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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/८०५/२०१७ 
दनांक – ०७/०४/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १२/०४/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१२/०४/२०१७ 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 – ३ 
 
दनांक -  १२/०४/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
१२/०४/२०१७ 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 १६/०१/२०१७, द.३१/१/२०१७ (दु २ वा.) व द.२७/२/२०१७ रोजी   

            झाले या सभेचा (कायप का मांक २६१) चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 २)   दनांक २४/०१/२०१७, द.३१/१/२०१७ (दु २.१० वा.) व द.२७/२/२०१७ रोजी   
      झाले या सभेचा (कायप का मांक २६२) चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 ३)   दनांक ३१/०१/२०१७ (द.ु २.३० वा.) व द.२७/२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा        
      (कायप का मांक २६३) चा  सभावृ ांत कायम करणे.  
 ४)   दनांक ०७/०२/२०१७ व द.२७/२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा  
      (कायप का मांक २६४) चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 ५)   दनांक १४/०२/२०१७  व द.२७/०२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा  
      (कायप का मांक २६५) चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 ६)   दनांक २२/०२/२०१७ व द.२७/२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा  
      (कायप का मांक २६६) चा सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
 
वषय .१)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ व फ े य कायालया या काय े ातील मनपा. 

चे ३७ ाथिमक व ०४ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी 
खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) 
कामी ई-िन वदा नोट स ं .३-१/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न 
िन वदा माग व यात आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक मे.राजमाता 
अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक 
र. .५,६९,२५९/- (अ ऱ  र. . पाच लाख एकोणस र हजार दोनशे एकोणसाठ 
फ ) या दराने लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर शाळांची 
व छता क न घेणेकामी ५३ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी 

०१ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची 
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मुदत द.३१/१२/२०१७ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस 
कमान ०५ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे म.े राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक र. .५,६९,२५९/- या 
दराने  द.१/१/२०१७ ते द.३१/५/२०१७ या ०५ म हने अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे व ०५ म ह याचा अंदाजे र. .२८,४६,२९५/- 
अथवा येणा-या य  खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये 
होणा-या वाढ सह) मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब व ड े य कायालया या काय े ातील मनपा. 
चे ४५ ाथिमक व ०६ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा दारे 
कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा 
नोट स ं .३-२/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न िन वदा माग व यात 
आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक मे. राजमाता अ ह यादेवी होळकर 
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक र. .८,५८,९३४/- या दराने 

लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर शाळांची व छता क न 
घेणेकामी ८१ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी ०१ वष 
कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१६ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस 
कमान ०५ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे म.े राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक र. .८,५८,९३४/- या 
दराने द.१/१/२०१७ ते ३१/५/२०१७ पयत ०५ म हने अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे व ०५ म ह याचा अंदाजे र. .४२,९४,६७०/- 
अथवा शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये होणा-या वाढ सह येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३)   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. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४)  मनपाचे आरो य वभागास टेमेफॉस ५०% EC  खरेद कामी ई-िन. .४५/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक   मे. एस के. से स यांचे टेमेफॉस ५०% EC  चे  लघु म दर र. . 
१४४६/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण 
११५४ िल. टेमेफॉस ५०% EC  खरेद  कामी एकूण र. .१६,६८,६८४/- इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१६,७३,३००/- 
पे ा ०.२७% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आला अस याने याचे  अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५)  मनपाचे आरो य वभागास मले रया ला ह साईड ऑईल खरेद कामी ई- .३८/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारा पैक   मे. डॅपम स पे ट कं ोल अ ड अलाईड स हसेस यांचे मले रया 
ला ह साईड ऑईल चे लघु म दर र. . १३३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ६००० िल. मले रया ला ह साईड ऑईल 
खरेद  कामी एकूण र. .७,९८,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  

मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ८,१०,०००/- पे ा १.४८% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .६) मनपाचे आरो य वभागास काळे फनेल व सटेड फनेल खरेद कामी ई-

