
1 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/९०२/२०१७ 
दनांक –  ०६/०५/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ११/०५/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

११/०५/२०१७ 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 – ८ 
 
दनांक - ११/०५/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  गु वार, दनांक             
११/०५/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
  ---------- 
वषय .१)    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. 

( द. ११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
  
वषय .२)  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. 

( द. ११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३) 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 थांकड ल 
काळजीवाहकांना र. .७,०७९/- दरमहा या दराने ३ ळजीवाहक 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 या नव फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. ११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील र ते,गटस यांची दैनं दन 
साफसफाई 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 देणेस स ा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.   

( द. ११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील ३६ पैक  नजीकचे २ मशानभूमी/ 
दफनभूमी 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  
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            होणा-या वाढ सह येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द. ११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आरो य वभागास आव यक ४.५ घन िमटर 

मता बी स कंटेनर म.न.पा. ॉ ग/ डझाईन/ पेिश फकेशन/नमु या माणे 
खरेद कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सुचना .१३/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन पाच िन वदा 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे. मतल इं जिनअर ंग व स, पुणे 
यांच े४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर एकूण-७५ नग (बाब .१) सा ह यासाठ  
र. .३६,२४,७५०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाचे आरो य वभागाकर ता 
४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २४.४८% ने कमी अस याने सदरच े खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ११/०५/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साविञक िनवडणूक फे ुवार  २०१७ म ये होणार 
आहे. मा.रा य िनवडणूक आयोगाने द.८ डसबर २०१६ चे प ा वये मनपा 
ह तील मतदारांची मतदानाबाबत मो या माणावर जनजागृती हावी यासाठ  
महापािलकेने सव सार/ िस द  यं णांचा अवलंब क न जनजागृती करणेबाबत 
कळ वले आहे. तदनुसार महापािलकेने शहराम ये व ग ती या ठकाणी तसेच 
झोपडप ट म ये पथना ये सादर करणे, ले स व होड ग लावण,े म हला बचत 
गटां ारे मतदार जनजागृती करणे, महा व ालयीन व ा या या व ृ व पधा घेणे, 

कामगारांचे मेळावे घेणे, ये  नाग रक संघ व घरकुल वािसयांचे मेळावे घेणे, 

शहरातील गॅस  वतरका ारे मतदान करणेबाबतचे टकस वतर त करणे, मॅरेथॉन 
पधा व सायकल रॅली पधा आयो जत करणे, र ास टकस लावणे, रे डओ 

िमच , वृ प ,े सोशल िमड या, ऑड ओ हड ओ लप यां यामाफत चार करणे इ. 
उप म राबवून जनजागृती करणेबाबत मो या माणावर काय माचे आयोजन केले 
आहे. सदर काय मां या अनुषंगाने तातड या होणा-या खचासाठ  अंदाजे र. . 
८१,३६,५००/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख छ ीस हजार पाचशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ११/०५/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .८)   साव क िनवडणूक 2017 कर ता आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई िनसु .  
43/2016-17 अ वये लघु म िन वदाकार 1) मे जयगणेश ऑफसेट यांचे एकूण 54 

बाबी र. .8,82,201/- २) मे आिशष एंटर ायजेस यांचे एकूण 50 बाबी र. .9,08,100 

3)  मे.गणराज ंटस यांचे एकुण बाबी 60 साठ  एकुण र. .9,29,025/- 4) मे.अमृत 
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मु णालय, यांचे एकुण बाबी 10 साठ  एकुण र. .9,70,722/- असे एकुण 174 बाबी 
साठ  एकुण र. .36,90,048/- (अ र  र. . छ ीस लाख न वद हजार अ ठेचाळ स 
फ ) च ेखचास  मा आयु  सो. यांनी द 27/1/2017 अ वये मा यता दलेली आहे. 
यानुसार सदर पुरवठाधारकाकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला आहे. सदर माणे केले या कायवाह स व र. .36,90,048/- या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६३/२/२०१६-१७ अ वये भाग . ६१ 
दापोड  मु य र याचे कडेने पावसाळ  गटरसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ीकृपा 
ए टर ायझेस िन.र. .35,01,400/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार 
चारशे फ ) पे ा 22.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .28,49,264/-  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.  

