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३५.६ पोटकलम ३५.१ (अ) मध्ये िनदिशत के ल्यानुसार औरं गाबाद महानगरपािलके ने
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३६

३७
३८

ावयाचा खचर्. .......................................................६५
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क्षतीपुत . .............................................................................................६५
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संकीणर् . ...............................................................................................७०
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कराराचा कार
वाचता येत नाही
वाचता येत नाही
वाचता येत नाही
करारप ाचे मूल्य

करारातील दुसऱ्या पक्षाचे नाव

मु ांक शुल्काची र म
वाचता येत नाही
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औरं गाबाद महानगरपािलका औरं गाबाद
रु ७९२.२०करोड
औरं गाबाद शहर पाणी पुरवठा कं पनी
िलिमटेड
औरं गाबाद महानगरपािलका
धांडे के पी (पाणी पुरवठा िवभाग )
औरं गाबाद महानगरपािलका
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सही /-

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

12

सवलत करार
हा करार ई. स. २०११ च्या सप्टबर मिहन्याच्या िद बावीस रोजी, औरं गाबाद, महारा भारत
येथे
मा. आयु

ितिनिधत्व करीत असलेली औरं गाबाद महानगरपािलका (संदभार्ला सोडू न

नसल्यास, यानंतर ज्यांचा उल्लेख औरं गाबाद मनपा असा होणार असून, त्यामध्ये त्यांचे वारस
व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश असेल)
आिण
ी ॠषभ सेठी व ी

ंकटरमणा ितिनिधत्व करीत असलेली व १९५६ च्या कं पनी

काय ाअन्वये न दणीकृ त असलेली व पंजीकृ त कायार्लय २०६ मातड इमारत, कॅ नरा बँकेच्या
वर, डॉ अ◌ॅनी बेझंट रस्ता वरळी नाका मुंबई असलेल्या औरं गाबाद शहर जल सुिवधा कं पनी
िलिमटेड (संदभार्ला सोडू न नसल्यास, यानंतर ज्यांचा उल्लेख सवलतधारक असा होणार असून,
त्यामध्ये त्यांचे वारस व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश असेल) यांचेमध्ये करण्यात आला
आहे.
ानंतर औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांचा उल्लेख संयु पणे “उभयपक्ष “ व

ि शः

“पक्ष “ असा के ला जाईल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

13
ाहकाची त
ठे व शाखा
िद २२.९.११
औरं गाबाद
अकोला नागरी सहकारी बँक
मयार्िदत, अकोला ँ िन्कग खाते

अगग१
४७०७ /७/१४९

ँ िन्कगचे मूल्य रु ५०००००
सेवा शुल्क
रु
१०
एकू ण
रु ५०००१०

२०११

दुय्यम िनबंधक
औरं गाबाद

१

यांचा िश ा

मु ांक शुल्क भरणाऱ्या पक्षाचे
नाव :
औरं गाबाद शहर पाणी पुरवठा
कं पनी िलिमटेड
रोख भरणा के ला
ाफ्ट / चेक
बँकेचे नाव
बँकेच्या उपयोगाकिरता
वहार कोड
: ७७४२१
ँ िन्कग अनु मांक :
अिधकारी :
सही /-
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ज्याअथ :
अ) औरं गाबाद मनपा ही मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ अन्वये
अिस्तत्वात आलेली एक वैधािनक संस्था असून ती मुंबई ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम १९४९ अन्वये िविहत बंधनकारक व मुखत्यारी स्वरूपाची कतर् े िनभावीत
असते.
आ) औरं गाबाद मनपा ६ (सहा)

शासकीय िवभागातील ३७० ( तीनशे स र)

कमर्चाऱ्यांच्या ारे पाणी पुरवठा सेवा संचािलत करीत असते. पाणी पुरवठा िवभाग हा
ा सेवेचे भांडवली स्वरूपाचे काम, त्याचे दैनंिदन चालन, तो सुिस्थतीत ठे वणे,
औरं गाबाद शहराला पाणी पुरवठा करणे व तदनुषंिगक िबले व रकमा जमा करणे
यासाठी जबाबदार आहे.
इ) औरं गाबाद मनपा आजघडीला

ोत पातळीवर १५६ (एकशे छप्पन ) एमएलडी पाणी

उचलत आहे. आजघडीला औरं गाबाद मनपा त्यांच्या अखत्यारीतील सुमारे १०००००
( एक लाख ) पाण्याची जोडणी असणाऱ्या ाहकांना वािषक सरसकट दराने पाणीप ी
आकारत आहे. औरं गाबाद मनपा ने आपल्या पाणी दर आकारणी यं णेचे संगणकीकरण
के ले आहे, पण संकलन यं णा व संगणकीकृ त पावत्या जारी करण्याच्या यं णेचे
एक ीकरण अ ाप अमलात आलेले नाही. औरं गाबाद मनपा च्या तांि क सल्लागाराने
तयार के लेल्या जुलै २००७ िदनांकाच्या जल लेखापरीक्षा अहवालानुसार िबनमहसुली
पाणी,

ि या के लेल्या एकू ण पाणी पुरव

ाच्या सुमारे ५०% आहे.

त्यक्ष गळती

३३% ( तेहतीस ट े ) (िवतरणातील पाणी गळती ) असून थमदशर्नी /

ापारी गळती

सुमारे १७% ( सतरा ट े ) आहे. (अनिधकृ त उपयोग व मोफत पुरवठा )
ई) सेवा पातळीवर पाण्याची उपलब्धता व गुणव ा सुधारण्यासाठी औरं गाबाद मनपा ने
औरं गाबाद शहरासाठी एका बहुसामावेशक पाणीपुरवठा योजनेची आखणी के ली आहे.
योजनेच्या इतर उ ेशाबरोबरच १) बेकायदेशीर जोडण्या हुडकू न, त्या िनयिमत करून,
त्याचे
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िमटरीकरण करून, देयके व संकलन णालीत सुधारणा करून पाणी पुरवठा णालीतील
वािणिज्यक गळती कमी करणे व गळती

वस्थापना ारे तांि क गळती थांबवून

िबनमहसुली पाण्याचे माण कमी करणे २)

ा करारात नमूद मयार्दप
े यत व

प तीनुसार, वहन व िवतरण यं णेचे नवीनीकरण व िवस्तार करणे
औरं गाबाद मनपा ने समांतर पाणीपुरवठा यं णा कायार्िन्वत के ली असून ती क ीय
नगरिवकास मं ालयाच्या “छो

ा व मध्यम शहरांसाठी नागरी पायाभूत सुिवधा िवकास

कायर् मा” (UIDSSMT ) अंतगर्त, २००६ मध्ये क ीय नगरिवकास मं ालयाला सदर
के ली आहे. त्यानुसार UIDSSMTने २००९ मध्ये ही समांतर पाणी पुरवठा योजना
मंजूर के ली आहे.

ा योजनेची दोन पूरक अंगे आहेत : १) पाणी ि या क ाबरोबर

नवीन घाऊक पाणी पुरव

ाची निलका बांधून काढणे व २)

ा करारात नमूद

मयार्दप
े यत व प तीनुसार िवतरण यं णेचे नवीनीकरण व िवस्तार करणे
उ) मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ अन्वये आपले वैधािनक कतर्
िनभावण्यासाठी व

ा अिधिनयमाच्या कलम ६६ (अ) ला अनुसरून, हा कल्प खासगी

क्षे ाच्या सहभागाने , सावर्जिनक – खासगी भागीदारी तत्वावर हाती घेण्याचे
औरं गाबाद मनपा ने योजले आहे व

ा योजनेला मूतर् रूप देण्यासाठी इतर गो

सवर्साधारण सभेने ऑगस्ट १८, २००९ च्या िवषय

माणे,

५५४ अन्वये ठराव मंजूर के ला

आहे.
ऊ) औरं गाबाद मनपा ने सप्टबर १०, २००९ रोजी चिलत काय ानुसार स्पधार्त्मक
िनिवदा ि या सुरु के ली. एि ल ८, २०११ रोजी एसपीएमएल इन् ा िलिमटेड व
व्हीए –टेक वाबॅग व रा ीय जल व मलिनस्सारण महामंडळ (संघ) यांना “ ाधान्य
बोलीदार “ म्हणून हा कल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी िनवडण्यात आले असून,
त्यानुसार संघाने एक ाधान्य बोलीदार या नात्याने सवलतधारकाची एक िवशेष कायर्
साधन म्हणून स्थापना के ली आहे.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

16

ऋ) सवलतधारकाची एक िवशेष कायर् साधन म्हणून स्थापना के ली असून हा कल्प
अंमलबजावणी करण्यासाठी

ा करारातील नमूद के लेल्या सेवा पुरिवण्यासाठी, त्याचे

१९५६ च्या कं पनी काय ानुसार न दणीकरण करण्यात आले आहे.
ऌ) औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांचे दरम्यान मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९

ा

काय ाच्या तरतुद ना अनुरूप असा हा करार करण्यात येत असून, त्यानुसार औरं गाबाद
मनपा ने

ा करारानुसार सवलतधारकाची

ा कल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी

िनयु ी करावयाची आहे.
अतएव

ा करारात समािव के लेल्या सवर् उभयपक्षी संिवदा, वचने, आ ासने, िनवेदने

व तरतुद चा िवचार करून उभय पक्ष खालील माणे सहमती
१)

करतात की :

ाख्या व अथर्उकल
१.१ )

ाख्या :
ा करारप ात वापरलेल्या

ाख्या व संज्ञा, अन्यथा िविश तरतूद अथवा

अनुसूची अंतगर्त उल्लेख असल्यािशवाय ( ास्तािवकासह), यांना अनुसूची १ मध्ये
के लेला अथर् असेल.
१.२ ) अथर्उकल
ा करारात अन्यथा तरतूद असल्यािशवाय :
अ) कलमे, पोटकलमे, पिरच्छेद, व अनुसूची यांचा असलेला उल्लेख हा

ा करारातील

कलमे, पोटकलमे, पिरच्छेद, व अनुसूची यांचाच असेल.
आ) कु ठल्याही िलगाचा उल्लेखात इतर िलगाचाही समावेश असेल.
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इ) कु ठल्याही “कं पनी”

ा उल्लेखामध्ये कु ठल्याही कवा कशाही कारे स्थापन

के लेल्या कवा कु ठल्याही काय ांने संस्थािपत झालेल्या कं पनी, महामंडळ, कवा
िनगम िनकाय याचा समावेश गृहीत धरला जाईल.
ई) कु ठल्याही “

ी”

ा उल्लेखामध्ये कु ठल्याही

ी, संस्था, कं पनी, सरकार, राज्य

अथवा राज्य, स्थािनक स्वराज्य संस्था,वा नगरपािलका ािधकरण, शासकीय मंडळ
कवा संयु

जोखीम संघटना, कवा भागीदारी ( स्वतं वैधािनक अिस्तत्व

असल्यास कवा नसल्यास ) याचा समावेश गृहीत धरला जाईल.
उ) कु ठल्याही कायदा अथवा कायदेशीर तरतुदीच्या उल्लेखामध्ये तो जणूकाही
वेळोवेळी दुरस्त के लेला, बदल के लेला कवा पुनपार्रीत के लेला असेल असे गृहीत
धरले जाईल.
ऊ) कु ठल्याही “िदवस” (“कामकाजाचा िदवस “

ा शब्दा योगासह )

ा उल्लेखाचा

अथर् मध्यरा ते मध्यरा असा २४ (चोवीस ) तासांचा कालावधी असेल.
ऋ) कु ठल्याही “कामकाजाचा िदवस “ ा उल्लेखाचा अथर् ज्या िदवशी (रिववार सोडू न )
औरं गाबाद महानगरपािलका कामकाज करण्यासाठी सामान्यतः उघडी असते तो
िदवस
ऌ) वेळेचा उल्लेख म्हणजेच भारतीय माण वेळ असेल
ऍ)

ा करारात उल्लेख असलेल्या कु ठल्याही कागदप ाचा उल्लेख हा वेळोवेळी दुरुस्त
के लेल्या, बदल के लेल्या, नवीनता असलेल्या, अथवा पुरवणी म्हणून तयार के लेल्या
त्या कागदप ाचा असेल.

ऎ) सवर् शीषर्के व मथळे यांचा उल्लेख के वळ सोयीकिरता असून

ा कराराची अथर्उकल

करताना त्याचा िवचार होणार नाही.
ए) जर हा करार व मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९, यामध्ये काही
िवसंगती असल्यास, मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९च्या तरतुदी
लागू होतील
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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१.३) मोजमापे व गिणतीय प ती :
सवर् मोजमापे व आकडेमोड दशमान प तीमध्ये असेल व आकडेमोड दशांश पयत होऊन
शतांशमधील आकडा हा पाचच्या जास्त असल्यास पुढचा दशांश घेतला जाईल व
शतांशमधील आकडा हा पाचच्या कमी असल्यास आधीचाच दशांश घेतला जाईल. तसेच
िहशेबाच्या आकडेमोडीमध्ये अशा रकमा जवळच्या रुपयामध्ये रुपांतरीत के ल्या जातील.
१.४) करारातील संिदग्धता
ा करारामध्ये काही संिदग्धता अथवा उणीवा असल्यास, खालील तत्वे लागू होतील
अ) करारातील कलमांमध्ये असल्यास, िवचाराथर् असलेल्या िवषयाशी संबंिधत कलम हे
सवर्साधारण कलमापेक्षा लागू राहील.
आ) करारातील कलमे व अनुसूचीमध्ये असल्यास, त्या कलमामध्ये अथवा अनुसुचीमध्ये
स्प उल्लेख असल्यािशवाय, हा करार लागू होईल.
इ) कु ठलीही कमत आक

ांमध्ये व शब्दांमध्ये असल्यास, शब्दांमध्ये असलेली कमत

लागू होईल
ई) डीपीआर व अिनवायर् कल्प आवश्यकता ( ज्याचा उल्लेख संयु पणे “ कल्प
िविनदश” असा के ला आहे ) यामध्ये असल्यास अिनवायर् कल्प आवश्यकता लागू
होतील.
उ)

ा करारामध्ये असलेली सवर् कथने व अनुसूची

१.५ ) कागदप ांचा अ

ा कराराचा अंगीकृ त भाग आहेत.

म

कलम ३८.१० मध्ये उल्लेख के ल्या माणे हा करार त्यातील अनुसुचीसह दोन्ही
पक्षांमधील संपूणर् करार आहे.

ा कराराचा अथर् व अथर्उकल

वादिववाद उ वल्यास उभय पक्षांनी ज्या बोलीच्या
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आधारावर हा करार करण्यात आला, त्या कागदप ांवर िवसंबून खालील अ

माने

त्यातून अथर्बोध के ला जाईल :
अ) या कराराला असलेले पूरकप / दुरुस्ती
आ) अनुसुचीसह हे करारप
इ) िनवाडा प
ई) औरं गाबाद महानगरपािलके ारा जारी के लेली िद २२ सप्टबर २०१०, ३ नोव्हबर
२०१० व १८ नोव्हबर २०१०ची स्प ीकरणे
उ) स्तावाच्या िवनंतीला एखादे पूरकप / चुकीची दुरुस्ती (असल्यास )
ऊ) स्तावाची िवनंती.
१.६ ) करारप कायार्िन्वत करतेवळ
े ी करावयाची कायर् :
करारप कायार्िन्वत करतेवेळी सवलतधारकाने:
अ) भारत पायाभूत कल्प िवकास िनधीच्या खचार्पोटी औरं गाबाद महानगरपािलके ला रु
९२,०४, ०००/- (रु ब्याण्णव लाख चार हजार फ

) दान करावयाचे आहेत.

आ) महारा जीवनिवकास ािधकरणाच्या खचार्पोटी औरं गाबाद महानगरपािलके ला रु
८२,४६,०००/- (रु ब्यांयशी लाख सेहच
े ाळीस हजार फ ) दान करावयाचे आहेत.

१.७ ) करारप कायार्न्वयनो र करावयाच्या कायर्
ा करारावर स ा के ल्याच्या ३० िदवसांच्या आत औरं गाबाद महानगरपािलका
सवलतधारकाला पुरवठा क्षे ामध्ये वेश देईल व सवलतधारक व महानगरपािलका, इतर
गो

माणेच पुरवठा क्षे ामध्ये अंितम उपयोगकत्याना िपण्यायोग्य पाण्याचा करण्यात येणारा

रोजचा सरासरी पुरवठा, घाऊक पुरव

ामध्ये होणारी गळती, घाऊक पुरवठा प तीमध्ये

होणाऱ्या िबघाडाची वारं वारता , सेवाक्षे ामध्ये करण्यात येणारा पुरवठा, पुरवठा क्षे ामध्ये
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कू पनालीके ारा पुरवठा होणारे क्षे , टँकर ारा पुरवठा होणारे क्षे , अिस्तत्वात असलेली
मालम ा, जसे टँकर, वारं वार दूषणाचा इितहास असलेले क्षे ा, मो
भागवार पुरव

ाची वारं वारता ( पुरव

ा माणावर गळती,

ाच्या वेळा), ज्यामुळे पाणी पुरवठाच होत नाही

असा िवतरण णालीमधील िबघाड, वेश िदनांकापासून ते िनयत िदनांकापयत संमत िबदूम
ं ध्ये
त्येक भागात मोजलेली गुणव ा, पिरमाण व दाब यांचा समावेश असलेली एक सेवा
पायाभूत रे षा अभ्यास करतील.

२. कल्पाची

ा ी

कलम २.१ ते २.२ मध्ये उल्लेख के लेल्या सवर् कृ त ना संयु पणे “ कल्प” असे संबोधले आहे.
२.१ बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीतील काय
अ) सेवा पातळी आवश्यकते माणे पुरवठा क्षे ातील अंितम उपयोगकत्याना, क ीय
सावर्जिनक आरोग्य व पयार्वरण अिभयांि की संघटनेच्या (CHPEEO) िनकषानुसार
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करणे.
आ)

ा करारातील स्तावाची िवनंती प ाच्या कलम १.१.१३ (ब)(२)(अ), कलम

१.१.१३ (ब)(२)(आ), कलम १.१.१३ (ब)(२)(इ ), व कलम १.१.१३ (ब)(२)(ई) नुसार
घातलेल्या मयार्दत
े सध्याची अिस्तत्वात असलेली मालम ा, ज्यामध्ये जल ि या क , बृहद
संतुलन तलाव, अभ्युिदत सेवा तलाव व िवतरण णाली यांचा समावेश आहे याचे पुनवर्सन
करणे
इ ) अनुसूची १२ (बृहद संतल
ु न तलाव,) मध्ये वणर्न के ल्यानुसार, जायकवाडी बंधारा ते फारोळा
माग संकिल्पत िबदू पयत करारातील स्तावाची िवनंती प ाच्या कलम १.१.१३ (ब)(२)(आ)
े नवीन जलवािहनी टाकणे
मध्ये घातलेल्या मयार्दत
ई)

ा करारातील स्तावाची िवनंती प ाच्या कलम १.१.१३ (ब)(२)(अ), कलम
१.१.१३ (ब)(२)(आ), कलम १.१.१३ (ब)(२)(इ ), व कलम १.१.१३ (ब)(२)(ई) नुसार
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घातलेल्या मयार्दत
े नवीन िशरोभागाचे, आगम पुलाचे, नवीन पंिपग यं णा व िव ुत
संचमांडणी, पुनिभसरण बाव व नवीन बृहद संतुलन तलाव, अभ्युिदत सेवा तलाव यांचा
समावेश असलेले जल ि या क ाचे बांधकाम, पिरचालन व देखभाल करणे.
उ)

ा करारातील स्तावाची िवनंती प ाच्या कलम १.१.१३ (ब)(२)(अ), कलम १.१.१३
(ब)(२)(आ), कलम १.१.१३ (ब)(२)(इ ), व कलम १.१.१३ (ब)(२)(ई) नुसार
घातलेल्या मयार्दत
े मुख्य वहन, ंक व अभ्युिदत सेवा तलाव यांचा समावेश असलेल्या
िवतरण जा याचे बांधकाम, पिरचालन व देखभाल करणे.

ऊ) हसूर्ल योजने माणे या कल्पाचे बांधकाम, पिरचालन व देखभाल करणे.
ऋ) ा करारातील स्तावाची िवनंती प ाच्या कलम १.१.१३ (ब)(२)(अ), कलम १.१.१३
(ब)(२)(आ), कलम १.१.१३ (ब)(२)(इ ), व कलम १.१.१३ (ब)(२)(ई) नुसार
घातलेल्या मयार्दत
े सध्या अिस्तत्वात असलेल्या िशरोभागाचे, आगम पुलाचे, जलक ाचे
व पुनिभसरण बाव, अिस्तत्वात असलेली पंिपग यं णा व िव ुत संचमांडणी, िवतरण
णाली, मुख्य वहन, ंक, भूिमस्थ सेवा तलाव, अभ्युिदत सेवा तलाव यांचे बांधकाम,
पिरचालन व देखभाल करणे.
ऌ)

ा करारातील स्तावाची िवनंती प ाच्या कलम १.१.१३ (ब)(२)(ई) नुसार
घातलेल्या मयार्दत
े मीटरचे काम हाती घेणे व औरं गाबाद महानगरपािलके च्या वतीने
जोड संख्या वाढिवण्याचे काम करणे.

ऍ) लागू असलेल्या काय ाच्या अधीन राहून बेकायदेशीर जोड िनयिमत करणे
ऎ) संगणकीकृ त िबजक व सं हण णाली तयार करणे.
ए) औरं गाबाद महानगरपािलके तफ अंितम उपयोगकत्यावर ि मािसक िबजके काढणे
ऐ)

ा करारातील तरतुदीनुसार सवलतधारकाला जे पाण्याचे टँकर उपयोग करण्याचा
अिधकार दान के ला आहे, त्या पाण्याच्या टँकरची पिरचालन व देखभाल.

ऑ) अनुसूची ४ मध्ये िनदिशत दरानुसार औरं गाबाद महानगरपािलके च्या वतीने अंितम
उपयोगकत्याकडू न उपयोगकतार् शुल्क व जोडाचे भार (उपभो ा मीटरच्या िकमती
सिहत ) वसूल करणे
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ऒ) अनुसूची २ मध्ये विणल्यानुसार , जेथे औरं गाबाद महानगरपािलके ने आधीच करार के ले
आहेत अशा पुरवठा क्षे ातील सवर् वाटेवरील ाहकांना पाणी पुरवठा करणे व सवर् लागू
शुल्क वसूल करणे
ओ)

ा करारातील शत नुसार सवर् अिस्तत्वात असलेल्या मालम ेचे ( वहन व िवतरण
णाली व मीटर व संगणकीकृ त णाली समािव ) पिरचालन व देखभाल करणे.

२.२ ) पिरचालन व देखभाल कालावधीत करावयाची काय
अ) सेवा पातळी आवश्यकते माणे पुरवठा क्षे ातील अंितम उपयोगकत्याना, क ीय
सावर्जिनक आरोग्य व पयार्वरण अिभयांि की संघटनेच्या (CHPEEO) िनकषानुसार
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करणे.
आ) सवर् कल्प सुिवधांचे ( वहन व िवतरण णाली व मीटर व संगणकीकृ त णाली
समािव )पिरचालन व देखभाल करणे.
इ)

ा कराराच्या िदनांकाला अिस्तत्वात असलेल्या औरं गाबाद महानगरपािलके च्या

ह ीमध्ये िवनंती के ल्यानुसार व आवश्यकतेनुसार पाणी पुरवठा क्षे ाचा िवस्तार करणे.
ई) सोबत जोडलेल्या अनुसूची ३ मधील जल उपिवधीनुसार औरं गाबाद
महानगरपािलके च्या वतीने पाणी पुरवठा क्षे ामध्ये कोणत्याही आवारात िपण्यायोग्य पाण्याचा
जोड देणे , मीटर देणे व जोड तोडणे
उ ) औरं गाबाद महानगरपािलके तफ अंितम उपयोगकत्यावर िपण्या योग्य पाण्याचा
पुरवठा करण्यापोटी मािसक िबजके काढणे व अशा शुल्काची वसुली करणे.
ऋ) अनुसूची २ मध्ये विणल्यानुसार , जेथे औरं गाबाद महानगरपािलके ने आधीच करार
के ले आहेत अशा पुरवठा क्षे ातील सवर् वाटेवरील ाहकांना पाणी पुरवठा करणे व
त्या करारातील तरतुदीला अनुसरून सवर् लागू शुल्क वसूल करणे
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ऌ) अनुसूची ४ मध्ये िनदिशत दरानुसार औरं गाबाद महानगरपािलके च्या वतीने अंितम
उपयोगकत्याकडू न उपयोगकतार् शुल्क व जोडाचे भार (उपभो ा मीटरच्या िकमती
सिहत ) वसूल करणे
३ ) सवलती :
ा कराराच्या अटी व शत च्या अधीन राहून औरं गाबाद महानगरपािलके च्या वतीने हे काम
हाती घेण्यापोटी व हा कल्प राबिवण्यासाठी, सवलतधारकाला अनन्य परवान्या ारे
खालील माणे ह राहतील ( सवलतधारकाला

ा करारा ारे बहाल के लेल्या

अिधकारा ितिर .)
अ)

ा कराराच्या शत ना अनुसरून कल्पाची अंमलबजावणी करणे

आ) कलम ७ ला अनुसरून कल्पाच्या जागेचा वापर करणे.
इ) कलम ८ ला अनुसरून अिस्तत्वात असलेल्या मालम ेचा वापर करणे
ई) कलम २६ ला अनुसरून औरं गाबाद महानगरपािलके कडू न पाण्याचा भरणा ा करणे.
उ)

ा कराराला अनुसरून सवर् अथवा कोणतीही नुकसानभरपाई स्वीकारणे .

ऊ)

ा कराराला अनुसरून कोणतेही साहाय्य स्वीकारणे

ऋ) कलम १०.१.(अ) मध्ये नमूद के ल्या माणे औरं गाबाद महानगरपािलके ने कबुल के लेल्या
अनन्य दाियत्वाला अधीन राहून पुरवठा क्षे ातील अंितम उपयोगकत्याना िपण्यायोग्य
पाण्याचा पुरवठा करणे.
ऌ) औरं गाबाद महानगरपािलके च्या संमतीने, जी असंयुि क कारणासाठी रोखली जाऊ नये.
कामाचे उपठे के

ा कराराच्या अंतगर्त येणाऱ्या जबाबदाऱ्या पार पडण्याची आिथक व

तांि क क्षमता असणाऱ्या ठे केदाराला देणे.

ासंबंधी आधी काहीही म्हटले असले तरीही

ा करारातील सवर् काम पार पाडण्याची सवर् ◌ा
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ऍ) ही सवलतधारकाचीच राहील. हे मान्य के ले जाते की औरं गाबाद महानगरपािलके च्या
पूवर् अनुमतीिशवाय, कामाचा उपठे का ाधान्य बोलीधारकांपैकी कोणालाही देण्याचा
अिधकार सवलतधारकाला राहील.
ऎ)

ा कराराच्या कलम २८ ला अनुसरून अपरीश्कृ त पाणी उचलणे.

ए)

ा कल्पाची सुरिक्षत, कायर्क्षम व काटकसरीने पिरचालन होण्यासाठी अथवा
उपरोल्लेिखत कोणत्याही गो ीला अनुलक्षून योग्य व आवश्यक असेल असे कोणतेही कायर्
करणे

४) पूवत
र् यारीचा व सवलतीचा कालावधी
अ) हा करार कायार्िन्वत के ल्याच्या िदनांकापासून ते िनयत िदनांकापयतचा कालावधी
हा “पूवत
र् यारीचा कालावधी “ म्हणून गणला जाईल
आ)

ा कराराला अनुसरून करार र बातल न झाल्यास, सवलतीचा कालावधी, हा

िनयत िदनांकापासून सुरु होऊन २० ( वीस) वषार्च्या कालावधीपयत सुरु राहील.
इ) सवलतीचा कालावधी हा २ (दोन) भागामध्ये असेल :
१) िनयत िदनांक व वािणिज्यक पिरचालन सुरु होण्या दरम्यानचा कालावधी (
बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी ) हा तीन वषार्पेक्षा कवा उभयपक्षी िवस्ताय ग्य
कालावधी पेक्षा जास्त नसेल.
२) वािणिज्यक पिरचालन िदनांक व सवलतीचा शेवटचा िदनांक यादरम्यानचा
कालावधी ( पिरचालन व देखरे ख कालावधी )
कोणतीही शंका न राहण्यासाठी असे स्प ीकरण के ले जाते की बांधकाम व पुनवर्सनाच्या
कालावधीमध्ये सवलतधारक कलम २.२ मध्ये नमूद के लेल्या व करारातील
सवलतधारकाला

ा कालावधीमध्ये लागू होणाऱ्या इतर तरतुदीचे पालन करे ल.
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५.

ा करारातील तरतुदी अमलात येण्यासाठी
५.१

ा करारातील तरतुदी कराराच्या िदनंकाच्या िदवशी लागू होतील.

ा करारातील कलम १, कलम २, कलम ४, कलम ५, कलम ६, कलम ७ व कलम ९ ,
कलम १०.२ (ड), कलम ११, कलम १२, कलम १३, कलम ३१ कलम ३७, कलम ३८

ातील

तरतुदी कराराच्या िदनंकाच्या िदवशी अमलात येतील व त्या कु ठल्याही अटीच्या अधीन
असणार नाहीत.
५.२ िनयत िदनांकाला अमलात येणाऱ्या तरतुदी
हा करार, करारातील नमूद के लेल्या अटीची पूतर्ता झाल्यास(पुवर्दाखल अटी ) ( दुसऱ्या
पक्षाने िलिखत स्वरुपात त्याचे अिधत्याजन के ल्यािशवाय ) , िनयत िदनांकापासून
पूणर्पणे अमलात येईल ( फ

कलम ५.१ च्या तरतुदी

ा अगोदरच अमलात

असल्यामुळे अपवाद समजा ात ).
सवलतधारकाने पूतत
र् ा करावयाच्या पूवर् दाखल अटी :
१) सवलतधारक

ा कल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असे पयार्वरण व सामािजक

िनधार्रण अहवाल अनुसूची ५ मध्ये मनोनीत के लेले व त्याच्याशी सुसंगत असलेले व लागू
असलेल्या काय ान्वये सवर् परवाने स्वतःच्या खचार्ने ा करे ल.
२) सादर के लेली कायर्पालन सुरक्षा ठे व पूणर्पणे अमलात व अिस्तत्वात असल्याचा पुरावा
सवलतधारक औरं गाबाद महानगरपािलके ला सादर करे ल.
३) सवलतधारकाकडे हा कल्प हाती घेण्यासाठी पुरेसा िनधी आहे (कजर् अथवा सममूल्य )
ाचा रास्त पुरावा सवलतधारकाने औरं गाबाद महानगरपािलके ला सादर का ाचा आहे.
िनष्पािदत के लेला कजर् करार अथवा ायोजकाकडू न बांिधलकीचे प अशा स्वरुपात तो
असू शके ल, पण तेव

ापुरताच तो मयार्िदत नाही.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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४) सवलतधारक स्वतं अिभयंता व स्वतं लेखा परीक्षक यांना

ावयाच्या एकू ण वािषक

शुल्कापैकी ( त्यांच्या िनयु ीच्या पिहल्या वषार्साठी ) ५०% र म, उभय पक्षांनी मान्य
के ल्या माणे कोणत्याही एका रा ीयीकृ त बँकेच्या औरं गाबाद येथील शाखेमध्ये जमा
करे ल.
५) कलम १२ ला अनुसरून सवलतधारक कल्पाचा िवमा ा करे ल
६) सवलतधारक सवर् कल्प करार, ज्यामध्ये जल दान राखीव खाते कराराचा समावेश
आहे, िनष्पािदत करे ल.
७) पूवर्तयारी कालावधीच्या सवर् जबाबदाऱ्यांची पूतर्ता के ल्याचा रास्त पुरावा सवलतधारक
औरं गाबाद महानगरपािलके ला सादर करे ल.

औरं गाबाद महानगरपािलके ने पूतत
र् ा करावयाच्या पूवर् दाखल अटी :
१) औरं गाबाद महानगरपािलका जल दान राखीव खाते करार िनष्पािदत करे ल.
२) कलम २४ माणे स्वतं अिभयंता व स्वतं लेखा परीक्षक यांच्या िनयुक्त्या
महानगरपािलका करे ल.
३) औरं गाबाद महानगरपािलका स्वतं अिभयंता व स्वतं लेखा परीक्षक यांना

ावयाच्या

एकू ण वािषक शुल्कापैकी ( त्यांच्या िनयु ीच्या पिहल्या वषार्साठी ) ५०% र म, उभय
पक्षांनी मान्य के ल्या माणे कोणत्याही एका रा ीयीकृ त बँकेच्या औरं गाबाद येथील
शाखेमध्ये जमा करे ल.
४) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला कल्पाच्या जागेवरील अ िवभागात व
ताबा िदलेल्या कल्पाच्या जागेवरील अ िवभागात जाण्याचा ह

दान करे ल.

५) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाकडे ितिनयु ीवर पाठिवण्यात येणाऱ्या सवर्
कमर्चाऱ्यांची संमती ा करे ल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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६) आपल्या पाणी पुरवठा क्षे ात िपण्यायोग्य पाणी पुरिवण्याची आपली दाियत्व
सवलतधारकाने पार पाडण्यासाठी, औरं गाबाद महानगरपािलका महारा ा शासनाची
संमती ा करे ल.
७) सुजल िनमार्ण योजनेखालील महारा ा शासनाने िनधी िदलेल्या ४०.०० करोडचे काम व
तातडीच्या पाणी पुरवठा णाली साठी महारा ा शासनाने िनधी िदलेल्या ४.२७
करोडचे काम सोडू न, पाणी पुरवठा णालीशी संबंिधत सवर् उपठे केदारांशी अिस्तत्वात
असलेले सवर् करार औरं गाबाद महानगरपािलका र बातल करे ल.
८) औरं गाबाद महानगरपािलके ने पािरत के लेले व

ा कराराचे अिवभाज्य भाग होणारे जल

उपिवधी औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला उपलब्ध करून देईल.
९) औरं गाबाद महानगरपािलका जल दान राखीव खाते व सं हण खाते एका रा ीयकृ त
बँकेच्या औरं गाबाद येथील शाखेमध्ये सुरु करे ल व वािषक पिरचालन अनुदान रकमेच्या
दीडपट र म जल दान राखीव खात्यात जमा करे ल
१०)

िजथे उपयोग शुल्काची वसुली कमी आहे व उपयोग शुल्क न भरणाऱ्या अशा

अंितम उपयोगकत्याची यादी औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला सादर
करे ल.
११)

औरं गाबाद महानगरपािलका पूवर्तयारीच्या कालावधीतील आपल्या जबाबदाऱ्या

पूणर् करे ल.
(एकि तपणे “औरं गाबाद महानगरपािलके च्या पुवार्दाखल अटी “ असा उल्लेख के ला आहे )
५.३ पुवर्दाखल अट ची पूतत
र् ा करण्यासाठी कालमयार्दा
कलम ५.८.व ५.९ अनुसार मुदत वाढ िदल्यािशवाय, दोन्ही पक्ष आपापल्या पुवार्दाखल अटी
करारावर स ा झाल्याच्या िदनंकाच्या ६ (सहा) मिहन्याच्या कालावधीच्या आत पूणर् करतील.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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५.४ िनयत िदनांकाला पुवर्दाखल अट ची पूतत
र् ा करण्याची अिधसूचना
अ) सवलतधारक कलम ५.९ (अ) नुसार औरं गाबाद महानगरपािलके ने अिधत्याजीत के लेल्या
तरतुदी सोडू न, पुवर्दाखल अट ची पूतर्ता के व्हा के ली हे औरं गाबद महानगरपािलके ला
अिधसूिचत करे ल.
आ) औरं गाबाद महानगरपािलका कलम ५.९ (आ) नुसार सवलतधारकाने अिधत्याजीत के लेल्या
तरतुदी सोडू न, पुवर्दाखल अट ची पूतर्ता के व्हा के ली हे सवलतधारकाला अिधसूिचत करे ल.
इ) कलम ५.४ (अ) व कलम ५.४ (आ) अन्वये ही अिधसूचना ा झाल्यावर ा करणारा पक्ष
अिधसूिचत करणाऱ्या पक्षाला , अशी पुवर्दाखल अट ची पूतर्ता अथवा अिधत्याजन झाल्याची
संपु ी करणारी सूचना पाठवेल.
५.५ िनयत िदनांक
यामधील कलम ५.३ च्या तरतुद च्या अधीन राहून, िनयत िदनांक ( “िनयत िदनांक ) ज्या
िदनांकाला
अ) कलम ५.४ (अ) नुसार सवलतधारकाला औरं गाबाद महानगरपािलके कडू न अशी संपु ी
ा झाली आहे आिण
आ) कलम ५.४ (आ) नुसार औरं गाबाद महानगरपािलके ला सवलतधारकाकडू न अशी संपु ी
ा झाली आहे
यापैकी जो िदनांक नंतर असेल, तो असेल.
५.६ िनयत िदनांक ा करण्यासाठीची काय
त्येक पक्ष त्यांच्या हातात असणारी सवर् काय, ज्यामध्ये कलम ५.२ मध्ये नमूद के लेल्या त्यांच्या
अिधकारातील व भावळीतील

नी करार करणे व कलम १०.२ (अ) व १०.२(आ) मध्ये

नमूद के लेले परवाने ा करण्याचा समावेश आहे, अन्यथा कराराच्या खालील कलम ५.८
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

29

अथवा ५.९ नुसार िनयत िदनांक वाढिवल्या खेरीज , िनयत िदनांक करारावर स ा झाल्या
नंतर लौकरात लौकर पण सहा मिहन्यांपेक्षा कमी कालावधीमध्ये करतील .
५.७ सवलत धारकाने पूवर्दाखल अट ची पूतर्ता न के ल्यास
अ) जर खालील उल्लेिखत कारणे वगळता सवलतधारकाने करारावर स ा झाल्यावर ६ (सहा)
मिहन्यांच्या आत पुवर्दाखल अट ची पूतर्ता के ली नाही
१) अपिरहायर् घटना
२) औरं गाबाद महानगरपािलके ने पूवर्दाखल अट ची पूतर्ता न करणे
३) औरं गाबाद महानगरपािलके ने त्यांच्या दाियत्व चा भंग के ल्यास ( कलम १०.२.(अ) व कलम
१०.२.(आ)

ा कलमाखालील कवा कालमयार्दच
े ा भंग

ामध्ये समािव )

४) कलम ५.९(अ) नुसार सवलतधारकाच्या दाियत्वा चे औरं गाबाद महानगरपािलके ने
अिधत्यजन के ल्यास,
तर औरं गाबाद महानगरपािलके ने त्यांच्या पूवर्अट ची पूतर्ता के ली असल्यास, औरं गाबाद
महानगरपािलके स
अ) सवलतधारकाला त्याच्या पूवर्अट ची पूतर्ता करण्यासाठीच्या वेळेची मयार्दा वाढवून देणे
व झालेल्या िवलंबाकिरता बोलीच्या तीभूतीची ती आठवडा अथवा त्याच्या भागात
१% (एक ट ा )

ा दराने वटिवणे

आ) िवनािवलंब कराराची समा ी करून संपूणर् बोलीची ितभूती समायोिजत करणे
ापैकी एका गो ीची िनवड करण्याचा ह असेल.
इ) जर सवलतधारकाने वरील (अ) मधील वाढीव वेळेच्या मयार्दत
े सु ा जर पूवर्अट ची
पूतर्ता के ली नाही व औरं गाबाद महानगरपािलके ने आपल्या पूवर्अट ची पूतर्ता के ली
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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असेल, तर हा करार समा करण्याचा व बोली तीभूतीतील िशल्लक र म वटिवण्याचा
अिधकार औरं गाबाद महानगरपािलके स असेल.
५.८ औरं गाबाद महानगरपािलके ने पूवर्अट ची पूतत
र् ा न के ल्यास
अ) जर खालील उल्लेिखत कारणे वगळता औरं गाबाद महानगरपािलके ने करारावर स ा
झाल्यावर ६ (सहा) मिहन्यांच्या आत पुवर्दाखल अट ची पूतर्ता के ली नाही
१) अपिरहायर् घटना
२) कलम ५.९(आ) नुसार औरं गाबाद महानगरपािलके च्या दाियत्वा चे सवलतधारकाने
अिधत्यजन के ल्यास,
तर सवलतधारकाला हा करार त्विरत समा करण्याचा अिधकार राहील.
आ ) सवलतधारकाने वरील (अ) नुसार करार समा के ल्यानंतर औरं गाबाद महानगरपािलका
१) सवलतधारकाला बोली रकमेची ितभूित तत्काळ परत करे ल
२) जर कायर्िनश्पादन तीभूती कलम ५.९ (अ) (अ) ला अनुसरून वटिवली गेली असेल
तर औरं गाबाद महानगरपािलका जी काही र म वटिवली असेल ती
सवलतधारकाला ितपूतर् करे ल
५.९ पूवर्अट चे अिधत्याजन करणे
अ) औरं गाबाद महानगरपािलका त्यांच्या स्वेछािधकारात लेखी स्वरूपात सवलतधारकाच्या
पूवर्अट चे अिधत्यजन करू शके ल.
आ) सवलतधारक त्यांच्या स्वेछािधकारात लेखी स्वरूपात औरं गाबाद महानगरपािलके च्या
कोणत्याही कायार्चे वा पूवर्अट चे अिधत्यजन करू शके ल.
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६ ) कायर्पत
ू ची ितभूती
६.१ वािणिज्यक पिरचालन िदनांकापयत कायर्पत
ू

ितभूतीचे मूल्य व वैधता

िनयत िदनांकास वा तत्पूव सवलतधारक औरं गाबाद महानगरपािलके कडे कायार्पुत ची
ितभूती स्वरुपात रु ७९, २२,००,०००/- ( रु एकोण शी कोटी बावीस लाख फ

) मूल्य

असलेले व वािणिज्यक पिरचालन िदनांका पयत वैध असलेले एक र न करता येण्याजोगे बँकेचे
हमीप सादर करे ल .( बांधकाम व पुनवर्सन कायर्पूत ची ितभूती )
६.२ पिरचालन व देखभाल कालावधीतील कायर्पूत

ितभूतीचे मूल्य व वैधता

वािणिज्यक पिरचालन िदनंकाच्या िदवशी सवलतधारक औरं गाबाद महानगरपािलके कडे
कायार्पुत ची ितभूती स्वरुपात वािषक पिरचालन अनुदानाच्या रकमेएवढे मूल्य असलेली व
एक वषर् मुदतीची व जी सवलत काळामध्ये दरवष वािषक पिरचालन अनुदानाच्या रकमेएवढे
मूल्य असलेल्या बँक हमीप सादर करे ल. (पिरचालन व देखभाल कायर्पूत
६.३ कायर्पत
ू

ितभूती )

तीभूती व पुनःपुत

अ) औरं गाबाद महानगरपािलके ने कलम ३२ अनुसार कायर्पूत

ितभूती ( अथवा त्याचा काही

िहस्सा) समायोिजत करून घ्यावा
आ) कलम ३२ नुसार असे काही समायोजन झाले असेल व करार समा झाला नसेल तर
सवलतधारकाने १५ (पंधरा ) िदवसांचे आत कायर्पूत
६.४ कायर्पत
ू

तीभूतीची पुनःपुत के ली पािहजे.

ितभूती मोकळी करणे

बांधकाम व पुनवर्सन कायर्पूत

ितभूती व पिरचालन व देखभाल कायर्पूत

ितभूती

वटिवल्याची बाब सोडल्यास, औरं गाबाद महानगरपािलके ने
अ) बांधकाम व पुनवर्सन कायर्पूत

ितभूती (अथवा त्याचा काही िहस्सा) वािणिज्यक

पिरचालन िदनांकाच्या ३० (तीस ) िदवसांचे आत सवलतधारकाला परत िदली पािहजे.
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आ) पिरचालन व देखभाल कायर्पूत

ितभूती (अथवा त्याचा काही िहस्सा) सवलतीचा

कालावधी कवा तो आधी समा झाल्यास ६ (सहा) मिहन्यांचे आत सवलतधारकाला
परत िदली पािहजे.
७

कल्पाची जागा

७.१

कल्पाच्या जागेशी संबिं धत सवर्सामान्य तरतुदी

अ) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला, सवलतधारकाने औरं गाबाद
महानगरपािलके च्या िवनंतीवरून मुदतवाढ जास्तीतजास्त ६ ( सहा ) मिहन्यांपेक्षा जास्त िदली
नसल्यास , जिमनीचा ताबा देण्याचे वेळाप क असलेल्या अनुसूची ६ नुसार कल्पाच्या
जागेच्या ब भागातील जिमनीचा ताबा, हा करार स्वाक्षरी झाल्याच्या िदनांकाच्या २४
(चोवीस) मिहन्यांच्या कालावधीत देईल.

औरं गाबाद महानगरपािलका जिमनीचा ताबा

देण्याचे वेळाप क असलेल्या अनुसूची ६ नुसार कल्पाच्या जागेच्या ब भागातील जिमनीत
जाण्याचा ह व परवाना सवलतधारकाला देईल.
आ) औरं गाबाद महानगरपािलका,जिमनीचा ताबा देण्याचे वेळाप क असलेल्या अनुसूची ६
नुसार कल्पाच्या जागेच्या ब भागातील जिमनीचा ताबा देण्यास अयशस्वी झाली, तर
औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला खालील सू ा माणे नुकसानभरपाई देण्यास
बांधील असेल
d= p x EIRR x t /100
d= सवलतधारकाला दान करावयाची नुकसानभरपाई
p = सवलतधारकाने नुकसानभरपाईचा िहशोब करतेवेळी गुंतवलेले भांडवल व स्वतं
अिभयंत्याने मािणत के लेल्या अशा काही रकमा
EIRR = भांडवलावरील अंतगर्त नफ्याचा दर
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t= कल्पाच्या जागेच्या ब भागाचा ताबा देण्यास वषामध्ये झालेला िवलंब
एक उदाहरण म्हणून औरं गाबाद महानगरपािलके ने ,जिमनीचा ताबा देण्याचे वेळाप क
असलेल्या अनुसूची ६ नुसार कल्पाच्या जागेच्या ब भागातील जिमनीचा ताबा देण्यास ६ (सहा
) मिहन्यापेक्षा जास्त कालावधी घेतलं व जर सवलतधारकाने कल्पामध्ये भांडवल म्हणून रु
३०,००,००० (रु तीस लाख फ

) गुंतिवले असतील तर एकू ण दंड रु२,३२,५०,०००/- ( रु

दोन करोड ब ीस लाख प ास हजार असेल ( रु ३०००००० x १५.५ % /२)
इ) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला हा कल्प सुरु करण्यासाठी आवश्यक व
योग्य असतील , (स्वखचार्ने व अिस्तत्वात असलेल्या काय ाला व पयार्वरणीय व
सामािजक आकारणी अहवालाला अनुसरून ) रिहवाश्यांच्या जागा िरकाम्या कारणे,
पुनस्थार्पन, पुनवर्सन, रस्ते बंद वा त्याला फाटे तयार करणे, अशी त्यांच्या अिधकारातील
काय करे ल
ई) वरील कलम ७.१ (अ) नुसार कल्पाच्या जागेच्या ब भागाचा ताबा िमळायच्या
िदनांकापासून सवलतधारक त्या जागा अित िमत होऊ नयेत म्हणून सवर्तोपरी य
करे ल व औरं गाबाद महानगरपािलका हे पार पाडण्यासाठी सवलतधारकाला सहकायर्
करे ल.
उ) कालापाची जागा व मालम ा याच्याशी संबंिधत मालम ा कर कवा उपकर, कर,
शुल्क कवा आयातकर दान करणे ही औरं गाबाद महानगरपािलके चे दाियत्व असेल.
ऊ) औरं गाबाद महानगरपािलके ने लेखी परवानगी असल्याखेरीज,
के ल्या माणे सवलतधारक कल्पाच्या जागेचा वापर फ

ा करारात नमूद

ा कल्पाची अंमलबजावणी

करण्यासाठीच करे ल.
७.२ कल्पाच्या जागेशी संबिं धत इतर तरतुदी
ा कराराच्या कलम ७.३ अन्वये िनसंिदग्ध तरतूद असल्याखेरीज, कल्पाच्या संबंिधत
जागेचा ताबा िमळाल्याच्या िदनांकापासून त्या जागेच्या अवस्थेचे संपूणर् दाियत्व सवर्
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काळाकिरता सवलतधारकाचे असेल. त्यानुसार ( ा करारातील सवलतधारका ती
असलेल्या इतर कोणत्याही जबाबदाऱ्या यांचा कोणताही पूवर् ह न ठे वता ) सवलतधारकाने
खालील बाबी के ल्या असे मानले जाईल
अ) कल्पाची जागा, त्याचा सभोवताल, (िजथे लागू असेल ितथे ) जागेत, जागेवर,
जागेखाली अिस्तत्वात असलेली बांधकामे व मालम ा यांचे अवलोकन व परीक्षा के ली
आहे.
आ) जागेची अवस्था, जमीन, भूपृ ाखालील जमीन, कल्पाच्या जागेचा आकार व स्वरूप,
जागेची वजन पेलण्याचे व इतर संबंिधत गुणधमर्, कल्प जागेजवळ असणाऱ्या

ीव

मालम ा यांना दुखापत कवा नुकसान होण्याची जोखीम, खनन करताना िनघणाऱ्या
सािहत्याचे ( नैसिगक वा अन्य ) स्वरूप, व काम पार पडण्यासाठी आवश्यक असलेले
ारूप, काम व सािहत्य, यािवषयी सवलतधारकाने स्वतःची खा ी करून घेतली आहे.
इ)

ा करारातील जबाबदाऱ्या पूणर् करण्यासाठी, कल्पाच्या जागेत व जागेतून
जाण्यासाठी पुरेसा ह , अिधकार व जागा असण्यािवषयी ( जसे कल्पा बाहेरील
एखादी इमारत अथवा अितिर

जमीन ) स्वतःची खा ी करून घेतली आहे.

ई) कल्पाच्या जागेलागत असणाऱ्या जमीिनच्या मालकांचा व ताबेदारांचा,(औरं गाबाद
महानगरपािलके खेरीज )

कल्पाच्या जागेचा वापर करण्याचा व त्यात व त्यातून जाण्या

येण्याचा ह असणाऱ्या सवर् वणर्नाच्या

ीची खा ी करून घेतली आहे.