िन. .४२/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांचे काळे फनेल व 

सटेड फनेल चे  लघु म दर येक   र. .२३६/- .िल. व र. .२३२/- .िल. 
ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास १८०५ िल. काळे फनेल 

र. .४,२५,९८०/- व १४९७ िल. सटेड फनेल र. .३,४७,३०४/- म ये खरेद  कामी 
एक ीत एकूण र. .७,७३,२८४/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  

मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .७,९२,४८०/- पे ा २.४२% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .७) मनपाचे आरो य वभागास अ फासायफर मे ीन ५%WP खरेद कामी ई-
िन. .७१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच े अ फासायफर 

मे ीन ५% WP चे  लघु म दर  र. .१२८७/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास ७७ क. अ फासायफर मे ीन ५%WP खरेद  
कामी एकूण र. .९९,०९९/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .१,००,१००/- पे ा १% ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 

क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .८) मनपाचे आरो य वभागास पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR  खरेद कामी ई-

िन. .४०/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांचे  पायर  ॉ सफेन 

०.५%  GR  चे  लघु म दर र. .३२९०/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण २७० क. पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR खरेद  कामी 
एकूण र. .८,८८,३००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .८,९१,०००/- पे ा ०.३०% ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 

क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९)  मनपाचे आरो य वभागास पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी ई-िन. .४९/२०१६-

१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांचे पायरोसीन ऑईल (ई) च े लघु म 
दर र. .७३३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
एकूण २५०० िल. पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद  कामी एकूण र. .१८,३२,५००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
१८,५०,०००/- पे ा ०.९४% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .१०) मनपाचे आरो य वभागास बायफे ीन १०%WPखरेद कामी ई-िन. .५२/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स व  मे. ीराम अ ो एज सीज यांचे बायफे ीन 
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१०%WP चे समान लघु म दर र. .४०८०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण ५०० क. बायफे ीन १०%WP खरेद  कामी एकूण 
र. .२०,४०,०००/-इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र. .२०,८०,०००/- पे ा १.९२% ने कमी आहेत.सदर समान लघु म दर 
वकृत करणेस व सदरचे काम वभागून देणेस मा यता दलेली असून समान 

लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात वंत  करारनामे क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .११) मनपाचे आरो य वभागास अिसड ३३% HCL खरेद कामी ई-िन. .६८/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांचे अिसड ३३%HCL चे  लघु म दर 
र. .५६/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण 

१०९० िल. अिसड ३३%HCL खरेद  कामी एकूण र. .६१,०४०/- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६२,१३०/- पे ा 
१.७५% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म 

िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१२)  मनपाचे आरो य वभागास ट  सी एल पावडर  खरेद कामी ई-िन. .६९/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांच ेट  सी एल  पावडर चे  लघु म 
दर र. .८९५/- .२५ क.बॅग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास एकूण ५२३ बॅग ट  सी एल पावडर   खरेद  कामी एकूण र.  
४६८०८५/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .४,७०,७००/- पे ा ०.५५% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१३) मनपाचे आरो य वभागास पॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl खरेद कामी ई-
िन. .५०/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच े पॅरा वॉट 

डाय लोराईड २४% Sl चे लघु म दर र. .५७०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास ५०० िल. पॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl खरेद  
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कामी एकूण र. .२,८५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२,६६,०००/- पे ा ७.१४% ने जादा आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 

क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१४)  मनपाचे आरो य वभागास साय य़ु ीन १०% WP खरेद कामी ई-िन. .४७/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांचे साय य़ु ीन १०% WPचे लघु म 
दर र. .४७३०/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
एकूण ५०० क. साय य़ु ीन १०% WP खरेद  कामी एकूण र. .२३,६५,०००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
२३,७५,०००/- पे ा ०.४२% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१५) मनपाचे आरो य वभागास फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% WP खरेद कामी ई-
िन. .४१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच े फन झोन 

(सोड यम सॉ ट) ८०% WP चे  लघु म दर र. .६४६/- . क. ा  झालेले 
आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १००० क. फन झोन (सोड यम 
सॉ ट) ८०% WP खरेद  कामी एकूण र. .६,४६,०००/- इतका खच येणार आहे. 
ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६,५०,०००/- पे ा ०.६१% 

ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म 

िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१६) मनपाचे आरो य वभागास Polydimethylsiloxane (PDMS 70%) खरेद कामी ई-
िन. .६२/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे.एस.के.से स यांच ेPolydimethylsiloxane (PDMS 

70%) चे लघु म दर र. .४९२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण ५००िल. Polydimethylsiloxane (PDMS 70%) खरेद कामी 
एकूण र. .२४,६२,५००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२४,०७,५००/-पे ा २.२८% ने जादा आहेत.सदर दर 
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वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१७) मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थुरज सस H-14, 12As, (BTI) Liquid 

खरेद कामी ई-िन. .५१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे.रमेश अ ो केम कॉप . यांचे 
बेिसलस थुरज सस H-14, 12 As, (BTI) Liquid चे  लघु म दर र. .१४९५/- 
.िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १४४० िल. 

बेिसलस थुरज सस H-14, 12As,(BTI) Liquid खरेद  कामी एकूण र. . 
२१,५२,८००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र. .२१,६०,०००/- पे ा ०.३३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत 
करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१८) मनपाचे आरो य वभागास टेर  एएफ एम म ट   खरेद कामी ई-िन. .७८/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.सुह रद केिमक स यांचे टेर  एएफ एम म ट  चे लघु म दर 
र. .१३२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
एकूण १००० िल. टेर  एएफ एम म ट    खरेद  कामी एकूण र. .१३,२५,०००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .१३,४०,०००/- पे ा १.११% ने कमी आहेत. सदर लघु म दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात  करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१९) मनपाचे आरो य वभागास ई-िन. .८०/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म  िन वदाकार 
मे.डॉ फन से स यांचे १५२४ बॅग मॅलेथीऑन ड ट ५% चे  लघु म दर  
र. .१८,२८,८००/-हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१८,४०,९९२/-पे ा ०.६६% 
ने कमी आहेत. ा  लघु म दर वकृत क न िन वदेतील काम लघु म 
िनवेदाकार म.े डॉ फन से स कॉप रेशन यांचे कडून १५२४ बॅग मॅलेथीऑन ड ट 
५%  एकूण र. .१८,२८,८००/- (अ र  र. .अठरा लाख अ ठावीस हजार आठशे 
फ ) म ये खरेद कामी व हत नमु यात करारनामे क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२०) मनपाचे वै कय वभागास  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य  खरेद कामी  ई-
िन. .४६/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारा पैक  मे.रेखा इं ज.व स यांचे बाब 

.१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७, 
२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५ असे एकूण ३५ बाबीच े लघु म दर एकूण 
र. .१२,३०,७६६/- इतके ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .११,८२,२४८/-पे ा ४.१०%ने जादा आहेत.सदर लघु म 
दर वकृत क न लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात  करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

( द. १२/४/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य व भागांतगत व व ध दवाखाना/ 
णालयम ये व व ध अिभ नामाची पदे एक  त मानधनावर  हंगामी व पात ६ 

म हने कालावधीकर ता तावात नमूद माणे भरणेबाबत व जा ह रात िस द 
करणेस तसेच भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे दर  सोमवार  Walk In 

Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२२)  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  एका 
लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. यानुसार तावात नमूद 
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 .२३)  मा.आयु  यांचे आदेशा वये व मंजुर तावानुसार मनपा िनवडणुक २०१७ चे 
वेळाप कातील कालावधीनुसार इं ायणीनगर येथील संत ाने र डासंकुल 
(बॅडिमंटन हॉल) येथे मनपा िनवडणुक २०१७ साठ  मतदान यं  क ाचे 
कामकाजासाठ  ता पुर या वनी ेपण, काश यव था, व ुत वषयक कामे, 

सी.सी. ट. ह . व जनरेटर यव था करणेचे र. .९,९८,६००/- (अ र  र. . नऊ 
लाख आ या नव हजार सहाशे फ ) र कमेचे काम मे. मुत  मंडप पकर अ ड 

