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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/८२५/२०१७ 
दनांक – १५/०४/२०१७ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - १९/०४/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१९/०४/२०१७ 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 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ५ 
दनांक - १९/०४/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

१९/०४/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 १)   दनांक ३१/०३/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १) 
      चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 २)   दनांक ०५/०४/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २) 
      चा सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 

वषय .१)   मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .32/2016-17 कर ता मनपाचे िनगड  
मशानभूमी उदयानाम ये तैवान लॉन लावून िमळणेकामी मे.भैरवनाथ 
वं.से.सह.सं.मया. यांच े कोटेशन नोट स र. .1,86,967/- (अ र  र. .एक लाख 

शहाऐंशी हजार नउशे सदूस  फ ) -21.34 % ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश, उदयान/6/का व/57/2017 द.8/03/2017 अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)    मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/८०/६८/२०१६-१७  अ वये  से टर . 
10 व से. .12 टाक  व नपाणीपुरवठा होणा-या भागात वतरण निलका टाकणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.जय गणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम 
.४१,९२,१५९/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख या नव हजार एकशे एकोणसाठ 

फ ) पे ा ७.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४०,९३,६४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यां या बरोबर  करारनामा क न 
घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  



3 
 

 
 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महापािलका साव क िनवडणूक–2017 कर ता 
हड यो िच ीकरण करणेकामी अ प मुदत  ई िन.सु. .73/2016-17 अ वये लघु म 

िन वदाकार मे. राहुल फोटो हड ओ काळेवाड  यांचे ित हड ओ कॅमेरा, दोन 
कॅमेरामनसह,कॅमेरा शुट ंग घेऊन कॅसेट व पात सीड ज पाह यासाठ  32 इंची 
TVसेट सव साधनांसह इ. ित दन र. .1258/- ित दन हे अंदाजप क य दर 
र. .2200/- पे ा लघु म अस यानेमा.आयु  सो. यांचेकड ल द.18/01/2017 

 रोजी या तावा वये मा यता दलेली आहे. मे. राहुल फोटो हड ओ काळेवाड  
यांचेकडुन याकामी करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. 
तर  उपरो  माणे  केले या  कायवाह स व मे. राहुल फोटो हड ओ काळेवाड   यांनी 
साव क 2017 क रता केले या हड ओ िच ीकरणचे य  कामकाजा माणे 
येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .४)  तावात नमूद के या माणे पुलांच े Condition Surveywith NDT क न अहवाल 

सादर कर यासाठ  मे. सी. ह .कांड क स. ा.िल. यांना हॅर स ज (जुना) यासाठ  र. . 

४,००,०००/- + सेवाकर  इतका खच अपे त आहे. सदरचा खच जे.एन.एन.यू.आर.एम. या 
लेखािशषाखालील मंुबई पुणे र ता दापोड  हॅर स ज येथे उ डाणपुल बांधणे या 
अंदाजप क य पान . ६२३ अ. . ९ यावर करता येईल यासाठ  सन २०१६-१७ च े

अंदाजप कात र. . ६.५० कोट  इतक  तरतुद कर यात आलेली आहे. तसेच सदरच ेकाम 

तातड चे व वशेष व पाचे अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 

५(२) (२) नुसार थेट प दतीने करारनामा ‘न’ करता या े ातील त  क लटंट मे. 

सी. ह . कांड क लटंट ा.िल. यांना देणेबाबत वचार करणे. 
( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .५) औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  येथ े िश णा याना िश ण 
देणेक रता  तावात नमूद केले या अ. .०१ ते ०५ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन 
ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दावा . 

११६५१/२०१६ दाखल केलेला आहे. तावात नमूद अनु. .०१ ते ०५ मानधन 
िनदेशकांना म.ेउ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल दावा .११६५१/२०१६ 
नुसार मे.उ च यायालय यांचे अंतर म आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा 
स लागार यां या अिभ ायानुसार द.१८/१०/२०१६ रोजी एक दवस सेवाखंड 
देवून दनांक १९/१०/२०१६ ते १८/०४/२०१७ पयत सहा म हने कालावधीकर ता 
दरमहा र. .२०,०००/- (अ र  र. . वास हजार फ ) मानधनावर हंगामी 
ता पुर या व पाची नेमणूक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/दफनभूमी चे 
ठकाणी व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय 
वभागामाफत िन वदा नो टस .१२-२०१२/१३ िस द करणेत आली होती.  
यानुसार पा  ३६ सं थांना मशानभुमी/दफनभुमीचे ठकाणी ८ तासासाठ  

