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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९३९/२०१८ 
दनांक - २१/०७/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २५/०७/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      
२५/०७/२०१८ 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 – ७३ 
 
दनांक - २५/०७/२०१८                                वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

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

२५/०७/२०१८ 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 ११/०७/२०१८, द.१८/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का मांक ७१) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक १८/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७२) 

चा सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक ०४/०७/२०१८, द.११/०७/२०१८ व द.१८/७/२०१८ रोजी झाले या 

सभेचा (कायप का मांक ७०) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ---------- 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/1/2018-19 अ वये मौजे भोसर  

कासारवाड  येथील आर ण .१३ वकिसत करणेकामी मे.बी.के. खोसे 

िन.र. .12,64,80,964/- (अ र  र. .बारा कोट  चौस  लाख ऐंशी हजार नऊशे चौस  
फ ) पे ा 6.75%  जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.89% कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .13,50,18,429/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २५/०७/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ड भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.सुरज कॉ टर 

यांस दनांक ०५/०७/२०१८ पासून ०४/०७/२०१९ पयत तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ 
देणेस व या कालावधीसाठ  र. .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 करणे. 

( दनांक २५/०७/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३)   पंपर  िचंचवड म.न.पा.काय े ातील र ता/फुटपाथ, मनपा या सावजिनक मोक या 
जागेवर ल अित मण काढणेकामी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग व ह या े ीय 
कायालयातील अित मण वभाग िनर त क न बांधकाम परवानगी व अनािधकृत 
बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन वभाग थापन करणेत आले आहे. सदर 
अित मण वभागाचे वतीने अनािधकृत/ वनापरवाना हातगाडया/टप-यांवर एक ीत 
कारवाई मोह म राब व यात येते. कारवाईत ज  केलेले सा ह य व र ा या 
सूचनेनुसार नेह नगर गोडाऊन येथे एक ीत र या जमा करणेत येते. काह  
यावसाियकांनी हातगाडया/टप-या व ज  केलेले सा ह य परत िमळणेकामी अज 
या कायालयाकडे  ा  झालेले आहेत.   तथा प, सदर यावसाियक पु हा आप या मुळ 

जागेवर जावून यवसाय कर याची श यता असून यामुळे वाहतुक स अडथळा िनमाण 

होत आहे. तसेच सदर शासक य शु क कारवाई या खचा या मानाने अं यत कमी आहे. 

सदर अित मण बाबत वारंवार नाग रकां या त ार  सारथी व आप या सरकार व लेखी 
अजा ारे येत आहेत. सबब सदर यावसियकांना यांचे  सा ह य परत दे याचे दर 

सुधा रत करणे आव यक आहे. अित मण करणारे व द कारवाई करणेसाठ  मनपाचा 
येणारा खच पा ता  खालील माणे शासक य शु क वसूल करणे आव यक आहे. 

अ. . 
शासक य शु क वसुलीबाबतचा तपिशल 

 कोण या गो ीकर ता वसुल करावायाचा 
   सुधा रत ता वत    
शासक य शु क पय े

तरतुद 

१ हातगाड ,पथार  यांचे र यावर ल अित मण ६४०० / -  महारा  ाितंक 

महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 

२३०,२३१ 
तसेच कलम 

४३८(२)(१) नुसार(३) 

२ टपर  थर फेर वाले यांचे अित मण १२८००/-    हातगाड /टपर  इ. 

३ 
हातगाड /टपर  येथील करकोळ साधने/ वजनकाटा /मापे 
ज  केली अस यास ती सोड व याक रता शु क /आकार २५०० / -  

४ 

महापािलका प रसरात फळ व / भाजीपाला/ िचकन व  
व इतर यवसाय करणेसाठ  वाहनाचा वापर करणारे 
यावसाियक/ वाहनचालक यांचेकडुन शु क आकार  

३८४०० / -   
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                  तर  वर ल माणे शासक य शु क वसूल करणे या तावास मा यता देणेबाबत  
वचार करणे. 

