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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२००/२०१७ 
दनांक – २१/०७/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - २६/०७/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२६/०७/२०१७ 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 – १९ 
 

दनांक - २६/०७/२०१७                      वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
२६/०७/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक १२/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १७) चा सभावृ ांत 
कायम करणे. 

---------- 
वषय .१)   मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 

अ. .18 अ वये . .6 मोशी येथे व वध  ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ी 
नागे र कं शन िन वदा र कम .7,11,967/- (अ र  र. . सात लाख अकरा 
हजार नऊशे सदुस  फ ) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 7/5-2016-17 मधील 
अ. .4 अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये लांडगे सभागृहाची थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन वदा र कम .7,00,934/- (अ र  र. .सात 
लाख नऊशे चौतीस फ ) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 7/5-2016-17 मधील 
अ. .3 अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये राडारोडा उचलणेकामी मे.ड .पी.बाबर 
िन वदा र कम .7,00,273/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे याह र फ ) पे ा 
22.50% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .7/5-2016-17 मधील 
अ. .1 अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये रोड फिनचरची कामे करणेकामी 
मे.एस.एस.एंटर ायजेस एस.एम.गु ा िन वदा र कम .7,00,770/- (अ र  र. .सात 
लाख सातशे स र फ ) पे ा 18.99% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .7/5-2016-17 मधील 
अ. .5 अ वये . .30 च पाणी वसाहत म ये बोड बचेस व वाचनालय इ. थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 23.25% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६)  मनपा साव क िनवडणूक 2017 आचारसं हता क ा क रता आव यक ह ड ओ िच ीकरण 
करणेकामी को.नो.स.ु .34/2016-17  अ वये िस द क न दरप क माग वणेत आले 
होते. ा  नोट शी मधील मे आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांचे र. .1,780/- 

ती दन ती हड ओ कॅमेरा, कॅमेरामन व िसड सह दरानुसार पुरवठा आदेश िनगत 
केला आहे. यानुसार मे आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांनी र. .3,79,140/- 
(अ र  र. .तीन लाख एकोणऐंशी हजार एकशे चाळ स फ ) चे झाले या खचाचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .७)  थेरगाव व भोसर  णालयांम ये ऑल पेरेअर सॅिनटायझर मशीन कर ता  लागणा-या 
हायपो केिमकल टफची खरेद  करणेकामी मे.Innovative cleaning System  यांचे दर 
एका नग क रता र. .२७,६९७/- इतके लघु म दर ा  झालेले आहेत. ा  झालेले 
दर हे अंदाजप क य दरापे ा १.७७ ट केनी कमी आलेले आहेत. सा ह य खरेद कामी 
पुरवठाधारकास पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे. णालयाचंी आव यकता वचारात 
घेता करारनामा न करता आव यक ०७ टब खरेद  करणेकामी एकूण र. .१,९३,८७९/- 
(अ र  र. . एक लाख या नव हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) चे खचाचे अवलोकन 
करणे.  

वषय .८)  अ े य कायालया कड ल िन वदा नो. .१-२/२०१७-१८ अ वये पावसाळ  ॉम वॉटर 
चबर एकूण २४६२ खरडून साफसफाई करणे व  िनघणारा गाळ, कचरा, राडारोडा, 
झाडेझुडपे इ. वाहतुक करणेकामी मे. ी जग नाथ म हला वयं  . सेवा सह.सं था मया. 
(िन वदा र. . ३,९२,४६५/- (अ र  र. . तीन लाख या नव हजार चारशे पास  
फ ) पे ा २२% कमी असे असून तुतचे दर वाजवी अस याने सदरचे िन वदा दर 
वकृत करणेत आले आहेत ठेकेदार सं थे सोबत कामाचा करारनामा करणेत आला 

असून कामाचे आदेश देणेत आलेले असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 वषय .९) जगदगु  ी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा २०१७- व छतागृहांची सु वधा 

