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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                 पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/८६४/२०१९ 
     दनांक - ०३/०८/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – ०७/०८/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०७/०८/२०१९ रोजी दपुार  २.३० 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
                                                              आपला व ासू,  

                                                                                         
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

      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 – १३१ 
 
दनांक - ०७/०८/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०७/०८/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
              दनांक ३१/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३०) 

                               चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 

लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख फ ) 
तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे पासेस 
र. .१८ कोट  व बसेस खरेद  र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात 
आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र. .६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  
र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात कोट  प नास लाख 
फ ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण होवून तूट कायम 
होईपयत माहे आँग ट २०१९ म ये अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक 
व पाची अस याने सदर खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.०७/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२)   मंुबई-पुणे र यावर दापोड  येथे मुळा नद वर अ त वातील हॅर स पुलास दो ह  बाजूस 
समांतर नवीन पूल बांधणेचे काम पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे 
महानगरपािलकायांचे संयु  व माने व ५०–५०% खचाने पुण वावर आहे. सदर 

कामाची र. .२४,३५,२३,६०५/- (अ र  र. .चोवीस कोट  प तीस लाख तेवीस हजार 
सहाशे पाच फ ) इत या रकमेची तां क मा यता घेऊन द २४/१२/२०१५ रोजी िन वदा 
िस  करणेत आली होती. सदर कामाची िन वदा छाननी क न मे.वालेचा इं जनीअ रंग िल, 

मुंबई यांना र. .२२,४६,३२,९३२/- इत या रकमेचा कायारंभ आदेश द.२३/०५/२०१६ रोजी 
दे यात आला आहे. सदर काम करत असताना पुणे पाटबंधारे वभागाने सुच वले या 
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बदलांमुळे तसेच ता वत दो ह  पुलाच ेअ य तंभ (Abutment) open Foundation ऐवजी 
Pile Foundation म ये कर यात आलेमुळे क प रकमेत र. .६९,३७,४९१/-  (अ र  
र. .एकोणस र लाख सदोतीस हजार चारशे ए या णव फ ) इतक  वाढ होत आहे. 
तर , सदरकामी होणा-या एकूण सुधा रत खच र. .२३,१५,७०,४२३/- (वाढ व खच 

र. .६९,३७,४९१/-) मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३)  अ नशामक वभाग हा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अ याव यक सेवेचा मह वाचा 
तातड क वभाग आहे. याकर ता अ यंत अनुभवी असे तां ीक अनुभवी असे तां ीक 
कमचा-यांची आव यकता असते. तसेच अ नशामक दलाच ेवाहने आग अ य बचाव 
घटनेचे ठकाणी रा ी बेरा ी, कायालयीन सु टच े दवशी काह  कारणांनी वाहने 
नादु त झा यास व तां ीक बघाड झा यास, २४ तास येक अ नशामक 
के ाम ये तां ीक फटर कमचा-यांची आव यकता आहे. अ नशामक वभागाच ेतां क 
व पाच ेकामकाज, तीन पा यांमधील २४ तास अ नशामक वाहनांची कामकाजाची 

गरज ल ात घेता, शासन वभागाकड ल मंजूर नुसार अ नशामक दलाकर ता खलील 
माणे तां ीक कमचार  सहा म हने कालावधीकर ता ता पुर या व पात घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ. . तां क पद पद सं या मािसक एकवट मानधन 
१   किन  अिभंयता  ०१ र.  २०,०००/- 
२   मोटार मेकॅिनक  ०३ र.  १५,०००/- 
३   पंप मेकॅिनक  ०२ र.  १५,०००/- 

 
वषय .४) मा हती व जनसंपक वभागाकड ल िन वदा .०३/२०१८-१९ अ वये हड ओ शुट ंगचे 

कामाक रता एकूण ४ िन वदा ा  झाले या आहेत. यामधील मे.दशन ड जटल 

हड ओ ाफ  या सं थेची ४०.१५% कमी ह  सवात कमी दराची िन वदा ा  झालेली 
आहे. यामुळे मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  या सं थेबरोबर करारनामा क न 
कामकाज आदेश देणेस तसेच िन वदे या मंजूर दराने अंदाजप क य र. .२०,८३,०८०/- 
(अ र  र. . वीस लाख याऐंशी हजार ऐंशी फ ) पयत या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय काय ेञातील िचखली मोशी प रसरातील 

इं ायणी नद  पा ातील जलपण  काढणेकामी मा.आयु  यांच े कड ल आदेश . 
क ेका/१५आ/का व/२७२/२०१८ दनांक ११/०६/२०१८ अ वये र. .३,००,०००/- 
(अ र  र. .तीन लाख फ )  अगाऊ र कम घेतलेली होती. सदरच े काम 
वभागामाफत  रोजंदार ने मजुर लावुन व J.C.B.  या सा ाने जलपण  काढुन करणेत 
आलेले आहे. सदर चे कामकाज द.०६/०६/२०१८  ते द.१५/०७/२०१८ अखेर २८१ 
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मजुरांना  कमान वेतन दराने  र. .५१८.५० माणे एकुण र. .१,४५,६९९/-  व १२ 
दवसाचे व J.C.B. वाहनाकर ता ( ती दवस  र. .७,६९३.२२) माणे एकुण 
र. .९२,३१९/-  असे एकुण खच र. .२,३८,०१८/- इतका खच झालेला आहे. उवर त 
र. .६१,९८२/- मनपा कोषागरात पावती .C/1829 द.26/03/2019 रोजी चलना दारे 
रोख भरणा केलेला आहे. य  खच र. .२,३८,०१८/- इतका झालेला आहे. तर  
इं ायणी पाञातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेले खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .०४ द.२६/०७/२०१९ अ वये म हला 

