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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/८८२/२०१७ 
दनांक – २९/०४/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०३/०५/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०३/०५/२०१७ 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 – ७ 
 
दनांक - ०३/०५/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
०३/०५/२०१७ 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 १२/०४/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) चा   
      सभावृ ांत कायम करणे.  
 २)   दनांक २८/०२/२०१७, ७/३/२०१७ (द.ु२.१५ वा.), १०/३/२०१७ (द.ु२.३० वा.)    
      व १२/४/२०१७ (द.ु२.१५ वा.) रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २६७)   
      चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 ३)   दनांक ७/३/२०१७ (द.ु२.३० वा.), १०/३/२०१७ (द.ु२.३५ वा.) व १२/४/२०१७   
      (द.ु२.३० वा.) रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २६८) चा सभावृ ांत   
      कायम करणे.  
४)    दनांक १९/४/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५) चा सभावृ ांत   
      कायम करणे.  

---------- 

वषय .१)  च-होली भाग .७ मधील कामांक रता व याक रता िनयोजनब द आराखडा क न 
या माणे वकसीत करणकेामी सन २०१७-१८ या अंदाजप कात वकास कामांचा 

समावेश केला आहे महानगरपािलके या वकास आराख यानुसार र यामधील 
व वध सेवा वा ह या यांत पाणीपुरवठा, जलिन:सारण, व ुत, दुरसंचार,  

म.रा. व. व.कं. यांचेसह महानगरपािलके या सव आव यक वभागांचे एक त 
िनयो जत मागणीनुसार र ता वकसीत करणे व थाप य वषयक कामां या 
बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे, इ. 
िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे 
करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपरो  संबंिधत अशा 
व वध क पांसाठ  स लागार मे. पे हटेक क स टंट यांनी काम केले आहे. तसेच 
महानगरपािलके या व वध र यांसाठ  व बी.आर.ट .एस. र यांसाठ  मे.पे हटेक 
क स टंट यांची स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली कामे गतीपथावर 
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आहेत. या बाबींचा वचार करता उपरो  वषयकामी भाग .७ मधील 
वकासकामांसाठ  मे.पे हटेक क स टंट ( ी. वकास ठाकुर) यांची स लागार हणून 
नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व 

िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या 
(Accepted Tender Cost) ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  

१.४५% फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) इ. या माणे देय िन त क न 
वषयां कत कामासाठ  मे.पे हटेक क स टंट यांची नेमणुक करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२)   नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०१५-१६ मधील प  अ मधील २१ 
पा  लाभाथ ना ती लाभाथ  दरमहा र कम .२,०००/- या माणे माहे ए ल - 
२०१६ ते माच - २०१७ या कालावधीक रता ित लाभाथ  र कम .२४,०००/- 
(बारा म ह यांचे) या माणे एकूण र कम .५,०४,०००/- (र कम  पाच लाख 
चार हजार फ ) व सन २०१६-१७ या आिथक वषात माहे स टबर २०१६ अखेर 
ा  एकूण १९ पा  लाभाथ ना ित लाभाथ  दरमहा २,०००/- या माणे माहे 

ऑ ट बर २०१६ ते माच २०१७ या कालावधीक रता ित लाभाथ  र कम . 
१२,०००/- माणे (अ र  र कम  बारा हजार फ ) या माणे एकूण र कम . 
२,२८,०००/- ( अ र  र कम  दोन लाख अ ठावीस हजार फ ) असे एकूण 
र कम . ७,३२,०००/- ( अ र  र कम  सात लाख ब ीस हजार)  इतका खच 
अपे ीत  आहे. सन २०१६-१७ या व ीय वषात “एच.आय. ह ./ ए स बािधत 
मुलांचा सांभाळ करणा-या पालकांना अथसहा य” या उपलेखािशषावर र कम  
१२,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे. यामधून खच कर यात 
येईल.पा  लाभािथना अथसहा य अदा कर याक रता येणा-या र कम 
.७,३२,०००/- (अ र  र कम . सात लाख ब ीस हजार फ )  चे खचास तसेच 

