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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०४२/२०१७ 
दनांक – १७/०६/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - २१/०६/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२१/०६/२०१७ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
    आपला व ास,ू 

                                                                                              
     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 – १४ 
 

दनांक - २१/०६/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
२१/०६/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
  ---------- 

       दनांक ०७/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) चा 
       सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
वषय .१)   मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/१६/२०१६-१७ अ वये भाग .३५ 

भोसर  येथील मनपा सावजिनक व छता गृहांची थाप य वषयक काम े

करणेकामी मे. बालाजी क शन िन.र. .५,६०,२०१/-  (अ र  र. .पाच लाख 
साठ हजार दोनशे एक फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दरान े र. .५,२९,३९०/- 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 कालावधी म य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

  
  वषय .२)  तावात नमूद केलेनुसार ठेकेदार म.े सुरज कॉ टर यांस पंपर  िचंचवड मनपाचे 

ड भागातील निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप 
काढण ेया कामासाठ  दनांक ०५/०७/२०१७ पासून ०४/०७/२०१८ पयत तीय 
वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व या कालावधीसाठ  र कम पय े १,०६,१४,६००/- 
(अ र  र. . एक कोट  सहा लाख चौदा हजार सहाशे फ ) पे ा ५% कमी या 
वकृत िन वदा दराने र. .१,००,८३,८७०/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े  

वषय .३)  तावात नमुद केले नुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अँ ड ए हायरो सो युशन 

ा.िल.यांस पंपर  िचंचवड मनपाचे क भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणकेामी ०२/०७/२०१७ पासून 
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०१/०७/२०१८ पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व या कालावधीसाठ  
र कम पये १,०५,५१,२७६/- (अ र  र. . एक कोट  पाच लाख ए काव न हजार 
दोनशे शहा र फ ) पे ा १.५०% कमी या वकृत िन वदा दराने 
र. .१,०३,९३,००७/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय माची 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी आव यक लागणा-या ३ ते ५ वषा या आतील 

टु र ट परिमट ( पवळे नंबर लटे) असले या ११ टाटा सुमो अथवा त सम वाहने 
(६+१) भाडेत वावर घे याबाबत िन वदा ं .१५/२०१५–२०१६ मधील लघु म 
िन वदाधारक ओम एंटर ायजेस यांचे ा  दर, ितवाहन ित दन ६० कमीसाठ  
र. .१५००/- माणे व पुढ ल ६० कमीसाठ  ८.५० दर या ामणे मा यता घे यात 
आली आहे.  भोसर  णालया या अंतगत मोशी, च-होली क रता १ वाहन व तालेरा 

णालया या अंतगत पुनावळे व कवळे दवाखा यासाठ  १ वाहन असे एकुण 
वाढ व २ वाहनाक रता १६ म ह यासाठ  िन वदेतील लघु म दरानुसार वाढ व 
गा यासंाठ  र. .१२,००,०००/- (अ र  र. . बारा लाख फ ) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची क  शासना या माट िसट  योजना अंमलात 

आणण ेक रता वशेष उ ेश वहन  (SPV) (“ पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड”) चे 
बोध िच ह तयार करणेबाबत सहभागी पधकांपैक  वजे यांना  पा रतो षक देणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सदर अिभयानाचे अंतगत क  
शासनाचे माट िसट  संकेत थळावर “ पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड ” चे 
बोध िच ह पध या मा यमातून तयार क न माग वणेत आलेले   होते यातून 
िनवड केले या बोध िच हांची मा हती MyGov या क शासनाचे संकेत थळास 
पाठवून वजे यांची नावे मागवून घेवून यांना  १ले, २ रे, ३रे ब स अनु मे र.  
२५,०००/-, २०,०००/- व १५,०००/- या माणे एकूण र. .६०,०००/- (अ र  र. . 
साठ हजार फ ) संबंिधत वजे यांना अदा करणेस मा यता देणबेाबत वचार 
करण.े  

