेच्या आयुक्ताांच्या मान्यतेने करण्यात यावी.  
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03. ििर शािन सनर्टय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला अिून त्याचा िांकेताांक क्र. 201811031535203825 अिा आहे. हा आिेश सडजीर्ल 
स्वाक्षरीने िाांक्षाांसकत करून काढण्यात येत आहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुिार व नावाने. 
 
 
                  ( पाां.जो.जािव ) 

                                  िह िसचव, महाराष्ट्र शािन 
            प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याांच ेिसचव, राजिवन, मुांबई 
2.    मा. मुख्यमांत्री महोियाांच ेअप्पर मुख्य िसचव , मांत्रालय ,  मुांबई . 
3.    मा. सवरोिी पक्ष नेते, महाराष्ट्र सविानििा, याांचे खाजगी िसचव 
4.    मा. सवरोिी पक्ष नेते, महाराष्ट्र सविानपसरषि, याांचे खाजगी िसचव 
5.    मा. मांत्री याांचे खाजगी िसचव (उवटरीत िवट), मांत्रालय मुांबई 
6.    मा. राज्यमांत्री नगर सवकाि सविाग याांचे खाजगी िसचव, मांत्रालय, मुांबई 
7.    मा. राज्यमांत्री िवट सविाग याांचे खाजगी िसचव, मांत्रालय, मुांबई 
8.     मुख्य िसचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
9.     प्रिान िसचव, नगर सवकाि सविाग - 1 

10.     महािांचालक, मासहती व जनिांपकट  सविाग, मांत्रालय, मुांबई  
11.    अध्यक्ष सवशेष उदे्दश वहन परेु्/िोलापरू/नासशक/ठारे्/नागपरू/  

       कलयार्-डोंसबवली/औरांगाबाि/पपपरी-पचचवड 
12.    महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता) - 1, मुांबई  
13.    महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, नागपरु 
14.    िवट सविागीय आयकु्त 
15.    िवट िांबांसित सजलहासिकारी 
16.    उप िसचव (अथटिांकलप), नगर सवकाि सविाग, मांत्रालय, मुांबई 

                  17.      आयुक्त,ठारे्/नासशक/औरांगाबाि/नागपरू/कलयार्-डोंसबवली/परेु्/िोलापरू        
          महानगरपासलका 

                  18.     मुख्य कायटकारी असिकारी सवशेष उदे्दश वहन परेु्/िोलापरू/नासशक/ठारे्/       
    कलयार्-डोंसबवली/औरांगाबाि/पपपरी-पचचवड 

                  19.      सनवड नस्ती, नसव-33. 
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