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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९०१/२०१८ 
दनांक - १३/०७/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १८/०७/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      
१८/०७/२०१८ 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 रहाव,े 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 – ७२ 
 
दनांक - १८/०७/२०१८                                वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

१८/०७/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

----------       

वषय .१)   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. 

वषय .२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१८/०६/२०१८  ते  द.२४/०६/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११५/२०१८ द.१०/०७/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.४/६/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांनी नमूद कामाचे सादर करण केलेले 
आहे.  

           १) भाग .३ च-होली येथील स. .३०१ ते स. .३१५ पयत या १८ मी व २४ मी   
ड.पी. र यांचे उवर त कामे करणे. 

           २) भाग .३ च-होली मु य र ता (आझाद नगर) ते काळजेवाड  पयतचा १८   
मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे.  

           ३) भाग .३ वडमुखवाड  येथील स.नं.१२३ ते स.नं.१८० (९० मी. र ता) पयतचा 
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ड .पी.र ता वकिसत करणे.  

            सदर सादर करण समाधानकारक अस यान े छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.अँशुअड 

इं जिनअ रंग स हसेस यांची िनयु  करणे आव यक 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 वदा पुव (Pre tender) व िन वदा प ात 

(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध 

क पासाठ  स लागार हणुन मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची िनयु  केलेली आहे. 

मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण 

केलेली आहेत व स या देखील चालु आहेत. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांना र ते 

महामागाच ेस व तर क प तयार करणेचाह  अनुभव आहे. मनपा या थायी सिमती ठराव 

.२१३९ द.७/०२/२०१८ अ वये केले या Empanelment म ये मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 

स हसेस यांचा समावेश आहे. तावात नमूद बाबींचा वचार करता तावात नमुद 

केले या १ ते ३ कामांसाठ  मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची स लागार हणुन 

नेमणुक करणेचा ताव तसेच िन वदा पुव  (Pre tender) व िन वदा प ात (Post Tender) 

कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व मनपाच े चिलत 

दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)   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 
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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 पये 
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 /-   

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

वषय .५) पंपर  िचंचवड मनपाकड ल वै कय वभागाचे वापराकर ता दोन नग चॅिसज  TATA 
LPT 709/34 BS4 with Cab खरेद  क न यावर मनपा पेिश फकेशन माणे 
शववा हक  वाहनाचे बॉड  बांधून खरेद कामी िन वदा सुचना .६/२०१७-१८ 
िन.र. .५२,१६,४७०/- (अ र  र. . बाव न लाख सोळा हजार चारशे स र फ ) 
िस द करणेत आली होती ा  ३ िन वदा धारकांम ये मे.अ जल फायबरटेक यांची 
ित नग र. .२१,१२,०००/- माणे दोन नग क रता र. .४२,२४,०००/- (अ र  

र. .बेचाळ स लाख चौवीस हजार फ ) कंमत असून ती िन वदा रकमेपे ा १९.०३% 
कमी येत आहे. सबब, मे.अ जल फायबरटेक यांचेकडून करारनामा क न घेऊन 
शववा हका २ नग चॅिसज TATA LPT 709/34 BS4 with Cab खरेद  क न यावर 
मनपा पेिश फकेशन माणे शववा हका या वाहनाचे बॉड  बांधून खरेद कामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)  ितस-या ट याम ये खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  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 
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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.   

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका तां क स लागार नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक 

द.२१/०५/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 

बैठक म ये मे.युिनटे चर डझाईन सो युश स यांनी उपरोकत वषयांक त कामाचे 
सादर करण केलेले आहे. सदर सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी सिमतीने 
यास मा यता देवुन वीकार यात आलेले आहे. सदर सादर करण स लागार हणून 

मे.युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर 
कामांसाठ  स लागार हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे 
पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वण ेतसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदा 
पुव (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. 
सदरचे काम तांिञक या क पाचे व प वैिश पुण आहे. तर  तांिञक या 
आराख या माणे काम क न घेणे यांचे मोजमाप घेऊन देयक तयार करणे, 

क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करणे, िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी 
करणे, इ. िन वदा पुव व िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. 
क पाची वर ल दैनं दन कामे प रणामकारण होणेकर ता सदर क पासाठ  िन वदा 

पुव व िन वदा प ात कामांकर ता वा तु वशारद नेमणे अ यंत आव यक आहे. सदर 

कामांसाठ  मे. युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात 
कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची 
कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी मनपाला 
आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क 