वषय .६)   तळवडे/िचखली गायरान, वाघे र मं दर प रसर च-होली व िमलटर  डेअर  फाम 

पंपर  या ठकाणी न याने १०,००० वृ ारोपण क न वृ रोपणाची देखभाल व 
सरं ण 3 वष कालावधीसाठ   ित रोप ६१०/- या माणे करणेचे काम महारा  
रा य वन वकास  महामंडळ (महारा  शासन उप म) यांचेकडुन वना िन वदा थेट 
प दतीने क न घेणे व याकामी येणार   र. .६१,००,०००/- (अ र  र. . एकस  
लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .७)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२/२०१७-१८  मनपाचे छ पती 
िशवाजी महाराज उ ान सांगवी उ ानातील पंकलर  िस टम दु त करणकेामी 
मे.ई र  एंटर ायजेस यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,८७,१०१/- 
(अ र  र. .एक लाख स याऐंशी हजार एकशे एक फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
०१% ने कमी (१,८५,२३०/-) या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .८)   मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१/२०१७-१८ पुणे मुंबई हमर ता 
िनगड  ते दापोड  र याचे कडेचे  वृ ारोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ   

टकरन े पाणीपुरवठा करणेचे कामकाज म.ेसंद प ा सपोट यांचे कोटेशन नोट स 
अंदाजप कय दर र. .१,९९,५००/- (अ र  र. .एक लाख न या नव हजार पाचशे 
फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०१% ने कमी (१,९७,५०५/-) या दराचे कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े  

वषय .९)  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/३५/२०१६-१७ अ वय े

ब हणाबाबई चौधर  (सप ान व प ालय) देखभाल व संर ण करणकेामी मे. बी. 
ह . जी इंड या ली. मी. या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा 
र कम पये २५,८८,१६०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख अ याऐंशी हजार एकशे 
साठ फ )  पे ा २.२०%  कमी दराने वकृत करणेत आले असून तुतकामी 
येणा-या य  खचास  मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२०/२०१६-१७ भाग .२६ म ये 
डांबर  र यांची दु ती देखभालीची कामे करणेकामी M/s.H.C.Kataria िन.र. . 
११,१९,३१३/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार ितनश े तेरा फ ) पे ा 
१३.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२१,७८७/- 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 करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े  

वषय .११)   घनकचरा यव थापनांतगत मोशी कचरा डेपो येथे स थतीत सुमारे ६५० ते ७०० 
टन कचरा जमा होत असून दवस दवस याचे माण वाढत आहे. स थती 



5 
 

 
 

म ये गोळा होणा-या कच-यावर शा ो  प दतीने या करणेसाठ  (१) 
मेकॅिनकल कंपो टंग लॅ ट, (२) सॅिनटर  लॅ ड फल ट पा - १, (३) लॅ टक  
कच-यापासून इंधन िनिमती, (४) गांडूळखत क प काया वत आहेत. स थतीत 
मेकॅिनकल कंपो ट ंग लॅ ट व सॅिनटर  लॅ ड फल साईटचे चालन, देखभाल व 
दु तीचे काम मे.बी. ह .जी.इं. ा.िल. या कंपनीमाफत सु  असून सदर दोनह  
कामांची मुदत दनांक १७/०४/२०१७ रोजी संपत असलेने मेकॅिनकल कंपो ट ंग 
लॅ ट व सॅिनटर  लॅ ड फल साईटचे चालन, देखभाल व दु तीचे कामाची एक त 
िन वदा तयार करणेत येऊन िन.नो. .ENV/12/2016-17 दनांक २४/०३/२०१७ 
अ वये िन वदा िस द करणेत आलेली आहे. परंतू सदर कामाची िन वदा दनांक 
१४/०४/२०१७ रोजी उघडली असता एकच िन वदा ा  झाली अस याने िन वदेस 
मुदतवाढ देणेत आलेली आहे, यामुळे सदर न वन कामाची िन वदा या पूण 
होऊन ठेकेदारास कामाचा कायारंभ आदेश िमळेपयत वषयां कत मुळ कामास 
मुदतवाढ देणे आव यक असलेने दनांक १५/०४/२०१७ रोजी या तावानुसार 
मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. तथापी या कालावधीसाठ  येणा-या 
खचास मा. थायी सिमती मा यता घेणे आव यक अस याने सदर कामा या 
न वन िन वदेची कायवाह  पुण होवून कामाचे आदेश देई पयत मुळ चालू कामास 
िन वदा मंजूर दराने (मेकॅिनकल कंपो टंग लॅ टसाठ  र. .३५८.४० ित टन व 
सॅिनटर  लॅ ड फल चालन देखभाल र. .१३९ ित टन) या दराने काम क न 
घेणेस व यासाठ  येणा-या महसुली खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१२) मनपाचे औदयोिगक िश ण सं था, मोरवाड  वभागाकड ल ITI IMS System 