र. .३०९/- ित दन ित काळजीवाहक या दराने व ०५ धमादाय सं थांकड ल 
काळजीवाहकांना र. .७,०७९/- दरमहा या दराने ३ काळजीवाहक पुर वणेचे काम 
दे यात आले होते.  सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ रोजी संपु ात आ याने 
कायरत ४१ सं थाना/ठेकेदारांना दनांक ०१/०१/२०१७ ते दनांक ३१/०५/२०१७ 
पयत अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .५५,७०,०९७/- (अ र  र. . पंचाव ण लाख स र हजार 
स या नव फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .७) मा.सह यव थापक य संचालक पुणे महानगरप रवहन महामंडळ यांनी प  

ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ./४४४/ द.२६/०९/२०१६ अ वये सन २०१५-१६ म ये दे यात 
आले या व वध कार या सवलती या दरातील पासेसपोट  र. .२१,५०,११,२१४/-ची 
मागणी केली असुन यापोट  आगावू व पात र. .१८,००,००,०००/- मा. थायी सिमती 
ठराव ं .१५९४८ द.०५/०४/२०१६ च ेठरावा माणे यापुव च अदा कर यात आली आहे. 
मा.आयु  यांच ेकड ल दनांक १८/३/२०१६ च ेमा य तावा नुसार र. . २,३७,८०,८८७/-

व वध कारच े पासेस पोट .मा. थायी सिमतीच े उमेद मा यतेवर समायोजन 

कर या या अट स अधीन राहून अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .८) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२३/२०१६-१७  इ े य 

कायालयांतगत उ ाने सुशोिभकरणासाठ  रोपे खरेद  व नुतणीकरण करणकेामी मे. 
अथव वयं.आ ोिगक सेवा.सह.सं था मया यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय 

दर. .१,९२,९३५/- (अ र  र. .एक लाख या नव हजार नऊशे प तीस फ ) 
अंदाजपञ कय दरानुसार या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 

उदयान/६/का व/७१/२०१७  द.९/०१/२०१७ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील र ते,गटस यांची दैनं दन साफ 
सफाई होणे नाग रकांचे आरो याशी संबंधीत असुन सदर साफसफाई न झा यास 
नाग रकांचे आरो यावर वपर त पर णाम हो याची श यता नाकारता येत नाह . 
सदरचे काम बंद करणे उिचत होणार नाह . सदर कामाची न वन िन वदा कायवाह  
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सु  असुन यास काह  अवधी लागणार आहे. तर  स थतीत कायरत असले या 
६८ ( वंयरोजगार/बेरोजगार) सं थाकडून ६ े ीय कायालयाच े काय े ातील 
र ते/गटस साफसफाईसाठ  कायरत असले या तावात नमुद ९२५ कामगारांचे 
कामास द.१/४/२०१७ पासून ४ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होवुन 
नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत या पैक  जी या थम होईल या 
कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस स ाचा कमान वेतन दर र. .१२,३९२.४२ माणे 
९२५ कामगारांचे मािसक खच र. .१,१४,६२,९८९/- नुसार ४ म हने कालावधीसाठ  
र. .४,५८,५१,९५६/-च ेअपे त खचास, यांचेशी मुदतवाढ कालावधीचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यास तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील ३६ पैक  नजीकचे २ माशानभूमी/ 
दफमभूमी येथे २४ तास ७ काळजीवाहक ती दन ( सा ा, सु ट  सह) 
पुर वणे या तावात नमूद १-१८ सं थानी सादर केलेले दर वकृत करणे, 

यानुसार सं थाची ०२ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस, 

यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व या कामी रा य शासन 
िनणयानुसार दर ०६ म ह यांनी कामगारांचे कमान वेतन दराम ये वशेष भ याचे 
होणा-या वाढ सह येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११)  मनपाचे वाय.सी.एम. णालयातील ओ.ट . वभागाक रता आव यक असणारे 
शॅडोलेस लॅ प खरेद कामी  िस द करणेत आले या  ई- िन वदे माणे मे. Shree 

