
स्मार्ट सिर्ी असियानात पसिल्या र्प्यात राज्यस्तरीय 
उच्चासिकार िसमतीमार्ट त सिर्ारि करण्यात आलले्या 
10 ििराांपैकी पसिल्या रे्रीत सनवड न झालले्या इतर 8 
ििराांमध्ये स्मार्ट सिर्ी असियान राबसवण्याबाबत. 

 

मिाराष्ट्र िािन 
नगर सवकाि सविाग 

िािन सनर्टय क्र. स्मार्टसि-2016/अनौि- 58/प्र.क्र.261/नसव-23 
मादाम कामा रोड, िुतात्मा राजगुरू चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032 
सदनाांक :-  18 जुन, 2016  

 

िांदिट :- (1) िािन सनर्टय क्र.स्मार्टसि-2015/प्र.क्र.221/नसव-33,सदनाांक 21.08.2015 
 (2) िािन सनर्टय क्र. स्मार्टसि.-पुरे्-2016/प्र.क्र.94/नसव-23, सदनाांक 14.3.2016 
            (3) िािन सनर्टय क्र. स्मार्टसि.-िोलापूर-2016/प्र.क्र.112/नसव-23, सदनाांक 14.3.2016 

(4)िािन सनर्टय क्र. स्मार्टसि.-मनपा-2016/प्र.क्र.94/नसव-23, सदनाांक 11.4.2016 
            (5) िािन सनर्टय क्र. स्मार्टसि.-मनपा-2016/प्र.क्र.112/नसव-23, सदनाांक 11.4.2016  

(6)िािन सनर्टय क्र. स्मार्टसि.-मनपा-2016/प्र.क्र.177/नसव-23, सदनाांक 18.5.2016 
 

प्रस्तावना :-  
मा. मुख्यमांत्री मिोदयाांनी घोसित केल्यानुिार स्मार्ट सिर्ी असियानात पसिल्या र्प्यात 

राज्यस्तरीय उच्चासिकार िसमतीमार्ट त सिर्ारि करण्यात आलेल्या 10 ििराांपैकी पसिल्या 
रे्रीत सनवड न झालेल्या इतर 8 ििराांमध्ये  स्मार्ट सिर्ी असियान राबसवण्याकरीता राज्य 
िािनाच्या मिामांडळाकडुन सनिी उपलब्ि करुन देण्याचा प्रस्ताव सवचारािीन िोता. 
 कें द्र िािनाच्या स्मार्ट सिर्ी योजनेत राज्यस्तरीय उच्चासिकार िसमतीने  खालील 10 
ििराांची  सनवड केली आिे. :-  
 

अ.क्र. ििराचे नाव  
1. नवी मुांबई 
2. पुरे्- पपपरी पचचवड नागरी िमूि 
3. नासिक 
4. बृन्िमुांबई 
5. ठारे्  
6. नागपूर 
7. अमरावती 
8. िोलापूर 
9. कल्यार्-डोंसबवली 
10. औरांगाबाद 
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योजनेच्या प्रथम र्प्यात कें द्र िािनाने गुर्ानुक्रमे 2 व 9 क्रमाने पुरे् व िोलापूर या ििराांची  
स्मार्ट सिर्ी असियानाकरीता सनवड केली आिे. या दोन ििराांमध्ये स्मार्ट सिर्ी असियान 
राबसवण्याकरीता कें द्र िािन/राज्यिािन व मिानगरपासलकाांचा सनिी प्राप्त िोर्ार आिे. (50 
र्क्के : 25 र्क्के : 25 र्क्के  या प्रमार्ात) तिेच िांदिट क्रमाांक 2 व 3 च्या िािन सनर्टयान्वये स्मार्ट 
सिर्ी असियान अमलात आर्ण्याकरीता सविेि उदे्दि वािन (एि. पी. व्िी.) च ेगठन करण्यात आले 
आिे. 

