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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१५४०/२०१७ 
दनांक - १८/१०/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २५/१०/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२५/१०/२०१७ रोजी दुपार २.०० 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 – ३२ 
दनांक - २५/१०/२०१७                            वेळ – दुपार २.०० वाजता 

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

२५/१०/२०१७ रोजी दुपार २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

      ---------- 
अ) दनांक ०४/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २९) चा 

सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक १०/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३०) चा       

सभावृ ांत कायम करण.े 
क) दनांक १७/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३१) चा       

सभावृ ांत कायम करण.े 
        ---------- 

वषय .१)  महापािलके या थाप य वभागाकड ल 'ब' मु यालयाअंतगत सन २०१७-२०१८ चे 
अंदाजपञकातील ई-िन वदा प दतीने करारनामा क न कामाचे आदेश संबंिधत 
ठेकेदाराला दे यात आलेले आहेत. अशा िन वदांचा तपिशल सोबतचे प  अ मधील 
(१ ते १२) म ये सादर करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .२)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय, थाप य मु यालय कृ णानगर भाग  ४ म ये ाधा याने 
करावया या कामांसाठ  तरतुद अपुर  अस यान े तावात नमुद माणे
र. .२,५७,९३,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  स ाव न लाख या नव हजार फ ) 
वग करण करणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

 

वषय .३)  मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते 
7) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसचे भाववाढ कलम 
लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार 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 संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२२/१७-१८ भोसर  भाग . ३६
लांडेवाड  मधील भागात िम स कॉ ट व पे हंग लॉक बस वणेकामी म.े
साई भा क शन िन.र. .२३,२७,२१८/- (अ र  र. . तेवीस लाख स ावीस 
हजार दोनशे अठरा फ ) पे ा २२.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .१८,०९,८७७/- पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८/४/१७-१८ भोसर  भाग .३३
गवळ नगर मधील भागात कलर लॉक बस वणेकामी म.ेसाई भा क शन
िन.र. .२३,३३,१९०/- (अ र  र. . तेवीस लाख तेहतीस हजार एकशे न वद फ ) 

पे ा २०.०७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,६४,९१९/- पयत 
काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण े

    

वषय .६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०/१७-१८ भोसर  भाग .३६
लांडेवाड  मधील भागात गटसची थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसाई भा
क शन िन.र. .२३,१२,३६३/- (अ र  र. .तेवीस लाख बारा हजार तीनश े ेस
फ ) पे ा २२.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,९८,३२५/-
पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२/१६-१७ भाग . ६ मोशी
बो-हाडेवाड  येथील जुनी शाळा पाडून न वन शाळा इमारत बांधण ेकामी (प ाशेड).
मे.के.पी.क शन िन.र. .२९,९४,०५९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ-या नव 
हजार एकोणसाठ फ ) पे ा १५.९३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२५,१७,१०५/- पयत काम क न घेणेसाठ  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १५) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण ेतसेच 
भागवाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार 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 संबंिधत
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने
याचे अवलोकन करण.े  
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 वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २१) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण ेतसेच 
भागवाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत
केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने
याचे अवलोकन करण.े    

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेकर ता 
आव यक Antivirus Software काया वीत करणेकामी व सपोट टाफ िनयु  
करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .१०/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर  माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. 
ा  दरप काम य े मे.झूम कॉ पुटस यांचे बाब .०१ व ०२ साठ  आव यक

Antivirus Software खरेद कामी व सपोट टाप िनयु  करणेकामी दर एकुण 
र. .३०,२४,०००/-(अ र  र. .तीस लाख चोवीस हजार फ ) लघु मदर ा  झाले 
आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १८.९४% ने कमी अस याने सदर 
येणा-या खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .११)  मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांना आव यक खु या सा ह य
मागणीनुसार खरेद  करणेकामी ई.िन.स.ु .14/2017-18 अ वय े िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  लघु म िन वदाकार म े रेखा 
इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांचे लघु म दर ती नग र. .३०९६/- माणे ३५५
नग खु या खेरद साठ  एकुण र. .१०,९९,०८०/- (अ र  र. . दहा लाख न या नव 
हजार ऐंशी 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 .१२)  े य अिधकार  क े य कायालय यांनी  द.०५/१०/२०१७ चे तावा वय े पंपर  
िचंचवड  महानगरपािलके या सन २०१७-२०१८ या अंदाजप काम ये क े य 
कायालयाकड ल व ुत वषयक कामांना तरतूद कमी पडत अस याने तावात 
नमूद माणे र कम पये ९,८५,०००/- तरतूद चे वभागांतगत वग करण करणसे
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१३)  सह शहर अिभयंता व ुत ( व/या)ं यांनी द.२२/०९/२०१७ चे तावा वये व ुत 
मु यलया अंतगत  दूरसंचार वभागामाफत गतवष  व वध कामासाठ   िन वदा 
माग व यात आले या असून सदर कामाक रता तावात नमुद माण े 

वभागाअंतगत र. .१०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) वग करण करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालया या काय े ातील पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालयामाफत 50 नग ता पुर या व पात 
पोटबल टॉयलेट पुर वणेचे कामासाठ  कोटेशन नोट स .२/२०१७-१८ अ वये िस द 
क न दरप क माग व यात आले होते. मे. बी.एस.एम. एंटर ायजेस यांनी द. 