उ) कोणत्याही खासगी वा सावर्जिनक यस्थ पक्षाला होणारा ास वा हस्तक्षेप
टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी, वेळ व काम करण्याच्या प तीची स्वतः खा ी
करून घेतली आहे.
७.३ जागेच्या अपिरहायर् ितकू ल बाबी
अ) कलम ७.२ च्या तरतुदी िवचारात न घेता , कल्पाच्या जागेत अथवा त्याच्या
कोणत्याही भागात काही ितकू ल बाबी वा दूिषतपण असल्यास व औरं गाबाद
महानगरपािलका व सवलत धारक यांनी परस्परांच्या संमतीने नेमलेल्या व सुज्ञ औ ोिगक
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

35

प ती मानणाऱ्या कोणत्याही ठे केदारास त्याचा रास्त अंदाज आला नाही व सवलतधारकाने
अशा काही ितकू ल बाबी वा दूिषतपण कल्पाच्या जागेत अथवा त्याच्या कोणत्याही
भागात असल्याचे खालील माणे औरं गाबाद महानगरपािलके च्या लक्षात आणून िदल्यास
१) कल्प जागेच्या अ भागाच्या बाबतीत िनयत िदनांकापूव
२) कल्प जागेच्या ब भागाच्या बाबतीत (जे औरं गाबाद महानगरपािलके ने िनयत
िदनांकापूव अिध िहत के लेले नाही ) ब भाग ताब्यात िदल्याच्या िदनांकाला ६ (सहा)
मिहन्याचा कालावधीपूव
सवलतधारक अशा ितकू ल बाबी वा दूिषतपणास जबाबदार असणार नाही
ब)

कल्पाच्या जागेची िस्थती ही लागू होणाऱ्या काय ाच्या नुसार आहे ही खा ी

करण्यासाठी जो रास्त खचर् सवलतधारकाला येईल, त्याची ितपूत करण्याची हमी
औरं गाबाद महानगरपािलका देत आहे.
क) कोणत्याही शंका न येण्यासाठी, येथे असे िनसंिदग्धपणे स्प के ले जाते की जर
सवलतधारकाने अशा काही ितकू ल बाबी वा दूिषतपण कल्पाच्या जागेत अथवा त्याच्या
कोणत्याही भागात असल्याचे खालील माणे औरं गाबाद महानगरपािलके च्या लक्षात आणून
िदल्यास
१) कल्प जागेच्या अ भागाच्या बाबतीत िनयत िदनांकानंतर
२) कल्प जागेच्या ब भागाच्या बाबतीत (जे औरं गाबाद महानगरपािलके ने िनयत
िदनांकापूव अिध िहत के लेले नाही ) ब भाग ताब्यात िदल्याच्या िदनांकाला ६ (सहा)
मिहन्याचा कालावधीनंतर,
तर औरं गाबाद महानगरपािलका कोणत्याही तऱ्हेची नुकसानभरपाई देण्यास बांधील
असणार नाही.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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िनबंधक
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८)

अिस्तत्वात असलेली मालम ा, अिस्तत्वात असलेल्या मालम च
े ी िवल्हेवाट व
घसारा
८.१ अिस्तत्वात असलेली मालम ा वापरण्याचा ह
िनयत िदनांकापासून ते सवलतीचा कालावधी समा होईतोवर, सवलतधारकाला एका
अनन्य अनुज्ञ ी ारे

ा करारातील व कल्पापोटी असणाऱ्या जबाबदाऱ्या पार

पाडण्यासाठी अिस्तत्वात असलेली मालम ा वापरण्याचा ह असेल.
८.२ घसारा
लागू असलेल्या काय ाच्या आधीन राहून, सवलतीच्या कालावधी मध्ये सवलतधारकाने
ा के लेली कल्पाची मालम ा असणारी भांडवली गुंतवणूक ही औरं गाबाद
महानगरपािलके ने ा के ल्याची व मालकीची असल्याचे मानले जाईल, परं तु औरं गाबाद
महानगरपािलका अशा कल्प मालम ेच्या घसायार्च्या फाय ावर वर कु ठलाही ह
सांगणार नाही व सवलतधारकाला अशा कल्प मालम ेच्या घसायार्वरील फाय ावर
ह सांगण्याचा अिधकार राहील
८.३ मालम ेची िवल्हेवाट
सवलतीच्या काळामध्ये कल्पाच्या वापरल्या गेलेली काही यं साम ी बदलावी लागेल
कवा कल्पासाठी आवश्यक नसेल. कोणतीही शंका न येण्यासाठी येथे हे िनसंिदग्धपणे
नमूद के ले जाते की सवलतधारक अशा िव ी के लेल्या कोणत्याही कल्प मालम ेची र म
स्वतः जवळ ठे ऊ शकणार नाही. अशा यं साम ीची वा मालम ेची, भंगारात वा अन्य
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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तऱ्हेने िव ी के ल्यास अशा िव ीतून येणारी र म ही औरं गाबाद महानगरपािलके च्या
फाय ाकिरता असेल ती र म जल दान राखीव िनधीत जमा करावी लागेल.
९ ितिनिधत्व व हमी
सवलतधारक महानगरपािलके ला िनवेिदत करून हमी देतात की :
अ) ते रीतसर संघटीत असून भारतातील काय ान्वये वैध रीतीने अिस्तत्वात असून

ा

व अन्य कल्प करारान्वये पडणाऱ्या जबाबदाऱ्या पूणर् करण्याचा, सोपिवण्याचा व
पार पाडण्याचा व त्या अनुषंगाने या ारे व त्या ारे

वहार करण्याचा अिधकार व

ािधकार त्यांना आहे.
आ) ा व अन्य कल्प करारान्वये पडणाऱ्या जबाबदाऱ्या पूणर् करण्यासाठी, सोपिवण्या
साठी व पार पाडण्यासाठी, अिस्तत्वात असलेल्या काय ाखाली सवर् आवश्यक
िनगमीय व इतर काय त्यांनी के ली आहेत.
इ)

ा व अन्य कल्प करारान्वये हा कल्प हाती घेण्यासाठी आवश्यक ती आिथक
उभारणी व क्षमता त्यांच्याकडे आहे.

ई) हे व अन्य कल्प करार कायार्िन्वत करतेवेळी कवा के ले जातील, त्यावेळी रीतसर
कायार्िन्वत के ले आहेत कवा असतील व कराराच्या शत नुसार त्याअन्वये येणाऱ्या
जबाबदाऱ्या, कायदेशीर, वैध व बंधनकारक असून यामुळे व त्यामुळे शत नुसार
त्यांचेिवरु

अमलात येतील व

कायदेशीरदृष्

ा व अन्य कल्प करारान्वये जबाबदाऱ्या,

ा वैध बंधनकारक व अमलात येतील असून यामुळे व त्यामुळे

शत नुसार त्यांचेिवरु

अमलात येतील.

उ) बोली कागदप ांमध्ये िदलेली व कराराच्या िदनांकापूव कवा िदनांकाला अ यावत
के लेली सवर् मािहती कराराच्या िदनांकाच्या िदवशी त्यांच्या िव ास व समजुतीनुसार
सवर् महत्वाच्या बाब मध्ये खरी व अचूक आहे.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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ऊ)

ा कराराचे कायार्न्वयन, सोपिवणे व पूणर् करणे ही

ा सवलतधारकाच्या कवा

संघातील कु ठल्याही सभासदाच्या संक्षेप लेख व संस्थापन िनयमावली अथवा लागू
असलेल्या कोणत्याही काय ाच्या कवा ते पक्ष असलेल्या कवा ज्या ारे ते अथवा
त्यांची कु ठलीही िमळकत कवा मालम ा कोणत्याही संिवदा, कं ाट, करार,
वस्था, सहमती, हुकु मनामा कवा आदेश

ा मुळे बािधत कवा पिरणामीत होणार

नाहीत, यामुळे कु ठलाही भंग कवा कसूर होणार नाही.
ऋ) त्यांच्या समजुती व िव ासानुसार त्यांच्या िवरु

कु ठल्याही काय ान्वये कु ठल्याही

न्यायालयासमोर कवा न्याियक, अधर्न्याियक वा इतर ािधकरणासमोर, ज्याचा
िनकाल हा

ा कराराचा भंग करे ल कवा

ि गत अथवा सामुिहक दृष्

ा

ा

करारातील महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पूणर् करण्याच्या क्षमतेला हानी पोहोचवेल अशी
कु ठलीही कारवाई, खटला कायदेशीर इलाज, कवा तपास सुरु नाही.
ऌ) त्यांच्या समजुतीनुसार

ा करारातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या त्यांच्या

क्षमतेवर िवपरीत पिरणाम करतील असा कु ठल्याही न्यायालयाचा आदेश, िरट,
हुकु म, कवा न्यायिनणर्य अथवा शासनाच्या कायदेशीरदृष्

ा बंधनकारक असणाऱ्या

कु ठल्याही आदेशाचे त्यांनी उल्लंघन कवा भंग के लेला नाही व अशी कु ठलीही तथ्ये
कवा पिरिस्थती नाही ज्यामुळे कायर्वाही होऊन

ा करारातील जबाबदाऱ्या पार

पाडण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर िवपरीत पिरणाम करतील.
ऍ) त्यांनी सवर् महत्वाच्या बाब मध्ये सवर् लागू काय ांचे पालन के ले असून,

ा

करारातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर िवपरीत पिरणाम
करतील अशा कु ठल्याही दंड, िशक्षा, महादेषक अनुतोष कवा िदवाणी / फौ दारी
स्वरुपाची देणी नाहीत.
ऎ)

ा कल्पाशी संबंिधत कवा सवलत िमळिवण्यासाठी कवा हा करार करण्यासाठी
कवा औरं गाबाद महानगरपािलका कवा कोणत्याही शासकीय िनिमतत्वाच्या
कु ठल्याही कमर्चाऱ्यावर अथवा अिधकाऱ्याला

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

ा संदभार्त भािवत करण्यासाठी

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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कवा भावीत करण्याचा य करण्यासाठी कु ठल्याही

ीला शुल्क, दलाली, वा

अन्य स्वरुपात रोख र म कवा ऐवज त्यांनी कवा त्यांच्या तफ िदलेला नाही.
ए)

ा कल्पाशी संबंिधत औरं गाबाद महानगरपािलके ला कवा कु ठल्याही शासकीय
िनिमतत्वाला सादर के लेल्या कु ठल्याही कागदप ात (सवर् परवान्याशी संबंिधत
मािहती सु ा समािव ), कु ठलेही िनवेदन व हमी मध्ये महत्वाच्या बाबी लपिवणारे
कु ठलेही असत्य कवा िदशाभूल करणारे िवधान नाही कवा असणार नाही.

९.२ औरं गाबाद महानगरपािलके तफ आ ासने व हमी
औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला आ स्त करून हमी देते की
अ) परवाने व सवलती बहाल करण्याचा त्यांना पूणर् अिधकार असून या करारातील सवर्
जबाबदाऱ्याचे कायार्न्वयन, सोपिवणे व काम करणे, व जल दान राखीव िनधी करार
व त्याचे संपूणर्
करण्यासाठी,

वहार करण्याचा अिधकार व ािधकर असून व हा करार कायार्िन्वत
ा करारातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी व अिधकार शािबत

करण्यासाठी यामुळे व त्यामुळे अपेिक्षत

वहार करण्यासाठी त्यांनी आवश्यक ते सवर्

काय के ली आहेत वा करतील.
आ) ा व अन्य कल्प करारान्वये हा कल्प हाती घेण्यासाठी आवश्यक ती आिथक
उभारणी व क्षमता त्यांच्याकडे आहे.
इ) हा व जल दान राखीव खाते करार कायार्िन्वत करतेवेळी कवा के ले जातील,
त्यावेळी रीतसर कायार्िन्वत के ले आहेत कवा असतील व कराराच्या शत नुसार
त्याअन्वये येणाऱ्या जबाबदाऱ्या, कायदेशीर, वैध व बंधनकारक असून यामुळे व
त्यामुळे शत नुसार त्यांचेिवरु
जबाबदाऱ्या, कायदेशीरदृष्
त्यामुळे शत नुसार त्यांचेिवरु
ई)

अमलात येतील व

ा व अन्य कल्प करारान्वये

ा वैध बंधनकारक व अमलात येतील असून यामुळे व
अमलात येतील.

ा व जल दान राखीव खाते कराराच कायार्न्वयन, सोपवणे व काम करणे ज्या ारे
ते अथवा त्यांची कु ठलीही िमळकत कवा मालम ा कोणत्याही संिवदा, कं ाट,

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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करार,

वस्था, सहमती, हुकु मनामा कवा आदेश

ा मुळे बािधत कवा पिरणामीत

होणार नाहीत, यामुळे कु ठलाही भंग कवा कसूर होणार नाही.
उ) त्यांच्या समजुती व िव ासानुसार त्यांच्या िवरु

कु ठल्याही काय ान्वये कु ठल्याही

न्यायालयासमोर कवा न्याियक, अधर्न्याियक वा इतर ािधकरणासमोर, ज्याचा
िनकाल हा

ा कराराचा भंग करे ल कवा

ि गत अथवा सामुिहक दृष्

ा

ा

करारातील महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पूणर् करण्याच्या क्षमतेला हानी पोहोचवेल अशी
कु ठलीही कारवाई, खटला कायदेशीर इलाज, कवा तपास सुरु नाही.
ऊ) त्यांच्या समजुतीनुसार

ा करारातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या त्यांच्या

क्षमतेवर िवपरीत पिरणाम करतील असा कु ठल्याही न्यायालयाचा आदेश, िरट,
हुकु म, कवा न्यायिनणर्य अथवा शासनाच्या कायदेशीरदृष्

ा बंधनकारक असणाऱ्या

कु ठल्याही आदेशाचे त्यांनी उल्लंघन कवा भंग के लेला नाही व अशी कु ठलीही तथ्ये
कवा पिरिस्थती नाही ज्यामुळे कायर्वाही होऊन

ा करारातील जबाबदाऱ्या पार

पाडण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर िवपरीत पिरणाम करतील.
ऋ) त्यांनी लागू असलेल्या काय ांचे सवर् महत्वाच्य बाबतीत पालन के ले आहे.
ऌ) त्यांच्या समजुती माणे, स्तावाची िवनंती, इरादा प व िनवाडा प ा ारे िदलेली
सवर् मािहती बरोबर व अचूक आहे.
ऍ) अनुसूची ६ मध्ये तपशीलवार वणर्न के लेल्या

ा कल्पाची जागा सवलतधारकाला

हस्तांतर करते वेळी, कल्पाच्या जागेवर त्यांचे पयार् व वैध अिधकार व ह असून
ा करारान्वये नमूद के लेल्या अटी व शत नुसार सवलतधारकाला अनुज्ञा ी बहाल
करण्याचा अिधकार व ािधकार आहे.
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सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

41

१० ) सवर्सामान्य हमी
१०.१ ) औरं गाबाद महानगरपािलके ची सवर्सामान्य हमी
कु ठल्याही पूवर् हािशवाय व

ा करारान्वये औरं गाबाद महानगरपािलके च्या अन्य हमी व

जबाबदाऱ्या मयार्िदत न करता
अ) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतीच्या कालावधीमध्ये पुरवठा क्षे ातील अंितम
उपयोगकत्याना िपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी कोणत्याही यस्थ पक्षाच्या
सेवा पुरिवणार वा वापरणार नाही.
आ) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला कलम २६ अनुसार जल दान करे ल.
इ) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलत धारकाला कलम २७ नुसार वीज पुरवठा करे ल.
ई) औरं गाबाद महानगरपािलका सवलत धारकाला कलम १८.६, कलम १९.२ व कलम ३५
नुसार अनुतोष आिण / कवा भरपाई देईल.
उ) औरं गाबाद महानगरपािलका कलम २५ नुसार जल दान िनधी खाते स्थापन करे ल .
ऊ) औरं गाबाद महानगरपािलका जल दान िनधी खाते कराराचे पालन करे ल.
ऋ) लागू असलेल्या काय ा ारे अिधकार असल्यास, एखा ा

ीला बांधकाम करणे,

पाईप टाकणे, झाडे लावणे कवा कल्पाच्या जागी सारतः व ितकू ल पिरणाम होऊ
शके ल अशी परवानगी देण्यापूव औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधरकाशी
सल्लामसलत करे ल व अशी कामे योग्य िरत्या फे रबदल होण्यासाठी सवार्तोपरी

य

करे ल.
ऌ)

ा / जल दान खाते करार व

ा ारे व त्या ारे कोठलेही कायर् रोखण्यासाठी,

ितबंिधत करण्यासाठी वा अन्य अिस्तत्वसुचक वैधते बाबत दावा कवा कारवाई के ली
गेल्यास व सवलतधारकाने िवनंती के ल्यास, असे पिरणाम सौम्य करण्यासाठी
सवलतधारकाच्या खचार्ने उपलब्ध असलेली उिचत कारवाई करे ल.
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ऍ) यस्थ पक्षाच्या (त्यांचे उपकं ाटदार वगळू न) एखा ा कृ तीमुळे कवा टाळाटाळीमुळे
काम, कल्प मालम ा, कल्पाची अंमलबजावणी, हा करार व जल दान राखीव िनधी
करार यामध्ये नमूद सवलतधरकाचे ह व फायदे यावर महत्वाचे व ितकू ल पिरणाम
होत असतील तर सवलतधारकाने लेखी िवनंती के ल्यास व लागू असलेले कायदे िजतपत
अनुमती देतात, औरं गाबाद महानगरपािलका अशी कारवाई सौम्य करण्यासाठी खालील
कारवाई करे ल
१) तृतीय प याच्या अशा कृ ती सवलतधारकाच्या कसुरीमुळे असल्यास,
सवलतधारकाच्या खचार्ने
२) तृतीय प याच्या अशा कृ ती औरं गाबाद महानगरपािलके च्या कसुरीमुळे असल्यास,
स्वखचार्ने
३) तृतीय प याच्या अशा कृ ती सवलतधारकाच्या व औरं गाबाद महानगरपािलके च्या
कसुरीमुळे असल्यास, सवलतधारकाच्या व औरं गाबाद महानगरपािलके च्या िनम्म्या
िनम्म्या खचार्ने.
ऐ) जोवर सवलतधारक संिविद माणे काम करतो आहे, तोवर औरं गाबाद
महानगरपािलका या संबंधीच्या मुदतकाळात सवलतधारकाच्या ह ाचा उपभोग व
कतर् ांची पूत करण्यामध्ये या कराराच्या व लागू काय ाच्या तरतुदीिशवाय
हस्तक्षेप करणार नाही.
ऑ) या कराराच्या शत च्या अधीन राहून व िवशेष करून कराराच्या कलम १५.४ मधील
नमूद कतर् े सवलतधारक पार पाडीत आहे, तोवर सवलतधारकाला अनुसूची ७
मधील नमूद कल्प अनुदान ा होईल.
ऒ) िनयत िदनांकापूव अिस्तवात असलेल्या मालम ेच्या संदभार्त घेतलेल्या कु ठल्याही
कजार्च्या परतफे डीचे दाियत्व औरं गाबाद महानगरपािलका घेत आहे.
ओ) अंितम उपयोगकत्याकडू न औरं गाबाद महानगरपािलके ला िनयत िदनांकापूव देय
असलेल्या पाण्याच्या िबलाच्या वसुली ब ल अनुसूची ८ मध्ये नमूद ोत्साहन भ ा
दान करण्याचे औरं गाबाद महानगरपािलका कबुल करीत आहे.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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औ) सवलतधारकाला कल्पाशी संबंिधत उत्पादन शुल्कामध्ये िमळालेल्या सुटीमुळे
कोणत्याही फाय ामध्ये औरं गाबाद महानगरपािलका ह सांगणार नाही.
१०.२ सवलतधारकाच्या समथर्नाथर् औरं गाबाद महानगरपािलके ची काय
अ) सवलतधारकाने परवाना ा करण्याचे पा ता िनकष पूणर् करत भेदभावमु
आधारावर अजर् के ल्यास, औरं गाबाद महानगरपािलका त्यांच्या अखत्यारीत असलेले व या
कल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी त्या त्या पातळीला आवश्यक असलेले सवर् परवाने (
िनयत िदनांकापूव सवलतधारकाने पूतर्ता करावयाच्या पूवर्अट साठी आवश्यक असणाऱ्या
परवान्यासिहत ) बहाल करे ल.
आ) कोणत्याही शासकीय तत्वम ेकडू न ( औरं गाबाद महानगरपािलके खेरीज ) या
कल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी त्या त्या पातळीला आवश्यक असलेले सवर् परवाने (
िनयत िदनांकापूव सवलतधारकाने पूतर्ता करावयाच्या पूवर्अट साठी आवश्यक असणाऱ्या
परवान्यासिहत ) ा करण्यासाठी औरं गाबाद महानगरपािलका साव्लात्धारकला
सवर्तोपरी मदत करे ल.
इ) सवलतधारकाने स्तािवत के लेल्या या कामातील

ा ीतील बदलाबाबत िवचार करून

तो मंजूर करण्यासाठीचा अिधकार औरं गाबाद महानगरपािलका कलम २० अन्वये राखून
ठे वीत आहे.
ई) औरं गाबाद महानगरपािलका (गोपनीयतेचे कतर्

व दाियत्व यांच्या अधीन राहून ) या

कल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक व योग्य ती मािहती (औरं गाबाद
महानगरपािलके कडे जी उपलब्ध असेल ती ) सवलतधारकाला देईल
उ) लागू असणाऱ्या काय ा माणे करातून व शुल्कातून सुट ा करून घेण्यासाठी
औरं गाबद महानगरपािलका सवलतधारकाला सवार्तोपाई साहाय्य करे ल.
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ऊ) या कल्पाचे आिथक समा ी करण्यासाठी औरं गाबद महानगरपािलका
सवलतधारकाला सवार्तोपाई साहाय्य करे ल.
१०.३ सवलतधारकाच्या सवर्सामान्य हमी
अ) कल्पासाठी आवश्यक सवर् परवाने ा करण्यासाठी सवलतधारक स्वखचार्ने
वेळेवर, पूणर् अजर् करे ल. सवलतधारक असे परवाने,

ा व इतर कल्प करारातील जबाबदाऱ्या

पार पाडण्यासाठी, चालू व अिस्तत्वात राहतील याची काळजी घेइल.
आ) सवलतधारक बांधकाम व पुनवर्सनाचे काम कलम १५.२ नुसार तयार करण्यात
आलेल्या बांधकाम व पुनवर्सन योजनेनुसार करे ल.
इ) सवलतधारक स्वखचार्ने
देखभाल ही सव

ा कल्पातील सुिवधांचे बांधकाम, पुनवर्सन, पिरचालन व

म उ ोग था, लागू असलेले कायदे व सेवा पातळी आवश्यकता

करारा माणे आहेत याची काळजी घेईल.
ई) संघातील त्येक भागधारकांचा िहस्सा हा बोली कागदप ामध्ये नमूद व औरं गाबाद
महानगरपािलके ने मान्य के ल्यानुसार असेल व त्येक भागधारक कलम ११ माणे हा िहस्सा
कायम राखण्यासाठी योग्य ते करारमदार करतील, याची सवलतधारक काळजी घेईल.
उ ) संघातील सवर् सदस्यांकडे हा

कल्पा हातात घेण्यासाठी व त्याच्या

अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते भांडवल व कजर् उभारण्यासाठी पुरेशी आिथक क्षमता व
संसाधने असावीत यासाठी सवलतधारक सवर्तोपरी य करे ल.
ऊ) संघातील सवर् सदस्य हे योग्यरीत्या संघटीत व त्यांचे अिस्तत्व िनयत करणाऱ्या
काय ानुसार अिस्तत्वात आहेत यासाठी सवलतधारक सवर्तोपरी य करे ल.
ऋ) औरं गाबाद महानगरपािलके शी कल्पाशी संबंिधत

वहार करण्यासाठी व मािहतीचे

आदान दान करण्यासाठी जबाबदार असणारा कमर्चारी सवलतधारक स्प पणे
नामिन द करे ल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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ऌ) कलम १६ नुसार सवलतधारक ितिनयु

कमर्चाऱ्यांना कामाला लावेल.

ऍ) हस्तांतरण िदनांका रोजी सवर् ह व िहतसंबंध हे कु ठलेही दावे, बोजा वा तारण ह व
पुढील करार मदारािशवाय यािशवाय औरं गाबाद महानगरपािलके कडे हस्तांतिरत
होतील, याची सवलत धारक काळजी घेईल.
ऎ) बांधकाम, पुनवर्सन, पिरचालन व देखभालीच्या कालावधीमध्ये सवलतधारक स्वखचार्ने,
औरं गाबाद महानगरपािलके ने िनदिशत के लेल्या स्वरूप व प तीमध्ये औरं गाबाद
महानगरपािलके ला पयार्वरणीय िस्थती अहवाल सादर करे ल.
ए) सवलतधारक कल्प सुिवधा व मालम ा यांची सव

म औ ोिगक था व करारातील

नमूद के लेल्या तांि क िविनदषा माणे पिरचालन व देखभाल करे ल. सवर्सामान्य झीज
वगळू न सवलतधारक स्वखचार्ने सवर् नुकसान त्वरे ने दुरुस्त करे ल, जेणेकरून कल्प
सुिवधा उ म िस्थतीमध्ये कायर्रत असतील.
ऐ) एखादी

ी कल्प मालम ेला नुकसान पोहोचवू शकते अशी सवलतधारकाला रास्त

शंका असल्यास, त्याने औरं गाबाद महानगरपािलके ला त्या

ी िवरु

योग्य ती

कारवाई करण्याची िवनंती करावी. ही िवनंती ा झाल्यानंतर व सवर् संबंिधत
कागदप ांच्या सिहत के लेल्या

ा िवनंतीच्या अधीन राहून औरं गाबाद महानगरपािलका

त्यांच्या स्वेछािधकारात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करतील अथवा न करतील.
कु ठलीही शंका न येण्यासाठी येथे हे स्प के ले जाते की सवलतधारकाने िवनंती
के ल्यावरून न के लेल्या अशा कावसाठी औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला वा
त्या यस्थ पक्षाला जबाबदार असणार नाही.
ऑ) ा कल्पाशी संबंिधत कवा सवलत िमळिवण्यासाठी कवा हा करार करण्यासाठी
कवा औरं गाबाद महानगरपािलका कवा कोणत्याही शासकीय िनिमतत्वाच्या कु ठल्याही
कमर्चाऱ्यावर अथवा अिधकाऱ्याला

ा संदभार्त भािवत करण्यासाठी कवा भावीत

करण्याचा य करण्यासाठी कु ठल्याही

ीला शुल्क, दलाली, वा अन्य स्वरुपात

रोख र म कवा ऐवज त्यांनी कवा त्यांच्या तफ िदला जाणार नाही याची सवलतधारक
काळजी घेईल .
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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ऒ) कल्प मालम ेचे पिरचालन व देखभाल सवलतधारकातफ के ली जाईल.

११) सवलतधारकाच्या संघातील सदस्यांचे भागधारण
अ) सवलतधारक अशी संपु ी व कबुल करतो की संघाचा अ ेसर सदस्य सवलतीच्या
कालावधीमध्ये सवर् काळी :
१) सवलतधारकाच्या भाग व भरणा झालेल्या भांडवलामध्ये कमीत कमी २६
(सहवीस ) ट े िहस्सा धारण करे ल.
२) सवलतधरकामध्ये तो सवार्त मोठा िहस्सेदार असेल.
आ) संघाच्या अ ेसर सदस्यािशवाय इतर सदस्य सवलतधारकाच्या सवलतीच्या
कालावधीमध्ये सवर् काळी सवलतधारकाच्या भाग व भरणा झालेल्या भांडवलामध्ये
कमीत कमी १० (दहा) ट े िहस्सा धारण करे ल.
इ) जर सवलतधारक हा संघ नसेल तर ाधान्य बोलीधारक सवलतीच्या कालावधीमध्ये
सवर् काळी सवलतधारकाच्या भाग व भरणा झालेल्या भांडवलामध्ये कमीत कमी ५१
(ए ावन) ट े िहस्सा धारण करे ल.

१२)

िवमा

अ) सवलतधारक स्वखचार्ने िव करार, लागू असलेले कायदे व सव

म औ ोिगक थां

व आवश्यकताना अनुसरून आवश्यक अशा रकमेचा िवमा उतरवेल (िवमा संरक्षण )
व असे िवमा संरक्षण ा के ल्याचा पुरावा औरं गाबाद महानगरपािलके ला सादर
करे ल.
आ) बांधकाम व पुनवर्सनाच्या कालावधी मध्ये हे िवमा संरक्षण खालील गो ना लागू
असेल, पण त्यांच्यापुरतेच मयार्िदत असणार नाही.
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१) कल्पाशी संबंिधत व करारापूव औरं गाबाद महानगरपािलके ने िनमार्ण के लेल्या
मालम ा, तेथील यं साम ी, सुटे भाग, इतर सािहत्य व झालेल्या अथवा सुरु
असलेल्या कं ाटाच्या कामाचा िवमा
२) यस्थ पक्षाला झालेल्या शारीिरक दुखापतीपोटी असलेली कायदेशीर दाियत्व
कवा सवलतधारकाकडू न कवा त्याच्या तफ चालू असलेल्या कामात
मालम ेच्या नुकसानीचा समावेश असणारे बहु ापक तृतीय पक्ष िवमा
संरक्षण.
३) कल्पावर कामाला असणाऱ्या कमर्चाऱ्यांचा िवमा समािव असलेले बहु ापक
तृतीय पक्ष िवमा संरक्षण.
इ) पिरचालन व देखभाल कालावधीमध्ये हे िवमा संरक्षण खालील गो ना लागू असेल,
पण त्यांच्यापुरतेच मयार्िदत असणार नाही.
१) यस्थ पक्षाला झालेल्या शारीिरक दुखापतीपोटी असलेली कायदेशीर दाियत्व
कवा सवलतधारकाकडू न कवा त्याच्या तफ चालू असलेल्या कामात
मालम ेच्या नुकसानीचा समावेश असणारे बहु ापक तृतीय पक्ष िवमा
संरक्षण.
२) कल्पावर कामाला असणाऱ्या कमर्चाऱ्यांचा िवमा समािव असलेले बहु ापक
तृतीय पक्ष िवमा संरक्षण.
ई) सावलीतीच्या कालावधीतील सवलतधारकाच्या कृ तीमुळे कवा टाळाटाळीच्या
कृ तीचा पिरणाम म्हणून औरं गाबाद महानगरपािलके वर पडणारी जोखीम सौम्य
करण्यासाठी आवश्यक असणारा िवमा सवलतधारक ा करे ल. कु ठलीही शंका
टाळण्यासाठी देय कजर् पूणर्पणे फे डल्या नंतर िवम्याची पातळी ही कजर् फे डण्याआधी
िव कजर् कागदप ामध्ये लागू असलेल्या तत्वानुसारच ठे वली पािहजे.
उ) पूवर्तयारीच्या कालावधीच्या शेवटी सवलतधारक एका सुचने ारे कलम १२ नुसार
तो करू इिच्छत असलेल्या िवम्याचे रास्त तपशील औरं गाबाद महानगरपािलके कडे
कळिवणे आवश्यक आहे. अशी सूचना ा झाल्याच्या ३० (तीस) िदवसांच्या
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कालावधीमध्ये औरं गाबाद महानगरपािलके ने सवलतधारकाला या ितिर

इतर

िवमा धारण करावयास सांगावे व दोघांमध्ये िवम्याच्या या िवषयाशी संबंिधत काही
मतभेद कवा असहमती िनमार्ण झाल्यास कलम ३७ नुसार नमूद के लेले वाद
िनवारण कायर् लागू होईल.
ऊ) सवलतधारकाने कलम १२ च्या अनुसार ा के लेले सवर् िवमे सव

म औ ोिगक

थांनुसार िवमाकत्यार्कडे चालू ठे वणे आवश्यक आहे. हे िवमा संरक्षण ा
झाल्यावर १५ िदवसांचे आत सवलतधारक औरं गाबाद महानगरपािलके कडे िवमा
माणप , िवमा पॉिलसी व अिधमूल्य

दान के ल्याच्या पावत्या यांच्या लेख

माणकाकडू न मािणत ती सादर करे ल. कोणतीही िवमा पॉिलसीचे

स्तािवत

र ीकरण, बदल कवा नुतनीकरण हे सवलतधारकाने महानगरपािलके ला अशी
सूचना िदल्यानंतर ४५ (पंचेचाळीस ) िदवसांपूव ती र , बदल के ला जाणार नाही
कवा ती संपू कवा

पगत होऊ िदली जाणार नाही.

ऋ) जर सवलतधारक तो ज्यास जबाबदार आहे असे िवमे चालू ठे वण्यात अपयशी ठरला
तर औरं गाबाद महानगरपािलके कडे असे िवम उतरवून त्याचे अिधमूल्य दान करून
तो खचर् सवलतधारकाकडू न वसूल करावयाचा िवकल्प उपलब्ध असेल. अथवा कलम
३४.४ नुसार अंितम र म दान करण्याचा संग आल्यास, िवमा संरक्षण ा
करण्याकिरता आलेला खचर् सवलतधारकाला िमळाला आहे असे मानले जाईल.
ऌ) सवलतधारकाने कलम १२ नुसार ा के लेल्या िवमा पॉिलसीमध्ये ितस्थापन कवा
वसुली करण्याच्या तसेच इतर गो बरोबर औरं गाबाद महानगरपािलका व त्यांचे
अिभहस्तांिकती, वारस, अंगीकृ त उप म व त्यांच्या अंगभूत उप म, स्वसंबंधी,
कमर्चारी, िवमाकत व हमीदार यांच्या उलटदा ावर कवा कोणत्याही कपातीवर
टाच आणून अथवा अन्य मागार्ने अशा पॉिलसीमध्ये संरक्षण असलेल्या कोणत्याही
ीच्या दाियत्वापोटी कवा कोणत्याही तऱ्हेने कोणत्याही नुकसान, दाियत्व वा
दाियत्व शी संबंिधत सवर् ह ाचे िवमाकत्यार्च्या कोणत्याही व सवर् ह ांचे त्याअंतगर्त
त्यजन असणे आवश्यक आहे.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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ऍ) सवलतधारक या ारे इतर गो ीबरोबरच औरं गाबाद महानगरपािलका व त्यांचे
अिभहस्तांिकती, वारस, अंगीकृ त उप म व त्यांच्या अंगभूत उप म, स्वसंबंधी,
कमर्चारी, िवमाकत व हमीदार यांच्या िवरु , जे त्यांना यांच्या उलटदा ावर
कवा कोणत्याही कपातीवर टाच आणून अथवा अन्य मागार्ने अशा पॉिलसीमध्ये
संरक्षण असलेल्या कोणत्याही

ीच्या दाियत्वापोटी कवा कोणत्याही तऱ्हेने

कोणत्याही नुकसान, दाियत्व वा दाियत्व शी संबंधाने ा झाले असते, ते
ितस्थापन कवा वसुली करण्याच्या सवर् व कोणत्याही अिधकाराचे त्यजन व
सोपिवणे करीत आहे.
ऎ) फ

जीवन व दुखापत सोडू न इतर िवम्याच्या दा ाच्या ा झालेल्या रकमा या

आवश्यक ती कल्पाचे दुरुस्ती, पुनबाधणी, पुनस्थार्पन, ितस्थापन, सुधारणा व
उभारणीसाठी वापरली जाईल व उरलेली र म ही िवमा कराराच्या तरतुदीनुसार
समायोिजत के ली जाईल.

१३)

वािणिज्यक जोखीम

सवलतधारक कल्प सुिवधांच्या व कल्प मालम ेच्या देखभाल िवकास, बांधकाम,
पिरचालन व देखभालीच्या अंगभूत वािणिज्यक जोखीम सहन करे ल. कोणतीही शंका
टाळण्यासाठी असे स्प के ले जाते की वािणिज्यक जोिखमामध्ये परकीय चलनातील कजर्
व अंितम उपयोगकत्याकडू न उपयोग शुल्काची वसुली ना होणे याचा समावेश आहे, पण
ते तेव

ापुरते मयार्िदत नाही. हे स्प के ले जाते की औरं गाबाद महानगरपािलका

सवलतधारकाला कोणत्याही तऱ्हेची राजस्व हमी देणार नाही.

१४)

पयार्वरणीय व सामािजक आकारणी अहवाल

दोन्ही पक्ष कराराच्या अनुसूची ५ मध्ये असलेल्या पयार्वरणीय व सामािजक आकारणी
अहवालात नमूद के लेल्या िशफारशी व सौम्यीकरण उपायांचे सवर्काळी पालन करतील.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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१५)
१५.१)

पूवर्तयारीच्या कालावधीतील बंधने.
पूवर्तयारीच्या कालावधीतील बंधने

कु ठल्याही तऱ्हेच्या शंका टाळण्यासाठी असे िनसंिदग्धपणे स्प के ले जाते की कलम १५.१
(पूवर्तयारीच्या कालावधीतील बंधने ) मध्ये नमूद के लेली बंधने ही हा करार कायार्िन्वत
करण्याच्या िदनांकापासून सुरु होणाऱ्या बंधनांच्या

ितिर

आहेत.

अ) पूवर्तयारी कालावधीच्या शेवटी सवलतधारक व औरं गाबाद महानगरपािलका संयु पणे
कल्पाच्या सध्या अिस्तत्वातील मालम ेची तपशीलवार यादी तयार करतील व सध्या
अिस्तत्वातील मालम ेचे न दवही तयार करतील. िनयत िदनंकाच्या िदवशी ही सध्या
अिस्तत्वात असलेली मालम ा या कराराच्या अनुसूची ९ चा भाग होईल. तदनंतर
सवलतधारक वेळोवेळी गरज पडेल तशी सवलतीच्या काळामध्ये मध्ये या मालम ा
न दवही मध्ये दुरुस्ती व अ यावत न दी करे ल.
आ) पुवर्तयारी कालावधीच्या शेवटी औरं गाबाद महानगरपािलका कल्पाच्या जागेच्या ब
भागाच्या जिमनीचा ताबा सोपिवण्याचे वेळाप क सवलतधारकाला सादर करे ल. िनयत
िदनंकाच्या िदवशी ही सोपिवलेली जिमन अनुसूची ६ चा ( जमीन सोपिवण्याचा करार
) भाग बनेल.
इ) पुवर्तयारी कालावधीच्या शेवटी औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला
देणेकयाची यादी व अंितम उपयोगकत्याकडू न येणे असलेल्या उपयोगशुल्काच्या
थकबाकीची आकडेवारी (िनयत िदनांकापूव देय) सादर करे ल. िनयत िदनांकाच्या
िदवशी अशी देणेकयाची यादी व अंितम उपयोगकत्याकडू न येणे असलेल्या
उपयोगशुल्काच्या थकबाकीची आकडेवारी (िनयत िदनांकापूव देय) ही अनुसूची १०चा
भाग बनेल.
ई) पुवर्तयारी कालावधीच्या शेवटी औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाला
अपरीश्कृ त पाण्यावर संस्करण करण्यासाठी मान्य असलेल्या अपरीश्कृ त पाण्याच्या
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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गुणव ेची कक्षा उपलब्ध करून देईल. िनयत िदनांकाच्या िदवशी अशी अपरीश्कृ त
पाण्यावर संस्करण करण्यासाठी मान्य असलेल्या अपरीश्कृ त पाण्याच्या गुणव ेची कक्षा
ही अनुसूची ११ चा भाग बनेल.
उ) पुवर्तयारी कालावधीच्या शेवटी औरं गाबाद महानगरपािलका व सवलतधारक यांनी एक
स्वतं अिभयंता िनयु

के ला असेल व अशा स्वतं अिभयंत्याच्या कायर्कक्षेवर उभय

पक्षांचे एकमत झाले असेल.
१५.२ बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना
अ) पुवर्तयारी कालावधीच्या शेवटी सवलतधारक औरं गाबाद महानगरपािलके ला व स्वतं
अिभयंत्याला कामाच्या बांधकाम व पुनवर्सनाची योजना व बांधकाम व पुनवर्सनाच्या
कालावधीमध्ये कल्पाच्या पिरचालन व देखभालीची योजना सादर करे ल. अशा
योजनेचा मसुदा औरं गाबाद महानगरपािलके च्या मंजुरीच्या अधीन राहून त्याची
अंमलबजावणी के ली जाईल व सवलतधारक खालील बाबी सादर करे ल
i.
ii.

कल्प घटकांची तपशीलवार आरे खन व रे खान्काने
सवर् कल्पा घटकांची तपशीलवार कालीत कमत, तं ज्ञानाचा

ोत, व ापण

वेळाप क
iii.

कलम १५.३ मध्ये नमूद के लेल्या तत्वांच्या अनुसार कल्पाचे ितमाही टप्पे

iv.

उपकं ाटाचे मसुद.े

v.

लागू असलेल्या काय ाला अनुसरून बेकायदा जलजोड िनयिमत करण्यासाठीची
योजना

vi.

सवर् उपभोक्त्यांच्या जोडांचे मीटरीकारण करण्याची व उत्पादन व िवतरण
िबदूच
ं ी योजना

vii.

सवर् उपभोक्त्यांच्या व वाहण्याच्या मीटरची देखभालीची योजना

viii.

संपूणर् पुरवठा क्षे ातील तपशीलवार घरगुती सवक्षण करण्याची योजना
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ix.

उपभोक्त्यांच्या त ारी न दिवण्याची व त्यावर देखरे ख ठे वणारी णाली तयार
करण्यासाठीची योजना

x.

संगणकीकृ त देयके व वसुली णाली बसिवण्याची योजना

xi.

णाली मध्ये पाणी गळती कमी करण्यासाठीची योजना

xii.

पुरवठा के लेल्या पाण्याची वाहून नेण्याचे उपाय व योजना

xiii.

पूवर्िनयोिजत उत्पादन व िवतरण िबदूपाशी योग्य दबाव पातळी ठे वण्यासाठी
तपशीलवार योजना सवलतधारक व औरं गाबाद महानगरपािलका यांनी
ठरवायची आहे.

xiv.

अंितम उपयोगकत्याच्या संख्येतील वाढीमुळे कवा भौगोिलक क्षे ामध्ये वृ ी
झाल्यामुळे भिवष्यातील वाढते पुरवठा क्षे समािव करून घेण्यासाठी योजना.

xv.

तपशीलवार कमर्चारी अिभिनयोजन योजना

आ) कायर् योजनेचा मसुदा सादर के ल्यानंतर ३० (तीस) िदवसांच्या आत, सवलतधारक,
स्वतं अिभयंता, औरं गाबाद महानगरपािलका व औरं गाबाद महानगरपािलके ने कोणी
सल्लागार िनमंि त के ला असल्यास ,हे कायर् योजनेच्या मसु ावर चचार् करण्यासाठी व
तो मंजूर करण्यासाठी भेटतील. औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाकडू न
आवश्यक ते स्प ीकरण मागू शके ल व सवलतधारकाने औरं गाबाद महानगरपािलके कडू न
अशी स्प ीकरणाची िवनंती ा झाल्यावर ७ (सात) िदवसांचे आत त्यावर उ र
ावयाचे आहे. सवलतधारकाच्या स्प ीकरणानंतर औरं गाबाद महानगरपािलके चे
समाधान झाले असल्यास, औरं गाबाद महानगरपािलके ने असे स्प ीकरण ा
झाल्यानंतर १५ (पंधरा) िदवसांचे आत कायर् योजनेचा मसुदा मंजूर के ला पािहजे.
अन्यथा कायर् योजनेचा मसुदा औरं गाबाद महानगरपािलके ने मंजूर के ला असल्याचे मानले
जाईल. औरं गाबाद महानगरपािलके ची मंजुरी अकारण अडवून ठे वली जाणार नाही व
अशा मंजूर योजनेला “ बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना “ असे संबोधले जाईल व
िनयत िदनांकाच्या िदवशी ही बांधकाम व पुनवर्सन योजना कराराच्या अनुसूची १२ चा
भाग बनेल. सवलतधारक मान्य करतो की या करारान्वये औरं गाबाद
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महानगरपािलके ला बांधकाम व पुनवर्सन योजनेशी संबंिधत सवर् नोिटसांची त स्वतं
अिभयंता व औरं गाबाद महानगरपािलके ने िनयु

के लेल्या सल्लागाराला सु ा िदली

जाईल. औरं गाबाद महानगरपािलके ने मंजूर कायर् योजनेवर चचार् करण्यासाठी व
स्प ीकरण ती योजना सादर के ल्यानंतर ३० (तीस ) िदवसांच्या आत मािगतले नाही,
तर औरं गाबाद महानगरपािलके ने तो मंजूर के ला असल्याचे मानले जाईल.
१५.३

कल्पातील टप्पे

अ) बांधकाम व पुनवर्सन योजनेच्या मसु ाचा एक भाग म्हणून सवलतधारक स्वतःच्या
खचार्ने खालील माणे औरं गाबाद महानगरपािलका व स्वतं अिभयंत्याला बनवून
सादर करे ल :
i.

बांधकाम व पुनवर्सनाच्या कालावधीत पूणर् करावयाच्या १२ (बारा) ैमािसक
त्यक्ष टप्प्याच्या (ज्या त्येकाचा उल्लेख कल्पाचा टप्पा योजनेचा मसुदा

ii.

कल्पाच्या त्येक टप्प्यासाठी िनधीची आवश्यकता

iii.

कल्पाच्या त्येक टप्प्यासाठी सवलतधारक देणार असलेले अंशदान

iv.

त्येक टप्प्याचे ८५% (पंच्यांशी ट े ) पूणर्त्व व १०० % (शंभर ट े ) पूणर्त्व
वस्तुिन पणे पडताळू न पाहता येईल अश िनकषांचे िवस्तृत वणर्न

िवकासाच्या टप्प्यांची ही योजना औरं गाबाद महानगरपािलके ने

ावयाच्या मान्यतेच्या

अधीन राहून बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजनेचा एक भाग बनेल व िनयत िदनांकाच्या
िदवशी

ा कराराच्या अनुसूची १२ चा भाग होईल.
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१५.४

कल्पाचे िविनदश

सवलतधारक बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना, कल्पाचे मैलाचे दगड, कल्पा
िविनदश व या करारा मध्ये नमूद के लेल्या इतर अटी व शत

माणे कल्पाची

अंमलबजावणी करे ल.
१५.५ कल्पाच्या नकाशाचे रे खांकन बनिवणे व त्यास मंजरु ी
अ) पूवर्तयारीच्या कालावधीमध्ये सवलतधारक स्वखचार्ने नवीन सुिवधांच्या
नकाशाचे रे खांकन तयार करून अथवा तयार करवून घेऊन औरं गाबाद
महानगरपािलका व स्वतं अिभयंता यांना त्यांच्या त्येकाच्या अिभ याथर्
सादर करे ल.
आ) जर औरं गाबाद महानगरपािलका व स्वतं अिभयंता यांना नकाशाच्या
रे खांकनािवषयी काही हरकत असेल तर ते नकाशा रे खांकन ा झाल्याच्या
िदनांकाच्या १० (दहा ) िदवसांच्या आत सवलतधारकाला यािवषयी लेखी
सूिचत करतील व त्यावर खुलासा मागवून कवा बदल कवा सुधारणा सुचवू
शकतील. त्यानंतर सवलतधारकाने अशी सूचना ा झाल्याच्या १० (दहा)
िदवसांचे आत आवश्यक तो खुलासा स्वतं अिभयंता व औरं गाबाद
महानगरपािलका यांना सादर करावयाचा आहे अथवा त्यांनी सुचिवलेल्या
सुधारणा वा बदल समािव करून सुधािरत नकाशा रे खांकने सादर करावयाची
आहेत. अशी सुधािरत नकाशा रे खान्काने कवा खुलासे ा झाल्याच्या १०
िदवसांचे आत , औरं गाबाद महानगरपािलका व स्वतं अिभयंता त्यांचे शंका
समाध झाले असल्यास, सवलतधारकाला आपली मंजुरी कळवू शकतात. जर
औरं गाबाद महानगरपािलका व स्वतं अिभयंता यांचे समाधान झाले नाही तर
औरं गाबाद महानगरपािलका व स्वतं अिभयंता यांच्या शंकांचे व आक्षेपांचे पूणर्
िनराकरण होईपयत उपरोल्लेिखत प ती अवलंबली जाईल.
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१५.६

संकल्पिच व रे खांकने तयार कारणे व स्वतं अिभयंत्याने पुनिवलोकन करणे.

अ) पूवर्तयारीच्या कालावधीत सवलतधारक स्वखचार्ने संकल्पिच े व रे खांकने तयार करे ल
अथवा तयार करून घेऊन ती पुनिवलोकानासाठी औरं गाबाद महानगरपािलका व स्वतं
अिभयंता यांचेकडे सुपूदर् करतील.
आ) अशी संकल्पिच े व रे खांकने सादर करून सवलतधारक फ

एवढेच अिभवेदन व खा ी

देतात की ही संकल्पिच े व रे खांकने ही चिलत काय ानुसार व सव

म औ ोिगक

थांनुसार आहेत.
इ) स्वतं अिभयंता व औरं गाबाद महानगरपािलका व औरं गाबाद महानगरपािलके ला
आवश्यक वाटल्यास, औरं गाबाद महानगरपािलके चा एक समं क हे सवलतधारकाने
सादर के लेली संकल्पिच े रे खांकने, िविनदश व आकडेमोड यांचे पुनिवलोकन करतील व
खालील उपकलम (ई) च्या अधीन राहून आपले भाष्य अशी संकल्पिच े व रे खांकने ा
झाल्याच्या ३० (तीस) िदवसांचे आत सवलतधारकाला कळवतील.
ई) जर स्वतं अिभयंता, औरं गाबाद महानगरपािलका व समं क यांना सवलतधारकाने
सादर के लेली संकल्पिच े रे खांकने, िविनदश व आकडेमोड याब ल काही आक्षेप
असतील तर २१ (एकवीस) िदवसांचे आत कोणताही अनावश्यक िवलंब न करता त्यांनी
असे आक्षेप सवलतधारकाला सूिचत करून त्यावर खुलासे, अथवा बदल, दुरुस्त्या,
सुचवायाच्या आहेत. त्यावर सवलतधारक असे सूिचत झाल्यावर १४ (चौदा) िदवसांचे
आत स्वतं अिभयंता, औरं गाबाद महानगरपािलका व समं क यांनी सुचिवलेले बदल,
दुरुस्त्या समािव करून ते योग्य त्या खुलाशासह सवर् स्वतं अिभयंता, औरं गाबाद
महानगरपािलका व समं क यांचेकडे सवर् संकल्पिच े रे खांकने, िविनदश व आकडेमोड
पुनः सादर करावयाची आहेत.
उ) जर स्वतं अिभयंता, औरं गाबाद महानगरपािलका व समं क यांनी त्यांना पुनः सादर
के लेल्या संकल्पिच े रे खांकने, िविनदश व आकडेमोड यावर ३० (तीस ) िदवसांचे आत
वरील (ई) माणे काही आक्षेप न घेतल्यास, स्वतं अिभयंता, औरं गाबाद
महानगरपािलका व समं क यांना त्या संकल्पिच े रे खांकने, िविनदश व आकडेमोड
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यावर काही आक्षेप नाही असे मानले जाईल व त्यानुसार सवलतधारक कल्पावर पुढील
कायर्वाही करण्यास मोकळा असेल.
ऊ) संकल्पिच े व रे खांकने या संबंधी स्वतं अिभयंता व औरं गाबाद महानगरपािलका यांचे
आक्षेप काहीही असोत, सवलतधारक हाच कल्पाची अथवा त्याच्या कोणत्याही
भागाच्या संकल्पिच े व रे खांकने यांच्या दोषाबाबत व /वा न्युनतेबाबत जबाबदार
राहील व या करारानुसार सदैव जबाबदार व उ रदायी असेल.
ऋ) स्वतं अिभयंता व औरं गाबाद महानगरपािलका यांनी के लेले पुनिवलोकन हे औरं गाबाद
महानगरपािलके च्या स्वतःच्या मािहती किरता असेल व असे पुनिवलोकन करून
औरं गाबाद महानगरपािलका सवलतधारकाने कल्पाच्या कवा त्याच्या कु ठल्याही
भागाच्या के लेल्या कामाच्या गुणव ेची, कवा त्याच्या मजबुतीची दाियत्व घेत नाही.
औरं गाबाद मनपा व स्वतं अिभयंता यांनी मनपाशी के लेल्या िवचारिविनमयाच्या कवा
कोणत्याही पुनिवलोकानाच्या िनरपेक्ष, औरं गाबद मनपा कल्पाची रे खांकने व
संकल्पिच े व त्याच्या बांधकाम व अंमलबजावणी यांची अचूकता व पूणर्ता यािवषयी
कु ठल्याही तऱ्हेने जबाबदार व उ रदायी नाही.
ऌ) औरं गाबाद मनपा व स्वतं अिभयंता यांनी के लेल्या पुनिवलोकांच्या पिरणामस्वरूप
औरं गाबाद मनपाने कल्पाच्या कवा त्याच्या कु ठल्याही भागाच्या के लेल्या कामाच्या
गुणव ेची, कवा त्याच्या मजबुतीची दाियत्व घेतली आहे असे सवलतधारक कु ठल्याही
ीस अिभवेदन करणार नाही. या कराराच्या तरतुदीनुसार कल्पाच्या कवा
त्याच्या कु ठल्याही भागाच्या तांि क सुसाध्यता, पिरचालन योग्यता व िव ासाहर्ता
याब ल सवलतधारक पूणर्पणे जबाबदार असेल.
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१६)

ितिनयु ीवरील कमर्चारी

१६.१ तीिनयु ीच्या व मोबदल्याच्या शत .
अ) औरं गाबाद मनपाच्या ितिनयु ी वरील सेवेच्या शत च्या व कालावधीच्या
अधीन राहून, ितिनयु ीवरील कमर्चारी कल्पावर, औरं गाबाद मनपा मधून
त्यांची सेवािनवृ ी, कवा या सवलतीच्या कालावधीची समा ी कवा हा करार
समा होईपयत, यापैकी जे थम होईल त्या कालावधीपयत पाखरले जातील व
कलम १६ अमलात आणण्यासाठी औरं गाबाद मनपा त्यांच्या कमर्चाऱ्यांकडू न
संमती ा करे ल
आ)

ा कालावधीमध्ये ितिनयु ीवरील कमर्चारी हे औरं गाबाद मनपाचे कमर्चारी
असतील, पण सवलतधारक, ते औरं गाबाद मनपाकडू न त्यांना त्यांचे कमर्चारी
म्हणून असतानाचे फायदे म्हणून जे मूळ वेतन, भिवष्य िनवार्ह िनधी, वै कीय
सुिवधा व इतर फायदे ितिनयु ीवरील कमर्चारी म्हणून देय असतील, अशी
र म त्यां कमर्चाऱ्याना देईल. त्यािशवाय िनयत िदनांकानंतर , ितिनयु ीवरील
कमर्चाऱ्यांचे उ वलेले कु ठलेही दावे व उ रदाियत्व सवलतधारकाकडू न त्यांच्या
खचार्ने चुकते के ले जातील. कु ठलाही संशय टाळण्यासाठी येथे हे स्प के ले जाते
की िनयत िदनांकाआधी, ितिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांचे उ वलेले कु ठलेही दावे
व उ रदाियत्व मनपाकडू न त्यांच्या खचार्ने चुकते के ले जातील. ितिनयु ीवरील
कमर्चाऱ्यांच्या मोबाद्ल्यातील वािषक वेतनवाढीचा खचर् लागू असलेल्या
काय ा माणे सवलतधारक सोसेल. हे स्प के ले जाते की िनयत िदनांकापूव
ितिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांना देय असलेल्या कमर्चाऱ्यांच्या फाय ाच्या कवा
मोबदल्याच्या रकमा औरं गाबाद मनपा देईल व सवलतधारकाला फ

िनयत

िदनांकानंतरच्या कालावधीसाठी, मग त्या िनयत िदनांकानंतर देय झालेल्या
असल्या तरीही, देय असलेल्या रकमा संबंधी उ रदाियत्व राहील.
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इ) सवलतधारक वेळोवेळी ितिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांचा त्याभरण अहवाल सुपूदर्
करे ल, जेणेकरून मनपा त्यांच्या सेवा पुिस्तके त त्याची न द करे ल.
ितिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांच्या बेिशस्त कवा िनष्काळजीपणामुळे काही आिथक
/ पिरचालन उ रदाियत्व उ वल्यास, सवलतधारक मनपा कडे अशा
कमर्चाऱ्यािवरु

दंडात्मक कारवाई करण्याची िशफारस करू शके ल व औरं गाबाद

मनपा अशा तीिनयुकी वरील कमर्चाऱ्यािवरु
ई) ितिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांच्या सेवाशत

उिचत कारवाई करे ल.