बचत गटांसाठ  िमशन वावलंबन हा उप म तावात नमूद माणे राब वणेकामी 
म हला आिथक वकास महामंडळ, पुणे या शासन अंगीकृत सं थेची मनपा 
अिधिनयमाचे करण ५(२) (२) नुसार थेट प दतीने २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन 
वषा या कालावधीसाठ  िनयु  करणे व या उप मासाठ  येणा-या 
र. .३,०३,४८,१५०/- (अ र  र. .तीन कोट  तीन लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे 
प नास फ ) चे खचास व सदरची र कम सदर सं थे या मागणीनुसार ट या  
ट या माणे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७)  पंपर  येथील रे वेवर ल इं दरा गांधी उ डाणपूल सुमारे ३५ वषापूव  रे वे माफत 
बांधलेला असून सदर पुलास चार बाजूने पोहच र ते आहेत. सदर पुलाची स थतीत 
पडझड व दुराव था ल ात घेता पुलाचे लवकरात लवकर चरल ऑड ट क न 
देखभाल दु ती करणे आव यक होते. याअनुषंगाने मे.सी. ह .कांड क लटंट ा.िल. 
यांची स लागार हणुन नेमणूक करणेत आली आहे. मे.सी. ह . कांड क स टंट ा.िल. 
यांनी यांचे कड ल प  द.CV/KCPL/PCMC/Indira/Audit /463 द.३०/०५/२०१८ 
अ वये चरल ऑड टचा रपोट (Condition Survey Report) सादर केलेला आहे. 
सदरचा Condition Survey Report या वभागाकड ल प  .Civil/BRTS/779/2018 

द.०६/१०/२०१८ अ वये Divisional Engineer, DRM Office, Railway यांना पाठ वणेत 
आला होता व यां या कडुन Condition Survey Report चे अनुषंगाने दु ती 
करणेबाबत त  स ला मागणेत आला होता. तसेच सदर पूल रे वे वभागामाफत 
बांधणेत आलेला असलेने रे वे वभाग दु ती करणेस तयार असलेस दु तीसाठ  
आव यक र कम मनपा माफत देणेत येईल असे ह  कळ वले होते. तथा प रे वे 
वभागाकडुन उ र ा  न  झालेने सदर पुलाची रे वे अिधका-यां समवेत 
द.०१/०४/२०१८ व द.१३/०५/२०१९ रोजी पु हा एकदा थळ पाहणी करणेत आलेली 
आहे व प  .Civil/BRTS/358/2019 द.३०/०३/२०१९ अ वये पु हा एकदा पुला या 
दु तीबाबत िनणय घेणेबाबत वनंती करणेत आली होती. तदनंतर रे व े वभागाने 
यांचे कड ल प  .P/W/ DEN/N/Estt/DB द.०३/०५/२०१९ अ वये रे वे वभाग 

सदर रे वे वर ल पुलाचे (ROB) दु ती काम करणेस तयार असलेबाबत कळ वले आहे. 
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याकामी म य रे वेने रे वे या भागातील येणा-या पुलाची दु ती/मजबुतीकरण 
करणेकामी येणारा खच र. .३,३१,५४,३४६/- इतका जमा करणेबाबत कळ वले. 
यानंतर म ये रे वेने कळ वले या वर ल र. .३,३१,५४,३४६/- या अंदाजप काची मनपाच े

स लागार मे.सी. ह .कांड क स टं ट ा.िल. यांच ेमाफत छाननी करणेत आली  सदर छाननी 
नुसार मे.सी. ह  कांड क स टं ट ा.िल. यांनी पुलाच ेदु ती/मुजबुतीकरण करणेबाबतची 
सुधार त कंमत र. .२,००,९२,१४४/- इतक  असलेबाबत अहवाल दला. याअनुषंगाने म ये 

रे व े वभागास ईकड ल प  . था/बीआरट एस/५२०/२०१९, द.०७/०६/२०१९ अ वये 

स लागार यांनी कळ वले या अंदाजप क य र कमे बाबत कळ वणेत आले. व सदर 

अंदाजप क तपासुन सदर र कम मा य अस याबाबतची संमती देणेबाबत कळ वणेत आले. 

