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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक:नस/६/का व/१३६/२०१८ 
दनांक : ११/०४/२०१८ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/४/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल-२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शु वार दनांक २०/४/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     

   

                  आपला व ासू,                 
                                                                         

                                  
                 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार             
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  
िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 
 

  कायप का मांक – १६ 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल-२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक २०/४/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

--------- 

अ)   मा.महापािलका सभा - ११ द. २०/१२/२०१७, द.२०/१/२०१८ (द.ु१.०० वा.)   

  व द.५/२/२०१८ (द.ु१.०० वा.)  चा सभावृ ांत कायम  करणे.   

    ब)   मा.महापािलका सभा - १२ द. २०/०१/२०१८ (द.ु२.०० वा.) व 

            द.५/०२/२०१८ (द.ु२.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम  करणे.    
                                  ------- 

िनयु या 
 
वषय मांक १) मा. जाधव राहूल गुलाब व मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे यांनी  

              मा. थायी सिमती सद य पदांचा राजीनामा दला अस याने थायी सिमती  

              सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस याने महारा   

              महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम  २३ अ वये सदर नैिम ीक रका या  

              जागेवर उ  अिधिनयमा या कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे  

              माणशीर ितिनधी व देवून उव रत मुदतीपयत पािलका सद यांची  

              नामिनदशना दारे िनयु  करणे. 
 
वषय मांक २) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर   
              िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  
              कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे  
              खालील ४ (चार) वशेष सिम या नेमणे –  

१) वधी सिमती – 
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( टप – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  
२) म हला व बालक याण सिमती – 
   अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 

ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या  
   करणे. 

३) शहर सुधारणा सिमती - 
( टप–शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत.)  

४) डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती - 
( टप – डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या 
िनयु या करावया या आहेत. )  

              
( टप – उपरो  .१ ते ४ माणे या वशेष सिम यां या मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश .२ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 

  ------                
ो रे 

 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 ------ 

 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 
   

वषय मांक ३)   संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                            . शा/१/का व/३३६/२०१८, द.३१/०३/२०१८  

२) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव . ९६ द.९/४/२०१८    
  

 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘मनो वकृती िच क सक’ 

अिभनामाचे पद र. . १५६००-३९१००  ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. 
या संवगाम ये र  असणारे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी 
वतमानपञात  आ ण महापािलके या संकेत थळावर जा हरात . ८०२/२०१७ िस द क न 
तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन 
अज माग व यात आले होते. 

    ‘मनो वकृती िच क सक’ पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना 
कोण याह  कागदपञां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद 
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केले या मा हती या आधारे द. ०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेक रता पाचारण कर यात 
आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एकिञत 
सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय संभा य 
िनवड ेञात (Zone of Consideration)  येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी वषयक व इतर कागदपञांची तपासणी कर याकर ता द. १८/१२/२०१७ रोजी 
पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी आ ण इतर कागदपञांचे आधारे ‘मनो वकृती िच क सक’ या संवगाकर ता 
आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड ेञात (Zone of Consideration) येणा-या 
उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड 
याद  व ित ा याद  तयार कर याक रता द. ०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती 
आयो जत कर यात आली होती. 

 तूत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण 
केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  पदसं या, 
अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेउन िनवड याद वर ल डॉ. वडगावकर गौरव वण 
यांना खु या वगातून पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 
‘मनो वकृती िच क सक’ या पदावर  मा. वधी/ महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  
दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. 

 तर  डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० म ये ‘मनो वकृती िच क सक’ अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.                                                