यानंतर अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .३) नागरव ती वकास वभागाकड ल २४ अपा  अजापैक  ०४ अपा  अजदारांनी 
कागदप ांची ुट पुतता के याने यांचे अज  पा  झा याने यांना इ.१२ वी नंतरचे 
वै कय (MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BDS) MBA  व अिभयां क  थम 
वष पदवी प र ा यांसारखे उ च िश ण घेणा-या लाभा य ना  योजनेचा लाभ 
देणेकामी र. .१५,०००/- अथसहा य देणेकामी र. .६०,०००/- खच अपे त आहे. 
पा  अजदार लाभा याना लाभ देणेकामी व अपा  अजा या कागदप ांची 
तृट पुततेनंतर पा  होणा-या अजदार लाभा याना  द.३१/०८/२०१७ पयत लाभ 
देणेकामी अथसहा य मंजुर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४)   नागरव ती वकास वभागामाफत मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत व वध 
क याणकार  योजना राब व या जातात. मा. महानगरपािलका सभा ठराव .५२१ 
द.५.७.२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार मागासवग य क याणकार  योजना .०१ 
अ वये इ.५ ते इ ७ वी मधील व ा याना वा षक र. .२०००/- व इ.८ ते इ.१० 
वी मधील व ा याना वा षक र. .३०००/- िश यवृ ी दे यास मा यता दे यात 
आलेली आहे. सन २०१६-१७ या आिथक वषात वतमानप ाम ये जा हर कटन 
िस  क न अज माग वले होते यानुसार िश यवृ ी िमळणेकामी एकुण २८४९ 

अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी केली असता १९८३ 
अज पा  झाले. यानुसार इ.५ ते ७ वी मधील ८२४ पा  व ा याना येक  
र. .२०००/- या माणे र. .१६,४८,०००/- व इ.८ वी ते १० वी मधील ११५९ पा   

व ा याना येक  र. .३०००/- माणे र.र.३४,७७,०००/- असे एकूण 
र. .५१,२५,०००/- (अ र  र कम . ए काव न लाख पंचवीस हजार फ ) इतक  
र कम पा  व ा याना िश यवृ ी देणेत आलेली आहे. ा  अजाम ये १९८३ पा  
व ा याना योजनेचा लाभ देणेत आलेला असुन उवर त ८६६ व ा याना लाभ देणे 
आव यक आहे. तर  ८६६ पैक  १५९ अपा  अजा या कागदप ांची तृट पुतता क न  

पा  झा याने इ.५ वी ते ७ वी  ८२ पा  व ा याना  व इ.८ ते इ.१० वी ७७ पा  
व ा याना  येक   २०००/- व ३०००/-  पये अथसहा य देणेकामी 
र. .३,९५,०००/- खच अपे त आहे. तर  पा  अजदारांस याचे इय े नुसार 
िश यवृ ी मंजुर करणेस व अपा  अजा या कागदप ांची तृट पुततेनंतर  पा    
होणा-या अजदारांस  याचे इय े नुसार द.३१/०८/२०१७ पयत लाभ देणेकामी 
िश यवृ ी मंजुर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५)  सहा.आयु , झोपडप ट  िनमूलन व पुनवसन वभाग यांचे अख या रत असलेले  

अँ बेिसडॉर वाहन . एमएच-१४-एई-८०५५ या वाहना कर ता न वन टायस/ युब 

पाच नग खरेद साठ  शासन मा य दराने उ पा दत कंपनीचे व ते मे.एम आऱ 
एफ. िल. यांना यांचे दरप का नूसार र. .१४,६०५/- (अ र  र. .चौदा हजार 
सहाशे पाच फ ) करारनामा न करता आगाऊ व पात अदा कर यास मा. आयु  
यांचे कड ल आदेश .झोिनपु/ था/िन/का व/९६०/२०१६ द.१८/१०/२०१६ अ वये 
दलेली अस याने लेखाशाखेकडून धनादेश फ  र. .१४,६०५/- देणेत आलेला 
आहे. दर यान उ पा दत कंपनीने टायस/ युब या दराम ये  वाढ केलेने 

र. .१४,६०५/- चा धनादेश व दरवाढ र कम पये फ  ४/- रोख व पात भ न 

न वन टायस/टयूब पाच नग खरेद  क न वाहनास बस वणेत आलेले आहेत. 
मे.एम आर एफ िल. यांनी बील .४२९३८८४६१ दनांक ०९/१२/२०१६ अ वये 
र कम पये १४६०५+४=१४,६०९/- एक त र मेचे बील दलेले आहे. आगाऊ 



