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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१४३४/२०१७ 
दनांक - २२/०९/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २७/०९/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२७/०९/२०१७ 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 – २८ 
 

दनांक - २७/०९/२०१७                             वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
२७/०९/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

      ---------- 
वषय .१) मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद कामी ई.िन.स.ु . 12/2017-

18 अ वये लघु म िन वदाकार मे.ओके एंटर ायजेस, ािधकरण यांचे बाब .01 व 2 साठ  
कागद सा ह य खरेद कामी एकुण र. .17,28,000/- (अ र  र. .सतरा लाख अ ठावीस 
हजार फ ) चे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) िशव शाहु संभाजी उ ान या देखभालीचे कामकाज मे.अ जत वंयरोजगार सेवा सहकार  
सं था यांना र. .63,016/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. 
याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ 

देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .1200000/-

(अ र  र. . बारा लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३) भ   श  उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे.अ जत वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 

यांना र. .30,647/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची 
मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत 
आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .5,00,000/-

(अ र  र. . पाच लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .४) वर सावरकर उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे.तावरे क शन कंपनी यांना 

र. .21,454/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत 
संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली 
असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .4,00,000/- (अ र  
र. . चार लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .५) सप ान व प ालय उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे.तावरे क शन कंपनी यांना 

र. .55,938/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत 
संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली 
असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .8,00,000/- (अ र  
र. .आठ लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) भोसर  सहल क  उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे. तावरे क शन कंपनी यांना 

र. .2,82,109/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत 
संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली 
असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .37,00,000/- (अ र  
र. . सदतीस लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .७) सावतामाळ  उ ान  जाधववाड या देखभालीचे कामकाज मे. तावरे फँिसलीट  मँनेजमट 

स हसेस यांना र. .20,852/- या दराने 2 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. 
याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ 

देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .3,75,000/-

(अ र  र. . तीन लाख पंचाह र हजार फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .८) Pcntda  कड ल नाला चॅनेलायझेशन मोक या जागा या देखभालीचे कामकाज मे.

बी. ह .जी इं डया िल. यांना र. .6,79,562/- या दराने 2 वष इत या कालावधीसाठ  
देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य 

तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या 
य  खचास र. .48,00,000/- (अ र  र. . अ ठेचाळ स लाख फ ) मा यता

देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .९)  उ ोगनगर उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे. इं दरा म हला वकास औ ो. वय.

सेवा सं था यांना र. .20,491/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले 
होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार 
मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास 
र. .2,50,000/ (अ र  र. . दोन लाख प नास हजार फ ) मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .१०) राज ी शाहु उ ान या देखभालीचे कामकाज मे.साईकृपा स हसेस यांना र. . 84,029/-

या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन 
सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .10,00,000/- (अ र  र. . दहा 
लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) व.तानाजीराव िशतोळे सरकार उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे.बी. ह .जी इं डया 

िल. यांना र. .1,37,691/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. 
याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ 

देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .1600000/-

(अ र  र. . सोळा लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१२) वा. वर सावरकर उ ान गणेश तलावा या देखभालीचे कामकाज .बी. ह .जी इं डया िल. 

यांना र. .3,59,893/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची 
मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत 
आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .40,00,000/-

(अ र  र. .चाळ स लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१३) वेताळ महाराज उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे. सा व ी म हला वयं. सेवा सं था 

यांना र. .11,084/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची 
मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत 
आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .1,20,000/-

(अ र  र. . एक लाख वीस हजार  फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१४) रावेत उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे. धमराज वय. सेवा सं था यांना

र. .19,201/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत 
संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली 
असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .1,60,000/- मा यता
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१५)सदगु  द  उ ान या देखभालीचे कामकाज मे.जनसेवा सह.सेवा.सं था यांना 

र. .12,648/- या दराने 1 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत 
संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली 
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असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .1,50,000/- (अ र  र. . 
एक लाख प नास हजार फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१६) सा व ीबाई फुले, तानाजी गावडे, यायामशाळा, गणेशबाग उ ाना या देखभालीचे 

