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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१४६१/२०१७ 
दनांक - २९/०९/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०४/१०/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०४/१०/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू 

                                                                                 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 



2 
 

 
 

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

कायप का मांक – २९ 
 

दनांक - ०४/१०/२०१७                           वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
०४/१०/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

      ---------- 
अ) दनांक १३/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २६) चा 

सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक १९/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २७) चा       

सभावृ ांत कायम करण.े 
     ---------- 

 
वषय .१) मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुण े येथील पंपर  िचंचवड

महानगरपािलके या नावे असले या सी ब डंग मधील चबर न.ं५२ चा, सन
२०१७-२०१८ या वषाचा देखभाल खच र कम .१०,०००/- अदा करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२)  अभय योजनअंेतगत जनजागृती मो हम राब वणेकामी व वध भारती (101FM) या 
रेड ओ टेशनव न एकूण 15 दवस थेट प तीन ेकरारनामा न करता िमळकतकर 
सवलत योजनेची मा हती िस  करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .1,87,540/-(अ र
र. .एक लाख स याऐंशीहजार पाचश ेचाळ स फ ) कंवा य  खचास मा यता
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२४/२०१७-१८ भाग .१४ म ये
पे ह ंग लॉक,पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे
करणकेामी M/s.SANSARA CONSTRUCTION िन.र. .१९,६०,७८५/- (अ र
र. .एकोणावीस लाख साठ हजार सातशे पं याऐंशी फ ) पे ा २१.२५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१५,४४,११८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  
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वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३३/२०१७-१८ भाग .२५ म ये 
पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणकेामी M/s. VAISHNAVI ENTERPRISES िन.र. .१९,६०,७७९/-(अ र  
र. .एकोणावीस लाख साठ हजार सातशे एकोणएैशी फ ) पे ा १६.०९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,४५,२९०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.११.०९.२०१७ ते द.१७.०९.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१५१/२०१७ द.२२.०९.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .६) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५६ दनांक 
२२/०९/२०१७ नसुार कु.संजना ववेक फाळके हची दनांक २१/११/२०१७ ते 
द.२५/११/२०१७ रोजी झाले या  तीय एिशयन रोलबॉल चॅ पयनशीप २०१६ 
बँकॉक, थायलंड कर ता िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत राहून 
झालेला खच र. .७५,०००/- या ७५% र. .५६,२५०/- (अ र  र. .छ प न 
हजार दोनशे प नास फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े  

वषय .७) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५७ दनांक 
२२/०९/२०१७ नुसार कु. ेया शंकर कंधारे, िनगड , पुणे ४४ हने ७ वी एिशयन 
योगा पोटस ्  चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर या पधस जाऊन आ याने ितने या 
कामी पधा खच योगा फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थेस र. .७०,०००/- वत: 
द याने मनपा िनयमानुसार र. .७०,०००/- या ७५% र. .५२,५००/- (अ र  
र. .बाव न हजार पाचशे फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणबेाबत 
वचार करण.े  

वषय .८) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५८ दनांक 
२२/०९/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड मनपा ३५ वा वधापन दन २०१७ अनुषंगाने 
पधतील वजे या/उप वजे या खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  

शट, शॉट, ॉफ ज, मानिच हे, कॅप, खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर, डा 
सा ह य खरेद , पधा संगी अिधकार , पाहुण,े कमचार  यांना चहापान व 
अ पोपहार, केट पध या दवशी उप थत अिधकार  व कमचार  यांना 
ावयाचे भोजन, केट पधत सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ॅक पँट, 
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ट  शट, बॉल खरेद  इ.कामी तावात नमुद माणे र. .५,५५,५५०/- चे खचास 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता व पधतील वजे या/उप वजे या 
खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मानिच हे, 
कॅप, खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर, डा सा ह य खरेद , केट पधत 
सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ॅक पँट, ट  शट, बॉल इ.ची खरेद  
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदरचा खच “ डा िनधी, मनपातफ 
आयो जत व वध डा पधा, डा कला सा ह य खरेद ” या लेखािशषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .९) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५९ दनांक 
२२/०९/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ज हा 
रोलबॉल असोिशएशन यां या मा यतेने पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिशएशन 
यां या संयु  व माने माहे ऑ टो./नो ह. २०१७ म ये बोधनकार ठाकरे 
मैदानावर ल केट ंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर 
रोलबॉल पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .५,००,०००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच पधा 
अनुषंगाने एकूण खच र कम .५,००,०००/- मधील टेज, मंडप, टेबल, खु या 
यव था खच, खेळाडू िनवास यव था खच एकूण र. .७४,०००/- हा थाप य 
वषयक खच थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- हा 
व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंधीत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून 
खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .३,८६,०००/- हा डा 
वभागाचे “महापौर चषक व वध डा पधा” या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१०) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६० दनांक 
२२/०९/२०१७ नुसार मा. ज हा डा अिधकार , पुणे यांचे प  .
ज. .अ./शा. . प./सुफट/मैदान मागणी/२०१७-१८/का-४ द.२९ जुल ै २०१७ 
या प ानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,ेशासक य ज हा तर 