Hospital Equipments या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. ाईम स जकल ऍ ड 

फामा युट कल यांनी सादर केलेले लघु म र. .२,३८,७५०/- नुसार ३ नग 

खरेद कामी र. .७,१६,२५०/- साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन 
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 वषय .१२) न वन भोसर  णालयाक रता आव यक X-ray View Box खरेद कामी  िस द 

करणेत आले या  ई- िन वदे माणे मे. Sarita Surgical Works  या कंपनीचे अिधकृत 

व े ते मे. ओम ए टर ायजेस यांनी सादर केलेले  X-ray View Box लघु म दर  

ती नग ४४००/- एकुण १५ नग साठ  करारनामा क न व अनामत र कम 
घेऊन येणारे र. .६६०००/- (अ र  र. . सहास  हजार फ ) चे खचास मा यता 
देणबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 



6 
 

 
 

 

वषय .१३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  क पाकर ता Smart City Proposal 

तयार करणेकर ता क  शासनाकडून shortlist  करणेत आले या याद तील ा  RFP 

नुसार मे. Crisil Risk and Infrastructure Solution Limited यां या लघु म दरा नुसार 
र. .५५,००,०००/- + सेवा कर र. .८,२५,०००/- ( कंवा GST लागू झालेस य  येणार  

र कम) एकूण र. .६३,२५,०००/- दर वकृतीस आ ण खचास व यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १९/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध वभागामाफत िन वदा िस द के या 

जातात. िन वदा संचाची कंमती/दर याबाबत महारा  शासन, उ ोग उजा व 
कामगार वभाग शासन िनणय . भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ 
द.३० ऑ टोबर २०१५ चे प रप कातील ६.८ प रिश  ८ नुसार िन वदेची 
कंमत/शु क वाढ केली आहे. यानुसार भांडार वभागाने सव वभागांची एकाच 
कारचे िन वदा संच दराबाबत मा. थायी सिमती ठराव .१५८५७ द.२९.३.२०१६ 

अ वये मा यता घेऊन इकड ल वभागाचे आदेश . मभा/१/का व/२९/२०१६ 
द.१२.४.२०१६ अ वये दरवाढ लागू कर यात आलेली होती ती खालील माणे. 

प  ‘क’ 
अ.  
 

तपिशल (कामाची 
एकूण र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन 
िनणयानुसार दर 

द.१७.१०.१३ 
चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच 
दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 

ता वत 
वा षक दरवाढ 

1 र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

2 र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

3 र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

4 र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

5 र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 

6 र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 
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7 र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

8 र. . १ कोट  ते २ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

9 र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

10 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

11 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

12 र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

            वर ल माणे मा य झाले या ठरावाला मा. थायी सिमती ठराव .१६२५६ 
द.१७.५.२०१६ अ वये “शासन िनणय द.३० ऑ टोबर २०१५ नुसार वर ल ठराव 
भांडार वभागामाफत सा ह य खरेद साठ  असून तो वकास कामा या िन वदांना 
लागू न करता वकास कामा या िन वदांना फॉम फ  ह  पुव याच दरानेलागु 
करणेस मा यता देणेत येत आहे” असा मा.सद य पार त ठराव संमत झालेला 
आहे. मा. थायी सिमती ठराव .१५८१७ द.२९.३.२०१६ माणे तसेच इकड ल 
वभागाचे आदेश .मभा/१/का व/२९/२०१६ द. १२.४.२०१६ िनगत करणेत 
आलेले आहे. आदेश िनगत केलेनंतर वर ल ठरावाम ये दु ती करणेसाठ  
मा.सद य ठराव झालेला आहे. मा.सद य ठराव . १६२५६ द. ११.५.२०१६ माणे 
जर अंमलबजावणी करावयाची अस याने यास मा.मुलेप वभागामाफत दले या 
अिभ ाया माणे पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  यावी लागेल आदेश 
.मभा/१/का व/२९/२०१६ द. १२.४.२०१६ हा आदेश र  क न न याने आदेश 

िनगत करणे आव यक आहे. 
 