इ क स, िनगड  यांजकडुन स याचे चालु िन वदा वकृत दराने (०.९% कमी) 
करारनामा न करता अदा थटे प तीने क न घेणेस व या कामी होणा-या खचा या 
अदायगीस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२४)  मा.आयु  यांचे आदेशा वये व मंजुर तावानुसार मनपा िनवडणुक २०१७ चे 
वेळाप कातील कालावधीनुसार अंकुशराव लांडगे े ागृह येथे मनपा िनवडणुक 
२०१७ चे भाग .४,५,७ कर ता िनवडणुक िनणय अिधकार  यांचे कायालयाशी 
संबधीत ता पुर या वनी ेपण, काश यव था, व ुत वषयक कामे, सी.सी.ट . ह  
व जनरेटर यव था करणेचे र. .७,२१,९२८/- (अ र  र. . सात लाख एकवीस 
हजार नऊशे अ ठावीस फ ) र कमेचे काम मे. मुत  मंडप पकर अ ड 
इ क स, िनगड  यांजकडुन स याचे चालु िन वदा वकृत दराने (०.९% कमी) 
करारनामा न करता थेट प तीने क न घेणेस व याकामी होणा-या खचा या 
अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागातील कामाचा याप पहाता 
मागील 3 मह यात मानधनावर जे कमचार  (वाहनचालक) नेमलेले आहेत यांची 
मुदत द.03/03/2017 रोजी संपु ात आलेली आहे.  तावात  नमुद उमेदवारांना 
याचे  नावापुढे नमूद केले या पदावर व नमुद मानधनावर 1 दवस सेवा खंड त 

क न यांना पुढ ल 1 म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ स काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागासाठ  आव यक तातड ने सामा य 

पावती (संगणक य) मनपा नमु या माणे 30 बॉ स पु वणेकामी कोटेशन नोट स ं . 
44/2016-17 मे. एम. के. एंटर ायजेस पुणे यांचे लघु म दर ित बा स 2196/- या 
माणे 30 बॉ स  साठ  दर एकुण र.   65,880/- ा  झालेले आहेत. सदरचे लघु म 

दर वकृत करणेस मा. सहा.आयु  यांचेकड ल दनांक 13/2/2017 रोजी या 
ता वये मा यता दलेली आहे.   मे.एम.के. एंटर ायजेस पुणे यांचेकड ल लघु म 

दर एकुण र. .65,880/-  म ये छपाई क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२७)  मा.आयु  यांचे आदेशा वये व मंजुर तावानुसार मनपा िनवडणुक २०१७ चे 
वेळाप कातील कालावधीनुसार इं ायणीनगर येथील संत ाने र डासंकुल 
(बॅडिमंटन हॉल) येथे मनपा िनवडणुक २०१७ चे . . ३,६,८ कर ता िनवडणूक 
िनणय अिधकार  यांचे कायालयाशी संबंिधत ता पुर या वनी ेपण, काश 
यव था, व ुत वषयक कामे, सी.सी. ट. ह . व जनरेटर यव था करणेचे 
र. .९,९४,५१८/- इत या र कमेचे काम मे. मुत  मंडप पकर अ ड 

इ क स, िनगड  यांजकडुन स याचे चालु िन वदा वकृत दराने (०.९% कमी) 
करारनामा न करता थेट प तीने क न घेणेस व याकामी होणा-या खचा या 
अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.०३/0१/२०१७ रोजी भाग .६० 