ा लागू असलेल्या काय ा माणे

असतील. या काय ांमध्ये वािषक वेतनवाढ, बढती यांचा समावेश आहे, पण ते
तेव
उ)

ापुरतेच मयार्िदत नाही.

ितिनयु ीवरील कमर्चारी कल्पावर, औरं गाबाद मनपा मधून त्यांची
सेवािनवृ ी, कवा या सवलतीच्या कालावधीची समा ी कवा हा करार समा
होईपयत, यापैकी जे थम होईल त्या कालावधीपयत काम करतील. अशा
िनवृ ी नंतर त्याची पुनिनयु ी वा त्याच्या बदल्यात कोणास घेणे हा
सवलतधारकाचा अिधकार राहील

ऊ) ितिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांना महारा जल ािधकरण मंडळाने १८ एि ल
१९९५ रोजी नेमलेल्या व वेळोवेळी दुरुस्त व बदल के लेल्या “जल िवभागातील
कमर्चाऱ्यांचा भाग व दाियत्व ” माणे भाग व दाियत्व असेल
१६.२ सवलतधारकाने तीिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांना नोकरी देण्याबाबत
कु ठलीही शंका न येण्यासाठी येथे हे िनसंिदग्धपणे स्प के ले जाते की
अ) सवलतधारकाने तीिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांना नोकरी देण्याबाबत कु ठलाही
आक्षेप नाही.
आ) पण जर तीिनयु ीवरील कमर्चाऱ्यांने सवलतधरकाकडे सवलतीच्या काळात
नोकरी स्वीकारल्यास ( म्हणजेच तो तीिनयु ीवरील कमर्चारी न रािहल्यास)
तो औरानागाबाद मनपाचा कमर्चारी असणार नाही.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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इ) अनुसूची १३ मध्ये यादी के लेले िविश

कमर्चारीच फ

ितिनयु ीवरील

कमर्चारी असतील.

१७ बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीतील जबाबदाऱ्या
१७.१ रे खांकने
वािणिज्यक परीचालनाच्या िदनांकाच्या ९० (नव्वद) िदवसांचे आत, सवलतधारक औरं गाबाद
मनपा कडे त्यक्ष बांधलेल्या ( कवा पुनवर्िसत ) सुिवधांचे परावतर्न असलेली रे खांकने ३
त मध्ये औरं गाबाद मनपाला सादर करावयाची आहेत.
१७.२ बांधकाम व पुनवर्सनाच्या जबाबदाऱ्या
उभय पक्ष कराराच्या कलम १८ चे नुसार जे बांधकाम व पुनवर्सन संदभार्तील सवर् कायार्चे
संबंधातील संबंध जसे िनरीक्षण, पूणर्त्व, बदल, मोजमाप, मूल्यमापन व अन्य अशा बाबी
अनुशािसत करते, त्याच्या आवश्यकतांचे पालन करतील.
१७.३ वािणिज्यक पिरचालन िदनांक पूवर् सेवा पातळी आवश्यकता
बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीमध्ये सवलतधारक कल्पाचे पिरचालन व देखभाल करे ल व
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा सेवा क्षे ातील अंितम उपयोगकत्याना वािणिज्यक पिरचालन
िदनांक पूवर् सेवा पातळीवर होण्याची काळजी घेईल.
१७. ४ वािणिज्यक पिरचालन िदनांक पूवर् सेवा चाचणी आवश्यकता
बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीमध्ये सवलतधारक अनुसूची १४ मध्ये नमूद के ल्यानुसार
पाण्याच्या गुणव ेच्या चाचण्या घेईल.
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१७.५ बेकायदेशीर जोड िनयिमत करणे
लागू काय ाच्या अधीन राहून, बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी मध्ये सवलतधारक शक्यतोवर ,
बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजनेनुसार पुरवठा क्षे ातील बेकायदेशीर जोड, िनयिमत करतील.
लागू काय ाच्या अधीन राहून, सवलतधारकाने िवनंती के ल्यास औरं गाबाद मनपा असे
बेकायदेशीर जोड िनयिमत करण्यासाठी रास्त साहाय्य करे ल.
१७.६ बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीमध्ये औरं गाबाद मनपा तफ करावयाची काय
अ) बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीमध्ये सवलतधारक
i.

वािणिज्यक पिरचालन िदनांक पूवर् जोड व तोड कायर्प तीनुसार पुरवठा क्षे ातील
कु ठल्याही आवाराला िपण्या योग्य पाण्याचा पुरवठा जोडू , तोडू कवा बदलू शकतो.

ii.

औरं गाबाद मनपा च्या वतीने व त्यांनी पुरिवलेल्या संरुपानुसार वािणिज्यक पिरचालन
िदनांक पूवर् शुल्काच्या आधारावर अंितम उपयोगकत्यावर ि मािसक देयके काढेल.

iii.

कलम २२.२ नुसार औरं गाबाद मनपा च्या वतीने अंितम उपयोगकत्याकडू न उपयोग
शुल्काची वसुली करतील.

iv.

िनयत िदनांका पुव औरं गाबाद मनपाला देय असलेल्या अंितम उपयोगकत्याकडू न
पाण्याच्या देयकांची थकबाकी वसूल करणार

सवलतधारक, वरील कलम १७.६ मधील काय औरं गाबाद मनपाच्या वतीने हा करार व लागू
काय ाच्या शत वर हाती घेईल. उपयोग शुल्क न भरल्यास सवलतधारक जल उपिवधीच्या
तरतुदीनुसार कारवाई करे ल. पाणीजोड तोडण्याच्या बाबतीत औरं गाबाद मनपा
सवलतधारकाला पोलीस संरक्षण िमळण्यासाठी सवर् शासकीय िनिम त्वाकडे साहाय्य करे ल.
आ ) बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी दरम्यान, औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला, अनुसूची ८
मध्ये तपशीलवार िदल्या माणे, िनयत िदनांकापूव च्या कालावधी साठीची औरं गाबाद
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मनपाला देय असलेली पाण्याची थकबाकी अंितम उपयोगकत्याकडू न वसूल करण्यापोटी
ोत्साहन भ ा दान करे ल .

१८ ) बांधकाम व पुनवर्सनाचे कायर्
१८.१ सामान्य
सवलतधारक या करारातील तरतुदी, बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना, कल्पाचे
मैलाचे दगड, कल्पा िविश

बाबी व स्वतं अिभयंत्याच्या भाष्य / अिभ ाया नुसार

कल्पा सुिवधांच्या बांधकाम व पुनवर्सनाचे कायर् पार पाडेल.
१८.२ बांधकाम व पुनवर्सन कायार्वर देखरे ख व िनगराणी ठे वणे
बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी मध्ये सवलतधारक कल्पा सुिवधेवरील बांधकाम व
पुनवर्सनाच्या कामाचा मािसक गती अहवाल औरं गाबाद मनपा व स्वतं अिभयंता
यांना सादर करतील.
१८.३ स्वतं अिभयंत्याचा भाग
अ) स्वतं अिभयंता

ा करारामध्ये नमूद के लेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडेल.

आ) या करारानुसार व औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांनी स्वतं
अिभयंत्याच्या िनयु ीकिरता मान्य के लेल्या कायर्कक्षेनुसार, स्वतं अिभयंता
i.

बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी मध्ये दर दोन आठव

ांनी कवा स्वतं

अिभयंत्याना योग्य वाटेल अशा योग्य कालावधीने कल्पाच्या जागेचे
िनरीक्षण करतील
ii.

बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजने नुसार कल्पाचे टप्पेपूणर् झाले आहेत
काय, कल्पा िविश

गुणव ा व कल्पा सुिवधांचे पिरचालन हे सेवा

पातळी करारानुसार होत आहे काय, याचे परीक्षण करतील.
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इ) कलम १८.३ (आ) मधील अपेक्षेनुसार कल्पा सुिवधांचे परीक्षण करण्यासाठी
स्वतं अिभयंता सवलतधारकाच्या खचार्ने कल्पातील टप्पा पूणर् झाला आहे
अथवा नाही हे तपासण्यासाठी कल्प सुिवधा तपासू शकतात.
१८.४)

कल्पा सुिवधांचे माणीकरण

अ) सवलतधारक हा बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना, कल्पाचे टप्पेव कल्प
िविन द नुसार कल्पा सुिवधांच्या पुनवर्सन, िवकास, अंमलबजावणी, सुरवात,
चाचणी व ीयान्वायान करणेसाठी जबाबदार राहील.
आ) वरील (अ) च्या अधीन राहून, स्वतं अिभयंता कल्पाच्या त्येक टप्प्यासंदभार्त
पूणर्त्वाचा दाखला देईल.
इ) कल्प सुिवधांचे माणीकरण हे बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना, कल्पाचे
टप्पेयामध्ये नमूद कायर्प ती व वेळेच्या मयार्दन
े ुसार होईल.

कल्प सुिवधांचे

माणीकरणाची सुरवात करण्यापूव सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपा व स्वतं
अिभयंता यांना कमीतकमी ३० (तीस) िदवस आधी सूिचत के ले पािहजे.
ई) कल्पा सुिवधांच्या माणीकरणासाठी व चाचणीसाठी लागणारे सािहत्य व त्याचा
खचर् सवलतधारक सोसेल.
उ) औरं गाबाद मनपाच्या पूवर् लेखी संमतीने, सवलतधारकाच्या िवनंतीवरून स्वतं
अिभयंता, कल्पा सुिवधांचे काम पूणर् झालेले नसले आिण / कवा कल्प सध्या
सेवा पातळी कराराच्या आवश्यकता पूणर् करीत नसला तरीही सवलतधारकाला
पिरचालन व देखभाल कालावधीच्या जबाबदाऱ्या कवा त्याचा काही भाग सुरु
करण्याची परवानगी िदली जावी असा कायार्त्मक पूणर्त्वाचा दाखला देऊ शकतील.
अशा ामािणकरणाला “अंशतः वािणिज्यक पिरचालन िदनांक” असे संबोधले
जाईल.
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ऊ) सवर् टप्पेपूणर् झाल्याचे मािणत झाल्यावर स्वतं अिभयंता वािणिज्यक पिरचालन
िदनांकाचे माणप जरी करतील.
ऋ) उपकलम १८.४ (उ) नुसार अंशतः वािणिज्यक पिरचालन िदनांक मािणत
करताना स्वतं अिभयंता त्यांच्या व सवलतधारकाच्या संयु

स्वाक्षरीने िशल्लक

मुद् ांची एक यादी जारी करतील ( िशक्षात्मक यादी ). सवलतधारकाने
िशक्षात्मक यादीतील मु े ,अंशतः वािणिज्यक पिरचालन िदनांक मािणत
झाल्याच्या ९० (नव्वद) िदवसांचे आत पूणर् करावयाचे आहेत. अशा िशक्षात्मक
यादीतील मुद् ांचे पूणर्त्व झाल्याचे स्वतं अिभयंत्यांचे समाधान झाल्यानंतर,
स्वतं अिभयंता सवलतधारकाला अिभयंता वािणिज्यक पिरचालन िदनांकाचे
माणप जरी करतील.
१८.५ कामाशी संबंिधत दोषिनवारक उपाय
बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीमध्ये जर कल्प सुिवधांचे काम हे बांधकाम व पुनवर्सन
कायर् योजना, कल्पाचे मैलाचे दगड, कल्पाचे िविश
यामध्ये नमूद कायर्प ती कवा लागू कायदा व सव

कवा सेवा पातळी करार
म औ ोिगक थांनुसार होत

नसेल तर आवश्यक ते दोषिनवारक उपायांची िशफारस करण्याचा स्वतं अिभयंत्यांना
अिधकार राहील. सवलतधारकाला मनपाच्या कवा स्वतं अिभयंत्यांच्या अशा
िशफारसी मान्य करून आवश्यक ते दोषिनवारक उपाय योजावे लागतील.
१८.६ कल्पाचे टप्पेपण
ू र् करण्यासाठी िवलंब व मुदतवाढ
िवलंबामुळे टप्पेपूणर् होत नसल्यास, टप्पा पूणर् करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी मुदतवाढीचा
लेखी करार के ला असल्यास कवा खालील कारणामुळे िवलंब होत असल्यास (
सवलतधारकाच्या कासुरीमुळे थेट नसल्यास ) मुदतवाढ िमळू शके ल.
अ) सवलतधारकाला त्याच्या हातात नसलेल्या कारणामुळे परवाने िमळण्यात
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आ) कल्प सुिवधांच्या बांधकाम व पुनवर्सन कायार्मध्ये अडथळे आणणाऱ्या सुिवधा ( जसे
वायू निलका, तारे चे खांब ई. ) दूर करण्यात
इ) कल्पामध्ये आवश्यक अशा सािहत्याची काहीच कवा कमी तरतूद असल्यामुळे
ई) अपिरहायर् कारणामुळे
उ) या करारानुसार मनपा कडू न दाियत्व चा भंग झाल्यास
ऊ) बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजनेनुसार कवा कल्प िविश

नुसार काम होत

नसल्यामुळे, स्वतं अिभयंत्याच्या िशफारशीनुसार काम िनलंिबत के ल्यास
ऋ) औरं गाबाद मनपा कवा तृतीय पक्षाच्या एखा ा कृ ती कवा टाळाटाळी मुळे
सवलतधारकाच्या कल्पाच्या जागी जाण्याच्या ह ावर ितकू ल पिरणाम
झाल्यामुळे
ऌ) कलम ३५ नुसार औरं गाबाद मनपा ने हस्तक्षेप के ल्यास
ऍ) कलम ७.३ नुसार कल्प जागी ितकू ल पिरिस्थती असल्यास
ऎ) कामाच्या

ा ीत बदल झाल्यास

ए) काय ात बदल झाल्यास
अशा बाबीमध्ये सम्बंिधत कल्प टप्पा पूणर्त्वाचा कालावधी, स्वतं अिभयंत्याच्या
अिभ यानुसार रास्त मुदतवाढ िदली जाईल, जेणे करून सवलतधारक िवलंब न होता
ज्या पिरिस्थतीत असता, त्या पिरिस्थतीत असेल.

१९ कल्प अनुदान व वािषक पिरचालन मदत अनुदान
१९.१ कल्पा अनुदानाची सामान्य तत्वे
अ) दोन्ही पक्ष याची पोच देतात की औरं गाबाद मनपाला क व महारा ा शासनाकडू न
कल्पास िनधी (िनधी अनुदान ) म्हणून रु ३,९९,५३,००,०००/- ( रुपये तीनशे नव् ाण्णव
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कोटी ेप लाख) ा होणार आहे. दोन्ही पक्ष याचीसु ा पोच देतात की औरं गाबाद मनपाला
हे अनुदान िमळण्यासाठी :i.

औरं गाबाद मनपाला क शासन व महारा ा शासनाने लादलेल्या काही आवश्यकतांचे
पालन करावे लागेल. अशा आवश्यकता

ii.

ा कल्पाशी संबंिधत असतीलच असे नाही.

हा कल्प सवलतधारकाने अिनवायर् कल्प आवश्यकतेनुसार व डीपीआर नुसार
अंमलबजावणी करावयाचा आहे.

आ ) एकदा औरं गाबाद मनपाला क शासन व महारा शासनाकडू न कल्प अनुदान ा
झाल्यावर, औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला अनुसूची ७ मध्ये नमूद के लेल्या वेळ मयार्दन
े ुसार
व रकमांच्या ह यांमध्ये दान करे ल. अनुसूची ७ मध्ये नमूद के लेल्या वेळ मयार्दन
े ुसार व
आधीच्या रकमांच्या ह यांच्या कमीतकमी ८५% िनधीचा उपयोग के ल्यावर व स्वतं
अिभयंत्याने मािणत के लेले कल्प अनुदान उपयोिगता माणप औरं गाबाद मनपाला
िमळाल्यावर, अनुवत ह यांचे दान के ले जाईल. औरं गाबाद मनपा, कल्पा अनुदानाच्या
कोणत्याही ह याच्या ७०% र म उपयोिगत झाल्याचे स्वतं अिभयंत्याने मािणत के ल्यानंतर
तीन िदवसांच्या कालावधीत उपयोिगता माणप क शासनाला व राज्य शासनाला पाठवून
देईल.
वािणिज्यक पिरचालन िदनांकापयत, कल्प अनुदानाच्या त्येक ह यातील ५% ( पाच ट े )
र म िबन ाजी तत्वावर आकिस्मक राखीव िनधी (आकिस्मक राखीव िनधी ) म्हणून ठे ऊन
घेण्याचा अिधकार, औरं गाबाद मनपा राखून ठे वीत आहे.
इ)

ा करारप ातील यासंबंधी कहीही िवचारात न घेता, जर क शासन व महारा शासनाने

औरं गाबाद मनपाला कल्प अनुदान कवा त्याचा काही भाग खालील कारणांमुळे रोखून धरले /
िवलंब के ला
i.

कलम १९.१ (अ)(१) मध्ये वणर्न के लेल्या आवश्यकता औरं गाबाद मनपाने पूणर्
के ल्या नाहीत.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
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ii.

सवलतधारकाने कल्पाची अंमलबजावणी करताना डीपीआर नुसार के ली नाही
व याचे कारण सवलतधारक अिनवायर् कल्पा आवश्या ांचे पालन करीत होता

iii.

कोणत्याही कारणाने क शासन कवा महारा ा शासनाकडे ते आरोिपत होत
असल्यास व औरं गाबाद मनपा व सवलतधरकाकडे कोणत्याही कारणाने आरोिपत
होत नसल्यास

तर औरं गाबाद मनपा कल्प अनुदानातील कवा त्याच्या भागातील असा फरक भरून
काढण्यासाठी आकिस्मक राखीव िनधीतील ठे वलेली र म वापरे ल. जर आकिस्मक राखीव
िनधीतील ठे वलेली र म सु ा हा फरक भरून काढण्यास कमी पडत असेल, तर
सवलतधारकाला हा फरक भरून काढण्यासाठी स्वतःचा िनधी उभारावा लागेल व त्यापोटी
त्याला कलम १९.२ मधील नमूद अनुतोष िमळे ल. असे िवलंिबत अनुदान ा झाल्यानंतर
आकिस्मकता िनधीतून अनुदानातील कवा त्याच्या भागातील फरक भरून काढण्यासाठी

दान

के लेला िनधी समतुल्य पणे त्या िनधीत ठे वला जाईल.
कु ठलीही शंका टाळण्यासाठी येथे हे स्प के ले जाते की सवलतधारकाने कल्पाची
अंमलबजावणी करताना डीपीआर नुसार के ली नाही व याचे कारण सवलतधारक अिनवायर्
कल्प आवश्यकतांचे पालन हे नाही, या कारणाने क

कवा राज्य शासनाने कल्प अनुदान

कवा त्याचा काही भाग खालील कारणांमुळे रोखून धरले / िवलंब के ला तर सवलतधारकाला
ा करारान्वये कु ठलीही सुट िमळणार नाही.
१९.२ कल्प अनुदान िवलंबामुळे अथवा दान न के ल्याने िमळणारा अनुतोष
अ) जर औरं गाबाद मनपा कडू न त्यांच्यावर आरोिपत होणाऱ्या कृ तीमुळ अथवा टाळाटाळीमुळे
कल्प अनुदान दान करण्यात िवलंब झाल्यास
i.

सवलतधारकाला कल्प वेळेत पूणर् करण्यासाठी स्वतःच्या खचार्ने िनधी उभारणी
करावी लागेल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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ii)

औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाने कल्प अनुदानातील कवा त्याच्या काही
भागातील फरक भरून काढण्यासाठी कजार्ऊ घेतलेल्या अशा िनधीवर
जास्तीतजास्त १५% ( पंधरा ट े ) वािषक

ाज अदा करे ल. असे

ाज हे

सवलतधारकाने असे कजर् उचलल्याच्या िदनांकापासून िदले जाईल.
आ ) जर क शासन अथवा राज्य शासनाकडू न त्यांच्यावर आरोिपत होणाऱ्या कृ तीमुळ अथवा
टाळाटाळीमुळे कल्प अनुदान दान करण्यात िवलंब झाल्यास
i) सवलतधारकाला कल्प वेळेत पूणर् करण्यासाठी स्वतःच्या खचार्ने िनधी उभारणी करावी
लागेल.
ii) औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाने कल्प अनुदानातील कवा त्याच्या काही भागातील
फरक भरून काढण्यासाठी कजार्ऊ घेतलेल्या अशा िनधीवर जास्तीतजास्त १५% (
पंधरा ट े ) वािषक

ाज अदा करे ल. असे

ाज हे सवलतधारकाने असे कजर्

उचलल्याच्या िदनांकापासून िदले जाईल.
इ ) औरं गाबाद मनपा कडू न कल्प अनुदान दान करण्यात बांधकाम व पुनवर्सनाच्या
कालावधी पेक्षा जास्त िवलंब झाल्यास व त्यामुळे कल्प अनुपलब्ध झाल्यास,
सवलतधारकाला त्याच्या अशा अितिर

गुंतवणुकीब ल / िनधीब ल भरपाई िमळे ल व

कल्प अनुदानातील फरक भरून काढण्यासाठी गुंतवलेल्या / िनधी घेतलेल्या मु लाएवढी
असेल याची काळजी औरं गाबाद मनपा घेईल. या भरपाईची प त खालील माणे, पण
तेव

ा पूत मयार्िदत नसेल.

i.

औरं गाबाद मनपाने सवलतधारकाला थेट दान कारणे

ii.

उपयोगकतार् शुल्क वाढिवणे ( अंितम उपयोगकत्याना ही िकम्मत देता येत
असल्यास )

iii.

दोन्ही पक्षांनी मान्य के लेल्या अन्य उपायांनी

iv.

सवलतीचा कालावधी जास्तीतजास्त १० वषानी वाढवून

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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v.

वरील ४ उपायांचे संयोगीकरण करून.

१९.३ आकिस्मकता िनधीत ठे वलेल्या रकमेचे दान
बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी संपल्यानंतर औरं गाबाद मनपा आकिस्मकता िनधीत ठे वलेली
र म ४ ( चार) सामन ितमाही ह यांमध्ये सवलतधारकाला दान करे ल
१९.४ वािषक पिरचालन मदत िनधीची सामान्य तत्वे.
अनुसूची १५ मधील तरतुदीनुसार औरं गाबाद मनपा वािषक पिरचालन मदत िनधी दान
करे ल.
२०

ा ीतील बदल

२०.१

ा ीतील बदलाची

अ) औरं गाबाद मनपाला
नसलेल्या अितिर

ाख्या
ा करारामध्ये योजलेल्या व कल्पाच्या

ा ीमध्ये समािव

कामाची तरतूद आवश्यक वाटू शकते.

आ) जर सवलतधारकाला कोणत्याही वेळी असे वाटले की अंितम उपयोगकत्याना उ म सेवा
पुरिवण्यासाठी कवा कल्पाची आिथक क्षमता वाढिवण्यासाठी कवा कायर्क्षम सेवा
पुरिवण्याच्या संबंधाने कोणत्याही कारणास्तव अितिर
सूचना देऊन औरं गाबाद मनपाला अितिर

काम करायला पािहजे, तर लेखी

कामांच्या तरतुदीचा िवचार करावयास लावू

शकतात. (यानंतर याचा उल्लेख “ ा ीतील बदल “ असा के ला आहे )
इ)

ा ीतील कु ठलाही बदल हा कलम २० च्या तरतुदीनुसारच होईल व पिरणामी वाढलेला

खचर् सवलतधारक सोसेल व औरं गाबाद मनपा कलम २० नुसार तो ितपूतर् करे ल
२०.२ औरं गाबाद मनपा ह वाढ हा मानीव
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

ा ी बदल

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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जरी सवलतीच्या कालावधीमध्ये पुरवठा क्षे हे औरं गाबाद मनपाच्या ह ी माणे सीमांिकत के ले
असले तरीही हा करार िनष्पािदत के ल्याच्या िदनांकानंतर औरं गाबाद मनपाच्या ह ीमध्ये वाढ
झाली तरी कल्पाच्या

ा ीत हा मानीव बदल समजून सवलतधारकाला अशा वाढीव ह ीला

सेवा पुरिवल्याब ल वाढीव मोबदला देण्याची प त व कायर् णाली कलम २०.४, २०.५ व
२०.६ माणे असेल.
२०.३

ा ीतील बदलाची कायर् णाली

अ) अ) जर औरं गाबाद मनपाला कलम २०.१(अ) नुसार

ा ीत बदल आवश्यक वाटत

असेल कवा औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाने कलम २०.१.(आ) नुसार स्तािवत
के लेल्या बदलाशी संमत असेल तर औरं गाबाद मनपा सवलतधारक व स्वतं अिभयंता
यांना

ा ीतील बदलामुळे अपेिक्षत कायर् व सेवा यांचा रास्त तपशील देईल.

(“ ा ीतील बदल “ सूचना )
आ) अशी

ा ीतील बदलाची सूचना ा झाल्यानंतर, सवलतधारक महानगरपािलका व

स्वतं अिभयंता यांना पुरेशी काळजी घेऊन त्याच्या समथर्नाथर् ाथिमक कागदप ांसह
खालील मािहती पुरवतील
i.

जर स्तािवत कायर् कवा सेवा बांधकाम कालावधीत करावयाचे असल्यास

ा ीतील

बदलामुळे कल्पातील टप्पेसाध्य करण्यावर होणारा असल्यास, पिरणाम.
ii.

हा

ा ीतील बदल अनुपालन करण्यासाठी सवलतधारकाला येणारा खचर् ( महारा

जीवन ािधकरणाने औरं गाबाद िवभागाकरीता तयार के लेल्या सािहत्य व मजुरीच्या
तत्कालीन चिलत दराची मयार्दा न बाळगता समािव करणे )
iii.

स्तािवत

ा ीतील बदल व त्याचे पिरणाम यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी,

असल्यास, काही पयार्य. त्येक पयार्यामध्ये अंमलबजावणीसाठी लागणारी कमत व
वेळ, कामातील बदलामुळे काम ठप्प होण्याच्या तपशीलासह, यांचा पुरेशा तपशील
नमूद करणे आवश्यक आहे.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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इ) जर औरं गाबाद मनपा ने

ा ीतील बदलास सुरवात के लीच, तर स्वतं अिभयंत्याने

रास्त म्हणून मािणत के लेल्या मयार्दत
े , कलम २०.३ (आ) मध्ये नमूद के लेल्या
मािहतीच्या व कागदप ांच्या पूतर्तेच्या खचार्ची पिरपूत औरं गाबाद मनपा
सवलतधारकाला करे ल.
ई) कलम २०.३ (इ) मध्ये नमूद मािहती व कागदप े ा झाल्यानंतर, स्वतं अिभयंता,
औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांच्याशी सल्लामसलत करून

ा ीतील बदलाच्या

अशा िवनंतीचे िनधार्रण व खातरजमा (वेळाप क व कमत यांच्यावरील पिरणाम
समािव ) करतील, व उपकलम २०.३(आ) मध्ये नमूद के लेली मािहती ा झाल्यापासून
९० (नव्वद) िदवसांचे आत स्तािवत

ा ीतील बदलावरील आपला अहवाल

औरं गाबाद मनपाला सादर करतील. जर औरं गाबाद मनपाने

ा ीतील बदल पुढे

न्यावयाचे ठरिवले, तर ते सवलतधारकाला
i.

कलम २०.३ (आ) ( iii) मध्ये नमूद पयार्यांपैकी िनवडलेला पयार्य

ii.

अितिर

काम असल्यास,

ा ीतील बदलासाठी मोबदल्याची स्तािवत प त.

कळवतील.
उ) स्वतं अिभयंता, कलम २०.४ च्या अधीन राहून, महारा जीवन ािधकरणाने
औरं गाबाद िवभागाकरीता तयार के लेल्या सािहत्य व मजुरीच्या तत्कालीन चिलत
दराच्या आधारावर कमत ठरवून देतील. जर

ा ीतील बदलतील काही बाबी

महारा जीवन ािधकरणाने औरं गाबाद िवभागाकरीता तयार के लेल्या सािहत्य व
मजुरीच्या तत्कालीन चिलत दरात नमूद के ल्या नसतील तर स्वतं अिभयंता चिलत
बाजारभावावर आधािरत त्या बाब ची कमत ठरवतील.
ऊ) कलम २०.३ (आ) ( iii) मध्ये नमूद पयार्यांपैकी पयार्य िनवडल्यानंतर व काम पूणर्
करण्यासाठी मोबदल्याची प त ठरिवल्यानंतर, औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला
ा ील बदल हाती घेण्यासाठी कायार्दश
े जारी करे ल. (“ ा ीतील बदल आदेश” ).
ऋ) ा ीतील बदल आदेश दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असेल.

ा ीतील बदल आदेशाच्या

अंमलबजावणीतील कमत व वेळ याबाबतीतील वादाचा िवचार न करता,
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु
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सवलतधारकाने
िनणर्य होईतोवर,

ा ीतील बदल आदेशानुसार काम पुढे न्यावयाचे आहे.

ा वादाचा

ा ीतील बदल आदेशानुसार काम पूणर् झाल्यानंतर, औरं गाबाद

मनपा सवलतधारकाला. स्वतं अिभयंत्याने रास्त म्हणून मािणत के लेली िकम्मत
अिधक सवलतधारकाने दावा के लेली र म व स्वतं अिभयंत्याने रास्त म्हणून मािणत
के लेली िकम्मत यामधील फरकाच्या अध र म, एवढी र म दान करे ल. अंितम
समायोजन कलम ३७ नुसार नमूद वाद िनमुर्लन कायर् णालीनुसार वाद िनमुर्लन
झाल्यावर के ले जाईल.
२०.४

ा ीतील बदलाब ल मोबदला

कलम २०.३ (ऊ) काहीही नमूद के ले असले तरी, सवलतधारकाला
िमळणारी मोबदल्याची र म ही,

ा

ा ील बदलाब ल

ा ीतील बदलामुळे सवलतधारकाला

ा ीतील

बदलािशवाय, एरवी िमळणाऱ्या अंतगर्त नफा दरावर काहीही पिरणाम होणार नाही, अशा
प तीने ठरिवली जाईल.
२०.५

ा ीतील बदलामुळे कल्प खचार्तील बचत.

ा ीतील बदलामुळे कल्प खचर् कमी झाल्यास सवलतधारक कमी झालेल्या खचार्च्या
माणात कल्प अनुदान औरं गाबाद मनपाला परत करे ल. ( म्हणजेच

ा ीतील बदलामुळे

कल्प खचर् ३% (तीन ट े ) कमी झाल्यास सवलतधारक ३% (तीन ट े ) कल्प अनुदान
औरं गाबाद मनपाला परत करे ल.)
२०.६
अ)

ा ीतील बदलाब ल मोबदला
ा ीतील बदलाब ल औरं गाबाद मनपाने सवलतधारकाला

ावयाच्या मोबदल्याची प त

दोन्ही पक्ष, कलम २०.३ ( ऊ), २०.३(उ) व २०.३ (ॠ) माणे व ती कलम २०.४ च्या
आवश्यकता पूणर् करे ल, अशा प तीने ठरवतील. या भरपाईची प त खालील माणे, पण
तेव

ा पूत मयार्िदत नसेल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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i.

औरं गाबाद मनपाने सवलतधारकाला थेट दान कारणे

ii.

उपयोगकतार् शुल्क वाढिवणे ( अंितम उपयोगकत्याना ही िकम्मत देता येत असल्यास )

iii.

दोन्ही पक्षांनी मान्य के लेल्या अन्य उपायांनी

iv.

सवलतीचा कालावधी जास्तीतजास्त १० वषानी वाढवून

v.

वरील ४ उपायांचे संयोगीकरण करून.

अ) औरं गाबाद मनपान सवलतधारकाला

ावयाच्या मोबदल्याची प त कलम २०.३ (

ऊ), २०.३(उ) व २०.३ (ॠ) माणे आहे व ती कलम २०.४ मधील मोबदल्याच्या
तत्वाची अपेक्षा पूणर् होईल,

ाची काळजी घेईल.

आ) ा ीतील बदलाचे काम पूणर् झाल्यावर, औरं गाबाद मनपाला कामातील अचूकता
ठरिवण्यासाठी रास्तपणे पुरेशी असेल, असे कागदप ासह िववरण, सवलत धारक
औरं गाबद मनपाला सादर करे ल.
२१ पिरचालन व देखभाल कालावधीतील जबाबदाऱ्या
२१.१ देखभाल व दुरुस्ती
अ) सवलतधारक पिरचालन व देखभाल कालावधी मध्ये कल्प सुिवधांचे सव

म

औ ोिगक थांनुसार परीचालन व देखभाल करे ल व सेवा पातळी कराराच्या
आवश्यकता पूणर् करण्यासाठी चांगले काम करण्याच्या अवस्थेत ठे वेल व सवलत
कालावधी संपल्यानंतर वा करार आधी समा झाल्यास, त्या, कलम ३४ .६
नुसार व त्याचा वापर लक्षात घेता सामान्य झीज व खराबी लक्षात घेऊन,
चांगल्या कायार्वस्थेत असतील, याची काळजी घेईल.
आ) सवलतधारक त्या यं णेचे उपयोगी आयुष्य समा होण्याआधी स्वखचार्ने त्याच्या
बदल्यात नवीन यं णा बसिवण्याच्या दृ ीने िनयोजन करे ल व सव
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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औ ोगीक थांनुसार तशी बसवेल. कल्पाचा कु ठलाही भाग गहाळ, नुकसान वा
न झाल्यास तो स्वखचार्ने त्विरत काळजीपूवर्क दुरुस्त करे ल अथवा बदल्यात
दुसरा बसवेल
इ) अनुसूची १४ मध्ये नमूद के ल्या माणे पाण्याच्या गुणव ेवर देखरे ख करण्यासाठी
सवलतधारक स्वखचार्ने

ोत, पिरष्करण व िवतरण णालीतून पाण्याचे नमुने

गोळा करून त्याची चाचणी करे ल.
२१.२ पिरचालन व देखभाल कालावधीत िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा
पिरचालन व देखभाल कालावधीच्या त्येक िदवशी सवलतधारक सेवा पातळी आवश्यकतेनुसार
पुरवठा क्षे ातील अंितम उपयोगकत्याना िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करे ल. िपण्यायोग्य
पाण्याची टंचाई असल्यास सवलतधारकाने घरगुती पुरव

ाला थम ाधान्य िदले पािहजे.

२१.३ पिरचालन व देखभाल कालावधीत औरं गाबाद मनपा तफ करावयाची काय
अ) पिरचालन व देखभाल कालावधी दरम्यान सवलतधारक
i.

जोड व तोड कायर् णाली नुसार पुरवठा क्षे ातील कोणत्याही आवराला
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा जोडणे तोडणे कवा कमी जास्त करणे.

ii.

अंितम उपयोगकत्याना दरमहा िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा के ल्याब ल िबजके
जारी करणे.

iii.

ा िबजाकांचे मूल्य अनुसूची १६ माणे मोजले जाईल.

कलम २२.२ नुसार औरं गाबाद मनपाच्या वतीने अंितम उपयोगकत्याकडू न
उपयोग शुल्काची वसुली करणे.

आ) वरील कलम २१.३ (अ) नुसार सवलतधारकाने करावयाची काय औरं गाबाद मनपा
तफ या कराराच्या अटी व शत अनुसार व लागू काय ाच्या आवश्यकतेनुसार हाती
घ्यावयाची आहेत.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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इ) सवलतधारकाने िवनंती के ल्यास औरं गाबाद मनपा, सवलतधारक हाती घेत असलेल्या
तोड कायार्मध्ये रास्त साहाय्य करे ल. अशा सहाय्यामध्ये सुरक्षा पुरिवणे समािव असेल,
पण ते तेव

ापुरते मयार्िदत असणार नाही.

२१.४ पाण्याच्या दानासाठी िबजके
वािणिज्यक पिरचालन िदनांको र, सवलतधारक अनुसूची १७ मध्ये नमूद के लेल्या प ती नुसार
औरं गाबाद मनपावर के लेल्या पाणी पुरव

ासाठी दरमहा िबजक काढेल.

२१.५ आिथक व कल्प मािहती.
सवलतधारक वेळोवेळी स्वतं अिभयंता, स्वतं िहशेब तपासनीस, औरं गाबाद मनपा व
औरं गाबाद मनपाच्या िनदशांवरून औरं गाबाद मनपाचे सल्लागार कवा कलम २१.५
(ऊ ) च्या बाबतीत कु ठल्याही लागू तृतीय पक्षास , खालील कागदप े व मािहती
वेळोवेळी खालील उल्लेिखत कालांतराने सादर करे ल
अ) आिथक मािहती
i.

सवलतधरकाचे आिथक वषर् समा झाल्यानंतर १८० (एकशे शी ) िदवसांचे
आत वािषक लेख परीक्षण के लेले िहशेब (लागू काय ाला अनुसरून )

ii.

ैमािसक अपिरिक्षत आिथक प के (लागू काय ाला अनुसरून ) असा कालावधी
समा झाल्यावर ३० (तीस ) िदवसांचे आत.

iii.

कलम २१.४ माणे पाणी पुरव

ाचे त्येक िबजक

iv.

सवलतधारकाच्या कवा कल्पाच्या आिथक पिरिस्थती मध्ये काही महत्वाचे
बदल झाले असल्यास , ते झाले असल्यास त्विरत.

v.

कलम १८.२ नुसार बांधकाम व पुनवर्सन कायार्शी संबंिधत, बांधकाम कायार्च्या
गतीचा समावेश असलेले सवर् अहवाल, अिधसूचना व मािहती.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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vi.

अनुसूची १८ नुसार पिरचालन व

वस्थापन कायार्शी संबंिधत, परीचालन

कायार्च्या गतीचा समावेश असलेले सवर् अहवाल, अिधसूचना व मािहती.
आ) अितिर

मािहती

औरं गाबाद मनपा स्वतं अिभयंता, व स्वतं िहशेब तपासनीस, यांच्या पैकी
कोणीही कल्पाची देखरे ख करण्यासाठी रास्त िवनंती करून काही मािहती
मािगतल्यास, गोपनीयतेच्या कतर् ाचे आधीन राहून सवलतधारक ती सादर
करे ल.
इ) अंदाजप क
त्येक आिथक वष्यार्च्या सुरवातीला सवलतधारक
i.

त्याने मागील आिथक वषार्मध्ये पत्करलेला कवा के लेला खचर्

ii.

आिथक वषार्मध्ये अंदािजत भावी खचर् .

याचे िववरण औरं गाबाद मनपा स्वतं अिभयंता, व स्वतं िहशेब तपासनीस
यांना सादर करे ल.
ई)

कल्पाची व महत्वाची करापर् े.
i.

सवलतधारक औरं गाबाद मनपाला त्येक कल्पाच्या कराराची (
ितिर

ii.

ा करारा

) त िनयत िदनांकाच्या १० ( दहा ) िदवसांचे आत सादर करील.

सवलतधारक औरं गाबाद मनपाला कल्पाच्या त्येक महत्वाच्या कराराची
त तो करार के ल्याच्या िदनांकाच्या १० ( दहा ) िदवसांचे आत सादर
करील.

उ) पयार्वरणीय व सामािजक िनधार्रण अहवाल
सवलतधारक पयार्वरणीय व सामािजक िनधार्रण अहवाला नुसार औरं गाबाद
मनपाला कवा कोणत्याही तृतीय पक्षाला कोणतेही कागदप ा सादर करे ल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

76

२१.६ सावर्जिनक गाऱ्हाण्यांची सोडवणूक व कटन
अ) सवलतीच्या ि तीय वषार्च्या समा ीपूव सवलतधारक औरं गाबाद मनपाच्या
पयार्वेक्षणाखाली जनसंपकर् कायार्लय चालवेल व ते सवर्काळी सावर्जिनक वेशाकिरता
खुले असेल. अशा कायार्लयामध्ये सवलतधारक िदवसाच्या वेळी कोणत्याही

ीच्या

गाऱ्हाण्यांची न द ठे वण्यासाठी एक न दवही सुरु करे ल. हे स्प के ले जाते की िनयत
िदनांकाच्या कवा जनसंपकर् कायार्लय िनमार्ण के ल्यानंतर, जे आधी असेल ते. पिहली
दोन वष औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक हे संयु रीत्या सावर्जिनक गाहर्ण्यांची
सोडवणूक करण्याच्या सध्याच्या प तीचे संयु
आ) त ार न दणी पुस्तक हे सुरिक्षतरीत्या ब

वस्थापन करतील.

के लेले असले पािहजे व जनसंपकर् कायार्लया

मध्ये योग्य अिभराक्षेत ठे वले पािहजे. त ार न दणी पुस्तकाच्या त्येक पृ ाला व
त्यातील त्येक त ारीला सु ा मांक िदले गेले पािहजेत. त ार न दिवल्यानंतर २४
(चोवीस ) तासात त ार करणाऱ्याला अशा कायार्लयाकडू न त ारीचा मांक व तारीख
असणारी पावती िदली जाईल ज्याचा त ारदार पुढील प

वहारात कवा दा ात

उपयोग करु शकतो. त ार न दवही मध्ये, त ार मांक, तारीख, त ार करणाऱ्याचे
नाव व प ा, त ार, व सवलतधारकाने त्यावर के लेली कारवाई इत्यािद योग्य असे
रकाने असावेत,पण ते तेव

ापुरते मयार्िदत असावेत असे नाही.

इ) कलम २१.६(ऊ) मध्ये काय तरतूद आहे याचा िवचार न करता, सवलतधारक त ार
न ाहीचे रोजच्या रोज िनरीक्षण करून त ारीत मांडलेल्या त्येक गाऱ्हाण्याचे ३
(तीन) िदवसांमध्ये िनराकरण करून त्याची थोडक्यात न द “के लेली कारवाई”

ा

रकान्यामध्ये िलहील व त ारदाराला योग्य ते उ र पाठिवले जाईल.
ई) सवलतधारक ाहकांना त्यांचे खाते व िबजक पाहता येईल व त ार न दिवता येईल
असे औरं गाबाद मनपा तफ िनयंि त संकेतस्थळ िनमार्ण करे ल.

ा संकेतस्थळावर

ाहकांना उपयोगी बाबी सेवा पातळी आवश्यकता सु ा तपशीलवारपणे न दिवलेल्या
असतील.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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उ) सवलतधारक त्येक मिहन्याला ज्या त ारी न दिवलेल्या आहेत अशा त ार न ाहीच्या
पृ ांची छाया त औरं गाबाद मनपाला पाठवेल. औरं गाबाद मनपा त्यांच्या
स्वेछािधकारात त ारीचे समाधानकारक िनराकरण होण्याचे दृ ीने योग्य अशी कारवाई
करण्याचे िनदश त ारदाराला देऊ शकतात.
२१.७ सवलतधारकाच्या इतर जबाबदाऱ्या
अ) सवलतधारक
व सव

ा करारातील जबाबदाऱ्या पार पाडताना लागू असलेल्या सवर् काय ाचे

म औ ोिगक थांचे पालन करे ल.

आ) सवलतधारक सवर् शासकीय िनिमतत्वांना त्यांची कतर् े िनभावण्यासाठी, ज्यामध्ये
कल्पाची बांधकाम, पिरचालन , देखभाल व

ा करारातील तरतुद चे व लागू

काय ातील तरतुद चे पालन करण्यातील गती तपासण्यासाठी कल्पाच्या जागेला
भेट देणे समािव आहे, रास्त वेळेला रास्त वेश देईल.
इ) सवलतधारक स्वतं अिभयंता व लेखापरीक्षक यांना त्यांची कल्पाशी संबंिधत कतर् े व
जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सवर् मदत करे ल.
ई) सवलतधारक करारात अन्यथा तरतूद असल्यािशवाय, वीज, इं धन, दूरध्वनी, व इतर
सुिवधा वापरण्यासाठी व त्याचा भरणा करण्यासाठी त्या त्या िधकारायांना थेट
जबाबदार राहील
उ) ा कल्पा सुिवधाचे पिरचालन व देखभाल करण्यासाठी सवलतधारक अहर्ताधारक व
कु शल कमर्चारी नेमू शके ल.

चिलत काय ाशी सुसंगत असल्यास,सवलतधारक त्याला

योग्य वाटतील त्या सेवाशत ठरवायला मुखत्यार आहे.
ऊ) सवलतधारक आिथक कराराच्या सवर् जबाबदाऱ्या पूणर् करे ल.
ऋ) कल्प कं ाटदाराशी होणाऱ्या
कवा सवलतधारकाने

त्येक कल्प करारामध्ये, हा करार समा झाल्यास

ा करारामध्ये कसूर के ल्यास, त्याच्या जागी औरं गाबाद मनपा

कवा त्यांची नामिनदिशत

ी, त्या ऐवजी स्वतःला ठे वू शकतील याची काळजी

सवलतधारक घेईल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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ऌ)सवलतधारक औरं गाबाद मनपाच्या लेखी पूवर्परवानगीिशवाय कु ठल्याही कल्प
करारातील कल्प कं ाटदाराची सेवा कवा / आिण वचनबंध समा करणार नाही (
कवा बदलणार नाही).
ऍ) सवलतधारक, आवश्यक असल्यास ज्या सेवा पोलीस िवभाग वा अन्य शासकीय
िनिमतत्वा कडू न घेईल वा र म दान करून उपलब्ध होतात त्या सवर् रकमांचे दान
करे ल.
ऎ) सवलतधारक औरं गाबाद मनपाच्या पूवर्परवानगीिशवाय कल्पाच्या कोणत्याही जागी
वािणिज्यक जािहरात करण्यासाठी वापरू देणार नाही. अशा जािहरात पासून िमळणारे
सवर् उत्प औरं गाबद मनपाच्या वेळोवेळी अमलात असलेल्या जािहरात धोरणानुसार
िवभागून घेतले जातील.
२२

उपयोगकतार् शुल्क

२२.१ उपयोगकतार् शुल्क नमूद करणे
अ) अंितम उपयोगकत्याकिरता अनुसूची १६ माणे उपयोगकतार् शुल्क नमूद के ले जाईल
याची काळजी औरं गाबाद मनपा घेईल.
आ) जर औरं गाबाद मनपाने नमूद के लेले उपयोगकतार् शुल्क हे अनुसूची १६ मध्ये मनपाने
मान्य के लेल्या शुल्कापेक्षा कमी असेल, तर औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला त्यांनी
त्यक्षात नमूद के लेले उपयोगकतार् शुल्क व अनुसूची १६ मध्ये मान्य के लेल्या शुल्कातील
फरक दान करे ल.
२२.२ उपयोगकतार् शुल्काची वसुली
अंितम उपयोगकत्याकडू न वसूल झालेले सवर् उपयोगशुल्क व इतर संबंिधत शुल्के ही औरं गाबाद
मनपाने

ा कारणाकिरता िनधार्िरत के लेल्या खात्यामध्ये भरणा के ले जाईल याची काळजी

सवलतधारक घेईल. (वसुली खाते )
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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वसुली खाते हे िवशेष खाते असेल. भरणा झालेले उपयोगकरता शुल्क हे खालील माणे वापरले
गेले पािहजे :
अ) थम अनुसूची १६ नुसार मान्य के लेल्या पातळीपेक्षा अिधक उपयोगकतार् शुल्क याबाबत
औरं गाबाद मनपाला देय असलेली र म
आ) दुसरे , ितिनयु ी वरील कमर्चारी, वीज व अपिरष्कृ त पाणी याब ल औरं गाबाद
मनपाला देय असलेली र म, वसुली खात्यातून दान के ली जाईल.
इ) सवलतधारकाच्या ऋणकोनी िविन द के लेली र म

ा वसुली खात्यात भरणा के ली

गेली पािहजे
२४ टँकर ारे व अि शामक िवभागाला पुरवठा.
अ) सवलतधारकाला हे मान्य आहे की पाणी ही एक आवश्यक वस्तू आहे व कल्पाचे
पिरचालन िनलंिबत झाल्यास, पाणी पुरव

ाच्या यं णेत कवा त्याच्या काही भागात

िबघाड झाल्यास , एखादी आणीबाणीची पिरिस्थती उ वल्यास कवा एखा ा
अपिरहायर् घटनेच्या पिरिस्थतीत, सवलतधारक पुरवठा क्षे ातील सवर् उपयोगकत्याना,
रास्तपणे शक्य असेल ितथे, िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा टँकर माफर् त करे ल.
आ) सवलतधारक पुरवठा क्षे ातील सवर् अि शामक दलाच्या कायार्लयांना िपण्यायोग्य
पाण्याचा पुरवठा िनःशुल्क करे ल.
इ) सवलतधारक पुरवठा क्षे ातील औरं गाबाद मनपाच्या सवर् िवभागांना अथवा त्यांच्या
मालकीच्या संस्थांना औरं गाबाद मनपाच्या खचार्ने िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा
िनशुल्क करे ल.
ई) पिरचालन व देखभाल कालावधीमध्ये कल्पाचे पिरचालन िनलंिबत झाल्यास, पाणी
पुरव

ाच्या यं णेत कवा त्याच्या काही भागात िबघाड झाल्यास , एखादी

आणीबाणीची पिरिस्थती उ वल्यास कवा एखा ा अपिरहायर् घटनेच्या पिरिस्थतीत,

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु
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सवलतधारक पुरवठा क्षे ातील सवर् उपयोगकत्याना, रास्तपणे शक्य असेल ितथे,
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा टँकर माफर् त अनुसूची १९ मध्ये नमूद दरानुसार करे ल.
२४ स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस
२४.१ नेमणूक
अ) औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यावर सहमत आहेत की
i.

युिनटी कन्सल्टंट ायव्हेट िलिमटेड यांना स्वतं अिभयंता म्हणून नेमण्यात यावे

ii.

भारतात

वसाय करणारी सनदी लेखाकारांची एखादी नामवंत संस्था, स्वतं

िहशेब तपासनीस म्हणून नेमण्यात यावी.
iii.

औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांनी मान्य के लेल्या स्वतं अिभयंता व िहशेब
तपासनीस यांच्या कायर्कक्षा व

ा करारात नमूद के ल्यानुसार कतर् े , काय, सेवा

व कृ ती हाती घेणे व करणे
आ) स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस यांची नेमणूक ही पारदशर्क स्पधार्त्मक बोली
प तीने के ली जाईल व स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस, ( जशी बाब असेल तसे)
औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यामध्ये िनयु ी करार के ला जाईल.
इ) स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस हे जशी पिरिस्थतीची आवश्यकता असेल
त्या माणे िनयिमत कालब

अहवालाच्या माध्यामातून त्यांचे कायर्, सेवा व कृ ती ारे

औरं गाबाद मनपाला कळवतील. स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस यांच्या
अहवालात औरं गाबाद मनपाला कल्पाची स

िस्थती बाबत िनयिमत व योग्य

मािहती िमळे ल अशा सवर् बाब चा समावेश असला पािहजे. सवर् अहवालांची त
सवलतधारकाला िदली गेली पािहजे.
ई) िजथे असे नमूद के ले असेल की औरं गाबाद मनपा, स्वतं अिभयंता वा िहशेब
तपासनीस यांचा िनणर्य अंितम, बाध्य कवा िनणार्यक असेल ते वगळू न औरं गाबाद
मनपा, स्वतं अिभयंता वा िहशेब तपासनीस यांनी के लेल्या एखा ा िनणर्याशी कवा
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माणीकरणाशी एखादा पक्ष असहमत असल्यास, ह पक्ष असहमती दूर करण्य्च्या दृ ीने
औरं गाबाद मनपा, स्वतं अिभयंता वा िहशेब तपासनीस, जशी बाब असेल तशी यांना
भेटून मतभेद िमटिवण्याचा य करतील. जर अशी बैठक झाल्यावर ३० ( तीस)
िदवसांचे आत मतभेद न िमटल्यास ती बाब कलम ३७ नुसार वाद सोडिवण्या किरता
सोपिवला जाईल.
२४.२ नेमणुकीच्या शत
स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस यांची सूरवातीची नेमणूक ३ (तीन) वषाच्या
कालावधीकिरता असेल. सवलतधारक कवा औरं गाबाद मनपा हे स्वतं अिभयंता व िहशेब
तपासनीस यांच्याकिरता असलेल्या िनयु ी करारा नुसार स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस
यात बदल सुचवू शकतात (जशी बाब असेल तशी ). स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस यांची
नवीन नेमणूक ही पारदशर्क स्पधार्त्मक बोली प तीने के ली जाईल व ही ि या त्येक स्वतं
अिभयंता व िहशेब तपासनीस यांची मुदत संपल्यानंतर मुदत संपलेल्या स्वतं अिभयंता व
िहशेब तपासनीस यांच्याशी असणाऱ्या शत वरच अवलंिबली जाईल.
२४.३ खचर्
अ) सवलतधारक व औरं गाबाद मनपा, स्वतं अिभयंता यांच्या कामाच्या बाबतीत सवर्
रास्त खचर् सारख्या माणात सोसतील व ते
i.

बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी मध्ये कल्प खचार्च्या २.३५ % ( दोन पूणाक
पस्तीस ट े ) अिधक सेवा कर यापेक्षा अिधक नसेल.

ii.

पिरचालन व देखभाल कालावधीमध्ये कल्प खचार्च्या ०.२५% ( शून्य पूणाक
पंचवीस ट े ) अिधक सेवा करा यापेक्षा अिधक नसेल.

आ) सवलतधारक व औरं गाबाद मनपा, स्वतं लेखा परीक्षक यांच्या कामाच्या बाबतीत
सवर् रास्त खचर् सारख्या माणात सोसतील व तो कल्प खचार्च्या ०.१% ( शून्य पूणाक
एक ट ा ) यापेक्षा अिधक नसेल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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इ) सवलतधारक व औरं गाबाद मनपा, स्वतं अिभयंता व िहशेब तपासनीस यांचे मान्यता
िदलेले शुल्क, दोन्ही पक्षांनी मान्यता िदलेल्या रा ीयीकृ त बँकेच्या औरं गाबाद
शहरातील शाखेत दरवष आगाऊ भरला जाईल. उपरोल्लेिखत रकमेवरील वरील
अिजत

ाज हे भिवष्यात शुल्क दान करण्याकिरता वापरले जाईल व औरं गाबाद

मनपा व सवलतधारक यांचा िहस्सा त्या माणे समायोिजत के ला जाईल.

२५ जल दान राखीव िनधी
अ) िनयत िदनाकापासून १५ (पंधरा) िदवसांचे आत, औरं गाबाद मनपा वािषक पिरचालन
समथर्न अनुदानाच्या १.५ (िदड ) पट र म नामवंत बँकेमध्ये याकिरता उघडलेल्या
िवशेष खात्यामध्ये जमा करे ल. (जल दान राखीव िनधी) व ही र म वेळोवेळी अशा
तऱ्हेने वाढवत नेईल की जल दान राखीव िनधीत त्य वेळच्या लागू वािषक पिरचालन
समथर्न अनुदानाच्या १.५ (दीड) पट र म असेल.
आ) सवलतधारक अशा जल दान राखीव िनधीतून अनुसूची २० मध्ये नमूद के लेल्या जल
दान राखीव िनधीच्या शत वर र म काढू शके ल. जल दान राखीव िनधीच्या
परीचालनाच्या शत

ा अनुसूची २० नुसार आहेत याची काळजी औरं गाबाद मनपा

घेईल.
इ) सवलतधारकाने जल दान राखीव िनधीतून जल दान राखीव िनधी करारा नुसार
काढले तर औरं गाबाद मनपा जल दान राखीव िनधी खाते असे काढल्यापासून १५
(पंधरा ) िदवसात जल दान राखीव िनधी पुनःपुत करे ल .
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२६ जल दानाचे पिरगणन
२६.१ जल दानाची पिरगणन
सवलतधारकाला देय असलेले जल दान अनुसूची ८ माणे दर महा गिणत के ले जाईल.
२६.२ जल दानाचे दान
औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला अनुसूची ८ मध्ये नमूद के ल्यानुसार दर मिहना संपल्या
नंतर ७ िदवसांच्या आत वसुली खात्यातून सवलतधारकाने िनदिशत के लेल्या खात्यात अंतिरत
के ले जातील.
२७ वीज शुल्क व जोड
२७.१ कल्पाकिरता वीज िमळिवण्यासाठी औरं गाबाद मनपाचे साहाय्य
औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला कल्पाकिरता सवार्त स्वस्त दराने वीज िमळावी याकिरता
सवर्तोपरी य करे ल. लागू काय ाच्या अधीन राहून,

ा मदतीत, औरं गाबाद मनपाने

कल्पाकिरता स्वतःच्या नावावर वीज जोड घेणे समािव असू शकते, पण ते तेव

ापुरते

मयार्िदत नाही.
२७.२ औरं गाबाद मनपा च्या नावाने वीज जोड.
अ) कल्पाला पुरिवण्यात आलेली वीज ही औरं गाबाद मनपाच्या नावाने असलेल्या वीज
जोडाच्या माध्यमातून असेल तर
i.

वीज िवतरण कं पनी / उपयोिगते कडू न िवजेच्या शुल्काचे बीजक ा झाल्यावर
८ (आठ) िदवसांचे आत, औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला िबजकाची एक त
उपलब्ध करून देईल.
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ii.

दोन्ही पक्षांनी मान्य के लेल्या प ती नुसार
I.

एकतर औरं गाबाद मनपा अशा िबजकाच्या शत नुसार िबजकाची र म
अदा करून सादर र म जल दानातून वजा करून घेईल

II.

अथवा सवलतधारक असे िबजक परस्पर भरणा करे ल.

हे स्प के ले जाते की महारा ा राज्य वीज िनयामक आयोगाकडे (MERC) अथवा इतर
शासकीय िनिम ावा पुढे सवलतधरकाचे ितिनिधत्व करण्याची औरं गाबाद मन्पही
दाियत्व ना ही.
आ) दोन्ही पक्षांनी मान्यता िदलेल्या कायर् णालीचा िवचार न करता, जर औरं गाबाद
मनपाने वीज िवतरण कं पनी / उपयोगीतेला वीज शुल्काचा भरणा के ला नाही,तर
सवलतधारक औरं गाबाद मनपाच्या वतीने िवजेचे शुल्क वीज िवतरकाला परस्पर भरणा
करू शकतो.
इ) एखा ा शासकीय िनिमतत्वाने दोन्ही पक्षातील कलम २७ नुसार असलेली ही

वस्था

अयोग्य ठरिवली व त्यापोटी सवलतधारकाला सवलतकाळात काही नुकसानभरपाई,
शुल्क, खचर् ( पूव च्या कालावधीकिरता देय शुल्क कमीजास्त करणारे िबजक ) कर, दंड,
दान करावे लागले, तर औरं गाबाद मनपाच्या सवलतधारकाला अशी कोणतीही
नुकसानभरपाई, शुल्क, खचर् कर, दंड, देण्यास बांधील राहणार नाही.
ई) खालील उपकलम (उ) च्या अधीन राहून दोन्ही पक्ष हे सु
कल्पाला सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा होणार नाही

पणे मान्य करतात की
ा जोखीमीची, ाधान्य

बोलीदाराने बोली सादर करतेवेळी ती आकिस्मक दाियत्व म्हणून वािषक कल्प
पिरचालन अनुदानात िहशोिबत के ली आहे असे मानले जाईल.
उ) त्याच माणे िवजेच्या दरातील वाढ (यात अनुदानातील कपात समािव )

ा

जोखीमीची, ाधान्य बोलीदाराने बोली सादर करतेवेळी ती आकिस्मक दाियत्व म्हणून
वािषक कल्प पिरचालन अनुदानात िहशोिबत के ली आहे असे मानले जाईल.
त्या माणे िवजेच्या दरात १०% (दहा ट े ) वािषक वाढ झाल्यास, सवलतधारक
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कु ठल्याही सुटीस, नुकसानभरपाई, सवलत कालावधीत वाढ

ा बाब ना ह दार

असणार नाही.
ऊ) औरं गाबाद मनपा करारावर स्वाक्षरी के लेल्या वषार्साठीचा िवजेचा मूळ दर ठरवेल व
सवलतकाळामध्ये तो दरवष १०% ( दहा ट े ) दराने िनदशांिकत करे ल. िवजेचा
खचर् १०% ( दहा ट े ) दराने िनदशांिकत के लेल्या खचार्पेक्षा जास्त असल्यास
औरं गाबाद मनपा तो जास्तीचा खचर् सोसेल.
ऋ) सवलतधारक हसूर्ल व नहर-ए -अंबरी योजनेसह इतर पयार्यी पाण्याच्या

ोता

साठीच्या िवजेचा खचर् सोसेल.
२८ अपिरष्कृ त पाणी
२८.१ कल्पाला अपिरष्कृ त पाण्याचा पुरवठा
अ) औरं गाबाद मनपा आ स्त करीत आहे की सवलतधारक अनुसूची २१ नुसार जायकवाडी
कल्प जलाशयातून ितवष ११३.२८ (एकशे तेरा पूणाक दोन आठ) दशलक्ष घन
मीटर अपिरष्कृ त पाणी वापरात आणण्याकिरता उचलू शके ल. सवलतीच्या कालावधीत
औरं गाबाद मनपा पाटबंधारे िवभागाशी अपिरष्कृ त पाणी उचलण्याच्या कराराचे
नवीकरण करण्यासाठी जबाबदार राहील. पाटबंधारे िवभागाशी अशा कराराचे
नुतनीकरण करण्यासाठी आवश्यक ते शुल्क औरं गाबाद मनपा सोसेल.
आ) सवलतधारक जायकवाडी कल्प जलाशयातून ितवष ११३.२८ (एकशे तेरा पूणाक
दोन आठ) दशलक्ष घन मीटर अपिरष्कृ त पाणी वापरात आणण्याकिरता उचलू शके ल व
असे अपिरष्कृ त पाणीच कल्पाकिरता वापरू शके ल. परं तु पुरवठ क्षे ात जर वाटप
झालेल्या अपिरष्कृ त पाण्याच्या मागणीत वाढ झाल्यास सवलतधारक जर सेवा पातळी
आवश्याकता पूणर् करीत असेल तर अशा अितिर

अपिरष्कृ त पाण्याची

वस्था

करण्याचे दाियत्व औरं गाबाद मनपाची असेल.
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२८.२ अपिरष्कृ त पाण्याचे दान
अ) जर अपिरष्कृ त पाण्याचा पुरवठा औरं गाबाद मनपाच्या नावाने होत असेल,
(सवलतधारकाऐवजी ) तर
i.

तृतीय पक्षाकडू न अशा अपिरष्कृ त पाण्याचे िबजक ा झाल्यावर औरं गाबाद मनपा ८
(आठ) िदवसांचे आत सवलतधारकाला अशा िबजकाची त देईल.

ii.

पक्षांच्या दरम्यान ठरलेल्या प तीनुसार :
अ) औरं गाबाद मनपा िबजका नुसार र म दान करून अशी र म जल दान
रकमेतून वळती करून घेईल. कवा
आ) सवलतधारक अशा िबजकाची र म थेट दान करे ल.

२८.३ गुणव ेतील अथवा कमतीतील बदल
अ) औरं गाबाद मनपा अपिरष्कृ त पाण्याच्या गुणव ेब ल कसलेही िनवेदन करीत नाही
(फ

ते अपिरष्कृ त पाणी, अपिरष्कृ त पाण्याची गुणव ा ेणी पूणर् करे ल) व कलम

३१च्या आधीन राहून असे िनसंिदग्धपणे मान्य के ले जाते की अपिरष्कृ त पाण्याच्या
गुणव ा ेणी अंतगर्त अपिरष्कृ त पाण्याच्या गुणव ेतील ितकू ल बदल

ा

जोखीमीची, ाधान्य बोलीदाराने बोली सादर करतेवेळी ती आकिस्मक दाियत्व म्हणून
वािषक कल्प पिरचालन अनुदानात िहशोिबत के ली आहे असे मानले जाईल. त्यानुसार
अपिरष्कृ त पाण्याच्या गुणव ेमुळे ( ते अपिरष्कृ त पाण्याच्या गुणव ा ेणी अंतगर्त
असल्यास) सवलतधारकाला काही अितिर

र म गुंतवावी लागल्यास, सवलतधारक

कु ठल्याही सुटीस, नुकसानभरपाई, सवलत कालावधीत वाढ

ा बाब ना ह दार

असणार नाही.
आ) त्याच माणे अपिरष्कृ त पाण्याच्या दरातील १५ % ( पंधरा ट े ) ितवषर् पयतची वाढ
(यात अनुदानातील कपात समािव )

ा जोखीमीची, ाधान्य बोलीदाराने बोली

सादर करतेवेळी ती आकिस्मक दाियत्व म्हणून वािषक कल्प पिरचालन अनुदानात
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

87

िहशोिबत के ली आहे असे मानले जाईल. त्या माणे अपिरष्कृ त पाण्याच्या दरात १५%
(पंधरा ट े ) वािषक वाढ झाल्यास, सवलतधारक कु ठल्याही सुटीस, नुकसानभरपाई,
सवलत कालावधीत वाढ

ा बाब ना ह दार असणार नाही.

इ) औरं गाबाद मनपा करारावर स्वाक्षरी के लेल्या वषार्साठीचा अपिरष्कृ त पाण्याचा मूळ दर
ठरवेल व सवलतकाळामध्ये तो दरवष १५% ( पंधरा ट े ) दराने िनदशांिकत करे ल.
अपिरष्कृ त पाण्याचा खचर् १५% ( पंधरा ट े ) दराने िनदशांिकत के लेल्या खचार्पेक्षा
जास्त असल्यास औरं गाबाद मनपा तो जास्तीचा खचर् सोसेल.
ई) महारा

दूषण िनयं ण मंडळाने बसिवलेल्या स्थािनक िनधी / जल उपकाराचा खचर्

सवलतधारकाला करावा लागेल.
२९ पुरवठा क्षे ाबाहेरील पुरवठा
अ) सवलतधारकाने आधी सेवा पातळी आवश्यकता, कल्प िविन द े व कराराच्या इतर
अटी पूणर् करीत असेल, तर मागार्वरील ाहकांना, जशी गरज असेल तसे, अपिरष्कृ त
पाण्याचा कवा िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करू शकतो. हा पुरवठा मागार्वरील
ाहकांनी कायार्िन्वत के लेल्या करारात नमूद के लेल्या अटी व शत माणे असेल.
आ) कलम २९ (अ) अनुसार मागार्वर येणाऱ्या ाहकांना अपिरष्कृ त पाण्याचा कवा
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या सवलत धारकाच्या दाियत्वा
सवलतधारक जोपयत

ितिर , जर

ा करारानुसार आपले दाियत्व पार पाडीत आहे तोवर लागू

काय ाच्या अधीन राहून व औरं गाबाद मनपाच्या पूवर्परवानगीने कल्पाच्या
आजूबाजूला पण पुरवठा क्षे ाच्या बाहेर असणाऱ्या खे

ांना कवा ाहकांना पाणी

पुरवठा करू शकत
इ) कलम २९ (अ) अनुसार मागार्वर येणाऱ्या ाहकांना अपिरष्कृ त पाण्याचा कवा
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या व कलम २९ (आ) नुसार पूवर्परवानगीने
कल्पाच्या आजूबाजूला पण पुरवठा क्षे ाच्या बाहेर असणाऱ्या खे

ांना कवा

ाहकांना पाणी पुरवठा करण्याच्या सवलत धारकाच्या दाियत्वा बरोबरच औरं गाबाद
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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मनपा जोपयत त्याला अपिरष्कृ त पाण्याचा पुरवत्याचे

ोत उपलब्ध करूण देत आहे

तोवर सवलतधारकाला पुरवठा क्षे ाच्या बाहेर असणाऱ्या कोणत्याही जागेला
अपिरष्कृ त पाण्याचा कवा िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करायला सांगू शकते.
३० काय ातील बदल
३०.१ िकमतीत वाढ
काय ातील बदलाचा पिरणाम म्हणून सवलतधारकाला एकू ण कल्प िकमतीच्या ५%
(पाच ट े ) पेक्षा जास्त िकमतीत वाढ कवा िनव्वळ करो र िववरणामध्ये घट कवा इतर
आिथक बोजा सहन करावा लागला , तर सवलतधारक तसे औरं गाबाद मनपाला सूिचत
करे ल व करारामध्ये अशा तऱ्हेने दुरुस्ती सुचवेल जेणेकरून सवलतधारकाला भांडवलावरील
अंतगर्त नफ्याचा दर हा कलम ३०.३ अन्वये िमळू न तो तशाच आिथक पिरिस्थतीत असता,
जो अशा काय ातील दुरुस्तीमुळे त्याला िकमतीत वाढ कवा िनव्वळ करो र
िववरणामध्ये घट कवा इतर आिथक बोजा सहन करावा लागला. सवलतधारकाने सूचना
िदल्या पासून दोन्ही पक्ष लवकरात लवकर , पण ३० (तीस) िदवसांपेक्षा कमी कालावधीत
भेटतील व करारातील अशा दुरुस्तीवर कवा परस्परसंमतीने इतर पयार्यांवर एकमत
करतील.
जर अशी सूचना िमळाल्याच्या ९०( नव्वद ) िदवसांचे आत कु ठलेही मतैक्य झाले नाही तर
सवलतधारक एका सुचने ारे औरं गाबाद मनपाला, काय ात बदल झाला नसता तर तो
ज्या आिथक पिरिस्थतीत असता, अशी र म दान करण्याचे सुचवेल व अशी सूचना
िमळाल्या नंतर औरं गाबाद मनपाने १५( पंधरा ) िदवसांचे आत अशा रकमेचे दान के ले
पािहजे. परं तु औरं गाबाद मनपाने सवलतधारकाच्या दा ाला आव्हान िदले, तर असे वाद हे
कलम ३७ मध्ये सुचिवलेल्या वाद िनवारण कायर् णाली नुसार िनराकरण के ले पािहजेत.
कु ठलीही शंका न येण्यासाठी हे मान्य के ले जाते की हे कलम ३०.१ हे फ

काय ातील

बदलामुळे सवलतधारकाला त्याच्या करारातील जबाबदाऱ्या िनभाव्ण्यावर िजथे थेट
पिरणाम होईल अशा बाब नाच फ
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

लागू होईल.
आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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३०.२ िकमतीत घट
काय ातील बदलाचा पिरणाम म्हणून सवलतधारकाला एकू ण कल्प िकमतीच्या ५%
(पाच ट े ) पेक्षा जास्त िकमतीत घट कवा िनव्वळ करो र िववरणामध्ये वाढ

कवा इतर

आिथक फायदा झाला, तर औरं गाबाद मनपा तसे सवलतधारकाला सूिचत करे ल व
करारामध्ये अशा तऱ्हेने दुरुस्ती सुचवेल जेणेकरून सवलतधारकाला भांडवलावरील अंतगर्त
नफ्याचा दर हा कलम ३०.३ अन्वये िमळू न तो तशाच आिथक पिरिस्थतीत असता, जो
अशा काय ातील दुरुस्तीमुळे त्याला िकमतीत घट कवा िनव्वळ करो र िववरणामध्ये
वाढ कवा इतर आिथक फायदा झाला. औरं गाबाद मनपाने सूचना िदल्या पासून दोन्ही
पक्ष लवकरात लवकर , पण ३० (तीस) िदवसांपेक्षा कमी कालावधीत भेटतील व करारातील
अशा दुरुस्तीवर कवा परस्परसंमतीने इतर पयार्यांवर एकमत करतील.
जर अशी सूचना िमळाल्याच्या ९०( नव्वद ) िदवसांचे आत कु ठलेही मतैक्य झाले नाही तर
एका सुचने ारे औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला, काय ात बदल झाला नसता तर तो
ज्या आिथक पिरिस्थतीत असता, अशी र म दान करण्याचे सुचवेल व अशी सूचना
िमळाल्या नंतर सवलतधारकाने १५( पंधरा ) िदवसांचे आत अशा रकमेचे दान के ले
पािहजे. परं तु सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपाच्या दा ाला आव्हान िदले, तर असे वाद हे
कलम ३७ मध्ये सुचिवलेल्या वाद िनवारण कायर् णाली नुसार िनराकरण के ले पािहजेत.
कु ठलीही शंका न येण्यासाठी हे मान्य के ले जाते की हे कलम ३०.२ हे फ

काय ातील

बदलामुळे सवलतधारकाला त्याच्या करारातील जबाबदाऱ्या िनभाव्ण्यावर िजथे थेट
पिरणाम होईल अशा बाब नाच फ

लागू होईल.

३०.३ भांडवला वरील अंतगर्त फाय ाचा दर
कलम ३०.१ व ३०.२च्या अनुरोधाने व सवलतधारक, त्याच्या कमत, िववरण व नफा
तोटा

ावर पिरणाम करणारी दुरुस्ती काय ात न होता ज्या आिथक पिरिस्थतीत असता,

त्या पिरिस्थतीत सवलतधारकाला ठे वण्यासाठी, दोन्ही पक्ष (सवलतधारकाने सादर के लेल्या)
आिथक रुपावर अवलंबून िकमती, उत्प , मोबदला व अन्य संबंिधत चालीत मूल्य यामध्ये
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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समायोजन करून भांडवला वरील अंतगर्त फाय ाचा दर काय ात दुरुस्तही न होता जेवढा
असता, तेवढा राखावा.
३०.४ रोख मोबदल्यावर बंधन
दोन्ही पक्ष कबुल करतात व मान्यता देतात की कलम ३०.४ अन्वये रोख मोबदल्याची
मागणी ही त्या आिथक वषार्त झालेल्या काय ातील दुरुस्तीमुळे होणाऱ्या पिरणामापूत
मयार्िदत राहील व रोख मोबदला ते आथ क वषर् सुरु झाल्यावर कधीही करता येईल, पण ते
आिथक वषर् संपल्यावर एक वष्यार्च्या कालावधी नंतर करता येणार नाही. पुढील आिथक
वषार्शी संबंिधत व त्यात देय असलेली कु लीही रोख मोबदल्याची मागणी ही ती ज्या
आिथक वषार्शी संबंिधत आहे, ते सुरु झाल्यावर करता येईल, पण असे आिथक वषर् समा
झाल्यावर दोन वषार्च्या कालावधीनंतर करता येणार नाही.
३१ आकिस्मक घटना
३१.१ आकिस्मक घटना
जर काही आकिस्मक घटनेने कामात अडथळा आल्यास, औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक हे
कराराखालील आपल्या जबाबदाऱ्या िनलंिबत करू शकतात कवा थांबवू शकतात.
३१. २ आकिस्मक घटनांचे संग
अ) आकिस्मक घटनेचा संग म्हणजे असा संग कवा पिरिस्थती कवा संग व पिरिस्थती
यांचा असा संयोग जो
अ) बािधत पक्षाच्या रास्त िनयं णापलीकडे आहे.
आ) असा पक्ष यावर वाजवी काळजी व कौशल्य वापरून तो टाळू कवा त्यावर
वाजवी मात करू शकला नसता.
इ) अशा पक्षाच्या िनष्काळजीपणातून कवा

ा करारान्वये कु ठलीही दाियत्व पार

पाडण्यात अपयश आल्यामुळे
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ई) असमथर् करण्याच्या स्वरूपाचा आहे व कायर् करु शकत नाही कवा त्यात िवलंब
कवा अडथळा येऊ शकतो.
आ) अशा संगांमध्ये खालील बाब चा कोणत्याही मयार्दिे शवाय समावेश होतो :
अ) िबगर राजकीय संग
i. भूकंप, पूर, जलमय होणे, भूस्खलन, अपवादात्मक ितकू ल हवामान
तुफान, वादळ, झंजावात, च वात, िवजा चमकणे, मेघगजर्ना,
ज्वालामुखीचा उ क
े , आग कवा इतर िवषम हवामान पिरिस्थती.
ii. िकरणोत्सारी दुिषतीकरण, कवा आयनीकरण कवा जैिवक दुिषतीकरण,
अपवाद फ

सवलतधारकाने वापरलेले िकरणोत्सारी दुिषतीकरण,

कवा आयनीकरण कवा जैिवक दुिषतीकरण करणारे पदाथर्
iii. महारा ा राज्यात सवलतधारकाच्या कृ ती कवा टाळाटाळी मुळे न
होणारे पण कल्पाची वेळेत अंमलबजावणी व अखंड पिरचालन कण्यात
अडथळे आणणारे संप, टाळे बंदी, बिहष्कार, कवा कामगार अडथळे .
iv. अपिरष्कृ त पाण्याची उपलब्धता एकू ण वाटप झालेल्या अपिरष्कृ त
पाण्याच्या ५०% ( प ास ट े ) पेक्षा कमी असणे
v. कोणतीही घटना कवा पिरिस्थती पूवर्गामी अनुषंिगक कारची असल्यास
इ) राजकीय संग
i.

ा करारान्वये ज्या काय ातील बदलामुळे अनुतोष िदला गेला आहे
त्या ितिर

काय ातील कोणताही बदल

ii. सवलतधारकाच्या कोणत्याही महत्वाच्या मालम ेचे कवा ह ाचे शासन,
महारा ा शासन, औरं गाबाद महानगरपािलका कवा त्यांच्या यथा म
संस्था यांनी स्वािमत्वहरण कवा स ीने संपादन के ल्यास
iii. सवलतधारकाच्या कोणतेही वैध कारण न देता त्याला काम करण्यासाठी
आवश्यक असणाऱ्या कोणताही परवाना देण्यास अथवा त्याचे
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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नुतनीकरण करण्यास नकार देणे, अथवा बेकायदेशीरिरत्या कवा
अनिधकृ तपणे तो र करणे. मा असा िवलंब, दुरुस्ती, नकार कवा र
करणे हे सवलतधारकाने, िबगर भेदभावाच्या आधारावर अजर् के लेल्या
अशा कोणत्याही संमती कवा परवाना देण्यासाठी वा नुतनीकरण
करण्यासाठी असलेल्या अटी व शत चे पालन करण्यास असमथर् कवा
अयशस्वी ठरलेला नसावा.
iv. सवलतधारक, लागू असलेला कायदा अथवा परवाना यांचे पालन
करण्यास असमथर् ठरला कवा कु ठलाही करार कवा या कराराचे कवा
त्यांअतगर्त असलेल्या अिधकाराच्या अंमलबजावणीत भंग झाल्याच्या
कारणा

ितिर , अिधकार क्षे असलेल्या न्यायालयाने अथवा सक्षम

वैधािनक ािधकरणाने कु ठल्याही कामकाजात सवलतधारकािवरु
िनणर्य अथवा आदेश िदल्यास.
v. शासन, महारा ा शासन, औरं गाबाद महानगरपािलका, त्यांच्या यथा म
संस्था कवा शासकीय िनिम त्व यांनी कल्पाची लेखी मागणी के ल्यास
कु ठलीही शंका न येण्यासाठी, या कराराच्या तरतुदी नुसार या कल्पाचे
झालेले िनलंबन, ही आकिस्मक घटना या कारणा किरता लेखी मागणी
म्हणून ा

धरता येणार नाही.

अ) इतर संग
i.

यु ाची एखादी कृ ती ( घोिषत अथवा अघोिषत), श ुभाव, आ मण,
िवदेशी श ूचा सश

संघषर् अथवा कृ ती, नाकाबंदी, अवरोध, लांबलेले

दंगे, उठाव, दहशतवादी कवा लष्करी कारवाई, सावर्जिनक अशांतता,
कवा राजकीय हेतूने घातपाती कृ त्ये, ७ (सात) िदवसांच्या कालावधीपेक्षा
जास्त अखंड चालु रािहल्यास
ii.

अपिरष्कृ त पाण्याची गुणव ा संस्करण करण्याच्या पलीकडे असल्यास

iii.

कोणत्याही कारणासाठी अपिरष्कृ त पाण्याची उपलब्धता नसणे
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३१.३ आकिस्मक घटनेस अपवाद
खालीलपैकी कु ठल्याही संगामध्ये सवलतधारकाला आकिस्मक घटना म्हणून िवचार
करण्याचा अिधकार असणार नाही,
अ) यं साम ी अथवा सािहत्याची िवलंबाने ा ी, ती आकिस्मक घटना असणाऱ्या
संगाशी संबंिधत नसल्यास
आ) िनधीची कमतरता समािव असलेली आिथक िववंचना
इ) सामान्य आिथक मंदी.
३१.४ आकिस्मक घटनेच्या मािहतीची कायर् णाली
आकिस्मक घटना घडल्यानंतर ७ ( सात) िदवसांचे आत, बािधत पक्ष आकिस्मक
घटनेबाबत दुसऱ्या पक्षास अिधसूिचत करे ल. जर दुसऱ्या पक्षाने आकिस्मक घटने मधील
भरपाईच्या दा ावर वाद उपिस्थत के ल्यास, ते दावा करणाऱ्या पक्षास अशा वादाब ल
३० ( तीस) िदवसांच्या आत सूिचत करतील. असे वाद हे कलम ३७ नुसार वाद
िनवारण णाली ारा िनवारण के ला जाईल. आकिस्मक घटनेची पिरिस्थती ओसरल्या
नंतर बािधत पक्ष दुसऱ्या पक्षास ७ ( सात) िदवसांचे आत अिधसूिचत करे ल व दोन्ही पक्ष
शक्य िततक्या लवकर या करारान् े आपले दाियत्व पार पडतील.
३१.५ आकिस्मक घटनेच्या संगी सहकायर्
कु ठल्याही आकिस्मक संगी, औरं गाबाद मनपाने िवनंती के ल्यास, सवलतधारक पुरवठा
क्षे ातील उपयोगकत्याना िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वाजवी साहाय्य
करे ल. अशा आकिस्मक घटने संगी सवलतधारकाला योग्य तो मोबदला िमळे ल याची
काळजी औरं गाबाद मनपा घेईल.
३१.६ आकिस्मक घटनेतन
ू उ वणाऱ्या खचार्चे वाटप
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अ) आकिस्मक घटना िनयत िदनांकापुव उ ाव्ल्यास, दोन्ही पक्ष आपापला खचर्
सोसतील व कोणताही पक्ष एकमेकांना कोणताही खचर् देणार नाही.
आ) आकिस्मक घटना िनयत िदनांका नंतर घडल्यास, अशा त्येक संगी झालेला व
कल्पाशी थेट संबंध असलेला खचर् (आकिस्मक घटनेचा खचर् ) खालील माणे
वाटप करून दान के ला जाईल
i.

िबगर राजकीय संग घडल्यास, दोन्ही पक्ष आपापला खचर् सोसतील व
कोणताही पक्ष एकमेकांना कोणताही खचर् देणार नाही.

ii.

आकिस्मक घटनेचे इतर संग घडल्यास, आकिस्मक घटनेच्या इतर
संगाशी संबंिधत व िवम्याने संरिक्षत असा आकिस्मक घटना खचर्
सवलतधारक सोसेल व अशा िवमा संरक्षणाच्या वरच्या आकिस्मक घटना
खचार्च्या िनम्मी र म औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला ितपूतर् करे ल.

iii.

राजकीय संग घडल्यास, अशा राजकीय संगाशी संबंिधत सवर्
आकिस्मक घटना खचार्ची र म औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला
ितपूतर् करे ल.

iv.

आकिस्मक घटना खचार्मध्ये, कजार्वरील

ाज दान, पिरचालन व

देखभाल खचर्, महागाई मुळे कामाच्या खचार्तील वाढ, व आकिस्मक
घटनेशी संबंिधत सवर् खचर् समािव असेल, पण उत्प ाचे नुकसान कवा
कजर् परत करणे समािव नसेल व असा खचर् आिथक ारूपातील अशा
संबंिधत मािहतीवर िवसंबून िनि त करावा.
v.

कलम ३१ मध्ये िनसंिदग्ध तरतूद सोडल्यास, कु ठलाही पक्ष आकिस्मक
घटनेतून कवा त्याच्याशी संबंिधत ह बजावताना काही हानी, नुकसान,
खचर्, कमत, दावे मागण्या वा कामकाज झाल्यास , दुसऱ्या पक्षास
जबाबदार राहणार नाही.

३१.८ सल्लामसलत व सौम्य करण्याचे कतर्
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ा कलम ३१.८ मध्ये अन्यथा तरतूद असल्याखेरीज, बािधत पक्ष स्वखचार्ने आकिस्मक
घटनेचे पिरणाम सौम्य करण्यासाठी व या करारातील आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी
शक्य िततक्या लवकर सवर् वाजवी उपाय करे ल. आकिस्मक घटनेतून होणारे नुकसान
कमीतकमी होण्यासाठी अवलंबीण्याच्या वाजवी उपायांबाबत दोन्ही पक्ष एकमेकांशी
सल्लामसलत करतील. बािधत पक्ष आकिस्मक घटनेचे पिरणामावर उपाय शोधण्यासाठी
त्याच्या य ािवषयी तो इतर पक्षांना सूिचत करे ल व ते सौम्य करण्यासाठी िनरं तर य करे ल
व कायर् सुरु झाल्यानंतर लेखी सूिचत करे ल.
३२) महत्वपूणर् भंग
३२.१ बांधकाम कालावधी मध्ये सवलतधारकाकडू न महत्वपूणर् भंग
अ) बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीमध्ये जर सवलतधारकाने महत्वपूणर् भंग करीत
असेल ( व औरं गाबाद मनपाचा अशा महत्वपूणर् भंगाब ल नुकसानभरपाई वसूल
करण्याचा उ ेश असेल) तर औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला अशा महत्वपूणर्
भंगाची तपशीलात मािहती देणारी सूचना देईल व त्यासाठी ९० (नव्वद)
िदवसांचा दुरुस्ती कालावधी देईल.
आ) सवलतधारकाने असा भंग दुरुस्त के ला नाही, तर दुरुस्ती कालावधी नंतर
औरं गाबाद मनपाला , असा भंग सुरु असेतोवर, १% (एक ट ा ) ती आठवडा
ा दराने कामिगरी ितभूती वातािवण्याचा ह असेल.
इ) कोणतीही शंका असू नये यासाठी हे स्प के ले जाते की कायर् योजने मध्ये एखादा
टप्पा पूणर् करण्यास वाय ापेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास,
सवलतधारकाकडू न कराराचा महत्वपूणर् भंग झाला असे मानले जाणार नाही.
परं तु जर सवलतधारक िनयत िदनांकापासून ३६ (छ ीस) मिहन्याच्या आत
वािणिज्यक पिरचालन िदनांक साध्य करू शकला नाही, तर कलम ३२.२ च्या
तरतुदी लागू होतील.
३२.२ वािणज्यीक पिरचालन िदनांक साध्य करण्यातील िवलंब
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अ) िनयत िदनांक कवा परस्परसंमतीने इतर कु ठल्याही वाढीव कालावधीच्या ३६ मिहने
झाल्यानंतर व
आ) कलम ३२.१ नुसार कल्पामधील टप्पेपूणर् करण्यासाठीचा कालावधी समा
झाल्यानंतर
जर स्वतं अिभयंत्याने रास्त पणे , सवलतधारक वािणिज्यक पिरचालन िदनांक साध्य
करू शकला आहे असे माणप देऊ शकला नाही, तर औरं गाबाद मनपाला, कलम
१८.४ नुसार, सवलतधारक वािणिज्यक पिरचालन िदनांक साध्य करू शकला आहे असे
माणप स्वतं अिभयंता देईपयत, १% (एक ट ा ) ती आठवडा व जास्तीत जास्त
१०% ( दहा ट े )

ा दराने कामिगरी ितभूती वटिवण्याचा ह असेल.

३२.३ पिरचालन कालावधीमध्ये सवलतधारकाकडू न महत्वपूणर् भंग
अ) पिरचालन कालावधीमध्ये जर सवलतधारक महत्वपूणर् भंग करीत असेल ( व
औरं गाबाद मनपाचा अशा महत्वपूणर् भंगाब ल नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा
उ ेश असेल) तर औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाला अशा महत्वपूणर् भंगाची
तपशीलात मािहती देणारी सूचना देईल व त्यासाठी ९० (नव्वद) िदवसांचा
दुरुस्ती कालावधी देईल.
आ) सवलतधारकाने असा भंग दुरुस्त के ला नाही, तर दुरुस्ती कालावधी नंतर
औरं गाबाद मनपाला , असा भंग सुरु असेतोवर, १% (एक ट ा ) ती आठवडा
ा दराने कामिगरी ितभूती वातािवण्याचा ह असेल.
इ) उपरोल्लेिखत

ितिर , सवलतधारकाच्या महत्वपूणर् भंगामुळे वटिवलेल्या

कामिगरी ितभूती पेक्षा औरं गाबाद मनपाचा थेट खचर् जास्त झाला असल्यास,
सवलतधारक त्याची भरपाई औरं गाबाद मनपाला देण्यास उ रदायी असेल.
३२.४ औरं गाबाद मनपा कडू न महत्वपूणर् भंग

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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अ) सवलतीच्या कालावधीमध्ये जर औरं गाबाद मनपा महत्वपूणर् भंग करीत असेल ( व
सवलतधारक अशा महत्वपूणर् भंगाब ल नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा उ ेश असेल)
तर सवलतधारक औरं गाबाद मनपाला अशा महत्वपूणर् भंगाची तपशीलात मािहती
देणारी सूचना देईल व त्यासाठी ९० (नव्वद) िदवसांचा दुरुस्ती कालावधी देईल.
आ) कोणतीही शंका असू नये व कोणत्याही मयार्दिे शवाय यासाठी हे स्प के ले जाते की जर
औरं गाबाद मनपा अनुसूची ८ नुसार नमूद के लेल्या कालमयार्दत
े पाण्याचे दान करीत
नसेल तर तो औरं गाबाद मनपा कडू न महत्वपूणर् भंग मानला जाईल.
३३ कसुरीचे संग
३३.१ सवलतधारकाकडू न कसुरीचे संग
खालील संग व पिरिस्थती हे सवलतधारकाकडू न होणाऱ्या कसुरीचे ठरतील
अ) सवलतधारकाकडू न

ा आिण / कवा इतर कल्प करारान्वये असलेल्या जबाबदाऱ्यांचे

असे महत्वाचे उल्लंघन जे औरं गाबाद मनपाने कलम ३२.२ अन्वये िदलेल्या लेखी
सूचनेच्या ९० ( नव्वद ) िदवसांचे आत दुरुस्त झाले नसेल तर कवा ते दुरुस्त
होण्यासारखे नसल्यास, औरं गाबाद मनपाने लेखी सुचना िदल्यानंतर त्विरत.
आ) सवलतधारकाकडू न अशा एखा ा
मनपाकडू न अशा िविश

अट कवा हमीचे उल्लंघन, जे औरं गाबाद

भंगाची लेखी सूचना ा झाल्यावर ९० ( नव्वद ) िदवसांचे

आत दुरुस्त झाले नसेल तर कवा ते दुरुस्त होण्यासारखे नसल्यास, व अशी अट कवा
हमी महत्वाची असल्यास, औरं गाबाद मनपाकडू न अशी लेखी सुचना

ा झाल्यावर

त्विरत.
इ) सवलतधारक परीसमािपत, िवसिजत, समािपत, एकि त कवा पुनगर्िठत झाला
असल्यास वा होण्याच्या ि येत असल्यास व औरं गाबाद मनपाच्या वाजवी
अिभ यानुसार, अशी बाब कल्पावर महत्वाचा िवपरीत पिरणाम करणार असल्यास.
ई) सवलतधारकाने कराराचा अस्वीकार के ल्यास
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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उ) सवलतधारकाने
एखा ा

ा करारामध्ये

परवानगी असल्यािशवाय कल्पा मालम ेवर

ीच्या पक्षामध्ये बोजा, भार वा धारणािधकार िनमार्ण के ल्यास

ऊ) संघाच्या कोणत्याही सदस्याचे भागधारण या कराराच्या कलम ११ अन्वये िविहत
के ल्या पेक्षा कमी झाल्यास व हे झाल्यावर सवलतधारकाने ते झाल्याच्या ९० (नव्वद)
िदवसांचे आत स्वतःहून त्यामध्ये दुरुस्ती न के ल्यास.
ऋ) एखा ा काय ास अनुसरून सवलतधारकाने कोणत्याही कल्प करारांतगर्त त्यांच्या
अिधकारांचे / जबाबदाऱ्यांचे कवा मालम ेचे कवा हमीचे हस्तांतरण झाल्यास;
अपवाद फ

अशा हस्तांतरणामुळे सवलतधारकाच्या कायर् करण्याच्या क्षमतेवर कवा

त्याच्या आिथक व तांि क क्षमतेवर कोणताही पिरणाम होणार नाही, असा औरं गाबाद
मनपाचे, वाजवी अिभ ाय असल्यास
ऌ) सवलतधारकाने आिथक कागदप ान्तगर्त कोणताही कसुरीचा संग झाला असल्यास
कवा धनकोने आिथक कागदप ान्तगर्त कजर् परत मागिवल्यास
ऍ) जर सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपाच्या पूवर्संमतीिशवाय सलग १५ (पंधरा) िदवस
कल्पाचे पिरचालन त्यागल्यास ; मा असा त्याग एखा ा आकिस्मक घटनेमुळे कवा
जेव्हा अशा आकिस्मक घटना सुरु असण्याच्या कालावधीत असेल कवा औरं गाबाद
मनपाने कराराचे उल्लंघन के ले असल्यास सवलतधारकाने कल्प त्यागला आहे असे
मानले जाणार नाही.
ऎ) मालम ेवर कवा यं साम ीवर कायार्िधकार भोगावा लागल्यामुळे कल्पावर
महत्वाचा ितकू ल पिरणाम झाल्यास व तो १५ (पंधरा) िदवसांपेक्षा जास्त काळ सुरूच
रािहल्यास
ए) सवलतधारकाने

ा करारान्वये देय असलेले दान करण्यात िवलंब के ल्यास व असा

िवलंब ९० ( नव्वद) िदवसांचे पेक्षा जास्त असल्यास ;
३३.२ औरं गाबाद मनपाकडू न कसूरीचे संग

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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अ) औरं गाबाद मनपाकडू न

ा आिण / कवा इतर कल्प करारान्वये असलेल्या

जबाबदाऱ्यांचे असे महत्वाचे उल्लंघन जे सवलतधारकाने कलम ३२.२ अन्वये िदलेल्या
लेखी सूचनेच्या ९० ( नव्वद ) िदवसांचे आत दुरुस्त झाले नसेल तर कवा ते दुरुस्त
होण्यासारखे नसल्यास, सवलतधारकाने लेखी सुचना िदल्यानंतर त्विरत.
आ) औरं गाबाद मनपाकडू न अशा एखा ा
सवलतधारकाकडू न अशा िविश

अट कवा हमीचे उल्लंघन, जे

भंगाची लेखी सूचना ा झाल्यावर ९० ( नव्वद )

िदवसांचे आत दुरुस्त झाले नसेल तर कवा ते दुरुस्त होण्यासारखे नसल्यास, व अशी
अट कवा हमी महत्वाची असल्यास, सवलतधारकाकडू न अशी लेखी सुचना

ा

झाल्यावर त्विरत.
इ) औरं गाबाद मनपाने िनयत िदनांकाच्या १५ (पंधरा ) िदवसांचे आत पाणी दान राखीव
खाते स्थापण्यात अपयश आल्यास व असे अपयश सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपाला
लेखी सूचना िदल्यानंतर सु ा १५ ( पंधरा ) िदवस पयत दुरुस्त न झाल्यास ;
ई) पाणी दान राखीव खात्यातून या करारानुसार सवलतधारकाने वैधिरत्या काढल्यावर
औरं गाबाद मनपाने १५ (पंधरा ) िदवसांचे आत पाणी दान राखीव खाते पुनभर्रण
करण्यात अपयश आल्यास व असे अपयश सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपाला लेखी
सूचना िदल्यानंतर सु ा ३०( तीस ) िदवस पयत दुरुस्त न झाल्यास ;
उ) औरं गाबाद मनपाने

ा कराराचा अस्वीकार के ल्यास

३४ समा ी
३४.१ कसूरीचा संग झाल्यास समा करण्याचा अिधकार

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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अ) कसुरीचा संग उदभवल्यास बेकसूर पक्षाला दुसऱ्या पक्षास सुचना बजािवण्याचा (
समा ीच्या उ ेशाची सूचना ) अिधकार आहे. अशा सुचनेमध्ये ज्या कसुरीच्या
संगामुळे समा ीच्या उ ेशाची सूचना

ावी लागली त्या संगाचे वाजवी तपशील

सूिचत के ले जावेत.
आ) अशी समा ीच्या उ ेशाची सूचना जारी के ल्यानंतर दोन्ही पक्ष,

ा कराराची समा ी न

होण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत ( कराराची बोलणी पुन्हा करणे समािव ) आिण /
कवा कसुरीचा संबंिधत संग कसा दुरुस्त करावा

ासाठी ३० ( तीस) िदवसांच्या

कवा दोन्ही पक्षांनी लेखी संमती िदलेल्या वाढीव कालावधीमध्ये आपसात सल्लामसलत
करून सवर्तोपरी य करतील.
इ) अशा सल्लामसलतीचा कालावधी समा झाल्यावर बेकसूर पक्षाला असे वाटले की
कसुरीचा संग दुरुस्त करता येत नाही, तर बेकसूर पक्षाला कसूर करणाऱ्या पक्षाला हा
करार समा करण्याची सूचना (समा ीची सुचना ) देण्याचा अिधकार राहील
ई) जर औरं गाबाद मनपाने समा ीच्या उ ेशाची सूचना जारी के ली तर त्याची एक त
खाते बँकेला िदली पािहजे.
३४.२ आकिस्मक घटनेच संग घडल्यास समा ीचा अिधकार
एखा ा आकिस्मक घटनेच्या संगामुळे जर एखा ा पक्षाच्या दाियत्व िनभावण्याच्या
क्षमतेवर सलग ६ (सहा) मिहने पयत पिरणाम झाल्यास हा करार समा करण्याचा
अिधकार त्या पक्षाला असेल.
३४.३ सवलतधारकाकडू न कसुरीचा संग झाल्यास समा ी दान
जर समा ी सवलतधारकाकडू न होणाऱ्या कसुरीच्या संगामुळे असेल, तर िवमा संरक्षण
वजा जाता कजार्एवढी र म सवलतधारकाकडू न मनपाला देय राहील. सवलतधारकाकडू न
देय असलेल्या रकमा वसूल करण्यासाठी औरं गाबाद मनपा कायर्गत ितभूती वटवीण्याचा
अिधकार राहील.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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३४.४ औरं गाबाद मनपा कडू न कसुरीचा संग झाल्यास समा ी दान
जर समा ी औरं गाबाद मनपा कडू न होणाऱ्या कसुरीच्या संगामुळे असेल, तर औरं गाबाद
मनपा कडू न सवलतधारकाला समा ी दानाच्या रुपाने खालील माणे र म देय राहील
अ) िवमा संरक्षण वजा जाता कजार्एवढी र म
आ) समायोिजत के लेले भांडवल
इ) सवलतधारकाला त्याच्या कमर्चाऱ्यांची देणी कवा कल्प कं ाटदाराच्या
कमर्चाऱ्यांना हा कल्प समा झाल्याब ल वाजवी व योग्य मोबदला देण्यासाठी
आवश्यक अशी र म.
३४.५ आकिस्मक घटनेतील संगामुळे समा ी दान
अ) समा ी जर आकिस्मक घटनेतील िबगर राजकीय संगामुळे असेल , तर औरं गाबाद
मनपा कडू न सवलतधारकाला िवमा संरक्षण वजा जाता कजार्एवढी र म देय असण्याचा
अिधकार असेल.
आ) समा ी जर आकिस्मक घटनेतील राजकीय संगामुळे असेल , तर औरं गाबाद मनपा
कडू न सवलतधारकाला िवमा संरक्षण वजा जाता कजर् अिधक समायोिजत भांडवला
एवढी र म देय असण्याचा अिधकार असेल.
इ) समा ी जर आकिस्मक घटनेतील इतर

संगामुळे असेल , तर औरं गाबाद मनपा कडू न

सवलतधारकाला िवमा संरक्षण वजा जाता कजार्एवढी र म देय असण्याचा अिधकार
असेल.
३४.६ कल्प सुिवधा व दोष दाियत्वाचे हस्तांतरण
अ) सवलतीचा कालावधी समा झाल्यावर कवा आधी समा झाल्यास, सवर् कल्प
सुिवधा

ा कराराच्या उ ेशानुसार पूणर्पणे चालीत अवस्थेत असतील व ते पूणर्
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चालीत अवस्थेत राहण्यासाठी सवलतधारक सवलतकाळात जी िनयिमत
देखभालीची कामे करीत होते, तो सवर् कायर् म करणे आवश्यक असेल.
आ) कल्प सुिवधा पूणर्पणे चालीत अवस्थेत आहेत की नाही,

ाचे मूल्यमापन

करण्यासाठी स्वतं अिभयंता सवलतीचा कालावधी समा होण्याच्या ३ (तीन)
मिहने आधी कल्पाची तपासणी करतील.
इ) अशी तपासणी व मूल्यमापन झाल्यानंतर, कल्प सुिवधांमध्ये कलम ३४.६ (अ)
मधील िनकष पूणर् करण्यासाठी सवलतधारकाने कल्प हस्तांतिरत करण्याआधी
पिरचालन व देखभाल / नवीनीकरण कायर् हाती घ्यावे असे स्वतं अिभयंत्यांना
आवश्यक वाटू शकते
ई) जर पिरचालन व देखभाल / नवीनीकरण कायार्चा अंदािजत खचर् कायर्गट
तीभूतीच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर सवलतीचा कालावधी संपण्याच्या
जास्तीतजास्त ३(तीन ) मिहने अगोदर, जोपयत पिरचालन व देखभाल /
नवीनीकरण कायर् पूणर् झाल्याब ल स्वतं अिभयंत्यांची खा ी होत नाही, तोवर
औरं गाबाद मनपा पाणी दान राखीव खात्यातून

ा फरका एव ा र म दान

करण्यास मनाई करू शकते.
उ)

ा कलम ३४.६ नुसार औरं गाबाद मनपाने असे दान रोखून धरल्यास, जोपयत हा
पिरचालन व देखभाल / नवीनीकरण कायर् करारातील नमूद आवश्यकते माणे पार
पडले आहे असे स्वतं अिभयंता मािणत करीत नाहीत तोवर सवलतधारकाचा जल
दान राखीव िनधीतून काढण्याचा अिधकार िनलंिबत असेल.

ऊ) कु ठलीही शंका नसण्यासाठी हे स्प के ले जाते की जर कलम ३४.६ नुसार जल दान
राखीव िनधीतून रोक्लेली र म व कायर्गत तीभूतीची िमळू न र म कल्प सुिवधा
आवश्यकते माणे मािणत होत नसल्यास, औरं गाबाद मनपाला या करारामध्ये
िवचार के ल्या माणे कल्प सुिवधा परीचालीत करण्याचे सवलतधारकाला िनदश
देण्याचा अिधकार असेल व सवलतधारक वाजवी कालावधी मध्ये त्याचे पालन
करण्यात अपयशी ठरल्यास, औरं गाबाद मनपाला अशी दुरुस्ती कामे करून तो अशा
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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अवस्थेला आण्याचा अिधकार राहील व सवलतधारक त्याब ल औरं गाबाद मनपाला
अशा पुढील खचार्ब ल क्षतीपुरण करे ल. (असे पुढील खचर् सवलतधारकाला देय
असलेल्या रकमांमधून वसूल के ले जावेत
३४.७ कल्पाच्या जागेच्या हस्तांतरणासाठी सामाियक शत .
अ) सवलतीचा कालावधी समा झाल्यावर कवा त्याच्या आधी सवर् कल्प मालम ा व
कल्पा सुिवधा “जे आहे व जेथे आहे”

ा तत्वावर कोणत्याही बोजिवना, औरं गाबाद

मनपाच्या स्वेछाधीकारानुसार, औरं गाबाद मनपाला कवा त्यांच्या नामिनदिशत
ीला हस्तांतिरत के ले जातील व त्येक पक्ष

ासाठी, आवश्यक असल्यास, कागदप े

स्वाक्षरीत करे ल.
आ) दोन पैकी एक पक्षाने अशी सूचना िदल्यावर १० (दहा) िदवसांच्या कालावधी मध्ये
औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक एक भेटून कल्प मालम ा व कल्प सुिवधा यांच्या
हस्तांतरणाची तपशीलवार ि या ठरवतील.

ा भेटीच्या वेळी, सवलतधारक तेथील

रचना, यं साम ी, व इतर वस्तू यांची तपशीलवार यादी व त्याच्या हस्तांतरणासाठी
निमत असलेल्या त्यांच्या ितिनध ची नावे व औरं गाबाद मनपा हस्तांतरणासाठी निमत
असलेल्या त्यांच्या ितिनध ची नावे सवलतधारकाला कळवतील.
इ)

ा सूचनेच्या अनुषंगाने :
i.