णालीची भावीपणे अंमलबजावणी होणेकर ता आव यक संगणकयं णा (हाडवेअर) 
खरेद  करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .८५/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.झूम कॉ पुटस, पुणे यांचेकडून तीन कारचे आव यक संगणक सा ह य(संगणक 

संच,स हर व ोजे टर) खरेद कामी र. .२९,१४,५६०/-व मे.एम.के.एंटर ायजेस 
यांचेकडून एक कारचे ंटर सा ह य खरेद कामी र. .१,३५,०००/-असे एक ीत 
एकूण र. .३०,४९,५६०/-(अ र  र. .तीस लाख एकोणप नास हजार पाचशे साठ 
फ ) दर वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े  

वषय .१३)  मनपा या व वध वभागासाठ  व मा. पदािधकार  यांना आव यक िनमं ण प का, 
हजीट ंग काडस, लेटरहेड, िशफारसप  व पाक टे छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन. 

सु. .34/2016-17 अ वये लघु म िन वदाकार १) मे.गणराज ंटस आकुड  यांचे 
बाब ं  1,2,3,4,6,7,व 12 साठ  एकुण र. .12,17,500/- २)  मे.आिशष एंटर ायजेस 
िचंचवड यांचे बाब ं  05 क रता एकुण र. .1,80,000/- ३) म.ेजय जयगणेश 
ऑफसेट पुणे बाब ं  8,9,10 व 11 क रता एकुण र. .1,71,450/- अस े एकुण 
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र. .15,68,950/- (अ र  र. . पंधरा लाख अडुस  हजार नऊशे प नास फ ) चे 
खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१४) म.न.पा या ब े ीय कायालय व ुत  वभाग  काय े ा अंतगत ट लाईट 
फडर/इमारती कर ता वीजपुरवठाकामी  वीजमीटर बस वणेकर ता म.रा. व. व.कं.िल 
यांस अदा केले या र कम  पये ४८,६७०/- (अ र   र कम  पय े  आठेचाळ स 
हजार सहाशे स र फ ) चे खचास काय र  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१५) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/३४/२०१६-१७ अ वये िचखली 
मैलाशु करण क  उ ान  देखभाल संर ण करणकेामी मे. वामी ववेकानंद म हला 
वंय रोजगार  सेवा सहकार  सं था मया या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय 

दरापे ा िन वदा र कम पय े ३२,२७,८०८/- (अ र  र. .ब ीस लाख स ावीस 
हजार आठशे आठ फ ) पे ा १०.००% कमी दराने वकृत करणेत आली असुन 

तुतकामी येणा-या य  खचास  मा यता देणबाबत वचार करण.े 

वषय .१६)  पुणे ज हा म यवत  सहकार  बँक मया दत, पुण,े मु य कचेर , ४ ब, बी. जे. रोड, पुणे 
४११००१ यांनी मनपाने वह त केले या लायसे स फ  नुसार ११ म ह यांची लायसे स 
फ  र. .३,१२,७४१/- चिलत सेवाकर र. .४६,९०४/- व अनामत (४ म ह यांची 
लायसे स फ ) र. .१,१३,७२४/- मधुन यापुव चे करार कालावधीसाठ  जमा केलेली 
अनामत र. .१,०१,०८८/- वजा जाता उवर त फरक र. .१२,६३६/- (अ र  र. . बारा 
हजार सहाशे छ ीस फ ) मनपा कोषागरात जमा केलेले असलेमुळे पुणे ज हा 
म यवत  सहकार  बँक मया दत, िचखली शाखेचे वापरासाठ  मौजे िचखली येथील 