प  ‘ ब’ ( वकास कामासाठ ) 
अ.  तपिशल (कामाची एकूण 

र कम) 
द.१७.१०.१३ 
चे आदेशा 
माणे 

िन वदा संच 
व  दर 

ता वत वा षक दरवाढ 
( ती वष  १०% माणे) 
द.१.४.२०१७ पासुन लागु 

सन २०१६-१७ 
क रता दरवाढ 

१  र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

२००/- -- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

३००/- -- -- 
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३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

५००/- -- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

७५०/- Yearly increase 10% १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

१,०००/- Yearly increase 10% १००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

१,५००/- Yearly increase 10% १००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

२,०००/- Yearly increase 10% १००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ कोट  ३,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- Yearly increase 10% १००/- 

 
प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद  ) 

अ.  तपिशल (कामाची 
एकूण र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन िनणयानुसार 
दर 

द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच दर 

तावीत 
करावयाचे 
िन वदा संच 
दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/- Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 
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८ र. . १ कोट  ते २ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

             
            वर ल माणे को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढ प  ‘ब’ ( वकास 

कामासाठ ) व प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद ) माणे करणेत आलेली 
अस याने सदर दरवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/०४/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 

पुर वणेकामी    ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 

दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होत.े याम ये कामगारांचे वेतन व भ  े

र. .१,६९,४६,६१२/-+ सेवाशु क र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८१.५०% कमी दराने (र. . 
३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” 
े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 

कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेसमा. थायी सिमती 
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ठराव ं .१७१०५ दनांक ६/९/२०१६ अ वये मा यता िमळाली आहे.  सदर कामाची 
मुदत द.२/१/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  स या सं थेमाफत ५६ 
वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे.  
याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने 
कालावधी लागणार आहे.  यामुळे म.े सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. 
सं था मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ३/१/२०१७ ते दनांक ३०/०४/२०१७ 
अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या पैक  जे थम पुण होईल 
या कालावधीपयत नेमणूक करणेसमुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाज े

र. .७०,७७,४००/- (अ र  र. .स र लाख स याह र हजार चारशे फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/०४/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आरो य वभागास आव यक ४.५ घन िमटर 
मता बी स कंटेनर म.न.पा. ॉ ग/ डझाईन/ पेिश फकेशन/नमु या माणे 

खरेद  कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सुचना .१३/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन पाच िन वदा 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये म.े मतल इं जिनअर ंग व स, 
पुणे यांच े ४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर एकूण-७५ नग (बाब .१) 
सा ह यासाठ  र. .३६,२४,७५०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाच े

आरो य वभागाकर ता ४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर खरेद  करणे 
आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २४.४८% ने कमी 
अस याने सदरच ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/०४/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१७) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स . 19/2016-17 कर ता  मनपाचे 
दुगादेवी उदयान येथे एफ.आर.पी. टॉयलेट लॉक पूर वणे  व बस वणेकामी मे. 
अ वल फायबर लास  कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र .र. .एक लाख 
अ या णव हजार फ ) पे ा -34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश, उदयान/4/का व/09/2017 द.09/01/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक १९/०४/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१८) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .14/2016-17 कर ता  मनपाचे 

दुगादेवी उदयान येथे एफ.आर.पी. टॉयलेट लॉक पूर वणे  व बस वणेकामी 
मे.अ वल फायबर लास  कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र  र. .एक लाख 
अ या णव हजार फ ) पे ा -34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
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आदेश उदयान/4/का व/10/2017 द.09/01/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक १९/०४/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साविञक िनवडणूक फे ुवार  २०१७ म ये होणार 
आहे. मा.रा य िनवडणूक आयोगाने द.८ डसबर २०१६ चे प ा वये मनपा 
ह तील मतदारांची मतदानाबाबत मो या माणावर जनजागृती हावी यासाठ  
महापािलकेने सव सार/ िस द  यं णांचा अवलंब क न जनजागृती करणेबाबत 
कळ वले आहे. तदनुसार महापािलकेने शहराम ये व ग ती या ठकाणी तसेच 
झोपडप ट म ये पथना ये सादर करणे, ले स व होड ग लावण,े म हला बचत 
गटां ारे मतदार जनजागतृी करणे, महा व ालयीन व ा या या व ृ व पधा घेणे, 