सवर् आरे खने, योजना, िनयमपुिस्तका, औरं गाबाद मनपाला हस्तांतिरत के ल्या
जातील व दोन्ही पक्ष हस्तांतरणाच्या संबंिधत कागदप ांवर स्वाक्षऱ्या करतील

ii.

मु ांक शुल्क व न दणीचा सवर् खचर् औरं गाबाद मनपा करे ल.

iii.

सवलतधारक सवर् मुदत न संपलेली हिमप े व िवमा पॉिलसी अिभसाक्षांिकत
करण्यायोग्य असल्यास, औरं गाबाद मनपाला अिभसाक्षांिकत करतील.

iv.

सवलतधारक सवर् करार, यं साम ी करार, पुरवठा करार, व कल्पाशी संबंिधत
इतर सवर् करार ( कल्प करार समािव ) कु ठल्याही भारािशवाय व त्याच अटी व
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शत वर औरं गाबाद मनपाला ा करून अिभसाक्षांिकत वा हस्तांतिरत करून
देईल.
३४.८ धनक चा हस्तक्षेपाचा अिधकार
अ) सवलतधारकाकडू न काही कसूर झाल्यास, धनकोना, अनुसूची २२ मधील नमूद बदली
कराराच्या तरतुदीनुसार व बदली कराराच्या कलम ३.३ व

ा कराराच्या अधीन राहून,

हस्तक्षेप करण्याचा अिधकार असेल.
आ) अशा बदलीच्या पिरिस्थतीत, औरं गाबाद मनपा धनकोना बदली करारांतगर्त त्यांच्या
अिधकार बजावण्यासाठी कोणत्याही बदली अिधभूत अिस्तत्वाला आवश्यक ते सवर् सहकायर्
करे ल; मा अशा अिधभूत अिस्तत्वाने बदली करारात िविन द असलेल्या सवर् आवश्यकतांची
पिरपूत के ली पािहजे.
३५. औरं गाबाद मनपाचा हस्तक्षेपाचा अिधकार
३५.१ औरं गाबाद मनपाच्या हस्तक्षेपाचे संग
कलम ३५.१ च्या तरतुदी खालील पिरिस्थती मध्ये लागू होतील
अ) सवलतधारक कराराचा भंग करीत आहे व औरं गाबाद मनपाला वाजिवपणे असे वाटले
की असा भंग अंितम उपयोगकत्याच्या कृ ती कवा सुरिक्षततेला गंभीर धोका पोहोचवू
शकतो कवा िपण्यायोग्य पाण्याच्या पुरव

ामध्ये गंभीर अडथळा येऊ शकतो.

आ) सवलतधारकाने या करारातील सवर् जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या असल्या तरीही
औरं गाबाद मनपाला वाजिवपणे असे वाटले की सावर्जिनक आणीबाणीची कवा टंचाईची
पिरिस्थतीत िनमार्ण होते आहे कवा

ा कल्पाचा कवा त्याच्या काही भागाचा ताबा

घेणे हे सावर्जिनक िहताथर् आवश्यक आहे.
३५.२ सूचना व सवलतधारकाने उचलावयाची पाऊले
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अ) औरं गाबाद मनपाने हस्तक्षेप करावयाचा संग आल्यास, औरं गाबाद मनपा वाजवी
मताने लेखी सुचने ारे त्यांच्या हस्तक्षेपाचे संग दुरुस्त करण्यासाठी व त्याची ती ता
कमी करण्यासठी, जी आवश्यक वाटतात ती सवर् पाऊले उचलण्याचे िनदस
सवलतधारकाला देऊ शकतात.
त्या

ितिर

ा करारा ारे सवलतधारकाने जे करणे आवश्यक आहे,

सवलतधारकाने घ्यावयाच्या इतर उपायांचा समावेश असू शकतो.

कोणताही संशय न राहण्यासाठी हे स्प के ले जाते की कलम ३५.२ अन्वये वाजवी
कारवाई करताना औरं गाबाद मनपाने, सवलतधरकाकडे असे उपाय योजण्याची पुरेशी
क्षमता व कालावधी आहे, याची काळजी घेतली पािहजे.
आ) कलम ३५.२ (अ) मध्ये उल्लेख के ल्यानुसार सूचना ा झाल्यावर, सवलतधारकाने
त्याची पावती देऊन, औरं गाबाद मनपाच्या सूचने माणे लवकरात लौकर त्याचे पालन
करण्याचा सवर्तोपरी य करावा.
इ) कलम ३५.२ अन्वये औरं गाबाद मनपाने के लेली कु ठलीही िवनंती, ही औरं गबाद मनपाला
कलम ३३.१ नुसार असणाऱ्या अिधकारांशी कवा

ा करारानुसार असणाऱ्या इतर

अिधकारांशी पूवर् हिवरिहत असेल.
३५.३ औरं गाबाद मनपा कडू न कारवाई
जर
अ) कलम ३५.२ अन्वये ा झालेल्या सूचने माणे पाऊले उचलण्यास तयार आहे अशी
सवलतधारकाने १० (दहा) िदवसांचे आत ( कवा आणीबाणीच्या पिरिस्थतीत त्यापेक्षा
कमी कालावधी मध्ये ) पु ी न के ल्यास
आ) कलम ३५.२ अन्वये औरं गाबाद मनपाने अिधसूिचत के लेली पाऊले उचलण्यास
औरं गाबाद मनपाच्या वाजवी मताने योग्य अशा कालावधीमध्ये सवलतधारक अयशस्वी
झाल्यास
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इ) एखा ा हस्तक्षेप करण्याच्या संगी औरं गाबाद मनपाला असे वाटले की त्यांनी
ठरिवलेल्या कालावधीत सवलतधारक आवश्यक ती पाऊले उचलत नाही कवा उचलू
इिच्छत नाही
तर औरं गाबाद मनपा वाजवी कारवाई करून स्वतः कवा इतर कोणालाही त्यांना आवश्यक
वाटतात ती पाऊले उचलायला लावून

ा करारानुसार आवश्यक अशा िपण्यायोग्य दजार्चे

( कवा पिरिस्थती नुसार त्या माणाच्या जवळ जाणारा ) पाणी पुरिवण्यासाठी कामाला
लावू शकते.
३५.४ औरं गाबाद मनपाच्या हस्तक्षेपाचा कालावधी
िजथे औरं गाबाद मनपाला असे करणे आवश्यक व इ वाटेल ितथे औरं गाबाद मनपा हस्तक्षेप
करून फ

हस्तक्षेपाच्या कालावधीपूरते, सवलतधरकाचे कल्प हाती घेण्याचे अिधकार व

जबाबदाऱ्या पूणर्पणे वा अंशतः िनलंिबत करणे समािव असू शकते.
३५.५ कलम ३५.१ (अ) मध्ये उल्लेिखत औरं गाबाद मनपाच्या हस्तक्षेपाचा खचर्
कलम ३५.१ (अ) नुसार हस्तक्षेपाचा संग आल्याने औरं गाबाद मनपाने स्वतः पाऊले
उचलल्यास अथवा हस्तक्षेपाचा संग सौम्य कवा दुरुस्त करण्यासाठी सवलतधारकाला जी
पाऊले उचलणे मनपाच्या मते आवश्यक व इ आहे अशी पाऊले उचलण्यास भाग पाडल्यास
अ) कलम ३५.२ (अ) नुसार औरं गाबाद मनपाला आवश्यक वाटणारी पाऊले सवलतधारकाने
उचलल्यास त्यासाठी झालेला खचर् सवलतधारक सोसेल.
आ) सवलतधारक कलम ३५.३ मध्ये नमूद के ल्यानुसार ही पाऊले उचलण्यापोटी कवा
इतरांना ही पाऊले उचलण्यापोटी मनपाचे झालेले सवर् वाजवी खचर्, नुकसान,
औरं गाबाद मनपाला ितपूतर् करील.
इ)

ा कराराच्या तरतुदीनुसार सवलतधारकाला देय असलेल्या कोणत्याही रकमेतून अशी
र म वळती करून घेण्याचा अिधकार औरं गाबाद मनपाला असेल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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३५.६ कलम ३५.१ (अ) मध्ये उल्लेिखत औरं गाबाद मनपाच्या हस्तक्षेपाचा खचर्
अ) कलम ३५.१ (अ) नुसार हस्तक्षेपाचा संग आल्याने औरं गाबाद मनपाने स्वतः पाऊले
उचलल्यास अथवा हस्तक्षेपाचा संग सौम्य कवा दुरुस्त करण्यासाठी सवलतधारकाला
जी पाऊले उचलणे मनपाच्या मते आवश्यक व इ आहे अशी पाऊले उचलण्यास भाग
पाडल्यास
i.

औरं गाबाद मनपा सवलतधारकाकडू न, त्याने त्याच्या करारान्वये असणाऱ्या
जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने िनभावण्यासाठी अन्यथा जो थेट वाजवी खचर्, नुकसान
कवा हानी सोसावी लागली असती, त्या

ितिर

जो अितिर

वाजवी खचर्,

नुकसान कवा हानी होईल ती वसूल करे ल
ii.

औरं गाबाद मनपाने अशी पाऊले उचलण्यासाठी अथवा सवलतधारकाला ती
पाऊले उचलण्यासाठी जो खचर् सोसला असेल, तो सवलतधारकाला सोसावा
लागेल

आ) कलम ३५ नुसार औरं गाबाद मनपाने देय असलेल्या रकमांचे सवलतधारकाकडू न हा
खचर् सोसल्यावर येणाऱ्या कं ाटी मिहन्याच्या पाणी दानाचा (अनुसूची ८ नुसार )
भाग म्हणून िबजकीकरण के ले जाईल.
इ) कलम ३५ नुसार औरं गाबाद मनपाला देय असलेल्या रकमांचे कायर्गत तीभूतीच्या
रकमेतून समायोजन के ले जाईल.
३५.७ औरं गाबाद मनपाच्या हस्ताक्षेक्पाच्या वाजवीपणा ब ल वाद िनमार्ण झाल्यास
दोन्ही पक्ष सहमत होतील कवा कलम ३७ नुसार जर असे िनि त के ले गेले की औरं गाबाद
मनपा कलम ३५ मध्ये उल्लेख के ल्यानुसार, सवलतधारकाला सांिगतलेली पाऊले उचलण्यास
सांगण्यात ( कवा ही पाऊलेच उचलण्यात ) वाजवी नव्हती, तर औरं गाबाद मनपा
सवलतधारकाला

ा सवर् सुचनांचे पालन करण्यासाठी त्याने सोसलेल्या सवर् थेट व वाजवी

खचर्,नुकसान व हानीची र म (करारातील जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी अन्यथा
जो थेट वाजवी खचर्, नुकसान कवा हानी सोसावी लागली असती त्याच्या अितिर
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

व

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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ितिर

)

ितपूतर् करे ल. कु ठलाही संशय न राहण्यासाठी हे मान्य के ले जाते की

सवलतधारकाला औरं गाबाद मनपाने िविन द के लेली अशी कारवाई करण्यापूव ितच्या
योग्यायोग्यतेब ल कु ठलाही वाद करता येणार नाही, फ

अशी कारवाई के ल्यानंतर ही

कारवाई करण्यामध्ये औरं गाबाद मनपा योग्य रीतीने वागली याब लचा वाद िनणर्यासाठी
उपिस्थत करू शके ल.
३५.८ सवलतधराकडू न भंग झाला नसल्यास जल दान िमळण्याचा अिधकार
जर सवलतधारकाने

ा करारान्वये असलेल्या त्याच्या दाियत्वाचा भंग के ला नसेल (कलम

३५.२ (अ) नुसार जारी सूचनांचे पालन करण्याचे दाियत्व समािव ) तर ज्या कालावधी पयत
व मयार्दे पयत कलम ३५.३ नुसार उचललेली पाऊले, त्याच्या जबाबदाऱ्या िनभावण्या पासून
सवलतधारकाला अटकाव करीत असतील तर
अ) सवलतधारक अशा दाियत्वातून मु

होईल.

आ) ज्या कालावधी किरता अशी पाऊले उचलली जातील व सवलतधारक औरं गाबाद
मनपाला वाजवी साहाय्य करीत असेल ( हे साहाय्य औरं गाबाद मनपाच्या खचार्ने अशा
े यत ) तर औरं गाबाद मनपा कडू न सवलतधारकाला देय
वाढीव खचर् के लेल्या मयार्दप
असलेले पाणी दान र म ही सवलतधारक

ा पूणर् कालावधी मध्ये त्याच्या सवर्

जबाबदाऱ्या पूणर् के ल्यावर ा करे ल तेवढी असेल.
३५.९ सवलतधराकडू न भंग झाला असल्यास जल दान िमळण्याचा अिधकार
जर सवलतधारकाने

ा करारान्वये असलेल्या त्याच्या दाियत्वाचा भंग के ला असेल (कलम

३५.२ (अ) नुसार जारी सूचनांचे पालन करण्याची दाियत्व समािव ) तर ज्या कालावधी पयत
व मयार्दे पयत कलम ३५.३ नुसार उचललेली पाऊले, त्याच्या जबाबदाऱ्या िनभावण्या पासून
सवलतधारकाला अटकाव करीत असतील तर
अ) सवलतधारक अशा दाियत्वातून मु
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

होईल.
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आ) ज्या कालावधी किरता अशी पाऊले उचलली जातील त्या कालावधी किरता औरं गाबाद
मनपा कडू न सवलतधारकाला देय असलेले पाणी दान र म ही सवलतधारक

ा पूणर्

कालावधी मध्ये त्याच्या सवर् जबाबदाऱ्या पूणर् के ल्यावर ा करे ल त्यातून कलम ३५.५
(इ) मध्ये नमूद के लेली र म वजा करून असेल.
३५.१० कल्प कराराखालील तरतुदी
सवलतधारकाने ही काळजी घ्यायची आहे की कल्प करारामध्ये
कलमे असतील, ज्यायोगे औरं गाबाद मनपाला

ा कलम ३५ माणे

ा कलम ३५ माणे हस्तक्षेप करण्याचा

अिधकार ा होईल.
३६ क्षितपूत
३६.१ सवर्सामान्य क्षितपूत
अ) सवलतधारक, त्यांच्याकडू न

ा कवा अन्य संबंिधत करारातील जबाबदाऱ्यांचे

पालन न झाल्यामुळे कवा कोणत्याही अंितम उपयोगकत्यार्ला िमळणाऱ्या सेवेमध्ये
रािहलेल्या ुटीमुळे (औरं गाबाद मनपा तफ िदल्या जाणाऱ्या सवर् सेवा समािव ),
उ वलेल्या सवर् कवा कोणत्याही दावा, कामकाज, कारवाई, मागणी, व तृतीय
पक्षाच्या कु ठल्याही कारच्या व स्वरूपाच्या नुकसान व खचार्पासून औरं गाबाद
मनपा, त्यांचे अिधकारी, कमर्चारी, त्यांचे ितिनधी, शासकीय िनिम त्व, शासन
अंगीकृ त आिण / कवा िनयंि त अिस्तत्व / उप म, स्वतं अिभयंता, स्वतं िहशेब
तपासनीस (औरं गाबाद मनपा क्षतीपुरीत
कोणत्याही नुकसानीपासून मु

ी ) यांना क्षितपूतर्, बचाव, व

ठे वीत आहेत, फ

मागणी, औरं गाबाद मनपाच्या क्षतीपुरीत

असा दावा, कामकाज, कारवाई,

च्या कडू न झालेल्या िनष्काळजीपणा

कवा वगळण्याच्या कृ तीमुळे कवा कराराच्या भंगामुळे झालेला नसावा.
आ) औरं गाबाद मनपा , १)
ह

कल्प जागेच्या जिमनीमध्ये औरं गाबाद मनपाच्या सदोष

कवा अिधकारामुळे २)

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

ा अथवा अन्य करारान्वये व जल दान राखीव
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खात्याच्या करारान्वये औरं गाबाद मनपाने िदलेल्या हमीचा कवा वाचनाचा भंग
झाल्यामुळे आिण /हवा ३)

ा अथवा अन्य करारान्वये व जल दान राखीव

खात्याच्या करारान्वये औरं गाबाद मनपाच्या जबाबदाऱ्या यांचा भंग झाल्यामुळे, ा
करारान्वये सवलतधारकाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यावर महत्वाचा ितकू ल
पिरणाम झाल्यामुळे, पुनवर्सन व पुन्हा वसिवण्याशी संबंिधत जबाबदाऱ्या समािव
आहेत, उ वलेल्या सवर् कवा कोणत्याही दावा, कामकाज, कारवाई, मागणी, व
तृतीय पक्षाच्या कु ठल्याही कारच्या व स्वरूपाच्या नुकसान व खचार्पासून
सवलतधारक, स्वतं अिभयंता, स्वतं िहशेब तपासनीस यांना क्षितपूतर्, बचाव
करीत आहेत, व कोणत्याही नुकसानीपासून मु

ठे वीत आहेत, फ

असा दावा,

कामकाज, कारवाई, मागणी, सवलतधारक, त्यांच्या दुय्यम, संबंिधत , कं ाटदार,
कमर्चारी, कवा ितिनधी यांचे कडू न

ा कवा जल दान राखीव खात्याच्या

करारातील तरतुद चा त्यांच्या िनष्काळजीपणा कवा वगळण्याच्या कृ तीमुळे भंग
झालेला असल्यास, ती सवलतधारकाचे दाियत्व राहील.
३६.२ सवलतधारकाकडू न क्षितपूत
अ) कलम ३६.१ चे सवर्सामान्यात्व मयार्िदत न करता, सवलतधारक खालील कवा
त्यांच्याशी संबंिधत गो ीतून उ वणाऱ्या नुकसानी आिण / कवा हानी पासून
औरं गाबाद मनपा क्षतीपुत

ना

ापुढे क्षितपूतर् करीत आहे

i. सवलतधारक लागू कायदे व परवाने यांचे पालन करण्यात अपयशी
ठरल्यास
ii. सवलतधारकाने त्याच्या कं ाटदार, पुरवठादार, व तीिनध च्या ा ी व
इतर करांचे दान न के ल्यास
iii. सवलतधारकाला कवा त्याच्या कं ाटदारांना पुरिवलेल्या सािहत्य व सेवा
ाब ल सवलतधारक व त्याचे कं ाटदार यांनी देय असलेली र म
दान न करणे
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आ) कलम ३६.१ चे सवर्सामान्यात्व मयार्िदत न करता, सवलतधारकाने कवा
त्याच्या कं ाटदारांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या िनभावण्यासाठी व कल्पाचा
अंगीकृ त कवा त्याच्याशी संबंिधत भागाच्या कामाशी वापरलेल्या कोणत्याही
देशी कवा िवदेशी एकस्व अिधकार, ितिलपीचे अिधकार कवा इतर स्वािमत्व
अिधकार, वापरलेल्या एखा ा सािहत्य, मािहती, आरे खन अथवा ि या
यांच्या मालकीचे कवा गु तेचे अिधकार यांचा भंग झाल्याच्या दा ामुळे
उ वलेल्या कोणत्याही दावा, खटला, कामकाज कवा मागणीपासून
सवलतधारक औरं गाबाद मनपा क्षतीपुत

ना

ापुढे क्षितपूतर् करीत आहे.

जर अशा कोणत्याही दावा, खटला, कामकाज कवा मागणी मध्ये तात्पुरता
अवरोध आदेश कवा ाथिमक मनाई आदेश लागू झाल्यास, सवलतधारक
समाधानकारक बंधप सादर करून असा तात्पुरता अवरोध आदेश कवा
ाथिमक मनाई आदेश िनलंिबत कवा र करण्यासाठी सवर्तोपरी य करे ल.
जर अशा कोणत्याही दावा, खटला, कामकाज कवा मागणी मध्ये कल्प कवा
त्याचा कोणताही भाग हे उल्लंघन आहे असे िनष्प होऊन त्याच्या वापरावर
कायमस्वरूपी मनाई हुकु म आल्यास, सवलतधारक हे उल्लंिघत काम सुरु
ठे वण्यासाठी औरं गाबाद मनपाला परवाना िमळण्यासाठी सवर् वाजवी य
करे ल. जर सवलतधारक वाजवी कालावधीत असा परवाना ा करून देण्यात
अपयशी ठरला तर सवलतधारक स्वखचार्ने व सेवा पातळी आवशकताशी
तडजोड न करता, एकतर ते काम कवा त्याचा भाग व ि या यांच्या जागी
अनुल्लंिघत काम कवा त्याचा भाग व ि या बदली करून देईल कवा ते
अनुल्लंिघत होईल अशा रीतीने बदल करून देईल.
३६.३ सूचना व दावे लढिवणे
जर तृतीय पक्षाकडू न एखा ा पक्षाकडे, तो ज्या बाबीकािरता कलम ३६ नुसार क्षितपूित ाही
(क्षितपूित ाही पक्ष) आहे, अशा बाबीमध्ये दावा कवा मागणी ा झाली तर तो दुसऱ्या
पक्षाला (क्षतीपुरक पक्ष ) असा दावा कवा मागणी ा झाल्यानंतर १५ (पंधरा ) िदवसांचे आत
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सूिचत करे ल व क्षतीपुरक पक्षाच्या पूवर्संमतीिशवाय, जी देण्यात अवाजवी िवलंब होऊ नये, तो
दावा चुकता करणार नाही. जर क्षतीपुरक पक्षाने तो दावा लढवायचा असे ठरवल्यास व आपण
ा खचार्च्या बाबतीत पूणर्पणे सुरिक्षत आहोत अशी क्षितपूित ाही पक्षाची वाजवी खा ी
असल्यास ते क्षितपूित ाही पक्षाच्या नावे कामकाज चालवू शकतात.
३६.४ दा ाचे रक्षण
अ) क्षितपूित ाही पक्षास, ज्या बाबीत तो क्षितपूितत असण्याचा त्याचा ह आहे अशा कवा
त्याच्याशी संबंिधत बाबीतून उ वलेल्या कोणत्याही दावा, कारवाई, खटला, कवा कामकाज
लढिवण्याचा, संरक्षण करण्याचा कवा अिभयोिजत करण्याचा अिधकार असेल पण दाियत्व
असणार नाही. जर क्षितपूरक पक्षाने क्षितपूित ाही पक्षाला कलम ३६ नुसार हानीच्या रकमे
पासून क्षितपूरण करण्याच्या आपल्या दाियत्वाचे लेखी कबुल के ले तर क्षतीपुरक पक्षाला
स्वतःच्या खचार्ने व स्वतः िनवडलेल्या विकलाच्या ारे असा दावा,कारवाई, खटला कवा
कामकाज, दाियत्व, दान व जबाबदाऱ्या यांचा बचाव िनयंि त करता येईल ; मा आपल्या
असे करण्याच्या उि

ाची त्विरत सूचना क्षितपूित ाही पक्षास िदली पािहजे व असा बचाव

हाती घेण्यापूव क्षितपूित ाही पक्षाने पूव अशा बचावासाठी के लेल्या वाजवी खचार्ची पिरपूत
क्षितपूरक पक्षाने के ली पािहजे. क्षितपूरक पक्षाला असा दावा, कारवाई, खटला, कवा कामकाज
यामध्ये क्षितपूित ाही पक्षाच्या पूवर् लेखी अथवा क्षितपूित ाही पक्षाला अशा तडजोडीमुळे
होणाऱ्या नुकसानापोटी त्यांच्या वाजवी आवश्यकतेनुसार पुरेशी ितभूती िदल्यािशवाय
संमतीिशवाय कु ठलीही तडजोड करता येणार नाही.
आ) जर क्षितपूरक पक्षाने कलम ३६.३ नुसार आपला ह बजावला असेल तर क्षितपूित ाही
पक्षास क्षितपूरक पक्षाच्या लेखी पूवर्संमती िशवाय असा दावा, कारवाई, खटला, कवा
कामकाज यामध्ये कु ठलीही तडजोड करता येणार नाही.
इ) जर क्षितपूरक पक्षाने कलम ३६.३ नुसार आपला ह बजावला असेल तर क्षितपूित ाही
पक्षास आपला वकील नेमण्याचा अिधकार असेल व असा वकील कारवाईमध्ये सामील होऊ
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शके ल पण अशा विकलाचे शुल्क व खचर्, जेव्हा व जसा के ला असेल तसा, क्षितपूित ाही पक्षास
करावा लागेल, अपवाद फ

खालील माणे

i.

क्षितपूरक पक्षाने अशा विकलाच्या नेमणुकीस मान्यता िदली असल्यास

ii.

क्षितपूित ाही पक्षाने असा वाजवी िनष्कषर् काढला की

ा कारवाईच्या बचावाबाबत

क्षितपूरक पक्ष व क्षितपूित ाही पक्ष यांच्या िहतसंबंधात मतभेद आहेत
iii.

क्षितपूरक पक्षाने अशा कारवाईची बचाव करण्यासाठी क्षितपूित ाही पक्षाला
वाजिवपणे समाधानकारक वाटेल असा वकील नेमला आहे व तशी सूचना
क्षितपूित ाही पक्षाला िदली आहे

iv.

क्षितपूित ाही पक्षाने असा वाजवी िनष्कषर् काढू न क्षितपूरक पक्षाला कळिवले की
अ) क्षितपूरक पक्षाला उपलब्ध असलेल्या िविश

बचावापेक्षा वेगळे कवा अितिर

मु े क्षितपूित ाही पक्षाला उपलब्ध आहेत.
आ) अशा दावा, कारवाई, खटला, कवा कामकाज यांचे क्षितपूित ाही पक्षावर
कराराच्या

ा

ा ीच्या पलीकडे िवपरीत पिरणाम होतील.

मा कलम ३६.४ (इ) चे (ii), (iii) व (iv) ही उपकलमे लागू झाल्यास क्षितपूित ाही पक्षाच्या
विकलांना क्षितपूित ाही पक्षाच्या वतीने असा दावा, कारवाई, खटला, कवा कामकाजामध्ये
बचावाचे िनदशन करण्याचा अिधकार असेल व अशा विकलाचे वाजवी शुल्क व संिवतरण हे
येणे माणे कायदेशीर खचर् असतील
३६.५ पिरणामरूप दावे नसणे
कलम ३६ मध्ये असलेल्या उलट तरतुद चा िवचार न करता,

ामध्ये िदलेल्या क्षितपूित मध्ये,

ा करारात स्प तरतूद असल्यािशवाय कु ठल्याही अ त्यक्ष कवा अनुषंिगक कवा पिरणाम
रूप, खचर् हानी कवा नुकसानीचा, (लाभ वा हानी समािव ), समावेश असणार नाही.
३६.६ समा ी प ात उ रजीवी
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कलम ३६ च्या तरतुदी समा ी प ात उ रजीवी असतील.
३७ वाद िनवारण
३७.१ सलोख्याने िनवारण
अ) दोन्ही पक्षांमध्ये

ा करारान्वये, करारातून कवा कराराशी संबंिधत कु ठल्याही कारच्या

उ वणाऱ्या मतभेद वा वादिववाद ( अथर्उकल समािव ) हा एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षास लेखी
सूिचत के ला असल्यास अशा लेखी सूचनेच्या ३० (तीस) िदवसांच्या आत सलोख्याने िनवारण
करण्याचा य के ला जाईल. सलोख्याने िनवारण होण्यासाठी दोन्ही पैकी एका पक्षाने स्वतं
अिभयंता आिण / कवा स्वतं िहशेब तपासनीस यांना अशा िनवारणाच्या वेळी उपिस्थत
राहण्यास पाचारण करावे.
आ) दोन्ही पक्ष

ा करारातून उ वणारे सवर् वाद िनवारण करण्यासाठी तत्पर, न्याय्य, व पूणर्

िव ासाने सवर्तोपरी य करतील व एकमेकांना सामान्य कामकाजाच्या वेळेत कोणत्याही
वादाशी संबंिधत अिवशेष न दी, मािहती व आधारसाम ी पहावयास पुरवेल.
इ)

ा करारानुसार दान करावयाच्या मोबद्ल्याब ल वाद झाल्यास, कलम १९.२ व ३५

अन्वये

ावयाचा मोबदला समािव व

ा कलमान्वये असणारे िविश

अिधकार व दाियत्व

याचा िवचार न करता, दोन्ही पक्ष वादात नसलेली र म तात्पुरती तडजोड म्हणून अशा वादाचे
अंितम िनवारण होईपयत एकमेकांना दान करतील.
३७.२ लवाद
अ) जो िववाद कलम ३७. १ माणे सलोख्याने िनवारण होणार नाही, तो अंितमतः
कलम ३७.२ अन्वये लवादाकडे सुपूदर् के ला जाईल. असा लवाद हा लवाद व
समेट अिधिनयम १९९६ च्या तरतुद च्या अधीन असेल. अशा लवादाचे िठकाण
औरं गाबाद येथे असेल व लवादाच्या कामकाजाची भाषा इं जी आिण / कवा
मराठी असेल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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आ) तीन पंचांचे मंडळ असेल, त्यातील त्येकी एक हा उभय पक्षांनी िनवडलेला
असेल व ितसरा पंच हा वरील माणे िनयु

पंचांनी िनवडलेला असेल.

इ) कलम ३७.२ अन्वये नेमलेले पंच हे अहतार् धारक अिभयंता असतील व त्यांना
काय ाचे ज्ञान असेल. लवादाचा खचर्, यामध्ये पंचांचा खचर् समािव पण
तेवढाच मयार्िदत नाही, हा दोन्ही पक्ष समान तत्वावर सोसतील.
ई) पंच हे सुज्ञ िनवाडा देतील (िनवाडा ). कलम ३७ ला अनुसरून िदलेला कु ठलाही
िनवाडा हा अंितम व दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असेल व सवलतधारक व
औरं गाबाद मनपा हा िनवाडा िवनािवलंब अमलात आणण्याचे कबुल करतात.
उ) सवलतधारक व औरं गाबाद मनपा हे मान्य करतात की हा िनवाडा सवलतधारक
आिण/ कवा औरं गाबाद मनपा यांचे िवरु , जसे करण असेल तसे, त्यांच्या
कु ठे ही असलेल्या मालम ेवर अंमलबजावणी के ली जाईल .
ऊ) हा करार व दोन्ही पक्षांचे अिधकार व दाियत्वे ही पूणर्पणे अमलात राहतील.
३८ संकीणर्
३८.१ अिभहस्तांकन व हवाला
ा करारामध्ये िनसंिदग्धपणे तरतूद असल्यािशवाय, हा करार दोन्ही पक्षांच्या वारसदारांवर
बंधनकारक असेल कोणताही पक्ष

ा करारान्वये त्यांना असलेले अिधकार, फायदे कोणत्याही

ितसऱ्या पक्षास पूणर्तः कवा अंशतः अिभहास्तंिकत अथवा हस्तांतिरत करणार नाही.
३८.२ बौि क स्वािमत्व
अ) सवलतधारक औरं गाबाद मनपास आ स्त करतात की

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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i.

सवलतधारकाने
पुरिवलेल्या अिभयु

ा करारातील दाियत्वे िनभावण्यासाठी आवश्यक व त्याने
मािहती वापरण्यासाठी सवर् परवाने संबंिधत वेळेला ा

के ले आहेत कवा ते ा करे ल.
ii.

सवलतधारकाने िनभावण्याची दाियत्वे कु ठल्याही

ीच्या बौि क स्वािमत्व

अिधकारांचा भंग करणार नाहीत.
आ) हे आ ासन करार समा ी प ातही उ रजीवी असेल.
इ) बौि क स्वािमत्व अिधकारांचे तथाकिथत उल्लंघन झाल्याचा थेट पिरणाम म्हणून
सवलतधारकाला

ा करारातील दाियत्वे िनभावता येत नसल्यास कवा त्याच्या

अिधकारांची अंमलबजावणी होत नसल्यास, सवलतधारकाने
i.

औरं गाबाद मनपाला वाजिवपणे शक्य होईल तेव

ा लौकर ही बाब कळिवली

पािहजे.
ii.

स्वतःच्या खचार्ने

ा दा ाचा बचाव करण्यासाठी व उ ेशीत प तीने आपले

अिधकार व दाियत्वे िनभावण्यासाठी सवर् उपाय योजावेत.
ई) कलम ३८.२ मध्ये उल्लेिखत कामकाजामध्ये सवलतधारक अपयशी ठरल्यास कवा
औरं गाबाद मनपाने िविहत के लेल्या मुदतीत

ा करारान्वये आपले अिधकार शािबत करू

कवा दाियत्व िनभावू शकला नाही, तर सवलतधारक औरं गाबद मनपाला कोणत्याही
खचार्त न पाडता त्यांची खा ी पटेल असे बदल करे ल व आपले अिधकार शािबत करे ल व
दाियत्व िनभावेल.
३८.३ िनयमन कायदे व न्यायािधकार
ा करारचे भारतीय काय ांच्या अनुसार अन्वयाथर् लावला व अथर्उकल के ली जाईल व
औरं गाबाद येथील न्यायालयांना

ा करारातून कवा संबंिधत बाबीतून उ वणाऱ्या बाब वर

न्यायािधकर असेल.
३८.४ उन्मु तेचे अिधत्यजन
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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औरं गाबाद मनपा िबनशतर् व बदल न करता मान्य करते की
अ)

ा कराराचे त्यांच्याकडू न कायार्न्वयन, सोपिवणे व पालन व त्याअंतगर्त
येणाऱ्या बाबी ही वािणिज्यक काय असून ते वािणिज्यक उ ेशाने के ले गेले
आहे.

आ) ा कराराशी संबंधातून त्यांच्या िवरु
कवा महसुला िवरु

कवा त्यांच्या मालम ा, संप ी

काही कामकाज झाल्यास अशा कामकाजापासून कवा

त्यांच्या मालम ा, संप ी कवा महसुला संदभार्त कु ठलीही सावर्भौम
उन्मु तेच दावा करण्यात येणार नाही.
इ) त्यांच्या मालम ा, संप ी कवा महसुलाला आ ा जी उन्मु ता लागू आहे
कवा भिवष्यात िमळे ल कवा कोणत्याही क्षमतेमध्ये त्यांना लागू होईल अशी
सवर् उन्मु तेचे अिधत्याजन करीत आहेत.
ई) त्यांच्या िवरु च्या कु ठल्याही न्याय िनणर्याची कवा िनवा

ाची

अंमलबजावणी करताना कु ठलाही अनुतोष देण्यास कवा कु ठल्याही
न्यायािधकारामध्ये
िवरु

ा कामकाजाशी संबंिधत ि या जारी करणे ( त्यांच्या

कु ठलीही अंमलबजावणी करणे, कवा मालम ा, संप ी कवा महसुला

संदभार्त त्याचा वापर कवा उ ेशीत वापर जमेला न धरता त्याच्याशी
संबंिधत तो न्यायिनणर्य िदला जाईल तो )
३८.५ बदल
हा करार िलिखत स्वरुपात व दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या करूनच बदलता येईल.
३८.६ दानास िवलंब
उभय पक्ष हे मान्य करतात की पाण्याचे दान व

ा करारामाडे तरतूद असलेली एखादी

िविश मागणी कवा दान वगळू न इतर दाने ही एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाकडे सवर्
तपशीलासह मागणी के ल्यावर १५ (पंधरा) िदवसांचे आत के ले जाईल.

ा कालावधी पेक्षा

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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जास्त जास्त िवलंब झाल्यास, कसूरवार पक्ष िवलंब काळाकिरता बँक दरापेक्षा २% (दोन ट े )
जास्त दराने

ाज दान करे ल. त्याची वसुली ही

ा करारान्वये त्या पक्षाच्या अिधकारांना ,

करार र करण्याचा अिधकार समािव , बाधा न आणता होईल.
३८.७ अिधत्यजन
कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या प याने

ा कराराचे दाियत्व िनभावण्या कवा तरतुद चे पालन

करण्याबाबत के लेल्या कसुरीमुळे के लेले अिधत्यजन, मग ते अंशतः कवा सशतर् असले तरीही
अ) इतर कु ठल्याही कवा नंतरच्या

ा कराराचे दाियत्व िनभावण्या कवा तरतुद चे पालन

करण्याबाबत के लेल्या कसुरीमुळे के लेले अिधत्यजन आहे असा अथर् लावला जाणार नाही
आ) ते लेखी व पक्षाच्या यथािवधी अिधकृ त ितिनधीने स्वाक्षरीत के ल्यािशवाय भावी
होणार नाही.
इ) कु ठल्याही तऱ्हेने

ा कराराच्या वैधतेवर व अंमलबजावणीवर कोणताही पिरणाम

होणार नाही.
३८.८ अिभ ेत हमी वगळणे
अ) हा करार काय ाने कवा परं परे ने कवा दोन्ही पक्षांच्या इतर कोणत्याही करारातून
उ वणाऱ्या कवा कोणत्याही पक्षाने दोन्ही पक्षांना काय ाने बाध्य करणाऱ्या करारात न
िदलेल्या कोणत्याही अिभ ेत हमी, शतर् कवा वचन स्प पणे वगळत आहे.
आ) तसेच कलम ९.२ (ऐ) मधील

हमीच्या अधीन राहून, हा करार, बोली कवा

सल्लामसलत ि ये (औपचािरक कवा अनौपचािरक ) दरम्यान िदलेल्या कु ठल्याही
मािहतीब लची हमी, शतर् कवा वचन वगळत आहे.
३८.९ उ रजीिवत्व
अ) सवलतकाळाची समा ी कवा र ीकरण
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

119

i. सवलतधारक कवा औरं गाबाद मनपा , जशी बाब असेल तशी, यांना
अिभ ेत अशा कोणत्याही दाियत्वातून मु
ii.

ा पणे कवा

होता येणार नाही.

ा कराराच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये कोणत्याही पक्षाचे दाियत्व मयार्िदत करणारी
तरतूद, हा करार समा

कवा र होण्यापूव कवा त्यातून उ वणाऱ्या कु ठल्याही

कृ तीमुळे कवा वगळ यामुळे झालेल्या नुकसानीतून कवा हानीतून उ वणाऱ्या
दाियत्वामधून दोन्ही पक्षांची मु ता होणार नाही.
आ) सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर उ ज वी असलेली सवर् दाियत्वे असा कालावधी
समा झाल्याच्या िदनांकानंतर १(एक) वष्यार्च्या कालावधीकिरता उ रजीवी असतील.
३८.१० संपण
ू र् करार
हा करार व त्या कराराची कोणतीही पुरवणी / दुरुस्ती असल्यास त्याच्या अनुसूचीसिहत,
िनवा

ाचे प , उ ेश्य प , औरं गाबाद मनपाने िद २२ सप्टबर २०१० व िद १८ नोव्हबर

२०१० रोजी जारी के लेली स्प ीकरणे, स्तावाच्या िवनंतीला असलेले पुरवणी / दुरुस्ती
प , व स्तावाची िवनंती िमळू न दोन पक्षांमधील कराराच्या अट चे संपूणर् व अनन्य िनवेदन
असून

ामध्ये के लेली कु ठलीही दुरुस्ती कवा बदल हा दोन्ही पक्षांनी अशा दुरुस्ती कवा

बदलाला लेखी संमती िदल्यािशवाय व दोन्ही पक्षांच्या यथािवधी अिधकृ त ितिनधीने
स्वाक्षरीत के ल्यािशवाय ते वैध व भावी राहणार नाहीत.
38.11 पृथ रण
अ) काही कारणाने

ा कराराची कु ठलीही तरतूद अवैध, बेकायदेशीर कवा अमलात

आणण्यायोग्य नसल्यास कवा सक्षम कायर्कक्षा असलेल्या कु ठल्याही न्यायालयाने कवा
िनिम ात्वाने अवैध, बेकायदेशीर कवा अमलात आणण्यायोग्य नसल्याचे घोिषत के ल्यास,
त्याच इतर तरतुद वर काहीही पिरणाम होणार नाही व दोन्ही पक्ष अशा अवैध, बेकायदेशीर
कवा अमलात आणण्यायोग्य नसलेल्या तरतुदीच्या बदली एक कवा अनेक तरतुदी
करण्यासाठी वाटाघाटी करतील.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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आ)

ा करारामध्ये कोठे ही काही िवपरीत असल्यास त्याचा िवचार न करता, दोन्ही पक्ष

सहमत आहेत की अशा तरतुद वर सहमती न झाल्यास तो

ा करारात नमूद वाद िनवारण

णालीचा िवषय असणार नाही.
३८.१२ भागीदारी नाही.
हा करार संघटना, संयु

जोखीम, कवा दोन्ही पक्षांमध्ये भागीदारी िनमार्ण करण्याकिरता

कवा भागीदारीचे दाियत्व कवा बंधन दुसऱ्या पक्षावर लादण्यासाठी झाला आहे असा
अन्वयाथर् कवा अथर्उकल के ली जाणार नाही व कोणत्याही पक्षास

ा कराराच्या शत मध्ये

स्प तरतूद असल्यािशवाय दुसऱ्या पक्षाच्या वतीने करार करणे, त्यांच्या वतीने त्याने
ितिनधी म्हणून कवा त्यांना बाध्य करणारे कु ठलेही कृ त्य करण्याचा अिधकार असणार
नाही.
३८.१३ तृतीय पक्ष
हा करार दोन्ही पक्षांच्या त्यांच्या वारसदारांच्या व परवानगीधारक अिभहस्तांकीतांच्या
फाय ासाठी उ ेशीत असून
ी ती दाियत्व कवा कतर्

ा करारातील कशाचाही

ा कराराशी संबंिधत नसलेल्या

िनमार्ण करण्यासाठी असल्याचा अन्वयाथर् काढला जाऊ

नये.
३८.१४ वारसदार व परवानाधारक अिभहस्तांिकती
हा करार दोन्ही पक्ष, त्यांचे वारसदार व परवानाधारक अिभहस्तांिकती

ा दोघांवरही

बंधनकारक असेल व त्यांच्या लाभाकिरता िनधार्वला असेल .
३८.१५ सूचना
कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला

ा करारांतगर्त कवा संबंिधत बाब बाबत

ावयाची

सूचना ही लेखी स्वरुपात हाती, मान्यता ा अंगािडया, न दणीकृ त डाक, कवा फॅ क्स ारे
खालील प यावर पाठिवण्यात कवा सािरत करण्यात येईल
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
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जर औरं गाबाद मनपाला असल्यास :
औरं गाबाद महानगरपािलका
टाउन हॉल, औरं गाबाद ४३१००१
दूरध्वनी : +९१-२४०-२३३११९४
फॅ क्स : +९१-२४०-२३३१२१३
इमेल : contact@aurangabadmahapalika.org
जर सवलतधारकाला असल्यास :
ी सुशील सेठी
वस्थापकीय संचालक,
एसपीएमएल इन् ा मयार्िदत,
भूखंड ६५, िवभाग ३२,
गुरगाव १२२००१
दूरध्वनी : +९१-११-४६८६१२००
फॅ क्स : +९१-११-४६८६१२२२
इमेल : info@spml.co.in
३८.१६ भाषा
ा करारान्वये एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षास

ावयाच्या सूचना, व इतर प

वहार, लेखी

कागदप े, व कामकाज हे लेखी स्वरुपात मराठी / इं जी भाषेमध्ये के ल्या जातील.
३८.१७ ितरूप
हा करार दोन तीरुपांमध्ये स्वाक्षरीत होऊन सुपूदर् के ला जाईल, तेव्हा तो मूळ करार असेल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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िनबंधक
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३८.१८ सौम्यकरण
ा करारातील दोन्ही पक्षांचे सौम्यकरण दाियत्वाच्या
धारक व औरं गाबाद मनपा,

तरतुदीनां बाधा न आणता सवलत

ा करारानुसार संबंिधत पक्षाला दुसऱ्या पक्षांिवरु

दावा

करण्याचा अिधकार आहे अशा बाब पासून होणारी हानी सौम्य व कमीतकमी करण्यासाठी
आवश्यक ते सवर् उपाय करतील.
३८.१९ अडथळे दूर करणे
ा करारात अन्य कोठे ही िवपरीत असल्यास त्याचा िवचार न करता
कवा

ा करारातून उ वणाऱ्या कवा

ा करारात दुरुस्ती कवा

ा कराराशी संबंिधत

ा करारच्या बदली दुसरा

करार करताना मु ांक शुल्क व न दणी शुल्का सिहत सवर् खचर् व शुल्क सवलतधारकाने कवा
िनवड झाल्याने सोसायचा आहे.
३८.२१ सुरक्षा
हे मान्य के ले जाते की कल्प करारामध्ये असलेल्या अिधकारापोटी व येणे रकमे वर ऋणकोच्या
ती एक कवा जास्त बोजा, भार कवा हणािधकार िनमार्ण करण्याचा सवलतधारकाला
अिधकार राहील
ाचे साक्षी म्हणून दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी करून हा करार उपरोल्लेिखत िदनांकास सोपिवला.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी
मयार्िदत किरता
सही /िरषभ सेठी
संचालक
२०६ मातड इमारत, कॅ नरा बँकेच्या वर
डॉ अ◌ॅनी बेझंट रस्ता, वरळी नाका
वरळी मुंबई भारत
फॅ क्स : ०२२- २४९४४५४७
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

औरं गाबाद महानगरपािलके किरता व वतीने
सही /डॉ. पुरषो म भापकर
आयु
औरं गाबाद महानगरपािलका
औरं गाबाद

सही /-

फॅ क्स: ०२४१-२३३१२१३
आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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सही /सी वकटरमणा
ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
५१३/अ, पाचवा मजला कोिहनूर िसटी,
लाल बहादूर शा ी मागर् कु लार् (प)
मुंबई भारत
ांचे समक्ष :१ ी सूयर्कांत सुभानराव जायेभाये

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

औरं गाबाद मनपाचे सामाईक मोहोर
आमचे समक्ष उठिवली गेली.
नगर सिचव
उपायु
औरं गाबाद मनपा औरं गाबाद
२) ी जगदीश कन्हैयालाल िस

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

124

अनुसूची १ :

ाख्या

बँक खाते

जल दान राखीव खाते करारामध्ये िनदिशत अथर् आसेल

समायोिजत
भांडवल

म्हणजे भारतीय रुपयामध्ये

करार

एएमसी
एएमसीच्या पूवर्शत
एएमसी कडू न कसुरीचे
संग

गुिणले ११५.५% ( एकशे पंधरा पूणाक पाच ट े ) िजथे
अ) म्हणजे सवलतधारकाचे कल्प खचार्च्या भाग घटक पूणर्
करण्यासाठी भरणा झालेले भागभांडवल व ा
करारासाठी त्यामध्ये पिरवतर्नीय कायदेशीर कागद, कवा
त्यासारखे भांडवलाचे कार, त्यामध्ये भागधारकांचे कजर्
समािव , जे अिनवायर्तेने सवलतधारकाच्या सवर्साधारण
भाग भांडवलामध्ये पिरवत त होईल व सवलतधारकाच्या
भागधारकांनी असे भाग घटक पूणर् करण्यासाठी िदलेले
िबन ाजी कजर्
ब) म्हणजे भागांवर िदलेला परतावा कवा भागधारकांच्या
ज्या कजार्ची परतफे ड झाली आहे ( जेथे असा परतावा
लाभांश, पुनखर्रेदी, ा ारे िदला गेला व जेथे असा संबंिधत
वहार लांबवरचा नाही )
कु ठलीही शंका न येण्यासाठी हे स्प के ले जाते की जे संबंिधत
वहार लांबवरचे नाहीत, ते गुंतवलेल्या भां ालावरचा परतावा
कवा भागधारकाने सवलतधारकाला िदलेले कजर् म्हणून धरले
जावेत
म्हणजे औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांचे मध्ये वेळोवेळी
दुरुस्ती झालेला, पिरिश असलेला, बदल झालेला वा बदली
के लेला व अनुसूची समािव असलेला करार
ा कराराच्या थम पृ ावर िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ५.२ (आ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ५.२ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

के लेली र म – (अ वजा ब )

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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एएमसी चे
तीपुत धारक
ी
एएमसी हस्तक्षेपाचे
संग
वािषक पिरचालन
आधार अनुदान
लागू कायदा(दे)

िनयत िदनांक
िनवाडा
बँक दर
बोली
बोलीची कागदप े
बोली ितभूती

बांधकाम व पुनवर्सन
कायर्गत ितभूती
िसिपएचईएचओ
काय ातील बदल

कलम ३६.१ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ३५.१ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे औरं गाबाद मनपाने सवलतधारकाला ावयाचे दान, जे
दरवष ६% ( सहा ट े ) दराने िनदशांिकत के ले पािहजे
म्हणजे कु ठलाही संिवधी, कायदा, अिधसूचना, िनयम, िविनयम,
न्यायादेश, आदेश, हुकु मनामा, उपिवधी, मंजुरी, िनदश,
मागर्दशर्क िस ांत, धोरण, आवश्यकता, कवा इतर शासकीय
बंधन कवा शासन, कवा महारा ा शासन कवा शासकीय
िनिम त्व, यांनी अशा स्वरूपाचा िनणर्य कवा िनधार्रण कवा
अथर्उकल कराराच्या िनष्पदानाच्या िदनांकाला अिस्तत्वात असेल
व कल्पाचे अिस्तत्व असेपयत व कल्पाला लागू होईल तसे
कलम ५. ५ नुसार नमूद के लेला अथर्
कलम ३७.२ (ई) नुसार नमूद के लेला अथर्
म्हणजे भारतीय स्टेट बके ने वेळोवेळी िन द के लेला आधार ाज
दर
स्तावाच्या िवनंतीमध्ये िनदिशत के लेला अथर्
म्हणजे अनुसूची २३ मध्ये नमूद के लेली कागदप े व दोन्ही
पक्षांमध्ये सहमती झालेल्या उ रवत दुरुस्त्या
म्हणजे स्तावाच्या िवनंतीला ितसाद देताना संघाने सादर
के लेली कल्प खचर् भारतीय रुपये ७,९२,००,०००/- ( भारतीय
रुपये सात कोटी ब्याण्णव लाख फ ) च्या १% (एक ट ा ) मूल्य
असलेली बोली ितभूती
कलम ६.१ नुसार नमूद के लेला अथर् असेल
क ीय सावर्जिनक आरोग्य व पयार्वरण अिभयांि की संघटना
म्हणजे करार स्वाक्षरीत झाल्याच्या िदनांकानंतर खालील पैकी

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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कु ठलीही घटना घडल्यास
अ) कु ठल्याही न ा काय ाचे कायार्न्वयन ( कार कायदे
समिव )
आ) सध्या अिस्तत्वात असलेल्या कायदा पूणर्पणे अथवा अंशतः
र करणे (समान भावाने कायार्िन्वत के ल्यािशवाय )
अथवा त्यात काही बदल करणे
इ) लागू काय ातील अथर्उकलीमध्ये कवा लागू होण्यामध्ये
बदल
ई) िनयत िदनांकाच्या िदवशी आवश्यक नसलेल्या लागू
परवान्यासाठी ( िवषयाच्या ितिर )आवश्यकता
लादणे
उ) लागू परवाना बहाल के ल्याच्या िदनांका प ात, त्याला
जोडलेल्या अटी व शत मध्ये बदल (िवषयाच्या
ितिर ) कवा लागू परवान्याला न ाने अटी व शत
जोडणे (िवषयाच्या ितिर )

ा ीतील बदल
ा ीतील बदलाची
सूचना
ा ीतील बदलाचा

ऊ) कोणत्याही पक्षाचा कसूर कवा चूक नसताना पूव बहाल
के लेले परवाने लागू नसणे (नुतनीकरण न करणे देखील
समािव ) कवा मयार्िदत कालावधी किरता बहाल के ला
गेला असेल तर वेळेवर नुतनीकरण न के ल्यामुळे अजर्
करून नुतनीकरण के ल्यामुळे व नुतनीकरणाच्या सवर् अटी
व शत वेळेत पूणर् के ले.
आिण कु ठलीही शंका न येण्यासाठी हे स्प के ले जाते की वीज
शुल्क कवा अपिरष्कृ त पाण्याच्या दरात बदल (अनुदान कवा
सवलतीचा दर काढू न घेणे समािव ) हा ा ाख्येकिरता
काय ातील बदल असणार नाही
कलम २०.१ नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम २०.३ (अ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू
होईल
कलम २०.३ (ऊ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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आदेश
वसुली खाते
वािणिज्यक पिरचालन
िदनांक कवा सीओडी
त ार
त ार न द वही
सवलतीचा कालावधी
सवलतधारक
सवलतधारकाच्या
पूवव
र् त शत
सवलतधारकाच्या
कसुरीचे संग
जोड व तोड ि या
संघ
बांधकाम व पुनवर्सन
कालावधी
बांधकाम व पुनवर्सन
कायर्योजना
दूषण

आकिस्मक गंगाजळी

होईल
कलम २२.२ नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
ज्या िदनांकास स्वतं अिभयंता असे मािणत करे ल की कल्पाचे
सवर् टप्पेपूणर् झाले आहेत व अंिशक सीओडीच्या अभावी सु ा
पिरचालन व देखभाल कालावधी सुरु व्हावा, तो िदनांक
कलम २१.६ (अ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू
होईल
कलम २१.६ (अ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू
होईल
कलम ४ (आ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
ा कराराच्या थम पृ ावर िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ५.२ (अ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ३३.१ नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे अनुसूची ३ च्या आ भागामध्ये नमूद के लेले धोरण कवा
धोरणे
कथन ( ऐ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ४ (इ)(i) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
अनुसूची ९ नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे सवर् दुषक कवा दूषक, औ ोिगक कवा रासायिनक,
िकरणोत्सग , धोकादायक, िवषारी कवा धोकादायक पदाथर्,
कचरा कवा अवशेष (घन, िन घन, कवा व रूप कवा वायू
कवा वाफ स्वरुपात ) व कोणत्याही मायार्दिे शवाय जनुकीय बदल
के लेले जीव
कलम १९.१ (इ) नुसार नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
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कं ाट मिहना

