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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/११०७/२०१७ 
दनांक – ०१/०७/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०५/०७/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०५/०७/२०१७ 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 – १६ 
 

दनांक - ०५/०७/२०१७                       वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
०५/०७/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
  ---------- 
 

अ) दनांक १४/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) चा सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

आ) दनांक २१/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) चा सभावृ ांत 
कायम करणे. 

                            ---------- 
 
वषय .१)   अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांचे तफ ो.बी.जी. बराजदार व ो.एस.एन.सपाली यांनी 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी मशानभूमीत पयावरणपूरक गॅस 
शवदा हनी बस वणे या कामा बाबतचा त  आिथक व तां क स ला देणेसाठ  
अंदाजप क य दरा या १%+सेवाकर एवढ  स लागार फ  र. .१,३६,८००/- (अ र  र. . एक 
लाख छ ीस हजार आठशे फ ) मा.संचालक, अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांस अगावु 
अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.०५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) मनपा या  थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .८१/१/१६-१७ वॉड .२४ (नवीन . .२९) 
इं ायणीनगर से.नं. १ महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भुखंड .३ म ये पोह याचा तलाव 
बांधणेकामी  मे.बी.के.खोसे िन.र. .८,८५,९८,९२५/-   (अ र  र. . आठ कोट  पं याऐंशी लाख 

अ ठया नो  हजार नऊशे पंचवीस फ )  पे ा १.३५% जा त या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .८,९७,९५,०१०/-   पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.०५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३)  ी.पारधे व नल वजय, िल पक यांचे अ पल अजावर वचार करणे.                                                                   
(मा. थायी सिमती ठराव मांक ३६६, दनांक ११/०५/२०१७ नुसार) 

( द.०५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ११ दनांक २६/०५/२०१७  
नुसार मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७अ/का व/३२१/२०१७, 
द.१५/०५/२०१७ अ वये मे. वरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड १९ यांना  यमुनानगर जलतरण 
तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाज, यांनी, यापूव  केले या करारना या माण,े पु हा करारनामा क न  प ह या वषाचे 
मंजूर दराने दरमहा र. .९७,०२०/- (अ र  र. . स या नव हजार वीस फ ) या दराने 

दनांक ०९/०४/२०१६  ते दनांक ०८/०४/२०१७ या १ वष कालावधीचे कामाचे आदेश दे यात 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .५)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १२ दनांक २६/०५/२०१७  

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी 
भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय या दो ह  वाचनालयांना महारा  शासनाचा   ब   दजा ा  
असून यांना शासनाचे अनुदान िमळते. शासनाचे अनुदान िमळणेक रता सदर सावजिनक 
वाचनालयाक रता पु तक खरेद  करणेकामी सावजिनक वाचनालयाकड ल कोटेशन .२ 
जा. .सावा/१/का व/५/२०१७, दनांक ०६/०१/२०१७ अ वये िस द क न दरप क 
माग वणेत आले होते.  याम ये ा  झाले या से फ हे प प लकेशन यांचेकडून ा  
झाले या लघु म दरा माणे हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी भैरवनाथ 
सावजिनक वाचनालयाक रता पु तकाचे छा पल कंमतीवर २३% सुट देवून अंदाजे 
र. .१,५५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पंचाव न हजार फ ) ची पु तके खरेद चे खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय .६)   मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १३ दनांक २६/०५/२०१७ 

नुसार मनपाची छ पती शाहु यायामशाळा, ेमलोक पाक ह  यायामशाळा चं कांत िम  
मंडळ, दळवीनगर या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- (अ र  
र. . दोन हजार फ ) मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .७) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १५ दनांक २६/०५/२०१७ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची तानाजी गावडे   यायामशाळा, भाग .१८ ह  
सरदार गावडे ित ान या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- 
(अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय .८)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १६ दनांक २६/०५/२०१७  
नुसार संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम महाराज पुतळया मागील महानगरपािलकेची 
यायामशाळा हनुमान पोटस ्  अकॅॅडमी, हनुमान हे थ लब, मोरे व ती, साई मं दरामागे 
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िचखली पुणे ४१२ ४११ र ज टर नं.महारा  १९६१/२०११ पुणे यांना सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .९)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १७ दनांक ०९/०६/२०१७ नुसार 

मनपा यावतीने पवनानगर, िचंचवड येथे व.द ा य मरळ उ ान ह  यायामशाळा 
चाल वली जाते.  मनपाची व.द ा य मरळ उ ान यायामशाळा, पवनानगर िचंचवड ह  
यायामशाळा शंभूराजे मदानी खेळ वकास मंच, पुणे ह  सं था ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास इ छुक आहे.  
तर  मनपाची व.द ा य मरळ उ ान यायामशाळा, पवनानगर िचंचवड ह  यायामशाळा 
शंभूराजे मदानी खेळ वकास मंच िचंचवड, पुणे – ३३ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२,०००/- (अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .१०) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १८ दनांक ०९/०६/२०१७ नुसार  