कामगारांचे मेळावे घेणे, ये  नाग रक संघ व घरकुल वािसयांचे मेळावे घेणे, 

शहरातील गॅस  वतरका ारे मतदान करणेबाबतचे टकस वतर त करणे, मॅरेथॉन 
पधा व सायकल रॅली पधा आयो जत करणे, र ास टकस लावणे, रे डओ 

िमच , वृ प ,े सोशल िमड या, ऑड ओ हड ओ लप यां यामाफत चार करणे इ. 
उप म राबवून जनजागृती करणेबाबत मो या माणावर काय माचे आयोजन केले 
आहे. सदर काय मां या अनुषंगाने तातड या होणा-या खचासाठ  अंदाजे र. . 
८१,३६,५००/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख छ ीस हजार पाचशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/०४/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .२०)  तावात नमूद माणे अमृत योजना या लेखािशषाकर ता सन २०१६-१७ च े मुळ 

अंदाजप कात र. .४० कोट  तरतूद केलेली असून मा हती व तं ान वभागाने २०१६-१७ 

च े सुधार त अंदाजप क र.र.२४ कोट  ३५ लाख रकमेच े लेखा वभागाकडे सादर केलेले 

आहे. सबब र. .४० कोट  मधील र. .१५ कोट  तसेच सन २०१६-१७ च ेमुळ अंदाजप कात 

कज िनवारण िनधी या लेखािशषावर र. .५ कोट  तरतूद केलेली असून यातून र.र.३ 

कोट  ५० लाख वग क न अशा कारे एकूण ४५ कोट  पये नगररचना वभागाकडे 

भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर वग कर यात आलेले आहेत. मा.आयु  यांचेकड ल 

आदेश मांक लेखा/०६/का व/२७२३/२०१७ दनांक २४/१/२०१७ अ वये सन २०१६-१७ चे 
अंदाजप कात र. .४५,००,००,०००/- (अ र  र. . पंचेचाळ स कोट  फ ) नगररचना व 

वकास वभागाकड ल “भूसंपादन िनधी” या लेखािशषावर वग करणेत आले या 
अस याने रकम े वषयीचे ितवृ  मा. महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .२१) वृ  संवधन  वभागाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-१८ च े

वा षक अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. मा.वृ  ािधकरणांने सभा ठराव 
.१४ दनांक २८/११/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे.  सन २०१६-२०१७ या 

६ म ह यातील य  जमा व खचा या व ६ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे 
र कम नमूद केले या आहेत. सन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क  

र. .१७,६८,९१,०००/- चे व सन २०१७-२०१८ चे मूळ अंदाजप क 

र. .१७,६१,५६,०००/- यास मा यतेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.    

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व 
व छता हे काम मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचेकडुन (स हस कॉ ॅ ट प दतीने) 
यांची वत:ची अ याधुिनक उपकरण,े रसायने व मनु यबळाचा वापर क न तां क 

प दतीने (Mechanized Cleaning) साफसफाई व व छता क न घेणेकामी न वन 
ई-िन वदेची कायवाह  पूण होईपयत झाले या करारना यास अिधन राहून 
मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांचेकडून क न घेणेकामी अंदाजे चार ते पाच म हने  

कंवा न वन ई-िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत कमान वेतन कायदा दरा माणे 
मनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक 
लागणार  उपकरणे, रसायने व त सम ्  बाबींसाठ  लागणा-या खचाम ये वाढ न 
करता क न घेणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३)  मनपाचे आरो य वभागास ई.िन वदा सुचना मांक.४८/२०१६-१७ अ वये ा  

लघु म िन वदाकार मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे १५०० िल. साय यु ीन ५% 
EW चे एकूण दर र. .२९,१०,०००/- हे मनपा अंदाजप क य दर 
र. .२९,२५,०००/- पे ा ०.५१% ने कमी अस याने ते वकृत क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेकामी यांचेबरोबर करारनामा करणेस  व येणा-या खचास  
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४) साव क िनवडणूक 2017 कर ता मनपा या व ुत वभागासाठ  व वध कारचे 
व ुत सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा सुचना .28/2016-17 अ वये ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.श  फ सस 
ा.िल. यांचे दर प कातील बाब .1 या सा ह याचे दर र. .5,01,000/- मे. हायटेक 

