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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५७२/२०१८ 
दनांक - ०७/०४/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ११/०४/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

११/०४/२०१८ रोजी द ुपार 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 – ५८ 
दनांक - ११/०४/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
११/०४/२०१८ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

वषय .१)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६८/१-२०१७-१८ देहू आळंद  र यावर ल 
व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे चर पुववत करणकेामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .९३,३७,०६४/- (अ र  र. . या णव लाख सदोतीस 
हजार चौस  फ ) पे ा १७.२७% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ३०.५०% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .७७,२४,५५३/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .२)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२३-२०१७/१८ मधील अ. .७ 
अ वये मनपा मु यालयात उव रत सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणेकामी मे. वैभव 
इंटर ायजेस िन.र. .२८,००,७०९/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे नऊ फ ) 
पे ा ३.३५% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४६/३२/२०१७-१८ अ वये भाग .१० 
तुळजाईव ती व ववेकनगर म ये पे ह ंग लॉक, गटस. र ते दुभाजक, फुटपाथ व 
मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी M/s.D.S.Kulkarni 

िन.र. .४६,२०,४८६/-(अ र  र. .शेहेचाळ स लाख वीस हजार चारशे शहाऐंशी 
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फ ) पे ा ११.११% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४१,०७,१५०/- 
पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 

वषय .४) महारा  वधानमंडळ सिचवालय अंदाज सिमती दनांक २३ ते २४/११/२०१७ 
कालावधीत पणुे दौ-याकामी ज हािधकार  कायालय यांचे आदेशा वये          
मे. कारलीं स ॅ ह स, पुणे यांचेकडून वाहनांची यव था करणेत आली होती. 
सदर दौ-याक रता पंपर  िचचंवड मनपा या वा यास आलेली र. .१,०५,०००/- 
(अ र  र. . एक लाख पाच हजार फ ) मे. कारलीं स ॅ ह स, पुणे यांना अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 

वषय .५) मे. ी भ  एंटर ायजेस, िचखली ािधकरण, पुण-े१९ यांना २६ जानेवार  २०१७ 
जास ाक दनािनिम  एकूण ९,३६३  ब क टांचा पुरवठा केलेचे बल .८५,११०/- 

(अ र  र. .पं याऐंशी हजार एकशे दहा फ ) यांना अदा केले अस याने 
सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण ेतसेच १५ ऑग ट २०१७ वातं य 
दनािनिम  व ा याना खाऊ हणून ब क टांचे वाटप करणेकामी आगावू 
घेतले या र. .८६,११९/-(अ र  र. . शहाऐंशी हजार एकशे एकोणीस फ )चा 
हशोब पुण होत अस याने याचे समायोजन करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .६)  यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ता वत पद यु र सं थेकर ता नेमणुक 
केले या अ यापकांपैक  या अ यापकांनी खाजगी यवसाय क न अ यापनाचे 
कामकाज कर याचा वक प वकारलेला आहे यांना पे केलनुसार एन.पी.ए.भ ा 
वगळून उव रत र कम मानधन हणुन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७) पंपर  िचंचवड मनपा या कायशाळा वभागातील कायकार  अिभयंता या पदास 

कामांची बल मंजूर कर याबाबत मा. थायी सिमती कड ल ठराव .१९३८१ 
द.२३/१२/२०१६ नुसार द.१८/०१/२०१७ या आदेशा वये र. .२,००,०००/- (अ र  
र. . दोन लाख फ ) मयादा पयत व ीय अिधकार दान करणेत आलेले आहे. 
तथा प कायशाळा वभागाकड ल व ीय कामकाजात सुसू ता, सुरळ तपणा व 
सहजता येणेकामी तसेच कामकाजाचा जलद गतीने िनपटारा होणेकर ता सदर 
पदाची कामाची बले मंजूर करावयाची व ीय अिधकार मयादा र. .१०,००,०००/- 
(अ र  र. . दहा लाख फ ) पयत करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .८)  माहे ऑग ट २०१७ पासुन माहे नो हबर २०१७ अखेर पयत सोबत जोडले या याद  
माण े व वध काय मांकर ता तसेच डा पधकर ता ता पुर या व पात 
वनी ेपन व काश यव था करणेची कामे क न घे यात आलेली आहेत. सदर 

