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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
     पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
     मांक - नस/३/का व/६८६/२०१९ 
     दनांक - २९/०६/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – ०३/०७/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०३/०७/२०१९ रोजी दपुार  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,  

                                                         
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

    नगरसिचव 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १२६ 
 
दनांक - ०३/०७/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०३/०७/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
                  दनांक २६/०६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२५)  

               चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

 
वषय .१)    मनपाची वैदुव ती यायामशाळा, पंपळे गुरव ह वैदु समाज बोधन मंडळ, पंपळे गुरव 

यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 
द.१६/११/२०१४ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा ठराव मंजूर झा यानंतर  

आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
               ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२)  मनपाची ी.भैरवनाथ यायामशाळा भोसर  यायामशाळा ह छ पती ी िशवाजी त ण िम  

मंडळ भोसर  ३९ यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर  आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
              ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३)   म.न.पा.ची कै.आनंदाराव लांडगे यायामशाळा  धावडे व ती भोसर  ह  यायामशाळा 

िस दे र युवा ांती िम  मंडळ भोसर  ३९ यांना ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेकामी यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 
              ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .४)   मनपाची कचदेव िसताराम ल ढे वट भ ट  यायामशाळा, भोसर  ह ल ढे तालीम िम  

मंडळ ल ढे आळ  भोसर  यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायाम शाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
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झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

             ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ बजरंगनगर पंपर  
याना सेवाशु क त वावर ११ म हने करारान ेचाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 
द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

             ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  
वषय .६)   मनपाची कै.संजय काळे हे थ लब िनगड  ह यायामशाळा सं ाम पोटस  लब, से.नं.२८, 

ािधकरण यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/-मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

              ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .७)  मनपाची संभाजीनगर यायामशाळा, संभाजीनगर िचंचवड ह साई शारदा म हला  बचत गट, 

िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची 
मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा ठराव मंजूर झा यानंतर  

आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

               ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८)   मनपाची पंपर  कॅ प यायामशाळा, पंपर  ह सुपर िम  मंडळ पंपर  कॅ प यांना सेवाशु क 
त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम शाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ 
रोजी संपु ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून 
मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-मनपाकडून देवून 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

            ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .९)  मनपाची मुंजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर ह गणेश िम  मंडळ, पंपळे  सौदागर 
यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 
द.१०/११/२०१४ रोजी संपु ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  
आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

           ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .१०)   मनपाची शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा, पंपळे गुरव ह वामी समथ ववेकानंद 
िम  मंडळ यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

           ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११)   मनपाची मासुळकर कॉलनी यायाम शाळा पंपर  ह  यायामशाळा ी छ पती िशवाजी 
िम  मंडळ मासुळकर कॉलनी पंपर  यांना ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास यायाम शाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

           ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 वषय .१२)  मनपाची लांडेवाड  भोसर  यायामशाळा ह  यायामशाळा नव महारा  त ण िम  मंडळ लांडेवाड  

भोसर  ३९ यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून 

देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या 
तारखेपासून मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

           ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१३)   महानगरपािलके या कायदा वभागाचे आ थापनेवर अित र  कायदा स लागार अिभनामाचे 
र  पदावर कमचार  िनवड सिमतीने सवानुमत े िशफारस केले माणे ीम. योती अिनल 
पांडे यांची ६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा अनु मे र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस 
हजार फ ) व कायदा अिधकार  अिभनामाचे र  पदावर कमचार  िनवड सिमतीने 
सवानुमत े िशफारस केले माणे ीम.अ नी कृ णानाथ भोसले यांची ६ म हने 
कालावधीसाठ  दरमहा अनु मे र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) एक त 

मानधनावर नेमणूक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

               ( द.०३/०७/२०१९ चे सभते घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/2/2018-19 अ वये भाग .२ मोशी देहु 
आळंद  र ता या बाजू या पर सरातील भागात पे ह ंग लॉक व गटस करणे कामी 
मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .29,42,375/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख बेचाळ स हजार 
तीनशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,39,454/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .26,39,454/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .19,79,854/- + रॉय ट  चाजस 

र. .13,946/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,88,975/- = एकुण र. .22,82,775/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
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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 राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

         ( द.०३/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१५)  पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या सुमारे २२ लाख एवढ  आहे. २ ऑ टोबर २०१४ पासून 
क  शासनाने व छ भारत अिभयान सु  केले आहे. संपुण देशभर  क  शासनामाफत 
व छ स ह ण २०२० राब व यात येणार असुन या ीने नागर कांम ये जनजागृती, 