कामकाज मे. अ जत वय.सेवा सह. सं था यांना र. .12,152/- या दराने 11 म हने 
इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  
पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व 
कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .3,00,000/- (अ र  र. . तीन लाख फ ) 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१७) मु ाई उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे.मंगलमुत  वय.सेवा सं था यांना 

र. .25,650/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत 
संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली 
असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .2,50,000/- (अ र  र. . 
दोन लाख प नास हजार फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१८) मनपाची व वध उ ाने देखभाल करणे या देखभालीचे कामकाज मे. तावरे क शन 

यांना र. .5,82,833/- या दराने 2 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची 
मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत 
आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .30,00,000/-

(अ र  र. . तीस लाख फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१९)िस हर गाडन या देखभालीचे कामकाज बजलीनगर युवा ित ान यांना र. .14,022/-

या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन 
सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .1,50,000/- (अ र  र. .एक 
लाख प नास हजार फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२०) िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव नाना नानी उ ाना या देखभालीचे कामकाज मे. अथव 

वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सह मया यांना र. .14,774/- या दराने 3 वष इत या 
कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व 
येणा-या य  खचास र. .1,80,000/- (अ र  र. . एक लाख ऐंशी हजार फ ) 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२१) छ.िशवाजी महाराज उ ान (मधुबन सोसायट ) या देखभालीचे कामकाज मे. क याण

वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था यांना र. .41,040/- या दराने 11 म हने इत या 
कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व 
येणा-या य  खचास र. .3,50,000/- मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२२) िसताराम भागुजी ल ढे उ ान या देखभालीचे कामकाज मे. तुळजाभवानी स हसेस 

यांना र. .39,839/- या दराने 3 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. याची 
मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ देणेत 
आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .3,00,000 /-

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२३) पुणे मंबई हमहर ता  सुशोिभकरण िनगड  ते दापोड या देखभालीचे कामकाज 

मे. ब. ह . इंड या  ली. मी यांना र. .3,20,284/- या दराने 1 वष इत या कालावधीसाठ  
देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य 

तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या 
य  खचास र. .25,00,000/- मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२४)मनपाचे िचखली मैलाशु द करण क  उ ान देखभाल वकास व संर ण कामाबाबत या 
देखभालीचे कामकाज मे. वामी ववेकानंद म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया द यांना र. .30,907/- या दराने 2 वष इत या कालावधीसाठ  देणेत आलेले होते. 
याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य तावानुसार मुदतवाढ 

देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या य  खचास र. .4,000,00/-

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२५) मनपाचे तळवडे पॉिल हाऊस उ ान देखभाल व संर ण या देखभालीचे कामकाज मे.

एस.के.बापु युवा फ डेशन यांना र. .43,904/- या दराने 11 म हने इत या कालावधीसाठ  
देणेत आलेले होते. याची मुदत संपलेनंतर िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मा य 

तावानुसार मुदतवाढ देणेत आलेली असुन सदर वाढ व कालावधीस व येणा-या 
य  खचास र. .80,000/- मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .२६) तावात नमुद माणे शासन प रपञक  जी.एस.ट  १०१७/ . .९१/कराधान १ 
दनांक १९ ऑग ट २०१७ चे प रञकातील मु ा  २ अ वये दनांक २२ आग ट २०१७ 
पूव  वकृत कर यात आले या िन वदा माञ कंञाटाक रता Work Order दले या 
नाह त, अशा कारणांम ये िन वदा ये म ये कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या 
बो याचा वचार क न िन वदा दाखल केली अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या 
बो याचा याम ये वचार झाला नाह  असे गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात 
या यात व पुन य Short Tender Notice देवून िन वदा या कर यात यावी असे 
अस याने िन वदा र  हो याची श यता आहे. स थतीत चालू असले या िन वदेतील 
अट -शत  नुसार कामाची अ याव यकता ल ात घेता दनांक ०१/०७/२०१७ पासून पुढे 
३१ ऑ टोबर अखेर कंवा न वन िन वदा कायवाह  होई पयत (जे आधी घडेल ते) 
माणे १) मे.एल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल.यांना ७५ ॅ फक वाडन व २) मे. ीकृपा 