( दनांक २५/०७/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४)  ितस-या ट याम ये खाजगी त वावर नागर  सु वधाक  चालक िनयु  करणेकामी 
९५ अजदारांपैक  अंितम पा  ठरले या एकूण २५ अजदारांची नागर  सु वधा क  
चालक हणून िनयु  करणेकामी महापािलका काय े ाम ये एकूण २९ 
भागांक रता नागर  सु वधा क  चालक िनयु  करणेक रता अंितम पा  झाले या 

अजदारांना महानगरपािलका RFP मधील अट /शत  नुसार ती सेवा र. .२०/- 
नग रकांकडून वकारणेत येवून यापैक  र. .५/- पािलकेस ा  होणार आहे. 
तसेच िमळकतकर, पाणी प ट  इ. बीलासाठ  वकृत होणारे भरणा पावती ती 
पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा करणेस थम ३ वष करारनामा 
क न खाजगी त वावर तावात नमूद माणे नागर  सु वधा क  चालक िनयु  
करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २५/०७/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२५/०६/२०१८  ते द.०१/०७/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११७/२०१८ द.१६/०७/२०१८ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल B-2 िन.नो. .33/1-2017-18 मधील औंध 
रावेत र यावर ल साई चौक येथील पुलास बाधा करणार  अती उ चदाब (132KV)  

वजवा हनी हल वणेकामी मे.क कण मेलॅबल इंडा स  (B-2) िन.र. .7,11,00,000/-

(अ र  र. .सात कोट  अकरा लाख फ ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .७)  मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 1) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .100/1/2017-18 अ वये भाग .४८ 
येथील वमल गाडन ते नढेनगर पयत या र याचे काँ ट करण करणेकामी 
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मे.पी.सी.सी.इ ा. ा.िल. िन.र. .4,01,34,341/- (अ र  र. .चार कोट  एक लाख 
चौतीस हजार ितनशे ए केचाळ स फ ) पे ा 6.1% कमी दराने ा  झालेली आहे. 
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
13.40% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .3,76,86,146/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105-3-2017-18 अ वये भाग .७ 
येथील चो वसावाड  प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .76,65,574/- (अ र  र. .शहा र लाख पास  हजार पाचशे चौ-याह र फ ) 
पे ा 23.51% कमी दराने ा  झालेली अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .58,63,398/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलम लागु अस यास,  मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .112/5/2017-18 अ वये . .१९ 

वा हेकरवाड  ेरण शाळा व िचंतामणी चौक प रसरात डांबर करण करणेकामी   
मे.ब हरट दस िन.र. .63,20,117/- (अ र  र. .ञेस  लाख वीस हजार एकशे 
सतरा फ ) पे ा 14.15% कमी र. .54,25,820/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  तां क स लागार नेमणकु बाबत या सिमतीची 
बैठक द.०४/०६/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. 
सदर बैठक म ये मे.िश पी आ कटे टस ्  अँ ड  लॅनस   यांनी  भाग .३ च-होली 
येथील मशानभुमी वकसीत करणे (ट पा २) कामाचे सादर करण केलेले आहे. 
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सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार  हणुन  मे.िश पी 

आ कटे टस ्  अँ ड  लॅनस  यांची िनयु  करण ेआव यक आहे. सदर कामासाठ  

स लागार  हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणकप  तयार 

करणे व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख  करण ेइ. िन वदा पुव (Pre tender)   

िन वदा  प ात   (Post Pretender)  इ. कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड 

महानगपािलकेम ये व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे. िश पी आ कटे टस ्  

अँ ड  लॅनस  यांची िनयु   केलेली आहे.  मे. िश पी आ कटे टस ्  अँ ड  लॅनस  यांनी 
यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण केलेली आहे. व स या देखील चाल ु

आहेत.  मे. िश पी आ कटे टस ्  अँ ड लॅनस   यांना र ते महामागाचे  स व तर क प 

तयार करणेचाह  अनुभव आहे.  मनपा या थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/२/२०१८ 

अ वये  केले या Empanelment  म ये मे. िश पी आ कटे टस ्  अँ ड लॅनस यांचा 
समावेश आहे.  उपरो  बाबींचा वचार करता वषयां कत नमुद केले या कामासाठ  मे. 