मा हती व सार होणे आव यक आहे.  यासाठ  म.न.पा.चे सव े ीय कायालयांतगत 
व छता जागृती वषयक घोषवा ये, िच े िभंतीवर रंगवुन घेणे आव यक आहे. म.न.पा.च े

वै क य वभागामाफत दरवष  आरो य वषयक योजना, वै क य – आरो य - पयावरण 

वषयक जागृती तसेच रा ीय काय मांच े भावी अंमलबजावणीसाठ  मह वाच ेचौक, शासक य 

इमारती, व वध गृहरचना सं था यां या िसमािभंती यावर वॉल साईन बोडाचे (िभंत रंग वणे) 
कामकाज िन वदा या राबवुन दे यात येत.े  या अनुषगंाने वै कय वभागामाफत या 
आिथक वषासाठ  िन त कर यात आले या दरानुसार व छ भारत अिभयान अंतगत सदरच े

कामकाज मे.सुरज ऍड हरटाय जंग यांचेकडून क न घेणेत येईल. तसेच मा.आयु  सो. 
यांचेकड ल द.१७/०५/२०१९ रोजीचे मा य तावानुसार सदरचे कामकाज कर यात येणार 

आहे. तसेच उ  कामकाजासाठ  अदंा जत र. .२५,००,०००/- (अ र  र. . पंचवीस लाख फ ) 

इतका खच होणार आहे.  सदर कामकाजासाठ  आरो य वभागाकड ल सन २०१९-२० या आिथक 

वषाकर ता “आरो य वषयक शासक य योजनांची अंमलबजावणी व आरो य वषयक 

जनजागृती” या लेखािशषावर उपल ध असले या तरतद मधुन खच  करणेत येईल. तर  उपरो  

व छ स ह ण २०२० या व छता जागृती वषयक घोषवा ये, िच  े िभंतीवर रंगवुन 

घेण ेकामकाजासाठ  मे.सुरज ऍड हरटाय जंग यांच े माफत क न घेणेकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१६) इ े ीय कायालयाकड ल सन २०१९-२० “हॉटेलवे ट वाहतूक खच” लेखािशषावर 
र. .११,५०,०००/- इतक  तरतूद िश लक असून अ ाप सदरची तरतूद खच  पडलेली नाह . 
“हॉटेलवे ट वाहतूक खच” या लेखािशषामधून औ णक धुर कणासाठ  वाहन भा यानी घेण े

या लेखािशषावर र. .७,००,०००/- (अ र  र. .सात लाख फ ) वग करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१७) डॉ.अिमत वाघ यांची सहा यक ा यापक(सवसाधारण श यिचक सा) या पदावर 

र. .१५६००-३९१०० ेड प-े६००० नुसार येणारे र. .६९,८८५/- या एक त मानधनावर 
द.६/३/२०१९ पासून पुढ ल ६ म ह याकर ता हणजेच द.५/९/२०१९ पयत आदेश 
.वायसीएमच/८ड/का व/२४९/१९ द.२४/०५/२०१९ अ वये िनयु  करणेत आलेली 

अलसेने काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८)  थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे र त,े 

पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक व इमारती 
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यांचे कामाक रतािन. नो. . २२/१/२०१७-१८ अ वयेExpression of Interest  ची िन वदा 
िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा -१ म ये एकूण २५ इ छुक 

स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा -२ म ये मे. कावेर  ोजे ट 
मॅनेजमट क सं टट यांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे. कावेर  
ोजे ट मॅनेजमट क सं टट स लागार यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामाचे 

वगवार माणे १ ते ४ ेणीम ये प - अ (र त,े पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर 
थाप य वषयक कामे – स लागार ेणी -३) व प - ब (पूल, काय वॉक व इमारती – 

स लागार ेणी- ३)या माण े प - अ व ब तयार करणेत आले आहे. ट पा -२ मधील 
प - अ व ब माण ेमे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क सं टट  स लागार यांना पॅनेलवर 

घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१९) थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणा-या 
इमारतबांधकाम, लँड के पंग, इं ट रयर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामाक रता 
िन.नो. .२४/०१-२०१७/१८ अ वये Expression of Interest ची िन वदा िस  कर यात 
आली होती, यास अनुस न ट पा १म ये एकूण ३७  वट पा २ म ये एकूण १० इ छुक 
स लागारांना सहभागी क न घे यात आलेले आहे.ट पा तीन म ये उव रत पैक  ०१ 
वा तु वशारद यांचे कामाची वगवार माणे प  अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे ०१  
वा तु वशारद) ेणी IV, प  ब (लँड के पंग वषयककामे ०१ वा तु वशारद) ेणी IV व 
प क (इंटे रयर डझाइिनंग वषयक कामे ०१ वा तु वशारद) ेणी IV या माणे प  अ, 

ब व क तयार कर यात आल ेआहे. ट पा तीन मधील प  अ ब व क माणे एकूण एक 

वा तु वशारद मे.सृ ी डझाइनर यांची पॅनेलम ये ेणी IV म ये नेमणूक करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२०)  मौजे रहाटणी येथील स.नं.९९ पैक , १०१ पैक , १०२ पैक  व १०८ पैक  मधुन पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील  मंजूर वकास आराख यातील १८.०० मी. ं द चा र ता ता वत आहे. 
सदरचा र ता हा काळेवाड  मु य र ता ते बीआरट  कॉर डॉर .४ याना जोडणारा 
मह वाचा र ता आहे. तसेच स.नं.९९ प,ै १०१ प,ै १०२ पै. व १०८ पैक  मधील १८.०० मी. 
र याचे काम हे थाप य वभागामाफत हाती घे यात येणार आहे. या र याचे े ातील 
सुमारे १५० मी. चा भाग अ वकिसत आहे. सदर भागात राहती घरे असुन स थतीत 
बािधत िमळकतधारक ी.पोपट गणपत सु डे व इतर यांचे दाखल तावानुसार बािधत 
िमळकतधारकांनी १८.०० मी. ं द र याने बािधत जागा महानगरपािलके या ता यात प  
ब नुसार देवुन खाजगी वाटाघाट ने मोबदला िमळणेसाठ  ताव दाखल केलेले आहेत. 
अजदार ी. पोपट गणपत सु डे व इतर यांनी आिथक प र थती नस यामुळे सरकार  मोजणी 
करणे श य होणार नाह  असे बािधत िमळकतधारक ी.पोपट गणपत सु डे व इतर यांचे 
दाखल तावाम ये नमूद केले आहे. तसेच यांना महानगरपािलकेकडून िमळणा-या देय 

मोबद यातून सदर र कमेतून मोजणीची र कम वळती क न यावी अशी वनंती केली आहे. 

सदर नाग रकांची प र थती साधारण अस याने ते मोजणी क  शकत नाह त. यामुळे 

महानगरपािलकेने सदर ठकाणची शासक य मोजणी क न व सदरची र कम मनपाकडे 

नाग रकांना जागेपोट  देय असणा-या र कमेतून वसूल कर यास मा.आयु  यांचा 
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द.०४/०६/२०१९ रोजी या मा य ताव अ वये मा यता दली आहे. यानुसार स.नं.९९ पैक , 

१०१ पैक , १०२ पैक  व १०८ पैक  मधील १८.०० मी. ं द र याची अजदारांनी केले या अजानुसार 
व सोबत जोडले या ७।१२ उता-यानुसार नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी शासक य 

मोजणीची र कम स.नं.९९ पैक , १०१ पैक , १०२ पैक  व १०८ पैक  कर ता तातड  मोजणी फ  

र. .४,४६,०००/- प  .९०५, द.१७।०६।२०१९ अ वये कळ वली आहे. यामुळे मनपास मोजणी 
क रता ४,४६,०००/- एवढ  र कम (तातड  मोजणी फ ) मोजणी करणेसाठ  नगरभूमापन 

कायालयास अदा करण े आव यक आहे. तर  सदर या शासक य मोजणीस येणा-या र. . 