5 
 

 
 

व पात देणेत आलेली र कम पये १४,६०५/- चे समायोजन करणेस व दरवाढ 
पोट  रोख व पात अदा करणेत आलेली र कम पये ४/- फ  संबंिधतास अदा 
करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .६)  शासन अिधकार , झोपडप ट  िनमूलन व पुनवसन वभाग यांचे अख या रत 
असलेले टाटा सुमो वाहन .एमएच-१४-एच-९५६५ या वाहना कर ता न वन 
टायस/ युब पाच नग खरेद  साठ  शासन मा य दराने उ पा दत कंपनीचे व ते 
मे. जे के टायर अँ ड इंड ज, िल. यांना यांचे कोटेशन नूसार र. .२३,००७/- 
(अ र  र. . तेवीस हजार सात फ ) करारनामा न करता आगाऊ व पात अदा 
कर यास मा. आयु  यांचे कड ल आदेश .झोिनपु/ था/िन/का व/९५७/२०१६ 
द.१७/१०/२०१६ अ वये दलेली अस याने लेखाशाखेकडून धनादेश फ  
र. .२३,००७/- देणेत आलेला आहे. दर यान उ पा दत कंपनीने टायस/ यब या 
दराम ये वाढ केलेने र. .२३,००७/- चा धनादेश व दरवाढ झालेली र कम पये 
२,८८८/- रोख व पात भ न न वन टायस/ युब पाच नग खरेद  क न वाहनास 
बस वणेत आलेले आहेत. मे. जे के टायर अँ ड इंड ज, िल. यांचेकडे रोख 
व पात अदा केले या पावतीचा .११० दनांक २१/११/२०१६ असुन यांनी 

र. .२३००७+२८८८=२५,८९५/- (अ र  र. .पंचवीस हजार आठशे पं या नव फ ) 
एक त र मेचे मुळ बील .२६६००७४१६५ दनांक २१/११/२०१६ दलेले आहे. 
आगाऊ व पात देणेत आले या र कम पये २३,००७/- च ेसमायोजन करणेस व 
दरवाढ पोट  रोख व पात अदा केलेली र कम पये २,८८८/- फ  सहा.आयु , 
झोिनपु वभाग यांना अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.२८/०४/२०१७ रोजी महा मा बसवे र 
जयंतीचे औिच य साधून द.२७/०४/२०१७ ते द.२९/०४/२०१७ या कालावधीत 

अंकुशराव लांडगे नाटयगृह, भोसर  तसेच अ य ठकाणी महो सवाचे आयोजन 

कर यात आले होते. या अंतगत व वध बोधना मक व सां कृितक काय म 

तसेच वचन व या यानाचे आयोजन कर यात आले आहे. याकामी ले स बॅनर 

छपाई व े म भाडे, मा यवर/कलाकार चहापान, भोजन यव था, कलाकारांचे 
मानधन, िनवास, नाटयगृह भाडे इ. कर ता थेट प दतीने र. .१,३०,०००/- (अ र  
र. .एक लाख तीस हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/17-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ पीनगर तळवडे प रसराती नाम फलक, FRP वाचनालय, बचेस, संडास 
मुता-या बस वणेकामी मे.अडॅ ट एंटर ायजेस िन.र. .9,24,290/- ( अ र  र. .नऊ 
लाख चोवीस हजार दोनशे न वद फ ) पे ा 2.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .९)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/21-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ तळवडे- पीनगर येथे FRP वाचनालय मुतार  बोड बचेस व बसथांबे 
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अडॅ ट एंटर ायजेस 
िन.र. .9,25,370/- (अ र  र. .नऊ लाख पंचवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 
2.10%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०)  पी.एम.पी.एम.एल यांना सन २०१६-१७ या शै णक वषातील मोफत बसपास योजने 
अंतगत व वध उप म या लेखािशषातुन आगावू केले या २,००,००,०००/- (अ र  
र. . दोन कोट  फ ) या रकमेचे समायोजन करणेस व ऊवर त र कम 

.१,१७,२८,२७८/- (अ र  र. . एक कोट  सतरा लाख अ ठावीस हजार दोनशे 
अ याह र फ ) व वध उप म या लेखाशषातुन खच  टाकुन अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भगवान महावीर जयंतीिनिम  र ववार, 
द.०९/०४/२०१७ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे काय माचे 
आयोजन कर यात आलेले होते. सदर काय मा या अनुषंगाने संबंिधतांचे मानधन 
े ागृह भाडे, मा यवर चहापान, ना ा भोजन यव था, टेज, ले स, बॅनर व 