तदनंतर रे व े वभागाने अंदाजप काची छाननी क न सदर पुलाच ेदु तीसाठ  यांचेकड ल 

प  .PA/WDEN/N/Estt/DB, द.२४/०७/२०१९ अ वये र. .२,११,१०,६३४/- इतक  रे वेकडे 

जमा करणेबाबत कळ वले आहे. याम ये Pier Jacketting & allied work, Replacement of 
Bridge Bearings and expansion Joint. & allied work इ. मह वा या बाबींचा समावेश 

आहे. उपरो  र कम मनपाच ेसन २०१९-२० चे अंदाजप कातील लेखािशष थाप य वशेष 

योजना पान .४४ अ. .७६ वर ल पंपर  इं दरा गांधी रे व ेउ डाणपुलाचे चरल ऑड ट 

करणे व दु ती करणे या कामाची तरतुद र. .९,५०,००,०००/- मधुन अदा करता येईल. 

 सदरचा पुलाचा रे व े वर ल भाग वगळता इतर भागाचे दु ती/मजबुतीकरण करणेसाठ  

मनपामाफत वतं  िन वदा माग वणेची कायवाह  चालु आहे.  याची िन वदा 
र. .८,२२,२४,५२३/- इतक  आहे. वर ल सव बाबीं या अनुषंगाने पंपर  येथील इं दरा गांधी 
रे व े उ डाणपुलाचे रे वे या भागातील (ROB) पुलाची दु ती करणेकामी 
र. .२,११,१०,६३४/- (अ र  र. .दोन कोट , अकरा लाख, दहा हजार, सहाशे चौतीस 
फ ) म य रे वेस, महारा  महापािलका अिधिनयम ५(२)(२) नुसार फॉम नं.२२ अ वये अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90-3-2018-19 अ वये भाग .४ बोपखेल 
गणेशनगर CME िभंती याकडेचा   १२.०० मी र ता वकिसत करणेकामी मे.वै ेह  
क शन िन.र. .1,65,87,796/- (अ र  र. .एक कोट  पास  लाख स याऐंशी हजार 
सातशे शहा णव फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,65,23,996/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,65,23,996/- पे ा 9.99% कमी हणजेच र. .1,48,73,249/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/-मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण 
र. .1,49,37,049/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१८-१९ साठ  भाग .३० दापोड  हुता मा भगतिसंग शाळा पाडून 

न वन शाळा इमारत बांधणे या कामास अंदाजप क य र. .१०,००,००,०००/- इतक  

मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये एक त अंदाजप का 
अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण 

अस याने भाग .३० दापोड  हुता मा भगतिसंग शाळा पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे 

याकामाचे िनयोजन करणेकामी तावात नमुद माण ेमे. कमया असोिसए स आ कटे ट 

अँ ड लॅनस यांचेकडून १.९९% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदरचा दर मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा कमी ा  झालेला अस यामुळे यांची सदर कामासाठ  
क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व यानुसार यांना फ  अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१०) ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१८-१९ साठ  भाग .३० फुगेवाड  येथील िशवाजी महाराज 

पुतळा सुशोिभकरण करणे या कामास अंदाजप क य र. .५०,००,०००/-  इतक  
मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम 
तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३० फुगेवाड  येथील िशवाजी महाराज 
पुतळा सुशोिभकरण करणे याकामाचे िनयोजन करणेकामी तावात नमुद माणे 
मे. कमया असोिसए स आ कटे ट अँ ड लॅनस यांचकेडून १.९९% इतका लघु म दर 
ा  झालेला अस यामुळे यांची सदर कामासाठ  क प स लागार हणून नेमणूक 

करणेस व यानुसार यांना फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .११) “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१९-२० साठ  भाग .५ मधील सखुबाई गाडन ते 

दघी रोड पयत या र याचे अ याधुिनक प तीने वकिसत करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका 
सभा सिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत 

शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपूण 

अस याने भाग .५ मधील सखुबाई गाडन ते दघी रोड पयत या र या अ याधुिनक 

प तीने वकिसत करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी तावात नमुद माण े

मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची सदर कामाक रता क प स लागार हणून नेमणूक 

करणेस व याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दर 

(१.९८%) ा  झालेली आहे.  तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे  फे ुवार  २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे 
अवलोकन करणे. 

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

वभागाकड ल माहे  माच २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे अवलोकन 
करणे. 

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

वभागाकड ल माहे  ए ल २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे अवलोकन 
करणे. 

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

वभागाकड ल माहे  मे २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे अवलोकन 
करणे. 

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

वभागाकड ल माहे  जून २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१७) यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थेत ा यापक/ सहयोगी 
ा यापक/ सहा यक ा यापक ह  ३३ पदे भरणेकामी जाह रात मांक २०५, 

पी.सी.एम.सी. या संकेत थळावर दनांक १८/०२/२०१९ रोजी व वतमानप ात 

द.२०/०२/२०१९ रोजी िस द केलेली आहे. सदर ३३ पदे भर याकर ता 
द.०७/०३/२०१९ व द.०८/०३/२०१९ रोजी उमेदवारांच े Walk in interview ारे वशेष 
भरती मो हम राब व यात आली आहे. सदर भरती साठ  २७  उमेदवार सम  Walkin 

interview साठ  उप थत रा हले आहेत. सदर अजाची िनवड सिमतीने छाननी क न 
मुलाखती घेऊन व वध वषयातील पा  ठरले या १५ उमेदवारांची िनवड सिमतीने 
िनवड केलेली अस याने यांना महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचे कड ल, 

