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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/५६६/२०२० 
                                               दनांक - ०५/०६/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १०/०६/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१०/०६/२०२० 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 – १७५ 
 
दनांक - १०/०६/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१०/०६/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
 
दनांक ०३/०६/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७४) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  ---------- 
 
वषय .१)  कोरोना ितबंधा मक उपाययोजना  वषयक  माह ती  नाग रकांना देणेकामी पेड 

फेसबुक सु वधा उपल ध क न देणेबाबत मनपा संकेत थळावर कोटेशन नोट स 
.०१/२०२०-२१ द.२८/०४/२०२० रोजी िस  क न पुरवठा धारकांकडुन िसलबंद 

िलफा यात दरप के माग वणेत आलेली होती. वषयांक त कामकाजासाठ  एकूण ३ 
दर प के ा  झालेले होते.  ा  दर प कांपैक  लघु म दरधारक मे. डझायर 
ा फ स यांचे र. .२,८३,५५४/- (अ र  र. .दोन लाख याऐंशी हजार पाचशे 

चौ प न फ ) सव करांसह त असे दर ा  झाले असून ते अंदाजप क य दरांपे ा 
२.२२ ट के कमी आहेत.  ा  लघु म दरांचा वचार करता र. .२,८३,५५४/- सव 
करांसह त इतका खच अपे त आहे. यानुसार संबिधतांना आदेश .मात व/११/ 
का व/७४/२०२० द.०५/०५/२०२०  अ वये कामकाज आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. मे. डझायर  ा फ स यांना कोटेशन नोट स व कामकाज करारनामा 
यांस अनुस न को वड १९ बाबत नागर कांम ये जाग कता िनमाण करणे, सामाजीक 
अंतर, कंटेनमट झोन बाबत या िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेबाबत सुचना देण,े 
समाजातील व वध तरावर ल अनुभवी व त  लोकांचे मा यामातुन नागर ंकाना 
मागदशन करण,े को वड १९ बाबत नागर कांनी काय करावे व काय क  नये 
याबाबतची माह ती देण,े मनपा माफत वकिसत करणेत आले या को वड १९ डॅशबोड 
बाबतची मा हती नागर कांना रोजचे रोज उपल घ क न देणे, कंटेनमट झोन या 
िसमांबाबतचे नकाशे िस  करण,े इ या द बाबतची माह ती व कोरोना ितबंधा मक 
उपाययोजना वषयक माह ती, मा. महापौर, मा. आयु  सो., इतर अिधकार  व 
पदािधकार  यांची नागर कांसोबत लाई ह चचा जा तीत जा त नागर कांपयत 
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पोहच वणे इ या द कामी आदेश दनांका पासनु दोन म हने पेड फेसबुक सेवा 
ता काळ उपल ध करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत केले या कामाचा 
करारनामा र. .२,८३,५५४/- सव करांसह त  इत या येणा-या खचास व वषयांक त 
कामकाजासाठ  येणारा खच मा हती व तं ान वभागाचे “ई-ग हन स” या 
लेखािशषाव न खच  टाकणे कामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सुधा रत 
कलम ७३(क) नुसार अवलोकन करणे. 

                          ( द.१०/०६/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)  पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 

या लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद 
करणेत आली असून याम ये संचलनतूट 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 मे २०२० चे अदा करावयाचे 
अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

     ( द.१०/०६/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३)   नागर कांम ये व छ सव ण २०२० बाबत जनजागृती होणेकामी वॉलसाईन, होड ज 
व ट कस इ याद ारे जनजागृती करणेत आलेली आहे.  तथापी आिधक भावीपणे 
नागर कांना अवाहन कर यात आलेले आहे.  या अनुशंगाने म.न.पा. या ८ े ीय 
कायालयानुसार यांचे काय े ाम ये वनी ेपका या सहा याने र ा ारे जनजागृती 
कर यात आलेली आहे. याकर ता आगाऊ र. .१,६०,०००/- (अ र र. .एक लाख साठ हजार 

फ ) इतक  र कम मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे नांवे घेणेत आलेली आहे.  तसेच 