रांगोळ   इ. साठ  थेट प दतीने होणा-या अंदाजे र. .८२,२५९/- (अ र  
र. . याऐंशी हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०९/०१/२०१७ ते द.१५/०१/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२१/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३)मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .६६/६/१६-१७ भाग .२९  इं ायणीनगर 

म ये डा वषयक दु ती करणेकामी  मे. लाल दप क शन 
िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस   लाख एक हजार चारशे फ ) पे ा 
१५.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,१३,९७०/-  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 करणे. 
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वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ९) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 

भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत यावे. 

वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१६/०१/२०१७ ते द.२२/०१/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२७/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२३/०१/२०१७ ते द.२९/०१/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२८/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील द.३०/०१/२०१७ ते द.०५/०२/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२९/२०१७ द.१५.०४.२०१७ 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.०६/०२/२०१७ ते द.१२/०२/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२२/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१३/०२/२०१७ ते द.१९/०२/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/३०/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२०/०२/२०१७ ते द.२६/०२/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 



8 
 

 
 

मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/३१/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२७/०२/२०१७ ते द.०५/०३/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/३२/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/७/२०१६-१७  अ वये  प.िचं.म.न.पा.चे 
अशु द जल उपसा क , रावेत येथे ट पा  3 आ ण 4 अंतगत पंपींग मिशनर ची 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी  मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन 
िन वदा र कम .२७,३७,७०६/- (अ र  र. .स ावीस लाख सदोतीस हजार 
सातशे सहा फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,८७,१३२/-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 या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१८/२०१६-१७ अ वये  प.िच.ंम.न.पा.चे 

अशु द जल उपसा क , रावेत येथे ट पा .1 आ ण 2 अंतगत पंपींग मिशनर ची 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी  मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन 
िन वदा र कम .४६,२५,९२९/-(अ र  र. .शे चाळ स लाख पंचवीस हजार नऊशे 
एकोणतीस फ ) पे ा १२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४२,७४,२६६/- 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 या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/३८/२०१६-१७ अ वये  डुडुळगाव 

टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या भागात वतरण निलका टाकणेकामी  मे. अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. िन वदा र कम .२७,९८,६६३/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
अ या नव हजार सहाशे ेस  फ ) पे ा ५.७५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२७,६९,६२६ /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड मनपा या करसंकलन वभागामाफत राब वणेत आले या 

िमळकतकर वसुली वशेष मो हमे अंतगत दनांक 16/03/2017 ते 31/03/2017 अखेर 
ऑटो र ा/इको वाहन व पकर पुरवठाधारक यांनी एकूण 16 दवस वाहन व 
पकर सेट पुर वलेले आहे. याच माणे िमळकतीची य  ज ी करणेकामी 

दनांक 24/03/2017 ते  31/03/2017 अखेर 04 खाजगी वाहने भाडेत वावर घेणेत 
आलेली आहेत. याकामी अनु मे एकूण र. .1,60,000/- व र. .48,000/- इतका 
खच झालेला आहे. वर ल माणे खच ‘वाहन भा याने घेणे’ या लेखाशीषातील 
तरतुद मधून करणेस तसेच, दनांक 15/3/17 ते 31/3/17 अखेर 17 दवस 8x8 
साईजचे बोड छपाई क न िस  करणेत आलेले आहे. याकामी एकूण 
र. .54,720/- इतका खच आलेला आहे. सदरचा खच ‘िमळकतकर वसुली खच’ या 
लेखाशीषातील तरतुद तून सदर ल सव खच िन वदा न माग वता करारनामा न 
करता थेट प तीने करणेत आलेला अस याने सदर या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२६) महारा  दुषण िनयं ण मंडळाकडून वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क प 

इमारत . A2 या इमारतीकर ता MPCB चा Consent to Operate िमळणेसाठ  
र. .१५,०००/- व फॉम फ  र. .१००/- असे एकुण र. .१५,१००/- महारा  दुषण 
िनयं ण मंडळाकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे Smart City Proposal तयार करणेकामी Offering 

services of DCF for Preparation of Smart City Proposal through Citizen 
Engagement and War Room Setup चे कामकाज करणेसाठ   मे. DCF Advisory 