                    
वषय मांक ४) संदभ –  १) मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

२) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .९७ द.९/४/२०१८    
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वग – अ मधील सहा यक आयु  
या पदाची एकूण ११ पदे मंजूर आहेत. शासनाकड ल ितिनयु वर ल ६ व 
महानगरपािलके या आ थापनेतील पदो नतीने ५ अशी मंजूर आहेत. महानगरपािलके या 
आ थापनेवर ल ५ पदांपैक  स या ३ पदे र  अस याने शासक य कामकाज पुण 
काय मतेने होत नाह .  महारा  शासनाचे सामा य शासन वभाग यांचेकड ल शासन 
िनणय .एस.आर. ह .-२०१४/ . .३५४/१४/का.१२, दनांक ०५/१०/२०१५ नुसार काह  
पदांसाठ  पदो नती कालावधी ९० ट के हणजेच ४.५ वष पूण झा यास पदो नती देणेबाबत 
शासन िनणय आहे. ी.संद प दादासाहेब खोत यांचा शासन अिधकार  या पदावर ४.५ वष 
कालावधी पूण होत आहे. तसेच सेवाजे ता व शै णक पा तेनुसार ते वग – अ मधील 
सहा यक आयु  पदाचे पदो नतीस पा  आहेत. यामुळे ी.संद प दादासाहेब खोत यांना 
सहा यक आयु  या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ५)  संदभ – १)  मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव. 
                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव . ९८ द.९/४/२०१८    
 

       सन २०१८-१९ या अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता दलेली आहे.  
सदर अंदाजप कामधील सव कामां या समोर दश वले या अंदाजप क य र कमेस 
दरवष माणे एक त शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. मा.महापािलका सभेने मंजूर 
केले या अंदाजप कातील कामे वेळेत पूण करणेसाठ  या आिथक वषातील कमी कालावधी 
वचारात घेता सव कामां या नावासमोर नमुद अंदाजप क य र कमेस एक त शासक य 
मा यता घेत यास या / याकामाची केलेली तरतूद याच वषात खच करता येईल.  सबब 
सव कामां या नावासमोर नमुद अंदाजप क य र कमेस एक त शासक य मा यता 
िमळा यास या / या कामाची केलेली तरतूद याच वषात खच करता येईल व कामां या 
िन वदा या हाती घेऊन सदरची कामे उपल ध कालावधीम ये चालू करता येतील.  सबब 
सन २०१८-१९ या मंजूर अंदाजप कात नमुद केले माणे यांचे ढोबळ अंदाजप क तयार 
करणेत आलेले आहेत अशा सव भांडवली व महसुली कामे तसेच महसुली अंदाजप कातील 
व तु व सेवां या खरेद या लेखािशषा समोर दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस 
शासक य मा यता दे याचा तसेच ह  शासक य मा यतेची र कम िन वदा या पुण 

झा यावर मंजूर िन वदा र कमे इतक  राह ल यास मा यता दे याचे ता वत कर यात येत 
आहे. तर  महसुली व भांडवली अंदाजप काचे सव  न वन कामांना यां यासमोर दश वले या 
अंदाजप क य र कमांना तसेच महसुली अंदाजप कातील व तु व सेवां या खरेद या 
लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
      ------ 
                         मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव  

 

वषय माक ६) संदभ –  १) मा. वकास डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव – 

२) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव . ६१  

                          द.१०/४/२०१८  
   
       मौजे बोपखेल येथील स.नं.१४८ प.ै पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
योजनेतील आ. .२/१५४ खेळाचे मैदान हे आर ण असून सदर बाधीत आर णाम ये लोकांची 
घरे तसेच यांचे व हवाट चे र ते आहेत. सदरचे आर ण वकिसत झालेस अनेक लोक भूमी हन 
तसेच बेघर होतील.  स थतीत बोपखेलम ये स.नं.१ म ये आ. .२/१६७ खेळाचे मैदान हे 
आर ण वकिसत कर याची कायवाह  चालू अस याने आ. .२/१५४ खेळाचे मैदान या 
आर णाची गरज भासत नाह . तर  महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
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अ वये आ. .२/१५४ खेळा या मैदानाने बाधीत े  आर णातून वगळून  र हवासी  वभागात 
समा व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

     मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकामे 

वषय मांक  ७)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          जा. . वभाअक/३/का व/१००/२०१८ द.३/४/२०१८ 

 
         क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

           ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- 
, रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

    व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०३/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 
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                                                                            प “अ” 

           

            सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान )नागर(   
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे .                            

