
 1 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०४३/२०१३ 

दनांक -  ०४/१०/२०१३ 
 

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

 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ०८/१०/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

०८/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० 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 ास,ू 
 

. 
 
 
 

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 - ८१ 
दनांक - ०८/१०/२०१३         वेळ - सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०८/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक ०१/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८० )  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 
वषय .१) मनपा या व ुत वभागांतगत शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ वभागाकड ल भांडवली 

कामे लेखािशषकांतगत न वन कामा या पुण वासाठ  अंतगत तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 

( दनांक ८/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)  मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३० नुसार, िन वदा नोट स  

           .१/२००७-०८ अ वये जलतरण तलाव पाणीशु द करण, प रसर व छता, देखभाल व 
यां क द ती कामाची ु ५ वषाची मुदत द.१६/०७/२०१३ रोजी संपु ात आ याने न याने 
िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश देईपयत तीन म ह याचा कालावधी लागणार 
अस याने ४ या वषा या दराने ५ या वषाचे पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
देणेस मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/६८६/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
अ वये मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस इ वपमटस, िचंचवड, पुणे १९ व मे.वरदाियनी 
एंटर ाईजेस िचंचवड, पुणे १९ यांना तावात नमुद केले या दराने माहे नो हबर २०१३ 
पयत कालावधीकर ता या पुव  केले या करारना यातील अट  व शत नुसार यांचे नावापुढे 
नमुद केले या ११ जलतरण तलावांचा आजुबाजुचा प रसर, डेक ए रया, कायालय पाय-या 
व छता, व छतागृहे, नानगृह इ. रोजचेरोज साफ सफाई व जलतरण तलाव पाणी 

शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व या यां क द ती कामाचे आदेश द यानेु  
याकामी येणा-या खचास मा यता व सदर कामाची ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची 

कायवाह  करणेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
     ( दनांक ८/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३) सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा योजना िनधी, पाणीपुरवठा करकोळ 

द ती वु   थाप य वषयक कामे व पाणीपुरवठा ट पा .१ व २ 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. या कामासाठ  तावात नमुद माणे तरतुद  वग क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट २२६.२०) 

( दनांक ८/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) भोसर  वभागातील नवीन गावात पाणीपुरवठा सुरळ त करणेसाठ  सदर जलवा हनी 
काया वत करणे आव यक आहे. यासाठ  स या मनपाकड ल मे.एस.बी.खकाळ यांचे 
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वीकृत िन वदा दराने काम केलेस कामाचा खच व वेळेची बचत होणार आहे. 
मे.एस.बी.खकाळ यांचे िन वदेमधील दर सन २००८-२००९ चे दर सुचीनुसार असून िन वदा 
दर ११.२५ ट के कमी असा आहे. वर ल वर ल वषयां कत कामास महानगरपािलका सभा 
ठराव .३४३ द.१९/०८/२०१३ अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने या कामासाठ  येणा-या या खचाची र. . 
९२,४७,७००/- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे जमा केली आहे. य  खचात काह  
वाढ अथवा घट झा यास यानुसार पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने खचाचे समायोजन करावयाचे आहे. काम तातड ने पुण करणे 
आव यक असलेने मे.एस.बी.खकाळ यांचे पुव  वकृत केले या से. .२३ पासून 
गवळ माथा संप पयत मु य गु वनिलका टाकणे व से. .१० येथे ३ द.िल.िल. मतेचे 
संप बांधणे कामाअंतगत वर ल वषयां कत काम करणेस व यासाठ  येणा-या र कम 
पये ९२,७४,७००/- चे वाढ व खचास व मे.एस.बी.खकाळ यांचेशी करारनामा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ८/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .५) ब भाग पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावात नमूद जे.एन.एन.यु.आर.एम. फेज-२ अंतगत 
माणे एम.आय.ड .सी./ दळवीनगर येथे २.५ द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेसाठ  टाक  बांधणे कामाचे लेखािशषावर तरतूद वग के यास सदरह ू
कामाचे वाढ व बील व अंितम भाववाढ फरक बील अदा करता येईल. तथा प सदर र कम 
एका लेखािशषाव न दसु-या लेखािशषावर वग कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .६) म यवत  भांडार वभागाचे वषयप ानुसार महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभाग, शासन 
प रप क .सी.ए.ट ./०९/०५/ ३९/इमारती-२ मं ालय, मुंबई-४०० ०३२ द.१५.५.२००७ 
अ वये िन वदा संचाची कंमत ठर वणेत आलेली आहे. सदर िनणयानुसार खालील माणे 
िन वदा फॉम व  संचा दराम ये दरवाढ  करणेत आलेली आहे. सदर दरवाढ स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