िश पी आ कटे टस ्  अँ ड  लॅनस   यांची स लागार हणुन नेमणुक कर याचा ताव 

तसेच िन वदा पुव (Pre tender)  व िन वदा प ात (Post tender) कामासाठ  क प 

यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व मनपाचे चिलत दरानुसार  फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) मनपा गणवेश देय कमचा-यांसाठ  पावसाळ  साधने गमबुट खरेद  करणेकामी ई 
िन.सु. .11/2018-19 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 

होते. यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. ा  

दरप काम ये मे.गो ड पलर असोिसएटस, िचंचवड यांचे गमबुट ती जोड 
र. .739/- नुसार 2722 जोड साठ  एकुण र. .20,11,558/- (अ र  र. .वीस लाख 

अकरा हजार पाचशे अठठाव न 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 आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

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

वभागाकड ल माहे जून २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२०/२०१८ द.१७.०७.२०१८ अ वये पाठ वलेला 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .१५) पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये केयान मिशन देखभाल 

दु ती व इ.१ ली ते ७ वी चा अ यास म उपल ध क न देणेकामी ई-िन वदा सुचना 
.२/२०१८-१९ व २०१९-२०२० अ वये मे. लोबल ए युकेशन ड टे नॉलॉजी 

सो युश स यांचे ित मिशन र. .५९,९००/- असे असून यानुसार मनपा ाथिमक 
शाळांम ये एकूण ८८ केयान मिशन साठ  २०१८-१९ व २०१९-२०२० 
र. .१,०५,४२,४००/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख बेचाळ स हजार चारशे 
फ ) इत या होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .20/2/2017-18 अ वये स लागाराने 

सुच वले या सव णानुसार भाग .२४ थेरगाव येथील वनदेवनगर, आनदं 

हॉ पीटल प रसर, बेल ठकानगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक 
सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. 

CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .93,37,058/- (अ र  र. . या णव लाख 
सदोतीस हजार अठठाव ण फ ) पे ा 19.19% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .75,45,277/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२६/१/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

क रता जल े  .ड/१५ म ये पंपर  येथील जमतानी चौक ते अशोक िथएटर 
जवळ ल पा या या टाक पयत ४५० मी.मी यासाची नवीन गु व निलका टाकणे 
व जुनी गु व निलका बंद करणकेामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम 

.५६,०२,२४०/-(अ र  र. .छ पन लाख दोन हजार दोनशे चाळ स फ ) पे ा 
२.२५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५४,७६,१८९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ७) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/१२/२०१६-१७ भाग .९ शाहूनगर 
येथील के.एस.बी.चौक ते नं दनी हाँटेल पयत स हस रोडचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .२८,००,६९४/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख सहाशे       
चौ-या नव फ ) पे ा ६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२६,२९,८५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत 
व वध क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर 
भावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठ , MSW अहता ा  ११ समुह संघटकांची 

ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  मानधन त वावर नेमणूक करणेत 
आली आहे. यापैक  ६ समुह संघटकांची ता पुर या व पात केलेली नेमणूक ची 
मुदत दनांक १३/७/२०१८ रोजी संपत अस याने आदेशाचे तारखेपासुन अथवा 

य  जू तारखेपासून ६ म हने कालावधीसाठ  तावात नमूद केले या ६ समुह 
संघटकांना मुदत वाढ देणे व यांना येक  र. .१५,०००/- + वाहतूक भ ा 
र. .१,३००/- असे एकूण र. .१६,३००/- मािसक एकवट मानधन देणसे तसेच 

याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालय आरो य वभागाचे िन वदा 
कामाचे सोबतचे प  अ मधील िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे एकच 
िनवदा ा  झाली अस याने या दराने (१६.५३% जादा) वकार यात आले या 
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मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचे प  देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करण े 

वषय .२२) मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध युबलर व ऑ टोगोनल पोल सा ह य 

खरेद कामी ई िन वदा सुचना .54/6/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 

माग वणेत आले होते. यानुसार सदर िन वदे कर ता एकुण पाच िन वदाकार ा  

झाले. यामधील लघु म िन वदाकार म.े ाईटशाईन असोिसएटस यांचे िन वदेतील 

बाब .2 या सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .45,34,250/- व बाब .3 या 
सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .23,03,250/- माणे एकुण 02 बाबी सा ह याचे 
एकुण लघु म दर र. .68,37,500/- हे अंदाजप क य दरापे ा 6.37% ने जा त 
असले तर  सन 2017-18 चे सावजिनक बांधकाम (PWD) कड ल ड .एस.आर DSR 

