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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८ 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/३/कािव/३४३/२०२२. 

िदनांक-०४/०३/२०२२. 
 

ित, 
मा. ----------------------------------------------------------, 
सद , थायी सिमती, 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८.  
  
  िवषय- िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक 

सभा िदनांक.१०/०३/२०२२ रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 

महोदय/ महोदया, 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा 

गु वार, िदनांक.१०/०३/२०२२ रोजी सांय.०५.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन 
यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.३ जानेवारी २०२२ अ ये 
ऑनलाईन प दतीने ( िडओ कॉ र ंग ारे) आयोिजत कर ात आली आहे. 
महानगरपािलके ा शासकीय इमारतीमधील डीओ कॉ र  म मधून 
मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची 
कायपि का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी ावे, ही 
िवनंती. 
 
 

आपला िव ासू, 
 
 

 
 

(उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
२)  कायालयीन नोटीस बोड 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायपि का मांक – २६६ 
 
िदनांक-१०/०३/२०२२                                   वेळ सांय.०५.०० वा. 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा गु वार, 
िदनांक.१०/०३/२०२२ रोजी सांय.०५.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.३ जानेवारी २०२२ अ ये ऑनलाईन प दतीने 

( िडओ कॉ र ंग ारे) आयोिजत कर ात आली आहे. महानगरपािलके ा शासकीय 
इमारतीमधील डीओ कॉ र  म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत 
करणार आहेत. सभेत खालील कामकाज होईल.  

 
---------- 

 
अ)मा. थायी सिमती कायपि का .२६३ िद.१८/०२/२०२२ व िद.२३/०२/२०२२ चा 

सभावृतांत कायम करणे. 
ब)मा. थायी सिमती कायपि का .२६४ िद.२८/०२/२०२२ चा सभावृतांत कायम करणे. 

 
 

िवषय .१) िपं.िचं.म.न.पा.चे अ,क,इ व फ े ीय कायालय पाणीपूरवठा िवभागाचे 
वापरासाठी आव क असलेले ८००० िल. मतेचे ०५ नग व ६००० िल. मतेचा 
०१ नग वॉटर टँकर अस े एकुण ०६ नग वॉटर टँकर िनिवदा न मािगिवता 
करारनामा न करता थेट प तीने मे.टाटा मोटास िल.पुणे यांचेकडून शासकीय 
दराने (GEMPORTALखरेदी दर )खरेदीकामी र. .१,४९,१५,४०० मे.टाटा 
मोटास यांना आगाऊ पात आदा करणेस व सदर वाहनाचे उप ादेिशक 
प रवहन कायालयाकडे नोंदणी कामी ित वाहन र. .१०,०००/- या माणे ०६ 
नग वाहनांकरीता र. .६०,०००/- अस े एकुण र. .१,४९,७५,४००/-(अ री 
र. .एक कोटी एकोणप ास लाख पं ाह र हजार चारशे फ  ) चे खचास 
अथवा  खरेदीचेवेळेस येणा-या  खचास मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
  
िवषय .२) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .70/36/2021-22 अ ये भाग .१५ 

मधील दुगादेवी टेकडी उ ान व गणेश तलाव उ ान व इतर उ ानात थाप  
िवषयक कामे करणे कामी MS.RAJESH SUBHASH JADHAV 
िन.र. .29,99,935/- (अ री र. .ऐकोणतीस लाख न ा व हजार नऊशे 
प ीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .29,83,385/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,83,385/- पे ा 35.51% कमी णजेच 
र. .19,23,985/- +रॉय ी चाजस र. .38,188/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .16,550/- = एकुण र. .19,78,723/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
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झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 
िवषय .३) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .CIVIL/HO/75/01/2021-22 अ ये 

. .२१ मधील िपंपरी गाव येथील शानभूमीचे नुतनीकरण करणे कामी साद 
बबन देवकर िन.र. .1,49,77,014/- (अ री र. .एक कोटी एकोणप ास 
लाख स ाह र हजार चौदा फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस 
वगळून र. .1,48,71,864/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,48,71,864/- पे ा 29.99% कमी 
णजेच र. .1,04,11,792/- +रॉय ी चाजस र. .1,36,521/- मटे रयल टे ी ंग 

चाजस र. .1,05,150/- = एकुण र. .1,06,53,463/- पयत काम क न घेणेस 
आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे.  

