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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/५८९/२०१६ 
दनांक – २९/०७/२०१६ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०२/०८/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०२/०८/२०१६ रोजी दुपार 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 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 – २३५ 
 

दनांक - ०२/०८/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०२/०८/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

वषय .१) मनपा या व वध वभागासाठ  व मा. पदािधकार  यांना आव यक िनमं णप का, 
लेटरहेड व पाक टे छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन. सु. . ४१/२०१४-१५ मजुंर 

लघु म िन वदाकार मे.अमृतमु णालय, िचंचवड यांनी मा हती जनसंपक वभागा 
कड ल प ा वये क न दलेले छपाईकामी एकुण र. . ८,८१,५००/- (अ र  र.  आठ 
लाख ए याऐंशी हजार पाचशे फ ) चे जादा झाले या खचास व यांच े बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२) मनपाचे नगररचना व वकास वभागासाठ  आव यक मागणीनुसार मे. आिशष 

एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेकडुन कोटेशन नोट स . ११/२०१६-१७ चे ा  लघु म 
दरानुसार ५०० नग  ह तांतरणीय वकास ह क माणप  (ड .आर.सी. माणप ) 
मनपा नमु या माणे छपाई कामी ती नग र.  ३७.८० माणे येणारा एकुण खच 
र. . १८,९००/- (अ र  र. . अठरा हजार नऊशे फ ) चे खचास व यांच ेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .३) नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 

जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा 
ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन २०१५-१६ म ये 
जा हर कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  तावात नमुद माणे 
तीन लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले असून तावात नमुद लाभाथ  यां या 
नावापुढे दश वले नुसार येक  र. .१,००,०००/- माणे एकूण र. .३,००,०००/-
(अ र  र. . तीन लाख फ ) चे अथसहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध 

क याणकार  योजनां या, अजाची डेटा एं  व ECS न द   महानगरपािलके या 
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संगणक णािलम ये करणेकामी  ई-कोटेशन  अ वये ित डेटा एं   दर माग वणेत 
आले होते.  यानुसार एकूण ३ ा  कोटेशन पैक , पा  युनतम दराचे कोटेशन म.े 
नॅशनल ुप यांनी ित डेटा एं  र. .६.७० इतका दर दलेला आहे.  तो वकृतीस 
मा.सहा. आयु  यांनी दनांक १६/६/२०१६ चे मंजूर तावा वये मा यता दलेली 
आहे. अंदाजे २८००० डेटा एं  व ECS न द साठ  अंदाजप क य दराने र. . 
२,००,०००/-(अ र  र. .दोन लाख फ ) अपे ीत खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 5/7/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 

26900 भाग .३ िचखली, ४ कृ णानगर येथील अनािधकृत बांधकामावर 
कायवाह साठ  यं  सामु ी पुर वणे कामी मे. सुयोगराज कं शन िन.र. . 
9,24,330/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार ितनशे तीस) पे ा 41.99% 

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 5/9/2015-2016   मधील अ. . 1 

अ वये 26899 भाग .१ पीनगर तळवडे, २ वेणीनगर येथील अनािधकृत 
बांधकामावर कायवाह साठ  यं  सामु ी पुर वणे कामी मे. सुयोगराज कं शन 
िन.र. . 924269/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे एकोनस र) पे ा 
41.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७) The Institution of Engineers (India), Pune Local Centre यांनी दनांक ५ व ६ 

ऑग ट २०१६ रोजी Environmental Engineers या ३२ या रा ीय प रषदेचे 
आयोजन यशदा, पुणे येथे केले आहे. सदर प रषदेम ये “वाढ या शहर करणा मुळे 
पयावरण यव थापनात येणार  आ हाने” या वषयावर स व तर चचा होणार आहे. 
सदर या चचास ास मो या सं येने उप थत राहणेबाबत मा.संचालक, नगररचना व 
सहसिचव, नगर वकास वभाग, महारा  शासन यां या सुचना असून या प रषदेसाठ  
पंपर  िचंचवड मनपाने ायोजकतेचे Gold Package घेणे बाबत मा.आयु  सो. 
पंपर  िचंचवड मनपा यांचे सुचना आहेत, यानुसार सदरचे ायोजकतेचे Gold 

Package नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचे ५ अिभयंता वनामु य प रषदेसाठ  
उप थत राहू शकतील. तसेच प रषदे या बोडवर पंपर  िचंचवड मनपाचे बोधिच ह 
(Logo) िस द करणेत येणार आहे. ायोजकते या या Gold Package साठ  
येणारा खच र. . २,५०,०००/- असून सदरचा खच पयावरण वभागाकड ल 
“पयावरण” या लेखािशषातून खच  टाकणे श य आहे. सबब सदर प रषदेच े