पे ा बाब .2 चा दर -16.06 % ने कमी तर बाब .3 चा दर -21.71% ने कमी 
अस याने वकृत क न यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ ेञीय कायालयाकड ल आरो य वभागा 
माफत पावसाळ  गटस चबस साफसफाई करणे व िनघणारा गाळ, कचरा, राडारोडा, 
झाडेझुडपे इ. वाहतुक करणेकामी ा  अंदाजपञक य र. .५,३७,३७२/- पे ा ३८% 
कमी र. .३,३३,१७१/- दराची िन वदा वकारणेत आली असून मंजूर दराने 
ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आ याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७६/०२/२०१७-१८ मधील काम .२ 

अ वये, िचखली मैलाशु द करण क ाचे उव रत जागेत आकषक लँड के पंग 

वकिसत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन वदा र. .४,६३,०९,२३२/-(अ र  
र. .चार कोट  ेस  लाख नऊ हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा १४.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,९८,२५,९४०/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .२५) शासन अिधकार , ाथिमक िश ण वभाग यांनी द.२७/०६/२०१८ चे तावा वये  

सन २०१८-१९ अंदाजप कातील भाग तीन मधील  ‘ वज दन िनधी’ या 
लेखािशषावर  जमा व खच र. .२,१८,७००/- वाढ  करणेबाबत तावीत केले आहे. 

‘ वज दन िनधी’ या लेखािशषावर भाग - ३ मधील सन २०१५-१६ –४,५४,८००/-, सन 

२०१६-१७–४,४०,२००/- सन २०१७-१८–९,३०,७००/- खच झालेला आहे. ‘ वज दन 

िनधी’  या    सन २०१८-१९ या अंदाजप कात र. .१०,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली 
असून   र.  ९,२१,१००/- खच झालेला आहे व र.  ७८,९००/- िश लक आहेत.  शासन 

अिधकार  ाथिमक िश ण वभाग  यांचे ‘ वज दन िनधी’ वजातीचे बील 

र. .२,१८,७००/-  रकमेचे आहे.  सन   २०१८-१९ या अंदाजप कात   ‘ वज दन िनधी’ या 
लेखािशषावर र. .३,००,०००/- भाग – ३ जमा व खचात तरतूद वाढ वणे आव यक असलेने 
मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेकामी िशफारस करणेत येत आहे.   

वषय .२६)  सहा.आयु  म यवत  भांडार वभाग यांनी  द.२१/०६/२०१८ चे तावा वये  सन 
२०१७-१८ या आिथक वषाचे अंदाजप कात "िलनन खरेद " या लेखािशषावर 
सुधार त तरतुद .५० लाख कर यात आली होती.  तथा प सदर तरतूद  मधुन खच 
न झालेने सदर तरतुद यपगत झाली आहे. सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  
सदर लेखािशषावर र. .४०,००,०००/- तरतुद कर यात आली असून मािगल आिथक 
वषातील बले र. .३२.६२ लाख अदायगीसाठ  सदर तरतूद खच झालेने सन २०१८-
१९ या आिथक वषात व वध वभागांसाठ िलनन सा ह य खरेद कामी पुरेशी तरतूद 
िश लक नाह . यामुळे व वध वभागांचे सा ह य खरेद  कामी र. .१ कोट  जादा 
तरतूद आव यक आहे. तसेच छपाई या लेखािशषावर १.७५ कोट  तरतूद कर यात 
आलेली आहे. तथा प व वध वभागाचे छपाईची मागणी वाढ याने र. .५० 
लाखजादा तरतूद आव यक आहे. " व ुत सा ह य खरेद " या लेखािशषातून र. .१ 
कोट  ५० लाख वग करणास सह शहर अिभयंता व ुत यांनी मा यता दलेली 
आहे.  तर  र. .१.५० कोट  वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) िन वदा सूचना मांक २/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदाधारक  मे. मेन म 
सो युश सयांना  महानगरपािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयातील 
संगणक य केबल नेटवक करणेबाबत कामकाज दोन वषकालावधी कर ता दे यास 
तसेच  यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या एकूण 
र. .१७,१८,४१०/- (अ र  र. .सतरा लाख आठरा हजार चारशे दहा फ ) 
अंदाजप क य दरापे ा ३१.००% ने कमी चे दरास व या अनुशंगाने येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२८) िन वदा सूचना मांक १५/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदा धारक मे. ो बट  सॉ ट 
ा.िल. यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत करणेत आले या नऊ संगणक 
णालींची देखभाल दु तीकामी १ वष कालावधी कर ता  मनु यबळ उपल ध 

करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचे सोबत कामाचा करारनामा कर यास व 

यासाठ  येणा-या र. .१३,०८,०००/- अिधक व तु व सेवाकर १८% 
र. .२,३५,४४०/- असे एकुण र. .१५,४३,४४०/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेचाळ स 
हजार चारशे चाळ स फ ) अंदाजप क य दारपे ा  २९.७९% ने कमी  चे दरास व 
या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ ेञीय कायालय, आरो य वभागाचे 

कामाक रता अ ेञीय कायालयाकड ल िन वदा मंजुर दर र. .३,३००/- अ वये ६० 

नग पोटबल टॉयलेट पुरवणे कामी मे. िस युअर आयट  फॅिसिलट  मॅनेजमट 

ा.िल. यांना आदेश दे यात आला असुन ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला आहे. सदर कामासाठ चा अपे ीत खच र. .१,९८,०००/- (अ र  
र. .एक लाख आ या ण हजार फ ) अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३१) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/०७/२०१८-१९ अ वये टाटा मोटस 

र ता ( ीवेणीनगर चौक ते नािशक रोड भोसर ) सुशोिभकरण देखभाल करणेकामी 
मे. कृ षतेज डे हलपस या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम 
पये ८९,५३,०००/-(अ र  र. .एकोणन वद लाख ेप न हजार फ ) पे ा १५.०% 

ट के कमी र कम पये ७६,१०,०५०/- दराने वकृत करणेत आली असुन 
तुतकामी येणा-या खचास मा यता देणबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३२) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/९/२०१८-१९ अ वये अ े य 

कायालय े ातील उ ानाचे नुतणीकरण करणेकामी मे.जी.बी. इंटर ायजेस या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र. .३९,२९,५९५/- (अ र  
र. .एकोणचाळ स लाख एकोणतीस हजार पाचशे पं या णव फ ) पे ा २०.६०% 
ट के ३१,२०,०९८/- कमी दराने वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या 
खचास मा यता देणबाबत वचार करणे. 
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वषय .३३)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०२.०७.२०१८  ते  द.०८.०७.२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२२/२०१८ द.२०/०७/२०१८ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदय कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची 

भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी  ई-िन वदा .१५/२०१५-१६ म ये १३ टाटा 
सुमो अथवा त सम खाजगी वाहने भाडे त वावर घे यात आली आहेत याम ये 
ित वाहन ित दन ित ६० क.मी.साठ  र. .१५००/- व यापुढ ल येक 
कमीसाठ  र. .८.५० असे लघु म दर दोन वषाक रता ा  झालेले आहेत याची 
मुदत  दनांक ०५/०८/२०१८ रोजी संपत आहे.  तर  मे.ओम एंटर ाईजेस यांना 
पुढ ल ३ म हने कवा ई-िन वदा कया पुण होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक 
आहे. एकुण ३ म ह याक रता अंदाजे र. .१५,५०,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
प नास हजार फ ) इत या खचास अथवा येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
 

                                                   
                                                                   नगरसिचव                                                                                  
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                       पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९३९/२०१८  

दनांक - २१/०७/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.   
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( . था/िन/क-मु य/का व/१२८/२०१८ द.१६/७/२०१८ वषय .७ चे लगत) 
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( .इ ेका/३/का व/४२२/२०१८ द.१६/७/२०१८ वषय .१४ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/५०/२०१८ द.१८/७/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 
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.अ ेका/आ/२/का व/३६७/२०१८ द.१८/७/२०१८ वषय .२१ चे लगत) 

 