उवटरीत 8 मिानगरपासलकाांचा िमाविे स्मार्ट सिर्ी असियानाच्या पुढच्या रे्रींमध्ये िोरे् 
अपेसित आिे. परांतु  स्मार्ट सिर्ी असियानाचा  मिानगरपासलकाांच्या ििर सवकािामुळे िोर्ारा 
िकारात्मक बदल िी बाब सवचारात घेता  राज्यातील उवटरीत 8 मिानगरपासलकाांमध्ये स्मार्ट सिर्ी 
असियान या आर्थथक विापािून  राबसवरे् आवश्यक आिे अिे िािनाचे मत आिे.  

उक्त 8 मिानगरपासलकाांमध्ये सवसवि स्त्रोतानून  सनिी उपलब्ि करुन स्मार्ट सिर्ी असियान 
राबसवण्याचा िािनाचा  मानि आिे. यास्तव खालीलप्रमारे् सनर्टय घेत आिे. 

 

 िािन सनर्टय :-    
1) बृिन्मुांबई मिानगरपासलका व नवी मुांबई मिानगरपासलका आर्थथकदृष्ट्या ििम 

अिल्याने या मिानगरपासलकाांनी स्मार्ट सिर्ी असियान  त्याांच्या स्वसनसितून राबसवरे् 
आवश्यक आिे.  

2) उवटरीत 6 मिानगरपासलका म्िर्जेच ठारे्, कल्यार्-डोंसबवली, नासिक, औरांगाबाद,   
अमरावती व नागपूर याांनी स्मार्ट सिर्ी असियान राबसवण्याकरीता या 
मिानगरपासलकाांना कें द्र सिस्िा रक्कम मुांबई मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर् व 
सिडको याांनी खाली सवर्थनसदष्ट्र् केल्याप्रमारे् उपलब्ि करुन  देरे् आवश्यक आिे.  

अ.क्र. ििराचे नाव  कें द्र सनिी ऐवजी उपलब्ि करावयाचे सनिी 
स्त्रोत (रुपये 100 कोर्ी प्रती मिानगरपासलका) 

1. नासिक सिडको 
2. औरांगाबाद सिडको 
3. नागपूर सिडको 
4. अमरावती सिडको 
5. कल्यार्-डोंसबवली मुांबई मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर् 
6. ठारे् मुांबई मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर् 

 
3) कें द्र िािनाच्या मागटदिटक िूचना क्र. 10.6 नुिार सविेि उदे्दि वािन (एि.पी.व्िी.) च्या 

स्थापनेि मान्यता देण्यात येत आिे.  
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4) कें द्र िािनाने स्मार्ट सिर्ी असियानात प्रथम र्प्यात सनवडलेल्या पुरे् व िोलापूर या 
व्यसतसरक्त खालील 8 मिानगरपासलकाांमध्ये िन 2016-2017 या आर्थथक विापािून 
राबसवण्यात याव.े  

5) उक्त रुपये 100 कोर्ींपैकी सविेि उदे्दि वािन (एि. पी. व्िी.)  गठीत केल्यानांतर पसिल्या 
विी रुपये 50 कोर्ी प्रती मिानगरपासलका इतका सनिी िांबांसित मिानगरपासलकाांना मुांबई 
मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर् / सिडको याांनी उपलब्ि करुन द्याव.े  

6) या उक्त ८ मिानगरपासलकाांनी स्मार्ट सिर्ी असियान राबसवण्याकरीता सविेि उदे्दि वािन 
(एि. पी. व्िी.) चे गठन तात्काळ कररे् आवश्यक रािील.  कां पनी असिसनयम, 2013 अन्वये 
नव्याने गठीत सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.) िी िािकीय (Government Company) 
कां पनी अिेल. 