स ह सेस ा.िल. यांना २५ ॅ फक वाडन माणे कमचार  पुरवून कामकाजास व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) तावात नमुद माणे शासन प रपञक  जी.एस.ट  १०१७/ . .९१/कराधान १ 
दनांक १९ ऑग ट २०१७ चे प रञकातील मु ा  २ अ वये दनांक २२ आग ट २०१७ 
पूव  वकृत कर यात आले या िन वदा माञ कंञाटाक रता Work Order दले या
नाह त, अशा कारणांम ये िन वदा ये म ये कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या
बो याचा वचार क न िन वदा दाखल केली अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या 
बो याचा याम ये वचार झाला नाह  असे गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात 
या यात व पुन य Short Tender Notice देवून िन वदा या कर यात यावी असे 
अस याने िन वदा र  हो याची श यता आहे.  स थतीत चालू असले या िन वदेतील 
अट -शत  नुसार कामाची अ याव यकता ल ात घेता दनांक ०१/०७/२०१७ पासून पुढे 
३१ ऑ टोबर १७ अखेर कंवा न वन िन वदा कायवाह  होई पयत (जे आधी घडेल ते) 

माणे त ाम ये सं थे या नावापुढे नमुद केले माणे कमचार  पुरवून कामकाजास व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ. . सं था नाव रखवालदार मदतनीस कमचार  सं या 
१ मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल. १३२ 

२ मे. ीकृपा स हसेस ा.िल. १४ 

३ नॅशनल िस यु रट  स हसेस १५५ 

४ मे. टल इं ट ेटेड स हसेस ा.िल. ५९ 

५ मे.शुभम उदयोग ९७ 

 एकूण ४५७ 
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वषय .२८) तावात नमुद माणे शासन प रपञक  जी.एस.ट  १०१७/ . .९१/कराधान १ 
दनांक १९ ऑग ट २०१७ चे प रञकातील मु ा  २ अ वये दनांक २२ आग ट २०१७ 
पूव  वकृत कर यात आले या िन वदा माञ कंञाटाक रता Work Order दले या
नाह त,अशा कारणांम ये िन वदा ये म ये कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या 
बो याचा वचार क न िन वदा दाखल केली अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या 
बो याचा याम ये वचार झाला नाह  असे गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात 
या यात व पुन य Short Tender Notice देवून िन वदा या कर यात यावी असे 
अस याने  िन वदा र  हो याची श यता आहे स थतीत चालू असले या िन वदेतील
अट -शत  नुसार कामाची अ याव यकता ल ात घेता दनांक ०१/०७/२०१७ पासून पुढे 
३१ ऑ टोबर १७अखेर कंवा न वन िन वदा कायवाह  होई पयत (जे आधी घडेल ते) 
माणे त ाम ये सं थे या नावापुढे नमुद केले माणे कमचार  पुरवून कामकाजास व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ.  सं थेचे नाव रखवालदार मदतनीस कमचार  सं या 
१ मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. १०४ 

२ मे.एल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल १०५ 

३ 
मे.सैिनक इंटेिलज स अ ड िस यु रट  

ा.िल. ४५ 

४ मे.बी. ह .जी.इं डया िल. ४० 

 एकूण २९४ 
 
वषय .२९) तावात नमुद माणे शासन िनणय .ट पीएस-१८१५/१२०४/१३/ . .८७/१५

/न व-१३ , दनांक ३१/३/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे महानगर देश े ाकर ता 
े  वकास ािधकरण गठ त कर यात आले असून दनांक ०४/१२/२०१५ या 