शासन िनणय .पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, मं ालय, मंुबई - ४०००३२, द.०४ 
माच, २०१४ म य़े नमुद असले या वेतन ेणी नुसार दरमहा एक त मानधन अदा 
करावे लागणार आहे. सबब, तावीत केले माणे पद यु र पदवी सं थेस तातड ची 
अ याव यक बाब हणुन िनवड केले या १५ अ यापकांची भरती या पुण क न 

यांना आदेश मांक-वायसीएमएच/ ८ड/का व/१६९/२०१९ द.१५/०३/२०१९ अ वये 
िनयु  आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच यांना अदा करावयाचा र. .१३,३८,०८७/- 
(अ र  र. .तेरा लाख अडोतीस हजार स याऐंशी फ ) होणारा मािसक खच यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाकड ल “पी.सी.एम.सी.(वायसीएमएच) एम.यु.एच.एस. पी.जी. 
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इ ट युट” या लेखािशषातुन व सन २०१८-२०१९ या सुधार त अंदाजप कानुसार 
र. .८,००,०००,००/- व सन २०१९-२०२० या मुळ अंदाजप कानुसार 
र. .१२,००,०००,००/- इत या तरतुद  मधुन “पी.जी.आय.वाय.सी.एम.एच, 

पी.सी.एम.सी. मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन” या लेखािशषातुन 
खच   टाक यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थेत ा यापक/सहयोगी 
ा यापक/सहा यक ा यापक ह  ३३ पदे भरणेकामी जाह रात मांक ३२४,  

पी.सी.एम.सी. या संकेत थळावर व वतमानप ात दनांक १४/०६/२०१९ रोजी िस द 
केलेली आहे. सदर २० पदे भर याकर ता दनांक १७/०६/२०१९ ते दनांक- 
२७/०६/२०१९ रोजी उमेदवारांचे आवेदन प  माग वणेत आली आहे. सदर भरती साठ  
२७ उमेदवार सम  Walkin interviewसाठ  उप थत रा हले आहेत. सदर अजाची 
िनवड सिमतीने छाननी क न मुलाखती घेऊन व वध वषयातील पा  ठरले या ५ 
उमेदवारांची िनवड सिमतीने िनवड केलेली अस याने यांना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग यांचे कड ल, शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . . ६०१/न व-२२, 

मं ालय, मंुबई-४०००३२, द.०४ माच, २०१४ म य़े नमुद असले या वेतन ेणी नुसार 
दरमहा एक त मानधन अदा करावे लागणार आहे.सबब, तावीत केले माणे पद यु र 

पदवी सं थेस तातड ची अ याव यक बाब हणुन िनवड केले या ५ अ यापकांची भरती 
या पुण क न यांना आदेश मांक वायसीएमएच/८ड/का व/ ३०४/२०१९, दनांक 

०८/०७/२०१९ अ वये िनयु  आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच यांना अदा करावयाचा 
र. .६,२१,९३५/- (अ र  र. .सहा लाख एकवीस हजार नऊशे प तीस फ ) होणारा मािसक 

खच यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल सन २०१९- २०२० या मुळ 

अंदाजप कानुसार र. .१२,००,०००,००/- इत या तरतुद  मधुन “पी.जी. आय. 

वाय.सी.एम.एच, पी.सी.एम.सी. मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन” या 
लेखािशषातुन खच  टाक यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इमारती व इतर चरच े संर णा मक 
पर ण (Structural Audit) अिनवाय कारणेबाबत या अिधिनयमात केले या सूचनेनुसार 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २६५ (अ) माणे अंमलबजावणी करणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका "ह" भाग अंतगत  संत तुकाराम नगर, 

व लभनगर, कासारवाड , शा ी नगर, केशवनगर, दापोड , राजीव गांधी नगर, कवडे नगर, 

सांगावी गावठाण, कृ णा नगर, ढोरे नगर इ याद  भागांचा समावेश आहे. सदर भागातील 

इमारतीपैक  काह  मनपा इमारती, जु या, जीण व नादु त अव थेत अस याचे दसून येते.  

तसेच महापािलके या मह वा या मालम ांच े व कायालयीन अिभलेखांच े नैसिगक 

आप ीपासून व इतर  संभा वत धो यापासून संर त कर याक रता चरल ऑ डटर यांच े

माफत संर णा मक पर ण करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. 
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थायी सिमती ठराव . ४०८० द. १०/०९/२०१३ अ वये मा यता ा  चरल ऑ डटर 

पॅनेल म ये मे.के.बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांचा स लागार हणून समावेश 

आहे. तर  ह भागातील मनपा इमारती व पुल यांचे चरल ऑड ट करणेकामी मे.के.बी.पी. 
िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांची चरल ऑड ट हणून नेमणूक क न यांना 
कामाचा आदेश देणे व म.न.पा. या चिलत दरसूचीनुसार फ  दरानुसार अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) महानगरपािलके या आ थापनेवर मा हती व जनसंपक वभागासाठ  जनतासंपक 