इले क स यांचे बाब .5 व 6 या सा ह याचे दर र. .15,41,500/- व मे. 
ाईटशाईन असोिसएटस यांचे बाब .3 व 4 या सा ह याचे दर र. .2,13,600/- व 

मे.सुरज वचगेअर कंपनी यांचे बाब .2 व 7 या सा ह याचे दर र. .5,20,800/- 

असे एकूण  1 ते 7 बाबींचे दर र. .27,76,900/- चे दर साव क िनवडणूक 2017 चे 
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तातड चे कामाचे अनुषंगाने वकृतीस मा.आयु  सो. यांनी द.25/01/2017 अ वये 

मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत केला आहे. सदर माणे केले या कायवाह स व र. .27,76,900/- या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) साव क िनवडणूक 2017 कर ता आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई िनसु .  
43/2016-17 अ वये लघु म िन वदाकार 1) मे जयगणेश ऑफसेट यांचे एकूण 54 

बाबी र. .8,82,201/- २) मे आिशष एंटर ायजेस यांचे एकूण 50 बाबी र. .9,08,100 

3)  मे.गणराज ंटस यांचे एकुण बाबी 60 साठ  एकुण र. .9,29,025/- 4) मे.अमृत 
मु णालय, यांचे एकुण बाबी 10 साठ  एकुण र. .9,70,722/- असे एकुण 174 बाबी 
साठ  एकुण र. .36,90,048/- (अ र  र. . छ ीस लाख न वद हजार अ ठेचाळ स 
फ ) च ेखचास  मा आयु  सो. यांनी द 27/1/2017 अ वये मा यता दलेली आहे. 
यानुसार सदर पुरवठाधारकाकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला आहे. सदर माणे केले या कायवाह स व र. .36,90,048/- या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/१/२०१५-१६ अ वये पंपर  येथील 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार करणे (ब) मुर स 
बस वणेकामी मे.कला सं कार आट टुड ओ िन.र. .२,९७,७१,८४४/- (अ र  दोन 
कोट  स या नव लाख ए काह र हजार आठशे च वेचाळ स फ ) पे ा ०.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,११,०४,१३४/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२७) मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन 2017-18 या आिथक वषाकर ता 
आव यक मनपा नमु या माणे ंटेड िमळकतकर बले छपाई क न खरेद बाबत 

म यवत  भांडार वभागाने ई िन वदा सु. .61/2016-17 अ वये मे. वशाल 

एंटर ायजेस रहाटणी यांचे लघु म दर ती नग र. .0.99/- माणे  नोट स छपाई 
कामी एकुण र. .9,30,600/- म ये खरेद  करणेस मा.सहा यक आयु  भांडार यांनी 
मा यता दलेली आहे. मे. वशाल एंटर ायजेस रहाटणी यांचेकड ल लघु म दर 
एकुण र. .9,30,600/- म ये छपाई क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२८)  साव क िनवडणूक 2017 कर ता मे ह .एम.िशंदे, पंपळे गुरव यांचे कड ल बाब ं  
13 ई-िन.सु. .28/2015-16 अ वये ा  लघु म मंजुर दरानुसार मनपा साव क 
िनवडणुक 2017 क रता जन जागृतीकामी आवाहन प कांची मनपा  नमु या माणे 
छपाई ट या ट याने ित शेकडा 95/- माणे एकुण 14000 शेकडा  एकुण 
र. .13,30,000/- म ये खरेद  करणेस मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल 
द.21/1/2017 व 8/2/2017 रोजी या ता वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे 
ह .एम.िशंदे, पंपळे गुरव यांना साव क िनवडणुक 2017 क रता जन जागृतीकामी 
आवाहन प कांची मनपा  नमु या माणे छपाईकामी पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२९)  नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना 
.६ अ वये मनपा ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत 

सन-२०१६-१७ म ये जा हर कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  

तावात नमूद एका लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. यानुसार ी. 
िशवहर  पांडुरंग गायकवाड या लाभाथ स एकुण र. .१,०००००/-(Back and 

Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/३७/२०१६-१७ अ वये  भाग .7    
च-होली वडमुखवाड  येथे न वन वकसीत होणा-या भागात ठक ठकाणी 
पाईपलाईन टाकणेकामी (2016-17) मे. पी. ह . देशमुख िन वदा र कम 
.३२,२१,०४८/- (अ र  र. .ब ीस लाख एकवीस हजार अ ठेचाळ स  फ ) पे ा 

६.१३% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,७४,७७७/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/२७/२०१६-१७ अ वये  देहू र ता 
प रसरात वतरण निलका टाकणेकामी  मे. संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम 
.५५,८७,९६०/- (अ र  र. .पंचाव न लाख स याऐंशी हजार नऊशे साठ फ ) 

पे ा ५.५०% कमी  दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५५,४४,६५३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 



15 
 

 
 

या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३२) वाय.सी.एम. णालयाक रता आव यक Bedside Locker 40 Nos  खरेद  करणेकामी 

Fab-o-weld Engineers कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.ओम ए टर ायजेस यांनी ई- 
िन वदा सुचना .११/२०१६-१७  कर ता सादर केलेले लघु म दर ती नग 
र. .३५००/-साठ  यांचे समवेत द.५/१०/२०१६ रोजी झाले या करारना यास 

अिधन राहुन व अनामत र कम घेऊन येणारे र. .१,४०,०००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात पशुज म िनयं ण काय म राब वणेकामी उपल ध 

सं था मे.सोसायट  फॉर िनमल ोटे शन, को हापूर या सं थेस यापुव  केले या 
करारना यातील अट  व शत स अिधन राहुन  पुव चेच दराने हणजे र. .६४९ ित 
केस(नर/माद ) माणे न वन ई-िन वदा या पुण होऊन न वन सं थेची 
नेमणुक होईपयत मुदतवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात पशुज म िनयं ण काय म राब वणेकामी उपल ध 

सं था मे. पपल फॉर िनमल, पुणे या  सं थेस यापुव  केले या करारना यातील 
अट  व शत स अिधन राहुन  पुव चेच दराने हणजे र. .६४९ ित केस(नर/माद ) 
माणे न वन ई-िन वदा या पुण होऊन न वन सं थेची नेमणुक होईपयत 

मुदतवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५)  मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .६६/४/१६-१७  च-होली ७ दाभाडेव ती ते 
च-होली गावठाण ३० मी ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी मे.अजवानी इं ा. 
ा.ली. िन.र.  ४,६६,११,१२८/- (अ र  र. .चार कोट  सहास       लाख अकरा हजार 

एकशे अ ठावीस फ )  पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  
र. .४,१६,००,४३२/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदरा 
म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक-राह ल या अट स  अिधन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागातील कामाचा याप पहाता 
मागील 3 मह यात मानधनावर जे कमचार  (वाहनचालक) नेमलेले आहेत यांची 
मुदत द.04/04/2017 रोजी संपु ात आलेली आहे. तावात नमुद उमेदवारांना 
यांचे नावापुढे नमुद पदावर व नमुद मानधनावर 1 दवस सेवा खंड त क न 
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यांना पुढ ल 1 म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३७) यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ म ह यात 

मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.२९/०३/२०१७ रोजी 
संपु ात येत अस याने तावात नमुद केले या पदांसाठ  दश वले माणे िनयु  
केलेले मानधनावर ल टाफनस (ANM)  यांना वशेष बाब हणून 
द.०५/०४/२०१७ पासुन द.०४/०५/२०१७ पयत पुढे १ म हना कालावधीसाठ  
मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३८) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये र ज ार-१९ व हाऊसमन-५४ या 

पदांसाठ  आले या अजानुसार मुलाखत/लेखी प र ा घेवुन िनवड सिमतीने 
िशफारस केले माणे तावा सोबत जोडले या याद मधील र ज ार-८ व 
हाऊसमन-१३ यांना द.०७/३/२०१७ ते द.२/९/२०१७ पयत सहा म हने (१८० 
दवस) या कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक ीत मानधनावर नेमणूक देणेत 
आली अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३९) यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर असलेले कमचार  

यांची मुदत द.०५/०३/२०१७ रोजी संपु ात येत अस याने तावातील प  

‘अ’म ये नमुद केले या मानधना माणे व वध-१४ पदांवर ल कमचार  यांना वशेष 
बाब हणून द.०६/०३/२०१७ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न द.०७/०३/२०१७ 
पासुन द.०६/०५/२०१७ पयत पुढे २ म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ स काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर १ म ह यासाठ  