( द.११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०)  महानगरपािलके या ITI मोरवाड /कासारवाड  येथे व वध २० यवसायांचे िश ण 

दे यात येते. िश णाथ नी िश ण यश वीपणे पूण क न रोजगार तथा 
वयंरोजगार िमळ वणे सं थेचे उ  आहे. याकर ता इतर अदयावत कोसस 
िश णाथ ना उपल ध क न देणे आव यक आहे. क  सरकार या NSDC, 

शासना या MSSDS अंतगत Skill Development संबंिधत व वध शॉट टम कोसस 
राब व यात येतात. सदर कोसस िश णाथ  तसेच नाग रकांसाठ  उपल ध क न 
द यास शासनाचे Skill Development mission सा य करता येईल व येथील युवा 
वगाला रोजगार तथा वयंरोजगार िमळव याचे सामा जक काय मनपास िन तच 
पार पाडता येईल. या कर ता तावा सोबतचे प  अ माणे धोरण िन त 
करणेस मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणे बाबत वचार करणे.  

( द.११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
    
वषय .११) 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 
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आरो य वभागास एकूण ५६२ नग टेनलेस टल हॅगींग िलटरबी स खरेद  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.  

( द.११/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) 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 
करणे. 

 
वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ६) 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 
करणे.  

 
वषय .१४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/3/2016-17 अ वये 

(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२२ म ये वाचनालय बचेस मुतार  पुर वणेकामी 
मे.एल एन एंटर ायजेस िन.र. .7,92,657/- (अ र  र.  सात लाख या नव हजार 
सहाशे स ाव न फ ) पे ा -20.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१३/०३/२०१७ ते द.१९/०३/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
.मुलेप/६/का व/ ३३/२०१७ 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.२०/०३/२०१७ ते द.२६/०३/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
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.मुलेप/६/का व/३४ /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.२७/०३/२०१७ ते द.०२/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
.मुलेप/६/का व/ ३५/२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०६/०३/२०१७ ते द.१२/०३/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
.मुलेप/६/का व/२३ /२०१७ द.१५.०४.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१९)  यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीची 
डायिलसीस मशीन (Sr.No.7589)  या दु तीकामी आव यक पाट फड ंग पंप  
एकूण र. .४८,९७७/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स हजार नऊशे स याह र फ ) हा 
Baxter India Pvt. Ltd. यांचे अिधकृत पेअर पाट वतरक M/S.VEE AAR TECH  

SOLUTION, New Delhi यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थॆट 
प दतीने खरेद  करणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणॆ. 

वषय .२०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१६-१७ या आिथक वषातील अज सादर 
केले या अंध, अपंग, मुकबधीर व ाथ /नागर कांना पी.एम.पी.एम.एल. मोफत 

बसपासेस पोट  एकूण र. .३,२५,६४,१८७/- (अ र  र कम पये तीन कोट  

पंचवीस लाख चौस  हजार एकशे स याऐंशी फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार द न 
मह ला आधार रोज. सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .५१७०.९०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .३९८७.४४/- या दराने १ क वाहने द.२६/१२/२०१६ अखेर उपल ध 
क न देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे. १ क वाहने याकामी येणा-या 

य  खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१७६५९ द.०४/१०/२०१६ अ वये 
मा यता दलेली आहे. स मा. सद य व आरो य िन र क मु य आरो य िन र क 
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यांनी भाग .५८,५९ व ६०   म ये १ वाढ व क वाहनाची मागणी केलेली आहे. 
क े ीय कायालयाचे प रसरात मोठया माणात कंुटंुब सं येत वाढ होत आहे. 
यामुळे मोठया सोसाटयांमधील कचरा गोळा करणेकामी वाढ व १ क लावून 

स या काह  सोसाटयांमधील घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  वापरता येतील.  
हणुन द न मह ला आधार रोज. सं था यांचेशी कचरा उचलणे व हल वणे या 

कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ रोजी ित दन १ क वाहने पुर वणेकामी करणेत 
आले या करारनामा अट .३४ 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 द न मह ला आधार रोज. 
सं था यांचेकडून मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .५१७०.९०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .३९८७.४४/- या दराने आणखी १ वाढ व क वाहने द.२५/१२/२०१७ अखेर 
उपल ध क न घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल 
गॅस लांट क रता आव यक कं ोल पॅनल ०१ नग खरेद  करणेकामी कोटॆशन 

नोट स ं .०५/२०१६-१७ अ वये (३ वेळा मुदतवाढ देऊन) दरप के माग वणेत आले 
होते. यानुसार मे.पाथ से स काप रेशन, भोसर  यांनी सादर केलेले र. .६८,५५०/- 
चे दरप क हे लघु म ा  झालेले असुन अंदाजप क य खचापे ा ३.९६% ने कमी 
अस यामुळे वकृत करणेत आलेले असुन यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपालीका मा यिमक िश ण वभागाअंतगत टाळगांव 
िचखली येथील ी जगदगु  संत तुकाराम महाराज संत पठाची थापना करणेबाबत 