अिधसूचने वये पुणे महानगर देश े  वकास ािधकरणाची ह  वाढ मंजूर कर यात 
आली आहे. रा यातील महानगर देशांसाठ  महानगर े  वकास ािधकरण 
अिधिनयम लागू कर याबाबतचा अ यादेश शासनाने दनांक १३/६/२०१६ रोजी 
घेतलेला आहे. हा अ यादेश पुणे महानगर व े  वकास ािधकरणास लागू कर यात 
आलेला आहे. सदर अ यादेशातील मांक २० या तरतूद नुसार कमान १० कोट  
पयांचा िनधी नविनयु  ािधकरणास पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका यांनी सम माणात उपल ध क न देणे बाबत शासन िनणय मांक 
संक ण-३०१६/ . .७१५/न व-२२, दनांक २८ नो हबर, २०१६ अ वये आदेश दलेले 
आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ र. .५ कोट  िनधी उपल ध 
क न देणे आव यक आहे.  महारा  महानगर देश वकास ािधकरण अ यादेश २०१६ 
मधील मांक २० मधील तरतूद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ ५ कोट
पयांचा िनधी महानगर देश वकास ािधकरणास वतर त कर यास उपरो  शासन 

िनणया वये शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. तर  पुणे महानगर देश े  
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वकास ािधकरणास र. . ५ कोट चा िनधी नगररचना वभागाकड ल भू संपादन िनधी
लेखािशषातून उपल ध क न दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३०) प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/2017-2018 अ वये अ

े ीय कायालया अंतगत व ठलवाड , द वाड  व इतर प रसरातील व वध
काय मांक रता ता पुरती वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सी.सी.ट . ह . व 
अ य व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वजय ईले क स ए ड जनरेटस िन वदा 
र. .५,९९,९६६/- ( अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे सहास  फ  ) पे ा
०.९०% कमी या ठेकेदाराची िन वदा वकार यात आली आहे.  कामाची िनकड पाहता 
ठेकेदारास य  काम चाल ू करणेकामी प  दे यात आले असून  मंजुर दराने 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा केला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१)  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. सदर िन वदेम ये अट ं .११ 
नुसार िन वदा िस द झालेनंतर व जा हर िनवेदना दारे कोण याह  सामा जक अथवा 
धमादाय सं था यांना मा.आयु  सो. यांनी ठरवनू दले या कमान वेतन दराने 
काळजीवाहक पुरवून दफनभूमीची देखभाल कर याची तयार  दश वली असेल अशा 
सं थेस मा.आयु  सो. यां या मा यतेने थेट काम देऊन िन वदा येतून वगळणेत 
येईल, अशी अट नमूद केली आहे व तसे जा हर िनवेदनह  िस द करणेत आले 
होते.  स या ०५ धािमक दफनभूमी म ये ०४ धािमक सं थामाफत काळजीवाहक 
पुर वणेचे कामकाज करणेत येत आहे. यापैक  िलंगायत दफनभूमी, मोरवाड  व िचंचवड 
िलंकरोड न दफनभूमी येथे काळजीवाहक पुर वणेचे काम अनु मे ी. म लकाजुन 
ित ान, िनगड  व संयु  ती सेवा महासंघ या दो ह  सं थांना १० ट के सेवा 

शु क वगळून ित काळजीवाहक कमान वेतन दर र. .११,२६६/- दरमहा या माणे 
येक  ०३ काळजीवाहक   द.०१/०१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ या ०१ वष 

कालावधीसाठ  थेट प दतीने पुर वणे कामास मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे 
मा यतेने १ वषाकर ता करारनामा क न कामाचे आदेश देणे व या कामी येणा-या 
अंदाजे (र. .११,२६६/-  दरमहा X ३ काळजीवाहक X २ सं था X १२ म हने) 
र. .८,११,१५२/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२)  तावात नमुद कामासाठ  महापािलकेची बांधकाम परवानगी घेणे आव यक आहे.
बांधकाम परवानगी घे यासाठ  नकाशे, आराखडे तयार करणे, बांधकाम परवानगी
घेणेकामी व वध कागदप े (संयु  मोजणी नकाशा इ.) ा  करणेकामी
वा तु वशारदाची नेमणुक करणे आव यक आहे. यासाठ  मनपा या पॅनेलवर ल
वा तु वशारद ी.िमिलंद कदत (िनयोजन कंसलटं स) पुणे यांचेकडे वचारणा केली 
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असता यांनी हे काम करणेकर ता द.३०/०८/२०१७ रोजीचे प ा वये संमती दश वली 
आहे.  सबब, वर ल वषयां कत कामासाठ  मनपाचे थाप य िनयोजन वभागाकड ल 
खालील दरा माणे – 

अ) ५० लाखांपयत कामे – एकूण २.५% फ  देय रा हल. याम ये आराखडे तयार 
करणे, अंदाजप क तयार करणे, चरल डझाइन देणे व कामावर ल सुपर हजन 
असेल ( ीटडर ंग सह). 