ायोजकतेचे Gold Package घेऊन प रषदेसाठ  मनपाचे पयावरण वभागाकड ल २, 
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जलिनसारण वभागाचे २ व पाणीपुरवठा वभागाचे १ असे एकुण ५ अिभयंते 
दनांक ५ व ६ ऑग ट २०१६ रोजी यशदा, पुणे येथे उप थत राहणेस व यासाठ  
येणारा खच र. .२,५०,०००/-(अ र  र. . दोन लाख प नास हजार फ ) चे 
खचास व सदरचा खच पयावरण वभागाकड ल लेखािशष “पयावरण” यामधील 
िश लक तरतुद र कम पये ५०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
 वषय .८)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. . ०३/०६/२०१६-१७ मधील काम 

. ६ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  फ भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे 
खोदणे व पोयटा माती भरणे कामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. . १५,४६,७६९/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख शेहचाळ स हजार सातशे एकोणस र फ ) पे ा ३०.३०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,००३/-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 ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
 वषय .९)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम 

. ५  अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे 
खोदणे व पोयटा माती भरणे कामी मे. ड  ड  क  न  िन.र. .२३,३७,५९९/- 
(अ र  र. . तेवीस लाख सदोतीस हजार पाचशे न या णव फ ) पे ा ३१.९९ % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६९,२९१/- 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 ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .१०) यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील खाली नमुद केले माणे मानधना वर ल 

कमचा-यांची मानधन वाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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अ.
. पदनाम अनुभव 

स ा दे यात 
येणारे 
मानधन 

कमान 
वेतन दर 

ावयाची 
मानधन 
वाढ 

१ डाटा ए  ऑपरेटर एक ीत मानधन १०,०००/- ११,४३९/- ११,४५०/- 

 
२ 
 
 

 
ी व पु ष क  

मदतिनस 
 

० ते ३वष ७,०००/- ११,२४१/- ११,२५०/- 

३ ते ५ वष ८,५००/- - १२,२५०/- 

५ वषापे ाजा त १०,०००/- - १३,२५०/- 

 
३ 
 
 

 
ए स रे टे निशयन 

 
 

० ते ३वष १०,०००/- १२,२४१/- १२,२५०/- 

३ ते ५ वष १२,०००/- - १४,२५०/- 

५ वषापे ाजा त १४,०००/- - १६,२५०/- 
 
४ 
 
 

 
ई.सी.जी. टे निशयन 

 
 

० ते ३वष १०,०००/- ११,३८८/- ११,४००/- 

३ ते ५ वष १२,०००/- -  १३,४००/- 

५ वषापे ाजा त १४,०००/-  - १५,४००/- 

वषय .११) भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वष, दनांक १४ ए ल २०१५ 
ते १४ ए ल २०१६ हे वष “समता व सामा जक याय वष” हणून साजरे कर यास 
सामा जक याय व वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांच े माफत शासन 
िनणय . सा या व-२०१५/ . .१६३/बांधकामे, द. ०९/१०/२०१५ ा  झाले आहेत. 
तसेच जयंती वषािनिम  व वध काय म व उप म राब वणेकामी सूचना दे यात 
आले या आहेत. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 
रा य तर य व ृ व पधचे आयोजन द. २९/०७/२०१६ रोजी आचाय अ े रंगमंद र, 

संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे-१८ येथे कर यात आले आहे. याकामी वजे यांची 
ब ीस र कम, माणप े व यावर ल िलखान, लॅिमनेशन, प र कांचे मानधन, ले स 
बॅनर छपाई व े म रे ट, मा यवर/ पधक/कलाकार चहापान, भोजन यव था, 
कलाकारांचे मानधन, िनवास, रंगमंद र भाडे, सं वधान पु तके इ. कर ता थेट प दतीने 
खच र. . २,४०,५००/- (अ र  र. . दोन लाख चाळ स हजार पाचशे फ ) चे 
खचास काया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 6/5-2015-16 

मधील अ. .1 अ वये भाग . ६ डुडुळगाव येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागात देखभाल व दु ती वषयक कामे करणे कामी मे. एम.जे.कं शन 
िन वदा र कम . 504090/- (अ र  र. . पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 
26.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .१३) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 6/5-2015-16 

मधील अ. .2 अ वये भाग . 36 मधील लांडेवाड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु ती करणे कामी मे. एम.जे.कं शन िन वदा र कम . 504090/- 

(अ र  र. . पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २७/१२/१६-१७ अ वये पंपर  वाघेरे 

भाग . ४५ मधील िशवाजी महाराज व कै. िभकु वाघेरे(पा टल) यां या 
पुतळयाजवळ ल प रसराचे सुशोिभकरण करणे कामी  मे. शुभम उदयोग िन.र.   