सांगवी येथील व. तानाजी िशतोळे (सरकार) िशवसृ ी उ ानातील यानधारणा 
क ाचा लोकापण सोहळाच ेआयोजन कर यात आले होते. या काय माच े हड ओ 
शु टंग कर यासाठ  एकुण ३ हड ओ कॅमेरा व १ हड ओ िम सरसह हड ओ 
शु टंग कर यात आलेले आहे. यानुसार सदर कामासाठ  र. .30,000/- (अ र  र. . 
तीस हजार फ ) इतका य  खच आला अस याने यास काया र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .23 अ वये 
वाय.सी.एम.एच येथील अंतगत दुर वनीची वा षक देखभाल/दु ती करणेकामी 
मे.अबान इले व स. िन.र. .13,06,869/- ( अ र  र. . तेरा लाख सहा हजार आठशे 
एकोणस र फ ) पे ा 5.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा हती व जनसंपक वभागासाठ  आव यक 
मतदार जनजागृती आव यक टकस मनपा नमु या माणे छपाई खरेद  कामी 
कोटेशन नोट स ं .43/2016-17 अ वये मे. अमृत मु णालय िचंचवडयांचे लघु म 
दर एकुण र. .2,92,000/- म ये  खरेद करणेस मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल 
द.9/2/2017 रोजी या ता वये मा यता दलेली आहे. मे.अमृत मु णालय िचंचवड 
यांचेकड ल लघु म दर एकुण र. .2,92,000/- म ये छपाई क न पुर वणेकामी 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 76/2/2016-17 अ वये भाग .४१ 
गांधीनगर मधील भगवतगीता वडार समाज मं दराम ये काम करणेकामी मे.युिनक 
ेडस िन.र. .35,01,400/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार चारशे 

फ ) पे ा 15.96% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  30,89,705/-  

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 .३२) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या वाय.सी.एम. णालयाक रता आव यक 

Gastroscope & Colonoscope With Video System  खरेद कामी मे.बालाजी ेडस यांचे 
Pentex कंपनीचे ती नग र. .१८,५०,०००/- ा  लघु म दरानुसार एक नग 
Gastroscope & Colonoscope With Video System खरेद  कर यास येणा-या 
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र. .१८,५०,०००/- साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये एकुण १५ वषयांपैक  थम १० 
वषयांम ये (मेड सीन/ जनरल मेड सीन, ी रोग व सुितशा , कान/नाक/घसा, 
अ थरोग, बालरोग,श य शा (सजर ),  करण (रेड ओ डाय नोिसस), मानसोपचार 
शा , भुलशा , पॅथोलॉजी हे पद यु र अ यास म सु  कऱणेसाठ  येक 
वषयांक रता र. .१,५०,०००/- या माणे १० वषयांक रता र. .१५,००,०००/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख पय े फ )  महारा  शासनाचे वै क य िश ण व 
औषधी ये वभाग,मंुबई यांना यांना अदा करणेकामी व सदरचा खच यशवंतराव 
च हाण मृित णालयाकड ल “पी.सीएम.सी.(YCMH) एम.यु.एच.एस. पी.जी. 
इ ट युट” या लेखािशषातुन व सन २०१६-२०१७ या सुधा रत अंदाजप कानुसार 
खच  टाकणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४)   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.  

वषय .३५) 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. 
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वषय .३६) मनपा या व वध करसंकलन कायालयाम ये िमळकत कराचा भरणा करणेकामी 
सहा े य कायालये तसेच १६ िमळकत भरणा क  असे एकूण २२ बारकोड 
कॅनर वथ टॅड खरेद  करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच े
दघी येथे नवीन करसंकलन कायालय काया वत कर यात आलेले आहे तसेच 
महापािलकेच े व छ भारत हा नवीन वभाग काया वत कर यात आलेला 
आहे.या दो ह  वभागाक रता दोन ंटरची तातड ने आव यकता आहे. २२ 
बारकोड कॅनर वथ टॅड व २ ंटर (ऑल इन वन ंटर Canon MF-4750व 
 ऑल इन वन ंटर Canon MF-4820D) खरेद  कामी दर मािगवले असता 
अंदाजीत खच १,४४,१४५/- इतका खच अपे ीत ध न सा ह य खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स िस द कर यात आलेली होती. कोटेशन िस द  
नंतर याम ये एकुण चार कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन 
उघडणेत आले असता याम ये मे.एस बी ईले ॉिन स,पुणे याचे बारकोड 
कॅनर वथ टॅड क रता र. .१,०६,४८०/- व मे.एम.के.एंटर ायझेस,पुणे 
ंटरक रता र. .३०,६९०/- इतके दर लघु म आलेले आहेत. यांचे दरानुसार 