देय कजर्

म्हणजे सवलत काळात िदनदिशके च्या मिहन्याच्या पिहल्या
िदवसापासून ते शेवटच्या िदवसापयतचा कालावधी. मा
पिहल्या कं ाटी मिहन्यात हा कालावधी िनयत िदनांकाच्या
िदवशी सुरु होईल व शेवटच्या कं ाटी मिहन्यात तो सवलत
समा होण्याचा िदनांक असेल
कल्पाच्या आिथक कराराच्या संदभार्त ऋणको यांना देय
असलेली भारतीय रुपयांमध्ये खालील माणे
के लेली र म :
अ)

तीिनयु कमर्चारी
रे खाने व आरे खने
िववाद
अंितम उपयोगकतार्
पयार्वरणीय व
सामािजक िनधार्रण
अहवाल
भांडवलावरील अंतगर्त

ा कराराच्या समा ीच्या िदनांकाला ा कल्पाला िव
पुरवठा करण्यासाठी ऋणको यांनी आिथक करारान्वये
िदलेल्या कजार्ची मु लाची र म

आ) उपरोल्लेिखत उपकलम अ) मध्ये उल्लेिखत हस्तांतरण
िदनांका पयत सवर् उपािजत ाज, आिथक शुल्क व भार
तसेच i) दंडनीय ाज व ii) जलद परतफे ड के ल्याचे
पूवर्दय
े शुल्क यांचा समावेश असेल.
जर देय असलेले कजर् ऋणको आिण / कवा सवलतधारक यांनी
पयार्य िदल्यानुसार जर पूणर्पणे कवा अंशतः भागभांडवलामध्ये
पिरवत त होत असेल, तरी सु ा ा कराराकिरता असे पिरवत त
झाल्यानंतर सु ा ते देय कजर् असेच मानले जाईल व हे पिरवतर्न
झालेलेच नाही असे मानून त्या मु लाच वहार के ला जाईल.
अनुसूची १३ मध्ये यादी िदलेल्या
ी.
कल्प सुिवधांकिरता संकल्पनात्मक व तपशीलवार आरे खने,
कायर् रे खने व अिभयांि की व तांि क मािहती
कलम ३७.१ (अ) नुसार नमूद के लेला अथर्
म्हणजे अशी
ी जी पुरवठा क्षे ामध्ये आहे व िपण्यायोग्य
पाण्याचा पुरवठा के ला जातो.
म्हणजे अनुसूची ५ मध्ये नमूद के लेला अहवाल

म्हणजे सवलतधारकाने आिथक ारूपात नमूद के लेल्या भांडवल
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परता ाचा दर

गुंतवणुकीवरील अंतगर्त परता ाचा दर कवा १५.५ % ( जे
कमी असेल ते )
कसुरीचे संग
म्हणजे सवलतधारकाच्या कसुरीचे संग कवा औरं गाबाद
मनपाच्या कसुरीचे संग ( जशी बाब असेल तशी )
अिस्तत्वातील मालम ा म्हणजे अनुसूची ९ मध्ये नमूद के लेल्या मालम ा व सुिवधा व
अथार्न्वयाने ज्यांचे पुनवर्सन झाले आहे अशा सुिवधा , ामधे
पाण्याच्या टँकरचा समावेश आहे
आिथक ारूप
म्हणजे सवलत कालावधी किरता सवलतधारकाचे आिथक अंदाज
आिथक वषर्
म्हणजे त्येक िदनदिशका वषार्च्या १ एि ल पासून सुरु होणारा
व पुढील वषार्च्या ३१ माचर् रोजी समा होणारा कालावधी
आिथक करारप े
म्हणजे ऋणकोने पुरिवलेल्या कजर्, अि म, कजर्रोख्यातील
गुंतवणूक व इतर कजर् कागदप े, टेक आउट कजर्, भाडेप
ाचे
कजर् जोिख्मतील सहभाग, कवा कल्पासाठी कजार्मध्ये वृ ी
यासाठी सवलतधारकाने स्वाक्षरीत के लेली कागदप े व त्यामध्ये
कजर् करार, हमी करार, वगर्णी करार, कजर्रोखे व कजार्साठी
तारण असलेली कागदप े व इतर संबंिधत कागदप े
आिथक बंदी
आकिस्मक घटना
आकिस्मक घटनेची
कमत
जीओएम
चांगल्या औ ोिगक
था

म्हणजे आिथक कागदप ांवये सुरवातीचा िनधी िमळण्यापूव च्या
सवर् शत ची पूतर्ता होणे
कलम ३१.१ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ३१.६ (आ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
महारा सरकार
म्हणजे अशा कौशल्य, साक्षेप, व समंजसपणाची पातळी व
अिभयांि की, ापण, बांधकाम, यं साम ी, सुरक्षा, पिरचालन
व कायर् यामध्ये अशा था, प ती व वैिशष् े, ज वेळोवेळी
बदलतील व कु शल सवलतधारकाने / कं ाटदाराने आिण / कवा
परीचालाकाने ा कल्पात कवा ा कल्पाशी साम्य
असलेल्या कल्पात अंमलबजावणी, पिरचालन, देखभाल व
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सरकार
सरकारी िनिमतात्व

क्षितपूित ाही पक्ष
क्षितपूरक पक्ष
स्वतं िहशेब
तपासनीस
स्वतं अिभयंता
िवमा कवच

िबजक वाद सूचना
आयएनआर
बौि क संप ी

दे ेखीकािरता वाजिवपणे व सामान्यपणे वापरणे अपेिक्षत असते
म्हणजे भारत सरकार
म्हणजे सरकारचा कवा महारा ा सरकारचे खाते, िवभाग व
उपिवभाग व त्यामध्ये त्यांच्या िनयं णा खालील व कल्पाच्या
पूणर् कवा कोणत्याही भागावर व सवलतधारकाच्या या
करारान्वये असणाऱ्या बंधनांवर कायर्कक्षा असणाऱ्या कोणताही
आयोग, मंडळ, ािधकरण, अिभकरण, कवा महानगर व अन्य
स्थािनक अिधकािरणी.
कलम ३६.३ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ३६.३ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे ा कराराच्या शत नुसार सवलतधारक व औरं गाबाद
मनपा यांनी संयु पणे नेमलेला स्वतं िहशेब तपासनीस
म्हणजे ा कराराच्या शत नुसार सवलतधारक व औरं गाबाद
मनपा यांनी संयु पणे नेमलेला स्वतं अिभयंता
म्हणजे कलम १२ नुसार सवलतधारकाने उतरिवलेल्या
जास्तीतजास्त रकमेच्या िवम्याची एकि त बेरीज व जेव्हा ती
एखा ा कृ ती कवा घटनेच्या संदभार्त वापरली जाईल, तेव्हा त्या
कृ ती कवा घटनेच्या संदभार्त उतरिवलेल्या व देय असलेल्या
एकू ण रकमा
अनुसूची ८ मधील कलम ४ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू
होईल
म्हणजे भारतीय रूपये
म्हणजे कु ठलेही एकस्व, पिरकल्पना, (न दणीकृ त असेल अथवा
नसेल ), ितिलपी अिधकार, ापार िचन्ह, संरिक्षत पिरपथ
रे खांकन ( कवा त्यासारखे ह ), ापार गुिपत, गु मािहती,
कवा सध्याच्या संिवधी मधील अिस्तत्वात असलेले अिधकार
यांचा समावेश असलेले जागितक बौि क संप ी स्वािमत्व
अिधकार
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अ कट दोष

म्हणजे अिस्तत्वात असलेल्या मालम ेच्या रचना, भौितक
परीवे ण, कवा बांधणी यामध्ये कराराच्या िदनांकाच्या िदवशी
असलेले दोष कवा उणीव, पण जो दोष कवा उणीव दैनंिदन
देख्भालीतून दुरुस्त होऊ शकते त्याचा इथे समावेश नाही.
रे खांकनाचे रे खािच
कलम १५.५ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
संघाचा अ स
े र सभासद म्हणजे बोलीच्या कागदप ांमध्ये नमूद के लेला संघाचा अ ेसर
सभासद
ऋणको
म्हणजे अशा आिथक संस्था, बँका, बहुआयामी कजर् संस्था,
िव स्त िनधी, िनधी, कजर्रोखे धारकांचे ितिनधी िकवा
िव स्त, ज्यांनी सवलतधारकाला हमी कवा िव पुरवठा कवा
पुनिव पुरवठा देण्याचे मान्य के ले आहे व सवलतधारकाच्या
मालमता, अिधकार व िहतसंबंधा मध्ये सारख्या गतीने भार आहे
िनवा ाचे प
म्हणजे ८ एि ल २०११ रोजी औरं गाबाद मनपाने
सवलतधारकाला जारी के लेले िनवड प
अिनवायर् कल्प
म्हणजे स्तावाच्या िवनंती मध्ये तपशील िदलेल्या अिनवायर्
आवश्यकता
कल्प आवश्यकता
बृहद संतल
ु न तलाव
कलम २१.२ (इ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
महत्वाचा ितकू ल
म्हणजे ा कराराच्या तरतुदीनुसार कवा बंधनानुसार करायच्या
पिरणाम
कोणत्याही पक्षाच्या क्षमतेवर कायार्वर कोणत्याही कृ ती कवा
घटनेचा महत्वाचा ितकू ल पिरणाम होणे कवा जी कृ ती कवा
संग जी कु ठल्याही पक्षावर महत्वाचे व भरपूर आिथक बोजा
टाकते कवा नुकसान करते कवा आपले दाियत्वा िनभावण्याच्या
त्यांच्या क्षमतेवर महत्वाचा ितकू ल पिरणाम करते कवा
करण्याचे त्याचे य ात अडथळे आणते कवा िवफल करते
महत्वाचा भंग
म्हणजे ा कराराच्या अटी, शत , व बंधनांचा असा भंग, ज्यामुळे
कल्पावर महत्वाचा व सारभूत स्वरुपात पिरणाम झाला कवा
होण्याची शक्यता आहे कवा ा करारात योजलेल्या
वहारावर महत्वाचा िवपरीत पिरणाम करीत असेल कवा
होण्याची शक्यता असेल, ज्यामध्ये ा करारानुसार जे संग
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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एमएलडी
एमओयुडी
समा करण्याच्या
उि ही सूचना
पिरचालन व देखभाल
कायर्गत ितभूती
पिरचालन व देखभाल
कालावधी
अंशतः वािणिज्यक
पिरचालन िदनांक

कायर्गत ितभूती

िविश पणे महत्वाचा भंग करणारे म्हणून नमूद के ले आहेत कवा
जल दान राखीव खाते कराराच्या कलम ८.२ मध्ये नमूद
प याच्या बंधनांच्या भंगाचा समावेश आहे.
म्हणजे ती िदवशी दश लक्ष िलटर.
कथन ऊ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ३४.१ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ६.२ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ४(इ)(ii) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे अशी िदनांक, ज्या िदवशी स्वतं अिभयंता औरं गाबाद
मन्पाशी सल्लामसलत करून असे मािणत करे ल की
सवलतधारक पिरचालन व देखभाल कालावधीशी संबंिधत काही
दाियत्वे, काही टप्पेपूणर् झालेले नसले तरीही, हाती घेऊ शकतो
म्हणजे बांधकाम व पुनवर्सन कायर्गत ितभूती आिण/ कवा
पिरचालन व देखभाल कायर्गत ितभूती, जशी बाब असेल तशी .

परवाने

म्हणजे कल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारे सवर्
परवाने, अनुज्ञ ी मंजुरी व इतर तत्सम
कल्पाच्या िवभागाचा म्हणजे अनुसूची ६ मध्ये कल्पाच्या जागेचा जो भाग, अ भाग
अ भाग
म्हणून िनदिशत के ला आहे तो भाग
कल्पाच्या िवभागाचा म्हणजे अनुसूची ६ मध्ये कल्पाच्या जागेचा जो भाग, ब भाग
ब भाग
म्हणून िनदिशत के ला आहे तो भाग
वािणिज्यक पिरचालन म्हणजे अनुसूची २४ च्या अ भागामध्ये िनदिशत के लेली सेवा
िदनांको र सेवा पातळी पातळी आवश्यकता
आवश्यकता
िपण्यायोग्य दजार्चे
अनुसूची १४ मध्ये तपशीलवार िनदिशलेल्या िपण्यायोग्य
पाणी
दजार्च्या पाण्याचे पाणी गुणव ा िनकष पूणर् करणारे पाणी
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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वािणिज्यक पिरचालन
िदनांकपूवर् जोड व तोड
ि या
वािणिज्यक पिरचालन
िदनांकपूवर् सेवा पातळी
आवश्यकता
पूवर्तयारीचा कालावधी
पूवर्तयारी
कालावधीतील बंधने
आवारातील मापक

कल्प
कल्प करार

कल्प मालम ा

कल्प कं ाटदार
कल्प खचर्

म्हणजे अनुसूची ३ च्या अ भागामध्ये नमूद के लेली धोरण(णे)

म्हणजे अनुसूची २४ च्या अ भागामध्ये िनदिशत के लेली सेवा
पातळी आवश्यकता
कलम ४ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम १५.१ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे पुरवठा क्षे ातील त्येक आवारामध्ये अंितम
उपयोगकत्यार्ला पुरवठा झालेल्या पाण्याचे मोजमाप
कान्ण्यासाठी संस्थािपत मापक
म्हणजे कलम ३ मध्ये वणर्न के लेली काय
स्तुत करार, अिभयांि की, ापण व बांधकाम करार, पिरचालन
व देखभाल करार ( आिथक करार सोडू न) ा सवाचा समावेश
असून कवा यानंतर सवलतधारक कल्पाशी संबंिधत कोणताही
करार करे ल तो
म्हणजे कल्प जागेशी संबंिधत व त्याचा भाग असलेले सवर्
भौितक व इतर मालम ा ज्यामध्ये अ) कल्प जागेवर अनुज्ञ ी,
जाण्या येण्याचा ह , आ) स्थापत्य बांधकामे व टँकर यासारखी
मूतर् मालम ा इ) कल्प जागेच्या िठकाणी असणाऱ्या कल्प
सुिवधा ई) कल्प करारान्वये असलेले सवलतधरकाचे सवर्
अिधकार उ) येणी, सुरक्षा ठे व इत्यादी आिथक मालम ा ऊ)
िवम्याचे उत्प ए) कल्पाच्या संदभार्तील कवा संबंिधत परवाने
व मंजुरी
म्हणजे एखा ा कल्प करारांतगर्त सवलतधरकाशी कं ाट
घेणारा पक्ष
म्हणजे रु ७,९२,२०,०००/-( रूपये सात कोटी ब्याण्णव लाख
वीस हजार फ ) एवढी र म

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु
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कल्प सुिवधा

म्हणजे अिस्तत्वात असलेल्या मालम ा व

ा करारानुसार

बांधकाम के ल्या जाणाऱ्या न ा सुिवधा ( दोन्ही – सवलत
कल्प अनुदान
कल्प िवमा
कल्प टप्पे
कल्प जागा
कल्प वैिशष्

े

मालकीची मािहती

पंच यादी
ैमािसक पिरचालन
अनुदान
अपिरष्कृ त पाणी
स्तावाची िवनंती

काळात व आधीच्या )
कलम १९.१(अ) मध्ये नमूद अनुदान दान
कलम १२ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम १५.३ (अ)(i) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे अनुसूची ६ मध्ये वणर्न के लेली जमीन ज्यामध्ये कल्प
जागेच्या भाग अ व ब यांचा समावेश आहे
कलम १. ४ (ई) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल

म्हणजे एखा ा
ीच्या योग्यरीत्या ताब्यात असलेली मािहती,
व संप ी, जामध्ये कागदप े, कल्पना, धोरण, ि या, प त,
सािहत्य व इतर मूतर् व अमूतर् वस्तू व जी कोणालाही सामान्यपणे
सहजगत्या उपलब्ध होणार नसेल व ज्याने त्याची गोपनीयता
वाजवी य ाने राखावयास पािहज
कलम १८.४ (ए) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
अनुसूची १५ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल

म्हणजे जायकवाडी कल्प जलाशयातून उचलेले पाणी
म्हणजे अनुसूची २३ मध्ये समािव असलेली व कल्पाकिरता
औरं गाबाद मनपाने जारी के लेली स्तावाची िवनंती.
सेवा पातळी वश्यकता
अनुसूची २४ मध्ये िनदिशत के लेली सेवा पातळी आवश्यकता
जागेची िस्थती
म्हणजे कोणत्याही वेळची कल्प जागेची िस्थती ज्यामध्ये
हवामान, जलशा ीय, जल- भूवैज्ञािनक, भोवतालची पिरिस्थती,
पयार्वरणीय, भूतािन् क व पुरातत्वशा ीय िस्थती समािव आहे,
पण तेव ापुरती मयार्िदत नाही
ायोजक म
म्हणजे सवलतधरकाचे सवर् कवा कोणताही भागधारक
पुरवठा क्षे / सेवा क्षे ा म्हणजे औरं गाबाद मनपाची वाटेवरील ाहकांचा समावेश
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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समा ीची सूचना
हस्तांतरण िदनांक
UIDSSMT
अकिल्पत ितकू ल
जागेची िस्थती
उपयोगकतार् शुल्क
उपयोगकतार् शुल्क
दान

जल दान

असलेली कायर्कक्षा
कलम ३४.१ (इ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे सवलतीचा कालावधी समा झाल्यावरचा
िदनदिशके तील नंतरचा िदवस
कथन इ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
कलम ७.३ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
म्हणजे अनुसूची १६ नुसार पुरवठा के लेल्या पाण्याच्या वापराचे
उपयोगकत्यानी औरं गाबाद मनपाला भरावयाचे शुल्क
म्हणजे संबंिधत िबजक कालावधी किरता सवलतधारकाने
औरं गाबाद मनपा तफ वसूल के लेल्या उपयोग शुल्काच्या रकमे
एवढी भारतीय रुपयांमधील र म
कोणतीही शंका न येण्यासाठी हे स्प के ले जाते की उपयोगकतार्
शुल्कामध्ये जोड व तोड शुल्काचा समावेश आहे
उपयोगकतार् शुल्क व वािषक पिरचालन आधार अनुदान वजा
ितिनयु ी वरील कमर्चाऱ्यांचे खचर्, िवजेचे व अपरिरष्कृ त
पाण्याचे शुल्क, अिधक
अ) अनुसूची २४ मधील नमूद ाहक तोटा
आ) अनुसूची २४ मधील नमूद ाहक मापकाची कायार्त्मक
हानी
इ) अनुसूची २४ मधील नमूद जल हानी
ई) अनुसूची २४ मधील नमूद त ार
तोटा

वस्थापन यं णेचा

उ) अनुसूची २४ मधील नमूद पाणी पुरव
जल दान राखीव खाते
जल दान राखीव खाते
करार

ऊ) अनुसूची २४ मधील नमूद पाणी पुरव ाची हानी
कलम २५ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
अनुसूची २० नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

ाची हानी

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

136

कायर्

म्हणजे सवलतधारकाने ा करारानुसार व सव म औ ोिगक
थांनुसार कल्प सुिवधांशी िनगडीत िवकास, बांधकाम,
पुनवर्सन पिरचालन व देखभाल ( वेगळे पणाने कवा एक , जसा
संदभर् असेल त्यानुसार ) व ज्या गो ी व वस्तूंचे बांधकाम,
पुरवठा, कायार्न्वयन, संस्थापन, पूणर् करणे, चाचणी घेणे,
पुनवर्सन करणे, व इतर कोणतेही स्थायी, अस्थायी कवा
तातडीचे काम हाती घेण्याची गरज

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु
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अनुसूची २ – वाटेवरील ाहक
वाटेवरील ाहकांशी के लेल्या कराराची त वेगळी जोडली आहे

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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अनुसूची ३ – जल उपिवधी

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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अनुसूची ४ – सेवा जोडासाठी शुल्क
नालीके चा ास इं च / िमलीमीटर
१/२ “ ( १५ िमलीमीटर )
३/४ “( २० िमलीमीटर )
१” (२५ िमलीमीटर )
१.५ “ (४० िमलीमीटर )
२” (५० िमलीमीटर )
३” (७५ िमलीमीटर )
४” ( १०० िमलीमीटर )
६” ( १५० िमलीमीटर )
८” ( २०० िमलीमीटर )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

दर :रु / जोड
१४२०
१५९५
१९२०
२८४०
३६००
८१८०
१७१८५
३०१७५
४४९००

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची ५ – पयार्वरणीय व सामािजक आकारणी अहवाल
( पूवर्तयारीच्या कालावधी मध्ये तयार करावयाचा आहे )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची ६ – कल्पाची जागा व जमीन ताबा अनुसूची
( पूवर्तयारीच्या कालावधी मध्ये तयार करावयाचे आहे )
अ भागासाठी अनुसूची
अ
१
२
३
४
५
६
७
८
९

बाब
िशरोभागाच्या कामासाठी जमीन
जाण्यासाठी पूल
िशरोभाग ते िसचन कॉलनी माग पैठण रस्त्यापयत मुख्य अपिरष्कृ त पाणी वािहनी
फारोळा येथे पाणी चाचणी क
फारोळा येथे व िशरोभागाच्या कामाच्या िठकाणी कमर्चारी िनवासस्थाने
वेश मागर् ते एमबीआर िठकाणा पयत मुख्य शुध्द पाणी वािहनी
एमबीआर ते पैठण मागर् पयत गुरुत्वाकषर्ण मुख्य
पुरवठा क्षे ा मध्ये उं चावलेल्या सेवा जलाशयाच्या जागा
पुरवठा क्षे ा मध्ये िवतरण णालीच्या जागा

ब भागासाठी अनुसूची
अ

बाब

१

पैठण रस्त्यावरील जायकवाडी ते पाणी चाचणी क ापयत मुख्य अपिरष्कृ त पाणी
वािहनी
पैठण रस्त्यावरील पाणी चाचणी क ापासून नक्ष वाडी वेश मागार्पयत मुख्य शुध्द
पाणी वािहनी
पैठण रस्ता ते औरं गाबाद शहरापयत गुरुत्वाकषर्ण मुख्य
एमबीआरची जागा

२
३
४

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची ७ – कल्प अनुदान व कल्पाचे टप्पेठरिवण्यासाठीची तत्वे
कल्पाचे टप्पे ठरिवण्यासाठीची तत्वे व कल्प अनुदानाची ा ी
कल्प बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजने मध्ये ितमाही भौितक टप्पेव त्येक टप्पा ( संख्या व
दर समािव ) पूणर् करण्यासाठी कल्प अनुदान व सवलतधारकाच्या भांडवल / कजर्
अंशदानाच्या स्वरुपात लागणाऱ्या िनधीचे तपशील असले पािहजेत. सवलतधारक व
औरं गाबाद मनपा कडू न एकू ण १२ (बारा) टप्पेसादर व मंजूर के ले जातील. टप्प्यांचे घटक मान्य
के ल्यानंतर स्वतं अिभयंता हे त्या त्या टप्प्याचे ८५% ( पंचाऐशी ट े ) व १००% ( शंबर ट े
) पूणर्त्व म्हणजे काय हे ठरवतील.
कोणत्याही टप्प्यासाठी पूणर् कल्प अनुदान िमळणार नाही व सवलतधारकाला भांडवल /
कजार्च्या स्वरुपात आपले अंशदानाच्या िनधीची गुंतवणूक करावी लागेल.

कल्प अनुदान घटक

व सवलतधरकाचे अंशदान हे टप्प्याच्या घटकाचे कायर् असेल.
कल्प अनुदान मोकळे करणे
पिहला टप्पा : िनयत िदनांकाच्या िदवशी , औरं गाबाद मनपा पिहल्या टप्प्यासाठी अनुदान
दान करे ल व सवलतधारक

ा टप्प्यासाठी त्याच्या िहश्श्याचे अंशदान आणेल.

दुसरा टप्पा : दुसऱ्या टप्प्यासाठी अनुदानाची मागणी करण्यापूव , सवलतधारकाला पिहल्या
टप्प्याचे कमीत कमी ८५% ( पंचा शी ट े ) भौितक काम पूणर् के ले पािहजे. स्वतं अिभयंता
ा करारानुसार पिहल्या टप्प्याच्या कामाची गती मािणत करतील. पिहल्या टप्प्याच्या
८५% ( पंचा शी ट े ) भौितक काम पूणर् होण्याच्या अधीन राहून, औरं गाबाद मनपा पिहल्या
टप्प्याचे काम पूणर् झाल्याच्या माणात दुसऱ्या टप्प्याचे कल्प अनुदान दान करे ल व
सवलतधारक

ा टप्प्यासाठी त्याच्या िहश्श्याचे अंशदान आणेल.

ितसरा टप्पा : ितसऱ्या टप्प्यासाठी अनुदानाची मागणी करण्यापूव , सवलतधारकाला दुसऱ्या
टप्प्याचे कमीत कमी ८५% ( पंचा शी ट े ) भौितक काम पूणर् के ले पािहजे. स्वतं अिभयंता
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
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ा करारानुसार दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाची गती मािणत करतील. दुसऱ्या टप्प्याच्या ८५%
( पंचा शी ट े ) भौितक काम पूणर् होण्याच्या अधीन राहून, औरं गाबाद मनपा ितसऱ्या
पिहल्या टप्प्याचे काम पूणर् झाल्याच्या माणात ितसऱ्या टप्प्याचे कल्प अनुदान दान करे ल व
सवलतधारक

ा टप्प्यासाठी त्याच्या िहश्श्याचे अंशदान आणेल.

(खुलासा म्हणून , जर सवलतधारकाणे पिहल्या टप्प्याचे ९०% (नव्वद ट े ) काम पूणर् के ले
असेल , तर औरं गाबाद मनपा दुसऱ्या टप्प्यासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानाच्या ९०% ( नव्वद
ट े ) र म दान करे ल. पिहल्या टप्प्याचे १००% काम पूणर् झाल्यावरच दुसऱ्या टप्प्यासाठी
मंजूर असलेले संपूणर् अनुदान दान के ले जाईल. )
जर सवलतधारक पूव च्या टप्प्यांचे भौितक काम पूणर् करू शकला नसेल तर औरं गाबाद मनपा
अशा टप्प्यासाठीचे अनुदान रोखून धरे ल. अशा पिरिस्थतीत काम सुरु ठे वण्यासाठी
सवलतधारकाला स्वतःचा िनधी आणावा लागेल व मान्य वेळामध्ये काम पूणर् करावे लागेल.
पूव च्या टप्प्यांचे काम यशस्वी िरत्या पूणर् झाल्यावरच रोखलेले अनुदान दान के ले जाईल.
ही ि या त्येक टप्प्याबाबत लागू असेल. जर सवलतधारकाने िनरिनराळे टप्पे पूणर् के ले
असतील, व काही िविश टप्प्याबाबत समस्या असेल तर औरं गाबाद मनपा त्या िविश
टप्प्यासाठीचे अनुदान काम चालू असलेल्या टप्प्याच्या अनुदानातून कापून घेईल. मा
सवलतधारकाला इतर टप्प्यांचे बांधकाम चालू ठे वावे लागेल. मान्य के ल्या माणे त्या िविश
टप्प्याचे काम पूणर् झाल्यावरच रोखलेले अनुदान दान के ले जाईल. उदाहरणाथर् पिहल्या
टप्प्याचे ८५% ( पंचा शी ट े ) काम पूणर् झाले असेल व दुसऱ्या टप्प्याचे १०० % (शंभर ट े )
काम पूणर् झाले असेल तर औरं गाबाद मनपा ितसऱ्या टप्प्याचे अनुदान, ितसऱ्या टप्प्याच्या
अनुदानातून पिहल्या टप्प्याचे अनुदान कापून घेतल्यावर दान करे ल. जर मंजूर अनुदान
पिहल्या ताप्प्यापेक्षा कमी असेल, तर औरं गाबाद मनपा पिहल्या टप्प्याचे काम पूणर् होईस्तोवर
सवलतधारकाला अनुदान दान करणार नाही.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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अनुसूची ८ – जल दान व िबजकाचे गणन
१) जल दानाची

ाख्या –

सवलत काळा मध्ये जल दान म्हणजे
अ) उपयोगकतार् शुल्क व वािषक पिरचालन आधार अनुदान वजा ितिनयु ी वरील
कमर्चाऱ्यांचे खचर्, िवजेचे व अपरिरष्कृ त पाण्याचे शुल्क, व
आ) वािषक पिरचालन अनुदान जे येणे माणे गणले जाईल
i.

अनुसूची २४ मधील नमूद ाहक तोटा

ii.

अनुसूची २४ मधील नमूद ाहक मापकाची कायार्त्मक हानी

iii.

अनुसूची २४ मधील नमूद जल हानी

iv.

अनुसूची २४ मधील नमूद त ार

v.

अनुसूची २४ मधील नमूद पाणी पुरव

ाची हानी

अनुसूची २४ मधील नमूद पाणी पुरव

ाची हानी

vi.

वस्थापन यं णेचा तोटा

िबजके ताब्यात देणे

२
२.१

ा करारानुसार सवलतधारक औरं गाबाद मनपाला दर मिहन्याच्या ५( पाच ा)

कामकाजाच्या िदवशी ( जर तो कामकाजाचा िदवस नसेल तर त्याच्या पुढचा कामकाजाचा
िदवस ) त्याच्या आधीच्या मिहन्याचे देय असलेल्या पाण्याच्या उपयोगशुल्काचे िबजक
कं ाटाच्या त्येक मिहन्यात सादर करे ल.
३) िबजकांचे दान
३.१ िबजकांची देय असलेली र म ही त्विरत उपलब्ध व मु पणे हस्तांतरणीय समाशोिधत
िनधीतून ते िबजक ा झाल्यानंतर १५ िदवसांचे आत सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपाला
सूिचत के लेल्या खात्यात दान के ली गेली पािहजे.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
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३.२ जर जल दानाची र म ते िबजक ा झाल्यानंतर १५ िदवसांचे आत औरं गाबाद
मनपाने सवलतधारकाला दान के ली नाही तर सवलतधारकाला कलम २५ मध्ये नमूद के ल्या
माणे जल दान राखीव खात्यातून ते काढण्याचा अिधकार राहील.
४) वादातील िबजके
४.१ जर औरं गाबाद मनपाने िबजक ा झाल्यापासून १५ िदवसांचे आत कु ठलाही

अथवा

वाद उपिस्थत न के ल्यास, ते िबजक बरोबर, पूणर्, व िनणार्यक असेल.
४.२ जर औरं गाबाद मनपाने

ा अनुसुचीच्या कलम २.१ नुसार िबजकामध्ये नमूद के लेल्या

एखा ा बाबीवर कवा एखा ा बाबीच्या भागावर वाद उपिस्थत के ल्यास, औरं गाबाद मनपा
सवलतधारकाला िबजकामध्ये नमूद के लेल्या कोणत्या बाबीवर कवा बाबीच्या भागावर वाद
आहे हे नमूद करून असा वाद कु ठल्या आधारावर व कारणामुळे आहे व अशा बाबीवर कवा
बाबीच्या भागावर मनपाचा खचार्चा काय अंदाज आहे हे सूिचत करणारी सूचना जारी करे ल.
(िबजक वाद सूचना )
४.३

ा अनुसुचीच्या कलम ४.२ नुसार जारी औरं गाबाद मनपाने िबजक वाद सूचना जारी

के ली असली, तरीही वादातील िबजाकाच्या वादातील र म वजा करून जल दान करणे
औरं गाबाद मनपावर बंधनकारक आहे. वादाचे िनराकरण झाल्यावर वादातील र म ७ ( सात)
िदवसांचे आत भरली पािहजे.
४.४ िबजक वाद सूचना िदल्या नंतर १५ ( पंधरा) कामकाजाच्या िदवसांचे आत

ा

अनुसुचीच्या कलम ४.२ नुसार उपिस्थत झालेला वाद िनवारीत झाले नाहीत, तर उभय पक्ष
ा कराराच्या कलम ३७ नुसार हा वाद िनवारण करण्यासाठी िनदिशत करू शकतात.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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५) थकबाकी वसूल के ल्याब ल ोत्साहन
बांधकाम व पुनवर्सनाच्या कालावधीत औरं गाबाद मनपा ( िनयत िदनांकापूव देय असलेल्या)
उपयोग शुल्काची थकबाकी अंितम उपयोगकत्याकडू न वसूल के ल्याब ल ोत्साहन र म अदा
करे ल.

ोत्साहन र म खाली िदलेल्या को काच्या तक्त्यानुसार मािसक तत्वावर त्येक

मिहन्याच्या जल दाना सोबत अदा के ले जाईल.

अनु मांक
१
२
३

वसूल के लेली थकबाकी
५०% पयत
५०-७५%
७५% च्या वर

ोत्साहन
१५%
२०%
३०%

ही ोत्साहन र म जल दानां सोबत अदा के ली जाईल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची ९ – अिस्तत्वातील मालम ा
( पूवर्तयारीच्या कालावधीत तयार करावयाची आहे )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची १० – देणेकयाची व उपयोगशुल्काच्या थकबाकीची यादी
( पूवर्तयारीच्या कालावधीत तयार करावयाची आहे )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

149

अनुसूची ११ – अपिरषकृ त पाण्याच्या गुणव च
े ा आवाका
( पूवर्तयारीच्या कालावधीत तयार करावयाची आहे

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

150

अनुसूची १२ – बांधकाम व पुनवर्सन कायर् योजना
( पूवर्तयारीच्या कालावधीत तयार करावयाची आहे )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

151

अनुसूची १३ – औरं गाबाद मनपाचे ितिनयु ी वरील कमर्चारी
औरं गाबाद मनपाचे जे कमर्चारी सवलतधारकाकडे ितिनयु ीवर पाठिवणे आवश्यक आहे
ते खाली नमूद के ले आहेत.
( पूवर्तयारीच्या कालावधीत तयार करावयाची आहे )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची १४ - पाण्याच्या गुणव व
े र देखरे ख
अनु पाण्याच्या गुणव ेवर देखरे ख
कळीचे पैलू
१ जबाबदारी
२ देखरे ख करावयाची िनदशर्क

३
४

तपशील

औरं गाबाद मनपा पाण्याचे नमुने गोला करे ल
चालीत मूल्य
आय एस १०५००-१९९२ नुसार
ि या कृ त पाण्याचे माण
टीप – आयएस १०५०० पीएच
६.५ ते ८.५
१९९२ यांनी पाण्याची
जास्तीतजास्त ५
गुणव ा तपासण्या साठी ३४ रं ग ( हेझन एकक )
गंध
गंधहीन
चलीत मूल्ये िनि त के ली
गढू ळता
जास्तीतजास्त ५
आहेत. औरं गाबाद मनपा
एकू ण कािठण्य (िमली ाम /
जास्तीतजास्त ३००
िनयिमतपणे बाजूच्या
िलटर)
तक्त्यामध्ये िदलेल्या चिलत
क्लोराईड (िमली ाम / िलटर)
जास्तीतजास्त २५०
मूल्यावर देखरे ख करतील.
जास्तीतजास्त ४५
परं तु जर आवश्यक वाटले तर नाय ेट (िमली ाम / िलटर)
िशल्लक मु क्लोरीन (िमली ाम कमीतकमी ०.२
औरं गाबाद मनपा इतर
चिलत मूल्यांवर सु ा देखरे ख / िलटर)
जास्तीतजास्त ०.३
ठे वू शकते व सवलतधारकाला लोह (िमली ाम / िलटर)
फ्लोराईड (िमली ाम / िलटर)
जास्तीतजास्त ०.६
जल गुणव ा चिलत मूल्ये
पालवी लागतील.
देखरे ख ठे वण्याची वारं वारता
• त्येक ितमाही मध्ये दोन वेळा
• त ार आल्यास त्या त्या बाबी माणे
देखरे ख ठे वण्याची िठकाणे
• जल ि या क ाचा िनगर्म िबदू
• मुख्य जलाशयाचा आगाम व िनगर्म िबदू
• सेवा जलाशय / मैदानी सेवा जलाशयाचे िनगर्म िबदू
•

ाहकाचा नळ – पाणी िजल् ामधील एकू ण पाण्याच्या जोडांचे ०.२५
% ( सेवा क्षे ामध्ये सवर् संपणे िवखुरलेले २५० नमुने

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

५
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नमुना तपासणी योगशाळा

औरं गाबाद मनपा मािणत योगशाळे कडू न चाचणी करून घेईल.

अनुसूची १५ – वािषक पिरचालन आधार अनुदानाच्या दानाच्या शत
१) वािषक पिरचालन आधार अनुदानाची र म रु ६३,००,००, ०००/ ( रु ेस कोटी फ

)

ती वषर् असून( जी वािषक ६% (सहा ट े ) दराने िनयत िदनांका नंतर येणाऱ्या १
एि लला व तदनंतर त्येक वषार्च्या एक एि ल रोजी च वाढ प तीने िनदशांिकत के ली
जाईल ) व चार ैमािसक ह यांमध्ये दान के ले जाईल. ( ैमािसक पिरचालन आधार
अनुदान )
२) ैमािसक पिरचालन आधार अनुदान दोन भागांमध्ये िवभागली जाईल व सवलतधारकाला
खालील प ती माणे देय असेल
i.

अचर वािषक पिरचालन आधार अनुदान: िस्थर दान हे एकू ण ैमािसक
पिरचालन आधार अनुदानाच्या ७५% असेल (िस्थर वािषक पिरचालन आधार
अनुदान) व त्येक ितमाहीच्या सुरवातीला दान के ली जाईल.

ii.

चर वािषक पिरचालन आधार अनुदान : चर दान हे एकू ण ैमािसक पिरचालन
आधार अनुदानाच्या २५% असेल (चर वािषक पिरचालन आधार अनुदान) व त्येक
ितमाहीच्या शेवटी दान के ली जाईल

३) वरील पिरच्छेद २ मध्ये काहीही तरतूद असली तरी चर वािषक पिरचालन आधार
अनुदानाचे दान हे सवलतधारकाने अनुसूची २४ मध्ये िविन द के ल्यानुसार सेवा पातळी
आवश्य ांचे पालन सातत्याने के ले असेल तरच दान के ले जाईल. चर वािषक पिरचालन
आधार अनुदान स्वतं अिभयंत्याने मंजुरी िदल्यानंतरच अदा के ला जाईल.
४) सवलतधारकाने सेवा पातळी आवश्य ांचे पालन सातत्याने के ले नसेल, तर औरं गाबाद
मनपा दंडाची र म(५ ा पिरच्छेदात नमूद के ल्या माणे गणन झालेल्या ) चर वािषक
पिरचालन आधार अनुदानाच्या रकमेतून कापून घेईल व जल दान राखीव खात्यात जमा
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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करे ल. दंडाची र म वजा जाऊन िशल्लक चर वािषक पिरचालन आधार अनुदानाची र म
सवलतधारकाला देय राहील.
५) दंडाची र म अनुसूची २४ माणे गणन झाली पािहजे.
६) औरं गाबाद मनपा िनयत िदनांकापासून १५ ( पंधरा ) िदवसांचे आत वािषक पिरचालन
आधार अनुदानाच्या १.५ (दीड ) पट र म जल दान राखीव खात्यामध्ये जमा करे ल.
७) अचर पिरचालन आधार अनुदानाची र म िनयत िदनांका पासून १५ ा ( पंधरा ा )
िदवशी देय असेल. तदनंतरचे अचर पिरचालन आधार अनुदानाचे ह े िनयत
िदनांकापासून गणन झालेल्या त्येक ितमाहीच्या सुरवातीला देय असेल.
८) चर पिरचालन आधार अनुदानाचे ह े िनयत िदनांकापासून गणन झालेल्या त्येक
ितमाहीच्या शेवटी देय असेल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची १६ – सवलत काळातील उपयोग शुल्क
सेवा क्षे ातील उपयोगशुल्क सवलत कालावधीच्या पिहल्या तीन वषाकिरता तेच राहील व
वािणिज्यक पिरचालन िदनांकानंतरच सवलतधारकाला स्प करता येणारे उपयोग शुल्क
आकारता येईल. खालील तक्त्यामध्ये सवलत कालावधी किरता उपयोग शुल्क देण्यात येत आहे.
अ
१

सवत
घरगुती ाहकांकिरता
कालावधी पाण्याचे दर
१-३ वष नलीके चा
रूपये /
इं चांमध्ये
ितवषर्
ास
१/२
१८००
३/४
३९२५
१
६८२५
१.५
३००००
२
५००००
३
८००००
४
१२००००
६
२०००००
८
३०००००
सवर्

ासाच्या नलीकांसाठी

– रु. ८.०० ती हजारी

ावसाियक (िबगर घरगुती) ाहकांसाठी
पाण्याचे दर
नलीके चा इं चांमध्ये
रूपये / ितवषर्
ास
१/२
३/४
१
१.५
२
३
४
६
८
सवर्

६५००
१२०००
२५०००
७००००
१४००००
२०००००
३०००००
४०००००
ासाच्या नलीकांसाठी – रु. ३९.००

ती हजारी िलटर

िलटर
तात्पुरत्या इमारत ना सवर्
ासाच्या नलीकांसाठी – रु.
३९.०० ती हजारी िलटर

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

२

३

४

५
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४ ते ६
वष

७ ते ९
वष

१० ते
१२ वषर्

१३ ते
१५ वषर्

पाण्याचा खप
हजार िलटर/
जोड /मिहना
०-८
८-१७
१७-२३
२३ पेक्षा
जास्त
पाण्याचा खप
हजार िलटर/
जोड /मिहना
०-८
८-१७
१७-२३
२३ पेक्षा
जास्त
पाण्याचा खप
हजार िलटर/
जोड /मिहना
०-८
८-१७
१७-२३
२३ पेक्षा
जास्त
पाण्याचा खप
हजार िलटर/
जोड /मिहना
०-८
८-१७

दर रु /
हजारी िलटर
९.००
१५.००
२३.००
३०.००
दर रु /
हजारी िलटर
११.००
१८.००
२८.००
३६.००

रु ५३ ती हजारी िलटर

दर रु /
हजारी िलटर
१४.००
२२.००
३४.००
४४ .००

रु ६४ ती हजारी िलटर

रु ७७
दर रु /
हजारी िलटर

ती हजारी िलटर

१७.००
२७.००

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

रु ४४ ती हजारी िलटर

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

६

७
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१६ ते
१८ वष

१९ ते
२० वषर्

१७-२३
२३ पेक्षा
जास्त

४१.००
५३ .००

पाण्याचा खप
हजार िलटर/
जोड /मिहना
०-८
८-१७
१७-२३
२३ पेक्षा
जास्त

दर रु /
हजारी िलटर

पाण्याचा खप
हजार िलटर/
जोड /मिहना
०-८
८-१७
१७-२३
२३ पेक्षा
जास्त

२१.००
३३.००
५०.००
६४ .००

दर रु /
हजारी िलटर

रु ९३

ती हजारी िलटर

रु ११२ ित हजार िलटर

२६.००
४०.००
६०.००
७७.००

िजथे एका िनवासी संकुलामध्ये एक पाण्याचा जोड बहुिवध सदिनकांना पुरवठा करीत असेल तर
सवलतधारक अशा त्येक जोडला सरासरी शुल्क आकारे ल. उदाहरणाथर् एखादा जोड जर २
सदिनकांना पुरवठा करीत असेल, व पाण्याचा खप दर महा २५ िकलो िलटर असेल, तर
सवलतधारक दरमहा दरमहा २३ िकलोिलटरच्या टप्प्याकिरता असलेले शुल्क न आकारता ८१७ िकलोिलटर टप्प्याकिरता असलेले शुल्क आकारे ल. सवलतधारकाला सेवा क्षे ातील अशा
िमळकती हुडकू न काढण्यासाठी घरोघरी तपशीलवार सवक्षण करावे लागेल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची १७ – अंितम उपयोगकतार् बीजक नमुना
औरं गाबाद महानगरपािलका
टाउन हॉल औरं गाबाद

ाहक मांक
--------------देय िदनांका पूव ची र म
रु ________

देय िदनांक
ता- म-व
देय िदनांका पूव ची र म
रु _______

ाहकाचे नाव
प ा
ाहकाचे मीटर मीटरचा
नाव
मांक आकार इं च

मीटर पाण्याचा वणर्न
वाचन वापर
पाण्याचा वापर
पाण्याचे शुल्क रु / ित िकलोलीटर
मागील बाकी
िवलंब शुल्क
चालू दान

रु
रु
रु

एकू ण देय र म रु

_________________________ ाहक त ________________________________
ाहकाचा तपशील
औरं गाबाद महानगरपािलका
ाहकाचे नाव
मीटर मांक
टाउन हॉल औरं गाबाद
कायार्लयाची वेळ : ७.०० ते १९.०० िबजकाचा िदनांक
िबजकाची देय तारीख
ाहक सेवा संपकर् : १ /२ /३ /४ /५
ता- म-व
ता- म-व
इ-मेल :
फॅ क्स:
िबजकाची र म
रु _______
िबजाकाचा कालावधी

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

पासून

आयु

पयत

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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ाहकांना सूचना :
१)

देयकची र म देय िदनांकाला कवा त्याच्या पूव अदा के ली पािहजे

२)

जर देयकाच्या देय िदनांका पासून १५ िदवसांचे आत देयक भरले गेले नाही तर
औरं गाबाद मनपा ४८ तासांची पूवर्सूचना देऊन पाणीजोड तोडेल.

३)

जर मागील थकबाकीचा भरणा के ला नाही, तर औरं गाबाद मनपा ४८ तासांची
पूवर्सूचना देऊन पाणीजोड तोडेल.

४)

ाहकाने पाण्याचा मापक स्वच्छ व चांगल्या िस्थतीत ठे वला पािहजे. पाण्याचा मापक
अशा तऱ्हेने ठे वला गेला पािहजे की मीटर वाचकाला त्याचे वाचन सुलभ रीतीने करता
येईल. मापक वाचकाला तो मापक कोणत्याही पुवर्सुचनेिशवाय िवनािवलंब उपलब्ध
करून िदला पािहजे.

५)

औरं गाबाद मनपाच्या पूवर्परवानगीिशवाय ाहकाने मापाकाची जागा बदलु नये,
अिस्तत्वात असलेला सध्याचा मीटर बदली करू नये, नवीन मीटर संस्थािपत करू नये,
तो दुरुस्त करू नये कवा इतर कोणतेही बदल करू नयेत. तसे झाल्यास ती ाहकाची
जबाबदारी राहील.

६)

ाहकाने मापक चोरी आिण / कवा फे रफार करण्यापासून संरिक्षत के ला पािहजे. तसे
काही झाल्यास जबाबदारी ाहकाची राहील.

७)
८)

ाहकाने पाण्याच्या के लेल्या वापरावर शुल्क आकारले जाईल.
पाण्याचा मापक, मापाकाच्या वाचन, पाण्याचे शुल्क, पाणी पुरवठा इत्यादी संबंधातील
गाऱ्हाणी ते घडल्यानंतर ५ (पाच) िदवसांचे आत [...]

ांचे कडे लेखी के ली पािहजेत.

त्या त ारीमध्ये मापकाचा माका नमूद करणे आवश्यक आहे.
९)

ाहक त्याचे पाण्याचे देयक “----------------“

ांचेवर काढलेल्या धनादेशा ारे अदा करू

शकतो. धनादेशाच्या पाठीमागे कृ पया नाव, मापक मांक, देयकाचा कालावधी व क्षे ीय
कायार्लयाचे नाव िलहावे.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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१०) जर धनादेश संशोिधत झाला नाही तर औरं गाबाद मनपा परा म्य लेख
अिधिनयामांतगर्त ाहकािवरु

आवश्यक ती कारवाई करे ल.

११) पाण्याचा मापक खराब झाल्यास, ाहकाने ४८ तासांचे आत औरं गाबाद मनपाला
कळिवले पािहजे.
१२) जर ाहकाने वरीलपैकी कु ठल्याही अटी व शत चा भंग के ला,तर ४८ तासांची पूवर्सूचना
देऊन पाणी पुरवठा तोडला जाईल.
१३) जर मापाकातील िबघाडा ब ल ाहकाने औरं गाबाद मनपाला सलग ४ मिहने कळिवले
नाही, तर कोणतीही पुवर्सुचना न देता २४ तासात त्याचा पाणी पुरवठा तोडला जाईल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची १८ – अहवाल पाठवण्याची आवश्यकता
सवलतधारकाने औरं गाबाद मनपा व स्वतं अिभयंता यांना सादर करावयाच्या अहवालांची
यादी खाली िदली आहे.

ा

ितिर , औरं गाबाद मनपा, स्वतं अिभयंता, स्वतं िहशेब

तपासनीस, व इतर िनयामक / अंमलबजावणी ािधकरणाने कल्पाब लच्या त्यांच्या िनयामक,
अमलबजावणीशी संबंिधत काही बाबीकिरता काही मािहती मागिवल्यास, सवलतधारकाला तसे
अहवाल सादर करावे लागतील
अ) बांधकाम कालावधी दरम्यान
सवलतधारक औरं गाबाद मनपा व स्वतं अिभयंता यांना बांधकाम कालावधी दरम्यान
खालील अहवाल सादर करे ल.
१) मािसक व ितमाही गती अहवाल – कल्पाचा भौितक व आिथक िवकास
२) कल्प अनुदान उपयोिगता माणप ,
३) मािसक पाणी गुणव ा अहवाल ( अपिरष्कृ त व ि या के लेल्या पाण्याकिरता )
४) मािसक पाणी उत्पादन अहवाल
५) घाऊक पाणी उत्पादन मापक संस्थापनाचा ितमाही अहवाल.
६) घाऊक पाणी िवतरण मापक संस्थापनाचा ितमाही अहवाल.
७) पुरवठा क्षे ातील ाहकांचा ितमाही अहवाल
८) घरगुती सवक्षणाचा ितमाही अहवाल
९) ाहकांची त ार न दणी व त्यावर देखरे ख णालीच्या पिरिस्थतीचा ितमाही अहवाल.
१०) संगणकीकृ त देयक व वसुली णालीचा ितमाही अहवाल
११)

ाहकांच्या जोडापाशी पाण्याचे मापक संस्थािपत के ल्याचा ितमाही अहवाल.

आ) पिरचालन व देखभालीच्या कालावधीत
१) मािसक पाणी गुणव ा अहवाल
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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२) मािसक पाणी उत्पादन अहवाल
३) पुरवठा क्षे ातील ाहकांचा ितमाही अहवाल
४) ाहकाकडे असलेल्या मापकाची कायार्त्मक िस्थतीचा ितमाही अहवाल.
५) पाणी गळतीचा ितमाही अहवाल.
६) ताकारी व त्यांच्या िनवारणाचा ितमाही अहवाल.
७) सेवा क्षे ामध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा ितमाही अहवाल.
८) कोणत्याही यादीत एनटीटी साठी भारतीय ितभूती देवघेव मंडळा तफ िनदिशत
नमुन्यामध्ये वािषक आिथक तुलन प , नफा- तोटा प क व इतर अनुसूची
९) कोणत्याही यादीत एनटीटी साठी भारतीय ितभूती देवघेव मंडळा तफ िनदिशत
नमुन्यामध्ये ितमाही आिथक तुलन प , नफा- तोटा प क व इतर अनुसूची

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची १९ – टँकर ारे अंितम उपयोगकत्याना िपण्या योग्य पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठीचे
शुल्क
अनु मांक सवलतीचा कालावधी

१
२
३
४
५
६
७

१-३ वष
४-६ वष
७-९ वष
१०-१२ वष
१३-१५ वष
१६-१८ वष
१९-२० वष

टँकर ारे िपण्या योग्य
पाण्याचा पुरवठा
करण्यासाठीचे शुल्क
रु ती १० िकलो िलटर साठी
५००
६२५
७७५
९७५
१२२५
१५२५
१९००

औरं गाबाद मनपा अंदाजे ४०००० लोकसंख्येला टँकर ारे एक िदवसाआड िपण्यायोग्य
पाण्याचा पुरवठा करते म्हणजेच २०००० लोकसंख्येला टँकर ारे दररोज ती घरटी वािषक रु
९०० दराने पाणी पुरवठा करते. बांधकाम कालावधी मध्ये, जोडाची िवतरण णाली व मापक
पुरािवल्याआधी, सवलतधारकाने उपयोगकत्याना टँकर ारे िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा
त्याच दराने करावयाचा आहे.
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औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत
व
अथर्संस्था / बँक (.)
व
औरं गाबाद महानगरपािलका औरं गाबाद
यांचेमधील
जल दान राखीव िनधी करार
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जल दान राखीव िनधी करार
हा करार औरं गाबाद, महारा , भारत येथे [.] [.] [.]