7) सविेि उदे्दि वािन (एि. पी. व्िी.) ची रचना खालीलप्रमारे् अिेल. 
I)     उक्त सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.) याांच्या रचनेत मिानगरपासलका, मिाराष्ट्र 

िािन, कें द्र िरकार, स्वतांत्र िांचालक यािि 15 िांचालक मांडळाि मान्यता देण्यात 
येत आिे. िदर िांचालक मांडळातील सवसवि िागिारक (Stakeholders) याांच े
िांचालक मांडळातील प्रसतसनिीत्वाि खालील मान्यता देण्यात येत आिे :-   

 िांबांसित मिानगरपासलका 6 िांचालक 
 मिाराष्ट्र िािन 4 िांचालक  
 कें द्र  िािन  1 िांचालक  
 2 स्वतांत्र िांचालक (या िांचालकाची सनवड कें द्रीय कां पनी व्यविार, 

मांत्रालयाने प्रसिध्द केलेल्या िांचालकाच्या डेर्ा बँकमिून करण्यात येईल.) 
 िांबांसित मिानगरपासलका आयुक्त (बृिन्मुांबई मिानगरपासलका वगळून ) 

आसर् 
बृिन्मुांबई मिानगरपासलकेकरीता स्मार् सिर्ी सवियाचे कामकाज पािर्ारे 
असतसरक्त आयुक्त, बृिन्मुांबई मिानगरपासलका 

 मुख्य कायटकारी असिकारी,  सविेि उदे्दि वािन  (एि. पी.व्िी.)  
        उक्त रचनेच्या अनुिांगाने सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.) मध्ये खालील  

                               प्रमारे्  िांचालक, नामसनदेिीत करण्यात येत आिेत:-  
अ)  िांबांसित मिानगरपासलका:- 

1) मिापौर, िांबांसित मिानगरपासलका 
2) अध्यि, स्थायी िसमती िांबांसित मिानगरपासलका 
3) ििागृि नेता, िांबांसित मिानगरपासलका  
4) सवरोिी पिनेता,  िांबांसित  मिानगरपासलका  
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तिेच व्यापक राजकीय प्रसतसनिीत्व देण्याच्या उदे्दिाने सवसवि राजकीय 
पिाच्या प्रसतसनिींना सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.) वर प्रसतसनसित्व समळरे् 
आवश्यक आिे याकरीता  वरील अ.क्र. 1 ते 4 येथील पदसनदेसित िांचालक म्िर्नू 
सनयुक्त केलेले नगरिेवक ज्या राजकीय पिाचे प्रसतसनिीत्व करीत अितील अि े
राजकीय पि वगळून मिानगरपासलकेमिील इतर राष्ट्रीय/राज्य मान्यताप्राप्त दोन 
राजकीय पिाांच्या िांख्याबळाच्या उतरत्या क्रमानुिार प्रत्येकी एक या प्रमारे् 
मिाििकेडून दोन िांचालक नामसनदेसित करण्यात येतील. 

ब) िािनाचे खालील प्रसतसनिी नव्याने गठीत सविेि उदे्दि वािन (SPV) वर िािनाचे 
प्रसतसनिीत्व करतील.   

 

अ.क्र. ििराचे नाव  स्मार्ट सिर्ी असियानाकरीता सनयकु्त 
केलले ेमागटदिटक (Mentor) िे सविेि 
उदे्दि वािन (एि.पी.व्िी.) िांचालक 
मांडळाचे अध्यि  अितील.   

