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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२२८/२०१६ 
दनांक – २२/०४/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २६/०४/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २६/०४/२०१६ रोजी दुपार २.३० 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 – २२१ 
 

दनांक - २६/०४/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २६/०४/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक २०/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२२०) सभावृ ांत 
कायम करण.े 

 

 
वषय .१)  मुकाई चौक रावेत स.नं. ७७ ते ७९ brts  बस टिमनल मधील यापार  गाळा 

.१ ते ६ िमळकत िलजने ३० वष कालावधीसाठ  वतरणाकामी इ छुक 
नागर काकडून ई - िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये िन वदा माग वणेत 
आ या हो या याचा तपशील खालील माण.े 
१) कामाचे नाव - मुकाई चौक रावेत स.न.७७ ते ७९ brts बस टिमनल मधील 
यापार  गाळा .१ ते ७ .२) मनपा दर र. . गाळा .१,२,६ व ७ येक . 
४,५४,७९६/- गाळा .३ र. .४,२३,६४१/- गाळा .४ र. . ४,८१,२६१/-  गाळा 
.५ र. . ७,३५,१९१/- गाळा .७ र. .४,५४,७९६/-.३) ई- िन वदा .िन वदा 

नोट स .५/२०१५-१६. ४) गाळा े  — गाळा . .१,२,६व ७ येक  ६७.८८ 
चौ.फु. गाळा .३चे ६३.२३ चौ.फु., गाळा .४ चे ७१.८३ चौ.फु., गाळा .५चे 
१०९.७३ चौ.फु.५) बयाणा र कम पय—े गाळा . .१,२,६ व ७ येक  
र. .४,५४८/- गाळा .३ चे र. . ४,२३६/- गाळा .४ चे र. .४,८१३/- गाळा 
.५चे र. .७,३५२/- ६) िलज कालावधी - ३० वष, ७) ई-िन वदा िस द द. 

०८/१२/२०१५ ते द.०७/०१/२०१६. ८) ई-िन वदा िस द —दै.केसर , दै.बंधू ेम, 

दै.दािय व, सा.पु प काश, सा.आशा करण वाता.   १०)िन वदा उघड याचा द.  

पाक ट .१ द. १५/०१/२०१६, पाक ट .२ द. ०६/०२/२०१६. ११) पा  ा  
िन वदा सं या- गाळा .१-.४, गाळा .२-.४, गाळा .३-.३, गाळा .४-४. गाळा 
.५-.३ गाळा .६-.४ एकुण ६ गाळे िन वदा ा .  तुत कामासाठ  वर ल 
माणे िन वदा ा  असुन िन वदा धारकानी दरप क सादर केले आहे. याचा 

तपशील खालील माण.े 
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अ.  गाळा .व े  िन वदाधारक नाव मनपाचा दर ा  दर कालावधी 
 

१) १ 
६७.८८चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५०/- 
 

४,५४,८११/- 
 

४,५४,९१२/- 

४,५५,२९८/- 

३० वष 
 

२) 
२ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५४/- 
४,५४,८८८/- 

 
४,५४,९९९/- 

 
४,५५,३२५/- 

३० वष 
 

३) 
३ 

६३.२३ 

चौ.फु. 

१) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
२)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
३)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  

४,२३,६४१/- 

४,२३,७५०/- 
 

४,२३,७९९/- 
 

४,२४,१३०/- 

३० वष 
 

४) 
४ 

७१.८३ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  
 
 
 
 

४,८१,२६१/- 

४,८६,७१५/- 
४,८२,१११/- 

 
४,८२,५६६/- 

 
४,८२,५५५/- 

३० वष 
 

५) 
५ 

१०९.७३  

चौ.फु. 

१) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 
 

७,३५,१९१/- 

७,३५,३३३/- 
 

७,३५,९९९/- 
 

७,३५,५५५/- 

३० वष 
 

६) 
६ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकंटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३) एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४) नवमहारा  बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२४५/- 
४,५४,८८८/- 

 
४,५५,१११/- 

 
४,५४,९९०/- 

३० वष 
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वर ल माणे सदर गाळयाकर ता मनपा दर व मनपा दराचे तुलनेने सवात 
जा त व ा  दर आहेत. यामधील सव च दर हा १) गाळा .१ म हार 
ए टर ायजेस यांचा र कम पय े ४,६०,२५०/- २) गाळा .२ म हार 
ए टर ायजेस यांचा र कम पय े ४,६०,२५४/- ३) गाळा .३ नवमहाराटू 
बेरोजगार संघ यांचा र कम पय े ४,२४,१३०/- ४) गाळा .४ म हार 
ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ एकवीरा म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पय े ७,३५,९९९/- ६) 

गाळा .६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े ४,६०,२४५/- आहे. यांची 
र कम  ह  शासन व मनपा करा यित र  या दराने ा  झालेली आहे. 

