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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५२१/२०१९ 
दनांक - २४/०५/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक – २९/०५/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२९/०५/२०१९ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण उप थत 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 – १२१ 
 
 
दनांक - २९/०५/२०१९             वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२९/०५/२०१९ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
             

   वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत वकसीत होणा-या 
काळेवाड  फाटा ते देहू – आळंद  र ता या ४५.०० मी. ं द र ता हा एमआयड सी 
ह मधील मे.इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को.ऑ.सो. िल.कंप या या 
जागे यित र  बहूतांश सव जागेवर र ता वकसीत झालेला अस याने व फ  

कंपनी या जागेव रल र ता वकसीत झालेला नस याने सदर कंप यांशी चचा क न 
सदर कंप याचे जागेव रल बांधकामाची नुकसान भरपाई दे याचे िन त कर यात 
आले.  तथापी मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को.ऑ.सो.िल. सोसायट या 
अ य  व से े टर  यांनी मे.इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को.ऑ.सो.िल. 

सोसायट  यांना यांचे बांधकामासाठ  र. .६,२५,००,०००/- (अ र  र. . सहा कोट  पंचवीस 

लाख फ  ) ह  सन २०१४ मिधल अस याने आता सन २०१९ पयतची वाढ वचारात घेऊन 

सदर बांधकामासाठ चे एकुण मु यांकन र. .७,५०,००,०००/- (अ र  र. .सात कोट  प नास 

लाख फ  ) िमळणेची मागणी केलेली होती. यास अनुस न मा.आयु  यांचेकडे दनांक 

१०/०४/२०१९ रोजी बैठक संप न झाली याम ये स य थतीत लोकसभे या सावजिनक 

िनवडणूका सु  अस याने आदश आचारसं हता लाग ूआहे यामुळे कोणतेह  धोरणा मक 

िनणय घेता येत नाह त. तथापी मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या र कमेवर सन २०१४ 

ते सन २०१९ पयत या ५ वष कालावधीसाठ  वाढ व र. .७५,००,०००/- (अ र  र. . 

प याह र लाख फ  ) सह एकुण  र. .७,००,००,०००/-  (अ र  र. .सात कोट  फ  ) इतक  

सुधा रत र कम आदश आचारसं हता संप यानंतर मा. महापािलका सभा व मा. थायी 
सिमती सभे या मा यता ा  झा यानंतर देता येईल असा िनणय झालेला आहे. मे. 

इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को.ऑ.सो.िल. सोसायट या अ य  व से े टर  

यांनी मा.आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी बैठक म ये िन त केलेली 
बांधकामासाठ या नुकसान भरपाईची एकुण र. .७,००,००,०००/- ( अ र  र. .सात कोट  
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फ  ) मा य असलेचे महानगरपािलकेस कळ वलेले आहे. यास अनुस न वषयां कत 

मे.इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को.ऑ.सो.िल.सोसायट या जागेतून जाणा-
या महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील ४५ मी. ं द र या या जागे या 
संपादना अंतगत कंप यां या बाधंीव इमारतीसाठ  एकुण सुधा रत र. .७,००,००,०००/- 

  (अ र  र. .सात कोट  फ ) तसेच सदर यवहारात होणारे अदलाबदल र ता बािधत े  

२२५० चौ.मी. ( लांबी- ५० मी. X ं द  - ४५ मी. ) े ाबाबतचे द त ( deed of exchange ) 

न दणी करणेकामी लागणार  आव यक टँप युट  व न दणी शु क यासाठ या खचासाठ चे 

सुधा रत वषयप ास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२)  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील दरमहा एक ीत मानधनावर 

ता पुर या व पात  सहा म हनेकर ता वेळोवेळ  नेमणुक केले या व वध क सलटंट 
पदावर ल उमेदवारांची मुदत द.२८/०५/२०१९ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत 
लोकसभा िनवडणुक २०१९ ची आचारसं हता  कालावधी लागू असून न याने जा हरात 
कटन िस द क न भरती या राब वणे श य नस याने स य थतीत कायरत 

असले या व णालयास आव यकता असले या व वध क सलटंट पदावर ल 
तावात नमुद ११ उमेदवारांना पुढ ल तीन म हनेकर ता  मुदतवाढ स व याकामी 
तावात नमुद माणे येणा-या एकूण र. .१७,८५,०००/-(अ र  र. .सतरा लाख 

पं याऐंशी हजार फ ) खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३)  इ े य कायालया अंतगत सन २०१८-१९ म ये स ह नं.१  मधील खेळा या मैदानासाठ  
े क गॅलर  उभारणे या कामास अंदाप क य र. .१५,००,००,०००/- महापािलका सभा 

सिमती ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ अ वये एक ीत अंदाजप का अंतगत 
शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश य पुण 

अस याने कामावर देखरेख करणेकर ता तुत कामासाठ  िन वदा प ात (Post 

tender  Activity)  स लागार नेमणुक   कामी द.२९/११/२०१८ रोजी  दर प के 
माग वलेली आहेत. सदर दर प काम ये मे.िनयोजन क ट टंट यांचा लघु म दर 
१.४९% एवढा आहे. तां क या आराखडया माणे काम क न घेणे, क पा या 
दैनं दन कामावर देखरेख करणे.  िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे इ. 
िन वदा  प ात कामे आव यक आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली 
आहेत व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. सबब कोटेशन नुसार ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.४९% (िन वदाप ात) या दराने फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४)  नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/01/2018-2019 अ वये िचखली से. .17 व 
19 येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पातील न वन मंजूर १५ 
इमारतींकर ता पे ह ंग लॉक, थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.अरबाज 
इं जिनअ रंग आ ण िस ह ल क शन िन.र. .42,09,942/- (अ र  र. .बेचाळ स 
लाख नऊ हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .39,77,130/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,77,130/- पे ा 19.12% कमी हणजेच र. .32,16,703 /- 

+ रॉय ट  चाजस र. .1,86,712/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46100/- = एकुण 
र. .34,49,515 /- 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 .६)   मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                                                                      
   (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५२१/२०१९ 

दनांक – २४/०५/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.    
 


