सन २०१7-१8 या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत
स्मार्ट ससर्ी असियानाांतर्टत दु सऱ्या र्प्पप्पयात सनवडण्यात
आलेल्या राज्यातील पाच स्मार्ट शहराांना स्मार्ट ससर्ी
प्रस्तावाांची अांमलबजावणी करण्याकरीता प्रिम वर्षट
सितीय हप्प्यातील सनधीचे सवतरण (राज्य सहस्सा).
महाराष्ट्र शासन
नर्र सवकास सविार्
शासन सनणटय क्र. स्मार्ट सस-२017/प्र.क्र. 220/नसव-23
हु ता्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ट,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२,
सदनाांक:- 18 मे, 2017
सांदिट:-(1) शासन सनणटय क्र.स्मार्ट सस.-2017/ प्र.क्र. 61/नसव-23, सदनाांक 01.03.2017
(2) शासन पसरपत्रक क्र. अिटसां-2017/प्र.क्र.75/अिट-3, सदनाांक 18.04.2017
(3)केंद्र शासन आदेश क्र. के-15016/147 (2)/2015-एससी-1, सदनाांक 20.04.2017

(4) केंद्र शासन आदेश क्र. के-15016/147 (7)/2015-एससी-1, सदनाांक 20.04.2017
(5) केंद्र शासन आदे श क्र. के-15016/147 (8)/2015-एससी-1, सदनाांक 20.04.2017
(6) केंद्र शासन आदे श क्र. के-15016/147 (9)/2015-एससी-1, सदनाांक 20.04.2017

(7) केंद्र शासन पत्र क्र. के-15016/12/2017-एससी-1, सदनाांक 27.04.2017
प्रस्तावना:केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियानाांतर्टत दु सऱ्या र्प्पप्पयात सनवडलेल्या राज्यातील
कल्याण-डोंसबवली, नार्पुर, नासशक, ठाणे व औरांर्ाबाद या पाच शहराांकरीता प्रकल्प सनधी, राज्य
सहस्सा, एकुण रुपये 255.00 कोर्ी (प्रिम वर्षट सितीय हप्पता समरुप सहस्सा) इतकी रक्कम सवतरीत
करण्याची बाब शासनाच्या सवचाराधीन होती.
शासन सनणटय:केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट ससर्ी असियानाांतर्टत दु सऱ्या र्प्पप्पयात स्पधा्मक पध्दतीने
सनवडण्यात आलेल्या कल्याण-डोंसबवली (रु. 96.00 कोर्ी), नार्पुर (रु. 96.00 कोर्ी), नासशक
(रु. 96.00 कोर्ी), ठाणे (रु. 126.00 कोर्ी) व औरांर्ाबाद (रु. 96.00 कोर्ी) या पाच शहराांना
असियाांनातांर्टत प्रकल्प राबसवण्याकरीता केंद्र शासनाने सांदिाधीन क्र. 1 ते 5 नुसार एकूण रुपये
510.00 कोर्ी इतका सनधी राज्य शासनास उपलब्ध केला आहे.
02.

स्मार्ट ससर्ी असियानाच्या मार्टदशटक सूचनाांनुसार केंद्र शासनाच्या एकूण प्राप्पत

सनधीच्या 50 % रक्कम म्हणजेच रुपये 255.00 कोर्ी इतका सनधी उक्त पाच शहराांना सवतरीत करणे
आवश्यक आहे. ्यानुसार बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या सनधीच्या मयादे त पाच स्मार्ट
शहराांसाठी प्र्येकी पुढील प्रमाणे सनधी सवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.

शासन सनणटय क्रमाांकः स्मार्ट सस-२017/प्र.क्र. 220/नसव-23
(रुपये कोर्ी)

अ.

नार्री स्िासनक

केंद्र शासनाने सवतरीत

राज्य शासन सहस्सा (केंद्र

क्र

स्वराज सांस्िा

केलेला सनधी

शासनाकडू न उपलब्ध सनधीच्या 50%)

1

कल्याण-डोंसबवली

96.00

48.00

2

नार्पुर

96.00

48.00

3

नासशक

96.00

48.00

4

ठाणे

126.00

63.00

5

औरांर्ाबाद

96.00

48.00

एकूण

510.00

255.00

्यानुसार प्र्येक महानर्रपासलका याांचे नावे खालील तक््यात नमुद केल्यानुसार सांबांसधत
महानर्रपासलकेच्या सवशेर्ष उद्देश वहन (एस.पी.व्ही.) याांच्या PFMS linked बँक खा्यावर
इ.सी.एस./आर.र्ी.जी.एस. काढण्यात यावा.
अ.