या काम क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने 
मे.युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  मा. 
आयु  यांनी इमारत बांधकामासाठ  मंजूर केले या दराने ५ कोट  पयत एकूण 
२.७५%, या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .८)  भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील आर ण .८५ येथे न याने बांधणेत  येणा-या 
नागर  आरो य क  णालय व िनवासी डॉ टरांचे वसितगृहासाठ  न वन उ चदाब 
वीज जोडणीकामी महा वतरण कंपनीकड ल वीजजोडणी व वीजभार मंजूर  शु कापोट  
र. .३३,०८,७७७/- (अ र  र. .तेहतीस लाख आठ हजार सातशे स याह र फ ) 
म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  ी.ब हवाल ओम काश, आप कालीन यव थापन अिधकार  यांची ६ म ह याक रता 
एक त मानधनावर मनपाचे आप ी यव थापन वभागात नेमणूक झाली आहे.  यांस 
आप ी कामकाजाक रता मोबाईल िसम सु वधा वापराची मािसक मयादा . .३००/- 
(अ र  र. .तीनशे फ ) िन त क न पूर वणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे,  

वषय .१०) िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ ब ेञीय काय े ातील . .१६ मधील घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे, कचरा कंु यामधील कचरा, र या या कडेस व सावजिनक ठकाणी 
साठणारा कचरा  रोजचे रोज उचलुन वाहतुक क न महानगरपािलके या मोशी कचरा 
डेपो, येथे नेऊन टाकणे व पसर वणे या कामासाठ  ट पर/ क (७.५ टन मता) ती 
दन ती वाहन दोन खेपा वाहनचालक+चार मजुर+इंधनासह एकुण २ वाहने भाडे 
त वावर पुर वणेकामी ९ मह ने कालावधी कर ता ती दन ती वाहन दोन खेपांचा 
र. .७२४९/-या माणे अंदाजप क य दर र. .३९,२०,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख वीस हजार फ ) अ वये िन वदा िस द करणेत आली होती. याम ये मे. दन 
म हला आधार रोजगार सं था यांनी मोशी डेपोसाठ  र. .५९८०/- हा लघु म दर सादर 
केला असुन या दरा माणे होणारा खच र. .३२,२९,२००/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
एकोणतीस हजार दोनशे फ ) इतका असुन दर वीकृतीस द.०७/०७/२०१८ या 

तावानुसार मा यता िमळाली आहे. मे. दन म हला आधार रोजगार सं था यांना 
इकड ल पञ .ब ेआ/५/का व/३८८/२०१८ द.२२/०६/२०१८ अ वये सदरचे काम 
द.२५/०६/१८ पासुन सु  करणेस कळ वणेत आले आहे. यानुसार २ वाहनांसाठ  ९ 
मह ने कर ता येणा-या र. .३२,२९,२००/- खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा 
खेपा या होणा-या अितर  खचास मा यता घेणे, कामाचा आदेश देणे, करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .११)  मु य लेखा प र ण 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 करणे. 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क वा तु वशारद नेमणूक बाबत या सिमतीची 
बैठक द.०४।०६।२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये M/s.Jyoti Panase & Associates यांनी  भाग .९ नेह नगर येथील जुनी 
शाळा इमारत पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामाचे 
सादर करण केलेले आहे. सदरचे सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने 
यास मा यता दलेली आहे. सबब सदर कामास वा तु वशारद हणून M/s.Jyoti 

Panase & Associates यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  
वा तु वशारद हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाचे अंदाजप क व 
िन वदा तयार करणे तसेच कामावर देखरेख करणे इ याद  िन वदा पूव (pretender) व 
िन वदानंतर (post tender)इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. M/s.Jyoti Panase & 

Associates यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून यश वी र या 
कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ 
अ वये M/s.Jyoti Panase & Associates यांची मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून 
िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  M/s.Jyoti 

Panase & Associates यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच 
िन वदा पूव (pre tender ) िन वदानंतर (post tender) कामांसाठ  क प यव थापन 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस व मा. थायी सिमती ठराव .२१३० 
द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या मंजूर दरानुसार फ अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क वा तु वशारद नेमणूक बाबत या सिमतीची 

बैठक द.७।५।१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक  
म ये M/S Nangrepatil and Associates यांनी खालील कामांच ेसादर करण केलेले आहे.  