पुर वणे क रता पोटबल टॉयलेट उपल ध करणेकामी ई-िन वदा नोट स मांक 
२/२०१७-१८ नुसार म.न.पा. वेबसाईटवर तसेच वृ प ातुन ई-िन वदा नोट स िस  
क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. यानुसार िन वदा सादर करणेचे अंितम 
दनांकास मे. @ पयावरण सो युश स, वारजे, पुणे ४११०५८ यांची एकमेव िन वदा ा  
झाली असून कामाचे अंदाजप क य दर र. .८,५८,०००/- (अ र  र. . आठ लाख 
अ ठाव न हजार फ ) पे ा १२% दर कमी क न सादर केला आहे. सदरचे दर 
वकृत करणेत आले असून या कामी र. .७,५५,०४०/- इतका खच अपे त आहे. 
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िन वदा धारक यांना तातड ची बाब हणून काम सु  करणेकामी कळ वले असून तसा 
करारनामा केला असलेने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयामधील (१) भाग .९ शाहुनगर 
येथील र यांचे काँ ट करण करणे (२) भाग .९ मधील अंतगत र याचें 
काँ ट करण करणेकामी मे.पे हटेक कं सलटंट यांची िन वदा तयार करणे व िन वदा 
प ात (Post Tender) क प यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणे व 
यांनी केले या कामाची फ  हणून मनपा चलीत दराने क प कंमती या 2.35% 

सव करासह अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११) शालेय पोषण आहार सन २०१६-१७ योजने अंतगत थ कत अनुदान र कम ा  झालेली 
नसलेने सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील अखेरचे िश लक र कमेतून 
र. .१,५०,००,०००/- तरतूद वग करणे व न वन वतं  लेखािशष िनमाण करणेस 
मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे जानेवार  २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक 
गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे.  

 
वषय .१४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे माच २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे ए ल २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे मे २०१७  मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१७) अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१७-२०१८ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- 
(अ र  र. .वीस हजार फ ) All India Council of Mayors या नावे धनादेशा ारे अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१८)  सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अंदाजप क २ महसुली जमा खच सन २०१७-१८ पान 
. १२२ व पान . १२३  अनु मांक ५०  मा हती व तं ान वभागाकडे (अ. . १२ वर) 

िसट  ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office) नवीन लेखािशष िनमाण क न 
यावर  र. .३,००,००,०००/- तरतुद करणे व यासाठ  पान .१२४ व १२५, अनु मांक 

११ लेखािशष माटिसट  अंतगत Initative IT Back Bone Infrastructure 

 र. .५०,००,००,०००/- मधून र. .३,००,००,०००/- चे वभागांतगत वग करण महसूली 
अंदाजप कातून महसूली अंदाजप कात मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम कलम १०३ 
अनुसूची ड मधील करण ७ मधील तरतुद .२ (१) नुसार वग करणेस मा यता 
देणेकामी मा. महानगरपािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत माणप  पर ा माच २०१७ म ये झाले या 

पर ेम ये गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ काय मासाठ  १८ मा यिमक 
व ालयातील ८०% पे ा जा त गुण िमळाले या ७० व अंध व अपंग १२ असे एकुण 
८२ व ा याना तावात नमूद माणे दयावयाचे ो साहन पर र कम ३३,७५,०००/- 
व काय म आयोजनासाठ  येणारा अपे त खच र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स 
हजार फ ) आगाऊ र कम मा.िश णािधकार  यांचे नावे अदा करणेस व सदरचा खच 
थेट प दतीने करारनामा न करता करणेस मा यता देणेकामी तसेच  सन २०१७-१८ 
म ये मा यिमक िश ण वभागाकड ल गुणवंत वदयाथ  स कार समारंभ या 
लेखािशषावर ल तरतुद मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ल गट “अ” ते गट “ड” मधील र  पदे 

सरळसेवा वेशाने भरणेकामी Online  प दतीने भरती या करणेसाठ  मे. झलटेक 
स हसेस, कोथ ड पुणे यांना तावात नमूद माणे महापािलका गट “अ” ते गट 'ड' 

मधील र  पदे ऑनलाईन प दतीने भरणे या कामाकर ता सेवा करा सह 
र. .2,24,228/- (अ र  र. पये दोन लाख चोवीस हजार दोनशे अठठावीस फ ) होत 
आहे. सदर या कामाचा करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२१) वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत असले या मे.अमृता टे नॉलॉजीस यांचे माफत 

चाल वणेत येणा-या हे थ काड मॅनजमट िस टमचे कामकाजास द.१५.०७.१७ पासून 
पुढ ल ३ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ देणेकामी व याक रता होणा-या 
र. .२९,९९,५१४.२५ (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार पाचशे चौदा  
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२३) मे. सील र क ए ड इ ा चर िल. यांना JNNURM, AMRUT, Swaccha 