महानर्रपासलकाांची नावे

रुपये

क्र.
1

आयुक्त,

कल्याण-डोंसबवली Commissioner,

महानर्रपासलका

Dombivali
Corporation,

2

आयुक्त, नार्पुर महानर्रपासलका

Commissioner,

Kalyan- 48,0000000/-

Municipal (अक्षरी रुपये अठ्ठे चाळीस

कोर्ी फक्त)
Nagpur (48,0000000/-

Municipal Corporation

(अक्षरी रुपये अठ्ठे चाळीस
कोर्ी फक्त)

3

आयुक्त, नासशक महानर्रपासलका

Commissioner,

Nashik 48,0000000/-

Municipal Corporation

(अक्षरी रुपये अठ्ठे चाळीस
कोर्ी फक्त)

4

आयुक्त, ठाणे महानर्रपासलका

Commissioner,

Thane 63,0000000/-

Municipal Corporation

(अक्षरी रुपये त्रेसष्ट्र् कोर्ी
फक्त)

5

आयुक्त,
महानर्रपासलका

औरांर्ाबाद Commissioner,
Aurangabad
Corporation

48,0000000/-

Municipal (अक्षरी रुपये अठ्ठे चाळीस

कोर्ी फक्त)
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03

याकरीता श्री.असनर्ष परशुरामे, उप ससचव, नर्र सवकास सविार्, मांत्रालय याांना

सनयांत्रक असधकारी म्हणून घोसर्षत करण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती शैलजा स. सशरोडकर, कक्ष
असधकारी, (नसव-5) नर्र सवकास सविार्, याांना आहारण व सांसवतरण असधकारी म्हणुन घोसर्षत
करण्यात येत आहे. सदर रक्कम पसरच्छे द क्र.2 मध्ये नमुद केलेल्या सववरण पत्रातील सांबांसधत
महानर्रपासलकाांना सवतरीत करण्याची कायटवाही आहरण व सांसवतरण असधकाऱ्याांनी करावयाची
आहे.
04.

सदर शासन सनणटय हा सवत्त सविार्ाच्या शासन पसरपत्रक क्रमाांक, अिटसां-2017/

प्र.क्र.75/अिट-3, सदनाांक 18.04.2017 तिा सवत्त सविार् अनौपचारीक सांदिट क्र.237/अिोपाय,
सदनाांक 17.05.2017 च्या मांजूरी अन्वये सनधी सवतरीत करण्यास दे ण्यात आलेल्या प्रासधकारानुसार
सनर्टसमत करण्यात येत आहे.
05.

उपरोक्त अनुदानाचा वापर करण्याची मान्यता खालील अर्ींच्या अधीन राहू न

दे ण्यात येत आहे :(अ) उक्त सनधी मुख्य कायटकारी असधकारी, सवशेर्ष उद्देश वहन (एस.पी.व्ही.) याांच्या PFMS
linked बँक खा्यावर सवतरीत करण्यात येत असून, सनधी प्राप्पत झाल्याची खात्री करण्याची
प्रािसमक जबाबदारी सांबांसधत महानर्रपासलकेच्या आयुक्ताांची राहील.
(ब) शासन सनणटय सदनाांक 18.06.2016 व केंद्र शासनाच्या स्मार्ट ससर्ी असियानाच्या
मार्टदशटक सुचना क्र. 11 व 12 मधील अर्ींची पुतटता केल्यानांतरच ठाणे स्मार्ट ससर्ी
सलसमर्े ड, नार्पुर स्मार्ट ॲन्ड सस्र्े नेबल ससर्ी डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन, औरांर्ाबाद स्मार्ट
ससर्ी डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन सलसमर्े ड, नासशक म्युसनससपल स्मार्ट ससर्ी डे व्हलपमेंर्
कॉपोरेशन व स्मार्ट कल्याण-डोंसबवली डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन सलसमर्े ड या पाच सवशेर्ष उद्देश
वहनाांना सदर सनधीचा सवसनयोर् करण्याची जबाबदारी सांबांसधत महानर्रपासलकेच्या
आयुक्ताांची असेल.
(क) सदर सनधीचा प्रकल्पाव्यसतसरक्त इतर बाबींवरील खचासाठी वापरता येणार नाही व तसे
झाल्यास ही आर्थिक असनयसमतता मानली जाईल, अशा असनयसमततेसाठी सांबांसधत
महानर्रपासलका आयुक्ताांची पूणटपणे जबाबदार रासहल.
(ड) सदर सनधीचा सवसनयोर् ज्या कारणाांसाठी सनधी मांजूर केला आहे ्याच कारणाांसाठी
करण्यात यावा. सदर सनधी खचट झाल्यानांतर ्याचे उपयोसर्ता प्रमाणपत्र, तसेच प्रकल्पाचे
उसद्दष्ट्र् व साध्य याची मासहती केंद्र शासनाने सवसहत केल्याप्रमाणे सादर करणे बांधनकारक
राहील.
(ई) सांबांसधत स्मार्ट शहराांच्या महानर्रपासलकाांनी 50:25:25 (केंद्र:राज्य:नार्री स्िासनक
स्वराज्य सांस्िा) या सुत्राप्रमाणे ्याांच्या सहश्याची रक्कम सवशेर्ष उद्देश वहनाच्या बँक खा्यात
सवसहत मुदतीत जमा करणे बांधनकारक रासहल. याबाबतची सांपुणट जबाबदारी सांबांसधत
महानर्रपासलकेच्या आयुक्ताांची रासहल.
06.