अ. 

न.ं 
कामाचे नाव व लेखािशष 

पान ./ 

अ. . 

सन २०१३ – १४ 
ची 

अंदाजप क य 
तरतूद 

वाढ घट 
सन २०१३-१४ 
ची सुधा रत 
अंदाज 

१ 

कासारवाड  आय. ट . आय. जवळ २ द.ल. िल. मतेची 
उंच टाक  बांधणे (समान दाबाने पाणी पुरव यासाठ  उंच 
टाक  बांधणे. (लाभाथ  १० ते १२ हजार) - 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. 

९२४/२४ २०,००,०००/- - १५,००,०००/- ५,००,०००/- 

२ 

एम.आय.ड .सी./ दळवीनगर येथे २.५ द.ल.िल. मतेची 
टाक  बांधणे पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  टाक  
बांधणे. (लाभाथ  १५ ते १८ हजार)- 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. 

९२१/६ ०.०० १५,००,०००/- - १५,००,०००/- 

 एकूण  २०,००,०००/- १५,००,०००/- १५,००,०००/- २०,००,०००/- 
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अ.  तपिशल (कामाची एकूण र कम) शासनाकड ल दर 
प रप कानुसार यापुव चे िन वदा 

संच दर 

तावीत करावयाचे 
िन वदा संच दर 

१ र. . ५० हजाराचे आतील कामासाठ  -- १००/- २००/- 
२ र. . ५० हजार ते १ लाखापयत १५०/- ३००/- 
३ र. . १ लाख ते २ लाखापयत २००/- ५००/- 
४ र. . २ लाख ते ५ लाखापयत ३००/- ७५०/- 

५ र. . ५ लाख ते १० लाखापयत 

-- 

५००/- १,०००/- 

६ 
र. . १० लाख ते १५ लाखापयत 

र. . १५ लाख ते ५० लाखपयत 

५००/- 

१०००/- 
७५०/- १,५००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ कोट पयत १,०००/- २,०००/- 
८ र. . १ कोट  ते २ कोट  

५,०००/- 
१,५००/- ३,०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- -- १०,०००/- 
१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- -- १५,०००/- 
११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- -- २५,०००/- 
१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- -- ५०,०००/- 

वषय .७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) तावासोबत जोडले या प  अ नुसार वाढ व घट क न सन २०१३-१४ चे 
अंदाजप कातील तरतूद चे व ुत भुगयो लेखािशषातगत तरतूद वग करणाचा ताव तयार 
केला असून यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) "अ" भागातील अ भाग . १४ वाहतुकनगर म ये  पा कग लॉटम ये सुधारणा  
(pavement quality concrete ) आराख यातील र यां या कामाचे पुवगणनप क तयार 
करणे (Estimate), व वध िन वदा पुव (Pretender Activity)व िन वदा प ात (Post 