Bharat, AMRUT आ ण Smart City अिभयान अंतगत Project Monitoring & Reform 

Implementation Support (PMRIS) कामकाजाकर ता द.२५/५/२०१६ रोजीचे 

करारनामा अट  शत चे अधीन राहून द.४ जुन २०१७ ते द.३१ जुलै २०१७ या 
कालावधीकर ता दरमहा र. .९,१०,०००/- + सेवाकर/जी.एस.ट . या माणे एकूण 

र. .१७,३१,९३५/- + सेवाकर/जी.एस.ट .इतका खच अपे त असून तुत PMRIS चे 
कामकाजास द.४ जुन २०१७ ते द.३१ जुलै २०१७ पयत  मुदतवाढ  देणेकामी व 
याकामी येणा-या एकूण खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/१/२०१६-१७  अ वये  दघी येथे न वन 
ESR बांधणेकामी मे.एस.एस.साठे िन वदा र कम .१,३८,५३,७६९/- (अ र  र. .एक 
कोट  अडोतीस लाख ेप न हजार सातशे एकोणस र  फ ) पे ा २०.५०% जादा 
दराने (िन वदा वकृती यो य दरा पे ा १.७४% ने जादा) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,६६,९३,७९२/-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 .२५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/६/२०१६-१७ अ वये  इ भागातील मोशी, 
च-होली, दघी टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणेकामी  (2016-17) 

मे.शुभम उ ोगाची िन वदा र कम .४१,८८,६६१/-(अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
अ याऐंशी हजार सहाशे एकस  फ ) पे ा ६.४६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४१,१३,९७७/-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 .२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/८/२०१६-१७  अ वये  इ भागातील 

भोसर , इं ायणीनगर, पांजरपोळ, टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणेकामी 
(2016-17) मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र कम .२७,६६,०९७/- (अ र  
र. .स ावीस लाख सहास  हजार स या नव फ ) पे ा ६.४६% कमी या दराने 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,१६,७७७/-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 
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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 .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटचे  Dedicated 

Server वर Host करणेकामी लघु म िन वदाकार मे.टेक 9 स ह सेस, िचंचवड यांचे 
कडून न याने िन वदा कायवाह  होईपयत काम क न घेतले असुन सदर वाढ व कामास 
येणारा खच र कम पये 3,52,083/- (अ र  र. .तीन लाख बाव न हजार याऐंशी 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) पंपर  िचंचवड मनपा माफत ायोिगक त वावर सांगवी मशानभुमी म ये CNG 

गॅसदाह नी बस वणेचे काम िन वदा .ENV/6/2012-13 अ वये मे.जे अ ड जे 

हॉटमॅ स, है ाबाद यांचे माफत माच २०१५ म ये पूण करणेत आले. तथापी िन वदा 
काढणे या पूव पासून मनपा माफत दनांक १२/०९/२०१३ पासून वारंवार MNGL कडे 
CNG गॅसचा पुरवठा करणेसाठ  मागणी करणेत आली आहे परंत ूसांगवी भागात CNG 
गॅस पाईपचे काम िन वदा कालावधीत MNGL कडून झाले नस याने कने शन 
उपल ध होऊ शकले नाह . स थतीत नुकतेच सांगवी भागात CNG गॅस 