तुतकामी १) गाळा .१ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,६०,२५०/- 
२) गाळा .२ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,६०,२५४/- ३) गाळा 
.३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा र कम पय े४,२४,१३०/- ४)गाळा .४ 

म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ एकवीरा 
म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पय े७,३५,९९९/- 
६) गाळा .६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,६०,२४५/- आहे. या 
दराने आलेली िन वदा मनपा दरापे ा व इतर िन वदाधारकांचे तुलनेन े सवात 
जा त दराची असलेने ३० वष िलज कालावधीने वकृत करणेस व करारनामा  
क न िलजने देणेस मा यता देणेकामी मा. महानगरपािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करण.े 
( दनाकं २६/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय .२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 25/2015/2016 मधील अ.  1 

अ वये मनपाचे भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक 

व ुत कारंजे करणे कामी म.े िमयर व ड टेकनॉलॉ जस िल.स(िन.र. . 
1,79,68,128/- (अ र  र. . एक कोट  एकोणऐंशी लाख अडूस  हजार एकशे 
अ ठावीस फ ) पे ा 8.80% जादा या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेकामी 
मा यता देणेबाबत  वचार करण.े 
( दनाकं २६/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ पैक  तावात नमूद ३३ 

मशानभूमी/दफनभूमी वगळता उवर त ८ मशानभूमी/दफनभूमीत काळजी 
वाहक पुर वणेची मुदत १९/०५/२०१६ रोजी संपणार आहे.  न वन िन वदा 
कायवाह  करावयाची अस याने सव मशानभूमी/दफनभुमी या मुदतीत/ 
कालावधीत एकसारखेपणा असणे आव यक अस यान,े उवर त ४० सं थाना 
मा.आयु  सो. यांनी द. ३१/०५/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता दली 
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आहे. यानुसार एकूण ४० सं थांची मुदतवाढ कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करण,े यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश 
देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३६,६८,३९१/- अथवा य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

( दनाकं २६/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४३/७/१५-१६  भाग . ४६ 
काळेवाड  मशान भुमीसाठ  दश य वधी, पंडदान वधी इ याद  कर ता 
थाप य वषय कामे करण,े घाट वकिसत करण े व सुशोिभकरण करणेकामी    

मे.िशवकुमार क शन िन.र. .६७,२२,५६०/- (अ र  र. .सदुस  लाख बावीस 
हजार पाचशे साठ फ ) पे ा  ३.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दरान े र. .६८,१०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

( दनाकं २६/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५)  मनपाचे आरो य वभागासाठ  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद कामी ई-
िन वदा .४२/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये म.ेकापसे एंटर ायजेस यांचे ४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे लघु म दर 

एकूण र. .२,४१,३५४/-, मे.रेखा इं ज.व स यांचे ११ बाबी साफ सफाई सा ह याचे 
लघु म दर एकूण र. .१०,५८,७८०/-,  मे. टार फॅ ी स यांचे १ बाब सा ह याचे 
लघु म दर एकूण र. .५२,९९७/-,  मे. पे म एंटर ायजेस यांचे ४ बाबी साफ 
सफाई सा ह याचे लघु म दर एकूण र. .४,१३,१००/- मे. भारती एंटर ायजेस 
यांचे १२ बाबी साफ सफाई सा ह याचे लघु म दर एकूण र. .३,२६,८३६/-, 
मे.साईराज एंटर ायजेस यांचे ४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे लघु म दर एकूण 
र. .५५,१४०/- व मे.ड .के.दोडके एंटर ायजेस यांचे १ बाबीचे लघु म दर एकूण 

र. .१,७०,०००/- ा  झालेले आहेत. एक ीत ा  लघु म दरान े आरो य 
वभागास ३६ कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद  कामी एकूण र. . 
२३,१८,२०७/- इतका खच यणेार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 

दर एकूण र.  ३४,२०,८७७/-पे ा ३२.२३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत 
करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( दनांक २६/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२८.०३.२०१६ ते द.०३.०४.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/६१/२०१६ द.१२.०४.२०१६ अ वय े
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२१.०३.२०१६ ते द.२७.०३.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/६०/२०१६ द.१२.०४.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/2015 - 2016 मधील 
अ. .6 अ वये ड भाग अंतगत वाकड व पंपर  उप वभागातील व वध 
ठकाण या न वन व जु या मशानभूमी / घाटांवर व ुत यव था करणेकामी 
मे.आर.एन.एंटर ायजेस िन.र. .4,22,268/- [अ र  र. . चार लाख बावीस 
हजार दोनशे अडूस  फ ] पे ा 30.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/४९/०२/२०१५-१६ मधील, 

