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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३४५/२०१७ 
दनांक - ०१/०९/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०६/०९/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०६/०९/२०१७ 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 – २५ 
 

दनांक - ०६/०९/२०१७                        वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक             
०६/०९/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
दनांक २३/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

     ---------- 
 
वषय .१) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2015-16 कर ता उ ान 

वभागाचे अ, ब, व फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  
श कटर खरेद  करणेकामी मे.एकदंत ई युपमट ा.िल. कोटेशन नोट स 

र. .1,80,000/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
(0.84% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश
उदयान/2/का व/1756/2017 द.22/08/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

           ( द.०६/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२)   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०७/०८/२०१७ ते द.१३/०८/२०१७ अखेर संपणा-या 
आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३९/२०१७
द.२२.०८.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय .३)   पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेने माग वले या िन वदा नोट स .२/२०१७-

२०१८ क े ीय कायालय (आरो य वभाग) क भागंतगत औ णक
धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो ( डझेलवर चालणारे) भाडयाने 
घेणेबाबत ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या सं थेची िन वदा 
रकमे या -१७% हणजेच र. .३,७७,६५०/-या कमी दराने आलेली आहे. 
सदर सं थेस दर कमी क न देणेबाबत प  दले असता द.२८/०६/२०१७ 
रोजीचे प ा वये ित दन ित र ा टे पो दर र. .-१८% हणजेच 
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र. .३,७३,१००/- कमी या दरान े आलेली िन वदा सवात कमी दरांची 
अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.०५/०८/२०१७ 
रोजीचे तावा वये मा यता देणेत आली आहे यानुसार ी. संत 
गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या सं थेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .४)  मा. थायी सिमती ठराव मांक ७५४०, दनांक ०५/०८/२०१४ नुसार पपंर

िचंचवड महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वणे 
व िनगा देखभाल करणेकामी म.ेअजुन आधार वयंरोजगार सं था मया दत
यांचेकडून ई-िन वदा नोट स नुसार ा  झाले या दरा नुसार ितमहा र. . 
५२,२५०/-  अिधक डझेल खच देणेकामी  करारनामा क न आदेशा या तारखे 
पासून तीन वष काम दे यास व येणा-या खचास मा यता दलेली आहे.
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी 
चाल वणे व िनगा देखभाल राखणेचे कामकाज न वन ई-िन वदेची कायवाह  
पूण होईपयत झाले या करारना यास अिधन राहून म.ेअजुन  आधार 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था  मया., यांचेकडून काम क न घेणेकामी अंदाजे 

तीन म हन े कंवा न वन ई-िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ 
देणेकामी य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

  
वषय .५) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो 

कंपनीचे  डायिलसीस मशीन िसर यल .६९९९ व ७५८९ चे AMC करणेकामी 
संबंिधत कंपनी Baxter India Pvt.Ltd, Chennai यांनी सादर केलेले एकूण 
र. .६३,२५०/- चे दरप क वकृत करणेत आले असुन याकामी यांचे 
समवेत करारनामा क न AMC चा आदेश एकूण र. .६४,९००/- (GST लागु 
झा यानंतर करात वाढ झा यामुळॆ)  िनगत करणेत आलेला अस याने 
डायिलसीस वभागातील ग ो कंपनीचे  डायिलसीस मशीन िसर यल .६९९९ 
व ७५८९ चे AMC संबंिधत कंपनी Baxter India Pvt.Ltd, Chennai यांचेकडून 
करणे व सदर AMC करणेकामी चा खच एकूण र. .६४,९००/- चे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .६)  क े य कायालय व ुत वभाग अंतगत बकर  ईद िनिम  खर काश 

यव था करणेबाबतचे काम तातड ने थेट प दतीने मे. मुत  मंडप पकस 
& इले क स, िनगड  पुणे ४४ यांचेकडून क े य कायालयाकड ल 
िन वदा .२/५१-१६/१७ चे पुव वकृत दराने (०.९% कमी) क न घेणेस 
व सदर कामाचा खच र. .३,५०,५००/- (अ र  र. . तीन लाख प नास 
हजार पाचशे फ ) करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
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वचार करण.े 
 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील ये  नाग रक संघासाठ  भेटव तू (लोखंड

कपाट) सा ह य मा हती व जनसंपक वभागाकड ल मागणीनुसार खरेद  
करणेकामी ई िन.सु. .03/2017-18 अ वय े िस द क न ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. ा  लघु म िन वदाकार मे वराज फिनचर अँड 
इले टॉिन स मॉल, भोसर  यांचे लोखंड  कपाटासाठ  ा  लघु म दर ती 
नग र. . 9,600/- माणे 103 नग लोखंड  कपाटासाठ  एकुण र. .9,88,800/-