सदरची र कम ८ े ीय कायालय िनहाय येक  र. .२०,०००/- या माणे एकुण 

र. .१,६०,०००/- इतक  दे यात आलेली आहे.  सदरचा खच “आरो य वषयक शासक य 

योजनांची अंमलबजावणी व आरो य वषयक जनजागृती” या लेखाशीषामधुन करणेकामी  
व आगाऊ व पात र कम घेणेकामी तसेच मा. थायी सिमतीची  काय र मा यता 
घेणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.१३/०१/२०२० रोजीचे आदेशा वये मा यता दलेली 
आहे. वर ल माणे व छ सव ण २०२० अंतगत जनजागृती  करणेकामी काढ यात 

आले या अगाऊ  र. .१,६०,०००/- मधुन र. .१,६०,०००/- खच झालेला असुन र. . िनरंक 

िश लक आहेत.  तसेच सव े ीय कायालय यांनी खचाची मुळ बले सादर केली असुन ती 
करणी समा व  कर यात आलेली अस याने  छ सव ण २०२० अंतगत जनजागृती 
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करणेकामी आरो य वै क य अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 

काढ यात आले या  र. .१,६०,०००/- (अ र  .एक लाख साठ हजार फ ) इत या रकमचे 

झाले या खचाचे अवलोकन करणे.  

वषय .४)   रा य शासनाने कोरोना वषाणुचा (को वड १९) ाद ुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 
ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लाग ुक न खंड २, ३ व 

४ मिधल तरतुद  नुसार अिधसुचना िनगिमत केले या आहेत या अनुषंघाने मा. 
वभािगय आयु  पुणे यांनी कोरोना संसगज य साथरोगास ितबंध करणे या 
उपायोजना करणेसाठ  आढावा बैठक घेतली होती. सदर बैठक म ये पंपर  िचंचवड 

शहरामधुन पयटन अथवा कामािनिम  परदेशी जावुन आलेले नागर क व पंपर  िचंचवड 

शहराम ये कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नागर क यांना १४ दवस 

देखरेखीखाली (Home Quarantine) करणेकामी सुचना दले या आहेत यासाठ  बालेवाड  

डा संकुलामधील वसतीगृहा या ३ इमारती ( सी, ड १ व ड २) या ता यात घे यात आले या 
आहेत तसेच उवर त २ इमारती (ए,बी) वर त ता यात घेणेत आले या आहेत व तेथे 

COVID CARE CENTERE (CCC) थापण केलेले आहे. सदर ठकाणी देखरेखीखाली 
(Home Quarantine) लोकांना ठेवणेत आलेले आहे. तथा प दवसा व रा ी या वेळेस लाईट 

गे यामुळे मो या माणात नागर कांची गैरसोय होत आहे यामुळे सदर ठकाणी 
जनरेटरची सोय करणेत यावी तसेच व ुत याव था व या अनुषांघीक कामकाजा कर ता 
२४ तास वायरमन कमचार  वर त नेमणुक करणेत यावी अशी मागणी मा.सहा यक आयु  

ी.सुिनल आलमलेकर, पपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी प  .आप/१/का व/२८८/ 
२०२० दनांक १२/५/२०२० चे प ा वये  करणेत आलेली आहे. स थतीत ड भागांतगत 

मनपाचा १ वायरमन कायरत आहे. यामुळे बालेवाड  डा संकुलामधील व ुत याव था व 

या अनुषांघीक कामकाजा कर ता २४ तास ठेकेदार  प दतीने वायरमन नेमणुक करण े

आव यक आहे. सदर ठकाणी व ुत पुरवठा करणेकामी ए स ेस फडर आहे. सदर 

ठकाणी सहा यक आयु  ी.सुिनल आलमलेकर, पपंर  िचंचवड महानगर पािलका यांचेशी 
मा. कायकार  अिभयंता ( व.) ड े य कायालय झाले या दुर वनी वर ल चचनुसार  
ता पुर या व पात २ इमारतींसाठ  ६२.५ के ह ए चा जनरेटर बसवावा लागेल याचा ित 