महानगरपािलका शाळा इमारतीमधील गाळा .३,४,५ व ६ (तळमजला) 
द.१/०२/२०१७ ते द.३१/१२/२०१७ या कालावधीकर ता ली ह अँ ड लायसे सने 
देणेकामी व करानामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ चे आकुड  येथील ना. यायालयामधील मा. 
यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार    यांचे सन-२०१६-२०१७ चे वेतन  व 

भ  े र कम पये ७४,८९,१२८/- (अ र  र कम पये चौ-याह र लाख एकोणन वद 
हजार एकशे अ ठावीस फ ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून 
ितपुत दारे अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने भारत सरकारचे शहर  िनमाण वभागाकड ल 

जागितक बँके या सहकायान े रा ीय बीआरट एस गोलमेज प रषद (National 

Roundtable BRTS Conference) िस स हॉटेल, पंपर  येथे द.२६/०५/२०१७ व 
२७/०५/२०१७ अशी आयो जत केली होती. सदर प रषदेसाठ  क शासनाचे शहर  
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िनमाण वभागाचे उपसिचव मा. ी ह .एस.पांडे जागितक बँके या वर  वाहतुक 
तं  ीमती नुपुर गु ा व यांचे सहकार  तसेच भारतातील गुजरात महारा , 

कनाटक, म य देश, तािमळनाडू, छ ीसगढ या रा यामधील अहमदाबाद, सुरत, 

राजकोट, इंदोर, पुण,े नया रायपूर, हुबळ -धारवाड, को बतूर, चे नई अशा शहरातील 

सुमारे ३२ वर  अिधकार  व थािनक अिधका-यांसह सुमारे ९०-९५ अिधकार  

उप थत होते. सदर प रषदेचा पुविनयो जत खच र. .७,८६,३९६/- यास मा. थायी 
सिमती ठराव  .     द.२४/०५/२०१७ नुसार मा यता िमळालेली आहे. तथा प 
मा ड पेस हॉटे स आ ण रस टस ा.िल. यांचे िस स हॉटेल, पंपर  चे 
द.३१/०५/२०१५ रोजीचे य  खचाचे बल इकड ल वभागाकडे सादर केले आहे. 
सदर बलानुसार या प रषदेसाठ  र. .८,७५,६३५.५० इतका खच आलेला आहे. 
सदरचा खच मनपामाफत देणे आव यक अस याने वाढ व र. . ८,७५,६३५.५०-
७,८६,३९६=८९,२३९.४९ (अ र  र. . एकोणन वद हजार दोनशे एकोणचाळ स 
एकोणप नास पैसे फ ) चे खचास  मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक 
आहे. तसेच सदरचा खच GEF फंडातून खच  टाकणे श य होणार आहे. तर  वाढ व 
खच र. .८९,२३९.४९ GEF फंडातून खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .१९)  मनपा या १८ मा यिमक व ालयातील एकूण ८३०२ व ा याना येक  २ माणे 
शालेय गणवेश िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने िन वदाधारक म.े 
महाल मी ेसेस अ ॅ ड टेल रंग फम, वाकड पुणे यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी 
येणा-या अंदा जत र. .२,२१,०६,१७४/- (अ र  र. . दोन कोट  एकवीस लाख सहा 
हजार एकशे चौ-याह र फ ) या खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच 
संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता 
देणबेाबत वचार करण.े  

वषय .२०) सन 2017–2018 या आिथक वषात मा.महापािलका सभा ठराव .973 द. 
06/01/2017 अ वये िमळकतकराम ये (सामा य करात) सवलत योजना मंजूर 
केले या आहेत. सन 2016–2017 या आिथक वषात िमळकतकर भरणेबाबत यापक 
िस  होणेचे ीने शहरातील रेड ओ टेशन व न मा हती िस  करणेत आली. 

