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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३२५/२०१७ 
दनांक - २४/०८/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ३०/०८/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

३०/०८/२०१७ 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 रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                                         
     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 – २४ 
 

दनांक - ३०/०८/२०१७                             वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक             
३०/०८/२०१७ 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 १०/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १६/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२) चा       
   सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)   औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  म ये तािसका त वावर कायरत असणारे 

िनदेशक यांना स या सै दांितक मानधन दर ित तािसका र. .७२/- व ा य क 
साठ  र. .३६/- ित तास असे मानधन दले जाते. सदर तािसका दर कमी 
अस यामुळे तािसका िनदेशक िश ण दे यास उ सुक नसतात, प रणामी तािसका 
िनदेशक उपल ध न झालेमुळे व ा याचे शै णक नुकसान होते. या क रता मानधन 
वाढ वणे आव यक आहे. उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय संक ण–

२०१६/ /(१००/१६) तांिश-१ दनांक १७ माच २०१७ अ वये तं िनकेतन (Engg.)

सं था मधील तािसका त वावर ल ा य क/िथअर  क रता १) सै दांितक -
र. .२५०/- २) ा य क - र. .१२५/- माणे तािसका दर िन त केलेले आहेत.
सदर शासन िनणया या धत वर महानगरपािलके या आय.ट .आय. मधील तािसका 
िनदेशकांना मानधन देणेस हरकत वाटत नाह . तर  वर ल माणे तािसका िनदेशकांना 
तािसका दराम ये वाढ करणेकामी तसेच यापुढे तािसका त वावर ल शासन िनणयात 
सुधारणा/वाढ झा यास या माणे तािसका दर लागू करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

   ( द.३०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३६ दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार  मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल
आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे, डा 
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धोरण व सदर आदेशातील अट .१० म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड 
झाले या खेळाडूने सलग २ कंवा १ वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ तरावर 
ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार 

नाह . असे नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क योजना २०१५-१६ व २०१६-१७ चे 
लाभाथ  ३१ खेळाडंू या ा व या बाबत संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  
यांनी तपासणी केली असता ३१ पैक  २१ खेळाडंूनी अज सादर केले आहेत यापैक  १२ 
खेळाडू पा  असा अहवाल डा वभागास दलेला आहे. तावात नमुद १२ पा  
खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१७–१८ चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी

तावात नमुद माणे   येणा-या र. .२३,०१,६००/- (अ र  र. .तेवीस लाख, एक 
हजार, सहाशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

   ( द.३०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या इ े य कायालया या काय े ातील औ णक 
धुर करणासाठ  तीन चाक  तीन र ा टे पो ( डझेल) इंधनावर चालणार  वाहने भा याने 
घेणेकामी िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ अ वये िन वदा र. .६,८०,०००/-
वतमानप ाम ये िस द क न दर माग वणेत आले होते. सदरची िन वदा 
द.२९/६/२०१७ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे. व गंगा 
वयंरोजगार सेवा सं था  यांचे दर ा  झाले आहेत. यानुसार यांचेकडून दर कमी 

क न देणेबाबत द. १३/७/२०१७ रोजी प  दले असता सदर दर कायम ठेवणेत यावा 
असे कळ वले असून यानुसार ित दन ित र ा टे पो र. .६५०/-  इतका दर 
वकृत करणेत आला असून याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेवून कामाचा 

आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४)  नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा
ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेत येते. तावात नमदू माणे
ी. महेश नानासाहेब वाघ या लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले असून यांना

एकुण र. .१,००,०००/- (Back and Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व 
याक रता येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2015-16 कर ता उ ान वभागाचे अ, 

ब, व फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  लॉन मोअर खरेद  
करणेकामी मे.एकदंत ई युपमट ा.िल. कोटेशन नोट स र. .1,95,807/- (अ र  र. .एक 
लाख पं या नव हजार आठशे सात फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (0.31% ने कमी)
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/2/का व/1755/2017 

