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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५५३/२०१८ 

दनांक : २४/०८/२०१८ 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा 
                    सिमतीची पा क सभा द.२८/०८/२०१८ रोजी आयो जत 

                    केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक २८/०८/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  
सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 
 

                                         आपला व ास,ू  

                                                                                           
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. शहर सुधारणा सिमती  

कायप का मांक - ०७ 
 

दनांक : २८/०८/२०१८          वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक २८/०८/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

       दनांक १४/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .६)चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजासंवधना या ीकोनातून जुने 
सो डयम हेपर/मेटल हालाईड दवे/ ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  दवे बस वणेची कामे सु  
आहेत. महापािलके या उजा संवधना या ीने सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल 
हालईड द या या ऐवजी र या या कारानुसार आव यक काश माण राखणेकर ता 
(ल स ले हल) उवर त एलईड  यित र  द यां या ठकाणी यो य मतेचे एलईड  दवे 

बस वणेकामी सव करण,े ड पीआर बस वणे व पयवे ण करणेकर ता क प यव थापन 
स लागार मे.ऊजािनयोजन ा.िल.पुणे यांची नेमणूक करणेत आली आहे. मे.ऊजािनयोजन 
ा. िल. पुणे यांनी सवचे कामकाज पुण केलेले असून ा  सवनुसार अहवालानुसार सुमारे 

३८७५५ इतके व वध मतेचे एलईड  दवे व वध र यावर बस वणेत आलेले असून 
अ ापपयत सुमारे ३६१३४ दवे सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालाईड (MH) या 
कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा इ को  मा यमातून करावयाचे िनयोजन 

मनपाचे होते. तथा प ई को त वावर एलईड  दवे बस वणेसाठ  रा य शासनाने ईईएसएल 
सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा यशासनाने  यांचेकड ल द.१२ जानेवार  २०१८ 
चे शासन िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी पथ द यांसाठ  फ  एलईड  दवे बस वणे व 
यासाठ  ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार मे.ईईएसएल 

कडून व हत केले या त याम ये मा हती माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या 
मा हतीनुसार  मे.ईईएसएल कडून क प ताव (Project Proposal) व करारनामा मसुदा 
(Draft Agreement) पाठ वला आहे. याबाबत स व तर मा हती खालील माणे सादर करणेत 
येत आहे. स थतीत मनपा ह त एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  आहे. 
एकूण व ुत भार - १०.०६ MW एलईड  बस व यात आले या दवाब ीची सं या - 
३८७५५, एलईड  बस व यात आले या एलईड  व ुत भार -३.२७ MW, ईईएसएलकडून 
एलईड  बसवावया या द यांची सं या - ३६१३४ एवढ  आहे. वा षक दवाब ीचे वीजबील 
अंदाजे र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चालू थतीत गृह त ध न) ईईएसएल माफत ई को 
त वावर (cost sharing based) जुने पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  फट ंग बस वणेत येणार 
आहे. फट ं सची वॉरंट   ७ वष (इ शूर संह) आहे. म यवत  िनयं ीत क ातून दवे 
िनयं ीत करणार  यं णा (CCMS) चादेखील अंतभाव आहे. बस वले या एलईड  द यांची 
देखभाल व दु ती काम ईईएसएल माफतच कर यात येणार आहे. होणा-या उजा 
बचतीकर ता रा य बकेत उजा बचत वंत  खाते उघडावे लागेल. होणा-या उजा बचत व 
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देखभाल व दु ती कामावर लागणारा खच बचतीतून ए यूट  बेसीसवर ईईएसएल यांना 
अदा करावा लागेल. 

           ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 
 
1. सदरचा क प  ई को त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस महापािलकेस कोणताह  

       खच करावा लागणार नाह . 
2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश ती तेचा 
       संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 
3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त सुधा रत ल स 

       लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केले जाणार आहे. 
4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व दु तीसह सात वषाचा  असून य  

       होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत केलेली र कम 7  

       वषाक रता अदा करावी लागणार आहे. 
5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी  ॅकेट, लॅ प सा ह य  

       व वायर कामाचा समावेश आहे. 
6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वणे कामाचा समावेश आहे. 
7. मनपाने उजा बचतीतून ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं  र या ए ो 
       खाते  (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत केले या र कमे या) तीन  

       म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा करावी लागणार आहे. 
8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत कर यात 

       येणार आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास करावा लागणार आहे. 
       तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दवे बस वणे व तदनंतर 
होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीस वर िनधा रत र कम पुढ ल 7 वषाक रता ितवष  
मे.ईईएसएलला ई ो खाते काढून अदा करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

                    ( दनांक २८/०८/२०१८ या सभेत घे याचे िनणया माण)े                                                

                                                                                            
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                          नगरसिचव 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५५३/२०१८ 

दनांक : २४/०८/२०१८ चे लगत. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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