इतर िदस्य 

1. बृन्िमुांबई  श्री. अजॉय मेिता, आयुक्त, 
बृिन्मुांबई मिानगरपासलका 

1) पोसलि आयुक्त,  मुांबई 
2) असतरीक्त आयुक्त, मुांबई मिानगर 
प्रदेि सवकाि प्रासिकरर्   
3) असतसरक्त आयुक्त, बृिन्मुांबई 
मिानगरपासलका (स्मार्ट सिर्ी 
सवियाचे कामकाज पािर्ारे) 
4) सजल्िासिकारी, मुांबई ििर 

2. नवी मुांबई श्री. ििूर् गगरार्ी, व्यवस्थापकीय 
िांचालक, सिडको 

1) पोसलि आयुक्त, नवी मुांबई  
2) िि कायटकारी िांचालक, सिडको 
3) सजल्िासिकारी, ठारे् 

3. नासिक श्री. सिताराम कुां रे्, प्रिान िसचव 
(उच्च व तांत्र सििर्) 

1) पोसलि  आयुक्त, नासिक  
2) िि कायटकारी िांचालक, सिडको  
3) सजल्िासिकारी, नासिक 

4. औरांगाबाद श्री. अपूवट चांद्रा, प्रिान िसचव 
(उद्योग व उजा सविाग) 

1) सजल्िासिकारी, औरांगाबाद  
2) पोसलि  आयुक्त, औरांगाबाद  
3) िि कायटकारी िांचालक, सिडको   

5. नागपूर श्री. प्रसवर् परदेिी, मा. मुख्यमांत्री 
मिोदयाांचे प्रिान िसचव 

1) पोसलि  आयुक्त, नागपूर  
2)  अध्यि, नागपूर िुिार 
प्रन्याि,नागपूर 
3) सजल्िासिकारी, नागपूर 
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6. अमरावती श्री. िुसनल पोरवाल, अपर मुख्य 
िसचव, सनयोजन सविाग 

1) पोसलि  आयुक्त, अमरावती  
2) सजल्िासिकारी, अमरावती  
3) िि िांचालक, नगररचना,  
अमरावती सविाग 

7. कल्यार्-
डोंसबवली 

यु.पी.एि. मदान,  मिानगर 
आयुक्त, मुांबई मिानगर प्रदेि 
सवकाि प्रासिकरर् 

1) पोसलि आयुक्त, ठारे्  
2) असतसरक्त मिानगर आयुक्त, मुांबई 
मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर्   
3) सजल्िासिकारी, ठारे् 

8. ठारे् श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रिान 
िसचव (मििूल सविाग) 

1)  पोसलि आयुक्त, ठारे्  
2) असतसरक्त मिानगर आयुक्त, मुांबई 
मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर्  
3) सजल्िासिकारी, ठारे् 

 
(II) सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.) चे गठन करण्याकरीता आवश्यक अिलेले िुरुवातीचे  
     िाग िाांडवल रुपये पाच लाख इतक्या रकमेि मान्यता देण्यात येत आिे.  
                  यापकैी िािनाचा 50 र्क्के वार्ा म्िर्नू रुपये अडीच लाख इतक्या रकमेच्या 

िाग िाांडवलाि मान्यता देण्यात येत आिे. िदर िाग िाांडवल आवश्यकतेनुिार 
वाढसवण्याि सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.) मुिा अिेल. 

III)  सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.)  करीता िांबांसित मिानगरपासलका व िािन याांचे 
िमिमान िागिाांडवल अिरे् आवश्यक आिे. िांबांसित मिानगरपासलकेच्या 50 
र्क्के सिश्याकरीता खालील  6 िागिारक सनदेसित करण्यात येत आिेत :-  

 (1) आयुक्त, िांबांसित मिानगरपासलका आसर् बृिन्मुांबई 
मिानगरपासलकेिाठी असतरीक्त आयुक्त, बृिन्मुांबई मिानगरपासलका 
(स्मार्ट सिर्ी सवियाचे कामकाज पािर्ारे) 

   (2) मिापौर, िांबांसित मिानगरपासलका 
   (3) उप मिापौर, िांबांसित मिानगरपासलका 
   (4) अध्यि, स्थायी िसमती, िांबांसित मिानगरपासलका 
   (5) ििागृि नेता, िांबांसित मिानगरपासलका 
   (6) सवरोि पिनेता, िांबांसित मिानगरपासलका 
                        िािनाच्या 50 र्क्के सिश्याचे एकमेव िागिारक म्िर्नू सविागीय 

आयुक्त, िांबांसित मििुल सविाग याांना नामसनदेसित करण्यात येत आिे. 
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IV)  कां पनी असिसनयम, 2013 अांतगटत गठीत कां पनीचे सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.)   
नाव काय अिाव े याबाबतच े असिकार िांबांसित मिानगरपासलकाांच्या आयुक्ताांना 
अितील.   