खंवसरा पाट ल यायामशाळा थेरगाव ह  नाग रकांना यायामासाठ  उपल ध क न दे यात 
आलेली आहे.  परंतु याचा उपयोग नाग रकांना होत नसून िश क नस या कारणाने   
ितथे कोणताह  खेळाडू येत नाह .  तर  सदर यायामशाळा आनंदपाक िम मंडळ, थेरगांव 
यांना ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- (अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपाकडून 
घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

 
वषय .११) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १९ दनांक ०९/०६/२०१७ नुसार 

मनपा यावतीने िनगड  ािधकरण येथील बाहूबली यायामशाळा ह  चाल वली जाते.  
सदरची यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ, वा हेकरवाड , िचंचवड पुणे ३३ या मंडळास ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास घे यास इ छुक आहे. तर  मनपाची बाहुबली यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ 
वा हेकरवाड , िचंचवड पुणे ३३ या मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- (अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .१२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २० दनांक ०९/०६/२०१७ नुसार 

मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, यायामशाळा से.२६, ािधकरण, 
आकुड  ह  यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ, आकुड  गाव पुणे ४११ ०३५ ह  सं था ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास घे यास इ छुक आहे.  तर  मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण 
तलाव, यायामशाळा से.२६, ािधकरण, आकुड  ह  यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ, 
आकुड  गाव पुणे ४११ ०३५ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/-
(अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . १२/३/२०१६-१७  अ वये  र क चौक ते औंध उरो 
णालय येथील ड .पी.र यातील मु य गु वनिलका िश ट करण ेव इतर अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे. ांजल कोप रेशन िन वदा र कम .९३,३६,६७८/- (अ र  र. . या णव 
लाख छ ीस हजार सहाशे अ याह र फ ) पे ा ६.१०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९२,०५,४९७/-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 .१४)  पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स . १५/२/२०१६-१७ अ वये जलशु करण क  
से.२३ कर ता ३४३ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच 
मनपा वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. 
िन वदा अट  व शत नुसार पा  असले या 03 िन वदा द.03/10/2015 रोजी िन वदा 
सिमतीपुढे उघड या असून तावात नमूद पैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची 
र. .३१,३५०/- .मे.टनदराची िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये 
पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड    हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा 
न चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा 
शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ 
एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत .11 नुसार 
सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच 1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 
60 %व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest  

ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या 60% माणे 
मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून २०६ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईड खरेद  करणेबाबतचा ताव अला हदा सादर करणेत आलेला आहे. व उव रत 

४०% पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .11 नुसार ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) 
ा.िल. यांना आपण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३१,३५०/- .मे.टन दराने 

पुरवठा करणेस तयार आहात का? याबाबत प ा ारे वचारणा केली असता यांनी 
द.०५/०६/२०१७ चे प ा वये र. .३१,३५०/- .मे.टन दराने पावडर पॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईडचा पुरवठा करणेस तयार असलेबाबत कळ वलेले आहे. तर  1st Lowest 

ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३१,३५०/- .मे.टन माणे 2nd Lowest ठेकेदार 
मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांचेकडून 40% प रमाण हणजेच  १३७ मे.टन पावडर 
पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड (अपे त खच .४२,९४,९५०/-) यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१५)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे वषय 
मा. थायी सिमती  सभेपुढे िनणयाथ ठेवणेत यावेत. तसेच संबंिधता या रजा मंजुर स 
िशफारस आहे. 
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वषय .१६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२२/२०१६-१७ मधील अ. .४ अ वये 

मनपा शासक य इमारतीमधील व वध सभागृहातील वनी ेपण यं णेचे आव यकतेनुसार 
नुतणीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन िन.र. .७,५३,१३५/- (अ र  
र. .सात लाख ेप न  हजार ऐकशे प तीस  फ ) दर १८.०१% कमी या   ठेकेदारा  बरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१७) भारतीय गुणव ा प रषदेला (QCI) ला अदायगी करावी लागणार  र कम ह  शासनाकडुन 

अनुदान व पात िमळणा-या मता बांधणी व शासक य सेवा शु क या मधुन खच 
करणेबाबत सूिचत केलेले आहे. सन १७-१८ चे अंदाजप कात या लेखािशषावर र कम 
.३०,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली असुन सदरचा खच या तरतुद मधुन करता येणे 