महानगरपािलकेच ेनाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १३३१४  

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर 
अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

१२६७७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०४७१  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ६७५४ 

एकुण बांधकाम पुण- 
९७४२ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २९८८ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ा 

७४९८ लाभाथ  

GOI+GOM=४४९.८८ 

                  लाख 

    GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =  १४९.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५९९.८४  लाख  
िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
६५४३ लाभाथ  

GOI+GOM=३९२.५८ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३०.८६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण      ५२३.४४ लाख  
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वषय मांक  ८)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          जा. .पअक/१/का व/१११/२०१८ दनांक ०६/०४/२०१८   

 
मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ENV/5/2017-

18 अ वये पंपर  िचंचवड शहरा या घनकच-या या वघटनासाठ  अ याधुिनक तं ानावर 
आधा रत वे ट टू एनज  क प DBOT त वावर उभारणेकामी ा  िन वदांपैक  मे.अ टोनी 
लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो यांचे भागीदार  कंपनीने दाखल केले या लघू म 
दरा या तावास मा. थायी सिमती ठराव मांक २३२४ दनांक २८/०२/२०१८ अ वये 

मा यता िमळालेली आहे.  

सदर या िन वदेमधील अट  व शत नुसार कामाची या ी (Scope of Work) 

खालील माणे आहे.  

१. सदरचा क प बांधकामाचा कालावधी १८ म हने असून या क पाचे चालन, देखभाल व 
दु ती िन वदा अट  शत नूसार एकूण २१ वष कालावधीसाठ  आहे.  

२. सदर या क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून आव यकता अस यास र. . 
५०.०० कोट  क प पूण होईतोपयत व वध ट यावर देय आहे. 
३. वे ट टू एनज  क पातून िनमाण होणार  वीज यांनी व ूत मंडळास वकावी कंवा 
मनपास दे याची तयार  अस यास यासाठ  ५/- पये ित युनीट दराने मनपास उपल ध 
होईल. 
४. ठेकेदाराने मनपा े ातून गोळा होणा-या कच-यासाठ  १००० टन ित दन मतेची 
Material Recovery Facility (MRF) न याने बसवून याची देखभाल दु ती करावयाची आहे. 
५. मोशी येथील अ त वातील सॅिनटर  लॅ ड फल साईटची देखभाल व दु ती क न 
आव यकतेनूसार याचे लोजर व नवीन एस.एल.एफ.तयार करणे बंधनकारक आहे.  

६. शहरातून गोळा होणा-या कच-याचे वाढते माण ल ात घेता २१ वष कालावधीम ये 
आव यकतेनूसार क पाची मता वाढ व याची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे.  

७. सदर या क पासाठ  सव आव यक या परवान या घेणेची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची 
आहे. 
८. या यित र  िन वदा अट  शत  व करारना याम ये नमूद सव बाबींची पूतता करणे 
सबंिधत ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. 
९. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचरा डेपो येथील आव यक जागा २१ वष 

कालावधीसाठ License to use the land त वावर जागेचा वापर क न दे यात येणार असून 
दैनं दन गोळा होणारा कचरा येसाठ  दे यात येणार आहे.  
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१०. लघु म ठेकेदाराने सादर केले या सुधा रत दरां या तावांची मनपाचे तां क स लागार 
मे.टंडन अबन सो यूश स तसेच तां क स लागार सिमतीने [TAC] छाननी क न दले या 
अहवालातील िशफारशीनूसार वषयां कत क पासाठ  मनपास ा  मे.अ टोनी लारा 
ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो यांचे संयु  कंपनीने सादर केले या Financial 

Modelनूसार द.सा.द.शे ११.५०% याजदराने येणार  मूळ टपींग फ  र. . ५०४/- आ ण 
येक वष  कं ाट कालावधीम ये महागाई िनदशंकानूसार [WPI] होणार  वाढ/घट दरानूसार 

फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या सुधा रत दराने तसेच 
महानगरपािलके या मदतीने व सहा याने गुंतवणूक वर ल याजदर द.सा.द.शे ११.५०% पे ा 
कमी दराने ा  झा यास मा. थायी सिमतीने मंुजर केले या तावातील कपाती या 
माणात टपींग फ  म ये होणार  कपात मा य करणेत आली आहे. 