४,४६,०००/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२१) नगररचना वभागा या कायालयीन कामाकाजासाठ  म हं ा अँ ड म हं ा या कंपनीचे Model- 

Bolero SLE power Plus 2WD हे चारचाक  वाहन थेट प दतीन ेकरारनामा न करता खरेद  
कर यास व यास येणा-या य  खचास र. .६,४५,०४०/-(अ र  र. .सहा लाख 
पंचेचाळ स हजार चाळ स फ ) यास वशेष बाब हणून खरेद स मा यता देणेस व वाढ व 
र. .४९,५९९/-(अ र  र. .एकोणप नास हजार पाचशे न या णव फ ) आगाऊ अदा 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा बोिधनी व ालयातील व ा याना भोजन 
पुर वणेबाबत ई. िन वदा नोट स .०१/२०१६-१७ डा बोिधनी व ालयातील व ा याना 
भोजन पुर वणेबाबतच े कामाची  मुदत द.३०/०६/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने 

तुत कामासाठ  िन वदा सूचना .०१/२०१६-१७ अ वये ित ताट र. .५७.५७ या दरानेच 
पुढ ल नवीन िन वदा या होत नाह  तोपयत अथवा मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासून 
०६ म हने या दो ह  पैक  जे थम होईल यानुसार म.ेसाई सेवा केटरस, िचंचवड पुण े१९ 
यांना मुदतवाढ देणेस मा.अित.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. सदर मुदतवाढ च े

कामास ितमाह सरासर  र. .३,००,०००/- या माणे अंदाजे ०६ म हने क रता 
र. .१८,००,०००/- (अ र  र. .आठरा लाख फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) सकाळ िमड या ा.िल. यांनी ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते ७ वी या व ा याना गतवष  
माणे या शै णक वष सन २०१९-२० म ये सकाळ एनआयई उप म राब वणेकामी व 

सदर खचास शास कय मा यता घेणेकामी ताव सादर करणेत येत आहे. सदरचा 
उप म थेट प दतीने करारनामा न करता यापूव  केला असून या वष ह  करारनामा न 
करता थेट प दतीने करावा लागणार आहे. या मा यमातून व ा याना आयकाड, िग ट 
कट, इतर उप म व सकाळ एनआयई अंक दरमहा दोन वेळा शाळेत वाटप करणेत येणार 
आहे. याकामी ७५०० व ाथ  सं या माणे र. .१००/- ित व ाथ  सभासद सं या 
या माणे र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ ) इतका खच येणार 
आहे. या माण ेसदरचा खच वभागाचे अंदाजप क सन २०१९-२० म ये व ा यासाठ  
वयंअ ययन साधन ेया लेखािशषाव न खच करता येणार अस याने सदर खचास मा यता 

देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .२४)   भाग .९ मधील िशव शाहू उ ानातील मोक या जागेत ज नॅिशयम हॉल बांधणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेसाठ , उ ानाचे आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ.कामे 
मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांनी मा य केलेले दरानुसार थाप य वषयक कामासाठ  
१.९५% व हॉट क चर वषयक कामासाठ  ०.९३% दराने काम करणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२५) े ीय कायालय तरावर फ  भाजी मंडई, यापार  गाळे, वाहनतळ, उपहारगृह, सां कृितक 
हॉल, वरंगुळा क , मैदान इ याद  थेट प दतीने ११ म हने कालावधीसाठ  वतर त 
करणेबाबतचे धोरण मा.आयु  सो. यांचेकड ल प रप क .भू ज/१/का व/१५६/२०१३ 
द.२०/४/२०१३ अ वये िन त करणेत आलेले आहे,तथापी मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.५३९ द.२१/०६/२०१७ अ वये मनपा या िमळकती ११ म हने कराराने भा याने द या 

जातात, यांची करारना याची मुदत संप यानंतर मुदतवाढ न देता टडर ंग करावे व 
मुदतवाढ चे वषय थायी सिमतीपुढे आणू नय,े यापुढे थायी सिमतीकडून मुदतवाढ दली 
जाणार नाह  असे नमूद केलेले आहे याबाबत मा.सहा यक आयु  भूिम आ ण जंदगी यांचे 
कायालयाशी दनांक ०१/०७/२०१७ पासून वारंवार याबाबत कायवाह  करणेबाबत कळ वले 
होते यास अनुस न प  मांक भुिम/०२/का व/११०/२०१९ दनांक ०५/०३/२०१९ 
अ वये मुदत संपले या कालावधीपासून ितवष १२.५% भाडेवाढ करणेत येऊन पुढ ल 
मुदतवाढ देणेकामी फ े ीय कायालय, भूिम आ ण जंदगी वभागामाफत कायवाह  करावी 
असे कळ वले आहे. पुणे ज हा म यवत  सहकार  बँक मया दत, पुणे यांचेकड ल मागणी 
प ानुसार यांच े वापरातील मौजे िचखली येथील महानगरपािलका शाळा इमारतीमधील 
गाळा .३,४,५ व ६ (तळमजला) द.०१/०१/२०१८ ते ३०/११/२०१८ यापूव चे भाडे 
ितमहा र. .२८,४३१/- म ये १२.५% भाडेवाढ करणेत येऊन िन त मािसक भाडे 