पंपर  व ननगर  मधील बेघरांसाठ  घरे बांधणेसाठ  आर ण .७७ व ७९ या 
आर त जागेला िसमािभंत बांधण.े म.े पाडूरंग ए टर ायजस िन.र. . 
३४,१७,५८३/- (अ  ार  र. .चौतीस लाख सतरा हजार पाचश े याऐंशी फ )  
पे ा  ४०.०१% कमी  या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१५२७१८/- 
पयत  काम क न घेणेस व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े          

वषय .१०)  डा, कला, सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव . ५६ द.११/०४/२०१६ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड शहर ज हा 
कु तीगीर संघ व महारा  रा य कु तीगीर प रषद पुणे यां या मा यतेने व 
सहकायाने माहे ए ल/मे २०१६ या काळात नवमहारा  व ालय मैदान, पंपर  
वाघेरे येथे सन २०१५-१६ म ये मंजूर केलेली महापौर चषक रा य तर कु ती 
पधा २०१६-१७ म ये आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ ) चे खचास मा यता व 
मा.महापािलका सभा ठराव .७९७ द.२५/०१/२०१६ व मा.आयु  यांचेकड ल 
आदेश . डा/७अ/का व/११८/२०१६, द.२१/०३/२०१६ अ वये सदर पधस 
मा. ाने र पांडुरंग लांडगे महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१६-१७ असे 
नाव देणेस मा यता देणबेाबत वचार करण.े  
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वषय .११) भाग . ६ मोशी येथील गावठाणातील जुना संडास लॉक (१० िसटस) पाडुन 
या ठकाणी १० िसटस ्  संडास लॉक "पैस े ा व वापरा" त वावर संडास लॉक 

बांधणे हे काम म.े सुलभ इंटरनॅशनल या  सं थेकडुन करारनामा क न काम  थेट 
प दतीने करणे व यास येणा-या खचास अंदाजप क य र. .३६,२६,३८३/- व 
यावर कायवाह  भार शु क् १७.५०% या माणे करारनामा क न घेऊन काम 

थेट प दतीने देणे तसेच सदर कामासाठ    वक ऑडर सोबत  ३०% अड हा स व 
लंथ लेवल पयत काम  झालेनंतर दुसरा ३०% अड हा स ्आर सी सी व वीट 

काम पुण झालेनंतर ३०% र म व उव रत १०% र म काम पुण झालेवर 
देणसे व यासाठ  येणा-या एकुण र. .४२,६१,०००/- खचा या मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े  

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५३/१०/१५-१६ भाग .५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर येथील खेळाचे मैदानामधील उवर त कामे करणेकामी  मे. सोहम 
एंटर ायजेस िन.र. .४२,८७,११५/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख स याऐंशी हजार 
एकशे पंधरा फ ) पे ा ४३.११% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
र. .२५,६०,८८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागा या अिधन त 
असले या १८ मा यिमक व ालयातील ८ वी ते १० वी तील व ा यासाठ  
भारतर  डा.ँबाबासाहेब आंबेडकर यां या कायाची  ओळख अगद  सहज व सो या 
व पात होणेसाठ  अंशुल काशन यांनी बाबासाहेब नावा या पाँकेट ंथांची 

िनिमती केली आहे. २० पये अशी कंमत असलेला हा पाँकेट ंथ सवलतीत १० 
पयांत उपल ध क न देणेबाबत दनांक –२९/१/१६ अ वये अंशुल काशन यांनी 

कळ वले आहे. येक व ा यास १ पु तक या माणे ८२५९ व ा यास र. .१० 
माणे ८२,५९०/- इतका खच येईल. खरेद  थेट प दतीने िन वदा न 

माग वता,करारनामा न करता खरेद  के यास तसचे सदर या खचास मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. मा यिमक िश ण वभागाकड ल 
सन 2016-17 चे अदांजप कात व वध उप म या लेखािशषावर तरतूद करणेत 
आलेली असुन सदर रकमेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े                                 
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 वषय .१४) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ 
म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन  ए.एन.एम. हे पद भरणेस व सदर 
पदाला तावात नमूद अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक 
तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदासाठ  Walk in interview 

ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१५) यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर २ म ह यासाठ  
  टाफनस (ANM) या पदांना तावात सोबत जोडले या प  ‘अ’ मधील 
  कमचा-यांना मुदतवाढ देणबेाबत वचार करण.े  

वषय .१६) यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील र  पेढ   वभागातील आव यक 
असणार  व वध तावात नमूद प  “अ” नुसार पदे दरमहा एक ीत 
मानधनावर ६ म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन भरणेस व सदर 
पदांना तावात नमूद प  “ब” व “क” नुसार मानधन अदा करणसे मा यता 
देणबेाबत वचार करण.े  