Tender Activity)बाबींसाठ  स लागार  हणून मे.सी. ह .कांड क स टंट यांची नेमणुक 
करणे व यासाठ  महापािलके या व वध क पासाठ  स लागार यांस दे यात येत 
असले या चलीत दरानुसार िन वदा पुव (Pretender Activity) कामांसाठ  वकृत 
िन वदा कंमती या ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity)कामांसाठ  वकृत 
िन वदा कंमती या १.४५% अिधक सेवाकर (Service Tax)अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) नागरव ती वभागाकड ल म हलांकर ता योजनेअंतगत लाभाथ ना िशलाई मिशनचे वाटप 
करणेसाठ  िशलाई मिशन खरेद कामी ई–िन वदा .४१/२०१२-१३ अ वये लघू म 
िन वदाकार मे.नॉ हेल सु ग मिशन टे नॉलॉजीस पंपर -१८,यांना िशलाई मिशन 
खरेद कामी ित नग र. .५२००/- माणे ३३७५ नगांचे एकूण र. .१,७५,५०,०००/- व 
मे.राजेश सु ग मिशन व ड कसबा पेठ पुणे-११, यांना िशलाई मिशन खरेद कामी ित नग 
र. .५२००/- माणे ३३७५ नगांचे एकूण र. .१,७५,५०,०००/- असे एक त एकूण ६७५० 
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नगाचे एकुण र. .३,५१,००,०००/- दर वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपाचे व ुत वभागासाठ  बला ट सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .१०/३/२०१३-१४ 
अ वये लघू म िन वदाकार मे.एन.एस जैन अँ ड कं. ा.िल,पुणे यांचे बला ट सा ह याचे 
दर एकुण र. .२२,५०,१५०/- वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) मनपाचे व वध वभागांसाठ  व िन वदाकारांकड ल Digital Signature Key व Fresh Key 

Supply Reneval व fresh key supply खरेद  करणेसाठ  ई–िन वदा .३९/२/२०१२-१३ 
अ वये लघू म िन वदाकार मे.पव सॉ टवेअर ा.िल. मुंबई-२५, यांचे एकूण १ बाबीसाठ  
ई-िन वदा णालीचे अिधकार  व िन वदाकाराकड ल Digital Signature Key चे नुतनीकरण 
करणे सा ह याचे दर एकूण र. .२७,११,५००/- व मे. हजन सो यूशन, पुणे-१६ यांचे 
एकूण १ बाबीसाठ  मनपाचे ई-िन वदा णालीचे अिधकार  व िन वदाकाराकड ल Fresh 

Key Supply करणे सा ह याचे दर एकूण र. .१७,८६,०००/- असे एक त एकूण 
र. .४४,९७,५००/- दर वकृत क न करारनामा करणेस व याकामी  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) महानगरपािलके या  जलशु दकरण  क  येथील व वध कामांचे या आिथक वषा या  
                अंदाजप कातील पंपर   िचंचवड  शहरासाठ   तळवडे/िचखली येथील नवीन १०० द.ल.ली. 

मतेचे जलशु द करण क  बांधण ेकामांतगत   र. .८,३४,७०,०००/- इतक  तरतूद ठेव यात 
आलेली   आहे. या तरतुद तून र. .१,५३,२०,०००/-वग करण तावा सोबत या   प ात 
नमुद माणे करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा १ ते ४ डली हर  लाईन वर ल हा व 
अक युएटसची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सल इले क स 
(िन.र. .१८,२१,७१६/- (अ र  र. .अठरा लाख एकवीस हजार सातशे सोळा) पे ा २.७० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१०/२०१२-१३ अ वये, पंपर  िचंचवड  

            महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीचे व ुत व अ न ितबंधा मक सुर ा 
प र ण करणेकामी मे.अथव इले क स ह सेस (िन.र. .७,४०,०००/- (अ र  र. .सात 
लाख चाळ स हजार)) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) म.न.पा ह तील वृ गणना GIS, व GPS या तं ानाचा वापर क न करणेचे ता वत 
असून याबाबत दनांक– 10/05/2013 व द.13/06/2013 या िमट ंगम ये आय.आय.ट  
मुंबईचे ा. जत  शहा यांचे मागदशनाखाली पायलट ोजे ट राब वणेचे ठरले आहे. सदर 
कामासाठ  गणक/स ह क, सुपरवायझर, क प सम वयक, वाहतूक, सद यांचे मानधन, 
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टॅब खरेद  करणे इ याद  कामासाठ  येणारे एकूण र. .४,२६,०००/- इतका खच अपे त 
अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क पांस ठाणे मनपा िश मंडळ, यू द लीचे ई-
ग हन स िश मंडळ, यशदाकड ल आय.ए.एस. अिधकार  िश मंडळाने दले या भेट या 
वेळ  तसेच मा. जे.पी.डांगे , अ य  चौथा व  आयोग यांनी बैठक कर ता व इतर 
मा यवरांनी व वध कारणा तव मनपास दले या भेट या वेळ  महानगरपािलकेमाफत 
यांचे चहापान, ना ा, भोजन व िनवास इ. यव थेकर ता एक त र. र. २९,६८०/- 

(अ र  र. . एकोणतीस हजार सहाशे ऐंशी फ ) इतका खच झालेला आहे. या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) महानगरपािलके यावतीने जागितक ये  नाग रक दनाचे औिच य साधून   

द.७/१०/२०१३ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे शहरातील ये  
नाग रकांकर ता  काय माचे आयोजन करणेत आलेले आहे. यासाठ  काय माचे 
मानधन, चहापान, ना ा, बॅनर, ना यगृहाचे भाडे इ.साठ  अंदाजे र. . ८०,००० /- (अ र  
र. .ऐंशी हजार पये फ ) इतका खच अपे त आहे. या  खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) National Institute of Urban affairs माफत JnNURM Experience Sharing, 

Workshop II – Learning  from Cities या  वषया या कायशाळेस द.18/9/2013 

ी.पठाण ए.ए, उपशहर अिभयंता, बांधकाम परवानगी वभाग यांना तातड ने उप थत 
राहणेबाबत कळ वले होते. यानुसार ी.पठाण हे सदर कायशाळेस द.18/9/2013 रोजी 
उप थत रा हले होते. यासाठ  ी. पठाण यांनी पुणे- द ली-पुणे असा वमान वास 
केलेला आहे. वमान वासासाठ  एकूण र. .17904/- (अ र  र कम पये सतरा हजार 
नऊशे चार फ ) खच झालेला आहे. वर ल माणे तातड या वमान वासासाठ  झाले या 
र. .17904/- खचाची तीपूत  कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मा.अंडर से े टर  (JnNURM) भारत सरकार यांचेकड ल द.०६/०९/२०१३ रोजी या प ास 
अनुस न १) यु.आर.जी. क प २) नवीन ड .पी.आर. ३) सहा चालु क प या संबिधत 
कामकाजासाठ  ी.ए. ह .च हाण हे द.१२/०९/२०१३ रोजी व द.२६/०९/२०१३ ते 
२७/०९/२०१३ अखेर द ली येथील “िनमाण भवन” या ठकाणी आयो जत सभेस 
उप थत राह ले. यासाठ  ी.च हाण यांनी पुणे ते द ली व द ली ते पुणे 
द.१२/०९/२०१३ रोजी वमान वासासाठ  र कम .२७,५६०/- व द.२६/०९/२०१३, 

द.२७/०९/२०१३ रोजी वमान वासासाठ  र कम .१८,८५९/- या माणे एकुण र कम 
४६,४१९/- वत: खच केलेली आहे. सदरची र कम ी.च हाण यांना अदा करणेस 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) अ कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व 
मा यिमक व ालय यांचे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी ा  दरांपैक  
मे.बी.एस.ए. काप रेशन ा.िल. यांचे सव करांसह ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- 
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इतके लघु म दर ा  झा याने अ भाग कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण 
वभागा अंतगत असले या ४ मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल ३४ ाथिमक 
शाळा यांची दैनं दन साफसफाई व व छतेकामी आव यक ३५ सफाई कामगार व १९ 