र. .१,३७,१७०/- इतका खच अपे ीत आहे. यांच ेदर अंदाजप क य दरा पे ा 
४.८४ ट कयानी कमी ा  झाले आहेत. सदर कामाची तातड क वचारात घेता 
करारनामा न करता २२ बारकोड कॅनर वथ टॅड व २ ंटरखरेद  खरेद  
करणेकामी येणा-या र. .१,३७,१७०/- इत या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .३७) 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  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३८) अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या 

िनयु स दनांक १/३/२०१७ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .२०,०००/- (अ र  र. . वीस हजार फ ) इत या या पुव या एक त 
मानधनावर मुदतवाढ देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३९) माट िसट  क पासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनयु  करणेकर ता क  

शासनामाफत आदेश िनगत होणे आव यक अस याने याबाबत आव यक तो 
पाठपुरावा करणेकर ता द.२ जानेवार ,२०१७ ते द.३जानेवार ,२०१७ या कालावधीत 
नवी द ली येथे उप थत रहाणेकामी ी.िनळकंठ पोमण, मा हती व तं ान 
अिधकार  यांनी वखचाने केले या एकूण र. .१४,९०९/- (अ र  र कम . चौदा 
हजार नऊशे नऊ फ ) ची ितपुत  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४०) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये  पी.जी.इ ट युट कर ता दर महा 
शासक य वेतन ेणीनुसार हंगामी व पात (३६४ दवस) कालावधीकर ता 
वतमानप ात जा हरात देऊन मुलाखती/लेखी प र ा घेवुन व वध पदे(४४) 
भरणेस शासक य वेतन ेणीनुसार वेतन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे 
उमेदवार न िमळा यास पुढ ल हंगामी व पात (३६४ दवस) कालावधीकर ता 
सदर पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४१) 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.  

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके क रता आं ा व भामा आसखेड पाणी पुरवठा 
योजना क प राब वणे क रता सन २०१७-१८ या अंदाज प काम ये वशेष 
योजना िनधी लेखाशीष अंतगत र. . ५० कोट  इतक  र कम ठेव यात आली आहे. 
िनयो जत आं ा व भामा आसखेड क प पाणीपुरवठा योजनेसाठ  महारा  जीवन 
ािधकरण, वभाग .१, पुणे यांची सदर क प योजने या िन वदापूव कामासाठ  

(Pre-Tender Activity) क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणे व 

सदर क प र कमे या ०.५०% + सेवाकर स हत सेवाशु क फ  हणून फ  
देणे या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१-२०१६-१७ दापोड  िनगड  या 
बीआरट एस मािगकेवर बस टेशनसाठ  सुर ा व व छता वषयक कामे करणे 

अंतगत दापोड  िनगड  मागावर ल बसेससाठ  ा सिमटस व आर.एफ.आय.ड .टँग 

व रोलर बस वणेकामी .मे.टे नो नँटस िस यु रट  िस ट म ा.िल. 
िन.र. .३१,६८,२२८/- (अ र  र. .एकतीस लाख अडुस  हजार दोनशे अ ठावीस 
फ ) पे ा ५.००% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३३,२६,६३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
ि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 



15 
 

 
 

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

वषय .४४) 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.  

वषय .४५) 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 थाकंड 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 यान व फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०५/१२/२०१६ ते द.११/१२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मुलेप/६/का व/८/२०१७ द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१२/१२/२०१६ ते द.१८/१२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मुलेप/६/का व/९/२०१७ द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .४८)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२६/१२/२०१६ ते द.०१/०१/२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मुलेप/६/का व/११/२०१७ द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४९)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे नो हबर २०१६ मधील मुलेप/६/का व/६/२०१७ द. 
२२/३/२०१७ अ वये अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल 
अवलोकन करणे.  

वषय .५०)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे डसबर २०१६ मधील मुलेप/६/का व/७/२०१७ द. 
२२/३/२०१७ अ वये अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल 
अवलोकन करणे.  