शालेय रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशल आट या ३ पधा आयो जत करणेस व 
पधकामी पी. ह . ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ,

बुके, पूजा खच, टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन प तीने 
करणे, पाहुणे स काराथ बुके खरेद , आयोजनाचा खच र. .३५,२००/- अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा पधा २०१७-१८ 
अनुषंगाने यणेारा खच हा डा िनधी - वा षक पधा डा कला तरतूद 
र. .२०,००,०००/- या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ज हा तर शालेय 
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रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशल आट २०१७-१८ अनुषंगाने मंडप, बैठक 
यव था, मैदान तयार करणे, वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची 
यव था करणे इ. व पाचा खच हा े ीय कायालयामाफत होणार आहे. 
यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यां या 

अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .११) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६२ दनांक 
२२/०९/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध डबा गणपत फुगे 
मैदान, दघीरोड, भाग .०७ म ये वरंगुळा क  यायामशाळा, संपुण डांगण 
“स ा  पोटस ्    फ डेशन” या सं थेला ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर संपुण डांगण, यायामशाळा, वरंगुळा क  
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२) मनपा साव क िनवडणुक २०१७ साठ  आव यक मतदान यं ाचे EVM 

Randmization व Preparation चे कामकाजासाठ  द.१३-०२-२०१७ रोजी १०x१२ फुट
आकारा या एक नग एल.ई.ड . नची व द.१४-०२-२०१७ ते द.१६-०२-२०१७ 
या तीन दवशी १०x८ फुट आकारा या एकुण ११ नग एल.ई.ड . नची यव था, 
पकर, माईक यव था करणे याकामी वापरात आले या बाबींचे अंदाजप क 

तयार केले असता यानुसार र. .७,२४,९००/- इतका खच झाला आहे. सदर काम
मे. मुत  मंडप पकर अ ड इ क स, िनगड  यांजकडुन स याचे चाल/ुपुण 
िन वदा वकृत दराने (िन. .३/३२ -१६/१७, ०.९% कमी) करारनामा न करता 
थेट प तीने क न घेणेस काय र मा यता देणसे व याकामी झाले या खचाची 
अदायगी  मे. मुत  मंडप पकर अ ड इले क स, िनगड  यास र कम पये 
७,१८,३७६/- (अ र  र. .सात लाख अठरा हजार तीनशे शहा र फ ) करारनामा 
न करता अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१३)  वॉड . ५० सूनधाम जवळ ल थेरगाव ते िचंचवडगाव या िनयो जत १८ मीटर
ड .पी. र यातील पवना नद वर पलू बाधंण े कामी या पूव  नमेणूक करणेत 
आलेल े क प स लागार म.ेएस.एन.भोबे अॅ ड असोिसए स ा.िल. यांची नेमणूक 
र  क न यांचे जागेवर क प यव थापन स लागार ( ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंट) हणुन म.े ीखंडे क सलट ट ा.िल. यांची सदर कार या कामांचा 
पुवानुभव ल ात घेता यांची फ  िन वदा प ात कामासाठ  नेमणूक करणेस व 
क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना  याकर ता मनपाचे 
चिलत दरानुसार िन वदा प ात कामासाठ  य  ख या या १.३५% अिधक 

शासनकर इतक  फ  अदायगी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .१४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .८/१३/१७-१८ अ वये भोसर  भाग
.३३ गवळ नगर मधील भागात गटसची थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.के.पी. क शन  िन.र. .२३,३३,१९०/-(अ र  र. .तेवीस लाख
तेहतीस हजार एकशे न वद फ ) पे ा१८.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा
मंजुर दरान े र. .१८,९०,११७/- पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय .१५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .८/२/१७-१८ भोसर  भाग . ३३
गवळ नगर  मधील आळंद  रोड, दघीरोड प रसरातील थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.के.पी.क शन  िन.र. .२३,३३,१९०/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
तेहतीस हजार एकशे न वद फ ) पे ा १८.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दरान े र. .१८,९०,११७/- पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करण.े    

वषय .१६) मनपा बालवाड , शासक य अंगणवाड  व मनपा ाथिमक शाळेतील व ाथ -
व ाथ नीनंा खाऊ हणून ब क टे पुर वणे बाबत दर माग वणेकामी िन वदा 
नोट स .1-2017-18 अ वये िन वदा िस द करणेत आलेली होती. सदर िन वदेची 
मुदत दनांक 27/7/2017 ते 02/8/2017 अखेर होती. थम तां क िलफापा 
03/8/2017 रोजी उघड यात आलेला आहे. दराचे पा कट दनांक-07/8/2017 रोजी 
उघड यात आलेले आहे.  िन वदा नोट सीस अनुस न मे. आर.आर. ए टर ायजेस 
यांचे दरप का वये टािनया कंपनीचे टायगर लुकोज ब क ट पुडे शाळावार 
पुरवठा करणेकामी लघु म दर र. .६.३५ ती पुडा दराने मे. आर.आर. 
ए टर ायजेस याचेंशी करारनामा करणेत आलेला असून दनांक-15 ऑग ट 2017 व 
26 जानेवार  2018  या रा ीय सणांचे दवशी मनपा बालवाड , शासक य अंगणवाड , 