वपर कमचा-यांमाफत करणेकामी ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- माणे वा षक 
खच र कम पये ६१,८०,०००/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास 
आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 
१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे 
काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने 
करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२२) वायसीएम णालयामधील तावात नमूद ३ पदांवर ल वै क य अिधकार  यांना तीन 
िश टम ये कामकाज करावे लागते.  तसेच वायसीएम णालयातील तातड क क ातील  

कामकाजाचा याप ल ात घेता सदरचे रजा राखीव वै क य अिधका-यांची ३ पदे रजा 
राखीव वै क य अिधकार  या ऐवजी  सी एम ओ हणुन हंगामी प दतीने दरमहा एक त 
मानधनावर ६ म हनेचे कालावधीसाठ  भरणेस व यासाठ  वतमानप ात जा हरात िस द 
क न Walk In Interview प दतीने मुलाखती घेऊन भरणेस व यांना दरमहा र. . 
४५०००/- एक त मानधन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) ब भाग कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे 
ाथिमक व मा यिमक व ालय यांचे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी ा  

दरांपैक  मे.बी.एस.ए. काप रेशन ा.िल. यांचे सव करांसह ती म हना र कम पये 
४,४८,७१५/- इतके लघु म दर ा  झा याने ब भाग कायालयाचे काय े ातील 
मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या ५ मा यिमक व ालये व १ डा बोिधनी 
मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल २८ ाथिमक शाळा यांची दैनं दन साफसफाई व 
व छतेकामी आव यक २७ सफाई कामगार व २० वपर कमचा-यांमाफत करणेकामी 
ती म हना र कम पये ४,४८,७१५/- माणे वा षक खच र कम पये ५३,८४,५८०/-
कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा 
जाता येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक 
वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण 
०३ वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) क कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व 
मा यिमक व ालय यांचे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी 
मे.ड .एम.एंटर ायझेस यांचे सव करांसह ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- इतके 
लघु म दर ा  झा याने क भाग कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा 
अंतगत असले या ५ मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल ४२ ाथिमक शाळा यांची 
दैनं दन साफसफाई व व छतेकामी आव यक ३७ सफाई कामगार व १७ वपर कमचा-
यांमाफत करणेकामी ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- माणे वा षक खच र कम 
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पये ६१,८०,०००/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची 
दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर १ वषाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम 
झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने 
करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२५) अ कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व 
मा यिमक व ालयाचे शाळा इमारत व प रसराची २४ तास सुर ा करणेकामी सुर ा 
र क पुर वणेक रता ा  दरांपैक  मे. एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा. िल. यांचे सव 
करांसह िन वदा दर र. . ७९,१२,८४८.७२ ( ती म हना र कम पये ६,५९,४०४/-) इतके 
लघु म दर ा  झा याने अ भाग कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा 
अंतगत असले या ४ मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल ३४ ाथिमक शाळा 
इमारत व प रसराची २४ तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वत: या मनु यबळाचा 
वापर क न सुर ा करणेकामी दवसपाळ  म ये ३४ व रा  पाळ  म ये २५ सुर ा कमचा-
यांमाफत कामकाज करणेकामी मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा. िल. यांचेकडून ती 
म हना र कम पये ६,५९,४०४/- माणे वा षक खच र कम पये ७९,१२,८४८ /- कंवा 
ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता 
येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता 
मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) 
क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) ब कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व 
मा यिमक व ालयाचे शाळा इमारत व प रसराची २४ तास सुर ा करणेकामी सुर ा 
र क पुर वणेक रता ा  दरांपैक  मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा. िल. यांचे सव 
करांसह िन वदा दर र कम .६७,०५,८०४/- ( ती म हना र कम पये ५,५८,८१७/-) 
इतके लघु म दर ा  झा याने ब भाग कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण 
वभागा अंतगत असले या - मा यिमक व ालये व ङ डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व 
िश ण मंडळाकड ल २८ ाथिमक शाळा इमारत व प रसराची २४ तास सुर ा करणेकामी 
ठेकेदारांकडून वत: या मनु यबळाचा वापर क न सुर ा करणेकामी दवसपाळ  म ये २९ 

