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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५३०/२०१८ 
दनांक - २३/०३/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २८/०३/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

२८/०३/२०१८ 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 – ५६ 
दनांक - २८/०३/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
२८/०३/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 24-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर म ये पाईन रोड, यशवंतराव च हाण रोड, बाहुबली चौक ते पाईन रोड 
व पूणानगर प रसरात दशादशक फलक व सीट चेअस बस वणे व र ते 

थम ला टक पटने रोड मा कग करणेकामी ीगणेश बाळ श पोरे 
िन.र. .42,00,310/- (अ र  र कम पये बेचाळ स लाख तीनशे दहा फ ) पे ा 
27.55% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .30,43,125/-  पयत काम 
क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २८/०३/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड या शहराचा व तार झपा याने होत असून शहराची लोकसं या 
साधारणतः २० लाख पे ा अिधक आहे. येक नाग रका पयत 
महानगरपािलके या व वध योजना, उप म, वकास कामांची मा हती यां यापयत 
पोहच वणेकामी सोशल िमड या हे भावी मा यम आहे. सोशल िमड या तसेच रेड ओ 
जंग स, डॉ यूमटर  फ स, शॉट फ स, लॉ ंग फ स इ. या मा यमातून 
नाग रकांपयत सदर मा हती पोहचवणेकामी मा यम सम वयक सं थेची नेमणूक 
करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  दोन पा  िन वदाधारकांपैक  सवात कमी 
दराची िन वदा Concept Communication Ltd. यांची असून यांचे दर अंदाजप क य 
दरापे ा ०.२% ने कमी आहेत. तर  M/s Concept Communication Ltd. यांचे ०.२% 
कमी ने आलेले दर र. . २४,९५,०००/- (वा षक) अिधक GST िनयमानुसार व 
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िन वदेतील अट ं या अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २८/०३/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१६ बाब ं .२/२०१७ -१८ अ वये 
अ,ब,फ,ग भागातील र यांमधील दुभाजक सुशोिभकरण व देखभाल करणकेामी 
मे. तावरे क शन कंपनी (िन वदा र कम पये  ५३,१७,७५२/- (अ र  

र. . ेप न लाख सतरा हजार सातशे बाव न फ ) या ठेकेदाराची िन वदा ह  
१.००% ने कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस व तुतकामी येणा-या  य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

( दनांक २८/०३/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३१/१/२०१७-१८ अ वये इ भाग 

अंतगत व वध कंप या या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदले या 
र यांचे दु ती करण.े (सन२०१७-१८) मनपा. े ातील डांबर  र यावर ल ख डे 
"JET PATCHER POTHLE PATCHING MACHINE" दारे भरणेकामी बी-२ कार या 
िन वदेस ा  ठेकेदारापक  सवात कमी कंमतीची मे. अंजनी लॉ ज टक यांची 
र. .८,३२,४१,७७२/- (अ र  र. . आठ कोट  ब ीस लाख ए केचाळ स हजार 
सातशे बहा र फ ्) िन वदा ा  झा याने, ा  मंजुर दराने 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 यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणबेाबत 
वचार करणे. 

( दनांक २८/०३/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५)  मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या द.२२/०२/२०१८ चे सभेम ये खाली नमुद वषय 
ं .१ ते ६ बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. 

खाजगी वाटाघाट  सिमतीने जु या व वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते 
व आर णांचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट न े देणेत यावा 
असे ठरले आहे.   
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१.    मौजे िचंचवड, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. २७८ प,ै िस स नं.१२५६ पै या  
िमळकतीमधील मंजूर वकास योजनेतील ९.०० मी. ं द   र याने  बाधीत े . 

२.    म जे मोशी येथील गट नं ५६१ पै (जुना गट नं ५६३ प)ै मधील मंजुर वकास 
योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 

३.    म जे मोशी येथील गट नं ५६२ पै (जुना गट नं ५६४ प)ै मधील मंजुर वकास 
योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 

         ४.  म जे भोसर  (कासारवाड )  येथील स नं ५०५ प,ै िस स नं १९८४ व १९८८ मधील 
मंजुर वकास योजनेतील १२.०० मी ं द र याने बािधत े . 

         ५.  म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८०/३/३० पै िस स नं 
२४९५ मधील मंजुर वकास योजनेतील आ  ३५५ (C P G) लहान मुलांचे 
खेळाचे मैदान ने बािधत े . 

        ६.   म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८५/१ब/२/२पै िस स नं 
२४९५ मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी ं द र याने बािधत े .  

             
            तर  वर ल पैक  .१ नुसार म जे िचंचवड येथील स.नं.२७८ प,ै िस स नं.१२५६ प ै

मधील मंजुर वकास योजनेतील ९.०० मी ं द र याने बािधत े  ५४.६८ चौ मी 
व Unbuildable ३१.२५ चौ मी असे एकुण ८५.९३ चौ मी साठ  येणारे मु यांकन 

र. .३२,१२,०६३/- ला व मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ (१ ते ५) मधील िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े   

 
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  ‘अ’ (१ ते १) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट -शत स अिधन राहून  
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  अिधन राहून 

सबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 

अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .९)    हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय, िचंचवड कर ता पु तकाचे छा पल कमतीवर 
जा तीत जा त सुट देणा-या पुरवठा धारकाचे अंदाजे र. .55,000/-(अ र  
र. .पंचाव न हजार फ ) ची पु तके खरेद चे य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .११) शासन िनणय मांक एनयुआर-२०१३/ . .३३८/नवी-३३. द.१८ फे ुवार ,२०१४ 
अ वये  सन २०१६-१७ म ये दे यात आले या व वध कार या सवलती या दराने 

तावात नमूद माणे पासेसपोट  शेवटचा ह ा र. .१,९५,१४,९६५/- (अ र  र. . 
एक कोट  पं या णव लाख चौदा हजार नऊशे पास  फ ) पीएमपीएल यांना अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                                                              
                                                      नगरसिचव                                                                                  
                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५३०/२०१८  

दनांक - २३/०३/२०१८ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात  
       वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .अ ेका/िन/का व/५२/२०१८ द.१५/३/२०१८ वषय .६ चे लगत) 
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( .क े/िन/क/१६४/२०१८ द.२३/०२/२०१८ वषय .७ चे लगत) 
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( .क े/िन/क/१६३/२०१८ द.१७/३/२०१८ वषय .८ चे लगत) 
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( .ड ेका/िन-३/का व/२४८/२०१८ द.२०/३/२०१८ वषय .१० चे लगत) 

 