ब)  ५० लाखांचे वर ल कामास - एकूण २% फ  देय रा हल याम ये लॅन  ए ट मेट     
तयार करणे, ीटडर ंग चरल डझाइन,पो ट टडर ंग व कामाची सपुर हजन 
करणे.  वर ल दरा माणे देय िन त क न वषयां कत कामासाठ  मे. ी.िमिलंद 

कदत, (िनयोजन कंसलटं स) पुणे यांची नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

  
वषय .३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ६) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देयअस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक सा ह य
खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा सुचना . १३/२०१७-१८ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले
आहेत. ा  दरप काम ये मे.इंदू इ फोटेक सो युशन, यांचे एकूण १० बाब (बाब 
.१,२,३,४,५,६,११,१२,१३ व १४) साठ  सा ह याचे दर एकुण र. . ४,५०,६००/- व 

मे.जनरल पेर फेर स, यांचे एकूण बाब ०४ (७,८,९ व १०) साठ  सा ह याचे दर एकुण 
र. . १,१६,५२०/- असे एक ीत एकूण र. .५,६७,१२०/- (अ र  र. .पाच लाख सदुस  
हजार एकशे वीस फ  ) लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा ०.६६%ने कमी असलेने यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२/२०१७-१८  मनपाचे दापोड  

आ. .३/३१ येथील केले या वृ ारोपणाची देखभाल करणेबाबतचे कामकाज मे.ओम 
फँिसलीट ज यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर र. .१,८६,७३२/- अ र  र. .एक 
लाख शहाऐंशी हजार सातशे ब ीस फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०६%ने कमी
र. .१,७५,५२८/- या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/३१३/२०१७ द.३१/०८/२०१७ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३६) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२८.०८.२०१७ ते द.०३.०९.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४५/२०१७ द.१५.०९.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०४.०९.२०१७  ते  द.१०.०९.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४६/२०१७ द.१५.०९.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३९)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण

वभागाकड ल माहे जूलै २०१७  अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४७/२०१७ द.१८.०९.२०१७ अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .४०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण

वभागाकड ल माहे ऑग ट २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४९/२०१७ द.२०.०९.२०१७ अ वये पाठ वलेला
अस याने अहवालाचे अवलोकन करणे.  

वषय .४१) सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये धानमं ी आवास योजनेअंतगत च-होली, 
डुडुळगाव व रावेत येथे घरे बांधणेसाठ  तावात नमुद माणे र. .८१,०५,००,०००/-
(अ र  र. . ए याऐंशी कोट  पाच लाख फ ) केले या तरतूद तून रा हले या 
ठकाणी घरे बांध यासाठ  तावात नमुद माणे सदर  तरतुद मधून तरतूद उपल ध 
क न देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल

मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत मागासवग य युवकांना परदेशातील उ च 
िश णासाठ  अथसहा य देणे  ह  योजना काया वत आहे. या योजने अंतगत व हत 
केले या अट  शत नुसार करण शामराव छ े या पा  व ा याला र. .1,50,000/-

(अ र  र. . एक लाख प नास हजार फ ) अथसहा य अदा करणेत आलेले असलेने 
याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .४३) महापािलके या थाप य वभागाकड ल 'ब'  मु यालया अंतगत सन २०१७- २०१८ चे 
अंदाजपञकातील ई-िन वदा प दतीने  करारनामा क न तावासोबतचे प  अ 
मधील (१ ते २) कामाचे आदेश संबंिधत ठेकेदाराला दे यात आलेले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत व वध