           १) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील यशवंतनगर चौक सुशोिभकरण काम करणे 
(िन. .७/५३-२०१७-१८) 

           २) भाग .२८ येथील रसरंग चौक व झरोबॉईज चौकाचे सुशोिभकरण काम करणे 
(िन. .२६/५३-२०१७-१८) 

           ३) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील मौलाना अ दुल कलाम आझाद चौकाचे  
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सुशोिभकरण काम करणे (िन. .५/५३-२०१७-१८) 
            सदरचे सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता दलेली 

आहे. सबब सदर कामास वा तु वशारद हणून M/S Nangrepatil and Associates यांची 
िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून करावया या 
कामा या या ीम ये तुत कामाचे िन वदानंतर (post tender) ची कामे करावी 
लागणार आहेत. M/S Nangrepatil and Associates यांनी अशा कार या कामांसाठ  
क प वा तु वशारद हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी 

सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये M/S Nangrepatil and Associates यांची 
मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा 
वचार करता सदर कामासाठ  M/S Nangrepatil and Associates यांची वा तु वशारद 
हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच िन वदानंतर (post tender) कामांसाठ  

वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस व मा. थायी सिमती ठराव .२१३० 
द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या मंजूर दरानुसार फ अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणूक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.०४।०६।२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांनी क भागात ठक ठकाणी 
सुशोिभकरणाचे कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदरचे सादर करण समाधानकारक 
अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता दलेली आहे. सबब सदर कामास स लागार 
हणून मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर 

कामासाठ  स लागार हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाचे 
अंदाजप क व िन वदा तयार करणे तसेच कामावर देखरेख करणे इ याद  िन वदा पूव 
(pretender) व िन वदानंतर (post tender) इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. 
मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प स लागार हणून 
यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० 
द.३१।०१।२०१८ अ वये मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांची मनपा या पॅनेलवर 
स लागार हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता 

तावात नमुद केले या कामासाठ  मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांची स लागार 
हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच िन वदा पूव (pre tender) िन वदानंतर (post 

tender) कामांसाठ  क प यव थापन स गागर हणून नेमणूक करणेस व मा. थायी 
सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या मंजूर दरानुसार फ 
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अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क वा तु वशारद नेमणूक बाबत या सिमतीची 
बैठक द.०४।०६।२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये M/s.Earthscap Architect & Consultants यांनी भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  से. .१६ सावतामाळ  उ ानाशेजार ल मोक या जागेत म हला व पु षांसाठू 
वतं य यायामशाळा इमारत व सुस ज सभागृह बाधणे या कामाचे सादर करण 

केलेले आहे. सदरचे सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास 
मा यता दलेली आहे. सबब सदर कामास वा तु वशारद हणून M/s.Earthscap 

Architect & Consultants यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  
वा तु वशारद हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाचे अंदाजप क व 
िन वदा तयार करणे तसेच कामावर देखरेख करणे इ याद  िन वदा पूव (pretender) व 
िन वदानंतर (post tender) इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. M/s.Earthscap 

Architect & Consultants यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून 
यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० 
द.३१।०१।२०१८ अ वये M/s.Earthscap Architect & Consultants यांची मनपा या 
पॅनेलवर वा तु वशारद हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार 
करता सदर कामासाठ  M/s.Earthscap Architect & Consultants यांची वा तु वशारद 
हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच िन वदा पूव (pre tender) िन वदानंतर (post 

tender) कामांसाठ  क प यव थापन वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस व 

मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या मंजूर 
दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) महापािलकेमाफत नागर कांना दे यात येणा-या सेवांम ये सुधारणा करणेसाठ  शहर 
प रवतन कायालयामाफत (CTO) नागर क सव ण कामकाजासाठ , सव ण  फॉ स 
नमु या माणे छपाई क न, नागर कांमाफत भ न  सादर करणेसाठ  िस द करणेत 
आले या कोटेशन नुसार लघु म दराचे पुरवठाधारक  ेरणा प लिसट   यांना 
र. .१,९९,९९०/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार नऊशे न वद फ ) चे 
कामकाज आदेश दलेले असून सदर  खचाच ेअवलोकन करणेस  व सदरचा खच िसट  
ा सफॉमशन ऑ फस या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  
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वषय .१७) 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 करणे. 