अिधकार  हे मंजूर पद आहे. शासन वभागाकड ल आदेश . शा/६/का व/७४० 
/२०१३ द.०७/०८/२०१३ अ वये जनता संपक अिधकार  यांना सेवा िनलं बत 
कर यात आलेले आहे. यानुसार स थतीम ये सदरचे पद हे र  आहे. 
महापािलके या व वध काय मांची िस द  करणेचे मह वाच े कामकाज मा हती व 
जनसंपक वभागामाफत कर यात येत अस याने सदरचे पद ०६ म हने कालावधीसाठ  
हंगामी व पात भ न कामकाज करणे श य आहे. जनता संपक अिधकार  पद दरमहा 
र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) मानधन देऊन ०६ म ह यांच ेकालावधीसाठ  
हंगामी प दतीने भरणेकामी जा हरात िस द क न लेखी प र ा घेऊन िनवड या दारे 

भरणेत येणार आहे. सदर पदाक रता जा हरात िस द करणेस व सहा म हनेचे मानधना या 
खचास    मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सहा म हने कालावधीसाठ  
जा हरात देऊन कं ाट /करार प दतीने हे पद भरणेस व सदरच ेसहा म हनेचे कालावधीसाठ  

भ व यात वेळोवेळ  सदर र  पद Walk in interview अथवा लेखी प र ा प दतीने 

भर याची कायवाह  करणेस व दरमहा र. .२५,०००/- माणे सहा म हने क रता 
र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) तसेच भरती ये या अनुषंगाने 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दवाखाने/ णालयांसाठ  २ वषाचे कालावधीत 

आव यकतेनुसार व तातड ने औषध/ेसा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .२/२०१६-१८ नुसार 
सन २०१८-२०१९ या आिथक वषासाठ  र. .११.५० कोट  अथवा सुधा रत अंदाजप कात 
कर यात येणा-या तरतूद चे मयादेत होणा-या य  खरेद  खचास मा. थायी  सिमती 
सभेने ठराव .२९२७  द.१८/७/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार सन 



10 
 

 

२०१८-१९ या आिथक वषात र. .११.५० कोट  चे मयादेत र. .११,४९,५४,२४१/- एवढा 
खच झालेला आहे. वर ल औषध/ेसा ह य खरेद  िन वदेची २ वषाची मुदत 
द.२८/११/२०१८ रोजी पुण झालेली आहे.  सदर िन वदेस न वन औषध/ेसा ह य 
खरेद ची िन वदा अंितम होईपयत  मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. लोकसभा 
आचारसं हतेमुळे सन २०१९-२० च े अंदाजप क य तरतूद मधून  औषध/ेसा ह य 
खरेद कामीचे खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता  िमळणेकामीचे वषयप  सादर 
करता आले नाह . सन २०१९-२० या आिथक वषाचे अंदाजप कातील ‘औषधे खरेद ’ 
या लेखािशषावर र. .१२.५० कोट  तरतूद कर यात आलेली असून णालयीन सेवेत 
अडथळा िनमाण होऊ नये हणून वर ल िन वदेनुसार या आिथक वषात 
र. .२,१३,८६,६९८/- एवढा खच  झालेला असून र. .२,८२,४८,६६८/-  चे पुरवठा आदेश 
िनगत केलेले आहेत. या माणे वर ल िन वदेनुसार या आिथक वषात एकूण 

र. .४,९६,३५,३६६/- (अ र  र. .चार कोट  शहा नव लाख प तीस हजार तीनशे 
सहास  फ ) एवढा खच होणे अपे त आहे. सदर खचास मा. थायी सिमती सभेची 
काय र मा यता िमळणेबाबत व सन २०१९–२० या आिथक वषासाठ  उव रत 
कालावधीत औषधे/खरेद  या लेखािशषावर ल र. .१२.५० कोट  तरतूद अस याने सदर 
तरतूद चे मयादेत य  खरेद  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वा तु वशारद व क प स लागारने नेमणुक बाबत 

सिमतीची बैठक द.१६/०५/२०१९ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली 
आहे. सदर बैठक म ये मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस असोिसए स यांनी 'ह' 
भागातील भाग .३० कासारवाड  येथे मशानभूमी बांधणे कामाचे सादर करण 

केलेले आहे. सदर सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी सिमतीने यास 
मा यता देवुन वीकार यात आलेले आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणुन 

करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांच े आराखडे तयार क न मंजूर  घेणे, 

बांधकाम परवानगी घेणे, पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे इ. िन वदा पुव 

(Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. मे.िश पी 
आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची नेमणुक क न सदर कामाच े िन वदापुव कामासाठ  
(१.२४% (Pre tender activity) व िन वदा प चात कामासाठ  ०.७४% (post tender 

activity) मनपा या सव करासह असे एकूण १.९८ % या मनपा या मंजूर दराने फ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वा तु वशारद व क प स लागारने नेमणुक बाबत 