र. .३१,९८५/- (पुणा कत क न) एकुण ११ म ह यांचे भाडे र. .३,५१,८३५/- अिधक क  
व रा य शासन व तु आ ण सेवा कर १८% र. .६३,३३८/- एकुण र. .४,१५,१७३/- तसेच 
०१/१२/२०१८ ते ३१/१०/२०१९ यापुव चे वह त ितमहा भाडे र. .३१,९८५/- म ये १२.५% 
वाढ करणेत येऊन िन त मािसक भाडे र. .३५,९८३/- भाडे आकारणीनुसार एकुण ११ 
म ह यांचे भाडे र. .३,९५,८१३/- अिधक क  व रा य शासन व तु आ ण सेवा कर १८% 
र. .७१,२३६/- एकुण र. .४,६७,०४९/- असे एकुण २२ म हने कालावधीचे भाडे 
र. .७,४७,६४८/- अिधक अनामत (४ म ह यांचे भाडे) र. .१,४३,९३२/- मधुन यापुव ची 
अनामत र. . १,१३,७२४/- वजा जाता उवर त फरक र. .३०,२०८/-एकुण र. .९,१२,४३०/- 
वतं  चेक ारे इकड ल कायालयास वर त जमा करणेत यावी, तदनंतर भाडे करारासंदभात 

कायवाह  ता वत करणेत येईल असे कळ वल ेहोत,े याअनुषंगाने पुणे ज हा म यवत  
सहकार  बँक मया दत यांनी सामा य पावती .B३५ द.३१/०३/२०१९ अ वये 
र. .४,१५,१७३/- सामा य पावती .B३३ द.३१/०३/२०१९ अ वये र. .४,६७,०४९/- आ ण 
सामा य पावती .B३४ द.३१/०३/२०१९ अ वये र. .३०,२०८/- असे एकुण 
र. .९,१२,४३०/- वतं  चेक ारे महापािलका कोषागारात जमा केलेले आहेत. तर  पुणे 
ज हा म यवत  सहकार  बँक मया दत, पुण,े मु य कचेर , ४ ब, बी.ज.ेरोड, पुणे ४११००१ 
यांनी मनपाने वह त केलेली र कम महापािलका कोषागारात जमा केलेली अस यामुळे पुणे 
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ज हा म यवत  सहकार  बँक मया दत, िचखली शाखेचे वापरासाठ  मौजे िचखली येथील 
महानगरपािलका शाळा इमारतीमधील गाळा .३,४,५ व ६ (तळमजला) द.०१/०१/२०१८ 
ते ३०/११/२०१८ (११ म हने) आ ण द.०१/१२/२०१८ ते ३१/१०/२०१९ (११ म हने) या 
कालावधीकर ता ली ह अँ ड लायसे सने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२६)  मनपा या ‘ड’ े ीय कायालयांतगत न याने होणा  या व वध वदुयत वषयक कामे करणे 
आव यक आहे. मनपा या ‘ड’ े ीय कायालयांतगत स या नवीन र याचे नूतनीकरण व 
व तार करण करणेची एकुण १० कामे चालू असुन २० कामे ता वत आहेत. स या 
बी.आर.ट . थाप य वभागामाफत बी.आर.ट .एस. क र ड र .३ वाकड येथील पुण े - 
बगलोर महामागावर ल पुलापासून हंजवड  ह पयत र ता वकिसत करणेकामाची िन वदा 
िस  केलेली असुन कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. मे.वै णवी क स टंट यांनी पुव  