Services Pvt. Ltd, Bandra West, Mumbai 400 050 यांना र कम पये १,५०,०००/- 
+ १५% सेवाकर (अथवा य ात लागू कर) अथवा वास खच, िनवास खच व 
Out of Pocket Expenses इ य  खचाची बले ा  झालेनंतर जी कमी र कम 
असेल ती, कामाचा करारनामा न करता व थेट प तीने अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२८) म.न.पा.दवाखाने/ णालयांसाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह यासाठ  करणेत 

आले या र. .११ कोट या तरतुद मधुन िन वदा .२/२०१६-१८ या मा य लघु म 
दरानुसार र. .२,८२,३५,१९८/- चे औषध/ेसा ह य खरेद  खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२९)यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ 
म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन लेखी प र ा घेवुन तावात नमूद 
व वध पदे भरणेस व सदर पदाला 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 करणे.   
 
वषय .३०) यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ म ह यात 

मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.२१/०४/२०१७ रोजी 
संपु ात येत अस याने तावात नमुद केले या पदांसाठ  दश वले माणे िनयु  
केलेले मानधनावर ल मेड कल ऑ फसर (BTO) व लड बँक टे निशयन यांना 
वशेष बाब हणून द.२२/०४/२०१७ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न 
द.२३/०४/२०१७ पासुन द.२२/०५/२०१७ पयत पुढे १ म हना कालावधीसाठ  
मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३१)यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ म ह यात 

मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.२०/०२/२०१७ रोजी 
संपु ात येत अस याने तावात नमुद केले या पदांसाठ  दश वले माणे िनयु  
केलेले मानधनावर ल मेड कल ऑ फसर (BTO) व लड बँक टे निशयन यांना 
वशेष बाब हणून द.२१/०२/२०१७ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न 
द.२२/०२/२०१७ पासुन द.२१/०४/२०१७ पयत पुढे २ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३२)  बीआरट एस वभागामाफत बांधणेत येणा-या सांगवी कवळे र ता कावेर  नगर येथ े

सबवेबांधणे. या कामावर देखरेख करणेकामी मे. इ ा कंग क ल टंग इं ज. ा.िल. 
यांची  िन वदा प ात कामे करणेसाठ  क प यव थापन स लागार हणुन 

नेमणुक करणेस व या कामासाठ  िन वदा प ात (Post Tender) कामाक रता 
वकृत िन वदा र कमे या १.४५% अिधक सेवा कर अशी फ  मनपा या चिलत 

दरानुसार अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३३) मे. गुड ग हन स इं डया फाऊंडेशन यांचे तफ आयो जत 14th International 
Exhibition and Conference Municipalika – Smart And Sustainable Cities 2017 
द.१८ मे २०१७ ते द.२० मे २०१७ या कालावधीत, CIDCO Exhibition Centre, 

Vashi, Navi Mumbai येथील प रषदेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा १८ 
वेअर मी. इत या आकाराचा टॉल उभारणीकामी एकूण र. .३,२६,६००/- 

(अ र  र कम पये तीन लाख स ह स हजार सहाशे फ ) मे. गुड ग हन स 
इं डया फाऊंडेशन यांना आगाऊ अदा करणेस तसेच इतर आव यक खचासाठ  
र. .५०,०००/- इतक  रोख आगाऊ र कम मु य मा हती व तं ान अिधकार  
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यांचे नावे अदा करणेस व सदरचा खच मा हती व तं ान वभागाकड ल “ माट 
िसट ”या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४)  जेएनएनयुआरएम ट पा .१ मधील BRTS  काळेवाड  फाटा देहू आळंद  व BRTS  