 उपरो  माणे िन वदेमधील अट  व शत स अिधन राहून व यांनी सादर केले या 
Financial Model नूसार होणा-या टपींग फ  मधील कपातीस मा यता देणेचे अिधकार 
मा. थायी सिमतीने मा.आयु  सो यांना दान केले आहेत. या क पासाठ  संबंिधत 
ठेकेदाराने सादर केले या DBOT (Design – Built – Operate & Transport) त वावर उभारणेत 

येणा-या क पाची कंमत सुमारे र. . २०८.३६ कोट  इतक  आहे. 
 सदर वषयां कत क पा या खालील नमुद बाबीस मा.महापािलका सभेची मा यता 

घेणे आव यक आहे. 
१. सदर या क पास िन वदेम ये नमूद मनपाचे अिथक अनुदान हणून र. . ५० कोट  हे 
िन वदे या अट  शत नुसार क पा या व वध ट यावर अदा करणेस व  

२. सदरचा क प उभारणेसाठ  मोशी कचरा डेपो मधील आव यक जागा २१ वष 
कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनुसार License to use the Land या त वावर वापरणेसाठ  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ अ वये िन वदा व करारना यातील खालील 
अट  व शत स अिधन राहून उपल ध क न देणेस मा यता देणे  

a) सदरची जागा २१ वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमुद केले या Waste to Energy 

या क पासाठ च करण १० नूसार License to use the Land त वावर वापरणेस परवानगी 
देणेत येईल व यापोट  LicenseFee हणून कंपनीस मनपाकडे र. . १/- ित एकर ितवष 
माणे र कम भरावी लागेल.  

b) Waste to Energy क पासाठ  िन त केलेली मोशी कचरा डेपो येथील जागा ‘जशी 
आहे तशी’ सबंिधत ठेकेदाराला ह तांतर त केली जाईल व यानंतर संपूण क प 
कालावधीम ये या जागेची सुर ततेची जबाबदार  कंपनीची राह ल.  
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c) सदर या जागेची मालक  मनपाची अस याने क प कालावधीत कंवा नंतरह  या 
संपूण जागेवर कंवा यापैक  काह  जागेवर कंपनीस कंवा य थ सं थेस / य स 
कोण याह  कारचा ह क (Mortgage Rights) था पत करता येणार नाह . 

 d) क प कालावधीत मनपा या कंवा शासना या ितिनधींना या जागेम ये 
तपासणी कंवा पाहणी करणेसाठ  पूण मुभा राह ल. तसेच सबंिधत कंपनीला मनपा या 
पूवपरवानगीिशवाय सदरची जागा क पा यित र  कोण याह  इतर कारणासाठ  वापरता 
येणार नाह .  

e) क प कालावधी संप यानंतर कंवा दर यान या काळात करारनामा कोण याह  
कारणाने कंवा करण १० व ३५ मधील नमूद अट  शत चा भंग के यास सदर या 
क पासाठ ची जागा वापरणेची परवानगी कोणतेह  कारण न देता आपोआप र  होईल 

यानंतर करण ३० मधील तरतुद नूसार दुस-या कंपनीशी Substitution Agreement के यास 
सव क प जसा आहे तसा व क पाचे सव ह क या कंपनीस ह तांतर त करणेत येतील. 
३. वषय़ां कत क पासाठ  मा. थायी सिमतीने मा यता दले या दराने तसेच िन वदेमधील 
अट  शत नूसार २१ वषा या क प कालावधीम ये येणा-या एकुण खचा या दािय वास व 

दानास तसेच या क पास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा नूसार शासक य मा यता 
देणेकामी तसेच या क पास व वर नमुद अ. . १ ते ३ बाबीस मा.महापािलका सभेची 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक  ९)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          जा. .पअक/१/का व/११२/२०१८ दनांक ०६/०४/२०१८   

  
मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ENV/8/2017-

18 अ वये पंपर  िचंचवड काय े ाम ये Construction & Demolition Waste [C&D 

Waste]Disposal क रता Collection, Transportation, Processing & Management of 

Construction & Demolition in PimpriChinchwad on DBOT [Design Built Operation & 
Transfer]Basis Based on Site Recycling Facility [As per C & D Waste Management Rule 
2016] उभारणेकामी माग वणेत आले या िन वदांपैक  लघू म दराची मे. ी.संत इ ा + 
मे.ट .जे.नाईक ॲ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे भागीदार  कंपनीने दाखल केले या 
लघू म दरा या तावास मा. थायी सिमतीने ठराव मांक २३८३ दनांक २८/०२/२०१८ 
अ वये मा यता दलेली आहे. सदर या िन वदेमधील अट  शत नूसार वषयां कत कामाम ये 
खालील बाबींचा आंतभाव आहे.[Scope of Work]  
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१. शहरात तयार होणारा बांधकामाचा सव राडारोडा [C&D Waste]आव यक या कंु या व 