सिमतीची बैठक द.१६/०५/२०१९ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली 
आहे. सदर बैठक म ये मे.िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांनी 'ह' भागातील भाग 
.३० फुगेवाड  येथे मशानभूमी बांधणे कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदर 

सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
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वीकार यात आलेले आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणुन करावया या 
कामा या या ीम ये तुत कामांचे आराखडे तयार क न मंजूर  घेणे, बांधकाम परवानगी 
घेणे, पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा 
प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस 
यांची नेमणुक क न सदर कामाच ेिन वदापुव कामासाठ  (१.२४% (Pre tender activity) 

व िन वदा प चात कामासाठ  ०.७४% (post tender activity) मनपा या सव करासह 
असे एकूण १.९८ % या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२५) ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२०साठ  भाग .३१ मधील साईचौक सांगवी पोिलस 
चौक   र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- 
(अ र  र. .पाच कोट  फ ) इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१४८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे. सदरच ेकाम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३१ मधील साई 

चौक सांगवी पोिलस चौक   र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन 

करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी 
लागणार आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता 
यां या द.२९/०६/२०१९ यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०१/०७/२०१९ ते ०३/०७/२०१९ या 
दर यान माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.डे क क सलटंट  यांचेकडून १.९८% 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने 
(१.९८%) िन वदा ा  झालेली आहे. तर  सदर कामाक रता मा. थायी सिमती या 
मा य ठरावापे ा कमी दराने १.९८% (०.५०% िन वदा पुव + १.४८% िन वदा प ात) 
या दराने मे.डे क क सलटंट   यांची सदर कामा या क प स लागार पद  नेमणूक 
क न उपरो  माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .३१ मधील कृ णाचौक ते साईचौक  र ता 
UTWT प तीने वकसीत करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/-(अ र  र. . 
पाच कोट  फ ) इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१४८ द.१५/०६/२०१९ 
चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३१ मधील कृ णाचौक ते साई 

चौक र ता UTWT प तीने वकसीत करणे.  कामी तां क या आव यकतेनुसार सव 

बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख 

करणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता 
थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता यां या द.२९/०६/२०१९ 

यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०१/०७/२०१९ ते ०३/०७/२०१९ या दर यान माग व यात 
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आ या आहेत. यानुसार मे.एन हायरोसेफ क स टंटस   यांचेकडून १.९८% इतका लघु म 

दर ा  झालेला आहे. तर  सदर कामाक रता मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा 
कमी दराने १.९८% (०.५०% िन वदा पुव + १.४८% िन वदा प ात) या दराने 
मे.एन हायरोसेफ क स टंटस यांची सदर कामा या क प स लागार पद  नेमणूक 
क न उपरो  माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .३१ मधील फेमस चौक ते साई चौक 
र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- (अ र  
र. .पाच कोट  फ ) इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१४८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३१ मधील 
फेमसचौक ते साई चौक र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे 
िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे 
करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
शहर अिभयंता यां या द.२९/०६/२०१९ यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०१/०७/२०१९ 
ते ०३/०७/२०१९ या दर यान माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.अँ युअड 
इं जिनअ रंग स हसेस यांचेकडून १.९६% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तर  
सदर कामाक रता मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने १.९६% (०.५०% 
िन वदा पुव + १.४६% िन वदा प ात) या दराने मे.अँ युअड इं जिनअ रंग स हसेस 

यांची सदर कामा या क प स लागार पद  नेमणूक क न उपरो  माणे फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२८)  ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .३१ मधील ढोरेफॉम ते  फेमस चौक 
र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- (अ र  
र. .पाच कोट  फ ) इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१४८ 
द.१५/०६/२०१९ च ेअ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३१ मधील 

ढोरेफॉम ते  फेमसचौक र ता UTWT प तीने वकसीत करणे.  कामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन 

करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी 
लागणार आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता 
यां या  द.२९ /०६/२०१९ यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०१/०७/२०१९ ते ०३/०७/२०१९ या 
दर यान माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.िस हल करण इं जिनयर सो यूशन 

 यांचेकडून १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तर  सदर कामाक रता मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने १.९८% (०.५०% िन वदा पुव + १.४८% 



13 
 

 

िन वदा प ात) या दराने मे.िस हल करण इं जिनयर सो यूशन यांची सदर कामा या 
क प स लागार पद  नेमणूक क न उपरो  माणे फ  अदा करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२९)    ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .३१ मधील फेमसचौक ते  शिनमं दर 
र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- (अ र  
र. .पाच कोट ) इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१४८ द.१५/०६/२०१९ 
चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरच े

काम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३१ मधील फेमसचौक ते  शिनमं दर 

र ता UTWT प तीन े वकसीत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा 
एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. 

िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य 

वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता यां या द.२९/०६/२०१९ यां या 
मंजुर नुसार दरसूची द.०१/ ०७ / २०१९ ते ०३/०७/२०१९ या दर यान माग व यात आ या 
आहेत. यानुसार मे.िस हल करण इं जिनयर सो यूशन  यांचेकडून १.९८% इतका लघु म 

दर ा  झालेला आहे. तर  सदर कामाक रता मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा 
कमी दराने १.९८% (०.५०% िन वदा पुव + १.४८% िन वदा प ात) या दराने 
मे.िस हल करण इं जिनयर सो यूशन यांची सदर कामा या क प स लागार पद  
नेमणूक क न उपरो  माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३०)   ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .३१ मधील एम. के हॉटेल ते कृ ण 
चौक र ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/-
(अ र  र. .पाच कोट ) इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .१४८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 

आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग .३१ मधील एम. 

के हॉटेल ते कृ ण चौकर ता UTWT प तीने वकसीत करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन 

करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी 
लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता 
यां या द.२९/०६/२०१९ यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०१/०७/२०१९ ते ०३/०७/२०१९ या 
दर यान माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून 

१.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तर  सदर कामाक रता मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने १.९८% (०.५०% िन वदा पुव + १.४८% 
िन वदा प ात) या दराने मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची सदर कामा या क प 
स लागार पद  नेमणूक क न उपरो  माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .३१) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३२ सांगवी व वध वकास आराख यातील व 
इतर मु यर ते अ ावत प दतीने TWT  कॉ ट करण क न वकिसत कर याक रता 
मा.नगरसद य  व मा.नगरसद या यांची मागणी आहे. सदर कामांसाठ  स लागार 

हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांच े पुवगणक प  तयार करणे व 

िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य 

वभागामाफत वा तु वशारद /स लागार यांची दर सुची द.१०/०७/२०१९ नुसार मे. अँ युरड 

इं जिनअ रंग स वसेस यांनी १.७५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामाच े

िन वदापुव कामासाठ  (०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात कामासाठ  
१.२५% (post tender activity) असे एकूण १.७५% या दराने मे.अँ युरड इं जिनअ रंग 

स वसेस यांची सदर कामा या क प स लागार पद  नेमणूक क न उपरो  माणे फ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३२ सांगवी व वध वकास आराख यातील व 
इतर मु यर ते अ ावत प दतीने TWT  कॉ ट करण क न वकिसत कर याक रता 
मा.नगरसद य  व मा.नगरसद या यांची मागणी आहे. सदर कामांसाठ  स लागार 

हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांच े पुवगणक प  तयार करणे व 

िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य 

वभागामाफत वा तु वशारद/ स लागार यांची दरसुची नुसार मे.अँ युरड इं जिनअ रंग 

स वसेस यांचा १.७५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामाच े िन वदापुव 
कामासाठ  (०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात कामासाठ  १.२५% (post 

tender activity) असे एकूण १.७५% या दराने मे.अँ युरड इं जिनअ रंग स वसेस यांची 
सदर कामा या क प स लागार पद  नेमणूक क न उपरो  माणे फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये क  शासनाचे धोरणानुसार CSR Activity 

राब वणेसाठ  त कालीन आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांच े अ य तेखाली 
द.१८/११/२०१६ रोजीघेणेत आले या सभेम ये CSR Expert स लागार मानधनावर 
नेमणेकामी िनणय झाला आहे.  तसेच सदर CSR Expert स लागार नेमणेकामी 
र. .७०,०००/- ित महा इतके मानधन िन त करणेकामी तावास मा यता दलेली 
आहे. सदर CSR Expert स लागार नेमणेकर ता  MBA CSR पदवीका ा  अथवा 
MBA िश ण पुण, CSR वषयक अनुभवासह अशी शै णीक अहता ठर वणेत आलेली 
होती. यापवू  सी.एस.आर. क ा कडून जाह रात िस द क न िनवड या राबवून 
ी. वजय वावरे, सी.एस.आर. स लागार यांची एक त मानधनावर ता पुर या व पात 

६ म हने कालावधीकर ता नेमणूक करणेत आली होती. याची मुदत द.१० डसबर 
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२०१८ रोजी पुण झालेनंतर दं.११ जानेवार  २०१९ पासुन ५ म हने कालावधी कर ता 
मुदतवाढ देणेत आलेली होती. याची मुदत द.१० जुन २०१९ रोजी पुण झाली असलेने 
यापुव  मुदतवाढ दलेले ी. वजय वावरे, एम.ए.सामा जक शा  यांना CSR Expert 

स लागार हणून र. .७०,०००/- (अ र  र. .स र हजार फ ) ित महा एक त 
मानधनावर १ दवस सेवा खं डत क न द.१२ जुन २०१९ पासुन पुढ ल २ म हने 
कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेत आलेली असुन याची मुदत द.११ ऑग ट २०१९ रोजी 
पुण होत आहे. तथा प, िन वदा ये ारे CSR Expert यांची नेमणुक क न यांना 
कामकाज आदेश देणेकामीचे कामकाज अ ापपयत सु  असलेने यापुव  मुदतवाढ 
दलेले ी. वजय वावरे, एम.ए. सामा जक शा  यांना CSR Expert स लागार हणून 

र. .७०,०००/- ित महा एक त मानधनावर द.१२ ऑग ट २०१९ पासुन पुढ ल ३ 
म हने कालावधीकर ता कंवा िन वदा ये ारे न याने िनयु  होणारे CSR Expert 