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ १ ते 
७ मिधल िन वदा कामांचे ि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 याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/1/2018-19 अ वये सांगवी मशानभूमी मधील 
गॅस शवदाह नी देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.क याणी एंटर ायजेस 
िन.र. .47,28,000/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख अ टावीस हजार फ ) पे ा 11% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .42,07,920/- पयत काम क न घेणेस 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२०) भाग .२ मधील रामायण मैदान, जाधववाड   िचखली येथ े दनांक  २३/०३/२०१८ ते 
द.२४/३/२०१८  रोजी झाले या माजी महापौर संजोग िभकू वाघेरे (पाट ल) महापौर 
चषक रा ीय बॉड  ब डंग पधा (सन१७-१८) क रता   ता पुरती विन ेपण,  जिन  
संच, व   काश यव था करणेबाबतच ेकाम तातड ने करणेबाबत डा वभागाने यांचे 
प  . डा/४/का व/९६/२०१८  द.१९/३/१८ अ वये इकड ल वभागास कळ वले होते. 
सदर काम तातड चे असलेने मे. मूत  मंडप पकस अँड इले कल यांचेकडून पूव 
वकृत  िन वदा .५/८/१७-१८  या   िन वदा दरा पे ा कमी दराने हणजेच ८.५% 

कमी दराने थेट प दतीने क न घेणेत आले आहे. सदर एज सीने यांचे कड ल प  
द.२०/३/१८ अ वये सदर   काम अंदाजप क य र कमे पे ा हणजेच 
र. .९,९७,२३१/- पे ा ८.५%  कमी दराने करणेस तयार  असलेबाबत कळ वले होते. 
यानुसार मे. मूत  मंडप पकस अँड इले कल यांना आदेश   

.क ेका/ व/जा/१२६/२०१८ द.२१/३/१८ अ वये आदेश देणेत आले आहेत. यांस 

द.२१/३/१८ रोजी मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. सदर काम मे. मुत  मंडप  

पकस अँड इले कल   यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता क न घेतलेने 
सदर कामाचा य  खच र. .९,१२,४४९/- (अ र  र. .नऊ लाख बारा हजार चारशे 



11 
 

एकोणप नास फ ) मे. मुत  मंडप  पकस अँड इले कल   यांना  अदा कऱणेस 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) मा. डा, कला, सा ह य सां कृितक सिमती सभा ठराव .१९ द.१३/७/२०१८ नुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, कॅरम असोिसएशन ऑफ पुणे यां या 
मा यतेने व नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११०३३ यां या 
सहकायाने द. २९ ते ३१ जुलै २०१८ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत 
पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर वरंगुळा क , ेमलोक पाक, िचंचवड, 
पुणे ४११०३३ येथ ेमहापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१८-१९ (पु ष, म हला गट 
व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३,८२,९६०/-
(अ र  र. .ितन लाख याऐंशी हजार नऊशे साठ फ ) चे खचास अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणे सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- 
हा संबंिधत े य कायालय, थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- 
हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व 
उवर त र. .३,१२,९६०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता 
चहा व अ पोपहार इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) मा. डा, कला, सा ह य सां कृितक सिमती सभा ठराव .२० द.१३/७/२०१८ नुसार 
शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ आयो जत करणेस व पधकामी 
पी. ह . ले स बॅनर,पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच,नारळ,पूजा खच,स काराथ 
पु तके खरेद , टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन/िन वदा प तीने 
करणे, पधा आयोजन सभा उप थत डा िश क, मु या यापक, पाहुणे यांचा 
चहापान-अ पोपहार खच, पाहुणे स काराथ बुके खरेद, सा ह य भाडेपोट  
खच,ना यगृह भाडे इतर खच इ.,सन २०१८-१९  म ये वभाग तर पधसाठ  म.न.पा. 
शाळेतील अंदाजे १५० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर ७५,रा ीय पातळ वर २५ 
शालेय खेळाडू, यांचे समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास 
खच,दैिनक भ ा, वेश फ , औषध खच इ.अदा करणेकामी अंदाजे र. .५०,०००/- असे 
एकूण येणा-या संभा य खच र. .२५,२५,१००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख पंचवीस 
हजार शंभर फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा 
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पधा २०१८-१९  अनुषंगाने येणारा खच हा डा िनधी- वा षक पधा डा कला व 
डा कला सा ह य या २ लेखािशषावर केले या अनु मे येक र. .२०,००,०००/- 
माणे एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य 
ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था, मैदान 
तयार करणे, वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. 
व पाचा खच हा संबंिधत े ीय कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा 

खच संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  
टाक यास 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/९०१/२०१८  

दनांक - १३/०७/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.    
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( . व.मुका/५/का व/२६७/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 

     