श य आहे. होणारा खच अनुदान व पात क  व रा य सरकार यांचेकडुन मागणी क न 
मनपा फंडात जमा करता येईल. यानुसार क शासनाने नेमले या भारतीय गुणव ा प रषद 
(QCI) या सं थेला अदायगी करावया या र कम .१,९८,०००/-(अ र  र कम .एक लाख 
अठठया व हजार फ ) व यावर ल कर या सह येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/८/२०१६-१७ भाग .८ म ये इमारतींची 

थाप य वषयक दु तीची कामे करणकेामी M/s.HARSHADA ENTERPRISES 
िन.र. .१३,५१,५४५/- (अ र  र. .तेरा लाख ऐकाव न हजार पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
१३.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३४,४९४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१९)  काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर बांधावया या बस टेशन या जागेची पाहणी केली 
आहे. तसेच या र यावर पुव  बांधले या बस टेशनची उवर त कामे करणेची पाहणी केली 
असून सदर कामे करणेसाठ  मनपा या चालू चिलत दरसूचीनुसार अंदाजप क तयार 
करणे आव यक आहे. सदर अंदाजप क तयार करण,े िन वदापूव कामे करणे व 
िन वदाप ात साईवर य  काम क न घेणे या कामी क प स लागार यांची नेमणुक 
करणे आव यक आहे. अशा कारची मनपाची कामे करणेचा अनुभव असलेले मे. एशन 
इं ज. ा. िल. यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप क-
३ मधील जेएनएनयूआरएम अंदाजप क-(५) बीआरट एस र याची अनुषंिगक कामे करणे 
या लेखािशषावर पानांक ६६५ अ. . १६ वर काळेवाड  फाट ते देहू आळंद  र यावर 
बीआरट एस बस टेशनची उवर त कामे करणे या कामी र. . १५.० कोट  अंदाजप क य 
र कम असुन याकामी र. . २.० कोट  तरतुद आहे. तर  काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  
र यावर बीआरट एस बस टेशनची उवर त कामे करणे याकामी मे. एशन इं ज. ा.िल. 
यांची क प स लागार हणून नेमणुक करणे व मनपा या मा य व चिलत दरानुसार 
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क प स लागार यांना िन वदा र कमे या २.३५% (िन वदा पुव ०.९०%व िन वदा प ात 
१.४५%) अिधक सेवा कर अशी फ  अदा करावी लागणार आहे. तर  अशा कार या 
कामाचा अनुभव असणारे मे. एशन इं ज. ा.िल. यांची काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  
र यावर बीआरट एस बस टेशनची उवर त कामे करणे याकामी क प यव थापन 
स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेस व िन वदा र कमे या २.३५% (िन वदा पुव 
०.९०%व िन वदा प ात १.४५%) अिधक सेवा कर अशी फ  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत कै.वाय.सी.एम.एच. येथे िनयु  
केले या मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडाळा कड ल सुर ा र क कमचार  यांना कमान 
वेतन काय ानुसार ०१/०१/२०१७ पासून महागाई भ ा/ वशेष भ ा र. .३,२५६.२०/- माणे 
होणार  वेतन वाढ लागू क न  ती कमचार  ती महा एकूण र. .१६,६७८.२१/- (अ र  
र. . सोळा हजार सहाशे अ याह र एकवीस पैसे फ ) माणे वेतन अदा करणेस व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .11 अ वये सन 

२०१६-१७ कर ता अ  े य काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. एन सी वाय एंटर ायजेस िन.र. .3,48,532/- (अ र  र. . तीन 
लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे ब ीस फ ) पे ा 2.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२२) मनपाचे व वध वभागांकड ल युपीएसचा बॅकअप कायम व पी कायरत ठेव यासाठ  

उ पा दत कंपनीकड ल बॅटर  खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा .८२/२०१६-१७ अ वये 

लघु म िन वदाकार मे.पॉवरटेक िस ट स, पुणे यांचेकडून आव यक युपीएस बॅटर   

खरेद कामी एकूण र. .२२,५९,०००/- (अ र  र. .वाबीस लाख एकोणसाठ हजार फ ) चे 
खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणते आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२३) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०४/२०१४-१५   अ वये  अ े य  

कायालयातंगत  भाग  .१४ व १७ मधील   र ते दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल  

करणेकामी   मे.तावरे  क शन कंपनी यांना एक वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस 