कामाचा खच र. .९,५८,६६४/- अदा करणे बाबत मे. मुत  मंडप पकर ए ड 
इले क स यांनी द.२८/११/२०१७ चे प ानुसार कळ वले आहे. सदरची कामे 
क न घेणे आव यक असलेने ती क न घेणेत आलेली आहेत व सदर कामाचा खच 
र. .९,५८,६६४/- (अ र  र. . नऊ लाख आ ठाव ण हजार सहाशे चौस  फ ) 
मंजुर दर ०.९%  कमी दराने र. .९,५०,०३६/- मे. मुत  मंडप पकर ए ड 
इले क स यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .९) ड े य कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणकेामी 
द.१५/१०/२०१६ रोजी करणेत आलेला िसलबंद मुळ करारना यातील अट  शत  
कायम ठेवून द.०१/०४/२०१८ ते द.३०/६/२०१८ अखेर अथवा िन वदा कायवाह  
पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  यापकै  थम येणा-या कालावधी पयत मे. 
जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव यांनी भोसर  कचरा थानातंर क ासाठ  ित दन 
ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह  र. .४,२५०/- व मोशी कचरा 

डोपोसाठ  ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह 
र. .४,४५०/- या दराने एकुण १२ टपर/ क वाहने पुर वणेस मा यता देणेबाबत  व 
याकामी अंदाजीत अपे ीत खच र. .४९,६६,२००/-(अ र  र. . एकोणप नास लाख 
सहास  हजार दोनशे फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०)  शेवाळेवाड  ामपंचायत तफ सरपंच व इतर अजदार व द पंपर िचंचवड 
महानगरपािलका या अज न.ं३७/२०१६ करणी रा ीय हर त लवाद, प म वभाग, 

पुणे यांचे समोर द.१६/१२/२०१६ रोजी सुनावणी झाली. यावेळेस मा. रा ीय हर त 
लवादाने, “शेवाळेवाड  ामपंचायतीस पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने १०,००० 
िलटर मते या पा या या दैनं दन १० टॅकर स पुढ ल आदेश होईपयत 
पुर वणेकामी” आदेश दले आहेत. या बाबतची कायवाह  वर त करणेची आहे. 
शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह बाहेर असलेने ह बाहेर ल 
कामासाठ  तसेच याकामापोट  येणा-या खचासाठ  मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता आव यक आहे. सदरबाबत कालावधी िन त नस याने तुतास सहा म हने 
कालावधी गृह त ध न तसेच तातड ने कायवाह  करणेची असलेने “जल े  
.ड/१३ दापोड  प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून सदर काम 
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क न घेणे आव यक आहे. तसेच सदर कामास र कम .४०,००,०००/- ची 
सुधार त शासक य मा यता मा.महापािलका सभा द.०५/०२/२०१८, ठराव .१३५ 
नुसार मा यता िमळाली आहे.   तर  महापािलका सभा द.०५/०२/२०१८, ठराव .१३५ 

नुसार मंजूर  िमळाले या उपरो  शासक य मा यतेस अनुस न  “जल े  .ड/१३ 

दापोड  प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे”  याकामातून वषयांक त कामासाठ  

येणा-या खच र कम .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११) 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 .१२)  िन वदा सूचना मांक १८/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदा धारक मे. मोनाच 
टे नोलॉजीज (पुण)े ा. िल. यांना पुढ ल एक वषा कर ता पंपर  िचंचवड मनपाचे 
स हर, फायरवॉल व आव यक संगणक यं णा देखभाल दु ती करणे कामकाज 
दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या 
र. .४८,५१,०००/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख एकाव न हजार फ ) (सव 
करांसाह त) अंदाजप क य दारपे ा ३९.०७% ने कमी चे दरास व या अनुषगंाने 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१३)  Software Technology Parks of India, हंजवड , पुणे येथे म.न.पा.चे Primary Data 