यांना कामकाज आदेश देणे पयत या कालावधीकर ता या पैक  जे थम घडेल या 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/1/2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके साठ  माट िसट  कायालय वकिसत करणेकामी मे.चैत य 

ए टर ाईजेस िन.र. .2,36,31,800/- (अ र  र. .दोन कोट  छ ीस लाख एकतीस हजार 
आठशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,35,83,922/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,35,83,922/- पे ा 12.40% कमी हणजेच र. .2,06,59,516/- + रॉय ट  चाजस 
र. .9,128/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,750/- = एकुण र. .2,07,07,394/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील भाग .६ मोशी येथील मोशी जाधववाड  
 िशवेवर ल वकास आराख यातील २४ मी.ड .पी. र ता वकसीत करणे या 
कामामधील HPCL ची पे ोल वा हनी ॉिसंग करणेक रता कामाचा खच एकूण 
र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) इतका आहे. यासाठ  
महानगरपािलकेकडून HPCL कंपनी ने डमांड ा ट (DD) ची मागणी केलेली आहे. 
सदरचे पैसे  HPCL ला देणे आव यक आहे. सदर र याच े HPCL कंपनीने काम 
के यािशवाय र ता पुण वापरत येऊ शकत नाह . तर  HPCL कंपनीने मागणी 
के या माणे र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/8/2018-19 अ वये भाग .२ मधील 
पाणी पुरवठा/ जलिन:सारण/ व ुत वभाग तसेच  र ते खोदकामास परवानगी 
दले या सेवा वा ह याचे चर BBM प दतीने बुज वणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .74,91,888/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख ए या नव हजार आठशे अ ठयाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .68,77,729/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .68,77,729/- पे ा 31.32% कमी हणजेच र. .47,23,624/- + रॉय ट  चाजस 
र. .15,909/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .5,98,250/- = एकुण र. .53,37,783/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१९-२० साठ  भाग .३ येथे १८ मी. ड .पी.र ता 
वकिसत करणेकामी (डुडुळगाव स ह .२१६ ते २१२) या कामास अंदाजप क य 
र. .३०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव 
.४१८, द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत शासक य मा यता 

देणेत आलेली आहे.  भाग .३ येथ े १८ मी. ड .पी.र ता वकिसत 
करणेकामी (डुडुळगाव स ह .२१६ ते २१२)  तां क या आव यकतेनुसार सव 
बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची 
देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pre Tender) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) 

कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार 
यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजुर नुसार दरसूची  दनांक ०३/०६/२०१९ ते दनांक 
०७/०६/२०१९ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.अँ युअड इं जिनअर ंग 
स हसेस, पुणे यांचेकडून २.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. याकामी 
मे.अँ युअड इं जिनअर ंग स हसेस, पुणे यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  
ह  मा.आयु  सो यांनी शासन िनणय मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ या 
द.०४/०६/२०१८ या अंमलबजवाणी बाबत काढले या द.१९/१०/२०१८ या 
प रप कानुसार मा य ठरावा माणे (२.००%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाक रता एकूण २.००%  (०.५०% िन वदा पूव + १.५० िन वदा 
प ात) या दराने फ  अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३८) “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१९-२० साठ  भाग .३ मोशी येथील गट .७५ ते 
१३७ पयतचा ३० मी ड .पी.र ता वकिसत करणेकामी (Shivajiwadi) अंदाजप क य 
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र. .३०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव 
.४१८  द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत शासक य मा यता 

देणेत आलेली आहे. भाग .३ मोशी येथील गट .७५ ते १३७ पयतचा ३०मी ड .पी. 
र ता वकिसत करणेकामी (Shivajiwadi) तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा 
एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे 
इ. िन वदा पुव (Pre Tender) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी 
लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  
अिभयंता यां या मंजुर नुसार दरसूची  दनांक ०३/०६/२०१९ ते दनांक ०७/०६/२०१९ 
रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.अँ युअड इं जिनअर ंग स हसेस, पुणे 
यांचेकडून २.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. याकामी मे.अँ युअड 
इं जिनअर ंग स हसेस, पुणे यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा.आयु  
सो यांनी शासन िनणय मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ 
या अंमलबजवाणी बाबत काढले या द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य 

ठरावा माणे (२.००%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाक रता एकूण २.००%  (०.५०% िन वदा पूव + १.५० िन वदा प ात) या दराने 
फ  अदायगी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मा यिमक िश ण वभागाअंतगत १८ मा यिमक 

व ालयातील िचञकला िश कांना ान बोिधनी, पुणे या शै णक अप माअंतगत 

वा.ना.दांडेकर िश क िश ण क ातफ व वध वषयांवर िश क िश ण वगाच ेआयोजन 

करणेकामी येणा-या अंदाजीत र. .६४,०००/- ( अ र  र. . चौस  हजार फ ) कंवा 
य ात येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

                                                                                                                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८६४/२०१९ 

दनांक – ०३/०८/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/१९०/२०१९ द.०२/०८/२०१९ वषय .२१ चे लगत) 

 
 