वषय .५१)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१९/१२/२०१६ ते द.२५/१२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मुलेप/६/का व/१०/२०१७ द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लखेा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .५२)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागातील द.०२/०१/२०१७ ते द.०८/०१/२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मुलेप/६/का व/१२/२०१७ द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 वषय .५३)वाय.सी.एम. णालयातील त  वै क य अिधकार  यांना दरमहा एक त 
र. .५,०००/- या मानधनावर तावात नमूद माणे यांचे नावासमोर नमुद 
दनांकापासून ६ मह ने या कालावधीसाठ  मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर 
नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५४)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/-
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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.  

वषय .५५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७, कर ता 11 िनवडणूक 
िनणय अिधकार  यांचे कायालय तसेच िनवडणूक वषयक कामकाज करणारे 
व वध क ाकड ल संगणक यं णेसाठ  तातड ने आव यक क झुमेबल साह य 
खरेद  र. .1,93,590/- (अ र  र. . एक लाख या नव हजार पाचशे न वद फ ) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५६) ी शरद वनायक नाईक,िनवृ  उप ज हािधकार  यांना दरमहा र. .३०,०००/- 
एक त मानधनावर सम वयक भूसंपादन अिधकार  या पदावर पुढ ल दोन 
वषासाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. .७,२०,०००/- (अ र  
र. . सात लाख वीस हजार फ ) च ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५७)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महापािलका साव क िनवडणूक–२०१७ कर ता 
ई िन.सु. .30/2016 अ वये मे. आनंद एंट ायजेस, यांचेकड ल ा  झालेले लघु म 
दर .चौ.फुट 28.50 माणे ले स/बॅनरचे एकुण १,०६,१०० चौ.फुट  वेळोवेळ  
आयोगाचे सुचनेनुसार मंजुर दराने एकुण र. .३०,२३,८५०/- च े जादा कामकाज 
आव यकते नुसार तातड ने क न घेतले आहे. मे. आनंद एंट ायजेस, यांचे ले स 
बॅनसचे कामकाज ित चौ. फुट २८.५० पैसे या माण े१,०६,१०० चौ.फुटासाठ   एकुण 
र. .३०,२३,८५०/- (अ र  र. . तीस लाख तेवीस हजार आठशे प नास फ ) या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५८) ESCI, है ाबाद  यांना द.२१/११/२०१६ ते २४/११/२०१६ कालावधीत आयो जत 
केले या “Big Data Analytics using Hadoop & R Tool” िश णाकर ता मा हती व 
तं ान वभागाकड ल कमचार  उप थत रहाणेकामी िश ण शु क व िनवास 
याकामी मे. ESCI यांना आगाऊ अदा केले या र. .१,०३,०००/- चे समायोजन 
करणे आ ण वासाक रता ी. दपक पवार यांनी वखचाने केले या र. .४,९९७/- 
ची ितपुत  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५९) यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-CSSD वभागातील NAT STEEL 
कंपनीचे Autoclave मशीन 36 SR/E (428)व  24 SR/E (942)  ची दु ती (पाटस 
खरेद  + दु ती) करणेसाठ      ई-िन वदा सुचना ं .०२/२०१६-१७ अ वये िन वदा 
माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये मे. ी कं शन, पंपर  
यांनी दर कमी क न सादर केलेली िन वदा एकूण र. .११,६९,१३५/- लघु म ा  
झाली असुन वकृत करणेत आलेली आहे. यानुसार ई-िन वदा सुचना 
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ं .०२/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म दर िन वदाधारक म.े ी कं शन, पंपर  
यांचेकडून यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-CSSD वभागातील NAT 

STEEL कंपनीचे Autoclave मशीन 36 SR/E (428)व  24 SR/E (942)  या 
दु तीकामी (पाटस खरेद  + दु ती) आव यक पाटस यांनी कमी क न सादर 
केले या दरा माणे करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर दु तीसाठ  होणारा 
खच एकूण र. .११,६९,१३५/- (अ र  र. .अकरा लाख ऎकोणस र हजार ऎकशे 
प तीस फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६०)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. 