Centre द.४/०४/२०१८ पासुन पुढ ल एक म हने कालावधीसाठ  पूव चे 
करारना यातील अट शत  नुसार  काया वत ठेव याकामी येणा-या र. .१,९१,३३३/-
(अ र  र. .एक लाख ए या णव हजार तीनशे तेहतीस फ ) अिधक टॅ स इत या 
खचास व पुढ ल एक म हना मुदतवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४) पपंर  िचंचवड शहरा या ४० ट के भागाला २४X७ पाणीपुरवठा करणे या 
योजनेअंतगत मौजे मोशी, खा देशनगर येथे पा याची पाईप लाईन टाक याचे काम 

ठेकेदारामाफत कर यात येत आहे. सदर लाईन टाकताना एचपीसीएलची पे ोल 

लाईन म ये आलेली आहे. सदर पे ोल लाईन Cross कर यासाठ  परवानगी 
िमळ याबाबत एचपीसीएलकडे प यवहार कर यात आलेला आहे. एचपीसीएल या 
अिधका-यांनी सम  जागेवर येऊन पाहणी केलेली आहे. तसेच सदर पे ोल लाईन 

ॉिसंग कर याकामी र. .18,000/- इतके शु क भर याबाबत कळ वलेले होते. 
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सदरची र कम एचपीसीएलकडे जमा कर यात आलेली आहे. तदनतंर 
एचपीसीएलने सदर ठकाणी पा याची लाईन ॉिसंग करताना पे ोल लाईनचा 
र. .2.50 कोट  इत या र कमेचा वमा काढ याबाबत मेल ारे कळ वले आहे. 
यासाठ  व वध इ शुर स कंप यांकडून दर माग वले असता द यू इं डया 

ए योर स कंपनी िल. यांनी र. .94,548/- नँशनल इ शुर स कंपनी यांनी 
र. .59,444/- व युनायटेड इं डया इ शुर स कंपनी िल. यांनी र. .58,007/- इतका 
िमयम कळ वला आहे. सदर ठकाणी टाक यासाठ  पे ोल लाईन ॉस करणे 

आव यक अस याने सदर मीयमची र कम भरणे गरजेचे आहे. सदर या खचास 
मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक आहे. तथा प सदरचे काम तातड चे 
अस याने र. .58,007/- (अ र  र. .अ ठाव ण हजार सात फ ) इतक  र कम 

िमयम पोट  युनायटेड इं डया इ शुर स कंपनी िल. यांना अदा कर यात आलेली 
आहे. तर  युनायटेड इं डया इ शुर स कंपनी िल. यांना िमयम पोट  अदा केले या 
र. .58,007/- इत या र कमे या मा यतेकामी वषय अवलोकन करण.े 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. . एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  

तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६ कोट , व वध कारचे पासेस 

र. .२३ कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला 
आहे. सदर र कमेतून तीमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  

र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) फ  

माहे ए ल २०१८ ते फे ुवार  २०१९ अखेर ११ म हने अ ीम व पात अदा कर यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे च-होली 
येथील न वन स.नं.४०८ प,ै ४०९ पै (आर ण .२/८३) येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  (EWS) घरकुल योजना राब वणेचे काम चाल ूआहे. सदर क पाक रता 
Environmental Clearance घेण ेआव यक आहे. मा. थायी सिमती ठराव .२४३७, 

द.२१/०३/२०१८ अ वये PMAY क पासाठ  पयावरण स लागार हणून मे. ीन 
सकल इं. यांची नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदर क पाचे Environmental 

Clearance पयावरण स लागार मे. ीन सकल इं. यांनी पयावरण वभागाकडे 

ऑनलाईन अज सादर केला आहे. पयावरण स लागार यांनी द.०३/०४/२०१८ 
रोजीचे ई-मेल ारे कळ वले माणे Environmental Clearance Scrutiny क रता 
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र. .५,००,०००/- फ  पयावरण वभागाकडे RTGS/NEFT ारे भरणेचे आहे. याचा 
तपिशल खालील माणे.  