४६६८५३४/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस फ ) 
पे ा २.३०% जा त ्या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ४७,७५,९१०/- 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 कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१५) मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा 
जुलै 2016 या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी 
कोटेशन नोट स . 10/2016-17 अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले 
होते यामधील लघु म पुरवठाधारक मे. रेखा इं जिनअ रंग व स यांच े 154 बाबींचे 
दर र. . 91711=50 व मे पी.शेषा  अ ड कंपनी यांचे एकूण 144 बाबींचे दर र. . 
88,742=50 असे एकूण 170 बाबींचे दर र. . 1,80,454/- (अ र  र. . एक लाख ऐंशी 
हजार चारशे चौप न फ ) च े दर वकृत कर यात आलेले आहेत मे.रेखा 
इं जिनअ रंग व स व मे. पी शेषा  अ ड कंपनी यांचेकडून करारनामा क न घेणेत 
आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१६) मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा 
जुलै 2016 या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी 
कोटेशन नोट स .09/2016-17 अ वये ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते 
यामधील लघु म पुरवठाधारक मे. पी.शेषा  अ ड कंपनी यांचे एकूण 36 बाबींचे दर 

र. .44,623/-(अ र  र.  चौवेचाळ स हजार सहाशे तेवीस फ ) चे दर वकृत 
कर यात आलेले आहेत मे. पी शेषा  अ ड कंपनी यांचेकडून करारनामा क न घेणेत 
आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 
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वषय .१७) Primary Data Centre कर ता म.न.पा.चे १६ नग (Dell Make Server) दोन नग स हर 
42 U Rack म ये Host करणे बाबतचा वा षक र. .18,00,000/- अिधक कर व 
Bandwidth 12 Mbps (1:1) Rs.4,32,000/- वा षक व 64 नग IP Address 

र. .६४,०००/- ित वष असा एकूण र. .२२,९६,०००/- (अ र  र. . बावीस लाख 
शहा नव हजार फ ) + कर इतका खच अपे त आहे. Software Technology 

Parks of India (STPI), हंजवड , पुणे या क  शासनाचे सं थे या Primary Data 

Centre म ये Server Host करणेकामी १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ करणेस होणा-
या खचास मा यता देणे व िन वदा िस  न करता थेट प तीने STPI यांचे बरोबर 

द.०४/०१/२०१७ पासून १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव मांक 

६९ अ वये भोसर  हे या शहरातील ऐितहािसक पा भूमी असलेले आ ण कला, सं कृती, 
डा परंपरा जपणारे गांव आहे.  ितवष  गणेशो सवाच ेकाळाम ये भोसर  कला डा 

मंचा यावतीने भोसर  कला व सां कृितक महो सवाच ेआयोजन कर यात येते.  याम ये 

नाटय, का य, लोक परंपरा, इ. काय म घे यात येतात.  यासाठ  कोण याह  

नाग रकाकडून कोणतेह  शु क घे यात येत नाह .  हा महो सव नाग रकांची सां कृितक 

भूक भाग वणारा असून शहरा या वैभवात भर घालणारा आहे. या वष  पासून 

महानगरपािलके या डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या सहकायाने व भोसर  

कला, डा मंचा या संयु  व माने आयो जत कर यास आ ण याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव 
मांक ७० अ वये भाग .११ येथील मधुकर पवळे यायामशाळा, राजनगर ह  
यायामशाळा जयभवानी िम मंडळ, यमुनानगर या सं थेस दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देऊन ११ म हने कराराने चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव 

मांक ७१ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पुणे ज हा 
रोलबॉल असोिसएशन यां या मा यतेने पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन 
तसेच बोधनकार वकास डा सं था, यमुनानगर यां या संयु  व माने माहे 
ऑग ट/स टबर २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल के टंग रंग, 
यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक ज हा तर रोलबॉल पधा २०१६-१७ 
आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या र. .३,४८,५४४/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता, तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच 
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र. .३,४८,५४४/- मधील टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच एकूण 
र. .६०,०००/- हा थाप य वषयक खच थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय 
यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था 
खच र. .४०,०००/- हा व ुत वषयक खच व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय 
यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच 
र. .२,४८,५४४/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव 

मांक ७२ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाकडे िनयिमत 
भरती बंद अस यामुळे व डा वभागाकडे मनु यबळ कमी अस यामुळे डा 
वभागाकडून वषभर कब ड , खो-खो, फुटबॉल, हॉलीबॉल अशा व वध महापौर 
चषक पधचे आयोजन केले जाते. या पधसाठ  ाऊंड आखणेसाठ  मनु यबळ 
नस यामुळे बाहे न काम क न यावे लागते. यामुळे या कामातील त  व 
अनुभवी ी. सैफन रजाक शेख यांची सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .१०,०००/-(अ र  र. . दहा हजार फ ) मानधनावर िनयु  करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-2016 मधील अ. .14  

अ वये भोसर  णालयातील व भोसर  मशानभूमीतील जिन ांची वा षक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.अवधूत इले क स लाईफ ए ड स हसेस िन.र. .1,82,521/- 

(अ र  र. .एक लाख याऐंशी हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा 27.27% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणे. 

                                                                   
                नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
             पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/५८९/२०१६  
दनांक - २९/०७/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 