मा.महानगरपािलका सभा ठराव  684 द.13/5/2015 अ वये मा यता देणेत आलेली 
आहे. सदर संत पठाचा अ यास म आराखडा, अ यासाची रचना, ईमारत चर, 
व ा पठात रहाणा-या िनवासी व ा याची राह याची यव था, वग खो यांची 
रचना, सा ह याची मा हती, अ या मीक िश ण कोठेह  नाह  कंवा सव संतां या 
वाग:्मय एक ीत र या कोठे िशक वले जाते, जे व ाथ  अ यास म पुण करतील 
याचे काय भ व य काय असेल, इ या द बाबींचा अ यास दौरा आयो जत करणे 

आव यक आहे. या अंतगत १) पतांजली सं कृत गु कुलम – ह र ार २) गु कुलम 
कांगड  – ह र ार ३) महेश योगी गु कुल – नोएडा द ली ४) सुदांशु गु कुल – 
नांगलोई द ली ५) संवीध गु कुल सा वी तंूभरा वृ ंदावन ६) मायावती आ ारोड 
– यमुना ए स ेस वे ७) ी ी युिन हस ट  – ओड सा ८) गोद  साह  – कटक 
या माणे व ापीठांना भेट  देणेकामी तावात नमूद माणे मा. आमदार, मा. 
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अित. आयु  यांचे सह एकूण १२ अ यासकांना पाठ वणेस तसेच अ यासकांची 
सं या कमी जा त होवू शकेल सबब, सदर अ यास म दौ-यासाठ  येणा-या 
अपे ीत य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े सदरचा खच मा यिमक 
िश ण वभागाकड ल सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील िचखली टाळगांव येथ े
जगदगु  संत तुकाराम महाराज संत पठ या लेखा िशषावर टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.     

 

वषय .२४) रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष  माणे सन २०१६-१७ म ये प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम २९ जानेवार  २०१७ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा 
यापक चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल एन.यु.एच.एम.या 
लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 
र. .६३,०००/- (अ र  र. . ेस  हजार फ ) अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयातील ए स-रे वभागातील ड .आर. 
िस टम कर ता तातड ने आव यक लागणा-या ड .आर. फ म खरेद कामी 
M/s.Universal Traders यांनी ई-िन वदेतील आयटेम .१ ते ३ आयटेम कर ता सादर 
केले या लघु म दरानुसार (DR X-Ray Film  8*10 cm चे 1 Box कर ता र. .4,607/-, DR 

X-Ray Film 11*14 cm चे 1 Box कर ता र. .8,939/- व DR X-Ray Film  14*17 cm चे 1 Box 

कर ता र. .13,821/- दोन वषाकर ता खरेद  कर यास व येणा-या एकूण 
र. .२६,०७,७७५/- (अ र  र. . स वीस लाख सात हजार सातशे पंचाह र फ ) 
चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७, कर ता एकुण ११ 
ठकाणी िनवडणूक िनणय अिधकार  यांचे कायालय काया वीत कर यात आलेली 
होती. याकामी इंटरनेट सु वधा पुर वणेकामी म.े भारती एअरटेल ा. िल. यांचे 
ा  दरानुसार र. . 71,812/- चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२७)  मनपा साव क िनवडणूक 2017 चे िनवडणूक कामकाजासाठ  आव यक Hosting of 
Voters Search Application with Windows Server, IIS 9.0/Unlimited  director structure and 

Unlimited Database with Unlimited Bandwidth वेब स र णाली तातड चे बाब हणून 
मे. टेक 9 स हसेस यांचे कडुन करारनामा न करता ा  लघु म दर र. .99,000/- 
(अ र  न या नव हजार फ ) म ये खरेद  क न कामकाज क न घेतलेले खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .२८) करआकारणी व करसंकलन वभागा माफत मनपा ह तील िमळकतकर वषयक 
व वध भारती (101 FM) व रेड ओ िमरची (98.3 FM) यांनी  िमळकतकर वसुली वशेष 
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मोह मेअंतगत िमळकतकर भरणेसाठ  यापक िस  होणेकामी दनांक 20/3/17 ते 
31/3/17 अखेर रे डओ टेशनवर िस  केली आहे. याकामी व वध भारती (101 

FM) यांचा एकूण र. .1,01,660/-  इतका तर रेड ओ िमरची (98.3 FM) यांचा 
र. .1,42,416/- मधून र. .2,848/-  आयकर वजा जाता िन वळ देय र. . 1,39,568/-
इतका खच झालेला आहे. सदरचा खच िमळकतकर वसुली खच या लेखाशीषातील 
तरतुद तून करणेत येईल. सदर ल सव खच उपल ध कालावधी व कामाची तातड  
वचारात घेता करारनामा न करता थेट प तीने करणेत आलेला अस याने 
सदर या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९)  पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार ब व क 
े य कायालया या काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा क न मोशी कचरा डेपो 