उपरोक्त सववरणपत्रामध्ये नमूद रूपये 255,00,००,०००/- (रूपये दोनशे पांचावन्न

कोर्ी फक्त) इतक्या रक्कमेचा खचट हा नर्र सवकास सविार्- मार्णी क्रमाांक एफ-2, २२१७, नर्र
सवकास, १९१-महानर्रपासलकाांना सहाय्य, केंद्र सहाय्यक अनुदानीत योजना (००) (82) स्मार्ट ससर्ी
असियानासाठी महानर्रपासलकाांना सहाय्य (राज्य सहस्सा 25 र्क्के) (२२१७ 9921), ३१, सहाय्यक
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अनुदाने (वेतनेतर), दत्तमत, या लेखसशर्षामधून सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील मांजूर तरतूदीतून
िार्सवण्यात यावा.
07.

सदर शासन सनणटय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक क्र. 201705191140146725 असा
आहे. हा आदे श सडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Anish Raman
Parshurame

Digitally signed by Anish Raman Parshurame
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5ec58fef33f1b3244a3957d134f915dcb444ab49
53880ff670e5eca3d7a9f53b, cn=Anish Raman
Parshurame
Date: 2017.05.19 11:48:27 +05'30'

(असनर्ष परशुरामे)
उप ससचव , महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.राज्यपाल याांचे ससचव, राजिवन, मुांबई

2.

मा.मुख्यमांत्री याांचे अप्पपर मुख्य ससचव, मांत्रालय, मुांबई

3.

मा.सवरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र सवधानसिा, याांचे खाजर्ी ससचव

4.

मा.सवरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र सवधानपसरर्षद याांचे खाजर्ी ससचव

5.

मा.मांत्री, सवत्त व सनयोजन याांचे खाजर्ी ससचव, मांत्रालय, मुांबई

6.

मा.राज्यमांत्री, नर्र सवकास सविार् याांचे खाजर्ी ससचव, मांत्रालय, मुांबई

7.

मुख्य ससचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई

8.

अप्पपर मुख्य ससचव, सवत्त सविार्, मांत्रालय, मुांबई

9.

अप्पपर मुख्य ससचव, सनयोजन सविार्,

10.

अप्पपर मुख्य ससचव, मासहती व तांत्रज्ञान सविार्, मांत्रालय, मुांबई

11.

प्रधान ससचव, नर्र सवकास सविार्-1, मांत्रालय, मुांबई

12.

प्रधान ससचव, (नर्र सवकास-2), मांत्रालय, मुांबई

13.

महासांचालक, मासहती व जनसांपकट सविार्, मांत्रालय, मुांबई

14.

महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, मुांबई

15.

महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, नार्पुर

16.

सह ससचव (अिटसांकल्प), नर्र सवकास सविार्, मांत्रालय, मुांबई

17.

मुख्य कायटकारी असधकारी, ठाणे स्मार्ट ससर्ी सलसमर्े ड/नार्पुर स्मार्ट ॲन्ड सस्र्े नेबल
ससर्ी डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन/औरांर्ाबाद स्मार्ट ससर्ी डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन
सलसमर्े ड/नासशक म्युसनससपल स्मार्ट ससर्ी डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन/स्मार्ट कल्याणडोंसबवली डे व्हलपमेंर् कॉपोरेशन सलसमर्े ड

18.

आयुक्त ठाणे/औरां र्ाबाद/नार्पूर/नासशक/कल्याण-डोंसबवली महानर्रपासलका.

19.

सजल्हा कोर्षार्ार असधकारी, ठाणे/औरांर्ाबाद/नार्पूर/नासशक सजल्हा

20.

सजल्हा प्रशासन असधकारी, सजल्हासधकारी कायालय, ठाणे/औरांर्ाबाद/नार्पूर/
नासशक सजल्हा

21.

सनवड नस्ती, नसव-23
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