या िस मुळे िमळकतकर भर याम ये वाढ झा याचे िनदशनास आले आहे. 
व वध भारती (101 FM) व रेड एफएम (93.5FM) या रेड ओ टेशनव न दनांक 

16/06/2017 ते 30/06/2017 या कालावधीत थेट प तीने करारनामा न करता 
िमळकतकर सवलत योजनेची मा हती िस  करणेकामी तावात नमुद माणे 
येणा-या अंदाजे र. .2,39,875/- (अ र  र. . दोन लाख एकोणचाळ स हजार आठशे 
पंचाह र फ ) कंवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .२१)  भाग मांक २०, २१, २२, २३, २४, ४२, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ मधील दैनं दन 
शौचालय साफसफाईकामी या पूव  मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . आ/४/का व/ 
१८४/२००८ द.६/५/२००८ नुसार े ीय अिधका-यांना दान केले या 
अिधकारानुसार थािनक बेरोजगारां या सहकार  सं था, वयं सेवी संघटना यांचे 
कडून साफसफाईचे काम करारनामा क न घेणेत येतो. सदर आदेशानुसार असे 
करार जा तीत जा त ११ वषापयत या कालावधीसाठ  करता येतात. यानुसार ब 
े ीय कायालया या काय े ातील अशा कारचे काम करणा-या सं था 

मे.समृ भारत वयं रोजगार सह सेवा सं था मया. व म.े द न म हला आधार 

रोजगार सं था यांची करारना याची मुदत दनांक ३१/१२/१६ रोजी व म.ेमह ष 

वा मक  वयं रोज सेवा सं थेची मुदत द. ३१/३/१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
यामुळे म.ेसमृ भारत वयं रोजगार सह सेवा सं था मया. व मे. द न म हला 

आधार रोजगार सं था सं थांना पुढ ल ७ म ह यांसाठ  व म.ेमह ष वा मक  वयं 
रोज सेवा सं थेस ४ म हने मुदतवाढ देणेस मा.आयु  दनांक-२०/१२/१६ व 
द.१८/३/१७ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. तावात नमूद केले माणे 
ित सीट २५०/- या दरान ेअपे त खच र. .९,१०,५००/- (अ र  र. . नऊ 

लाख दहा हजार पाचशे फ ) पयत काम क न घेणेकामी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस य़ाने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/१६/२०१६-१७ अ वये भाग .४६ 
येथील आर ण . ६४० म ये बांधणेत येत असले या शाळा  इमारती म ये 
फायर फाय टंग सु वधा पुर वणकेामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .९,७३,७४८/- 

(अ र  र. .नऊ लाख याह र हजार सातशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ४% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३४,७९८/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 

वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/११/२०१६-१७  अ वय े अशु द जल उपसा 
क , रावेत येथे ट पा . 1 आ ण 2 योजनेमधील 50 एम.एल.ड  पंपाक रता पयायी 
पंपसेट बदलणे व आनुषंिगक कामे करणकेामी  मे.ए सेल इले क स िन वदा 
र कम .१,३६,७८,९५२/- (अ र  र. . एक कोट  छ ीस लाख अ याह र हजार 
नऊशे बाव न फ ) पे ा २१.६०% कमी दरान ेया  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,१२,६०,५१३/-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 
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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 करण.े 
 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

म हलांसाठ  व वध क याणकार  योजने अंतगत प ह या मुलीवर कुटंुब िनयोजन 
श या करणा-या अथवा प हली मुलगी असताना दुसर  मुलगी झा यास दुस-या 
मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या करणा-या म हलेस अथसहा य देणकेामी या 
म हला बालक याण योजन ेअंतगत सन 2014-15 या आिथक वषातील 1, सन 2015-