व रा  पाळ  म ये २१ सुर ा कमचा-यांमाफत कामकाज करणेकामी मे.एल.एम.सी. 
िस यु रट  फोस ा. िल. यांचेकडून ती म हना र कम पये ५,५८,८१७/- माणे 
वा षक खच र कम पये ६७,०५,८०४/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास 
आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 
१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून 
समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी 
सिमती यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) क न कामाचा आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२७) मा. डा सिमती सभा दनांक ३/१०/२०१३ ठराव .४५ नुसार, मनपा ३१ वा वधापन दन 
२०१३  अनुषंगाने पधा संगी स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  यांना कोटेशन नोट स 
िस द क न ब से खरेद , पंच मानधन, कॅ स (टोपी), चहा अ पोपहार खच, डा 

सा ह य खरेद , पधम ये वजयी झाले या स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  याकर ता 
ॉफ ज, ब से खरेद , ट  शट, म हलांसाठ  वेट शट खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर 

छपाई तसेच अंितम केट पध या दवशी उप थत अिधकार , पदािधकार  व 
नगरसद य, प कार व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ.कामी अंदाजे एकूण 
र. .२,८५,०००/- ( अ र  र. .दोन लाख पं याऐंशी हजार फ  ) अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) मौजे पंपळेगुरव य़ेथील स.नं.८४ व ८५ पैक  मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. 
र याचे भूसंपादनाचे काम वशेष भुमी संपादन अिधकार , वशेष घटक .१, पंपर  यांचे 
माफत चालू आहे. सदरचे करणी  जागा मालकांना प  अ ारे आगाऊ ताबा देणेबाबत 
महापािलकेकडून वनंती कर यात आली होती.  यानुसार संबंिधतांनी सुमारे वषभरापूव  
प  ब ारे आगाऊ ताबा महानगरपािलकेस दला असून यानुसार खाजगी 

वाटाघाट नुसार मोबदला िमळ या या अट वर ताबा महानगरपािलकेस दलेला आहे.  सदर 
जागेवर महानगरपािलकेने र याचे काम केलेले असून सदर र याने बाधीत े ासाठ  
मोबदला िमळणेबाबत मा.नगरसद य पाठपुरावा कर त आहे. सदर र याने बािधत 
िमळकतधारक यांना नगरभूमापन कायालयाकड ल मोजणी फ  चा खच सवसामा य 
नागर कांना करणे श य नाह . तर  नगररचना वभागाने केले या मोजणी या आधारे 
स याचा ७/१२ उतारा ा  ध न व मोजणीची अट र  क न मोबदला दे यात यावा. 
अशी मागणी संबंधीत बाधीत जागा मालकांनी केलेली आहे. परंतू सदर र याचे भूसंपादन 
करणी झाले या संयु  मोजणी नकाशाव न जागा मालकाची वह वाट िन त होत नाह . 
यामुळे अजदाराचे व हवाट चे मोजणी नकाशाचे अभावी फ  संयु  मोजणी नकाशा या 