V)  उक्त सविेि उदे्दि वािन (एि.पी.व्िी.) चे नोंदर्ीकृत कायालय िांबांसित 
मिानगरपासलकेची मुख्य इमारतीत अिेल.  

VI)  कां पनी नोंदर्ी िांदिात अजट व इतर िवट कायदेिीर कादगपत्र े याांचेवर िांबांसित  
मिानगरपासलका व राज्य िािनाच्यावतीने िांबांसित मिापासलका आयुक्त याांना 
स्वािरी करण्याचे असिकार देण्यात येत आिेत.   

VII) अर्ीकल ऑर् अिोसिएिन आसर् मेमोरेन्डम ऑर् अिोसिएिन मिील मिुद्याि 
कें द्रिािन, राज्यिािन व रसजस्रार ऑर् कां पनीज याांनी िसवष्ट्यात िूचसवलेल्या 
दुरुस्तीि िांबांसित मिानगरपासलका व राज्य िािनाच्यावतीने मिापासलका 
आयुक्त याांना स्वािरी करण्याचे असिकार देण्यात येत आिेत. 

VIII) िदर सविेि उदे्दि वािनाचे (एि. पी.व्िी.) लेखा पसरिर् िारताच्या मिालेखापाल 
याांचे मार्ट त करण्यात याव.े 

IX) िदर कां पनीला राज्य िािनाचे खरेदी सवियक िोरर् (State Procurement 
Policy)   लागू रािील. 

X) नव्याने गठीत केलेल्या सविेि उदे्दि वािनाि (एि. पी.व्िी.) मिानगरपासलकेच्या 
मान्यतेने कजे उिी करण्याची मुिा अिावी. िदर कजाि सविेि उदे्दि वािन (एि. 
पी.व्िी.) व मिानगरपासलका याांची िांपूर्ट जबाबदारी अिेल. सविेि उदे्दि वािन 
(एि. पी.व्िी.)  घेतलेल्या कोर्त्यािी कजाि िािनाची िमी अिर्ार नािी अथवा 
िदर  कजासप्रत्यथट राज्य िािनाचे कोर्तेिी दासयत्व अिर्ार नािी.    

XI) सविेि उदे्दि वािन (एि. पी.व्िी.)  याांना एकूर्  रुपये  50 कोर्ीपेिा जास्त रकमेच्या 
पी. पी. पी. प्रकल्प केवळ िािनाच्या उच्चासिकार िसमतीच्या पूवट मान्यतेनेच 
राबसवता येईल. 

XII) सविेि उदे्दि वािनाचे (एि. पी.व्िी.) मुख्य कायटकारी असिकारी िे िािकीय 
असिकारी अितील आसर् िारतीय प्रिािकीय िेवतेील असिकाऱयाांचा 
सनयुक्तीिाठी प्रािान्याने सवचार केला जाईल अथवा त्याांची सनवड सरतिर जासिरात 
देऊन िािनाने सनसित केलेल्या अिटतेनुिार िािनाच्या पूवट मान्यतेने करण्यात 
यावी.  

XIII) िदर सविेि उदे्दि वािनाचे (एि. पी.व्िी.) स्थापना मिाराष्ट्र मिानगरपासलका 
असिसनयम,  1949 च्या कलम 66 (अ) व 66 (41-अ)  च्या तरतुदीनुिार करण्यात 
येत आिे.तिेच  िदर सविेि उदे्दि वािनाच्या (एि. पी.व्िी.) िांरचना व 
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कायटपध्दतीबाबत मिाराष्ट्र मिानगरपासलका असिसनयम, 1949 च्या तरतुदीनुिार 
वळेोवळेी सनदेि देण्याचे असिकार राज्यिािनाकडे अितील.    

