नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांनी उर्जा
बचतीसाठी एलईडी पथनिवे बसनवण्याकनरता
ईईएसएलसोबत करारनामा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननर्णय क्रमांक संकीर्ण-2017/प्र.क्र.183/ननव-20
मंत्रालय, मंबई 32
निनांक:- 04 र्जून, 2018
संिभण :(1) शासन ननर्णय उद्योग उर्जा व कामगार नवभाग क्रमांक अपाऊ-2015/ प्र.क्र. 378/ उर्जा-7,
निनांक 22 र्जून, 2017
(2) शासन ननर्णय नगरनवकास नवभाग क्रमांक संकीर्ण- 2017/ प्र.क्र.183/ननव-20,
निनांक 12 र्जानेवारी, 2018
प्रस्तावना
राज्य शासनाचे उर्जा संवर्णन र्ोरर् उपरोक्त निनांक 22 र्जून, 2017 च्या शासन ननर्णयान्वये
नवनहत केले आहे. या र्ोरर्ानसार पथनिवे बसनवताना फक्त एलईडी पथनिवे बसनवर्े बंर्नकारक
केले आहे. तसेच, सवण नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात ईईएसएलच्या माध्यमातून एस्को
तत्वावर एलईडी पथनिवे बसनवण्यासाठी राज्य शासनाने करारनामा केला आहे. त्याअनषंगाने पढील
अंमलबर्जावर्ीसाठी मागणिशणक सूचना िे ण्याची बाब शासनाच्या नवचारार्ीन होती.
शासन ननर्णय
राज्य शासनाच्या उर्जा नवभागाच्या, उर्जा संवर्णन र्ोरर्, 2017 नसार सवण नागरी स्वराज्य
संस्थांना पथनिवे बसनवताना फक्त एलईडी पथनिवे बसनवर्े बंर्नकारक केले आहे. हे र्ोरर् नगर
नवकास नवभागाच्या वतीने स्वीकृत करून राज्यातील सवण नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना लागू
करण्याचा ननर्णय शासनाने घेतला आहे.
2.

त्या अनषंगाने सवण नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात केंद्रशासनाच्या सावणर्जननक

उपक्रम असलेल्या एनर्जी एनफनशएन्सी सर्ववसेस नलनमटे ड म्हर्र्जेच ईईएसएलच्या माध्यमातून एस्को
तत्वावर एलईडी पथनिवे बसनवण्यासाठी राज्य शासनाने ईईएसएलसोबत करारनामा केला आहे .
त्यासमवेतच संबंनर्त नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रात ईईएसएलच्या माध्यमातून
एलईडी पथनिवे बसनवण्यासाठी करावयाच्या करारनाम्याचा मसूिा िे निल नवनहत केलेला आहे. या
करारनाम्याच्या प्रती सवण नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्रपर्े पाठनवल्या आहेत.
राज्यशासनाच्या सिर ननर्णयास अनसरून सवण नागरी स्वराज्य संस्थानी पथनिवयांसाठी फक्त एलईडी
निवे बसनवर्े व त्यासाठी ईईएसएलसोबत करारनामा करर्े त्यांच्यावर बंर्नकारक राहील.
2.

या पार्श्णभम
ू ीवर ज्या नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना यापूवी पथनिवयांसाठी एलईडी निवे

बसनवण्यासाठी वैनशष्ट्यपूर्ण योर्जना ककवा अन्य योर्जनेतून राज्य शासनाने ननर्ी मंर्जूर करण्यात केला
असेल, मात्र, निनांक 12.01.2018 पयंत कायािे श िे ण्यात आले नसतील अशा ननर्ीतून या एलईडी
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निवे बसनवण्याच्या प्रयोर्जनासाठी त्यापढे कोर्ताही िचण करण्यात येऊ नये, अशा सूचना
समक्रमाकाच्या निनांक 12.01.2018 च्या शासन ननर्णयान्वये िे ण्यात आल्या आहेत. अशा ननर्ीतून
हाती घ्यावयाच्या सर्ारीत कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे सािर करण्यात यावा व त्यावरील शासनाच्या
ननर्णयांनतरच पढील कायणवाही करण्यात यावी. सिर सूचनांचा पनरूच्चार करण्यात येत आहे.
3.

