
1 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२३९/२०१७ 
दनांक – २९/०७/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०२/०८/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०२/०८/२०१७ 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 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 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २० 
 

दनांक - ०२/०८/२०१७                      वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
०२/०८/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
दनांक १९/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) चा 
सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
वषय .१)  शालेय पोषण आहार सन २०१६-१७ योजने अंतगत थ कत अनुदान र कम ा  

झालेली नसलेने सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील अखेरचे िश लक र कमेतून 
र. .१,५०,००,०००/- तरतूद वग करणे व न वन वतं  लेखािशष िनमाण करणसे 
मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

( द.०२/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

 वषय .२)  सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अंदाजप क २ महसुली जमा खच सन २०१७-१८ 
पान . १२२ व पान . १२३  अनु मांक ५०  मा हती व तं ान वभागाकडे (अ. . 

१२ वर) िसट  ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office) नवीन लेखािशष 
िनमाण क न यावर  र. .३,००,००,०००/- तरतुद करणे व यासाठ  पान .१२४ व 
१२५, अनु मांक ११ लेखािशष माटिसट  अंतगत Initative IT Back Bone 

Infrastructure  र. .५०,००,००,०००/- मधून र. .३,००,००,०००/- चे वभागांतगत 
वग करण महसूली अंदाजप कातून महसूली अंदाजप कात मुंबई ांितक मनपा 
अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ मधील तरतुद .२ (१) नुसार 
वग करणेस मा यता देणेकामी मा. महानगरपािलका सभकेडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करण.े 

( द.०२/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३)  जलिन:सारण वभागाकडून शौचालय बांधणे बाबत जा हर कटन िस द करणेत 
आलेली असुन जा हरात .४३२ प  .जिन/२/का व/८३/२०१३ अ वये दैिनक/ 
सा ा हक यांना दनांक ०३/०३/२०१४ रोजी कंवा यापुव  िस  करणेस देणेत 
आली होती. यांनी तावात नमूद माणे वभागास बीले सादर केलेली आहेत. 
तथापी तुत जा हरात दै.सकाळ, यांनी दनांक ०२/०३/१४  रोजीचे अंकात अ.  
६४ चौ.से.मी. इत या कमीत कमी या ीम ये िस  केली अस याने जनता 
संपक वभागाकड ल प रप क .जस/0६/का व/६६/२०१४ द.१४/०२/२०१४ चे 
प रप कानुसार उवर त वृ प ांना ६४ चौ.से.मी. या ीचे तावात नमूद माणे 
बील दै. सकाळ यांना ब.र. .५४,०८०/- (२% आय.ट . कपात र. .१,०८२/- वजा 
जाता एकूण र. .५२,९९८/-) यास मा यता देणेत आली अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

वषय .४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .2 

अ वये भाग .23 केशवनगर येथील जु या तालेरा णालयातील व ुत 

यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेअवधूत इले कल लाईफ अँड स हसेस 
िन.र. .7,49,999/- (अ रा र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे न या नव 
फ ) पे ा 15.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .10 

अ वये मुंबई पुणे र यावर ल दवाब ी या वज वतरण णालीत सुधारणा 
करणेकामी म.ेअवधूत इले कल लाईफ अँड स हसेस िन.र. .9,33,090/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार न वद फ ) पे ा 10.42% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .5 

अ वये अ े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागाम य ेअसणा-या 
मोरवाड  आयट आय व ुतीकरण करणकेामी (सन २०१६-१७) मे.अवधूत 

इले कल लाईफ अँड स हसेस िन.र. .5,24,996/- (अ र  र. .पाच लाख चौवीस 
हजार नऊशे शहा नव फ ) पे ा 12.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/5/2016-17 अ वय े रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग . १८,१९ मधील कवळे, रावेत, वा हेकरवाड  
येथील ना यामधील जलिनःसारण निलका दु ती व इतर जलिनःसारण वषयक 
काम े करणेकामी  M/s. YASHAK ASSOCIATES िन.र. .67,49,564/- (अ र  
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र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार पाचशे चौस  फ ) पे ा १९.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पय े57,26,330/- 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 
करण.े    