वषय .१७)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  
कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर  देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/50/2015-16  . .41 गांधीनगर 
येथील डा को कंपनीकडे जाणा-या र या या कडेने फुटपाथ करणेकामी म.ेसुजल 
क शन िन.र. .11,49,539/- (अ र र. .अकरा लाख एकोणप नास हजार 
पाचशे एकोणचाळ स फ ) पे ा 30.04% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुरदरान े र. .8,44,428/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/11/2015-16  . .4 मधील पे ह ंग 
लॉक र यांची  दु ती करणेकामी म.ेनंदे र  कॉ ॅ टर िन.र. .17,99,957/-  

(अ र र. . सतरा लाख न या नव हजार नऊशे स ाव न फ ) पे ा  47.99% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .9,82,966/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ /  घटदरानुसार फरकाची र म अदा /  वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२०) शासन िनणयानुसार महापािलकेतील वग १ व वग २ या अिधका-यांना मोटरकार 
खरेद साठ  वेतन बड मधील मािसक वेतना या ८ पट एवढ  र कम कंवा र. . 
१,८०,०००/- कंवा नवीन मोटरकारची य  कंमत यापैक  जी र कम कमी 
असेल तेवढे अ ीम दले जाते. याचे मु लाची वसुली समान १०० ह े व 

यानंतर याज वसुली समान ६० मािसक ह याम ये कर यात येते. मा. थायी 
सिमती ठराव . ११७७ द. १८/०९/२०१२ व मा. महापािलका सभा ठराव .-
१३८ द.२६/११/२०१२ अ वये मोटारकार खरेद चे अि म मंजुर कामी 
खालील माण ेमा यता दलेली आहे.  महारा  शासन, व  वभागाकड ल दनांक 
१७ फे ुवार  २०१२ चे शासन िनणयानुसार नवीन मोटरकार खरेद साठ  या 
अिधका- यांचे सुधा रत वेतन बॅड मधील मािसक वेतन .१९,५३०/- ( ेड वेतन 
वगळून) कंवा अिधक आहे अशा राजप त अिधकार  यांना अ ीमाची र कम 
यांचे वेतन बॅड मधील मािसक वेतना या १७ पट कंवा ३,५०,०००/- कंवा 

नवीन मोटरकारची य  कंमत यापैक  जी र कम कमी असेल तेवढे अ ीम 
देय राह ल. तसेच थमत: मु लाची वसुली १०० समान मािसक ह यात तसेच 
याज वसुली पुढे समान ६० मािसक ह यात करावी. जुनी मोटरकार खरेद  
कर यासाठ  अ ीमाची र कम अिधका-या या वेतन बॅड मधील मािसक 
वेतना या ८ पट एवढ  र कम कंवा . १,७५,०००/- कंवा जु या मोटरकारची 

य  कंमत यापैक  जी र कम कमी असेल तेवढा अि म अनु ेय राह ल. 
याची वसूली थमत: ५० समान मािसक ह यात व याज वसुली पुढे समान 

३० मािसक ह यात करावी. खरेद  करावयाची जुनी मोटरकार ५ वषापे ा जुनी 
नसावी. तसेच नवीन व जुनी मोटारकार खरेद  करणेसाठ  सेवाभरती िनयमानुसार 
कर यात आले या िनयु नंतर कमीत कमी ५ वष सलगसेवा झाले या अिधका-
यांना शासक य सेवे या कालवधीत एकदाच अ ीम अनु ेय राह ल. उपरो  मा. 
थायी सिमती ठराव व मा.महापािलका ठरावाम ये नमुद असले या  राजपिञत 

अिधकार  ऐवजी मनपा मधील वग १ व २ चे अिधकार  यांना मोटारकार खरेद  
अि म मंजुर बाबतची दु ती क न सदर अि मबाबत या इतर अट  व शत  
पूव माणेच कायम राहतील अशी दु ती होणे आव यक अस याने यास 
मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६-८/२०१५-१६ 
अ वये भाग .४७ काळेवाड  येथील मु य व अंतगतर यावर ल ख डयांची 
हॉटिम स प दतीने दु तीची काम ेकरणे कामी ठेकेदार म.े ल सी क शन 
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ा.िल िन.र.  ८,३९,४५९/- (अ र  र.  आठ लाख एकोणचाळ स हजार चारशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा -०४.५०% कमी, या मंजूर दराने र.  ८,०१,६८३/- पयत 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून याचेंबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आलेला असुन, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

                                        
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२२८/२०१६  
दनांक - २२/०४/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
 
 