ईईएसएलच्या माध्यमातून एस्को तत्वावर एलईडी पथनिवे बसनवताना नागरी स्थाननक

स्वराज्य संस्थेस सरवातीला कोर्तीही भांडवली गंतवर्ूक करावी लागर्ार नाही. त्यामळे , एलडी
पथनिवे बसनवण्यासाठी शासनाच्या ननर्ीसोबतच, 14 वया नवत्त आयोगाच्या ननर्ीतून ककवा स्वनननर्तून
िे निल कोर्ताही भांडवली िचण करण्यास प्रनतबंर् राहील.
4.

राज्य शासनाच्या उपरोक्त ननर्णयानसार राज्यातील सवण नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांनी

रस्त्यांवरील प्रकाश वयवस्थेकरीता (पथनिवे) एलईडी निवयांचा वापर करून उर्जा संवर्णन करण्यासाठी
ईईएसएल (EESL) या केंद्रशासनाच्या सावणर्जननक उपक्रमाशी करारनामा (MoU) करण्याची कायणवाही
निनांक 30 र्जून, 2018 पयंत पूर्ण करावी. महाराष्ट्र नगरपनरषिा, नगरपंचायती व औद्योनगक नगरी
अनर्ननयम 1965 च्या कलम 77 (अअ) नसार राज्य शासनाच्या या र्ोरर्ात्मक ननर्णयाची कालबध्ि
अंमलबर्जावर्ी करण्याची र्जबाबिारी संबंनर्त मख्यानर्कारी यांच्यावर आहे. त्यानसार राज्यातील सवण
नगरपनरषिा/नगरपंचायतींनी पथनिवयांसाठी फक्त एलईडी निवे बसवर्े व त्यासाठी ईईएसएल
(EESL) सोबत निनांक 30 र्जून, 2018 पूवी करारनामा करर्े, संबंनर्त मख्यानर्कारी यांच्यावर
बंर्नकारक आहे.
5.

राज्यशासनाने ईईएसएल सोबत केलेल्या करारनाम्याच्या अनषंगाने संबंनर्त नागरी स्थाननक

स्वराज्य संस्थांशी (महानगरपानलका/नगरपनरषिा/नगरपंचायती) समन्वय सार्ून पढील कायणवाही
करण्यासाठी आयक्त तथा संचालक नगरपनरषि प्रशासन संचालनालय, मंबई यांची राज्य शासनाच्या
वतीने समन्वयक म्हर्ून ननयक्ती करण्यात येत आहे.
6.

यानसार संबंनर्त शहरांशी करारनामा करण्याचे काम ईईएसएलने यापूवीच सूरू केली आहे.

ईईएसएलने नवनवर् नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांशी करारनामा करून एलईडी निवे बसनवण्याची
कायणवाही टप्याटप्प्याने नडसेंबर, 2018 पयंत पूर्ण करावी.
7.

ईईएसएलसोबत करण्यात येर्ाऱ्या करानाम्यानसार

ॲन्यनयटीच्या िचाचा परतावा

करण्यासाठी प्रत्येक नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थाननहाय एस्क्रो अकाऊंट उघडण्यात येर्ार आहे.
संबंनर्त नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्था त्यांच्याशी संबंनर्त ॲन्यनयटीच्या िचाचा परतावा या एस्क्रो
अकाऊंटमध्ये स्वउत्पन्नातून ननयनमतपर्े भरावा. त्यासाठी नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना त्यांना
नमळर्ाऱ्या 14 वया नवत्त आयोगाच्या अनिानाचा ककवा महानगरपानलकांना वस्तू व सेवा कराच्या
भरपाई अनिानाचा वापर करता येईल. त्याचप्रमार्े, करारनाम्यातील तरतूिीनसार कोर्त्याही नागरी
स्थाननक स्वराज्य संस्थेने ईईएसएलसोबत केलेल्या करारनाम्यानसार िेय अन्यईटीचा परतावा
ईईएसएलला एस्क्रो अकाऊंट द्वारे प्रिान करण्यात कचराई केल्यास (Defaulted) अशी िे य रक्कम
संबंनर्त नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थेस िे य असलेल्या सवण प्रकारच्या अनिानातून कपात करून
ईईएसएलला वळती करण्यात येईल.
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8.