र ज ार-९  व हाऊसमन-३३ या पदांना वशेष बाब हणून द.०६/०२/२०१७ 
रोजी १ दवस सेवा खंड त क न द.०७/०२/२०१७ पासुन द.०६/०३/२०१७ पयत 
पुढे १ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४१) यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ म ह यात 

मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.०३/०४/२०१७ रोजी 
संपु ात येत अस याने तावातील प  ‘अ’म ये नमुद केले या पदांसाठ  
दश वले माणे िनयु  केलेले मानधनावर ल टाफनस (GNM) यांना वशेष बाब 
हणून द.०४/०४/२०१७ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न द.०५/०४/२०१७ 

पासुन द.०४/०५/२०१७ पयत पुढे १ म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ स काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४२) यशवंतराव च हाण मृित णालयातील स ा कायरत असलेले मानधनावर ल 

व वध (न वन) पदांवर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत 
द.०७/०४/२०१७ रोजी संपु ात येत अस याने वर ल पदांना वशेष बाब हणून 
द.०८/०४/२०१७ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न द.०९/०४/२०१७ पासुन 
द.०८/०५/२०१७ पयत पुढे १ म हना मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत १८ मा यिमक 
व ालये कायरत आहेत. या व ालयातील इय ा ५ वी व ८ वी या व ाथाना 
काँलरिशप प र ेतील य  पेपर व यात वचारले जाणारे  यांचा सराव 

होणेसाठ  संच खरेद  करणेसाठ  कोटेशन नो टस िस द क न दर प के 
माग वणेत आली होती. यानुसार ३ कोटेशन ा  झाले या कोटेशन म य चैताली 
काशन पुणे यांचे दर १८०/- ित संच असुन यावर १५% सवलत देऊन 

र. .१५३/- असा असुन तो सवात कमी दर ा  झालेला आहे. यानुसार चैताली 
काशन यांनी सराव प का संचाचा पुरवठा केलेला आहे. इय ा ५ वी ेरणा 

आदश  सराव प का (पेपर १ व २) ३६ संच ित दर र. .२४०/- माणे 
र. .८,६४० तसेच इय ा ८ वी ेरणा आदश सराव प का (पेपर १ व २) ४३० 
संच ित दर र. .१८०/- माणे र. .७७,४००/- असे एकुण ८६,०४०/- मधुन र. . 
१५ सवलत र. .१२,९०६/- वजा जाता र. .७३,१३४/- या बलाची मागणी चैताली 
काशन यांनी दनांक ३/३/२०१७ अ वये केलेली आहे.   तर  मा यिमक 
व ालयांचा वचार करता र. .७३,१३४/- खच झालेला आहे. चैताली काशन यांना 
बील अदा करणे आव यक आहे. सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४४)  मा यिमक िश ण वभागाकड ल काँलरिशप पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य 
पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ बालभारती पुणे यांनी इ.५ वी 
व ८ वी या एकुण ११७ संचाकर ता दनांक ७/१०/१६ रोजीचे आगाऊ देयक 
.२१६०००७ अ वये र कम .३६,३१८/- मधुन वजा वटाव र. .५,४४८/- वजा 

जाता र. .३०,८७०/-(अ र  र. .तीस हजार आठशे स र फ ) आगाऊ मागणी 
केली होती.   यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आ. .मा य/िश/३/का व/२९५/१६ 
दनांक ४/११/१६ अ वये र. .३०,८७०/- (अ र  र. .तीस हजार आठशे स र 
फ ) मा.संचालक पा यपु तक मंडळ पुणे - ४ यांना आगाऊ अदा करणेत आली 
होती. या माणे महानगरपािलके या १७ मा यिमक व ालयास सन २०१६–१७ 
म य काँलरिशप पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन पु तके िमळालेबाबतची 
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            पोहोच घेणेत आली अस याने काँलरशीप पु तके खरेद कामी झालेला य  खच 
र. .३०,८७०/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                                       
नगरसिचव 

                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/८२५/२०१७  
दनांक - १५/०४/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 


