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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/५०४/२०२० 
                                               दनांक - ०८/०५/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक १३/०५/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १३/०५/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                           
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                       नगरसिचव 
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १७१ 
 
दनांक - १३/०५/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१३/०५/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक १८/०३/२०२०, ०६/०५/२०२० व ०८/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा         

( कायप का मांक १६७ ) सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) दनांक २६/०३/२०२०, ०६/०५/२०२० व ०८/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा         

( कायप का मांक १६८ ) सभावृ ांत कायम करणे. 
इ) दनांक ०६/०५/२०२० व ०८/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक 

१७० ) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र याने/ आर णाने बािधत जागा 

महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१९।०८।२०१९ रोजी मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने 
मंजूर  दले या एकुण १७ वषयांकर ता मा. थायी सिमती सभेची मंजूर  िमळणेकामी 
वषयप  मा. थायी सिमतीपुढे सादर कर यात आलेले होते. सदर वषयांस अ ापपयत 
मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेली नाह . सदर वषय प ात नमूद केले या 
अ. .१ ते १७ पैक  अ. .७ ते १२ हे वषय संबंिधत िमळकतधारकांने खाजगी 
वाटाघाट ने रोख मोबद याऐवजी ट.ड .आर. दारे मोबदला िमळणेची मागणी के याने 
सदर या अ. .७ ते १२ वषयी मा. ट.ड .आर.सिमतीने ट.ड .आर.देणेस मंजूर  दलेली 
आहे. यामुळे सदरचे अ. .७ ते १२ हे वषय वगळून मा. थायी सिमतीपुढे वषय प  

मंजूर साठ  सादर करणे आव यक आहे.  तसेच द.०४।०२।२०२० रोजी झाले या 
मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने एकुण १२ वषयांकर ता मंजूर  दलेली आहे.  सदर करणी 
देखील येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

अ) द.१९।०८।२०१९ या मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे वाकड येथील स.नं. २३९।३ पैक  मिधल २४.०० 
मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

२४.०० मी. 
र याने बािधत 

१६०.०० 
चौ.मी 

६५,९२,०००/- 
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२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८/२ब पै. मधील 
३०.००मी. एच.सी.एम.ट .आर. ने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

३०.०० मी. 
एच.सी.एम.ट .आर 

११०.०० 
चौ.मी 

४२,५९,२००/- 

३ 
मौजे सांगवी येथील स.नं. ८।१अ।१।१।१४अ मधील 
१८.०० मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

  १७५.५० 
चौ.मी 

४३,१४,३१६/- 

४ 
मौजे िचखली येथील ग.न.ं १५९४ पै मधील मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

१४३.३७ 
चौ.मी 

२६,०९,३३४/- 

५ 
मौजे िचखली येथील ग.न.ं १५९४ पै मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

७२.५० 
चौ.मी 

१३,१९,५००/- 

६ 

मौजे मोशी येथील न वन गट न.ं ५०१ पै., (जुना गट 
नं. ५०१ प.ै) मिधल मंजूर वकास योजनेतील ६०मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

६०.०० मी. 
र याने बािधत 

२३७.५० 
चौ.मी 

३८,८५,५००/- 

७ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४७ प,ै 
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी 

१,०४,५४,०८०/- 

८ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४६ प,ै 
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.००चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

९ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४८ पै.  
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी 

१,०४,५४,०८०/- 

१० 
मौजे सांगवी येथील स.नं. ९ अ पै मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र वाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र ता 
२००.०० 
चौ.मी. 

४९,१६,६००/- 

११ 

मौजे दापोड  येथील स.नं. २७ प.ै, िस.स.नं.१८५७ प.ै 
मिधल मंजूर वकास योजनेतील आर ण .०३।०१ 
उ ान या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

आर ण 
.०३।०१ उ ान 

१३४७.५८ 
चौ.मी. 

१,४८,४३,१४६/- 

   
 र. . ७,४१,०१,८३६/- 
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ब) द.०४।०२।२०२० या मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे रहाटणी येिथल स.नं. ५९।१ब।२।२ मिधल १२.०० मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत 

३१.४२ चौ.मी १२,१६,५८२/- 

२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं.३७।३।४, िस.स.न.ं १६१३ पैक  
मिधल १२.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत 

११६.०२ चौ मी ४४,९२,२९४/- 

३ 
मौजे वाकड येथील स.नं. १६०।६ मिधल आ. . ४।११ 
जकात नाका या तावाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ४।११ 
जकात नाका 

३६७.०० चौ.मी. ६९,९४,२८६/- 

४ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ८३।२।१।१, िस.स.न.ं २४९१ 
पैक  मिधल आ. . ३५५ CPG( . . .) लहान मुलांचे खेळाचे 
मैदान या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३५५ 
(CPG. . .) लहान 
मुलांचे खेळाचे 