 मा यता िमळालेली  आहे. याकामी येणारे वा षक खचास र कम पये  ४,४५,६२०/-
 (अ र  र. .चार लाख पंचेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) मा यता देणबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२४) मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .2/2017-18  वृ रोपणासाठ  मोठ  रोपे 
पुर वणे व लागवड क न 1 वष देखभाल करणेकामी मे. यू गाडन गु स फाम अ ड नसर  
िन वदा र कम पये 81,56,850/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख छप न हजार आठशे 
प नास  फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा (-6.10 ट के ने कमी) ह  
सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
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व तुतकामी 1 वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२५)  तावात नमुद केले माणे एकूण २२ भाग तरावर ल उप वभाग व ुत त ार िनवारण 
क ाक रता मोबाईल िसम सु वधा (फ  ुप कॉिलंग सु वधा – Level 2) पुर वणेसाठ  
मािसक भाडे र. .४१/- + सेवाकरा माणे (र. .४१/- + सेवाकर र. .६/- = ४७/- x २२ 
ठकाणे =  र. .१०३४ x १२ म हने =  वा षक र. .१२,४०८/- अंदाजे खच) येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ानात व मैदानात ओपन जमचे सा ह य खरेद कामी 
िन वदा नोट स ं .३५/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार १) मे. सुिमत पोटस अँड 
फटनेस इ युपमट यांचे बाब ं  १,२,४,५,६,८ व ९ एकुण ७ बाबीक रता  एकुण 
र. .११,०७,०००/- २) मे.बाबा ले  वड ा.िल.यांचे बाब ं  3,7, व 10 क रता एकुण ३ 
बाबींसाठ  एकुण र. .३,७७,१६०/- असे एकुण र.  १४,८४,१६०/-  (अ र  र. .चौदा लाख 
चौ-याऐंशी हजार एकशे साठ फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) मा. ज हािधकार  यांचेकड ल संदिभय प ा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागर  
सु वधा क ांमाफत महसूल वभागा या सेवा पुर वणेसाठ  महारा  शासन, सामा य शासन 
वभागाकड ल शासन िनणय .मांतंस/२०१२/ . .१५२/३९ द.२३/५/२०१२ अ वये नागर  
सु वधा क ांमाफत दे यात येणा-या सेवांमधून ा  झाले या महसूलाचे वाटप खालील माणे 
करणेबाबत नमूद केलेले आहे. 

सेवेचा दर . 
+ सेवा कर 
अित र  

रा य सेतू 
सोसायट  

महा 
ऑनलाईन 

ज हा 
सेतू 

रा य क चालक सं था आ ण 
गावपातळ वर क  चाल वणारा उ ोजक 

20.00 1.00 2.00 4.00 13.00 

            महापािलके या नागर  सु वधा क ांमाफत महसूल वभागा या सेवा उपल ध 

करणेसाठ  महापािलके या नागर  सु वधा क चालकास महसूल वभागा या कायालयात न 
जाता सदरची सेवा ह  ज हािधकार  कायालयाने नेमणूक केले या सेतू माफत उपल ध 
होणार अस याने महसूल वभागां या सेवांक रता ित अज र कम .२०/- + 
ज हािधकार  कायालयाने नेमणूक केले या सेतू कायालयास र कम .१३/- असे एकूण 
र कम .३३/- + सेवा कर इतके शु क नाग रकांकडून आकार यात येणार आहे. व 
याचे वभाजन खालील माणे करण ेआव यक आहे. 
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सेवेचा दर . + 
सेवा कर 
अित र  

नागर  
सु वधा 

क चालक 

SCA 

(मनपा) 
महा 

ऑनलाईन 
रा य सेतू 
सोसायट  

ज हा 

सेतू 

मे. जे. एम. 
के. इ फोकॉम 

(सेतू) 
33.00 10.40 0.60 4.00 1.00 4.00 13.00 

सदरचे अित र  र कम .१३/-  हे फ  महसूल वभागा या सेवांक रताच आकार यात 

येणार आहे. याच माणे महाऑनलाईन यांस ित अज र कम .४.०० व ज हा सेतू 
सिमतीस र कम .४.००/- इतके शु क वाटप करावे लागणार अस याने महापािलकेस 
र कम .२.६० ऐवजी .०.६० पैसे ित अज ा  होणार आहेत. यांस तसेच 
महापािलके या सेवा आकुड  तहसील कायालय, सेतू यांना मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.५४६८ द.३१/१२/२०१३ अ वये मंजूर दराने महापािलका सेवांचे अज वकृती व 

कामकाज करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .04-2016/17 मधील अ. . 33 अ वये  संत 
तुकारामनगर े ागृहातील जिन  संचाची सन 2016-17 म ये वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. रलायबल डझेल स हसेस िन.र. .3,39,761/- (अ र  र. .तीन लाख 
एकोणचाळ स  हजार सातशे एकस  फ ) पे ा 24.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय .२९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .04-2016/17 मधील अ. .25 अ वये  संत 
तुकारामनगर े ागृहातील व ुतीकरणाची देखभाल दु ती करणेकामी मे. रलायबल 
डझेल स हसेस िन.र. .2,79,657/- (अ र  र. . दोन लाख एकोणऐंशी  हजार सहाशे 
स ाव न फ ) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

                                                                                                                
नगरसिचव                                                                                      

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                                      
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/११०७/२०१७  
दनांक - ०१/०७/२०१७ 

 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