XIV) िांबांसित मिानगरपासलका आयुक्त याांनी वरील सनर्टयातील तरतुदी Model Article 
of Association मध्ये अांतिुटत करण्याची खबरदारी घ्यावी. 

XV) Article of Association मध्ये कािीिी नमुद केलेले अिले तरी कें द्र िािन, राज्य 
िािनाने सदलेल्या िूचना सनदेि, आदेि उक्त सविेि उदे्दि वािनावर बांिनकारक 
राितील. (Over  Riding Effect ) अिी तरतुद कां पनीच्या Article of Association 
मध्ये अांतिुटत करावी.  

 

            िदर िािन सनर्टय मिाराष्ट्र िािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात  आला अिून त्याचा िांकेताक क्र. 201606181722248225 अिा आिे. िा 
आदेि सडजीर्ल स्वािरीने िािाांसकत करुन काढण्यात येत आिे. 
 मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुिार व नावाने, 
 
 
        (असजत म.कवडे) 
          अवर  िसचव, मिाराष्ट्र िािन                             
  
प्रत, 

1.  मा.राज्यपाल याांचे िसचव, राजिवन, मुांबई 
2.  मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान िसचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा.सवरोिी पि नेते, मिाराष्ट्र सविानििा, याांचे खाजगी िसचव 
4. मा.सवरोिी पि नेते, मिाराष्ट्र सविानपसरिद 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, मिाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई  
9. श्री.अजॉय मेिता, आयुक्त, बृिन्मुांबई मिानगरपासलका, मांत्रालय, मुांबई 
10. श्री.िुसनल पोरवाल, अपर मुख्य िसचव,सनयोजन सविाग, मांत्रालय, मुांबई 
11. श्री.यु.पी.एि.मदान, मिानगर आयुक्त, मुांबई मिानगर प्रदेि सवकाि प्रासिकरर् 
12. श्री.मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रिान िसचव, मििुल व वन  सविाग, मांत्रालय, मुांबई  
13. श्री.ििुर् गगरार्ी, व्यवस्थापकीय िांचालक, सिडको, 
14. श्री.सिताराम कुां रे्, प्रिान िसचव, उच्च व तांत्र सििर्, मांत्रालय, मुांबई  
15. श्री.प्रसवर् परदेिी, मा.मुख्यमांत्री मिोदयाांचे प्रिान िसचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16. श्री.अपुवट चांद्रा, प्रिान िसचव, उद्योग व उजा सविाग, 
17. प्रिान िसचव, नगर सवकाि सविाग-1, मांत्रालय, मुांबई 
18. प्रिान िसचव, सवत्त सविाग, मांत्रालय, मुांबई 
19. िसचव, (नगर सवकाि-2), मांत्रालय, मुांबई 
20. मिािांचालक, मासिती व जनिांपकट  सविाग, मांत्रालय, मुांबई 
21. मिालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, मुांबई 
22. मिालेखाकार (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, नागपुर 
23. िवट सविागीय आयुक्त 
24. सजल्िासिकारी, मुांबई / ठारे् / नासिक / औरांगाबाद / नागपुर / अमरावती 
25. िवट सजल्िासिकारी 
26. उप िसचव (अथटिांकल्प), नगर सवकाि सविाग, मांत्रालय, मुांबई 
27. आयुक्त, ठारे्/नासिक / नवी मुांबई / औरांगाबाद/ नागपुर/ कल्यार्-डोंसबवली/ अमरावती     

   मिानगरपासलका 
28. सनवड नस्ती, नसव-23.   
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