मैदान 

२७८.७९ चौ.मी. ४४,३२,४८२/- 

५ 
मौजे रावेत येथील स.नं. १२१।२ पैक  मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

९३.७५ चौ.मी. २८,१४,३७५/- 

६ 
मौजे पंपळे गुरव येथील न वन स. न.ं ५१।१।१ मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

७ 
मौजे पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र तायने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१००.०० चौ.मी. २४,५६,०००/- 

८ 
मौजे पपंळे गुरव येथील ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

९ 
मौजे पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

१० 
मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।१ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

११ 

मौजे पंपर  येथील स.नं. ३२२।५ पैक , िस.स.नं. ६७७६ 
पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

८९.०० चौ.मी. १५,००,६२९/- 
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१२ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ६३।३।३०, िस.स.नं. 
१२४२, स.न.ं ६३।३।४।४, िस.स.नं. १४७९ मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१५०.०० चौ.मी. ३६,८४,०००/- 

   
 र. . ३,५२,०४,२४८/- 

  
एकुण अ +ब र. . १०,९३,०६,०८४/- 

 
तर  वर ल त यात नमुद केले या मु यांकन र कमेस व या अनुषंगाने   लागणा-
या मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

      ( द.१३/०५/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय .२)  मनपाचे को ह ड-१९ कोरोना चे वॉर मचे कामकाजासाठ  मे.भारत संचार िनगम िल. 

यांचेकडून ३०० एम.बी.पी.एस. बँ ड व थ तीन म हने कालावधी कर ता उपल ध क न 
देणेकामी िन वदा न माग वता थेट प दतीने करारनामा न करता कामकाज करणेकामी 
येणारा खच र. .४,८३,१४४/- (अ र  र. .चार लाख, याऐंशी हजार एकशे च वेचाळ स 
फ ) अिधक जी.एस.ट . सह कामकाज करणेस, आदेश  दे यात आलेले अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३)   मनपाची िन वदा सूचना मांक १४/२०१९-२०  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे.मोनाक 

टे नॉलॉजी (पुणे) ा.िल. यांना महानगरपािलकेचे स हर, फायरवॉल, टोरोज यांचे 
वॉरंट  एक वष कालावधीकर ता वाढ वणेसाठ  येणारा खच र. .४८,६८,०००/-(अ र  
र. .अ ठेचाळ स लाख अडूस  हजार फ ) (सव करासह) या दराने करारनामा क न  
कामकाज कर यास  व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

 

वषय .४)  मनपाची िन वदा सुचना मांक १३/२०१७-१८ नुसार लघु म िन वदाधारक मे.टेक 9 
स हसेस यांचेशी झाले या करारना यानुसार महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data 

Center चे कामास सहा म हने कालावधीकर ता काया वयीत ठेवणेचे कामकाजास 
मुदतवाढ देणेस व यासाठ  येणारा खच ितितमाह  र. .१२,४७,४००/- (अिधक कर) 
या माणे सहा म हने कालावधीकर ता येणारा खच र. .२४,९४,८००/- (अ र  
र. .चोवीस लाख चौ-या णव हजार चारशे फ ) (अिधक कर) या माणे येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)  मा.सिचव रा य िनवडणूक आयोग यांचेकड ल मांक रािनआ/मनपा-२०१६/ . .४४/ 
का-५ दनांक १० फे ुवार  २०२० चे आदेशा वये रा य िनवडणूक आयोग ठर वले या 
िनवडणूक शी िनगड त सव उपाय योजना, िश ण व मता बांधणी, अ यास दौरे, 

संशोधन व व ेशन नवीन योग तसेच इतर त सम उप म, िनवडणूक शी संबंिधत 
सा ह य खरेद , मतदान यं  खरेद   अथवा देखभाल दु ती अ य तातड या बाबी, 
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इ याद साठ  रा यातील सव नागर  थािनक वरा य सं थानी ( १ स टबर २०१९ ते ३१ 
ऑग  २०२४ या कालावधीकर ता) मागील साव क िनवडणूक तील मतदारां या 
सं येनुसार तर ित मतदार र. .२.५० माणे एकूण अंशदान र. .२९,८०,२२३/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख, ऐशंी हजार, दोनशे तेवीस फ ) इतके रा य िनवडणूक आयोगाकडे 

तावात नमूद केले माणे जमा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)   मनपाचे “ जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४  खाजगीकरणाने चाल वणे ” या 
कामाक रता  द.०५/०९/२०२० पयत या मुदत वाढ या कालावधीसाठ  व तसेच 

मा.आयु  सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  
कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार वभाग,  मं ालय, मुंबई यांचे 
कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन अदा 
करणेबाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील 
दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .२७,८३,०००/- (सुधा रत एकूण 
र. .२,६६,३७,२११/- - र. .२,३८,५४,८१६/- = र. .२७,८२,३९५/-)  चे वाढ व खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)   मनपाचे “जलशु करण क  येथील ट पा .२ व केिमकॅल हाउस खाजगीकरणाने 