येथे वाहतुक क न टाकणेकामी िन वदा नो टस . ५/२०११-१२ देशपातळ वर 
िस द क न िन वदा माग वणेत आलेली होती. मे. बी. ह . जी. इं डया िल. यांची 
ा  कमी दराची िन वदा तीटन र. . ७१४/- वकृत क न मा. थायी सिमती 

ठराव . १५४९३ दनांक २५/१०/२०११ व मांक १६४२१ दनांक २०/१२/२०११ 
अ वये थम वषासाठ  तीटन र. . ७१४/- व यापुढ ल येक वषासाठ  ५ %  

दर वाढ स मा यता देणेत आलेनुसार पाच या (२०१६) वषासाठ  ित मे. टन दर 
र. . ८६८/- दरवाढ स मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार कामाचा आदेश . 
आमु/३/का व/०७/२०१२ दनांक ०२/०१/२०१२ अ वये देणेत आलेला आहे.  
यानुसार ब, क व इ े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  कले शन आ ण 

अ, ड व फ े य कायालयांतगत सेकंडर  कले शनचे काम दे यात आले आहे.  
सदर कामाची मुदत दनांक २/१/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी 
सिमती ठराव ं . १९४७९, दनांक २३/१२/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  
यानुसार द. २७/०३/२०१७ रोजी करारनामा क न कामाचे आदेश ं . 

आमुका/३/का व/२८/२०१७, दनांक ०१/०३/२०१७ अ वये द. ३/१/२०१७ ते द. 
३०/०४/२०१७ पयत मंजूर दराने मुदतवाढ दे यात आली होती.  सदर कामाची 
मुदत द. ३०/४/२०१७ रोजी संपु ात आली आहे.   ०६ े य कायालयांतगत 
ायमर  व सेकंडर  कले शन कामासाठ  िन वदा नोट स ं . १२ व १३/२०१६-१७ 
िस द करणेत आली असून िन वदेची कायवाह  सु  आहे.  न वन िन वदा कायवाह  

पुण होणेस अंदाजे ४ म हने कालावधी लागणार आहे.  दन दंन कचरा गोळा करणे 
व मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करण े हे अ याव यक सेवेतील काम अस याने 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  यानुसार मागील दराम ये ५ ट के वाढ क न 
येणारा दर तावात नमूद माणे मे. बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस 
ा. िल. यांना द. १/५/२०१७ ते द. ३१/८/२०१७ पयत अथवा न वन िन वदा 

कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच 
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र. .४,५५,२३,०४०/- अथवा होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .३०) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०४ दनांक 
२८/०४/२०१७  नुसार औरंगाबाद महानगरपािलका आयो जत रा य तर २०-२० 

केट पधस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका केट संघ पाठ वणेस व याकामी 
तावात नमुद माणे एकूण र. .७४,१००/- (अ र  र. .चौ-याह र हजार शंभर 

फ ) चे खचास व सदर पधा अनुषंगाने रोख व पात करावयाचे खचासाठ  
ी.र जाक पानसरे, डा अिधकार  यां या नावे आगाऊ र. .७४,१००/- मंजूर 

करणेस व सदरचा खच डा िनधी, वा षक पधा, डा कला या लेखािशषावर 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .३१) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०५ दनांक 
२८/०४/२०१७  नुसार आगामी ज हा तर शालेय हॉक  पधा २०१७-१८ अनुषंगाने 
४० व ाथ  खेळाडंूच े मेजर यानचंद हॉक  टेड यम नेह नगर, पंपर  १८ येथ े

द.०१/०५/२०१७ ते २८/०५/२०१७ या काळात उ हाळ  हॉक   िश ण िशबीर 
२०१७ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या 
र. .५६,३९८/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदरचा खच, डा िनधी, 

डा िश ण िशबीर या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 

वषय .३२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०६ दनांक 
२८/०४/२०१७  नुसार २८ वी कशोर – कशोर  रा ीय खो-खो पधा २०१७ पुव 
िश ण िशबीर, म.न.पा. डा बोिधनी मा य. व ालय, पंपर  १८ येथे दनांक 

१७ ते २३ मे २०१७ या काळात आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .६९,८८३/- (अ र  र. .एकोणस र हजार आठशे याऐंशी फ ) चे खचास 
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/९०२/२०१७  
दनांक - ०६/०५/२०१७ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
       ठेवणेत आलेली आहेत. 