वषय .८)  जल े  .ड १,२,३,४ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकामी कामचार  पुर वणेचे काम 
मे.शुभम उ ोग यांना देणेत आले आहे. सदरचे काम िन वदा दरापे ा 16.42% 
जादा दराने देणेत आलेले असून सदर कामाची मुळ मुदत 10 म हने होती. सन 
2016-17 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या नवीन कामास पुरेशी तरतूद 
नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता आली नाह . जल े  .ड 

१,२,३,४ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकामी कमचार  पुर वणे या कामा यित र  
दुसरे कोणतेह  काम उपल ध नाह , यामुळे सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. 
नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 
7-8 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे पाणीपुरवठा वतरण यव था 
सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत काम पुढे चालु ठेवणे 
आव यक आहे. सदर कामाची िन वदा र कम .41,72,300/- इतक  असून सदर 
काम चालु ठेवणेक रता वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदर कामासाठ  सन 
2017-18 या अंदाजप कातील पान .865, अन.ु .81 या नवीन कामाची िन वदा 

या या वभागामाफत अ ाप अंितम न झा याने कामाची आव यकता व मह व 
ल ात घेवून म.ेशुभम उ ोग यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात याव.े या 
वभागामाफत नवीन ठेकेदार िनयु  होईपयत 6 म हने हणजेच द.31/12/2017 

पयत मुदतवाढ िमळणेस यासाठ  येणा-या वाढ व र. .29,14,434/- सह सुधा रत 
खच र कम .1,12,59,034/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .९)  सन २०१५-१६ क रता जल े  .९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण 
यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणेचे काम मे. समीप स हसेस यांना 
िन वदा दरापे ा 6.60% कमी दराने देणेत आलेले असून सदर कामाची मुळ मुदत 

7 म हने होती. सन 2016-17 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या नवीन कामास 
पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता आली नाह . 
जल े  .ड/9 ते 15 पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने 
मजुर पुर वणे या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध नाह , यामुळे 
सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 5-6 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. 
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यामुळे पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन 
करणेकामी वषयां कत काम पुढे चालु ठेवणे आव यक आहे. सदर कामाची िन वदा 
र कम .48,81,528/- इतक  असून सदर काम चाल ु ठेवणेक रता वाढ व खचाची 
आव यकता आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या अंदाजप कातील पान .871, 

अन.ु .2 या नवीन कामाची िन वदा या या वभागामाफत अ ाप अंितम न 
झा याने कामाची आव यकता व मह व ल ात घेवून म.ेसमीप स हसेस 
यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात याव.े या वभागामाफत नवीन ठेकेदार 
िनयु  होईपयत 5 म हने हणजेच द.31/12/2017 पयत मुदतवाढ िमळणेस व 
यासाठ  येणा-या सुधार त र. .97,70,025/- (सुधा रत िन वदा र. .65,13,350/- + 

6.60% कमी दरानुसार व वाढ व र. .32,56,675/-) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

वषय .१०)   जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने 
मजूर पुर वणेचे काम म.े शुभम उ ोग यांना देणेत आलेले आहेत. सदरचे काम 
िन वदा दरापे ा 16.29% जादा दराने देणेत आलेले असून सदर कामाची मुळ मुदत 
10 म हने होती. सन 2016-17 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या नवीन कामास 
पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता आली नाह . 
जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने 
मजूर पुर वणे या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध नाह , यामुळे 
सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 7-8 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. 
यामुळे पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन 

करणेकामी वषयां कत काम पुढे चालु ठेवण ेआव यक आहे. सदर कामाची िन वदा 
र कम .22,85,292/- इतक  असून सदर काम चालु ठेवणेक रता वाढ व खचाची 
आव यकता आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या अंदाजप कातील पान .869, 