वषय .६१) 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  
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 देणेसस ा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.   

वषय .६२) 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.   
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वषय .६३) नागपूर महानगरपािलका यांचे वतीने द.७/०४/२०१७ ते ८/४/२०१७ या 
कालावधीत नागपूर येथे आयो जत केले या Elets Elets Smart & Sustainable City 

Summit & Expo – Nagpur या सेिमनार व दशनात मनपा या वतीने भाग 

घेणेसाठ  एक टॉल बुक करणेसाठ  र. .३,४५,०००/-चा धनादेश  Elets 

Technomedia Pvt. Ltd व इतर खचासाठ  र. .५०,०००/ चा धनादेश मु य मा हती 
व तं ान अिधकार  यांचे नांवे अदा करणेस, व सदरचा एकुण खच 

र. .३,९५,०००/ (अ र  र. .तीन लाख पं या णव हजार फ ) “ माट िसट ” या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस व याकामी आगाऊ र कम अदा करणेस काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६४) 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. 

वषय .६५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यशवंतराव च हाण मृती णालयाअंतगत 
णवा हका वभागाक रता आव यक सं ये माण े ‘वाहन चालक’  उपल ध 

नस याने णालयीन कामकाजा या सोईचे ीने वाहनचालक कमचा-यांची हंगामी 
व पात दरमहा एक ीत मानधनावर 6 म हने कालावधीसाठ  नेमणूका करणे 

आव यक आहे. यापूव  नेमणूका केले या उमेदवारांचा नेमणूक कालावधी माहे 4 
ए ल  2017 रोजी संपु ात येत अस याने णवा हका वभागाक रता वाहन चालक 

पदे दरमहा एक ीत मानधनावर हंगामी व पात 6 म हने कालावधीसाठ  भरणे 
आव यक आहे. याक रता वाहन चालक ‘पदे ता पुर या व पात 6 म हने 
कालावधीसाठ  भरणेक रता न याने जा हरात िस  क न येणा-या अजदारांमधून 
पा  होणा-या उमेदवारां या कायशाळा वभागामाफत यावसाियक ा या क 
प र ा घेऊन एक ीत मानधनावर उमेदवार िनयु  करणे व ित ा याद  तयार 
करणे आव यक अस याने तावात नमूद माणे वाहनचालक पदे 6 म हने 
कालावधीसाठ  दरमहा र. .11,974/- मानधनावर व हत प तीनुसार भरणेस तसेच 
िनवड व ित ा याद  मधील उमेदवारांची  िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महा मा योितबा फुले व भारतर   डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीिनिम  महो सव दरवष  पंपर  चौक येथे साजरा 
कर यात येत असतो. या महो सवांतगत व वध सां कृितक, सामा जक व समाज 
बोधना मक  काय मांचे आयोजन कर यात येते. या वष  द.११/०४/२०१७ रोजी 

महा मा योतीराव फुले जयंती व द.१४/०४/२०१७ रोजी भारतर  डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती िनिम  द.११/०४/२०१७ ते द.१५/०४/२०१७ या कालावधीत 
सदर महो सवाचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अनुषंगाने या कामी 
मा यवर, काय माचे मानधन, कलाकारांच ेमानधन, प कार, कलाकार, पदािधकार  
चहापान, भोजन, आितषबाजी, जा हरात खच इ. कामी थेट प दतीने येणार खच 
र. .४२,७५,०००/- तसेच या यित र  ले स, बॅनर, ले स, होड ग, एल.ई.ड . 

न, एल.ई.ड .ट . ह , मृतीिच ह, काय माचे हड ओ शुट ंग, िच पट महो सव 
इ. साठ    र. .८,५०,०००/-असा एकूण र. .५१,२५,०००/-(अ र  र. . ए कावन 
लाख पंचवीस हजार फ ) अथवा येणा-या य  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/८०५/२०१७  
दनांक - ०७/०४/२०१७ 
 
टप -  तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
       ठेवणेत आलेली आहेत. 