क याणकार  योजना  राब वणेत येतात.  या योजनांची व ती पातळ वर  भावीपणे 
अंमलबजावणी होणेसाठ ,  MSW अहता ा    समुह संघटकांची ता पुर या  व पात ६ 
म हने कालावधीसाठ  मानधन त वावर नेमणूक करणेत आली आहे. सदरची 
ता पुर या व पात केलेली नेमणूक ची मुदत दनांक १२/६/२०१७ रोजी संपली 
अस याने आदेशाचे तारखेपासुन अथवा य  जू तारखेपासून ६ म हने 
कालावधीसाठ  तावात नमूद केले या ५ समुहसंघटकांना मुदत वाढ देणे व यांना 

येक  र. .१५,०००/- + वाहतूक भ ा र. .१,३००/- असे एकूण र. .१६,३००/-
मािसक एकवट मानधन देणेस तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागातील कमचार /अिधकार  यांचे 
उप थती न द वणेकामी काया वीत बायोमॅ क मिशन व फेस रड र ंग यं णेचे 
देखभाल दु ती करणेकामी िन वदा सुचना मांक ०८/२०१७-२०१८ अ वये र. . 
६,००,६००/- ची िन वदा िस द क न िन वदा दर माग व यात आले आहेत. सबब
लघु म िन वदाकार मे.पोल टार क सलट ंग ा.िल. पुणे यांचे कडुन मनपाचे व वध 
वभागात काया वीत बायोमॅ क व फेस रड ंग मिशनचे १ वष मुदतीत देखभाल 
दु त करणेकामी एकुण र. पये ५,९५,०००/- असे लघु म दर ा  झालेले आहेत. 
ा  दर अंदाजप क य र कमेचे तुलनेत ०.९३ ट केने कमी अस याने अित.आयु  

सो. व मुलेप यांनी दनांक ३०/०८/२०१७ चे तावा वये वकृत केलेले आहेत. 
सदरचे कामकाज तातड चे अस याने लघु म िन वदाकार यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन क न काया र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६) मनपाचे व ुत वभागासाठ  100 हॅट एलईड  ट लाईट फट ंग सा ह यखरेद कामी 
ई िन वदा सुचना . 54/11/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यामधील लघु म िन वदाकार मे. हेमंत ेड ंग कंपनी यांचे दरप कातील बाब 
.1 या सा ह याचे लघु म ित नग दर र. .4708/- माणे एकुण दर 

र. .40,95,960/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४७) मनपाचे व ुत वभागासाठ  120 हॅट एलईड  ट लाईट फट ंग सा ह य खरेद कामी 
ईिन वदा सुचना . 54/12/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
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होते. यामधील लघु म िन वदाकार मे. हेमंत ेड ंग कंपनी यांचे दरप कातील बाब 
.1 या सा ह याचे लघु म ित नग दर र. .4,901/- माणे एकुण दर र. . 

14,70,300/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24-2016/17 मधील अ. .03 अ वये -
वाय.सी.एम.एच णालयाम ये EPABX चे आधुिनक करण करणे व ऑपरेटर कंसोल
बस वणेकाप मे.ऐस क युिनकेशन ( िन.र. .13,99,347/- ( अ र  र. . तेरा लाख 
न या णव हजार तीनशे स ेचाळ स फ  ) पे ा 6.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या आरो य मु य 
कायालया माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४१ मशानभूमी/दफनभूमी येथे 
दररोज ित  मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  १ काळजीवाहक ८ तास या माणे ३ 
काळजीवाहक पुरव याचे कामकाज ठेकेदार प दतीने करणेत येत आहे. एकुण ४१ 
मशानभुमी/दफनभुमींपैक  ५ धािमक दफनभुमी येथे ५ धमादाय सं थांमाफत 