16 या आिथक वषातील 14, सन 2016-17 या आिथक वषातील 59, व सन 2017-18 या 
आिथक वषातील 2, अशा एकूण 76 लाभाथ ना अथसहा य देणे व याकामी येणा-या 
र. .8,35,000/- (अ र  र. .आठ लाख प तीस हजार फ ) इतके खचास मा यता 
िमळणे तसेच सदरची योजना १२ म हने खुली अस याने जस े अज ा  होतील 
तसेपा  ठरणा-या व अपा  ठरले या लाभाथ ना कागदप ांची पुततेनंतर पा  
ठरले या लाभाथ ना अथसहा य देणे व सदरचा  खच सन 2017-18 या आिथक 
वषातील तरतूद तून कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगपािलके या मा हती व जनसंपक वभागास आषाढ  वार  

पालखी सोहळा सन 2017 देहु आळंद  येथील दंड धारकांनकर ता तंबुत टाकणेसाठ  
उपयोगी पडणार  ताडप ी सा ह य ई िन सु .02/2017-18 अ वये िस द क न 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील मे िस द  कॉपीअर 

अँड टुडंट कं झुमर टोअर, पंपर  यांचे ताडप ी ती नग र. .3412/- नुसार 650 

नग ताडप ी खरेद कामी एकुण र. .22,17,800/- (अ र  र. .बावीस लाख सतरा 
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 आल ेअस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .२६) प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/6/2016-2017 अ वय े

भाग .१६ आकुड  गावठाण म ये मु य र यांचे खड करण व बीबीएम प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद कृपलानी या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,23,951/- 

(अ र  र. . नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे ए काव न फ ) पे ा -12.06% कमी 
दरान े वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  
 
वषय .२७) प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/16/2016-2017 

अ वय े भाग .१५ द वाड  व ठलवाड  म ये र यांचे खड करण व बीबीएम 
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प तीने डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद कृपलानी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .9,23,951/- (अ र  र. . नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे ए काव न फ ) पे ा -
12.06% कमी दरान े वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२८) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/19/2016-2017 

अ वय े भाग .१४ भ  श  उ ान मधील शाळा इमारतीची दु ती करणेकामी 
मे. व ा एंटर ायजेस या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .8,72,736/- (अ र  र. . आठ 
लाख बाह र हजार सातशे छ ीस फ ) पे ा -17.10% कमी दरान े वकार यात 
आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२९) क  शासना या अमृत योजने अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा े ात  ह रत े   
(GreenSpace) वकिसत कर यात येत आहे. महारा  शासना या प  .अमृत–

२०१६/ . .३४०/न व/-३ द.०५/०१/२०१७ रोजी या प ानुसार ीन पेसेस 
वकिसत कर याक रता वा तु वशारद हणून म.े एनगाक आ कटे टस ्  यांची 
पं.िचं.मनपा साठ  िनयु  कर यात आलेली असून यांना िन वदा र कमे या 
१.५०% + स हस टॅ स  अशी फ  अनु ेय आहे. स थतीत वा तु वशारद यांना 
सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या दो ह  आिथक वषासाठ  मनपा े ात अमृत 
योजनेअंतगत उ ाने वकिसत कर याक रता मे.एनगाक आ कटे टस ्   यांची 
वा तु वशारद हणून िनयु  करणे आव यक असून यांना िन वदा र कमे या 
१.५०% + स हस टॅ स अदा करणे व िनयमानुसार करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३०)   मा.मा हला व बालक याण सिमती ठराव .४ द.६/६/२०१७ नुसार “नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला, मुल/े 
मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील 
“म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  एक योजना असुन गे या चार 
वषापासुन ती मनपा तरावर राब व यात येते. तसेच सदरची योजना ह  गे या 
चार वषापासुन म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेन े पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेत चांग या कारे राब वलेली आहे. आव यकतेनुसार ता काळ 
मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मो या माणावर ल कामकाज 
करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील व ती पातळ वर ल िश ण घे याचा म.ेअ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं थेला भरपुर अनुभव आहे. यानुसार तातड ने योजना सु  

होणेकामी, तसेच सं था िनवड साठ  लागणारा दघ कालावधीचा वचार करता, 
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िश णास इ छुक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासुन वंिचत राहु नये, 
िश ण लवकरात लवकर सु  हाव े या उ ेशान े म.ेअ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुण.े यांचे माफत थेट प दतीन े मनपा तरावर एकुण २० 
िश ण वषयांचे िश ण हे मागील वष याच म हला लाभा यासाठ चे पा ता 