वाहनांमाफत येसाठ  मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेसह यासाठ  संपक यं णा [Call 

Centre] उभारणे.  

२. वाहतूक क न आणले या राडारो यावर [C&D Waste] िन वदेम ये नमूद केलेनूसार १५० 
ते २०० मे.टन ित दन मतेची या यं णा उभारणे. 
३. क प उभारणे व याच े चालन, देखभाल व दु ती करणेचा कालावधी १५ वष असून 
सदर क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून िन वदा अट  शत म ये नमूद व वध 

ट यानुसार र. . १०.०० कोट  आव यकतेनुसार देय आहे. सदरचे अनुदान मनपाचे 
‘ व छभारत अिभयाना अंतगत’ मनपाने सादर केले या DPR नूसार शासनाकडून अनुदान 
ा  झा यास या अनुदानामधून अथवा मनपा या फंडातून देणेत येतील. 

४. ठेकेदाराने आव यकतेनूसार ऑ फस, वक शॉप, कॉल सटर इ याद  उभारणे बंधनकारक 
आहे. 
५. सदर क पासाठ  आव यक या सव परवान या तसेच दूषणा वषयी परवान या घेणेची 
जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे. 
६. तथापी क पासाठ  आव यक वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा संबंिधत ठेकेदाराने उपल ध 

क न यावा.  

७. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचराडेपोलगतची आव यक जागा १५ वष 
कालावधीसाठ  License to use Land त वावर संबंिधत ठेकेदारास उपल ध क न ावयाची 
आहे. 
८. या क पामधून तयार होणारे Pre-Cast Products मनपा या आव यकतेनूसार या या 
वेळ या यो य या दराने मनपा या थाप य वभागास उपल ध क न ावे लागतील. 
९. वषयां कत क पासाठ  सबंिधत ठेकेदाराने सादर केले या लघू म दरानूसार – शहरातून 

िन वदा अट  शत नूसार आव यक वाहना माफत राडारोडा गोळा करणेसाठ  ित क.मी. ित 
टनर. . १३.५०/- व गोळा केले या राडारो यावर आव यक तो लॅ ट उभा न या 
करणेसाठ  र. . २४५.६९/- ितटन + येक वष  कं ाट कालावधीम ये िन वदा अट  
शत नुसार महागाई िनदशंकानूसार [WPI] होणार  वाढ / घट दरानूसार फरकाची र कम अदा 
/ वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या दराने काम क न घेणेस मा. थायी सिमतीने मा यता 
दलेली आहे.  

याच माणे शहराम ये बांधकामाचा राडारोडा िनमाण करणा-या कडून घनकचरा 
अिधिनयमानूसार आव यक ते User Charges िन त करणेचे याच माणे या क पातून 
पूनिनमाण होणा-या Recycled Material पासून तयार होणारे Pre-Cast Productsमनपा या 
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व वध थाप य वषयक कामकाजासाठ  वापर याचे तसेच याचे वेळोवेळ  दर ठर वणेचे 
अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  

याच माणे वषयां कत कामा या िन वदा अट  व शत स अिधन राहून मा. थायी 
सिमतीने मंजुर  दले या दरानूसार सदरचा क प िन वदाधारक मे. ी.संत इ ा + 

मे.ट .जे.नाईक अ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे संयु  भागीदार  कंपनीमाफत 
DBOT(Design – Built – Operate & Transport) त वावर उभारणेस येणा-या क पाची कंमत 
सुमारे र. . ३०.०० कोट  इतक  आहे. सदरचा क प उभारणेसाठ  मोशी कचरा डेपो येथील 
आव यक जागा १५ वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनूसार License to use the Land 