सिर योर्जना अनर्क नकफायतशीर (Cost effective) वहावी यासाठी, राज्य शासनाच्या उर्जा

संवर्णन र्ोरर्ातील (पनरच्छे ि 3.1) पथनिवयांमध्ये उर्जा बचतीचे प्रकल्प राबनवण्यासाठी महाउर्जाकडू न
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना कमाल रूपये 50 लक्ष पयंतचे िे ण्यात येर्ाऱ्या अथणसहाय्याची
रक्कम उपरोक्त उल्लेनित एस्क्रो अकाऊंटमध्येच र्जमा करण्यात यावी.
9.

यानसार एलईडी निवयांसाठी ईईएसएल सोबत करारनामा करर्े व ईईएसएलच्या माध्यमातून

उर्जाबचत उपक्रम राबनवण्याची व या शासन ननर्णयातील सवण अनषंनगक बाबींची कोटे कोर
अंमलबर्जावर्ी

करण्याची

र्जबाबिारी

संबंनर्त

महानगरपानलका

आयक्त/

मख्यानर्कारी,

नगरपनरषि/नगरपंचायत यांची राहील.
10.

हा शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201806041516162025 असा आहे . हा आिे श
नडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानसार व नावाने

Pandurang
Jotiba Jadhav

Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban
Development Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=300d785e12fdc19db0612f1ffdf83e54efe7da2b1
bc63d18df8e09b3c7eece65, cn=Pandurang Jotiba Jadhav
Date: 2018.06.04 15:18:26 +05'30'

(पां. र्जो. र्जार्व)
सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1) महालेिापाल महाराष्ट्र-1, मंबई.
2) मा.महालेिापाल महाराष्ट्र-2, नागपूर.
3) मा.मख्यमंत्री यांचे अपर मख्य सनचव,मंत्रालय,मंबई.
4) मा. राज्यमंत्री (नगर नवकास) यांचे िार्जगी सनचव, मंत्रालय, मंबई.
5) मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (सवण) यांचे िार्जगी सनचव, मंत्रालय,मंबई
6) मा.नवरोर्ी पक्ष नेते, महाराष्ट्र नवर्ानसभा/नवर्ानपनरषि, नवर्ानभवन, मंबई.
7) सवण सन्माननीय संसि सिस्य/ नवर्ानसभा/नवर्ानपनरषि सिस्य
8) मा.मख्य सनचव यांचे सहसनचव, मंत्रालय, मंबई.
9) अपर मख्य सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मंबई.
10) अपर मख्य सनचव, पार्ीपरवठा व स्वच्छता नवभाग, मंत्रालय, मंबई.
11) अपर मख्य सनचव, ननयोर्जन नवभाग, मंत्रालय, मंबई.
12) प्रर्ान सनचव, सावणर्जननक बांर्काम नवभाग, मंत्रालय, मंबई
13) प्रर्ान सनचव (उर्जा), उद्योग उर्जा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मंबई
14) प्रर्ान सनचव नगर नवकास नवभाग (2) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई.
15) आयक्त तथा संचालक, नगरपनरषि प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंबई.
16) कायणकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी नवकास अनभयान संचालनालय, मंबई
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17) वयवस्थापकीय संचालक, एनर्जी एनफनशएन्सी सर्व्वहसेस नलनमटे ड, नवी निल्ली
18) प्रािे नशक वयवस्थापक,एनर्जी एनफनशएन्सी सर्व्वहसेस नलनमटे ड,मंबई
19) महासंचालक, मेडा, पर्े
20) उपसंचालक (उर्जा संवर्णन), मेडा, पर्े
21) सवण नवभागीय आयक्त
22) सवण नर्जल्हानर्कारी
23) आयक्त, सवण महानगरपानलक
24) मख्यानर्कारी, सवण नगरपनरषिा
25) मख्यानर्कारी, सवण नगरपंचायती
26) कायासन ननव-33 / कायासन ननव-16 / कायासन ननव-04 नगर नवकास नवभाग
27) ननवडनस्ती, (ननव-20)
*****
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