
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 

नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/का व/३०१/२०२२. 

दनांक-२८/०२/२०२२. 
 

ित, 

मा. ----------------------------------------------------------, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८.  

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

सभा दनांक.०४/०३/२०२२ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

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

दनांक ०४/०३/२०२२ रोजी साय.ं५.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत 

सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हाव,े ह  वनंती. 
 
 

आपला व ास,ू 

           
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
 
 
 
 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – २६५ 

 
दनांक-०४/०३/२०२२                                   वेळ साय.ं५.०० वा. 

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

दनांक ०४/०३/२०२२ रोजी साय.ं५.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत 

खालील कामकाज होईल.  

------------ 
 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/99/01/2021-22 अ वय े . .२५ 

पुनावळे माळवाड  येथील कै.िभकोबा सोपान भुजबळ ाथिमक शाळा (आर ण .४/५८) 

प ह या मज यावर हॉल बांधण ेव शाळेचे व तार करण करणे कामी देव क शन 

िन.र. .1,01,40,852/- (अ र  र. .एक कोट  एक लाख चाळ स हजार आठश े बाव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,01,18,352/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,01,18,352/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .70,83,858/- +रॉय ट  चाजस 

र. .14,142/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण र. .71,20,500 /- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु 

व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

कारण.े 
 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/7/2021-22 अ वय े भाग .१५ िनगड  

ािधकरण पर सरात फुटपाथ वषयक काम े करण.े  कामी M/s Deshmukh Ramesh 

Annasaheb िन.र. .64,99,630/- (अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार सहाश ेतीस 

पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,80,024/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .64,80,024/- पे ा 33.70% कमी हणजेच र. .42,96,256/- +रॉय ट  चाजस 



र. .36,638/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .43,52,500/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु 

व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालया माफत व छ भारत 

अिभयान व ला टक बंद या अनुषंगान े सवसामा य नाग रकांम य े जनजागृती 
कर यासाठ  २०००० कापड  पशवी(मांजरपाट)  िशवून िमळणेकामी म हला आिथक 

वकास महामंडळ,  ज हा कायालय,पुण े यांना यांचेअिधप याखाली असणा-या 
एस.एच.जी सं थांची नाव े यांची उलाढाल तसेच कामाची गुणव ा चांगली असलेली नाव े

कळ व याबाबत  वचारणा करणेत आली होती. यांनी कळ वले माण ेकापड  पशवी ती 
नग र. .३३/- दर यां याशी  सल न ५ म हला बचत गटांची नाव े वकृत करणेत आल े

आहे.याकामी मा.आयु  सो यांनी द.३१/१२/२०२१ रोजी मा यता दली सदर ५ म हला 
बचत गटांना कामकाज आदेश दे यात आल े आहे. यानुसार उपरो  माण े म हला 
आिथक वकास महामंडळ, शासक य सल न ५ म हला बचत गट यांचेकडून ती कापड  

पशवी र. .३३/- माण ेएकूण २०००० पश यांचे एकूण र. . ६६००००/-  इत या खालील 
माणे झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

    अ. .    म हला बचत गट         ती नग दर     कापड  पशवी सं या     एकुण र. .  

     १)         व नपुत  म हला बचत गट     ३३/-                 ४०००                        १३२०००/- 

            २)        जनसेवाम हलाबचतगट           ३३/-                    ४०००                          १३२०००/- 

            ३)        समथ म हलाबचतगट              ३३/-                   ४०००                          १३२०००/- 

            ४)        ीकृ णा म हलाबचतगट         ३३/-                   ४०००                          १३२०००/- 

            ५)          राधेकृ णा म हलाबचतगट     ३३/-                  ४०००                          १३२०००/- 
 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (अ. .१ ते ९) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  

माण े लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास 

िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  

“अ”मधील 1 ते 39िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े लघु म 



दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .६) मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबतचे प  “अ”(१ ते ४) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे 

अवलोकन करण.े 
 
वषय .७)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२५ द.२४/०२/२०२२ अ वय ेनागरव ती 

वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे क याणकार  योजना राब वल े

जातात. या वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजन े अंतगत 

ना व यपुण योजना अिधक भावीपण ेराब वण ेआव यक आहे. यासाठ  म हला स मी 
करणात आ ेसर असलेला केरळ रा यात “कुटंुब ी” या क पाला भेट देण ेतसेच तेथील 

म हला स मी करणा या कामकाजाची पाहणी करण ेयासाठ  केरळ रा यात माहे माच 

२०२२ म य े मा.म हला व बालक याण सिमतीचा तसेच संबंिधत अिधकार /कमचार  

यांचा अ यास दौरा आयोजीत करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/३०१/२०२२. 

दनांक-२८/०२/२०२२ 
 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 

 
 
 
 
 
 



( .ब ेका/५अ/का व/६३/२०२२ द.२८/०२/२०२२ वषय .४ चे लगत) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
( . वमुका/४/का व/१९३/२०२२ द.२५/०२/२०२२ वषय .५ चे लगत)  

 
 
 
 
 
 



 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( .ब े/लेखा/५/का व/७९/२०२२ द.२५/०२/२०२२ वषय .६ चे लगत) 
 
 
 

  
 



 