पाईपालाईनचे काम पूण झालेले असून यांनी गॅस कने शन उपल ध क न दे याची 
तयार  दश वली असून यानुसार CNG गॅस पाईप कने शन करणेत येत आहे. तथापी 
माच २०१५ रोजी गॅस शवदाह नीचे काम पूण होऊनह  CNG गॅस पाईपलाईन उपल ध 
नस याने व यासाठ  अजूनह  कालावधी लागणार अस याने तयार गॅसदाह नी 
वापरा वना पडून राहू नये हणून िन वदा अट  शत म ये पयायी यव था हणून 
गॅसबँकची तरतुद अस याने सदर या LPGगॅसबँकचा वापर क न सदर या 
गॅसदाह नी या आव यक या चाच या घेऊन गॅसदाह नीचा वापर चालू करणेस 
मा.आयु  यांचेकड ल दनांक २५/०५/२०१५ चे मा य तावानुसार मा यता 
िमळालेली आहे. यानुसार गॅस दाह नीचा वापर चालू करणेत आलेला आहे. परंतू 
सदर या िन वदेम ये व यापूव या मा. थायी सिमती या ठरावाम ये CNG गॅस 
दाह नीचा उ लेख अस याने व गॅस दाह नीचे काम पूण झाले तर  CNG गॅस कने शन 
उपल ध न झा याने पयायी यव था हणून तोपयत LPG गॅसचा वापर क न 
गॅसदाह नी मा.आयु  यांचे मंजुर ने चाल वणेत येत असून स थतीत CNG गॅस 
कने शन उपल ध झा याने ठेकेदारामाफत कने शन घेऊन गॅस दाह नीचा वापर 
करणेत येणार अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .२९) लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३०) व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन (नागर ) जगजागृतीसाठ  
होड ज ८*८ चे ३० नग व नोट स बोड २x१.५ चे १०० नग या आकाराचे होड ज 
(छपाई क न लाकड  े मसह) तयार क न लावणेकामी ा  कोटेशन मधील लघु म 
पुरवठाधारक मे दशन डजीटल यांचेकडून कोटेशन मंजूर दराने   र. .४४,६५०/-
 (अ र  र. . चौवेचाळ स हजार सहाशे प नास फ ) काम क न घेणेत आले 
अस याने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३१) क े ीय काय े ातील व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन(नागर ) 
जनजागृती  करणेकामी व छतागहृासाठ  माग वलेले ट शट (कॉटन) पुर वणेकामी ४ 
ा  झाले या कोटेशन पैक  मे. िशवसमथ ए टर ायजेस यांचे र. .३२४/- ती नग 

या नुसार १०० ट  शटसाठ  र. .३२,४००/- हा सवात कमी दर अस याने यांचेकडून 
कोटेशन मंजूर दराने र. .३२४००/- पयत काम क न घेणेत आले अस याने यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३२) मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .1/2017-18 मधील सन 2017-18 या 
वषाम ये  मनपाचे वृ संवधन वभागासाठ  मोठ  रोपे खरेद  करणेकामी मे. यू गाडन 
गु स फाम ड नसर  िन वदा र कम पये 19,50,000/- (अ र  र. .एकोणीस  लाख 
प नास हजार फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा (-6.10 ट के ने 
कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असनू सदर कामाचा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दर वष  माणे, िनगड  येथे सा ह य र  
लोकशा हर अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव द.१/८/२०१७ ते ५/८/२०१७ या 
कालावधीत आयो जत करणेत आला आहे. या अतंगत आयो जत काय मामधील 

या याते व कलाकारांचे मानधन, ब से, ले स बॅनर, मृतीिच हे, चहापान ना ा व 
भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे र. .१६,४०,५००/- (अ र  र. .सोळा 
लाख चाळ स हजार पाचशे फ ) इतका खच अथवा येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/०१/२०१६-१७ मधील पंपर  
िचंचवड शहरातुन गोळा होणा-या हॉटेल वे ट पासुन पी.पी.पी. त वाव रल बायोगॅस 
क प उभारणे या कामासाठ  २० वष कालावधीक रता मे.नोबल ए सचज ए हायरमट 

सो युश स ा.िल. यांनी सुधा रत दरपृ थ:करणा ारे सव हॉटेलमधून ओला कचरा गोळा 
करणे, याचे Segregation क न Shredding करणे व याची पे ट बंद टँकर दारे 
लॅ टपयत वाहतुक क न याचे शा ो  प दतीने बायोगॅस तयार करणे या एक त 
कामासाठ  दलेला ित मे. टन र. .११२५/- िन वदा अट -शत  मधील ३.६.६ 
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या कलमानुसार येक वष  ५% वाढ या दराने काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
व शत नुसार यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या सन २०१६-१७ या सुधा रत अंदाजप कात सदर 
कामास र. .४५,००,०००/- (अ र  र कम पये पंचेचाळ स लाख फ  ) ला सुधा रत 
शास कय मा यता घेणेत आलेली आहे.  यामुळे सदर िन वदा मांक १८/२९-२०१४-

१५ चे काम सुधा रत करावे लागणार आहे. िन वदा मांक १८/२९-२०१४-१५ या 
एकुण सुधा रत खच ३१,८९,२८५/- (वाढ व खच र. .१०,६३,०९५/- ला मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. यामुळे “अ” े य कायालय पाणीपुरवठा
वभागाकड ल िन वदा .१८/२९/२०१४-१५ या एकुण सुधा रत खच र कम पये
३१,८९,२८५/- (वाढ व खच र. .१०,६३,०९५/-) 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/१२००/२०१७  

दनांक - २१/०७/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 

 