२५/०७/२०१७ रोजीचे दरप क दलेला दर र. .३०००/- (अ र  र. .तीन हजार 
फ ) येक  एक (१) शौचालय िसट हे दलेले दर हे लघु म दर आहे. यामुळे
कोटेशन वीकृती द.२६/०७/२०१७ चे अ वय े  म.ेबी.एस.एम. एंटर ायजेस 

द.26/07/2017 या प ा वय े र. .३०००/- पे ा कमी करता येणार नाह  अस ेप
दल े असून तुत दरान े येक  एक (१) शौचालय िसट माणे एक 
म ह याकर ता मा य करणेत आलेला असून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण
वभागाकड ल माहे  स टबर २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१७८/२०१७ द. १८.१०.२०१७ अ वये पाठ वलेला
अहवाल अवलोकन करण.े  

वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील ०२.१०.२०१७  ते द.०८.१०.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लखेा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१८०/२०१७ द.१८.१०.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कायशाळा वभागाकड ल वाहन दु ती कामा या 
ठे यातील वाढ व खचास ब गटा क रता िन वदा नो टस .२/२०१५-१६ िन वदा 
र. .५५,००,०००/-( ितवष ) व क गट भाग १ क रता िन वदा नो टस .३/२०१५-
१६ क गट भाग २ क रता िन वदा र. .३६,५०,०००/- ( ितवष ) या माणे िन वदा 
िस द क न ३ वषाक रता दर ा  करणेत आले होते याम ये ब गटाक रता म.े 

शामराव गॅरेज यांचे िन वदा रकमे पे ा २०.५२% कमी तर क गट भाग एक 
क रता म.े शामराव गॅरेज यांचे िन वदा रकम ेपे ा १८% कमी व क गट भाग २ 
क रता म.े ी बालाजी गॅरेज यांचे िन वदा रकमे पे ा ७% कमी असे दर ा  झाले 
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होते. तावात नमूद सव कारणामंुळे ठे या या कामा या थम वषात िन वदा 
मंजूर रकमेरपे ा वाहनां या दु ती खचात ब गटाम ये र. .४४,००,०००/- व क 
गट भाग १ म ये र. .२१,००,०००/- व क गट भाग २ म ये र. .१,०७,००,०००/-
इतका वाढ व खच झालेला आहे तसेच ठे या या कामा या तीय वषात ब 
गटाम ये र. .४६,००,०००/- क गट भाग १ म ये र. .७६,००,०००/- व क गट 
भाग २ म ये र. .१,९०,००,०००/- इतका वाढ व खच झालेला आहे. सदरचा खच हा 
मंजूर िन वदा दरानुसार झालेला अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .१८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत िचखली से १७ व १९ येथे बांधणेत येत
असले या घरकुल या गृह क पाचे सुधा रत नकाश े पं. िचं. नवनगर वकास
ािधकरणान े द.१९/०५/२०१७ रोजी मंजुर केलेल ेआहेत. सदर नकाशा मधील (१) 

टाऊनहॉल+लाय र   (२) हे थसटर (३) भाजी मंडई क रताचे सु वधा भुखंडावर
इमारत बांधणेकामी मनपाचे मे.लँडमाक  डजाईन ुप यांची आ कटे ट व क प
स लागार हणून नेमणूक केलेली आहे. यांनी सदर इमारतीचे नकाश े बांधकाम
परवानगी कर ता पं.िचं. नवनगर वकास ािधकरण यांचेकडे सादर केलेल ेआहेत
सदर इमारतीचे बांधकाम परवानगी क रता ािधकरणान े द.१७/१०/२०१७ प ा वये

तावात नमूद माण ेशु क भरण े वषयी कळ वलेल ेआहे. यातील १% बांधकाम
उपकर र कम महानगरपािलके माफत शासनाकडे भरणेत येणार अस यान े इतर
र कमा वकास शु क, बांधकाम सुर ा र कम व बांधकाम परवानगी शु क भरणे
आव यक आहे यांची एक त र कम (२८८६०५०+२३९११०+२३९१२) पये
३१,४९,०७२/- पं.िचं. नवनगर वकास ािधकरण यांना अदा करणसे 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/१५४०/२०१७  

दनांक -  १८/१०/२०१७ 
 

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

 