नािशक फाटा – वाकड  हा क पांचे अनुषंगाने मंजुर अनुदानापैक  क  शासनाने 
राखून ठेवलेली १०% र कम ा  हो यासाठ  महानगरपािलकेस व रा य शासनास 
Reforms पुण करावयाचे होते. सदरहू  Reforms पुण झालेने उ  नमुद क पांची 
उव रत १०% राखून ठेवलेली अनुदानाची र कम मनपास ा  होणेसाठ  क  
शासनाचे, नगर वकास वभाग येथ े आव यकतो पाठपुरावा करणेकर ता शु वार 
द.१०/२/२०१७ रोजी न व द ली येथ े उप थत राहणेकर ता व पुण-े द ली-पुणे 
वमान वास करणेकामी आले या खचाची ी. िनळकंठ पोमण, मु य मा हती व 
तं ान अिधकार  यांनी वखचाने केले या र. .१८,२३०/- (अ र  र. . अठरा 
हजार दोनशे तीस फ ) खचाची ितपुत  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६३/४/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ 
फुगेवाड  मशानभूमी लगत या र यास रटेिनंग वॉल बांधणेकामी मे.चैत य 
ए टर ायझेस िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ ) पे ा 17.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .24,12,058/-  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 . ३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेच ेकामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार मे. 
जयगणेश एंटर ायझेस, पंपर गांव यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .४४५०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .४२५०/- या दराने ९ क वाहने द.१६/१०/२०१७ अखेर उपल ध क न 
देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे. ९ क वाहने याकामी येणा-या य  
खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१८०४० द.१५/१०/२०१६ अ वये 
मा यता दलेली आहे. स मा. सद य व आरो य िन र क मु य आरो य िन र क 
यांनी भाग .४४ व ४५ म ये २ वाढ व टाटा एसीई वाहने व भाग .४८ 
म ये २ टाटा एसीई वाहनांची मागणी केलेली आहे. ड े ीय कायालयाचे प रसरात 
मोठया माणात कंुटंुब सं येत वाढ होत आहे. यामुळे मोठया सोसाटयांमधील 
कचरा गोळा करणेकामी वाढ व २ क लावून स या काह  सोसाटयांमधील कचरा 
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गोळा करणा-या टाटा एसीई वाहने आव यक ठकाण या लहान ग ली बोळातील 
घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  वापरता येतील.  हणुन म.ेजयगणेश 
एंटर ायझेस यांचेशी कचरा उचलणे व हल वणे या कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ 
रोजी ित दन ९ क वाहने पुर वणेकामी करणेत आले या करारनामा अट .३२ 
नुसार मनपास कामासाठ  जादा वाहनांची आव यकता अस यास मा.सह आयु  
यां या पुव परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने उपल ध क न घे याची 
अट आहे. यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायझेस, पंपर गांव यांचेकडून मोशी कचरा 
डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४४५०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  
दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४२५०/- या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने 
द.१६/१०/२०१७ अखेर उपल ध क न घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 

वषय . ३७) मु य लेखाप 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 स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३८)मनपा या शासक य इमारतीमधील न वन महापािलका सभागृहासाठ  वापरात 
असले या उ ाहकाची वाष क प तीने देखभाल दु ती करणेकामी 2017/18  मे. 
कोने मेक हे काम उ पाद त कंपनी मे.कोने इले हेटर इंड या ा िल., पुणे. 
यांचेकडुन िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न घेणेस 
व यापोट  येणारा खच र कम पये 2,13,292/- (अ र  र. . दोन लाख तेरा 
हजार दोनशे या नव फ ) चे खचास व सदरची र कम आगाऊ अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण णालयाम ये पद यु र 
वै कय िश ण सं था सु  कर याबाबतची कायवाह  ता वत आहे.  याकर ता 
मे डकल कौ सल ऑफ इं डया या मानांका माणे कायवाह  कर याक रता र ज ार 
पदाचे व र  िनवासी, हाऊसमन पदाचे किन  िनवासी व बंधप त वै कय 
अिधकार  पदाचे सहा यक ा यापक असे पदनाम बदल यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .४०) मनपाचे आरो य वभागास हॅगींग िलटरबी स खरेद कामी ई-िन. .६०/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले आहेत. याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे.इं िनल टे नॉलॉजीस यांचे हॅगींग िलटरबी स मनपा ह त 
५६२ ठकाणी िसंमेट ॉ टम ये बसवून पाच वष देखभाल दु तीसह लघु म 
दर सव करासह र. .२९,३००/- .नग (जोड) ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण ५६२ नग टेनलेस टल हॅगींग िलटरबी स खरेद  
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कामी एकूण र. .१,६४,६६,६००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  
मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१,७२,२६,४२४/- पे ा ४.४१% ने कमी 
असलेने यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 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/८८२/२०१७  
दनांक - २९/०४/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