Bank Details for RTGS/NEFT 

Account Name: SEIAA/SEAC SECRETARIAT 
Bank Name: State Bank of India 
Bank Account No: 33876812558 
Bank Account Type: Current Account 
Bank Address: 76-A, Rafi Ahmed Kidwai Rd, Gujarati Kelwani Mandal 
School, Matunga Br.Mumbai- 400 015. 
IFSC Code: SBIN0005350 
MICR Code: 400002056 
Email: cao@mpcb.gov.in / account@mpcb.gov.in 

                 तर  क प स लागार यांनी कळ वलेनुसार सदर क पास Environmental  

Clearance िमळणेकामी र. .५,००,०००/- (अ र  र. . पाच लाख फ ) इतक  फ  
RTGS/NEFT ारे SEIAA/SEAC SECRETARIAT यांचेकडे अदा करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१७)  मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .५/२०१७-१८ अ वये मनपा या 
उ ान वभागास भाग .19 मधील ीधरनगर उ ानाम ये ओपन जीम सा ह य 
पुर वणे व बस वणकेामी मे. काळे र  पोटस ् या ठेकेदाराची िन वदा र कम 

.14,72,060/- (अ र  र. .चौदा लाख बाह र हजार साठ फ ) पे ा 44 ट के कमी 
दराची िन वदा मंजुर दराने येणारा खच र कम पये 8,24,354/- माणे काम क न 
घेणेस तसेच िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन काम क न घेणेस व 

य  येणारे खचाचे अवलोकन करणे.             

वषय .१८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला 
व बालक याण योजने अंतगत म हला व बाल-क याण सिमती या 
स मा.नगरसे वका यांचेसाठ  केरळ येथे द.८.४.२०१८ ते द.१३.४.२०१८ या 
कालावधीत अ यास/ िश ण दौरा आयो जत करणेबाबत यांचेक डल दनांक 
३/४/२०१८ या प ा वये कळ वले आहे. सदर दौ-याच आयोजनाकामी आ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेशी सपंक साधला असता यांनी 
द.४/४/२०१८ या प ा वये ित य  रे वे (Two Tire A/C) वासासह र कम 
.५६,३१०/- इतका नमूद केला असून सदर दौ-यासाठ  ५ नगरसद या व आ खल 



8 
 
 

भारतीय थािनक वरा य सं था पुणे यांचेकड ल १ सम वयक या दौ-याम ये 
या या समवेत जाणार आहेत. सबब म हला व बाल क याण सिमती सद यां या 

केरळ अ यास दौ-याचे थेट प दतीने आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 
पुणे यांनी िनयोजन करणे व याकामी एकूण ६ य चे दौ-यासाठ  
र. .३,३७,८६०/- (अ र  र. . तीन लाख सदोतीस हजार आठशे साठ फ ) 
इतका खच अपे त अस याने सदर खचास अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महा मा योितबा फुले व भारतर  
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या वचार व कायाचा चार आ ण सार उप मांतगत 
बोधनपवाचे आयोजन द.११/४/२०१८ ते द.१४/४/२०१८ पयत एकूण ४ दवस 

कर यात येणार आहे. या अनुषंगाने याकामी मा यवर, काय माचे मानधन, 
कलाकारांच े मानधन, प कार, कलाकार, पदािधकार  चहापान, भोजन, आतषबाजी, 
जा हरात खच इ. कामी थेट प दतीने येणारा खच र. .२२,९३,५००/- तसेच या 
यित र  बोधणा मक पु तके, ले स, बॅनर, होड ग,  एल.ई.ड . न, सॅ ड आट, 

मृतीिच ह, काय माचे हड ओ शुट ंग इ. साठ   र. .२,०५,०००/- असा एकूण 
र. .२४,९८,५००/-(अ र  र. . चोवीस लाख अ ठया णव हजार पाचशे फ ) 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/५७२/२०१८  

दनांक - ०७/०४/२०१८ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात  
       वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ह े/ व/जा/३३/२०१८ द.०२/०४/२०१८ वषय .८ चे लगत) 

 
 



10 
 
 

 