ा िदवशी

१९५६ च्या कं पनी काय ाअन्वये न दणीकृ त असलेली व पंजीकृ त कायार्लय २०६ मातड
इमारत, कॅ नरा बँकेच्या वर, डॉ अ◌ॅनी बेझंट रस्ता वरळी नाका मुंबई असलेल्या औरं गाबाद
शहर जल सुिवधा कं पनी िलिमटेड (संदभार्ला सोडू न नसल्यास, यानंतर ज्यांचा उल्लेख
सवलतधारक असा होणार असून, त्यामध्ये त्यांचे वारस व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश
असेल)
आिण
न दणीकृ त कायार्लय [.] येथे असलेल्या [.] (खाते असलेल्या बँकेचे नाव व इतर मािहती )
(संदभार्ला सोडू न नसल्यास, यानंतर ज्यांचा उल्लेख “बँक खाते” असा होणार असून, त्यामध्ये
त्यांचे वारस व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश असेल)

मा. आयु

ितिनिधत्व करीत असलेली औरं गाबाद महानगरपािलका (संदभार्ला सोडू न

नसल्यास, यानंतर ज्यांचा उल्लेख औरं गाबाद मनपा असा होणार असून, त्यामध्ये त्यांचे वारस
व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश असेल)
यांचेमध्ये करण्यात आला आहे.
ानंतर उपरोल्लेिखत सवर् पक्ष यांचा उल्लेख संयु पणे “उभयपक्ष “ व

ि शः “पक्ष “ असा

के ला जाईल.
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पिरचय
१) औरं गाबाद शहरातील पाण्याची उपलब्धता व सेवा पातळीची गुणव ा सुधारण्यासाठी
औरं गाबाद मनपाने शहरासाठी कल्प म्हणून एक

ापक पाणी पुरवठा कल्प योजला

आहे.
२) औरं गाबाद मनपाने िद २२ सप्टबर २०११ च्या सवलत करारामध्ये िस

के लेल्या

अट वर हा कल्प त्यांचे वतीने हाती घेण्यासाठी २० वषाची सवलत बहाल के ली आहे.
३) हा कल्प हाती घेण्याचा मोबदला म्हणून, सवलत कराराच्या कलम १०.१.(आ) व २६
च्या तरतुदीनुसार औरं गाबाद मनपा कडू न सवलतधारकाला इतर गो ीबरोबरच दरमहा
जल दानाची र म अदा के ली जाईल.
४) सवलतधारकाला पाणी दानाची र म वेळेवर िमळण्यासाठी औरं गाबाद मनपाने
सवलत कराराच्या कलम २५ नुसार वािषक पिरचालन आधार अनुदानाच्या १.५ पट
र म भारतातील नामवंत बँकेत असलेल्या िवशेष खात्यात िनयत िदनांकापासून १५
िदवसांचे आत जमा करे ल व ही र म औरं गाबाद मनपा कडू न वेळोवेळी अशा प तीने
वाढिवली जाईल ज्यायोगे त्यावेळी लागू असलेल्या वािषक पिरचालन आधार
अनुदानाच्या रकमेच्या ती १.५ पट असेल.
५) उभय पक्ष हे मान्य करतात की सवलत कराराच्या कलम २६ नुसार औरं गाबाद मनपा
जल दानाची र म अदा करण्यास असफल ठरल्यास सवलतधारकाला सवलत
कराराच्या कलम २५(आ) नुसार जल दान राखीव िनधीतून अशी र म वसूल
करण्याचा अिधकार असेल.
६) एक सुरिक्षततेचा उपाय म्हणून हा करार करण्यात येत असून, औरं गाबाद मनपा
जल दानाची र म अदा करण्यास असफल ठरल्यासच सवलतधारकाला सवलत
कराराच्या नुसार जल दान राखीव िनधीतून अशी र म वसूल करण्याचा अिधकार
असेल.
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अतएव

ा करारात समािव के लेल्या सवर् उभयपक्षी संिवदा, वचने, आ ासने, िनवेदने व

तरतुद चा िवचार करून उभय पक्ष खालील माणे सहमती
१)

करतात की :

ाख्या व अथर्उकल
१.१ )

ाख्या :
ा करारप ात वापरलेल्या

ाख्या व संज्ञा, खाली नमूद के लेला अथर् असेल.

करार म्हणजे हा जल दान राखीव खाते करार व त्यातील तरतुदीनुसार त्या करारामध्ये
काही बदल कवा दुरुस्ती के ली असल्यास
खाते म्हणजे कलम २.१ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
खात्यात कसूर म्हणजे कलम ८.१ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
िनवाडा म्हणजे कलम १०.२ (इ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
िवराम िदनांक म्हणजे कलम ६.७ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल
सवलत करार म्हणजे औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांच्यात २२ सप्टबर २०११
रोजी झालेला सवलत करार.
वाद म्हणजे कलम १०.१ (अ) नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल.
उ रािधकारी बँक खाते म्हणजे कलम ६.७ नुसार िनदश के लेला अथर् येथे लागू होईल.
१.२) अथर्उकल
ा करारात अन्यथा तरतूद असल्यािशवाय :
अ) कलमे, पोटकलमे, पिरच्छेद, व अनुसूची यांचा असलेला उल्लेख हा

ा करारातील

कलमे, पोटकलमे, पिरच्छेद, व अनुसूची यांचाच असेल.
आ) कु ठल्याही िलगाचा उल्लेखात इतर िलगाचाही समावेश असेल.
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इ) कु ठल्याही “कं पनी”

ा उल्लेखामध्ये कु ठल्याही कवा कशाही कारे स्थापन

के लेल्या कवा कु ठल्याही काय ांने संस्थािपत झालेल्या कं पनी, महामंडळ, कवा
िनगम िनकाय याचा समावेश गृहीत धरला जाईल.
ई) कु ठल्याही “

ी”

ा उल्लेखामध्ये कु ठल्याही

ी, संस्था, कं पनी, सरकार, राज्य

अथवा राज्य, स्थािनक स्वराज्य संस्था,वा नगरपािलका ािधकरण, शासकीय मंडळ
कवा संयु

जोखीम संघटना, कवा भागीदारी ( स्वतं वैधािनक अिस्तत्व

असल्यास कवा नसल्यास ) याचा समावेश गृहीत धरला जाईल.
उ) कु ठल्याही कायदा अथवा कायदेशीर तरतुदीच्या उल्लेखामध्ये तो जणूकाही
वेळोवेळी दुरस्त के लेला, बदल के लेला कवा पुनपार्रीत के लेला असेल असे गृहीत
धरले जाईल.
ऊ) कु ठल्याही “िदवस” (“कामकाजाचा िदवस “

ा शब्दा योगासह )

ा उल्लेखाचा

अथर् मध्यरा ते मध्यरा असा २४ (चोवीस ) तासांचा कालावधी असेल.
ऋ) कु ठल्याही “कामकाजाचा िदवस “ ा उल्लेखाचा अथर् ज्या िदवशी (रिववार सोडू न )
औरं गाबाद महानगरपािलका कामकाज करण्यासाठी सामान्यतः उघडी असते तो
िदवस
ऌ) वेळेचा उल्लेख म्हणजेच भारतीय माण वेळ असेल
ऍ)

ा करारात उल्लेख असलेल्या कु ठल्याही कागदप ाचा उल्लेख हा वेळोवेळी दुरुस्त
के लेल्या, बदल के लेल्या, नवीनता असलेल्या, अथवा पुरवणी म्हणून तयार के लेल्या
त्या कागदप ाचा असेल.

ऎ)

ा करारात वापरलेल्या पण कु ठे ही

ाख्या न के लेल्या पुंजीकरण शत ना

ा

करारात िनदिशत के लेला अथर् असेल.
ए) सवर् शीषर्के व मथळे यांचा उल्लेख के वळ सोयीकिरता असून

ा कराराची अथर्उकल

करताना त्याचा िवचार होणार नाही.
२) जल दान राखीव खाते करार
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२.१ खाते असणारी बँक ही िव स्त म्हणून काम करे ल
अ) खाते असणाऱ्या बँकेने त्यांच्या औरं गाबाद येथील शाखेमध्ये औरं गाबाद मनपाने
संबोिधत के लेले “जल दान राखीव खाते” सुरु के ले आहे.
आ)

ा संबंधा मध्ये औरं गाबाद मनपा खाते असणाऱ्या बँकेला सवलतधारकाकिरता के
िव स्त म्हणून नेमीत आहे व

ामध्ये असलेल्या अट ारे िविनदशीत तसेच

त्यांच्याशी वाजवीपणे संबंधीत असणारे सवर् ह , अिधकार, ािधकार व
स्वेच्छािधकार वापरण्याबाबत ािधकृ त करीत आहे व खाते असलेली बँक

ामध्ये

असलेल्या शत सह नेमणुकीला मान्यता देत आहे.
इ) औरं गाबाद मनपा

ा ारे असे घोिषत करते की खात्याशी व मध्ये असलेले सवर्

अिधकार, शीषर्के व िहतसंबंध खाते असलेल्या बँकेला िनिहत झाले असून ते
सवलतधाराकाचे िव स्त

ा नात्याने धारण के ले जातील व

ा कराराच्या

अटीनुसार लागू के ले जातील. औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांचेिशवाय
कोणत्याही

ीस

ा कराराचे लाभाथ कवा तृतीय पक्ष लाभाथ म्हणून कु ठलेही

अिधकार असणार नाहीत.
ई) खाते असलेली बँक, यात अन्यथा तरतूद असल्यािशवाय, हे खाते त्याच्या नेहमीच्या
थेनुसार चालवेल व

ा कराराच्या तरतुदी व इतर कोणत्याही लागू होणारे आदेश

यामध्ये िवरोध असल्यास
उ)

ा कराराच्या तरतुदी लागू राहतील.

ा करारातील अन्य कशाचाही िवचार न करता, सवलतधारकाने मािहत असताना
हे खाते अितकाढीत होइल अशी र म

ा खात्यातून काढण्याची िवनंती अथवा गरज

करू नये व अशी र म (पूणर्पणे) काढल्यावर ते खाते अितकाढीत होणार असेल
तर अशी र म अशा तऱ्हेने

ा खात्यातून काढली जावी की हे खाते अितकाढीत

होणार नाही.
ऊ)

ा करारान्वये आवश्यक असलेली र म पूणर्पणे काढता येत नसल्यास, खाते
असलेल्या बँकेने दोन्ही पक्षांना
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के लेले दान, ते के ले जायला हवे होते ती िदनांक व दान न के लेली र म यांचे
तपशील िदले पािहजेत.
ऋ) या खात्यामध्ये वेळोवेळी जमा बाकी असलेल्या रकमेवर बँक असलेले खाते व
औरं गाबाद मनपा यांच्यात वेळोवेळी मान्य असलेल्या दराने

ाज िमळे ल व असे

ाज त्याबाबत असलेल्या संबंिधत आदेशानुसार खात्याला जमा के ले जाईल.
ऌ) खाते असलेली बँक हे मान्य करते की खात्यात िशल्लक बाकी असलेल्या रकमेतून
सवलतधारक यांनी के लेल्या िवनंतीनुसार व औरं गाबाद मनपाने अिधकृ त
के ल्यानुसार

ा करारानुसार असलेल्या बंधनांच्या अधीन राहून त्यांच्याकडू न र म

दान के ली जाईल.

ा करारामध्ये अन्यथा तरतूद असल्यािशवाय, सवलतधारक

खाते असलेल्या बँकेला बाकी िशल्लक असलेली र म दान करण्यासाठी भाग पाडू
शकणार नाही व खाते असलेली बँक तसे करणार नाही.
ऍ) औरं गाबाद मनपा, कलम ६.७ च्या अधीन राहून, खाते असलेल्या बँकेत सवलतीचा
करार र

कवा समा होईपयत खाते ठे वेल. सवलत करार र

कवा समा

झाल्यानंतर आदेश िमळाल्यास, खाते असलेली बँक त्या संबंिधत आदेशा माणे ते
खाते औरं गाबाद मनपाच्या पूणर् खचार्ने बंद करे ल व कलम ९.२ नुसार औरं गाबाद
मनपा ज्याला त्या खात्यात बाकी िशल्लक असलेली र म दान करावयास सांगेल
त्याला करे ल.
२.२) खाते असलेल्या बँकेची मान्यता
खाते असलेली बँक
सवलतधारकाला

ा ारे

ा खात्यामध्ये येणाऱ्या सवर् रकमा व दाने स्वीकारे ल व

ा कराराच्या तरतुदीनुसार त्या दान करे ल.

दरम्यान खाते असलेली बँक हे खाते खबरदारीने चालू ठे वेल व

ा कराराच्या मुदती
ा खात्यातील र म ही

औरं गाबाद मनपाने बँकेच्या खात्यात जमा के लेली र म म्हणून मानली जाईल.

ा

करारा ारे आपली कतर् े व काय िनभावताना खाते असलेली बँक ही सवलतधारकांची व

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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त्यांचे वारस व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा िव स्त म्हणून,

ा कराराच्या तरतुदीनुसार

काम करे ल.

२.३ खात्याचे पिरचालन
अ) खाते असलेली बँक,

ा कराराच्या अटीनुसार व त्यांच्या नेहमीच्या था व लागू

िविनयामाला अनुसरून हे खाते ठे वेल व तत्सम ाहकांना िशल्लक रकमेवर वेळोवेळी देय
असलेला कवा कलम २.१ (ऋ)नुसार अन्यथा मान्य झालेला जास्तीतजास्त

ाजदर देईल.

आ) खाते असलेली बँक औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांच्याशी वेळोवेळी सल्लामसलत
करून बँकेकिरता असलेल्या तपशीलवार आदेश, अटी व शत व पिरचालन ि येब ल मान्यता
देईल पण अशा आदेश, शत व अटी कवा ि या व या करारातील तरतुदी यांच्यात
िवरोधाभास असल्यास, हा करार लागू होईल.
इ)

ा करारामध्ये घातलेल्या बंधनाच्या अधीन राहून, हे खाते खालील कारणाकिरता वापरले

जाईल
i)
ii)

ा कराराच्या शत ना अनुसरून सवलतधारकाला दान करणे.
ा कराराच्या शत ना अनुसरून हे खाते पुन:पुत करण्यासाठी औरं गाबाद मनपा कडू न

रकमा स्वीकारणे.
२.४ बँक खात्याचे शुल्क
औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक, खाते असलेल्या बँकेचे शुल्क व खचर् रकमेच्या
सम माणात, औरं गाबाद मनपा व खाते असलेल्या बँकेत सहमती झाल्यानुसार, अदा करतील.
२.५ पक्षांचे अिधकार
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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खात्यात असलेल्या रकमेवर सवलतधारकाचे असलेले अिधकार पूणर्पणे

ा करारात नमूद

करण्यात आले आहेत.

३)

खात्यामध्ये िनक्षेप

३.१) सवलत कराराच्या कलम २५ (अ) नुसार औरं गाबाद मनपा िनयत िदनांका पासून १५
(पंधरा) िदवसांचे आत वािषक पिरचालन आधार अनुदानाच्या १.५ पट (दीड पट) र म
खात्यात दान / जमा करे ल.
३.२) खाते असलेली बँक हे मान्य करते व पत्करते की खात्यातील िशल्लकीवर उपािजत

ाज

हे खात्यात जमा के ले जाईल; मा खात्याशी संबंिधत औरं गाबाद मनपा कडू न देय असलेले
शुल्क व खचर् त्यातून समायोिजत करण्याचा अिधकार खाते असलेल्या बँकेला राहील व िशल्लक
र म खात्याला जमा करण्यात येईल.
३.३

ा व सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार जर सवलतधारकाने खात्यातून र म काढली,तर

औरं गाबाद मनपा अशी र म काढल्याच्या िदनांकाच्या १५ (पंधरा ) िदवसांचे आत, त्या
वष च्या वािषक पिरचालन आधार अनुदानाच्या १.५ पट (दीड पट) र म खात्यात पुन:पुत
करे ल.
४) खात्यामधून र म काढणे
४.१) औरं गाबाद मनपा कडू न िवनंती झाल्यावरच खाते असलेली बँक खात्यातून दान कवा
हस्तांतर करे ल.
४.२) सवलत कराराच्या कलम ४.२ नुसार जल दान पूणर्पणे अदा के लेले नसेल, तर

ा कलम

४ मध्ये नमूद के ल्यानुसार िबजकाच्या रकमेपैकी खात्यात िशल्लक र म ा करण्याचा
सवलतधारकाला अिधकार असेल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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४.३)

ा करारामध्ये अन्यथा नमूद असल्यािशवाय, दान हे

ा व सवलत करारानुसार

ािधकृ त आहे अशी सवलतधारकाच्या अिधकृ त हस्ताक्षरकत्यार्कडू न सूचना ा झाल्यावर ५
(पाच) िदवसांचे आत खाते असलेल्या बँकेने, सवलतधारकाने के लेल्या मागणीनुसार र म अदा
के ली पािहजे.
४.४)

ा करारातील कोणत्याही तरतुदीचा िवचार न करता, सवलत कराराखाली

सवलतधारकाकडू न कोणत्याही वेळी करार भंगाची घटना घडली असेल व ती अिध ािजत
कवा दुरुस्त न होता सुरूच रािहल्यास, खात्यामधील िशल्लक बाकी असलेल्या रकमेबाबत
सवलतधारकाच्या कोणत्याही सुचनेचे अथवा िवनंतीचे पालन करू नये अशी सूचना औरं गाबाद
मनपा कोणत्याही वेळेस खाते असलेल्या बँकेला देऊ शकते. औरं गाबाद मनपाच्या अिधकृ त
हस्ताक्षरकत्यार्कडू न

ा कलमानुसार अशी सूचना लेखी ा झाल्यावर, औरं गाबाद मनपाचा

अिधकृ त हस्ताक्षरकरता जोपयत असे दान ािधकृ त करीत नाही, तोपयत खाते असलेली बँक
खात्यामधून दान करणार नाही.
५) आदेश
औरं गाबाद मनपा खाते असलेल्या बँकेला यातील िदनांकास लागू असलेल्या आदेशांसह
अिधकृ त हस्ताक्षरांची यादी सादर करे ल. अशा अिधकृ त हस्ताक्षरकत्याची यादी कलम
११.१४ नुसार सूचना देऊन दुरुस्त व अ यावत के ली जाऊ शकते.
६) खाते असलेल्या बँकेची दाियत्वे.
६.१ ) आपली कतर् े व दाियत्वे यांचे िनवार्हन करताना खाते असलेल्या बँकेने
अ) त्यांच्याकडू न कु ठलाही पूणर् िनष्काळजीपणा कवा अस ाव न करता, औरं गाबाद
मनपा कवा सवलतधारक यांचे कडू न कवा यांचे वतीने स्वाक्षरीत माणप

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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असलेली कु ठलीही बाब, जी संयुि कपणे त्यांना ज्ञात असणे अपेिक्षत आहे,
त्यावर भरवसा ठे वावा
आ) त्यांच्याकडू न कु ठलाही पूणर् िनष्काळजीपणा कवा अस ाव न करता, ते ज्या
प

वहार कवा कागदप ांना अिध मािणत मानतात, त्यांच्या

अिध माणतेवर त्यांनी भरवसा ठे वावा.
इ) एक खाते असलेली बँक

ा क्षमतेमध्ये, औरं गाबाद मनपा कवा याखाली कवा

त्याच्याशी संबंिधत

ीकडू न काही सूचना कवा कागदप े ा झाल्यावर ५

(पाच) कामकाज िदवसांचे आत त्याची त सवलतधारकाला त्याची त
पोहोचती के ली पािहजे.
ई) सवलतधारका कडू न काही सूचना कवा कागदप े ा झाल्यावर ५ (पाच)
कामकाज िदवसांचे आत त्याची त औरं गाबाद मनपाला त्याची त पोहोचती
के ली पािहजे.
६.२) खाते असलेली बँक
अ) औरं गाबाद मनपाच्या लेखी पूवर्संमतीने, त्यांना ज्या वकील, सनदी लेखाकार व
इतर तज्ञांच्या सेवा कवा सल्ले घेणे आवश्यक, उपयु

कवा इ वाटेल, त्यांचा

योग्य तो सल्ला व सेवा योग्य ते शुल्क देऊन घ्यावा व त्यावर भरवसा ठे वावा
आ) जो प ा वहार कवा कागदप े त्यांना अस्सल आहे असे वाटत असेल त्यावर
त्यांनी भरवसा ठे वावा व िवशेषतः एखादी सूचना, िवनंती कवा इतर
प

वहार, सवलतधारकाच्या अिधकृ त हस्ताक्षरकत्यार्कडू न कवा त्याच्या

वतीने पाठिवला गेला असेल, तर अशा सूचना, िवनंती कवा इतर प

वहार

यावर भरवसा ठे वेल.
इ) जोपयत िवरु

सूचना ा होत नाही तोवर सवलतधारकाकडू न कु ठलाही भंग

झालेला नाही असेच गृहीत धरे ल. कु ठलीही शंका न राहण्यासाठी असे स्प के ले
जाते की सवलत करार र करण्याच्या औरं गाबाद मनपाच्या उ ेशाच्या सूचनेची
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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ा होणे म्हणजेच सवलतधारकाकडू न कराराचा भंग झाला आहे असे मानले
जाईल.
ई) जोपयत िवरु

सूचना ा होत नाही, तोवर सवलत करारामध्ये खात्यातील

िशल्लक बाकी रकममधून करावयाच्या दानाच्या नमूद के लेल्या सवर् शत पूणर्
झाल्या आहेत असे गृहीत धरे ल.
६.३.)

ामध्ये काही िवरु
अ)

अिभ

ा करारात अिभ

कवा ध्विनत नसेल, खाते असलेली बँक
कारण व मयार्दच
े ा अपवाद सोडू न, सवलतधारकाकडू न

झालेल्या भंगाची घटना घडल्याची चौकशी करण्यस बांधील असणार नाही
कवा

ाबाबतीतल्या ा झालेल्या कु ठल्याही सूचनेने पिरणामीत होणार

नाही.
आ) एका पक्षाच्या खात्यात त्याच खात्यासाठी आलेली कु ठलीही र म कवा
नफ्याचा घटक असलेली र म दुसऱ्या कु ठल्याही पक्षास देण्यास बाध्य असणार
नाही.
इ) ा करारामध्ये तरतूद असल्यास कवा लागू काय ान्वये अन्यथा आवश्यकता
असल्याचे सोडल्यास, कु ठल्याही तृतीय पक्षाला उभय पक्षांब ल कु ठलीही
मािहती उघड करण्यास बाध्य असणार नाही.
ई) ा करारामधील अिभ
कतर्

तरतुदी सोडू न कु ठल्याही पक्षाच्या ती िव ासा ीत

कवा दाियत्व असणार नाही.

उ) बँकरने घ्यावयाच्या खबरदारी

ितिर

ापुढे िमळालेल्या अनुदश
े ातील नमूद

के लेली मािहती बरोबर आहे काय कवा ज्या

ीच्या वतीने असा अनुदश
े

देण्यात आला आहे तो देताना त योग्य आहे काय कवा कु ठल्या अटीची पूतर्ता
होत कवा होणार आहे काय
ऊ)

ाची खबरदारी घ्यावयाची जबाबदारी नाही.

ा करारान्वये कवा अंतगर्त सवलतधारकाने

ावयाचे अनुदश
े कोणत्याही

कारणाने खाते असलेल्या बँकेला ा झाले नाहीत कवा असे अनुदश
े ज्या वेळेस
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ावयाचे त्यावेळेस िदले गेले नाहीत, तर कु ठलीही जबाबदारी बँकेवर राहणार
नाही.
६.४)

ा करारांतगर्त असणारी दायीत्वातील िनष्काळजीपणा कवा जाणीवपूवर्क गैरवतर्णूक

कवा भंग सोडल्यास, ( व कलम ७.२ नुसार

ावयाची िववरणप े सोडल्यास) खाते असलेल्या

बँकेवर मािहतीबाबतच्या अचूकतेब ल कवा / आिण पुनार्तेब ल कु ठलीही जबाबदारी असणार
नाही कवा खाते असलेली बँक ती जबाबदारी मान्य करणार नाही. तसेच खात्याशी संबंिधत
एखादी कायर्वाही के ल्यास अथवा न के ल्यास होणाऱ्या पिरणामाब ल खाते असलेल्या बँकेचे
कु ठलेही दाियत्वा असणार नाही.
६.५. कलम ६.४ मध्ये िनदिशत के लेल्या बाब मध्ये खाते असलेल्या बँकेिवरु

काही दावा

असल्यास तो बँकेच्या कु ठल्या संचालक कवा अिधकारी कवा कमर्चाऱ्यािवरु

पािदत

करण्यात येणार नाही

ास दोन्ही पक्ष मान्यता देत आहेत.

६.६ सवलतधारक, त्यांचे भागधारक कवा

ा कल्पाशी संबंिधत कु ठलेही काम हाती

घेणाऱ्या कु ठल्याही पक्षाबरोबर खाते असलेली बँक सामान्यतः बँ कग व इतर

ावसाय करू

शके ल व त्यांच्याकडू न ठे वी स्वीकारू कवा त्यांना कजार्ऊ र म देऊ कवा गुंतवणूक करू शके ल.
६.७. खाते असेली बँक कोणत्याही वेळी (कु ठलीही पूवर्सूचना न देता) औरं गाबाद मनपाला
लेखी सूचना व सवलतधारकाला त्याची त देऊन, त्यांची खाते असलेली बँक म्हणून काम न
करण्याची इच्छा

करू शकतात(िवराम सूचना). अशी िवराम सूचना ा झाल्यावर

औरं गाबाद मनपा खाते असलेल्या बँकेचा उ रािधकारी म्हणून दुसऱ्या बँकेची िनयु ी करू
शकते (खाते असलेली उ रािधकारी बँक). जर खाते असलेल्या बँकेने िवराम सूचने मध्ये
िविनदिशत के लेल्या िदनांकापुव (िवराम िदनांक) , ज्या िदनांकानंतर खाते असलेली बँक
संबंिधत राहू इिच्छत नाही, काही सूचना न िमळाल्यास,( अशी सूचना औरं गाबाद मनपाला
पोहोचािवल्याच्या िदनांकानंतर ३० (तीस) िदवसानंतरचा कामकाजाचा िदवस असावा) खाते
असलेल्या बँकेने दुसऱ्या बँकेस खाते असलेली उ रािधकारी बँक म्हणून नािमत करावे.
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६.८ जर कलम ६.७ च्या तरतुदीनुसार खाते असलेली उ रािधकारी बँक नािमत झाली तर
िवराम िदनांकाच्या िदवशी सवलतधारकाने खाते असलेल्या उ रािधकारी बँकेस मान्यता िदली
व खाते असलेल्या उ रािधकारी बँकेने औरं गाबाद मनपाला आवश्यक अशा िविहत
नमुन्यामध्ये

ा काराराध्ये एक पक्ष म्हणून व कराराच्या सवर् आठी व शत मान्य करणारा

नवीनता दस्तऐवज पिरदान के ल्यास
अ) उ रािधकारी बँक त्यांच्या धान कायार्लयामध्ये कलम २ मध्ये वणर्न
के ल्या माणे त्याच्या समकक्ष खाते उघडू न खात्यात बाकी असलेली िशल्लक र म
अशा समकक्ष खात्यामध्ये हस्तांतिरत करे ल
आ) सवलत करारामध्ये खात्याचा असलेला कु ठलाही िनदश हा उपकलम (अ) नुसार
उघडलेल्या तद्नुरूप खात्याकडे असेल.
इ) खाते असलेली बँक ही खाते असलेली बँक म्हणून पक्ष राहणार नाही व त्या क्षमते
मध्ये असलेली कु ठलीही दाियत्वे असणार नाहीत. ( पण

ा करारानुसार ो वी

दाियत्वे व कलम ६ नुसार असणारी बंधने यांना बाधा न आणता व कलम ६ च्या
तरतुद चे फायदे घेण्याचे अिधकार राहतील )
ई) खाते असलेल्या उ रािधकारी बँकेला व संबंिधत इतर पक्षांना, जणू ते मूळ खाते
असेलेली बँक असल्या माणे सवर् अिधकार व दाियत्वे राहतील.
६.९) खाते असलेली बँक खात्यामध्ये िशल्लक बाकी असलेल्या रकमेवर कोणताही दावा,
बँकेचा हणािधकार, उलट मागणीचा अिधकार सांगणार नाही कवा त्याचा वापर करणार
नाही. कु ठलीही शंका न राहण्यासाठी खाते असलेली बँक हे मान्य व कबुल करते की खाते
असलेल्या बँकेने खात्यात धारण के लेली र म व संप ी ही बँकेच्या मालम ेचा भाग असणार
नाही व ती िव स्त मालम ा असल्यामुळे खाते असलेल्या बँकेच्या नादारीच्या कवा
परीसमापनाच्या वेळी, अशा नादारीत कवा परीसमािपत बँकेच्या मालम ेमधून वगळले गेले
पािहजे.
७) खाते असलेल्या बँकेची अिभस्वीकृ ती
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७.१

ा कराराच्या अधीन राहून व कु ठल्याही लागू आदेशाच्या िवरु

काहीही असले तरीही,

खाते असलेल्या बँक त्यांना असलेल्या, औरं गाबाद मनपा कवा कोणत्याही

ीच्या

दाियत्वाशी कवा खाते असलेल्या बँकेतील इतर खात्यांशी एक ीकरण, कवा िवलीनीकरणाचा
कायदेशीर व िवधीमान्य अिधकार अिधत्याजीत करीत आहेत. त्या ितिर

खाते असलेली

बँक, खात्यात िशल्लक बाकी असलेली र म, औरं गाबाद मनपाच्या कवा सवलतधारकाच्य
कवा कोणत्याही

ीच्या, खाते असलेल्या बँकेची कोणतीही दाियत्वे पूणर् करण्यासाठी

एकि त, हस्तांतिरत करणार कवा रोखून ठे वणार नाही.
७.२ यातील िदनांकानंतर आिण जोपयर्त औरं गाबाद मनपा खाते असलेल्या बँकेला सवलत
कराराच्या समा ीची सूचना देत नाही कवा कलम ६.७ च्या तरतुदीनुसार खाते असलेली बँक
करारातील पक्ष म्हणून त्याचे स्थान संपत नाही, तोवर खाते असलेली बँक औरं गाबाद मनपा व
सवलतधारक यांना त्यांच्या वाजवी िवनंतीनुसार खात्यासंबंधी िववरण देईल.
८. खात्याचा भंग
८.१ खात्याचा भंग
खालील घटना हा औरं गाबाद मनपा कडू न झालेला खात्याचा भंग असेल.
अ)

ा कराराच्या कलम ३.३ नुसार औरं गाबाद मनपाने जल दान राखीव खात्यामध्ये
जमेची र म जमा न के ल्यास व पुनःपूत न के ल्यास;

आ)

ा कराराच्या शत चा भंग करून औरं गाबाद मनपाने खाते असलेल्या बँकेला

ा

खात्यातून दुसऱ्या खात्यात र म हस्तांतिरत करावयास लावल्यास व ज्या खात्यामध्ये
र म हस्तांतिरत व्हावयास पािहजे होती त्या खात्यात १५ (पंधरा) िदवसांचे आत
संबंिधत र म जमा न के ल्यास
इ) औरं गाबाद मनपाने

ा करारातील तरतुद चा भंग के ल्यास व तो १५ ( पंधरा) िदवसांचे

आत दुरुस्त न के ल्यास
८.२ जल दान राखीव खात्यातील भंगाचा पिरणाम
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खात्यामध्ये भंग झाल्यास, असा खात्यातील भंग हा सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार महत्वाचा
भंग मानला जाईल व त्याचे पिरणाम सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार व त्या खाली

वहार

के ला जाईल.

९ जल दान राखीव खाते कराराची समा ी.
९.१ जल दान राखीव खाते कराराचा कालावधी
जोपयत औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक खाते असलेल्या बँकेला खाते बंद करण्याची सूचना
देत नाहीत तोवर हा करार अिस्तत्वात राहील
९.२ खाते बंद करणे
कलम ९.१ कवा ९.३ नुसार खाते बंद करण्याची अिधसूचना ा झाल्यावर, खाते असलेली
बँक खाते बंद करे ल व िशल्लक बाकी र म औरं गाबाद मनपाच्या खात्यात कवा त्यांनी नािमत
के लेल्या तृतीय पक्षास अदा करे ल. येणे माणे खाते बंद झाल्यावर, जल दान राखीव खाते
करार समा झाल्याचे समजले जाईल.
९.३ सवलत कराराचे समा ीकारण
सवलत कराराच्या कोणत्याही पक्षाचा सवलत करार समा करण्याचा हेतू असेल, तर अशा
समा ीकरणाच्या वादाच्या वैधतेचा कोणताही िवचार न करता औरं गाबाद मनपाला हे खाते
बंद करण्याची िवनंती करण्याचा व कलम ९.२ नुसार त्यातील िशल्लक र म त्यांनी निमत
के लेल्या खात्यात भरणा करण्याचा अिधकार असेल.
१० वादाचे िनराकारण
१०.१ सलोख्याने िनराकारण
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
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अ)

ा करारामुळे कवा त्याच्याशी संबंिधत बाब मुळे ( त्याचा अन्वयाथर् लावण्यासिहत)
पक्षांमध्ये कोणताही वाद, मतभेद कवा िववाद उदभवल्यास व एका पक्षाने दुसऱ्या
पक्षाला त्याबाबत सूचना िदल्यास, असा वाद सवर् थम अशा सूचनेच्या ९० (नव्वद)
िदवसांचे आत आपसात सलोख्याने िनराकरण करण्याचा य झाला पािहजे.

आ) दोन्ही पक्ष

ा करारामुळे िनमार्ण होणारे सवर् वाद त्वरे ने, न्याय्य प तीने व एकमेकांना

िव ासात घेऊन िनराकरण करण्याचा सवर्तोपरी य करण्याचे मान्य करतात व
एकमेकांना वादाशी संबंिधत िनिवशेशािधकार असलेल्या न दी, मािहती व आधार
साम ी सामान्य कामकाजाच्या वेळेत वाजवी पणे उपलब्ध करून देतील असेही दोन्ही
पक्ष पुढे मान्य करतात.
१०.२ लवाद
अ) जो िववाद कलम १०. १ माणे सलोख्याने िनवारण होणार नाही, तो अंितमतः
कलम १०.२(आ) ३७.२ अन्वये लवादाकडे सुपूदर् के ला जाईल. असा लवाद हा
लवाद व समेट अिधिनयम १९९६ च्या तरतुद च्या अधीन असेल. अशा लवादाचे
िठकाण औरं गाबाद येथे असेल व लवादाच्या कामकाजाची भाषा इं जी आिण /
कवा मराठी असेल.
आ) तीन पंचांचे मंडळ असेल, त्यातील त्येकी एक हा उभय पक्षांनी िनवडलेला
असेल व ितसरा पंच हा वरील माणे िनयु

पंचांनी िनवडलेला असेल.

इ) पंच हे सुज्ञ िनवाडा देतील (िनवाडा ). कलम १० ला अनुसरून िदलेला कु ठलाही
िनवाडा हा अंितम व दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असेल व सवलतधारक व
औरं गाबाद मनपा हा िनवाडा िवनािवलंब अमलात आणण्याचे कबुल करतात.
ई) सवलतधारक व औरं गाबाद मनपा हे मान्य करतात की हा िनवाडा सवलतधारक
आिण/ कवा औरं गाबाद मनपा यांचे िवरु , जसे करण असेल तसे, त्यांच्या
कु ठे ही असलेल्या मालम ेवर अंमलबजावणी के ली जाईल .
उ) हा करार व दोन्ही पक्षांचे अिधकार व दाियत्वे ही पूणर्पणे अमलात राहतील.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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११ संकीणर् तरतुदी
११.१ कायार्न्वयन करावयाचे अिधकार
सवर् पक्ष अिभ

करून असे आ स्त करतात की त्यांना हा करार हस्ताक्षारीत व कायार्िन्वत

करण्याचा पूणर् अिधकार आहे.
११.२ औरं गाबाद मनपा तफ अिभ
औरं गाबाद मनपा असे अिभ

ी.

करून आ स्त करत आहे की मुंबई ांितक महापािलका

अिधिनयम १९४९ अंतगर्त हा करार कायार्िन्वत, सोपिवणे व काम हाती घेण्यासाठी संबंिधत
ठराव पािरत करण्यासािहत लागू असणाऱ्या काय ान्वये आवश्यक ती सवर् काय पार पाडली
आहेत.
११.३ िनयमन कायदे व न्यायािधकार
ा करारचे भारतीय काय ांच्या अनुसार अन्वयाथर् लावला व अथर्उकल के ली जाईल व
औरं गाबाद येथील न्यायालयांना

ा करारातून कवा संबंिधत बाबीतून उ वणाऱ्या बाब वर

न्यायािधकर असेल.
११.४ उन्मु तेचे अिधत्यजन
औरं गाबाद मनपा िबनशतर् व बदल न करता मान्य करते की
अ)

ा कराराचे त्यांच्याकडू न कायार्न्वयन, सोपिवणे व पालन व त्याअंतगर्त येणाऱ्या बाबी
ही वािणिज्यक काय असून ते वािणिज्यक उ ेशाने के ले गेले आहे.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु
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आ) ा कराराशी संबंधातून त्यांच्या िवरु
िवरु

कवा त्यांच्या मालम ा, संप ी कवा महसुला

काही कामकाज झाल्यास अशा कामकाजापासून कवा त्यांच्या मालम ा, संप ी

कवा महसुला संदभार्त कु ठलीही सावर्भौम उन्मु तेच दावा करण्यात येणार नाही.
इ) त्यांच्या मालम ा, संप ी कवा महसुलाला आ ा जी उन्मु ता लागू आहे कवा
भिवष्यात िमळे ल कवा कोणत्याही क्षमतेमध्ये त्यांना लागू होईल अशी सवर् उन्मु तेचे
अिधत्याजन करीत आहेत.
ई) त्यांच्या िवरु च्या कु ठल्याही न्याय िनणर्याची कवा िनवा

ाची अंमलबजावणी

करताना कु ठलाही अनुतोष देण्यास कवा कु ठल्याही न्यायािधकारामध्ये
कामकाजाशी संबंिधत ि या जारी करणे ( त्यांच्या िवरु

ा

कु ठलीही अंमलबजावणी

करणे, कवा मालम ा, संप ी कवा महसुला संदभार्त त्याचा वापर कवा उ ेशीत वापर
जमेला न धरता त्याच्याशी संबंिधत तो न्यायिनणर्य िदला जाईल तो )
११.५ बदल
हा करार िलिखत स्वरुपात व दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या करूनच बदलता येईल.
११.६ अिधत्यजन
कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या प याने

ा कराराचे दाियत्व िनभावण्या कवा तरतुद चे पालन

करण्याबाबत के लेल्या कसुरीमुळे के लेले अिधत्यजन, मग ते अंशतः कवा सशतर् असले तरीही
अ) इतर कु ठल्याही कवा नंतरच्या

ा कराराचे दाियत्व िनभावण्या कवा तरतुद चे पालन

करण्याबाबत के लेल्या कसुरीमुळे के लेले अिधत्यजन आहे असा अथर् लावला जाणार नाही
आ) ते लेखी व पक्षाच्या यथािवधी अिधकृ त ितिनधीने स्वाक्षरीत के ल्यािशवाय भावी
होणार नाही.
इ) कु ठल्याही तऱ्हेने

ा कराराच्या वैधतेवर व अंमलबजावणीवर कोणताही पिरणाम

होणार नाही.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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सही /महानगरपािलका औरं गाबाद
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११.७ तृतीय पक्ष लाभाथ नाहीत
हा करार दोन्ही पक्षांच्या त्यांच्या वारसदारांच्या व परवानगीधारक अिभहस्तांकीतांच्या
फाय ासाठी उ ेशीत असून
ी ती दाियत्व कवा कतर्

ा करारातील कशाचाही

ा कराराशी संबंिधत नसलेल्या

िनमार्ण करण्यासाठी असल्याचा अन्वयाथर् काढला जाऊ नये

११.८ उ रजीिवत्व
अ) सवलतकाळाची समा ी कवा र ीकरण
iii. सवलतधारक कवा औरं गाबाद मनपा , जशी बाब असेल तशी, यांना
अिभ ेत अशा कोणत्याही दाियत्वातून मु
iv.

ा पणे कवा

होता येणार नाही.

ा कराराच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये कोणत्याही पक्षाचे दाियत्व मयार्िदत करणारी
तरतूद, हा करार समा

कवा र होण्यापूव कवा त्यातून उ वणाऱ्या कु ठल्याही

कृ तीमुळे कवा वगळ यामुळे झालेल्या नुकसानीतून कवा हानीतून उ वणाऱ्या
दाियत्वामधून दोन्ही पक्षांची मु ता होणार नाही.
ई) सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर उ ज वी असलेली सवर् दाियत्वे असा कालावधी
समा झाल्याच्या िदनांकानंतर १(एक) वष्यार्च्या कालावधीकिरता उ रजीवी असतील.
११.९ पृथ रण
काही कारणाने

ा कराराची कु ठलीही तरतूद अवैध, बेकायदेशीर कवा अमलात

आणण्यायोग्य नसल्यास कवा सक्षम कायर्कक्षा असलेल्या कु ठल्याही न्यायालयाने कवा
िनिम ात्वाने अवैध, बेकायदेशीर कवा अमलात आणण्यायोग्य नसल्याचे घोिषत के ल्यास,
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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त्याच इतर तरतुद वर काहीही पिरणाम होणार नाही व दोन्ही पक्ष अशा अवैध, बेकायदेशीर
कवा अमलात आणण्यायोग्य नसलेल्या तरतुदीच्या बदली एक कवा अनेक तरतुदी
करण्यासाठी वाटाघाटी करतील.

ा करारामध्ये कोठे ही काही िवपरीत असल्यास त्याचा

िवचार न करता, दोन्ही पक्ष सहमत आहेत की अशा तरतुद वर सहमती न झाल्यास तो

ा

करारात नमूद वाद िनवारण णालीचा िवषय असणार नाही.

११.१०वारसदार व परवानाधारक अिभहस्तांिकती
हा करार दोन्ही पक्ष, त्यांचे वारसदार व परवानाधारक अिभहस्तांिकती

ा दोघांवरही

बंधनकारक असेल व त्यांच्या लाभाकिरता िनधार्वला असेल .
११.११ अिभहस्तांकन
सवलतधारक औरं गाबाद मनपाच्या संमतीने

ा कराराखालील त्याचे अिधकार

अिभहस्तांिकत करू शकतो. औरं गाबाद मनपाची संमती ही

ा करारानुसारच असली

पािहजे व ती गैरवाजवीपणे रोखून धरली जाऊ नये.
११.१२ सूचना
कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला

ा करारांतगर्त कवा संबंिधत बाब बाबत

ावयाची

सूचना ही लेखी स्वरुपात हाती, मान्यता ा अंगािडया, न दणीकृ त डाक, कवा फॅ क्स ारे
खालील प यावर पाठिवण्यात कवा सािरत करण्यात येईल
जर औरं गाबाद मनपाला असल्यास :
औरं गाबाद महानगरपािलका
टाउन हॉल, औरं गाबाद ४३१००१
दूरध्वनी : +९१-२४०-२३३११९४
फॅ क्स : +९१-२४०-२३३१२१३
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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इमेल : contact@aurangabadmahapalika.org

जर सवलतधारकाला असल्यास :
ी सुशील सेठी
वस्थापकीय संचालक,
एसपीएमएल इन् ा मयार्िदत,
भूखंड ६५, िवभाग ३२,
गुरगाव १२२००१
दूरध्वनी : +९१-११-४६८६१२००
फॅ क्स : +९१-११-४६८६१२२२
इमेल : info@spml.co.in
खाते असलेल्या बँकेला असल्यास :
[.]
दूरध्वनी : [.]
फॅ क्स : [.]
ई-मेल : [,]
११.१३ भाषा
ा करारान्वये एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षास

ावयाच्या सूचना, व इतर प

वहार, लेखी

कागदप े, व कामकाज हे लेखी स्वरुपात मराठी / इं जी भाषेमध्ये के ल्या जातील.
११.१४ अिधकृ त ितिनधी
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्
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त्येक पक्ष लेखी सूचने ारे त्येकी त्यांचे अिधकृ त ितिनधी पदिनदिशत करतील व तय्न्च्या
माफर् त सवर् प

वहार के ला जाईल. तसेच त्येक पक्षाला असा अिधकृ त ितिनधी सूचने ारे

काढू न टाकण्याचा आिण / कवा बदलण्याचा कवा नवीन िनयु ीचा अिधकार आहे.

११.१५ ितरूप
हा करार तीन

तीरुपांमध्ये स्वाक्षरीत होऊन सुपूदर् के ला जाईल, तेव्हा तो मूळ करार असेल.

११.१६ सौम्यकरण
ा करारातील दोन्ही पक्षांचे सौम्यकरण दाियत्वाच्या
धारक व औरं गाबाद मनपा,

तरतुदीनां बाधा न आणता सवलत

ा करारानुसार संबंिधत पक्षाला दुसऱ्या पक्षांिवरु

दावा

करण्याचा अिधकार आहे अशा बाब पासून होणारी हानी सौम्य व कमीतकमी करण्यासाठी
आवश्यक ते सवर् उपाय करतील.
ाचे साक्षी म्हणून दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी करून हा करार उपरोल्लेिखत िदनांकास सोपिवला.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी
मयार्िदत किरता
सही /नाव
पदनाम
प ा
फॅ क्स

औरं गाबाद महानगरपािलके किरता व वतीने
सही /नाव
पदनाम
प ा
फॅ क्स

खाते असलेल्या बँकेच्या वतीने व किरता
सही
नाव
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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पदनाम
प ा
फॅ क्स

अनुसूची २१ : अपिरष्कृ त पाणी उचलण्यासाठी पाटबंधारे िवभागाशी करार
(वेगळा जोडला आहे )

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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अनुसूची २२ – नमुना बदली करार
हा करार औरं गाबाद, महारा , भारत येथे [.] [.] [.]

ा िदवशी

न दणीकृ त कायार्लय [.] येथे असलेल्या [.] (खाते असलेल्या बँकेचे नाव व इतर मािहती )
(यानंतर ज्यांचा उल्लेख “धनको ” असा होणार असून) कवा अनुसूची अ मध्ये यादीत के लेल्या
धनकोच्या वतीने, न दणीकृ त कायार्लय [.] येथे असलेल्या [.] (खाते असलेल्या बँकेचे नाव व
इतर मािहती ) (यानंतर ज्यांचा उल्लेख “धनकोचे ितिनधी ” असा होणार आहे )
आिण
१९५६ च्या कं पनी काय ाअन्वये न दणीकृ त असलेली व पंजीकृ त कायार्लय २०६ मातड
इमारत, कॅ नरा बँकेच्या वर, डॉ अ◌ॅनी बेझंट रस्ता वरळी नाका मुंबई असलेल्या औरं गाबाद
शहर जल सुिवधा कं पनी िलिमटेड (संदभार्ला सोडू न नसल्यास, यानंतर ज्यांचा उल्लेख
सवलतधारक असा होणार असून, त्यामध्ये त्यांचे वारस व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश
असेल)
आिण

[.] ितिनिधत्व करीत असलेली औरं गाबाद महानगरपािलका (संदभार्ला सोडू न नसल्यास,
यानंतर ज्यांचा उल्लेख औरं गाबाद मनपा असा होणार असून, त्यामध्ये त्यांचे वारस व अनुज्ञात
अिभहस्तांिकतांचा समावेश असेल)
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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यांचेमध्ये करण्यात आला आहे.
ानंतर उपरोल्लेिखत सवर् पक्ष यांचा उल्लेख संयु पणे “उभयपक्ष “ व

ि शः “पक्ष “ असा

के ला जाईल.

पिरचय
अ) औरं गाबाद मनपा ही मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ अन्वये
अिस्तत्वात आलेली एक वैधािनक संस्था असून ती मुंबई ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम १९४९ अन्वये िविहत बंधनकारक व मुखत्यारी स्वरूपाची कतर् े िनभावीत
असते.
आ) मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ अन्वये आपले वैधािनक कतर्
िनभावण्यासाठी व

ा अिधिनयमाच्या कलम ६६ (अ) ला अनुसरून, हा कल्प खासगी

क्षे ाच्या सहभागाने , सावर्जिनक – खासगी भागीदारी तत्वावर हाती घेण्याचे
औरं गाबाद मनपा ने योजले आहे व

ा योजनेला मूतर् रूप देण्यासाठी इतर गो

सवर्साधारण सभेने ऑगस्ट १८, २००९ च्या िवषय

माणे,

५५४ अन्वये ठराव मंजूर के ला

आहे.
इ) औरं गाबाद मनपा ने सप्टबर १०, २००९ रोजी चिलत काय ानुसार स्पधार्त्मक
िनिवदा ि या सुरु के ली. [.] रोजी [.] व [.] (संघ) यांना “ ाधान्य बोलीदार “ म्हणून
हा कल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी िनवडण्यात आले असून, त्यानुसार संघाने एक
ाधान्य बोलीदार या नात्याने सवलतधारकाची एक िवशेष कायर् साधन म्हणून स्थापना
के ली आहे.
ई) धनको यांनी

ा कल्पाला आिथक करारात नमूद के लेल्या अटी व शत वर िव पुरवठा

करण्याचे मान्य के ले आहे.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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उ) धनको यांनी अिभहस्तांकन, हस्तांतरण,
औरं गाबाद मनपाला

ा ारे स्वतःचे िहतसंबंध जपण्यासाठी

ा व सवलत करारानुसार, बदली करार करण्याची िवनंती के ली.

ऊ) हा कल्प अथर् पुरवठा, बांधकाम, पिरचालन व देखभाल होऊन अमलात येण्यासाठी
औरं गाबाद मनपाने

ा व सवलत करारात नमूद के लेल्या अटी व शत वर तो िनवड

झालेल्याला अिभहस्तांिकत व हस्तांतिरत करावयाचे ठरिवले आहे.
अतएव

ा करारात समािव के लेल्या सवर् उभयपक्षी संिवदा, वचने, आ ासने, िनवेदने व

तरतुद चा िवचार करून उभय पक्ष खालील माणे सहमती
१)

करतात की :

ाख्या व अथर्उकल
१.१ )

ाख्या :
ा करारप ात वापरलेल्या

ाख्या व संज्ञा, खाली नमूद के लेला अथर् असेल.

करार म्हणजे हा बदली करार व त्यातील तरतुदीनुसार त्यात के लेली दुरुस्ती व बदल
समािव आहेत.
सवलत करार म्हणजे औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक यांच्यात सेप्टेम्बर २२, २०११
रोजी झालेला सवलत करार
सवलतधारकाचा भंग म्हणजे सवलत करारानुसार सवलतधारकाकडू न झालेला भंग.
आिथक साहाय्य म्हणजे अनुसूची अ मधील यादी िदलेल्या धनकोनी सवलतधारकाला
कल्पासाठी

ावयाचे मान्य के लेले आिथक साहाय्य.

आिथक भंग म्हणजे आिथक करारातील महत्वाच्या शत व अट चा भंग कवा कमीत
कमी ३ ( तीन) मिहन्यांसाठी सवलतधारकाने कजार्चे ह े न भरणे.
क्षतीपुरक पक्ष म्हणजे कलम ७.२ नुसार िनदिशत के लेला अथर् लागू होईल.
क्षितपूत ाही पक्ष म्हणजे कलम ७.२ नुसार िनदिशत के लेला अथर् लागू होईल.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
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धनको म्हणजे ज्यांची नावे व प े अनुसूची अ मध्ये नमूद के ली आहेत अशा िव संस्था व
बँका व ज्या बँका / िव संस्था पुनिव / तीस्थापनेच्या माध्यमातून, धनको यांचे
ितिनधी जसे अिधसूिचत करतील तशी त्यांची जागा घेतील.
आिथक भंगाची सूचना म्हणजे कलम ३.२(अ) नुसार िनदिशत के ल अथर् लागू होईल.
िशल्लक सवलत कालावधी म्हणजे जर सवलत करार र झाला नसता तर ज्या
कालावधी किरता सवलत करार लागू रािहला असता असा काळ.
िनयम म्हणजे कलम ८. २ नुसार िनदिशत के ल अथर् लागू होईल.
िनवड झालेला म्हणजे

ा कराराच्या तरतुदीनुसार धनको कवा त्यांचे ितिनधी यांनी

िशल्लक सवलत कालावधी साठी सवलतधारकाच्या बदल्यात स्तािवत के लेली

ी.