अन.ु .12 या नवीन कामाची िन वदा या या वभागामाफत अ ाप अंितम न 
झा याने कामाची आव यकता व मह व ल ात घेवून म.ेशुभम उ ोग यां याकडून 
जुने काम पुढे चालु ठेव यात याव.े या वभागामाफत नवीन ठेकेदार िनयु  
होईपयत 6 म हने हणजेच द.31/12/2017 पयत मुदतवाढ िमळणेस व यासाठ  
येणा-या वाढ व र. .15,94,362/- सह शुधा रत खच र कम .61,64,946/-  मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .११)   भाग .७ च-होली येथील वाघे र मं दर प रसरात उ ान वकिसत करणेकामी 
मनपा पॅनलवर ल अनुभवी वा तु वशारद म.े कमया आ कटे ट पुणे यांची नेमणूक 
करणेस व  या कामासाठ  वा तु वशारद यांना म.न.पा. चा आ कटे ट पॅनल वर ल 
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फ  चर मूळ मंजूर मा. थायी सिमती ठराव .११२६२ द.०५/१०/२०१५ 
(Annexture-1) माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१२)  मोटार वाहन अपघात दावा मांक ९२६/२००७ या करणी मा.मोटार अपघात 
यायािधकरण पुण,े यांचेकड ल आदेशा वये वाद  यांना दा या या खचाची र कम 
.१५,१६०/- सह मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई र. .२३,९५,०००/- 

दा या या तारखेपासुन ( दनांक ०१/०८/२००७ पासुन) ितवष  र. .८.००% दराने 
याजासह अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१३)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .8 
अ वये अ े ीय कायालय अंतगत भाग .२७ मोरवाड  पर सरातील ट 
लाईट द यांचे नुतनीकरण करणकेामी (सन २०१६-१७) मे.कमल इले कल 
एंटर ायजेस िन.र. .8,24,994/- (अ र  र. . आठ लाख चौवीस हजार नऊशे 
चौ-या णव फ ) पे ा 24.26% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .12 
अ वये ड े ीय कायालय क ेतील पंपर  उप वभागातील  वाड .४३ ते ४७ या 
प रसरात ट -५ व इतर फट ंगची दु ती करणेकामी म.ेकमल इले क 
एंटर यजेस िन.र. .8,99,190/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार एकशे 
न वद फ ) पे ा 11.12% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागातील कचरावाहतुक 
वभागाम ये “वाहनासाठ  टायर युब खरेद ”कामी मा. आयु  यांचे कड ल आदेश 
.क ेका/आ१५ब/का व/३९४/१७ द.२४/०७/२०१७ अ वये र. .६२,१४८/- 

(अ र  र.  बास  हजार एकशे अ ठेचाळ स फ ) आगाऊ र कम घेणेत आलेली 
होती. यापैक  र. .६२,१४८/- खच झाली असून जादा र. .२६५६/- (अ र  
र. .दोन हजार सहाशे छप न फ ) खच झाला असून र. .६४,८०४/-(अ र  
र. .चौस  हजार आठशे चार फ ) इतका य  खच झालेला आहे.सदरचे कचरा 
वाहतुक वभागातील एकूण १३ टाटा एसीई वाहना कर ता नवीन टायर टयुब खरेद  
करणेकामी य  झालेला खच र. .६४,८०४/- (अ र  र. .चौस  हजार आठशे 
चार फ ) समायोजन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वय े लेखाप र ण 

वभागातील द.०३/०४/२०१७ ते द.०९/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०७/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .१७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१०/०४/२०१७ ते द.१६/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०८/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .१८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१७/०४/२०१७ ते द.२३/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०९/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .१९)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२४/०४/२०१७ ते द.३०/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११०/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२०)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०१/०५/२०१७ ते द.०७/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१११/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२१)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०८/०५/२०१७ ते द.१४/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११२/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२२)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१५/०५/२०१७ ते द.२१/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११३/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२३)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२२/०५/२०१७ ते द.२८/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
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मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११४/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२४)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२९/०५/२०१७ ते द.०४/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११५/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२५)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०५/०६/२०१७ ते द.११/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११६/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२६)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१२/०६/२०१७ ते द.१८/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लखेा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११७/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२७)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१९/०६/२०१७ ते द.२५/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११८/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२८)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२६/०६/२०१७ ते द.०२/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११९/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .२९)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०३/०७/२०१७ ते द.०९/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२०/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .३०)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१०/०७/२०१७ ते द.१६/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२१/२०१७ द.२५.०७.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय .३१)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरा नुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .३२) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV 01 2017 18 मधील मोशी कचरा 
डेपो येथील मेकॅिनकल कंपो ट लॅ ट व सॅिनटर  लँ ड फल क पाचे ०५ वष 
कालावधीक रता चालन, देखभाल व दु ती करणकेामी मे.बी. ह .जी.(इं) िल. 
यांचेकडुन १) एस.एल.एफ. चालन, देखभाल व दु ती करणे र. .१६४/- ( ित 
मे.टन) २)मेकॅिनकल कंपो ट लॅ ट चालन,देखभाल व दु ती करण े र. .३८५/- 
( ित म.ेटन) (िन वदेमधील अट  व शत  Section-2 General Condition of Contract 