चाल वणे” या कामाक रता  द.०५/०९/२०२० पयत या मुदत वाढ या कालावधीसाठ  
व तसेच मा.आयु  सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, 

द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत 
िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार 
वभाग, मं ालय, मुंबई यांचे कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर 
महा कमान वेतन अदा करणेबाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची 
वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .३६,८५,०००/- 
(सुधा रत एकूण र. .३,३०,३०,८४३/- - र. .२,९३,४६,७६८/- = र. .३६,८४,०७५/-)  
चे वाढ व खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 
दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदुचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर 

आजारांनी ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी प डतांना अथ सहा य केले 
जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई 
४०००३२ द.१८/१२/२००७ अ वये दरवष  २५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास 
मा यता दलेली आहे. सन २०२०-२०२१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क 
सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  यांना  र.  २५,००,०००/- (अ र  र.  पंचवीस लाख 
फ ) अदा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .९)  मनपाचे पयावरण वभागाकडे सन २०२०-२१ या आिथक वषासाठ  थायी आ थापना या 
लेखािशषावर र. .३,५०,००,०००/- इतक  तरतुद उपल ध आहे. सदरचे लेखािशषाव न 
र. .१४,००,०००/- इतक  र कम अ थायी आ थापना या लेखािशषावर वग करता येणे 
श य आहे.  उप व शोधक कमचा-यां या मानधनासाठ  सन २०२०-२०२१ या आिथक वषासाठ  

अंदाजे र. . १२,००,०००/- इतक  तरतुद ची आव यकता आहे.  यानुसार अ थायी आ थापना या 
लेखािशषावर मुळ अंदाजप कात असणा-या तरतुद म ये वाढ करणे आव यक आहे.  सन 

२०२०-२१ या आिथक वषासाठ  थायी आ थापना या लेखािशषामधुन र. .१४,००,०००/- इतक   

र कम अ थायी आ थापनेत वग करता येईल. तर  अ थायी आ थापना या लेखािशषाम ये 

र. . १४,००,०००/- वाढ क न एकुण र. . १५,००,०००/- इतक  तरतुद वग करणेकामी महारा  

महानगरपािलका  अिधिनयम मधील कलम १०२ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) या क युिनट  कचनना महापािलकेमाफत परवानगी दे यात आलेली आहे, अशा सामा जक 
सं था व सावजिनक मंडळांना महानगरपािलकेमाफत ज हािधकार  कायालयाकडून ा  
झालेला गहू व तांदूळ तसेच महानगरपािलके या सव े य कायालयांमाफत डाळ, 

गोडतेल, मसाला, गॅस व भाजीपाला पुर व यात येतो. याक रता सव े य कायालयांना 
आदेश मांक- शा/1/का व/616/2020 दनांक 30/04/2020 अ वये येक  र. .300,000/- 

थायी अि म धन मंजूर करणेत आलेले आहे.  सदर सं थांकडून जेवण तयार क न 

घेऊन शहरातील गरजू नाग रकांना े य कायालयिनहाय (िनवडणूक भाग िनहाय) 
िनयु  केले या अिधकार /कमचा-यांमाफत 2 वेळचे जेवण वाटप कर यात येत आहे. 
 सबब, शासनाचे िनदशानुसार शहरातील बेघर / व था पत कामगार, पररा यातील अडकलेले 

कामगार, िनवारा क  तसेच गरज ू नाग रक यांची भोजन यव था कर याक रता शहरातील 

वत:हून पुढे येणा-या सामा जक सं था / सावजिनक मंडळे यांना क युिनट  कचन सु  

कर यास व यांना महापािलकेमाफत अ नधा य पुरवठा वभाग, ज हािधकार  कायालय, पुणे 

यांचेकडून ा  होणार गहू व तांदूळ तसेच  े य कायालयांमाफत डाळ, गोडतेल, मसाला, गॅस 

व भाजीपाला पुर वणेस व यासाठ  े य कायालयांना अदा करणेत आले या थायी अि म 

धन रकमेमधून खच   करणेस मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.  े य 