िनकष (अट  व शत ), सोबत या प  “अ” मधील नमुद तपशीलानुसार व 
दरानुसार (सव करांसह त) द.३१/०३/२०१८ अखेरपयत या कालावधी पयतचे 
िश णाचे काम हे औ ोिगक िश ण क  ( प.िचं.मनपा) यांचा अिभ ाय घेऊन 
यानुसार पुढ ल यो य ती कायवाह  क न म.ेआ खल भारतीय थािनक वरा य 

सं था, पुण े यांचे माफत देणेस मा यता देणेस तसेच सदर सं थेस व वध 
मा यता दले या िश ण काय मात/ येक िश ण वगात मोफत ओला व 
सुका कचरा वलगीकरण िश ण देण ेव याबरोबरच व छता वषयक, आरो य 
वषयक, पयावरण वषयक सदरची बाब मह वाची अस यान ेसदर या िश णा 
बरोबरच मा हती प कह  येक िश ण वगातील म हलांना वतर त कर याचे 
सदर सं थेस बंधनकारक करणेस तसेच सदरची योजना ह  मनपा तरावर 
मनपा या, यापुव या मा यता (धोरण)/कायप दती नुसार अट  व शत नुसार 
राब व यास मा यता देणेस तसेच म हलां या ान कौश यात वाढ हावी या 
उ ेशाने सदर योजनेचे आयोजन करणेत येते तसेच आव यक ती सहभाग 
शु काची र कम भ न म हला िश णास येत असते. यानुसार मागील वष  
माणेच चालु वष  देखील यापुव या व वध यवसाय िश ण या योजने 

अंतगत/“म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजने अंतगत या 
म हला/मुलींनी िश ण घेतलेले आहे यांना देखील चालु वष  यां या मागणी 
नुसार एका पे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस तसेच म हला/मुलीं या इ छे 

नुसार एखादे/तेच िश ण देणे यांस मा यता देणेस तसेच सदर योजनेम ये 
आव यकते नुसार बदल/दु ती कर याचे/योजना अंमलबजावणी संबंधीत यो य ती 
कायवाह  क न योजना राब व या संबंधीतचे सव अिधकार मा.आयु  सो.यांना 
देणेस व सदर योजनेअंतगत होणा-या य  िश ण खचास मा यता देणेस सव 
कामगार काय ाची अंमलबजावणी कर याची व या माणे कागदप े सादर 
कर याचे सं थेला बंधनकारक करणेस तसेच सं थेचे काम हे म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय मांतगत होणा-या िश णाचे आयो जत करणे हे असुन सं थेने 
वषयानु प दलेले दर हे फ  याचसाठ  जर  असले तर  म हलां या 
सबलीकरणासाठ  स मीकरणासाठ , यां या ान व कौश यात वाढ हावी, 
म हलांनी नोकर / यवसाय क न यां या कौटंु बक आिथक उ प नात वाढ हावी 
हा सदर योजनेचा मु य उ ेश आहे. यासाठ  सं थेमाफत ान कौश य 
काय मात सहभाग घेतले या म हलांना रोजगार/ वयंरोजगारास वृ  करण,े 

यासंबंधीत यवसाय उभारणी ते व , व  प चात सेवा तसेच जमा खच न द , 
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आव यक परवानगी/दाखले इ याद बाबत यांना िश ण वगात मोफत मागदशन 
करणे बंधनकारक करणेस तसेच वषयानु प अ यास म पाहुनच व तो आप याला 
झेपेल याची खा ी वाटणा-या हणजेच तो कोस कर याचे ान/कुवत/ मता 
असले या गरजू म हलाच सहभाग शु क भ न िश णात सहभागी हो यासाठ  
फाईल सादर कर त असतात. यामुळे विश  अशा शै णक अहते या अट ची 
आव यकता नाह . विश  शै णक अहते अभावी म हलांना यांचे इ छेनु प ान 
कौश य काय मास सहभागी होणेपासुन वंिचत ठेवले अथवा ते वंिचत रा हले असे 
होणार नाह , केवळ शै णक अहतेतुन ानाची पातळ  कळुन येत नाह . यामुळे 
कुठलीह  गरजु/इ छुक म हला ान कौश य काय मापासुन वंिचत राहु नय,े 