41.5 & 42 नुसार वाढ/घट या अिधन राहुन) या दराने क न घेऊन यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३३) सन २०१७-२०१८ या शै णक वषात शै णक गुणव ा वाढ हा उप म राब व यास 
मे.यशोधन एंटर ायजेस ािधकरण पुणे या सं थे या मनपा या दोन मा यिमक 
शाळांम ये शै णक गुणव ा वाढ हा उप म राब वणेकामी व यांना घडयाळ  ती 
तास ४५०/- माणे मानधन अदा करणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े  

वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनगड  येथे संगीत अकादमी असून, िचंचवड व
संत तुकारानगर येथे संगीत वग चाल वले जातात. सदर या कामकाजावर िनयं ण
ठेवून तेथील संगीत िश कांकडून कामकाज क न घेण,े व वध कार या संगीत
मैफ ली आयो जत करण,े व वध संगीत पधाचे आयोजन करणेची कामे मानद
स लागार हणून आंतररा ीय कत चे कलाकार प.ं डॉ. नंद कशोर कपोते, मानद 
स लागार हे स या मानधनावर काम पहात आहेत. यांची मानधनावर ल मुदत
दनांक २१/०२/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. पंपर  िचंचवड संगीत अकादमी या 
सांगीतीक, शै णक कामकाजात एकसु ीपणा, सुरळ तपणा असावा व अकादमीचे 
संगीत वषयक, दन दन कामकाज सुरळ तपणे अिधक भावीपण ेचालावे याकर ता 
संगीत े ातील संगीत त ाचे मागदशन असणे आव यक आहे. सबब, पं. डॉ. 
नंद कशोर कपोते, मानद स लागार यांना पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  
र. .१५,०००/- ितमाह मानधन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .३५)मनपाचे आरो य वभागास बॅ टोडे स डसईन फ ट टेड खरेद कामी ई-
िन. .७७/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले आहेत. 
याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे.सुह रद केिमक स यांचे  बॅ टोडे स डसईन
फ ट टेड चे सवात लघु म दर र. .१३३५/- .िल. ा  झालेला आहे. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण  ३००० िल. बॅ टोडे स डसईन फ ट टेड 
खरेद  कामी एकूण र.  ४०,०५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे 

मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ४०,५०,०००/- पे ा १.११% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नवीन ‘ग’ व ‘ह’ भाग कायालयांसाठ  आव यक
संगणक यं णा (हाडवेअर) खरेद  करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .०६/०१/२०१७-
१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये म.ेमोनाच टे नॉलॉजीस
(पुण)े ा.िल. याचें बाब .०१ साठ  आव यक संगणक संच सा ह याचे दर एकुण
र. .२४,८४,०००/- व मे.इंदू इ फोटेक सो यूशन यांचे एकूण बाब .२ व ३ साठ  
ंटर व युपीएस सा ह याचे दर एकुण र. .८,९१,१५०/- असे एक ीत एकूण 

र. .३३,७५,१५०/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे नवीन ‘ग’व ‘ह’ भाग 
कायालयांसाठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा 
खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ९.१२% ने कमी असलेने यांचे बरोबर 
करारनामा करणेस 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/१२३९/२०१७  

दनांक - २९/०७/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