आधारे मोबदला अदा करणेस अडचण िनमाण होत आहे. सदर र याने बाधीत 
िमळकतीचे एकूण े  कमी अस याने िमळकतधारकास याची शासक य मोजणी फ  
परवडणार  नाह . सदर या शासक य मोजणी कर यास जा त कालावधी लागत अस याने 
तसेच महानगरपािलकेकड ल बी.आर.ट . व जे.एन.एन.यु.आर.एम. क पाचे अंतगत 
सदरचा र ता समा व  अस याने तो कालमयादेत काया वत करणेक रता सदरचे धोरण 
आव यक आहे. या करणी मा.आयु  सो. यांचे समवेत द.०७/०३/२०१३ रोजी झालेली 
चचा व मा.जमाबंद  आयु  यांचे समवेत द.११/०३/२०१३ रोजी झाले या चचम ये सदर 
संयु  मोजणी नकाशावर मनपा या स हअरकडून बाधीत िमळकतधारकां या व हवाट  
दशवून ती व हवाट ा  ध न नुकसान भरपाई र कम अदा कर यास काह ह  हरकत 
नस याचे सुिचत कर यात आले आहे. कोण याह  िमळकतधारकास शासक य 
कायालयाकड ल मोजणी नकाशा सादर के यािशवाय याची मालक  ह क िस द होत नाह  
व या करणी संयु  मोजणी झालेली आहे. या करणी संयु  मोजणी नकाशात 
दश व यानुसार सी.ट .स ह या ह , बांधकामे, िसमािभंती, तार कंुपन, झाडे, र ते, 
इले क खांब इ याद या आधारे र याचे ं द ने बाधीत े  सदर मालकाने दश वलेले 
व हवाट चे े  व ७/१२ उता-यामधील सदर जागा मालकांचे े  यांचा ताळमेळ दशवून 
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येणा-या व हवाट या मोजणी नकाशानुसार बाधीत े  महानगरपािलके या स हअरने 
िन त क न या माणे मोजणी नकाशा तयार क न व यानुसार येणा-या बािधत 
े ानुसार खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई र कम अदा करणे श य आहे. सदर 

कामी खालील नमुद केलेनुसार कायप दती व आव यक कागदप े सादर करणे बंधनकारक 
रा हल. १) संयु  मोजणी नकाशानुसार तयार करावयाचे मोजणी नकाशावर 
िमळकतधारकाची व हवाट मंजूर अस याबाबत चतु:िसमे या जागा मालकां या वा र  
घेणे, २) सदर चतु:िसमे या जागा मालकांना हजर कर याची जबाबदार  ह  िमळकत 
धारकांची राह ल, ३) र. .२००/- चे टॅ प पेपरवर सा ां कत ित ाप  व बंधनप  
िमळकतधारकाकडून क न घेणे, ४) सदर ित ाप  व बंधनप ाचा मसुदा मा.कायदा 
स लागार यांचेकडून तपासून घेण,े ५) या िमळकतधारकां या िमळकती पुणत: मंजूर 
वकास योजनेतील तावाने बाधीत होत अस यास ७/१२ उता-यावर असणारे े  कंवा 
व हवाट ने दश वणेत आलेले े  यापैक  जे कमी असेल या माणे मोबदला देणे, ६) 
सदर ित ाप ात ामु याने मनपाने केले या संयु  मोजणी नकाशात दश वलेले े  
संबंिधत िमळकतधारकास मा य करावे लागेल व याबाबत यायालयात दाद मागता येणार 
नाह  असे नमुद क न यावे लागेल. म. ा. व न.र.अिध. १९६६ चे कलम १२६(१)(अ) 
नुसार खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादनाचा पयाय उपल ध आहे.  तथा प म. ा. व 
न.र.अिध.१९६६ चे कलम १५२ नुसार सदर कलमाचे अिधकार हे Planning Authority कडे 
असलेने सदर बाब धोरणा मक िनणयासाठ  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका 
सभेपुढे मंजूर साठ  पाठ वणे आव यक आहे. तथा प यापुढे येक करणासाठ , आिथक 
बाबीसाठ  मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेणे आव यक राह ल.  भ व यात 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत वकसीत होणारे र ते व इतर आव यक र याकर ता 
देखील अशाच प दतीने खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई अदा कर याची मागणी 
नागर क/नगरसद य यां यामाफत होऊ शकते. सबब तावात नमुद केलेनुसार या 
करणी र याचा भूसंपादन ताव पाठ वलेला आहे व संयु  मोजणी पुण झालेली आहे. 

अशा र याकर ता बाधीत जागेचा खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा करणेकामी तावात 
नमुद केले माणे धोरणा मक बाबींस व कायप दतीस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०४३/२०१३ 

दनांक - ०४/१०/२०१३ 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