काय मात सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  कार या त ार स वाव राहु 
नये, या हेतुने कुठलीह / विश  शै णक अहता न ठेवता सव इ छुक सा र 
म हलांना ान कौश य वाढ काय मात सहभागी हो यास मा यता देणेस 
तसेचसन २०१७-१८ या अंदाजप काम य े म हला व बालक याण योजनेसाठ  
आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात “म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय म” या उपलेखािशषासह एकुण ४२ उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  
“म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास 
योजना वभागान े उवर त ४१ उपलेखािशषातगत केले या तरतुद मधुन सदर 
योजनेसाठ  लाभाथा या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी 
आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस मा यता देणेस व यानुसार सदरची योजना 
ह  म.ेआ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण.े यांचेमाफत 
द.३१/०३/२०१८ अखेर पयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या 
अंमलबजावणी कामी या धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

                                                                    
        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०४२/२०१७  

दनांक - १७/०६/२०१७ 
 
टप -  तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

       ठेवणेत आलेली आहेत. 
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(मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक ०४ दनांक ०६/०६/२०१७ अ वये वषय .३० चे लगत) 
 

अ.  वषयाचे नाव काय म कालावधी 
दररोज २ तास 

ित लाभाथ  
एकुण 
िश ण शु क 

र. . 
दवस तास 

१ २ ३ ४ 
१ ले ुप व नसर  टचस िश ण. ४५ दवस ९० तास २,४७५/- 
२ बायो ड ेडेबल पश या तयार करण.े ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
३ वधु मेकअप िश ण. ७५ दवस १५० तास ४,८७५/- 
४ ं ट ऑफ स कम रसे शिन ट िश ण. ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
५ ण से वका व ण आहार संतुलन िश ण. ४५ दवस ९० तास २,९२५/- 
६ से सगल व करकोळ व े ता िश ण. ३० दवस ६० तास १,६५०/- 
७ सुर ार क िश ण. २५ दवस ५० तास १,६२५/- 
८ स य खते व औषधी वन पतींची रोपे तयार करण.े ४५ दवस ९० तास २,९२५/- 
९ पोकन इं लश, संभाषणकौश य व य म व वकास 

िश ण. 
९० दवस १८० तास ४,९५०/- 

१० वमा स लागार िश ण. २५ दवस ५० तास १,३७५/- 
११ बालसंगोपन व आहार िनयोजन िश ण. ४० दवस ८० तास २,२००/- 
१२ हॉ पटॅिलट  सहा यक िश ण. ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
१३ कुशन क हर, डोअर मॅट, रजई तयार करण.े ३० दवस ६० तास १,६५०/- 
१४ लॉ टक ॅ युअ स तयार करण.े ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
१५ ह तिनिमतसह व वध कार या पेपरपासुन व वध 

व तु/सा ह य तयार करण.े 
६० दवस १२० तास ३,३००/- 

१६ भारतीय िमठाई, नॅ स तयार करण ेव लोणची, पापड, व वध 
मसाले, अॅड हा स केक तयार करण.े 

७० दवस १४० तास ४,५५०/- 

१७ रे झीनपासुन पस, बॅगा व व वध व तु तयार करण.े २५ दवस ५० तास १,६२५/- 
१८ सॅिनटर  नॅपक न तयार करण े िश ण. १० दवस २० तास ६५०/- 
१९ हाऊस कपींग िश ण. ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
२० वेलर , फर टॉईज, केिमकल लॉवर, िसरॅिमक लॉवर पॉट, 

लास पेट ंग, टेन लास पट ंग, े िमंग, पो टर े िमंग तयार 
करण े िश ण. 

७० दवस १४० तास ४,५५०/- 

 