१.२) अथर्उकल
ा करारात अन्यथा तरतूद असल्यािशवाय :
अ) कलमे, पोटकलमे, पिरच्छेद, व अनुसूची यांचा असलेला उल्लेख हा

ा करारातील

कलमे, पोटकलमे, पिरच्छेद, व अनुसूची यांचाच असेल.
आ) कु ठल्याही िलगाचा उल्लेखात इतर िलगाचाही समावेश असेल.
इ) कु ठल्याही “कं पनी”

ा उल्लेखामध्ये कु ठल्याही कवा कशाही कारे स्थापन

के लेल्या कवा कु ठल्याही काय ांने संस्थािपत झालेल्या कं पनी, महामंडळ, कवा
िनगम िनकाय याचा समावेश गृहीत धरला जाईल.
ई) कु ठल्याही “

ी”

ा उल्लेखामध्ये कु ठल्याही

ी, संस्था, कं पनी, सरकार, राज्य

अथवा राज्य, स्थािनक स्वराज्य संस्था,वा नगरपािलका ािधकरण, शासकीय मंडळ
कवा संयु

जोखीम संघटना, कवा भागीदारी ( स्वतं वैधािनक अिस्तत्व

असल्यास कवा नसल्यास ) याचा समावेश गृहीत धरला जाईल.
उ) कु ठल्याही कायदा अथवा कायदेशीर तरतुदीच्या उल्लेखामध्ये तो जणूकाही
वेळोवेळी दुरस्त के लेला, बदल के लेला कवा पुनपार्रीत के लेला असेल असे गृहीत
धरले जाईल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
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ऊ) कु ठल्याही “िदवस” (“कामकाजाचा िदवस “

ा शब्दा योगासह )

ा उल्लेखाचा

अथर् मध्यरा ते मध्यरा असा २४ (चोवीस ) तासांचा कालावधी असेल.
ऋ) कु ठल्याही “कामकाजाचा िदवस “ ा उल्लेखाचा अथर् ज्या िदवशी (रिववार सोडू न )
औरं गाबाद महानगरपािलका कामकाज करण्यासाठी सामान्यतः उघडी असते तो
िदवस
ऌ) वेळेचा उल्लेख म्हणजेच भारतीय माण वेळ असेल
ऍ)

ा करारात उल्लेख असलेल्या कु ठल्याही कागदप ाचा उल्लेख हा वेळोवेळी दुरुस्त
के लेल्या, बदल के लेल्या, नवीनता असलेल्या, अथवा पुरवणी म्हणून तयार के लेल्या
त्या कागदप ाचा असेल.

ऎ) सवर् शीषर्के व मथळे यांचा उल्लेख के वळ सोयीकिरता असून

ा कराराची अथर्उकल

करताना त्याचा िवचार होणार नाही.
ए)

ा करारात वापरलेल्या पण कु ठे ही

ाख्या न के लेल्या पुंजीकरण शत ना सवलत

करारात िनदिशत के लेला अथर् असेल.
ऐ) सवलत कराराच्या कलम १.३ व १.४ मध्ये नमूद के लेले अन्वयाथर् लावण्याचे िनयम
योग्य त्या बदलासिहत

ा कराराला सु ा लागू होतील.

१.३) कराराचा ाधान्य म
दोन्ही पक्ष हे मान्य करतात की

ा कराराचा पूणर् व योग्य पिरणाम साधण्यासाठी

सवलत करार व हा करार हे एकि त वाचले गेले पािहजेत व त्याचा सुसंवादी अन्वयाथर्
काढला पािहजे. जर सवलत करार व हा करार यात िवरोध असल्यास, सवलत
करारातील तरतुदीना

ा करारातील तरतुदीपेक्षा ाधान्य राहील.

२) अिभसाक्षांकन
२.१) ह व अिधकार यांचे अिभसाक्षांकन
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सवलतधारक

ा ारे

ा व सवलत कराराच्या तरतुदी माणे व त्यांना अनुसरून, धनकोनी

िव करारानुसार के लेल्या िव पुरव

ाला ितभूती म्हणून या कल्पातील आपले ह ,

अिधकार व िहतसंबंध यांचे धनको यांना अिभसाक्षांकन करीत आहे.

३) सवलतधारक बदलणे
३.१ बदलाचे अिधकार
अ) कलम २.१ नुसार अिभहस्तांिकत झालेल्या ह अिधकार व िहतसंबंधांच्या
अिभसाक्षांकनाला अनुसरून सवलत करार व

ा कराराच्या तरतुदी माणे धनको

यांना सवलतधारकाच्या बदली दुसरा िनवड झालेला िनयु
आ)

ा करारानुसार धनको

करता येईल

ांनी िनवड झालेल्याची सवलतधारकाच्या जागी के लेल्या

िनवडीचे सवलत करारावर पृ ांकन करीत आहे. कु ठलाही संशय न राहण्यासाठी, धनको
यांना कल्प पिरचालन व देखभालीचे अिधकार असणार नाहीत.
३.२)

आिथक कसूर उदभवल्यास बदल
अ) आिथक कसूर उदभवल्यास धनको / धनको यांचे ितिनधी हे सवर् तपिशलासिहत
सवलतधारकाला सूचना जारी करतील (आिथक कसुरीची सूचना) व औरं गाबाद
मनपाला त्याची त मािहतीसाठी व त्यांच्या न दीसाठी ेिषत करतील. कलम ३
नुसार िदलेली अशी आिथक कसूर सूचना हा आिथक कसूर झाल्याचा िनणार्यक
पुरावा असेल व

ा कराराकिरता ते सवलतधाराकावर बंधनकारक राहील.

आ) येणे माणे अशी कसुरीची सूचना जारी के ल्यानंतर,

ा कवा आिथक करारातील

त्यांच्या ह ांना कवा इतर उपाययोजनांना बाधा न आणता, धनको कवा त्यांचे
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ितिनधी सवलतधारकाच्या बदल्यात िनवड झालेल्याला या कराराच्या तरतुदी
माणे िनयु

करू शकतात.

इ) कोणत्याही वेळेस धनको कवा त्यांच्या ितिनध नी आिथक कसुरीची सूचना
जारी के ल्यानंतर, ते सूचना देऊन औरं गाबाद मनपाला सवलतधारकाचे ह
िनलंिबत करावयास भाग पाडू शकतात व कल्पाचे पिरचालन व देखभाल हाती
घेऊ शकतात व अशी सूचना ा झाल्यावर औरं गाबाद मनपाला सवलतधरकाचे
असे ह िनलंिबत करावे लागतील.
मा सवलतधारकाच्या जागी िनवड झालेल्याची िनयु ी झाल्यावर हे िनलंबन
र होईल व असे िनलंबन झाल्यावर १८० ( एकशे शी ) िदवसानंतर बदली
िनयु ी न झाल्यास, औरं गाबाद मनपा सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार
ताबडतोब एक समा ीची सूचना जारी करून सवलत करार र करे ल.
मा धनको कवा त्यांचे ितिनधी व सवलतधारक यांचेकडू न लेखी िवनंती झाल्यास,
औरं गाबाद मनपा हा १८० ( एकशे शी ) िदवसांचा कालावधी आणखी ९० (नव्वद)
िदवसांकिरता वाढवू शके ल.
३.४ बदलाची ि या
अ) औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक हे मान्य करतात की आिथक कसुरीची सूचना ा
झाल्याच्या िदनांकाच्या िदवशी कवा नंतर कवा कलम ३.३ नुसार औरं गाबाद मनपाच्या
िनवेदनानंतर, जशी बाब असेल तसे, धनको कवा त्यांचे ितिनधी, त्यांच्या धनको म्हणून
असलेल्या अिधकारांना कवा इतर उपाययोजनांना बाधा न आणता, सवलतधारकाच्या
बदल्यात व सवलत करारातील अिधकार व दाियत्वे घेण्यासाठी संभा

िनयोक्त्यामधून

खासगी वाटाघाटी कवा सावर्जिनक िललाव कवा िनिवदा ारे , देकार आमंि त, वाटाघाटीत
कवा ा करू शकतात.
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आ) सवलतधारकाची जागा घेण्यासाठी पा होण्यासाठी िनयोक्त्याने, कल्प बहाल
करण्यासाठी बोलीदारांची लघु िनवड यादी करताना जे अहर्तेचे िनकष घालून िदले होते, ते
िनयोक्त्याने पूणर् के लेले असले पािहजेत.
मा धनको कवा त्यांचे ितिनधी हे कालापाच्या िहतासाठी एखादा अहर्तेच्या िनकषाचे
अिधत्यजन करण्यासाठी औरं गाबाद मनपाला िवनंती करू शकतात व अशा अिधत्यजनामुळे
कल्पावर कोणताही महत्वाचा ितकू ल पिरणाम होणार नाही असा औरं गाबद मनपाचा िनणर्य
झाल्यास, ते असा कवा सवर् अहर्तेचे िनकष अिधत्यािजत करू शकतात.
इ) िनयुक्त्याची िनवड के ल्यानंतर, घनको कवा त्यांचे ितिनधी औरं गाबाद मनपाला
i. सवलत करार, कल्प जमीन करार, जल दान राखीव खाते करार व इतर संबंिधत
करारान्वये असलेले अिधकार व दाियत्वे िनवड झालेला हस्तांतिरत करण्यासाठी
रुकार
ii.

ावा

सवलत करार, कल्प जमीन करार, जल दान राखीव खाते करार व इतर संबंिधत
करार यांचे नुतनीकरण अशा तऱ्हेने करावी जेणे करून िशल्लक सवलत
कालावधीसाठी िनवड झालेला िनयु ा सवलतधारकाची जागा घेऊन सवलतधारकाचे
अिधकार व दाियत्वे िनवड झालेल्या िनयु ाला हस्तांतिरत होतील.

ई) औरं गाबाद मनपाला

ा करारानुसार िनवड झालेल्या िनयु ाब ल आक्षेप असल्यास, तर

धनको कवा त्यांच्या ितिनध नी स्ताव िदल्यानंतर ७ ( सात) िदवसांचे आत धनको
कवा त्यांच्या ितिनध चे म्हणणे ऐकल्यानंतर कारण िममांसे सिहत औरं गाबाद मनपाने
आदेश िदले पािहजेत. औरं गाबाद मनपा हे मान्य करीत आहे की त्यांच्या कल्पाशी
संबंिधत िदनांक {.} च्या मूळ RFQ कवा RFG मध्ये िविनदशीत के लेल्या आिथक व
तांि क क्षमतेच्या गरजा िनवड झालेला पूणर् करीत असल्यास ते धनको यांच्या
िनयु ीला आक्षेप घेणार नाहीत. जर औरं गाबाद मनपाने ७ ( सात) िदवसांचे आत
कोठलाही आक्षेप घेतला नाही तर िनवड झालेला मान्य असल्याचे मानले जाईल.
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त्यानंतर औरं गाबाद मनपाने िनवड झालेला मान्य के ल्यानंतर / मान्य के ला असे
मानल्यानंतर ७ ( सात) िदवसांचे आत सवलत कराराचे नवीनीकरण के ले पािहजे.
जर औरं गाबाद मनपाने आक्षेप घेतला तर धनको यांच्या ितिनध नी दुसरा िनवड
झालेला स्तािवत के ल्यास, त्यानंतर कलम ३.४ मध्ये सवलतधारकाच्या जागी दुसरा
िनयु ा बदली करण्यासाठी नमूद के लेली ि या पार पाडावी लागेल.
३.५

िनवड बंधनकारक असेल

िनवड झाल्याची िनवड करण्याबाबत धनको व औरं गाबाद मनपा यांचा िनणर्य अंितम असेल व
तो सवलतधाराकावर बंधनकारक असेल. िनयु ी झाल्याच्या पक्षात सवलत करार, कल्प
जमीन करार, जल दान राखीव खाते करार व इतर संबंिधत करार यांचे नुतनीकरण/
हस्तांतरण, धनको व औरं गाबाद मनपा

ांनी के ल्यास त्या कारवाईला आव्हान देण्याचा आपला

अिधकार सवलतधारक अिधत्यिजत आहे. सवलतधारक हे मान्य करून अशी पृ ी करतात की
सवलतधरकाचे भाग कवा कल्पामध्ये असलेल्या मालम ेचे पुनमुर्ल्य िनधार्रण करण्याची
मागणी करण्याचा त्यांना काहीही अिधकार असणार नाही. हे अिभस्वीकृ त के ले जाते की धनको
/ त्यांचे ितिनधी यांचे अिधकार बदलता न येणारे असून ते कोणत्याही न्यायालयाच्या कवा
औरं गाबाद मनपा पुढील कायर्वाहीपुढे आव्हान देता येणार नाही व धनको कवा त्यांचे ितिनधी
यांनी िवनंती के ल्यानंतर औरं गाबाद मनपा व धनको कवा त्यांचे ितिनधी यांच्या
आवश्यकते माणे कल्पाचे हस्तांतरण थांबिवण्याचा कवा मनाई करण्याचा कोणताही
अिधकार सवलतधारकाला असणार नाही.
४) सवलत करारामध्ये िनवड झालेल्याचे नाव
त्येक करारामध्ये िनवड झालेला सवलतधारकाची जागा घेऊ शके ल व अशी जागा घेतल्यावर
सवलत करारा माणे सवलतधारकाची सवर् दाियत्वे व अिधकार अंिगकारू शके ल अशा तरतुदी
असतील

ाची सवलतधारकाने काळजी घेतली पािहजे.
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५) सवलत कराराची समा ी
५.१) आिथक कसूर उदभवल्यास कराराची समा ी.
आिथक कसुरीची सूचना जारी के ल्यानंतर कोणत्याही वेळी, धनको / धनक चे ितिनधी
लेखी िवनंती करून अशी सूचना देऊ शकतात की औरं गाबाद मनपाने हा सवलत करार
समा करावा व अशी लेखी सूचना ा झाल्यावर, सवलत करारात परवानगी िदल्या
माणे व सवलत करारानुसार, औरं गाबाद मनपा हा करार समा करे ल.
५.२) िनवड झालेला िनवडला न गेल्यास कराराची समा ी
एकशे शी (१८०) िदवसांचे कालावधीत धनको / धनक चे ितिनधी यांनी िनवड व
िशफारस के लेला औरं गाबाद मनपाला मान्य नसल्यास, कलम ३.३ (ब) मध्ये नमूद
के ल्यानुसार औरं गाबाद मनपा सवलत करारानुसार सवलत करार समा करू शके ल.
५.३ ) देय ऋणाची वसुली
औरं गाबाद मनपा व सवलतधारक हे मान्य करतात की त्यांच्या कु ठल्याही अिधकाराला
कवा उपाययोजनेला बाधा न आणता, करार समा झाल्यावर सवलतधारकाला
कु ठल्याही िनदशा िकवा त्यांच्या संमती िशवाय ऋणाची देय असलेली र म
सवलतधारका कडू न परत ा करण्याचा धनक ना अिधकार आहे.
६) कराराचा कालावधी
६.१) कराराचा कालावधी
हा करार यापुढील िदनांकास अमलात येईल व खालीलपैकी कोणतीही घटना घडल्यास
समा होईल.
अ) हा करार समा झाल्यास
आ) आिथक करारानुसार धनक ना कु ठलाही र म अि म

ावयाची िशल्लक नाही कवा देणे

नाही.
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७) क्षितपूित
७.१ सामान्य क्षितपूित
अ) सवलतधारक, त्यांच्याकडू न

ा करारातील दाियत्वाचे भंग कवा पालन न झाल्यामुळे

कवा कोणत्याही लागू काय ाचे कवा परवान्याचे पालन न झाल्यामुळे , उ वलेल्या
सवर् कवा कोणत्याही दावा, कामकाज, कारवाई, मागणी, व तृतीय पक्षाच्या कु ठल्याही
कारच्या व स्वरूपाच्या नुकसान व खचार्पासून औरं गाबाद मनपा, व धनको कवा त्यांचे
ितिनधी यांना क्षितपूतर्, व कोणत्याही नुकसानीपासून मु

ठे वीत आहेत.

आ) औरं गाबाद मनपा, त्यांच्या, त्यांच्या अिधकाऱ्यांच्या, सेवकांच्या व तीिनधीच्या
िवधीसंमत कायार्चे िनवार्हन करताना उ वलेल्या कृ ती सोडू न, त्यांच्याकडू न

ा

करारातील दाियत्वाचे पालन न झाल्यामुळे , उ वलेल्या सवर् कवा कोणत्याही दावा,
कामकाज, कारवाई, मागणी, व तृतीय पक्षाच्या कु ठल्याही कारच्या व स्वरूपाच्या
नुकसान व खचार्पासून व ज्यामुळे सवलतधारकांना

ा कवा सवलत करारा नुसार

असलेल्या त्यांच्या दाियत्वाचे िनवार्हन करण्यावर ितकू ल व महत्वाचा पिरणाम
करणाऱ्या बाबीपासून सवलतधारक यांना क्षितपूतर्, व कोणत्याही नुकसानीपासून मु
ठे वीत आहेत.
इ) धनको / धनक चे ितिनधी, त्यांच्या, त्यांच्या अिधकाऱ्यांच्या, सेवकांच्या व
तीिनधीच्या िवधीसंमत कायार्चे िनवार्हन करताना उ वलेल्या कृ ती सोडू न,
त्यांच्याकडू न

ा करारातील दाियत्वाचे पालन न झाल्यामुळे , उ वलेल्या सवर् कवा

कोणत्याही दावा, कामकाज, कारवाई, मागणी, व तृतीय पक्षाच्या कु ठल्याही कारच्या
व स्वरूपाच्या नुकसान व खचार्पासून व ज्यामुळे सवलतधारकांना

ा कवा सवलत

करारा नुसार असलेल्या त्यांच्या दाियत्वाचे िनवार्हन करण्यावर ितकू ल व महत्वाचा
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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पिरणाम करणाऱ्या बाबीपासून सवलतधारक यांना क्षितपूतर्, व कोणत्याही
नुकसानीपासून मु

ठे वीत आहेत.

७.२ दा ांची सूचना व लढिवणे
एखा ा पक्षास तृतीय पक्षाकडू न, कलम ७ नुसार ज्या बाबतीत क्षतीपुिरत असण्याचा कवा
ितपूत

ा करण्याचा त्याचा अिधकार आहे (क्षितपूित ाही पक्ष), दावा कवा मागणी

ा झाल्यास तर क्षतीपुरण करणाऱ्या पक्षास (क्षतीपुरक पक्ष) अशी दावा कवा मागणी
ा झाल्याच्या १५ िदवसांचे आत सूचना िदली पािहजे व क्षतीपुरक पक्षाच्या पुवार्नुमती
िशवाय दा ात तडजोड कवा र म अदा करता कामा नये. जर क्षतीपुरक पक्षास हा दावा
लढवायचा असेल, तर क्षितपूित ाही पक्षाचे दा ाच्या खचार्बाबत ते क्षतीपुिरत असल्याचे
संयुि क समाधान करून क्षतीपुरक पक्षास क्षितपूित ाही पक्षाच्या नावाने दावा लढिवता
येईल. क्षितपूित ाहक पक्षाने असा दावा लढिवण्यासाठी क्षतीपुरक पक्षाला आवश्यक
असलेले सहकायर् के ले पािहजे व तीपुरक पक्षाला जी कागदप े व िलखाण वाजिवपणे
आवश्यक वाटेल ितथे स्वाक्षऱ्या के ल्या पािहजेत.
८) दा ाचे िनराकरण
८.१ दा ाचे िनराकरण
अ)

ा करारातून कवा त्याच्याशी संबंिधत बाबीतून उ वलेला िववाद, मतभेद वा
दावा सलोख्याने िनवारण न झाल्यास तो सवलतधारक, औरं गाबाद मनपा व
धनको / त्यांचे ितिनधी यांचा त्येकी एक सदस्य असलेल्या लवादाकडे सुपूदर्
के ला जाईल. असा लवाद हा आंतररा ीय पयार्यी िववाद िनवारण क , नवी
िदल्ली यांच्या कवा परस्पर संमतीने मान्य असलेल्या िनयमांच्या नुसार लवाद
आपले काम करे ल व लवाद व समेट अिधिनयम १९९६ च्या तरतुद च्या अधीन
असेल.

आ) पंच हे सुज्ञ िनवाडा देतील (िनवाडा ). अशा लवादाचे िठकाण औरं गाबाद येथे
असेल व लवादाची भाषा इं जी असेल
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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१

औरं गाबाद
यांची मु ा

200

९) संकीणर् तरतुदी
९.१ कायार्न्वयन करावयाचे अिधकार
सवर् पक्ष अिभ

करून असे आ स्त करतात की त्यांना हा करार हस्ताक्षारीत व कायार्िन्वत

करण्याचा पूणर् अिधकार आहे.
९.२ िनयमन कायदे व न्यायािधकार
ा करारचे भारतीय काय ांच्या अनुसार अन्वयाथर् लावला व अथर्उकल के ली जाईल व
औरं गाबाद येथील न्यायालयांना

ा करारातून कवा संबंिधत बाबीतून उ वणाऱ्या बाब वर

न्यायािधकर असेल.

९.३ उन्मु तेचे अिधत्यजन
औरं गाबाद मनपा िबनशतर् व बदल न करता मान्य करते की
अ)

ा कराराचे त्यांच्याकडू न कायार्न्वयन, सोपिवणे व पालन व त्याअंतगर्त येणाऱ्या बाबी
ही वािणिज्यक काय असून ते वािणिज्यक उ ेशाने के ले गेले आहे.

आ) ा कराराशी संबंधातून त्यांच्या िवरु
िवरु

कवा त्यांच्या मालम ा, संप ी कवा महसुला

काही कामकाज झाल्यास अशा कामकाजापासून कवा त्यांच्या मालम ा, संप ी

कवा महसुला संदभार्त कु ठलीही सावर्भौम उन्मु तेच दावा करण्यात येणार नाही.
इ) त्यांच्या मालम ा, संप ी कवा महसुलाला आ ा जी उन्मु ता लागू आहे कवा
भिवष्यात िमळे ल कवा कोणत्याही क्षमतेमध्ये त्यांना लागू होईल अशी सवर् उन्मु तेचे
अिधत्याजन करीत आहेत.
ई) त्यांच्या िवरु च्या कु ठल्याही न्याय िनणर्याची कवा िनवा

ाची अंमलबजावणी

करताना कु ठलाही अनुतोष देण्यास कवा कु ठल्याही न्यायािधकारामध्ये
कामकाजाशी संबंिधत ि या जारी करणे ( त्यांच्या िवरु
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

ा

कु ठलीही अंमलबजावणी
आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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करणे, कवा मालम ा, संप ी कवा महसुला संदभार्त त्याचा वापर कवा उ ेशीत वापर
जमेला न धरता त्याच्याशी संबंिधत तो न्यायिनणर्य िदला जाईल तो )
९.४

बदल
हा करार िलिखत स्वरुपात व दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या करूनच बदलता येईल.

९.५ इतर आिथक करारांचे अल्पीकरण नाही
हा करार इतर आिथक करारांच्या शत च्या अितिर
होणार नाही.

असून त्या शत चे अल्पीकरण

९.६ अिधत्यजन
कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या प याने

ा कराराचे दाियत्व िनभावण्या कवा तरतुद चे पालन

करण्याबाबत के लेल्या कसुरीमुळे के लेले अिधत्यजन, मग ते अंशतः कवा सशतर् असले तरीही
अ) इतर कु ठल्याही कवा नंतरच्या

ा कराराचे दाियत्व िनभावण्या कवा तरतुद चे पालन

करण्याबाबत के लेल्या कसुरीमुळे के लेले अिधत्यजन आहे असा अथर् लावला जाणार नाही
आ) ते लेखी व पक्षाच्या यथािवधी अिधकृ त ितिनधीने स्वाक्षरीत के ल्यािशवाय भावी
होणार नाही.
इ) कु ठल्याही तऱ्हेने

ा कराराच्या वैधतेवर व अंमलबजावणीवर कोणताही पिरणाम

होणार नाही.
९.७ तृतीय पक्ष लाभाथ नाहीत
हा करार दोन्ही पक्षांच्या त्यांच्या वारसदारांच्या व परवानगीधारक अिभहस्तांकीतांच्या
फाय ासाठी उ ेशीत असून
ी ती दाियत्व कवा कतर्

ा करारातील कशाचाही

िनमार्ण करण्यासाठी असल्याचा अन्वयाथर् काढला जाऊ नये

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

ा कराराशी संबंिधत नसलेल्या

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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९.८ उ रजीिवत्व
अ) सवलतकाळाची समा ी कवा र ीकरण
v. सवलतधारक कवा औरं गाबाद मनपा , जशी बाब असेल तशी, यांना
अिभ ेत अशा कोणत्याही दाियत्वातून मु
vi.

पणे कवा

होता येणार नाही.

ा कराराच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये कोणत्याही पक्षाचे दाियत्व मयार्िदत करणारी
तरतूद, हा करार समा

कवा र होण्यापूव कवा त्यातून उ वणाऱ्या कु ठल्याही

कृ तीमुळे कवा वगळ यामुळे झालेल्या नुकसानीतून कवा हानीतून उ वणाऱ्या
दाियत्वामधून दोन्ही पक्षांची मु ता होणार नाही.
ई) सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर उ ज वी असलेली सवर् दाियत्वे असा कालावधी
समा झाल्याच्या िदनांकानंतर १(एक) वष्यार्च्या कालावधीकिरता उ रजीवी असतील.
९.९ उपाय योजना समा करणे
ा करारातील तरतुदी आवाहन करण्यापूव धनको कवा त्यांच्या ितिनध नी इतर उपाय
योजना अमलात आणणे आवश्यक असणार नाही हे सवलतधारक मान्य व कबुल करतात.
९.१० पृथ रण
काही कारणाने

ा कराराची कु ठलीही तरतूद अवैध, बेकायदेशीर कवा अमलात

आणण्यायोग्य नसल्यास कवा सक्षम कायर्कक्षा असलेल्या कु ठल्याही न्यायालयाने कवा
िनिम ात्वाने अवैध, बेकायदेशीर कवा अमलात आणण्यायोग्य नसल्याचे घोिषत के ल्यास,
त्याच इतर तरतुद वर काहीही पिरणाम होणार नाही व दोन्ही पक्ष अशा अवैध, बेकायदेशीर
कवा अमलात आणण्यायोग्य नसलेल्या तरतुदीच्या बदली एक कवा अनेक तरतुदी
करण्यासाठी वाटाघाटी करतील.

ा करारामध्ये कोठे ही काही िवपरीत असल्यास त्याचा

िवचार न करता, दोन्ही पक्ष सहमत आहेत की अशा तरतुद वर सहमती न झाल्यास तो

ा

करारात नमूद वाद िनवारण णालीचा िवषय असणार नाही.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक
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९.११वारसदार व परवानाधारक अिभहस्तांिकती
हा करार दोन्ही पक्ष, त्यांचे वारसदार व परवानाधारक अिभहस्तांिकती

ा दोघांवरही

बंधनकारक असेल व त्यांच्या लाभाकिरता िनधार्वला असेल .

९.१२ मु ांक शुल्क
ा कराराला कवा सवलत कराराच्या दुरुस्तीला कवा आधी उल्लेख के ल्या माणे बदली
साठी नवीन सवलत करार कायार्न्वीत करण्यासाठी लागू असलेले मु ांक शुल्क व इतर खचर्,
औरं गाबाद मनपा कवा धनको / धनक चे ितिनधी यांनी के ले असले तरीही, यांची
जबाबदारी सवलतधाराकावर असेल.
११.१२ सूचना
कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला

ा करारांतगर्त कवा संबंिधत बाब बाबत

ावयाची

सूचना ही लेखी स्वरुपात हाती, मान्यता ा अंगािडया, न दणीकृ त डाक, कवा फॅ क्स ारे
खालील प यावर पाठिवण्यात कवा सािरत करण्यात येईल
जर औरं गाबाद मनपाला असल्यास :
[.]
दूरध्वनी : [.]
फॅ क्स : [.]
इमेल : [.]
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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सवलतधारकाला असल्यास :
ी सुशील सेठी
वस्थापकीय संचालक,
एसपीएमएल इन् ा मयार्िदत,
भूखंड ६५, िवभाग ३२,
गुरगाव १२२००१
दूरध्वनी : +९१-११-४६८६१२००
फॅ क्स : +९१-११-४६८६१२२२
इमेल : info@spml.co.in
धनको कवा धनको यांच्या ितिनध ना असल्यास :
[.]
दूरध्वनी : [.]
फॅ क्स : [.]
ई-मेल : [,]
११.१३ भाषा
ा करारान्वये एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षास

ावयाच्या सूचना, व इतर प

वहार, लेखी

कागदप े, व कामकाज हे लेखी स्वरुपात मराठी / इं जी भाषेमध्ये के ल्या जातील.
११.१४ अिधकृ त ितिनधी
त्येक पक्ष लेखी सूचने ारे त्येकी त्यांचे अिधकृ त ितिनधी पदिनदिशत करतील व तय्न्च्या
माफर् त सवर् प

वहार के ला जाईल. तसेच त्येक पक्षाला असा अिधकृ त ितिनधी सूचने ारे

काढू न टाकण्याचा आिण / कवा बदलण्याचा कवा नवीन िनयु ीचा अिधकार आहे.
११.१५ ितरूप
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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हा करार तीन

तीरुपांमध्ये स्वाक्षरीत होऊन सुपूदर् के ला जाईल, तेव्हा तो मूळ करार असेल.

११.१६ सौम्यकरण
ा करारातील दोन्ही पक्षांचे सौम्यकरण दाियत्वाच्या
धारक व औरं गाबाद मनपा,

तरतुदीनां बाधा न आणता सवलत

ा करारानुसार संबंिधत पक्षाला दुसऱ्या पक्षांिवरु

दावा

करण्याचा अिधकार आहे अशा बाब पासून होणारी हानी सौम्य व कमीतकमी करण्यासाठी
आवश्यक ते सवर् उपाय करतील.

ाचे साक्षी म्हणून दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी करून हा करार उपरोल्लेिखत िदनांकास सोपिवला.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी
मयार्िदत किरता
सही /नाव
पदनाम
प ा
फॅ क्स

औरं गाबाद महानगरपािलके किरता व वतीने
सही /नाव
पदनाम
प ा
फॅ क्स

धनक चे वतीने व किरता
सही
नाव
पदनाम
प ा
फॅ क्स

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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अनुसूची २३ – बोलीची कागदप े
अहर्ते किरता िवनंती
अहर्तेच्या िवनंतीला संघाचा ितसाद
स्तावाकिरता िवनंती ( खंड १ – बोली करणाऱ्यांसाठी सूचना )
स्तावाकिरता िवनंती ( खंड २ –

कल्प मािहती िनवेदन )

स्तावाच्या िवनंतीला संघाचा ितसाद

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१
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अनुसूची २४ – सेवा पातळी आवश्यकता
सेवा पातळी आवश्यकता दोन कारांमध्ये िवभािजत करता येईल
१) भाग अ : सीओडी पूवर् सेवा पातळी आवश्यकता : सीओडी पूवर् सेवा पातळी आवश्यकता
कल्पाच्या बांधकाम व पुनवर्सन कालावधी व सवलत कालावधीच्या वषर् १ ते वषर् ३

ा

ा साठी

लागू असतील
२) भाग ब : सीओडी उ र सेवा पातळी आवश्यकता : सीओडी उ र सेवा पातळी आवश्यकता
ा कल्पाच्या पिरचालन व देखभाल कालावधीच्या व सवलत कालावधीच्या वषर् ४ ते वषर् २०
ा साठी लागू असतील
सीओडी पूवर् सेवा पातळी आवश्यकता:
बदलणारी वािषक परीचालन आधार अनुदान र म दान करण्यासाठी सवलतधारकाने बांधकाम व
पुनवर्सन कालावधीमध्ये खालील तक्त्यानुसार सेवा पातळी आवश्यकता साध्य के ल्या पािहजेत
(सीओडी पूवर् सेवा पातळी आवश्यकता)
अ

चिलत मूल्य

वषर् १

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

वषर् २

वषर् ३
आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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िपण्यायोग्य
पाण्याचे उत्पादन
घाऊक उत्पादन
मापकांचे
संस्थापन
घाऊक िवतरण
मापकांचे
संस्थापन

कमीतकमी १३५
दशलक्ष िलटर
सवलतधारक व स्वतं
अिभयंता यांनी सूिचत
के लेल्या १००% िठकाणी
सवलतधारक व स्वतं
अिभयंता यांनी सूिचत
के लेल्या १००% िठकाणी

कमीतकमी १३५
कमीतकमी १३५
दशलक्ष िलटर
दशलक्ष िलटर
या मापकांची िनयिमत या मापकांची
देखभाल
िनयिमत देखभाल

४

सेवा क्षे ाचा
समावेश

औरं गाबाद मनपाच्या सध्या
अिस्तत्वात असलेल्या
१००% ाहकांना व
मनपाच्या ह ीत असलेल्या
नवीन ाहकाला १००%
िपण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा
करणे

औरं गाबाद मनपाच्या
सध्या अिस्तत्वात
असलेल्या १००%
ाहकांना व मनपाच्या
ह ीत असलेल्या नवीन
ाहकाला १००%
िपण्यायोग्य पाण्याचा
पुरवठा करणे

५

घरगुती सवक्षण

१००% घरे

नवीन जोडांवर
आधािरत आधारसम
अ यावत करणे

एकू ण ाहकांच्या १००%

एकू ण ाहकांच्या
४०%

२

३

१

६

ाहकांच्या
जोडाच्या
िठकाणी मापक
संस्थािपत करणे

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

या मापकांची िनयिमत या मापकांची
देखभाल
िनयिमत देखभाल

आयु

औरं गाबाद
मनपाच्या सध्या
अिस्तत्वात
असलेल्या १००%
ाहकांना व
मनपाच्या ह ीत
असलेल्या नवीन
ाहकाला १००%
िपण्यायोग्य
पाण्याचा पुरवठा
करणे
नवीन जोडांवर
आधािरत
आधारसम
अ यावत करणे
एकू ण ाहकांच्या
१००%

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

209
२

७

८

९

ाहक त ार
न दणी व देखरे ख
णाली
संगणकीकृ त
देयक व वसुली
णाली
पाणी पुरवठा

सवलत कालावधीच्या
दुसऱ्या वषार्च्या
समा ीपूव कायार्िन्वत
सवलत कालावधीच्या
दुसऱ्या वषार्च्या
समा ीपूव कायार्िन्वत
सवर् ाहकांना िनत्य
पुरवठा

णालीची िनयिमत
देखभाल करणे
णालीची िनयिमत
देखभाल करणे
सवर् ाहकांना िनत्य
पुरवठा

बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीतील बदलती वािषक पिरचालन अनुदान खालील आधारावर दान
के ले जाईल
१) वषर् १ : सेवा पातळी आवश्यकतेशी कु ठलाही संबंध न जोडता
२) वषर् २ : सवलत कालावधीच्या थम वषार्च्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् झाल्यावर.
जर सवलतधारक थम वषार्च्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् करण्यास असफल ठरला तर
संबंिधत बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म रोखून धरली जाईल. अशी रोखून
धरलेली दुसऱ्या वषार्ची बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म थम वषार्ची नमूद सेवा
पातळी आवश्यकता पूणर् झाल्यावरच दान के ली जाईल.
३) वषर् ३ : सवलत कालावधीच्या थम व ि तीय वषार्च्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर्
झाल्यावर. जर सवलतधारक थम व ि तीय वषार्च्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर्
करण्यास असफल ठरला तर संबंिधत बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म रोखून धरली
जाईल. अशी रोखून धरलेली ितसऱ्या वषार्ची बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म
थम व ि तीय वषार्ची नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् झाल्यावरच दान के ली जाईल.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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सीओडी उ र सेवा पातळी आवश्यकता:
बदलणारी वािषक परीचालन आधार अनुदान र म दान करण्यासाठी सवलतधारकाने पिरचालन
व देखभाल कालावधीमध्ये खालील तक्त्यानुसार सेवा पातळी आवश्यकता साध्य के ल्या पािहजेत
(सीओडी उ र सेवा पातळी आवश्यकता)
अ
१

चिलत मूल्य
ाहकांचा
समावेश
करणे

२

ाहकांच्या
मापकांचे
कायर् ३
पाण्याची
गळती४

३

पासंग वषर् ४
वषर् ५
वषर् ६
वषर् ७ ते २०
सेवा
सेवा
सेवा
२५% सेवा
क्षे ामध्ये
क्षे ामध्ये
क्षे ामध्ये
क्षे ामध्ये
१००%
१००%
१००%
१००%
समावेश
समावेश
समावेश
समावेश
१०% त्येक ितमाही मध्ये एकू ण ाहक मापाकांच्या ९५% मापक
कायार्िन्वत असले पािहजेत
२५% जास्तीतजास्त जास्तीतजास्त जास्तीतजास्त जास्तीतजास्त
२५%
२०%
१५%
१५%

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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५
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त ार
वस्थापन
णाली
पाणी पुरवठा
६

६

पुरिवलेल्या
पाण्याची
िपण्यायोग्यता

१०%

ा त ार पैकी कमीतकमी ८०% त ारी २४ तासात अटड
झाल्या पािहजेत व न दणी झाल्याच्या ७२ तासात त्याचे
िनराकारण झाले पािहजे
२०% सवर् ाहकांना सवर् ाहकांना वषार्काठी २४ तास पुरवठा
िनत्य पुरवठा
१०% सीपीईईएचओ च्या िनकषां माणे असणे आवश्यक

पिरचालन व देखभाल कालावधीतील बदलती वािषक पिरचालन अनुदान खालील आधारावर दान
के ले जाईल
१) अट

१ - सवलत कालावधीच्या बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीच्या म्हणजेच पिहल्या ते

ितसऱ्या वषार्च्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् झाल्यावर. जर सवलतधारक सवलत
काळाच्या बांधकाम व पुनवर्सन कालावधीच्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् करण्यास
असफल ठरला तर संबंिधत बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म रोखून धरली जाईल.
अशी रोखून धरलेली बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म बांधकाम व पुनवर्सन
कालावधीच्या नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् झाल्यावरच दान के ली जाईल.
२) अट

२ - सवलत कालावधीच्या पिरचालन व देखभाल कालावधीतील नमूद सेवा पातळी

आवश्यकता पूणर् झाल्यावर म्हणजेच सवलत कालावधीतील वौथे ते िवसावे वषर्. संबंिधत
बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म ही त्येक सेवा पातळी आवश्यकतेच्या पासंगाच्या
माणात दान के ली जाईल. जर सवलतधारक नमूद सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् करु शकला
नाही तर संबंिधत बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाच्या देय रकमेतून वजा के ली जाईल.
सवलत कालावधीतील चौथ्या ते िवसा ा वषार् पयत अशी वजा के लेली र म सवलतधारकाला
दान के ली जाणार नाही.
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
१)
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औरं गाबाद मनपा कडू न घरगुती सवक्षणाच्या अटी कळिवल्या जातील

२) सवर् नवीन जोड पिहल्या िदवसापासून मािपत झाले पािहजेत.
३) सवलतधारक स्वतं अिभयंता यांना सदर के लेल्या ितमाही अहवालावरून ाहकांच्या एकू ण संस्थािपत मापकांचे १% स्वैर नमुना
गोळा करून हे पिरचिलत मूल्य मुल्यामािपत के ले पािहजे.
४) पाणी गळती म्हणजे
िनशुल्क पाणी.

ोतामधून उचललेले अपरीश्कृ त पाणी वजा ाहकाला िबजकीत के लेले पाणी अिधक अि शमनाकिरता वापरलेले

िबजाकीत के लेले पाणी हे सवर् ाहकांच्या िबजकांची बेरीज असेल तर

ोतातून उचललेले अपिरष्कृ त पाणी म्हणजे

पाटबंधारे िवभागाच्या िबजका माणे असेल.
५) हे परीचालीत मूल्य स्वतं अिभयंता व सवलतधारक यांनी आधीच ठरवलेल्या िठकाणी असलेल्या पाण्याच्या दाबाचे मोजमाप करून
मुल्यामािपत के ले पािहजे.
६)

उदाहरणाथर् सवलतधारक बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची रु ५० लाख रकमेचा ह दार असेल व ‘ ाहकांचा समावेश’ हे परीचालीत मूल्य
जर ते सध्या करू शकले नाहीत तर औरं गाबाद मनपा १०% बदलती वािषक पिरचालन अनुदानाची र म म्हणजेच रु ५ लाख वजा करून रु ४५ लाख
सवलतधारकाला अदा करतील. जर सवलतधारक सेवा पातळी आवश्यकता पूणर् करू शकला नाही, तर औरं गाबाद मनपा संपूणर् ितमाही बदलती
पिरचालन अनुदानाची र म म्हणजेच रु ५० लाख रोखून धरे ल

महारा EB ५२५३६३
स्वाक्षरीत
िजयाउ ीन िसि की
मु ांक िव े ता औरं गाबाद

स्वाक्षरीत
ी पी एन भापकर
आयु औरं गाबाद मनपा

मुखत्यारप
जे कोणी हजर असलेले येणारे असतील, औरं गाबाद महारा ा येथे कायार्लय असलेली औरं गाबाद
महानगरपािलका औरं गाबाद (त्यामध्ये त्यांचे वारस व अनुज्ञात अिभहस्तांिकतांचा समावेश असेल) यांचे
ितिनिधत्व करीत असलेले आयु .
ज्या अथ

अ) िद २२ सप्टबर २०११ रोजी एका करारा ारे (यानंतर याचा उल्लेख “तो करार असा
होईल) औरं गाबाद मनपाने १९५६ च्या कं पनी काय ाअन्वये न दणीकृ त असलेली व
पंजीकृ त कायार्लय २०६ मातड इमारत, कॅ नरा बँकेच्या वर, डॉ अ◌ॅनी बेझंट रस्ता
वरळी नाका मुंबई असलेल्या औरं गाबाद शहर जल सुिवधा कं पनी िलिमटेड ( ानंतर
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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यांचा उल्लेख ‘सवलतधारक’ असा होईल )

ांना सावर्जिनक – खासगी भागीदारी

आधारावर औरं गाबाद पाणी पुरवठा कल्प अंमलबजावणी करण्यासाठी िनयु
आहे.

करीत

आ) हा करार न दणी करण्यासाठी औरं गाबाद मनपाला आवश्यक ते सवर् अिधकार व
ािधकर बहाल करण्याची इच्छा
करीत आहे
ा ारे न द घेतली जावी की औरं गाबाद मनपा ा ारे ी सखाराम ध डीबा पानझाडे,
कायर्कारी अिभयंता, औरं गाबाद महानगरपािलका यांना हा सवलत करार न दणीसाठी त्यांचे
वतीने त्यांचे कायदेशीर कु लमुखत्यारधारक व ितिनधी म्हणून नेमणूक व नामिनदशन करण्यात
येत आहे.
ाचे साक्षी म्हणून हा मुख्त्यारप आम्ही ११ ऑक्टोबर २०११ रोजी कायार्िन्वत के ला आहे.
स्वाक्षरीत
डॉ. पुरुषो म भापकर
आयु
औरं गाबाद महानगरपािलका

सहदुय्यम
िनबंधक

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

स्वाक्षरीत
ी सखाराम ध डीबा पानझाडे
कायर्कारी अिभयंता, पाणी पुरवठा
औरं गाबाद महानगरपािलका
साक्षीदार : स्वाक्षरीत

१) फालक कािशनाथ मुरलीधर

ी फलक कािशनाथ
मुरलीधर यचे छायािच

१०६ अ जयिव भारती कॉलनी औरं गाबाद

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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स्वाक्षरीत

ी बोरसे दादासाहेब

२) बोरसे दादासाहेब दौलतराव

दौलतराव यचे

रा. हुडको औरं गाबाद

छायािच

फोटो

औरं गाबाद महानगरपािलका औरं गाबाद

फोटो

छाया
िच
दरध्वनी
: ०२४०-३३३५३६
ू

ःथायी खाते संख्या : AAMPP8757D
नाव : सखाराम धोंडीबा पानझाडे

नाव : कािशनाथ मुरलीधर फलक

विडलांचे नाव : धोिदबा सखाराम पानझाडे

पदनाम : सहायक अिभयंता
ःवाक्षरीत

(धारणकतार्)

ःवाक्षरीत
उपायु

मनपा

जन्म ितथी
ःवाक्षरीत

:

१८.०६. १९६३

आयकर आयु

दस्त गोषवारा भाग १

दस्त

१३.१०.२०११ दुय्यम िनबंधक १
११.२६.५४
दस्त

ःवाक्षरीत
नािसक

अगग१
४३४३/२०११
४-५

औरं गाबाद १

४२४३/२०११

दस्ताचा कार : मुखत्यारनामा

आ

पक्षकाराचे नाव व प ा

१

नाव : औरं गाबाद मनपा तफ कायर्कारी
अिभयंता सखाराम ध डीबा पानझाडे
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : िसडको

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

पक्षकाराचा
कार
िलहून घेणार
वय : ४८
सही :

छायािच

अंग ाचा
ठसा

स्वाक्षरीत

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

२
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शहर / गाव : औरं गाबाद
नाव : औरं गाबाद मनपा तफ आयु
पुरषो म िनवृ ी भापकर
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : िदल्ली गेट
शहर / गाव : औरं गाबाद

ी

िलहून घेणार
वय : ५०
सही :
स्वाक्षरीत

अगग१
दस्त ४३४३/२०११
५-५

दस्त गोषवारा भाग २

दस्त

[अगग१ -४३४३-२०११] चा गोषवारा

बाजार मूल्य १ भरलेले मु ांक शुल्क – १००

पावती

४५४५ िद. १२.१०.२०११

पावतीचे वणर्न

दस्त हजार के ल्याचा िद – १२.१०.२०११ ५.२१

महानगरपािलका औरं गाबाद तफ कायर्कारी

िनष्पदानाचा िदनांक – १२.१०.२०११

अिभयंता

दस्त हजर करणाराची सही : स्वाक्षरीत
दस्ताचा कार : ४८) मुखत्यारनाम
िश ा १ ची वेळ : (सादरीकरण ५.२१ दु
िश ा २ ची वेळ : फी १२.१०.२०११ ५. २४
िश ा ३ ची वेळ : कबुली १३.१०.११ ११.२६ स
िश ा ४ ची वेळ : ओळख १३.१०.२०११.२६ स

ी सखाराम ध डीबा पानझाडे

१००.०० न दणी फी
१००.०० न ल (अ. ११(१) पृ ांकनाची
रुजवात (अ-१२ ) छायािच (अ-१३)
एकि त फी
२००.०० एकू ण

दस्त न द के ल्याचा िद. १३.१०.२०११ ११.२६ सकाळ
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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_________________________________________________________________
ओळख : खालील इसम असे िनवेिदत करतात की ते दस्तऐवज करून देणाऱ्यांना ि शः
ओळखतात व त्यांची ओळख पटिवतात
स्वाक्षरीत
नाव : कािशनाथ मुल दार फालक
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : िव भारती कॉलनी
शहर / गाव : औरं गाबाद

स्वाक्षरीत
नाव : दादासाहेब दौलतराव बोरसे
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : हुडको
शहर / गाव : औरं गाबाद

स्वाक्षरीत

चौथे बुकचे ४३४३ नंबरी न दला. िद. १३.१०.२०११

दुय्यम िनबंधक
औरं गाबाद १

मािणत करण्यात येते की या दस्तामध्ये एकू ण ५
पाने आहेत.

भारतीय िनवडणूक आयोग
ओळखप
CVT3762986
िनवडणूक आयोग
िचन्ह
फोटो
मतदाराचे नाव : जगदीश
कन्हैयालाल िस
विडलांचे नाव : कन्हैयालाल
िस
िलग : पुरुष
जन्मितथी : १.१.१९६७

महारा सरकार
औरं गाबाद महानगरपािलका
ओळखप
फोटो

नाव : एस एस पानझाडे
पदनाम कायर्कारी अिभयंता\
कमर्चारी कोड : २२७१
जन्मितथी : १८ जुने १९६३
र गट : A+ve
मणध्वनी : ९८२३०७४०२५

कमर्चारी

फोटो

स्थायी खाते संख्या : ADKPC3457A
नाव : वकट रमणा कोन्दुरी
विडलांचे नाव : ीिनवासुलू कोन्दुरी
जन्म और
ितथी
: १२.०६.१९६१
ं गाबाद
शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
स्वाक्षरीत
स्वाक्षरीत
आयु नािसक
सहीआयकर
/ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

फोटो

स्थायी खाते संख्या : ABFPJ4799M
नाव : सूयर्कांत सुभानराव जायेभाये
विडलांचे नाव : सुभानराव मोनाजी जायेभाये
जन्म ितथी : ०१.०५.१९६५
सही /स्वाक्षरीत
स्वाक्षरीत
आयु
महानगरपािलका औरं गाबाद
आयकर आयु नािसक

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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फोटो

िदल्ली सरकार वाहतूक िवभाग
संपूणर् भारतात वाहन चालिवण्यासाठी अनुज्ञ ी
अनुज्ञ ी : डीएल ०३२००२००६८०७२
वाहनाचा वगर् जारी के ल्याचा िदनांक
नाव : ऋषभ सेठी
मोटारसायकल
०२.०८.२००२
विडलांचे नाव : ी सुशील सेठी
हलके मोटार वाहन
०२.०८.२००२
जन्म ितथी : १५.०८.१९८३
स्वाक्षरीत
प ा : एम -२३१ जीके -२ नवी िदल्ली ११००४८
धरण्कात्यार्चे हस्ताक्षर
जारी के ल्याचा िदनांक : ०९.१०.२००९
स्वाक्षरीत
वैधता
: ०१.०८.२०२२
ािधकृ त अनुज्ञ ी अिधकारी

अगग१
दस्त ४७०७ /२०११
१४८-१४९

दस्त गोषवारा भाग १

३१.१०.२०११ दुय्यम िनबंधक १
१.४८.४६
औरं गाबाद १
दस्त ४७०७/२०११ दस्ताचा कार : करारनामा कवा त्याचे अिभलेख कवा करार
संक्षेप्लेख
आ पक्षकाराचे नाव व प ा
पक्षकाराचा
छायािच अंग ाचा
कार
ठसा
िलहून घेणार
नाव : औरं गाबाद मनपा तफ आयु
ी
१
पुरषो म िनवृ ी भापकर
कायर्कारी अिभयंता सखाराम ध डीबा पानझाडे
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

वय : ४८
सही :

स्वाक्षरीत

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा

२
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पेठ / वसाहत : िसडको
शहर / गाव : औरं गाबाद
नाव : औरं गाबाद शहर पाणी पुरवठा कं पनी तफ
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : २०६ मातड इमारत
शहर / गाव : अ◌ॅनी बेझंट मागर्

िलहून घेणार
वय : २८
सही :
स्वाक्षरीत

दस्त

नाव : सी क
ं टरमणा
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत : ५१३/अ पाचवा मजला कोिहनूर
िसटी
पेठ / वसाहत : एल बी एस मागर् कु लार्
शहर / गाव : मुंबई

अगग१
४७०७/२०११
१४९-१४९

िलहून घेणार
वय : ४९
सही :
स्वाक्षरीत

दस्त गोषवारा भाग २

दस्त

[अगग१ -४७०७-२०११] चा गोषवारा

बाजार मूल्य १ भरलेले मु ांक शुल्क – ५०००००
औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

पावती

४९५२ िद. ३१.१०.२०११
पावतीचे वणर्न
आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

सहदुय्यम
िनबंधक

अगग१
४७०७ १ १४९
२०११

१

औरं गाबाद
यांची मु ा
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दस्त हजार के ल्याचा िद – ३१.१०.२०११ ०१.२९

महानगरपािलका औरं गाबाद तफ कायर्कारी

िनष्पदानाचा िदनांक – ३१.१०.२०११

अिभयंता

ी सखाराम ध डीबा पानझाडे

दस्त हजर करणाराची सही : स्वाक्षरीत
३००००.००
न दणी फी
दस्ताचा कार : ४८) करारनामा कवा कराराचा अिभलेख
२९८०.०० न ल (अ. ११(१) पृ ांकनाची
िश ा १ ची वेळ : (सादरीकरण ३१.१०.२०११ ०१.२९ दु रुजवात (अ-१२ ) छायािच (अ-१३)
िश ा २ ची वेळ : फी ३१.१०.२०११ १.४० दु
एकि त फी
िश ा ३ ची वेळ : कबुली ३१.१०.११ १.४० दु
३२९८०.०० एकू ण
िश ा ४ ची वेळ : ओळख ३१.१०.२०१ १.४७ दु
दस्त न द के ल्याचा िद. ३१.१०.२०११ १.४८ दु

_________________________________________________________________
ओळख : खालील इसम असे िनवेिदत करतात की ते दस्तऐवज करून देणाऱ्यांना ि शः
ओळखतात व त्यांची ओळख पटिवतात
स्वाक्षरीत
नाव : जायेभाये सूयर्कांत सुभानराव
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : पुंडिलकनगर
शहर / गाव : औरं गाबाद

स्वाक्षरीत
नाव : िस जगदीश कन्हैयालाल
प ा : घर / फ्लॅट
गल्ली / रस्ता
इमारतीचे नाव :
इमारत :
पेठ / वसाहत : धावणी मोहल्ला
शहर / गाव : औरं गाबाद

स्वाक्षरीत

१ले बुकचे ४७०७ नंबरी न दला. िद. ३१.१०.२०११

दुय्यम िनबंधक
औरं गाबाद १

मािणत करण्यात येते की या दस्तामध्ये एकू ण १४९
पाने आहेत.

औरं गाबाद शहर पाणी सुिवधा कं पनी मयार्िदत किरता
सही /ािधकृ त हस्ताक्षरकतार्

आयु

सही /महानगरपािलका औरं गाबाद