कायालयास अदा करणेत आले या थायी अि म धन र. .300,000/- (अ र  र. .तीन लाख 
फ ) मधनू होणा-या य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .12/20/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता 
पंपळे सौदागर पुल ते दापोड  एम.एस.गु ववा हनी वर ल देखभाल दु तीची कामे 
करणे, हा ह बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.भराटे क शन 
िन.र. .41,68,394/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख अडूस  हजार तीनशे चौ-या णव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,67,542/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,67,542/- पे ा 
23.52% कमी हणजेच र. .31,87,336/- + रॉय ट  चाजस र. .852/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,88,188/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून याचेंबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/12/2019-20 अ वये क भागातील 
नेह नगर व उप वभाग, भोसर , मोशी, इं ायणी नगर  उप वभागात आव यकतेनुसार 
ड .आय.पाईप  व एच.ड .पी.ई.पाईप लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.संजय कॉ  टर िन.र. .50,13,447/- (अ र  र. .प नास लाख तेरा हजार चारशे 
स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,10,062/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .50,10,062/- पे ा 30%  कमी हणजेच र. .35,07,043/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,385/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,10,428/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे चौ वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद करणेत 
आली असून याम ये संचलनतूट र. .१३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१४.५९ 
कोट  बसेस खरेद  र. .३५.८३ कोट  व ई बस सबिसड  ६० कोट  असा अपे ीत खच 
गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र कम पये ९ कोट  संचलनतूट 
व सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे र. .१०.५० कोट  (अ र  र. .दहा कोट  
प नास लाख फ ) सन २०१९-२० या अंदा जत संचलन तूट चे लेखाप र ण होऊन तूट 
कायम होईपयत माहे ए ल २०२० ते फे ुवार  २०२१ अखेर ११ म हने अदा करावयाचे 
अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये द.११ माच २०२० पासून को ह ड-१९ चा 
ादूभाव सु  झालेला आहे. सदर वषाणूचा ादूभाव रोख यासाठ  व यावर 

उपाययोजना करणेकामी तं ानाचा उपयोग क न यो य कारे िनयोजन करणे 
आव यक आहे. याकामी क  शासनाचे Ministry of Housing and Urban Affairs 

कड ल द.१६ ए ल २०२० रोजी ई-मेल ा  झालेला आहे. यानुसार यांनी को ह ड 
- १९ बाबत उपाय योजना करणेकामी आव यक या सुचना केले या आहेत. द.१२ 
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माच २०२० रोजी शहराम ये एकूण १२ को ह ड ण आढळून आलेले होते व सदरची 
सं या ह  देशातील सवात मोठ  सं या होती यामुळे को ह ड वषाणूवर िनय ंण 
िमळ वणेसाठ  मा हती व तं ानाचा वापर क न तातड ने उपाययोजना करणे 
आव यक अस याने कामकाज  करणेत आलेले आहे. सबब, मे.टेक नाईन स हसेस 
िचंचवड यांना को ह ड - १९ वषाणूचा ादूभाव रोख यासाठ  वॉर म कर ता स लाई ड 

डॅशबोड तयार करणेचे कामकाज व कोरोना कालावधी संपेपयत या कालावधीसाठ  दु ती व 

देखभालसह करारनामा न करता िन वदा न माग वता थेट प दतीन ेक न र. .२५,००,०००/-

(अिधक य  कर) चे कामाचे आदेश मांक/मा.तं. व/१२/का व/१३९/२०२० 

द.०८/०५/२०२० अ वय े दे यात आलेला अस यान े याचे महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३(ड) नुसार अवलोकन  करण.े 

वषय .१५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/2/2019-20. अ वये इ े ीय 

कायालया अंतगत भाग .३ मधील मोशी गावठाण, डुडूळगांव, साई मं दर, भोसर  
येथील शा ञी चौक प रसरातील चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीन े देखभाल व 
दु ती करणेकामी म.ेसंकेत अिनल मगशे ट  िन.र. .37,45,875/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख पंचेचाळ स हजार आठशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट गं चाजस वगळून र. .37,25,362/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,25,362/- पे ा 32.99% कमी 
हणजेच र. .24,96,365/- + रॉय ट  चाजस र. .20,513/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .25,16,878/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड मनपाचे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची व षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामाची स थतीत चौ या वषाची 
मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ वषाकर ता (पाचव े वष)  मा. थायी सिमतीची 
मंजुर  आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत  (A) मधील 
अट .४ नुसार २ वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ क न 
देणेची तरतुद आहे. ितस-या व चौ या वषा क रता डझेल व लेबरचे यावेळचे दर व 
िन वदा भरल े यावेळचे दर यांची तुलना क न िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार 
यांना ितस-या व चौ या वषा क रता अनु मे १०% व २०  % दरवाढ देणेत आली 
होती.  पाच या वषासाठ  स या चालु असलेले डझेल व लेबरचे दर व िन वदा भरल े

यावेळचे दर याची तुलना करता '' प  ब" माणे िन वदा वकृती यो य दर 
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३९.४४% इतका जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर पाहता िन वदा अट  व शत  

माणे ठेकेदार यांना पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  चौ या वषापे ा १०% दरवाढ देणेस 
हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% 
दरवाढ देऊन र. .१,३७,०१,८७०/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५०४/२०२० 

दनांक – ०८/०५/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ       
ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