 
 
 
िवषय .४) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा वाढीव ह ी ा  मंजूर िवकास योजनेतील मौजे 

िचखली मधील गट नं.१५९४ ते गट नं.१६५४ ( गायरान ) या िमळकती मधून 
जाणा-या १८.०० मी. ं द र ाचे कडेने जे िचखली येिथल गट नं.१६५४ या 
िमळकतीम  े महानगरपािलकेकडून िवकसीत होत असले ा जलशु दीकरण 
क ाकडे जाणारी अशु द जलउपसा जलवाहीनी ( ास – १४०० मी.मी.) व 
जलशु दीकरण क ाम े शु दीकरण झा ानंतर प रसराम े शु द पा ाचा 
पुरवठा कर ासाठी टाकावयाची जलवािहना ( ास – १२०० मी.मी.) या 
दो ी जलवाही ा ा याच १८.०० मी. ं द र ा ा कडेने टाक ाचे 
महानगरपािलकेचे िनयोजन होते. ानुसार जलशु दीकरण क ाकडे जाणारी 
अशु द जलउपसा जलवाहीनी  ( ास–१४०० मी.मी.)टाक ात आलेली असून 
सदरची जलवािहनी टाकताना मु ेक न गट नं.१५९४ या िमळकती मिधल 
िमळकतधारकांची अंशतः घरे पाड ात आलेली होती. तथापी 
आता  जलशु दीकरण क ाम े शु दीकरण झा ानंतर प रसराम े शु द 
पा ाचा पुरवठा कर ासाठी टाकावयाची जलवािहना ( ास–१२०० मी.मी.) 
टाक ासाठी संबंिधत िमळकतधारकांची उव रत रािहलेली घरे काढ ानंतरच 
सदरची जलवािहनी टाकता येणार आहे. गट नं.१५९४ ते गट 
नं.१६५४  पयत ा  िमळकती मधून जाणा-या १८.०० मी. ं द र ाने 
बािधत  िमळकतधारकांचे पैकी काही िमळकतधारकांचे ाव महानगरपािलकेस 
ा  झालेले असून ाव रल महानगरपािलकेची शासिकय कायवाही सु  आहे. 
तर काही िमळकतधारकां ा शासिकय मोजणी नकाशे ांना उपल  झालेले 
नस ाने ांचे कडून ाव ा  झा ानंतर ावर ता ाळ शासिकय 
कायवाही करणे आव क आहे. व रल कायवाही करताना ा 
िमळकतधारकां ा शासिकय मोजणी नकाशे झालेले नाहीत ांची शासिकय 
मोजणी महानगरपािलकेमाफत करणे.(शासिकय मोजणी फी देय नुकसान भरपाई 
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रकमेमधून वजा क न घे ाचे अटीवर) व  महानगरपािलकेस ा  झालेले 
ावा ा  खरेदीखतासाठी बािधत े ाची नुकसान भरपाई र म, तसेच र ा 

बािधत े ा ा खरेदीखतासाठीची ँ  ुटी, रिज ेशन फी, विकल फी व इतर 
र मा िनि त क न नुकसान भरपाई र म संबंिधत जागा मालकस  व 
खरेदीखतासाठीची ँ  ुटी, रिज ेशन फी, विकल फी व इतर र म 
संबंिधत विकलास अदा करणे आव क आहे. तथापी  स ा ा मा. थायी 
सिमतीची मुदत ही िद.१३/०३/२०२२ रोजी संपत अस ाने खरेदीखतासाठी 
बािधत े ाची नुकसान भरपाई र म, तसेच र ा बािधत े ा ा 
खरेदीखतासाठीची ँ  ुटी, रिज ेशन फी, विकल फी व इतर र मा 
संबंिधत जागा मालकास  व संबंिधत विकलास अदा करताना अडचणी िनमाण 
होऊ शकतात. तथापी जलशु दीकरण क ाम े शु दीकरण झा ानंतर 
प रसराम े शु द पा ाचा पुरवठा कर ासाठी टाकावयाची जलवािहनी( ास – 
१२०० मी.मी.) ा तातडीने टाकावया ा अस ाने व रल करणी मा.आयु , 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत करणे आव क आहे. तरी ा 
िमळकतधारकां ा शासिकय मोजणी नकाशे झालेले नाहीत ांची शासिकय 
मोजणी महानगरपािलकेमाफत करणे.(शासिकय मोजणी फी देय नुकसान भरपाई 
रकमेमधून वजा क न घे ाचे अटीवर) व  महानगरपािलकेस ा  झालेले 

ावा ा  खरेदीखतासाठी बािधत े ाची नुकसान भरपाई र म, तसेच र ा 
बािधत े ा ा खरेदीखतासाठीची ँ  ुटी, रिज ेशन फी, विकल फी व इतर 
र मा िनि त क न नुकसान भरपाई र म संबंिधत जागा मालकास  व 
खरेदीखतासाठीची ँ  ुटी, रिज ेशन फी, विकल फी व इतर र म 
संबंिधत विकलास अदा करणेकामी मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
 
 
  
 
 

(उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११०१८. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी-१८, नगरसिचव िवभाग 
मांक- नस/३/कािव/३४३/२०२२. 

िदनांक-०४/०३/२०२२. 
 
िटप- ुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठी 

ठेवणेत आलेली आहेत. 
 

 
 