कामकाज करणेत येत असून, ३६  मशानभूमी/दफनभूमी येथेिन वदा कायवाह  पुण 
होऊन कामकाज आदेश देईपयत सुर ा वभागामाफत (३६ मशानभूमी/ दफनभूमी 
साठ  एकुण-१०८) काळजी वाहक द.०१/०९/२०१७ पासून पुर व यात येऊन 
कामकाजावर िनयंञण ठेव यात यावे व यासाठ  होणारा खच आरो य मु य 
कायालयातील माशानभुमी “केअर टेकर” या लेखािशषातून कर यात यावा असे 
मा.आयु  यांनी आरो य वभागाकड ल पञ .आमुका/३/का व/३२७/२०१७ 
द.०१/०९/२०१७ अ वये आदेश दले आहेत.    आरो य वभागाने नमुद केले माणे 
३६ मशानभूमी/दफनभूमी साठ  एकुण - १०८ काळजीवाहक यांची नेमणूक न करता 
सुर ा वभागा या काय णालीशी सुसंगत असणारे १०८ रखवालदार मदतनीस व 
यासाठ  आव यक असणारे १८ सुटट सोड असे एकुण १२६ रखवालदार मदतनीस 

यांची स थतीत चालू असलेली ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ या अट -शत  
नुसार १) मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल.यांचे कडून ४२ रखवालदार मदतनीस 
कमचार , २) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचेकडून ४२ रखवालदार मदतनीस 
कमचार  व ३) मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ४२ रखवालदार मदतनीस कमचार  माणे 

तावात नमुद केले या दरा वये दनांक १६/०९/२०१७ पासून पुढे २ म हने कंवा 
आरो य वभागाकड ल िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देईपयत 
कामकाज आदेश िनगिमत कर यात आले आहेत या केले या कायवाह स व यापोट  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ मुकाई चौक ते भ  श  चौकापयत मनपाचे मंजुर 
वकास आराख यातील ४५ मी. ं द बीआरट एस र ता वकसीत कर याचे काम हाती 
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घेतले आहे. सदर र याचे िनसग दशन सोसायट  येथे पुणे- मुंबई लोहमागामुळे दोन 
भागात वभाजन होत आहे. यामुळे सदर ठकाणी लोहमागावर उ डाणपुल (ROB) 

बांधणे आव यक आहे.  तर  रे वे उ डाणपुलाचे संक पिच  व आराख यानुसार
(Drawing & Design, GAD) रे वेलाईन न जक अ ततवात असलेले रे वे वभागा या 
टेिलकॉम, काडा व रेलटेल ofc केबल थलांतर त करणे क रता आव यक र. . 
८,६२,६४०/-  (अ र  र कम पये आठ लाख बास  हजार सहाशे चाळ स फ ) 
थलांतरण शु क तसेच सदर कामांतगत यापुढे अचानक उ वणा-या बाबींमुळे कामे 

करावयाची आव यकता अस यास व शासन मंजूर कर णालीम ये बदल झा यास 
यापोट  येणारा अित र  खच रे वे बोडास िनसग दशन सोसायट  जवळ रे वे

लाईनवर उ डाणपुल बांधणे या कामाची तरतुद र. .५०.० कोट  मधुन नमूना नं. २२ 
अ वये अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अिधकारातील सव जिमनींवर ल वृ ांची गणना 
करणेकामी जीआयएस + इमेज स हर अ लकेशन लायस स पुर वणे, जीआयएस 
स हर हाडवेअर, डे कटॉप २ नग, सॅटेलाईट ईमेज उपल ध क न ोसेसींग करणे, 
मोबाईल डवाईस ४१ नग, ड टोमीटर ५ नग, याचबरोबर वेब आ ण मोबाईल बे ड 
सॉ टवेअर अ लकेशन डे हलप करणे व याचे सहा याने दोन (२) वष कालावधीत 
वृ गणना करणे व यापुढे तीन (३) वष कालावधी देखभाल व दु ती करणे असे 
एकुण पाच (५) वषाक रता या कामाची (िन वदा र कम .६,८०,५३,५५९/-) (अ र  
र कम पये सहा कोट  ऐंशी लाख ेप न हजार पाचशे एकोणसाठ फ ) पे ा ४.९५ 
ट के कमी दराची िन वदा मे.टेराकॉन इकोटेक ा.िल. या ठेकेदार यांचेकडून 
वृ गणना करणे व यासाठ  येणा-या र. .६,४६,८३,८१४/- माणे िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहून काम क न घेणेस व य  येणारे 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/१४३४/२०१७  

दनांक - २२/०९/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