(अ र  र. . नऊ लाख अठयाऐंशी हजार आठशे फ ) इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म 
िन वदाकार यांचेबरोबर वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/१८ २०१६-१७ चे 

क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/१८ फुगेवाड  मधील 
मनपा तालमीजवळ पावसाळ  गटर करणकेामी मे. सुमीत क श स यांना 
र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर(-) 
१३.५५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/५२ २०१६-१७ चे 

क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/५२ दापोड  गणेशनगर 
भागात पावसाळ  गटर करणकेामी म.ेसुमीत क श स यांना 
र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर(-) 
१५.५५% कमी दरान ेिनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा 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 रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/१ २०१७-१८ क

े य व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/१ अ वये क े य
कायालयांतगत गणेश वसजन घाटावर वनी ेपन काश सीसीट ह  यं णा 
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बस वणकेामी मे. मृती मंडप ईल.े पीकस िन.न. .६,९६,५५५/- (अ र  
र. .सहा लाख शहा नव हजार पाचशे पंचाव न फ ) पे ा(-)०.८०% कमी
दराने ठेकेदाराबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/१२ २०१६-१७ चे 

क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/१२ भाग .५८ सांगवी
येथे एफ.आर.पी.वाचनालय मुता-या, बस टाँप लोखंड  बेचस बस वणकेामी
मे.जयराम क . िन.र. .५,६०,१५६/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार 
एकशे छप न फ ) पे ा (-)२३.५०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 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 रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे

अवलोकन करण.े 
 
वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/११ २०१६-१७ चे 

क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/११ सन २०१६-१७ साठ  
भाग .३८ म ये सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे समुीत क .

िन.र. .६,२९,४८०/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणतीस हजार चारशे ऐंशी 
फ ) पे ा (-)११.५५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची र कम
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .१३) 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.  

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/१०/२०१६-१७ भाग .१९ 
म य े ठक ठकाणी व छतागृह बांधणे व इतर अनषुंिगक कामे करणेकामी
M/s. P. A. SHIROLE ENGINEERS & CONTRACTORS
िन.र. .११,४८,४५३/- (अ र  र. .अकरा लाख अ ठेचाळ स हजार चारशे 
ेप न फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .१०,२०,७४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाचे संगणक करण करणेत 

आलेले आहे. यासाठ  आव यक असलेली संगणक य यं णा येक वभागात 
काया वीत करणेत आलेली आहे. सन २०१७-१८ कर ता संगणक यं णा देखभाल 
दु तीकामी िन वदा सुचना मांक ०६/२०१७-२०१८ अ वये र. .५४,४१,१६७/-
ची िन वदा िस द क न िन वदा दर माग व यात आले आहेत. मे.झुम 
कॉ युटस, पुणे यांचे कडून एक वष मुदतीत २२ अिभयंते िनयु  क न यांचे 
माफत मनपाचे संगणक यं णेचे देखभाल दु तीकामी एकुण र. . 
४४,३२,५००/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख ब ीस हजार पाचशे फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६) वै कय वभागाकर ता व वध त  वै कय अिधकार , वै कय अिधकार , 

दंतश य िच क सक व पॅरामे डकल कमचार  या पदावर ल उमेदवारांना पुढ ल ६ 
म ह याचे कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ िमळणेबाबत तसेच सहा 
म हनेचे मुदतवाढ चे कालावधीत भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे दर
सोमवार  Walk in Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४४ दनांक २८/०८/२०१७ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन 
यां या मा यतेने व नव गती िम मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे – ४११ ०३३ 
यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जूलै २०१७ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी 
८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मिनषा भोईर वरंगुळा क , 
ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे – ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम 
पधा २०१७-१८ (पु ष गट, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत 

करणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या अंदाजे र. .३,८२,९६०/-
(अ र  र. .तीन लाख, याऐंशी हजार, नऊशे साठ फ ) चे खचास अथवा 

य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेस, सदर खचातील 
थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व 
व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व उव रत र. .३,१२,९६०/- हा खच डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेत 
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येईल. तसेच ॉफ ज, स मान िच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनस, 
िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार, 
इ.िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणे बाबत मा.अित.आयु  यांची 
िशफारस असली तर  पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन यांनी पधची तार ख व 
पधा मा यता द यानंतर पधा आयो जत करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 
वषय .१८) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४६ दनांक २८/०८/२०१७ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुनावळे भाग .२५ मधील 
यायामशाळा गु देव िम मंडळाला ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/-
सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४७ दनांक २८/०८/२०१७ 

नुसार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध ड बा गणपत फुगे, वरंगुळा 
क , भाग .०७ मधील मनपाची दघी रोड यायामशाळा पठारे लांडगे तािलम 
यायाम मंडळ यांना ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- सेवाशु क 
मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 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/१३४५/२०१७  

दनांक - ०१/०९/२०१७ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात 
वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