व मनपा ाथ. शाळेतील व ाथ - व ाथ नीनंा खाऊ हणून येक  1 लुकोज 
ब क ट पुडा पुर वणेबाबत या य  होणा  या खचास काय र मा यता
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१७) द. २२ ऑग ट २०१७ रोजी मा हती व तं ान दवसाचे औिच य साधून सारथी
हे पलाईन णाली संदभात आयो जत केले या रा य तर य कायशाळेसाठ  आगाऊ 
घेतलेली र. .६०,०००/- मधून झालेला खच र. .४८,७४०/- साठ  मा यता देवून 
अगाऊ रकमेचे समायोजन करणेसतसेच उप थतांना दे यात  आले या व तू 
कोटेशन न माग वता बाजारातून थेट प तीने खरेद  केले या सा ह याचे बील 
र. .४०,९९८/-  मे इंदू इ फोटेक सो युशन यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 
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वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/१५/२०१७-१८ अ वय े भाग .१६
म ये वसंतदादा पाट ल शाळाचे रंगरंगोट  व नुतनीकरणाची कामे करणकेामी
M/s.SIDDHI ENTERPRISES (S.H.Waghere) िन.र. .२२,३७,०८६/-(अ र  
र. .बावीस लाख सदोितस हजार याऐशी फ ) पे ा १७.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१८,५४,५४४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

वषय .१९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/१३/२०१७-१८ अ वये भाग . 
१४ म ये न वन पे ह गं लॉक बस वणकेामी M/s.SIDDHI ENTERPRISES

िन.र. . २१,००,८३०/-(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे तीस फ ) पे ा १७.१०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१७,४१,५८८/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याचे
अवलोकन करण.े  

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/७/२०१७-१८ अ वय े भाग .२७ 
म य े पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ द तीची 
काम े करणकेामी M/s.SHRIGURU CONSTRUCTION िन.र. .१९,५९,६८८/-
(अ र  र. .एकोणीस लाख एकोणसाठ हजार सहाशे अ याऐंशी फ ) पे ा 
२०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १५,६५,७९१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले
अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२१)  नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल 
अपंग क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना मांक ८ अंतगत २०१७-१८ या 
आिथक वषातील १०४ कु पड त िनःसमथ (अपंग) य ंना दरमहा र. .२५००/- 
माणे सहामाह  र. .१५,०००/- देणसे व याकामी येणारे र. .१५,६०,०००/-

(अ र  र. .पंधरा लाख साठ हजार फ ) चे खचास मा यता देणसे तसेच जाह र 
कटना ारे न याने सन २०१७-१८ या आिथक वषातील ा  होणा-या अजापैक  

पा  लाभाथ ना व कागदप ांचे पुततेनंतर पा  होणा-या लाभाथ ना माहे ए ल 
२०१७ ते माहे माच २०१८ अखेर अथसहा य देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२३)  मनपाचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील पान .७३ अनु .६० अ वये पंपर  

िचंचवड संपुण शहरासाठ  उ च मता तगती माग (HCMTR) वकसीत 
करणे या कामास र. .३००,००,००,०००/- इत या अंदाजप क य र कमेस 
मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता िमळाली आहे. तथा प सन २०१६-१७ 
म ये कामास तरतुद ठेवणेत आली नस यामुळे तसेच सन २०१७-१८ साठ  फ  

र. .१,००,०००/- तरतुद ठेवणेत आली आहे. यामुळे सदर मौजे रहाटणी येथील 
कोकण ेचौक ते काळेवाड  फा यापयत उ च मता तगती मागाम ये (HCMTR) 

र ता वकसीत करणेचे काम हे अंदाजप कातील याच कामाचा एक भाग 
अस यामळेु मौजे रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  फा यापयत 
उ च मता तगती मागाम ये (HCMTR) र ता वकिसत करणेकामी 
अंदाजप कातील “HCMTR या राखीव जागा सावजिनक वाहतुक यव थेसाठ  
DMRC या स यानुसार BRT/मोनेरेल/ ाम यासाठ  वकिसत करण”े या 
लेखािशषावर “शहर वकास आराखडा” या लेखािशषातील एकूण तरतूद  पैक  
र. .९,००,०००,००/- तरतूद सन २०१७-१८ या वषासाठ  उपल ध करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े   

                               
                                                       नगरसिचव                                                        
                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१४६१/२०१७  

दनांक - २९/०९/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  
      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 

 