दन (२४ तासा) साठ चा खच पीड लुड  दर सुची (सन-२०८-१९) नुसार र. .१०,१०३/-  तसेच 

अकुशल कमचार  यांचे कमान वेतन ती मह ना र. .२२,८३०/-  असे आहे. सदर साठ  

टेकेदार  प दतीने ३पा यांम ये कामगार नेमणुक करणे. स  थतीत अंदाजे २ मह ने 

कर ता सदर यव था काया वीत ठेवणे कर ता एकुण र. .६,५१,८४०/- इतका खच अपे त 

आहे. सदरचा खच करणेसाठ  ड े य कायालयाकडे स या कोण याह  कारची िन वदा 
चालु अथवा ता वत नाह .  परंतु अशा कारचे काम गत व ष मे. मोरया मंडप डेकोरेटस  

िन वदा नोट स .२/१६ २०१९-२० चे कड ल १.६% कमी या दराने क न घे यात आलेले आहे. 

सदरचे काम तातड ने करणे आव यक आहे. सबब सदरचे काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 
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याचे कडुन थेट प दतीने करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .15/6/2019-20 अ वये अशु  जलउपसा 
क  रावेत येिथल ट पा .१ ते ४ योजनेअंतगत व ुत मोटसची दु ती व रवायंड ंग 
वा षक प दतीने करणेकामी मे.ए सेल इले क स िन.र. .43,79,984/- (अ र  र. . 
ेचाळ स लाख एकोणऐशंी हजार नऊशे चौ-याऐशंी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,79,984/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,79,984/- पे ा 12.6% कमी हणजेच 

र. .38,28,106/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .38,28,106/- 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)  प.ंिच.मनपा या पंपर  माकट मधील गाळा .३९ व ४० हे दोन गाळे कृषी  उ प न 
बाजार सिमतीस द.२१/०८/१९९० ला ता यात देणेत आलेले आहेत.   यांनी आज 
अखेर पयतचे उप संचालक नगररचना यांनी ठर वले या भाडे दराने   संपुण 
थकबाक सह र कम भरलेली आहे. कृषी उ प न बाजार सिमतीने यांचे 
द.२०/१२/२०१९ चे अजा वये सदरचे दो ह  गाळे पुढ ल १० वषासाठ  िलजने 

 मागणी केलेली आहे. या अनुषंगाने भुिम आ ण जंदगी वभागाकड ल प  .भु ज/ 
८/का व/२/२०२० द.२०/०१/२०२० अ वये कृषी उ प न बाजार सिमतीला मा.उप 
संचालक नगररचना यांजकडून ा  १० वषाचे भाडे नुतनीकरण करार  करणेकामी 
आकारणेत येणार  एकरकमी र. .१०,०३,५३६/- (अ र  र. . दहा लाख तीन हजार 
पाचशे छ ीस फ ) मा य असलेबाबत प  देणेत आले होते. सदरचे १० वषासाठ  
िलजचे एकरकमी भाडे मा य असलेबाबत कृषी उ प न बाजार सिमतीने 
द.०६/०२/२०२० चे प ा वये कळ वले आहे.  तर  मा.उप संचालक नगररचना यांचे 
दरानुसार व िनयमानुसार एक रकमी भाडे आका न १० वषासाठ  पंपर  माकट 
मधील गाळा .३९ व ४० िलजने देणे बाबतचा वषय मा. थायी सिमती या 
मा यतेकामी सादर करणे आव यक आहे.   

 
गा याचे वणन-       गाळा . ३९ – १०८   चौ. फुट 

  गाळा .४०-  १०८  चौ. फुट  

  एकुण – २१६ चौ. फुट 
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        सबब  पंपर  माकट मधील गाळा .३९ व ४० कृषी उ प न बाजार  
सिमतीला मा.उप संचालक नगररचना यांनी ठरवून दलेली िलजची एकरकमी 
र. .१०,०३,५३६/- (अ र  र. .दहा लाख तीन हजार पाचशे छ ीस फ ) १० 
वषासाठ  आका न महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ “ब” नुसार  

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

 

                                                         
   (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५६६/२०२० 

दनांक – ०५/०६/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