त वावर या जागेचा वापर करणेस तसेच बांधकामाचा राडारोडा गोळा करणे तसेच यावर 

िन वदा अट  शत नुसार लॅ ट उभा न या करणेसाठ  मा. थायी सिमतीने मा यता 
दलेली आहे. सबब वषयां कत क पास मा.महापािलका सभेची खालील बाबींस मा यता घेणे 
आव यक आहे. 
१. सदर या क पास िन वदेम ये नमूद मनपाचे अिथक अनुदान हणून र. . १० कोट  हे 
िन वदे या अट  शत नुसार क पा या व वध ट यावर अदा करणेस व 

२. सदरचा क प उभारणेसाठ  मोशी कचरा डेपो मधील आव यक जागा १५ वष 
कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनुसार License to use the Land या त वावर वापरणेसाठ  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ अ वये िन वदा व करारना यातील खालील 
अट  व शत स अिधन राहून उपल ध क न देणेस मा यता देणे. 

 a) सदरची जागा १५ वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमुद केले या C & D Waste 

Collection Transportation & Processing या क पासाठ च License to use the Land त वावर 
वापरणेस परवानगी देणेत येईल व यापोट  LicenseFee हणून कंपनीस मनपाकडे र.  १/- 
ित एकर ित वष माणे र कम भरावी लागेल. 

 b) C & D Waste क पासाठ  िन त केलेली मोशी कचरा डेपो येथील जागा ‘जशी 
आहे तशी’ सबंिधत ठेकेदाराला ह तांतर त केली जाईल व यानंतर संपूण क प 
कालावधीम ये या जागेची सुर ततेची जबाबदार  कंपनीची राह ल. 

 c) सदर या जागेची मालक  मनपाची अस याने क प कालावधीत कंवा नंतरह  या 
संपूण जागेवर कंवा यापैक  काह  जागेवर कंपनीस कंवा य थ सं थेस / य स 
कोण याह  कारचा ह क (Mortgage Rights) था पत करता येणार नाह . 

 d) क प कालावधीत मनपा या कंवा शासना या ितिनधींना या जागेम ये 
तपासणी कंवा पाहणी करणेसाठ  पूण मुभा राह ल. तसेच संबंधीत कंपनीला मनपा या 
पूवपरवानगी िशवाय सदरची जागा क पा यित र  कोण याह  इतर काणासाठ  वापरता 
येणार नाह . 
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 e) क प कालावधी संप यानंतर कंवा दर यान या काळात करारनामा कोण याह  
कारणाने कंवा करारना यामधील नमूद अट  शत चा भंग के यास सदर या क पासाठ ची 
जागा वापरणेची परवानगी कोणतेह  कारण न देता आपोआप र  होईल यानंतर 
करारना या या तरतुद नूसार दुस-या कंपनीशी Substitution Agreement के यास सव क प 
जसा आहे तसा व क पाचे सव ह क या कंपनीस ह तांतर त करणेत येतील. 
३. वषयां कत क पासाठ  मा. थायी सिमतीने मा यता दले या दराने तसेच िन वदेमधील 
अट  शत नुसार १५ वषा या क प कालावधीम ये येणा-या एकुण खचा या दािय वास व 

दानास तसेच या क पास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार शासक य मा यता 
देणेकामी तसेच या क पास व वर नमूद अ. . १ ते ३ बाबीस मा.महापािलका सभेची 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

         ----- 
सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १०) अ) दनांक २३/०२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                ब) दनांक ०३/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                क) दनांक २७/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                                 -------- 
 

      मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

वषय मांक ११) अ) दनांक ०६/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

      ब) दनांक २०/०३/२०१८ व २७/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
  
                           -----    

      मा.शहर सुधारणा सिमती      
        

वषय मांक १२)  अ) दनांक २७/०२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.              

                 ब) दनांक १३/०३/२०१८ व २७/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  

                    करणे.              

                      -----     
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
                                                 

वषय मांक १३)  अ) दनांक ९/०२/२०१८ व द.१२/०२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  

                   करणे.                  
                                                                                                                      
                                          ------   
 
 

                                                                 

                                                   
                                                     नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/१३६/२०१८ 
दनांक :  ११/४/२०१८                 
         

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्    

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.     