द.22/08/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .६)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2015-16 कर ता उ ान वभागाचे अ, 

ब, व फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  श कटर खरेद  
करणेकामी मे.एकदंत ई युपमट ा.िल. कोटेशन नोट स र. .1,80,000/- (अ र  र. .एक 
लाख ऐंशी हजार फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (0.84% ने कमी) कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/2/का व/1756/2017 द.22/08/2017 अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७)  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/५/२०१६-१७ अ वये राधाकृ ण 
मं दर  उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे. तावरे फॅसीलीट  मॅनेजमट स हसेस या 
ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ४,०४,४००/-  (अ र  
र. . चार लाख चार हजार चारशे फ ) पे ा ३१.०५% ट के कमी दराने वकृत 
करणेत आली असुन सदर कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद
पा ातातील हायिसंथ (जलपण ), कॅ टस, लॅ ट क व कचरा इ याद   काढून १ वष 
कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणेकामी ई-िन वदा नोट स . १/२०१७-१८
अ वये अ. . ३“ब”, “क”व “ड” े य कायालयाचे काय े ातील मुळा नद पा ातील
हायिसंथ (जलपण ) काढणेचे वाकड पुल ( ुतगती माग) ते बोपखेल पयत(म.न.पा. 
ह तील मुळानद चे संपुण पा ) चे कामासाठ  ा  झाले या ३िन वदांपैक  मे.साई 
ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६, सुरत ट,म सद (पु.) मुंबई ४००००९ यांनी

म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ४,४८,२००/- साठ  र कम पये ४,४८,२००/-
(AT PAR)  (अ र  र कम पये चार लाख अ ठेचाळ  सहजार दोनशे फ ) हा दर
सवात कमी अस याने याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी
नद पा ातातील हायिसंथ (जलपण ), कॅ टस, लॅ ट क व कचरा इ याद   काढून १ वष 
कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स . १/२०१७-
१८ अ वये अ. .१ “अ”, “ब”, “क” व “ड” े ीय कायालयाचे काय े ातील पवना 
नद पा ातील हायिसंथ (जलपण ) काढणेचे सांगवडे कवळे पुल ते दापोड  (म.न.पा. 
ह तील पवना नद चे संपुण पा ) कामासाठ  ा  झाले या ३ िन वदांपैक  मे.साई 
ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६, सुरत ट, म सद(पु.) मुंबई ४००००९यांनी 

म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये २४,९३,१००/- साठ  सादर केलेला 
र. .२४,९३,१००/- (AT PAR) (अ र  र कम पये चो वस लाख या णव हजार शंभर 
फ ) हा दर सवात कमी अस याने याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी
नद पा ातातील हायिसंथ (जलपण ), कॅ टस, लॉ ट क व कचरा इ याद   काढून १ वष 
कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स . १/२०१७-
१८ अ वये अ. .२ “फ” व “इ” े य कायालयाचे काय े ातील इं ायणी नद  पा ातील
हायिसंथ (जलपण ) काढणेचे आय.ट .पाक,िनघोजे पुल ते डुडुळगाव मशानभुमी समोर ल 
बंधारा पयत (म.न.पा. ह तील इं ायणी नद चे संपुण पा ) कामासाठ  ा  झाले या 
३ िन वदांपैक  मे.साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६, सुरत ट, म सद(पु.)
मुंबई ४००००९ यांनी म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ९,९६,५००/- साठ  र कम
पये ९,९६,५००/- (AT PAR) (अ र  र कम पये नऊ लाख शहा णव हजार पाचशे

फ ) हा दर सवात कमी अस याने याकामी यांचेशी करारनामा क न  कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/११/२०१६-१७ भाग .१९ वा हेकरवाड , 

कवळे मशानभूमी येते वेट ंगशेड बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.Sachin 

Shamrao Dhekane & Asso. िन.र. .९,२४,३६१/-(अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार 
ितनशे एकस  फ ) पे ा १३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,९५,०४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

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

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३२५/२०१७  

दनांक - २४/०८/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