थाप य व वदुयत या एक त कामासाठ  मे.इ ा कंग यांचे समवेत व ुत वषयक 

कामासाठ  स लागार हणुन काम केलेचे प  सादर केलेल ेआहे. मनपा या स लागार नािमका 
सुची म ये मे.वै णवी क स टंट यांचा समावेश आहे. याक रता याच ेफ  अदायगी मा. थायी 
सिमती सभा यांचे कड ल ठराव .४३२१ दनांक ०५/०२/२०१९ नुसार करणेत येणार अस यास 
यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/01/2018-2019 अ वये भाग .8 मधील 
से. .१ भूखंड .१ मधील केट ंग ॅकची उवर त कामे करणेकामी म.ेड .ड . क शन 
िन.र. .1,51,27,647/- (अ र  र. .एक कोट  एकाव न लाख स ावीस हजार सहाशे 
स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,48,72,641/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,48,72,641/- पे ा 13.99% कमी हणजेच र. .1,27,91,959/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,96,456/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,550/-=एकुण र. .1,30,46,965/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 94/02/2018-2019 अ वये भाग .26 वाकड 
पंपळे िनलख रोड लगतची जागा येथे िलिनअर गाडन वकिसत करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .1,66,54,311/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख चोप न 
हजार तीनशे अकरा फ ) मधनु रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,61,37,945/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,61,37,945/- पे ा 19.00% कमी हणजेच र. .1,30,71,735/- + रॉय ट  
चाजस र. .3,68,155/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- = एकुण र. .1,35,88,100/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 



10 
 

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 राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२९) मनपा या इ े ीय कायालयांतगत भोसर  गावठाण भाग .७ मधील अंकुशराव लांडगे 
े ागृहासाठ  स  प र थतीत म.रा. व. व.कंपनीकडुन होणार उ चदाब वीजपुरवठा 

एम.आय.ड .सी. फडरव न जोडणेत आलेला आहे. सा ाह क सु ट  गु वार  म.रा. व. व. 
कंपनीकडुन सदर फडर वांरवार बंद करणेत येत े ागृहाचे चालनाम ये अडथळे िनमाण 
होऊन नागर क/ े कांची गैरसोय होते. यामुळे रह वासी प रसरासाठ  असले या उ चदाब 
फडरव न अित र  फडरने उ चदाब वीजपुरवठा घेणेचे िनयोजन आहे. यामुळे अखंड त 
वीजपुरवठा िमळणे श य होणार आहे. सदरकामी करावयाचे आव यक काम 
म.रा. व. व.कंपनीशी संबधीत अस याने कंपनीस कळ वले असता यांचेकड ल मंजुर 
अंदाजप कानुसार (SE/GKUC/1.3%/Bhosari/19-20/16/02624,   Dt 29/05/2019) 

अंदाजप क य र कमे या १.३% पयवे क य शु क र. .२५,८८३/- (अ र  र. .पंचवीस 
हजार आठशे याऐंशी फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३०) मा.आयु  सो, यांचेकड ल आदेश . शा २/का व/४६०/२०१७ द.०७/०८/२०१७ अ वये 
भाग सिम याची रचना पुनरचना झालेली आहे. यानुसार  न वन भाग रचनेनुसार ग 
े ीय कायालयाची द.०९/०८/२०१७ रोजी अ त वात आले आहे. यानुसार ‘ब’ े ीय 

कायालयातील जुने भाग .४९,५०,५१ यांचा “ग” े ीय कायालयामधील न वन . .२३ 
व २४ म ये व ड े ीय कायालयातील जुने भाग .५२,५३,५४,५५ यांचा “ग” े ीय 
कायालयामधील न वन . .२१ व २७ म ये समावेश झालेला आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, ग े ीय आरो य कायालया या काय े ातील भाग मांक २१,२३,२४ व 
२७ मधील दैनं दन घरोघरचा कचरा, कंु यामधील कचरा, सावजिनक ठकाणी साठणारा 
कचरा, गटस या कडेचे कचरा ढग, मोक या जागेतील कचरा ढग दैनं दन उचलुन 

महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या कामासाठ  ‘ब’ े य आरो य 
कायालयाकड ल ठेकेदार म.ेजय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यांना ित दन ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  कचरा थाणांतरण क  येथे कचरा खाली कर यासाठ  
ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४९००/- या दराने आदेश 
.ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ अ वये आदेश दे यात आलेले आहे. तर  

‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां या आदेशाची 
मुदत द.३१/१२/१७ रोजी संपु ात आलेली होती. सदर कामकाजास, ‘ब’ े य आरो य 
कायालयाकड ल प  .१) ब ेआ/५/का व/८१० /२०१७ द.०८/१२/२०१७ व २) 
ब ेआ/५/का व/८३२/२०१७ द.१६/१२/२०१७ नुसार कचरा उचलणे व वाहतुक 
करणेसाठ  मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यांना ग े ीय कायालयामाफत कामकाजाची 
मुदतवाढ घे यात येऊन आप या स ावर कामकाज कर यात यावेत अस ेकळ वलेले आहे. 
द.०९/०८/२०१७ रोजी पासुन ६ े ीय कायालया ऐवजी ०८ े ीय कायालयाची िनिमती 
झा याने ब े ीय कायालयाकड ल ०३ क/ टपर वाहने व ड े ीय कायालयाकड ल ०४ 
क/ टपर वाहने असे एकुण ०७ वाहने मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां यामाफत 
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पुर व यात आलेल ेआहे. मा. थायी सिमतीची सदर सं थे या कामास व होणा-या खचाची 
प हली मुदतवाढ द.१/१/१८ ते ३१/३/१८ व दुसर  मुदतवाढ द.१/४/१८ ते ३०/६/१८ व 

ितसर  मुदतवाढ द.०१/०७/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ व चौथी मुदतवाढ द.१/१/२०१९ त े

३१/३/२०१९ अखेर मा यता घे यात आलेली आहे.  तथा प कचरा उचलणे व वाहतुक 
करणे कामकाज हे अ याव यक सेवेचे असून, मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर   यांना या 
कामासाठ  टपर क ७.५ मे.टन मता असणारे ित दन, ित वाहनावर दोन खेपांसाठ  
एक वाहन चालक + चार मजूर + इंधनासह एकुण ०७ वाहने भाडे त वावर पुर व यासाठ  
द.०१/०४/२०१९ ते ३०/०४/२०१९ अखेर अथवा न वन काम सु  होईपयत मुदतवाढ 
िमळावी तसेच सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. .२५,००,०००/- (अ र  
र. .पंचवीस लाख फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३१) पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक िश ण वभागाअंतगत मराठ मा यमा या १८ 
मा यिमक व ालये व ऊद ु मा यमाची ०६ व ालये  कायरत आहेत. या व ालयांमधून 
गतवष  ८१७२ व ाथ  िश ण घेत होते. मा यिमक व ालयाचा इ.१० वी चा सरासर  
िनकाल व ा याना दे यात आलेली ब से व नैसिगक वाढ या त वावर व ाथ  व तुकड  

सं येत वाढ होत असते.स या व ाथ  व तुकड  सं येनुसार काह  वषयांच े िश क तसेच 
सेवािनवृ ी, वे छािनवृ ी इ याद  कारणा तव िश क कमी पडत आहेत.या तव आव यक 
ते वषयांिनहाय िश क नेमणुका करणे आव यक आहे. तथा प मु या यापक यांनी 
वेळोवेळ  केले या िश क मागणी तव मनपा मा यिमक व ालयातील इ.८ वी ते १० वी या 
व ा याच े शै णक नुकसान होऊ नये हणून शासन िनणय .एस.एस.एन.२१०३(११३/०३) 
मािश-२ द.२७/११/२००६  नुसार मनपा मा यिमक व ालयात ित ५४/- तािसके माणे  दर 

आहे. गतवष  एक त मानधन र. .८,०००/- ( अ र  र. .आठ हजार फ ) िश क नेम यात 

आलेले होते.परंत ु एक त मानधनावर िश क नेमणुका के यास संबिधत ऊमेदवार  कोटात 

 यािचका दाखल करतात, यामुळे घ याळ  तािसकेवर िश क नेमणुक करणे यो य होईल. 

शासन िनणया माण ेघ याळ  तािसका दर ित ५४/- तािसके माणे  आहेत, सदर  ५४/- माण े 

मािसक र. .५०००/- ते ५५०० हजार मानधन होते ,यावर िश क उपल ध होत नस याने मनपा 
तरावर गठ त सिमती नेमुन पुणे मनपा म ये एक त र. .१०,०००/- एवढे मानधन दले जात.े 

पंपर  िचंचवड मनपा मा यिमक वभागाम ये याअनुषंगाने १०,०००/- एवढे मासीक वेतन देण े

कर ता  घ याळ  तािसका दर ८५ पये दे यास गठ त  सिमतीने मा यता दलेली आहे. यानुसार 

मराठ  मा यमा क रता ६०  व ऊद ुमा यम १८ िश क  असे एकुण ७८  िश क नेमणुक साठ  

 िश कांना घ याळ  तािसके माणे मासीक र. .९,५००/- (अ र  र. .नऊ हजार  पाचश ेफ ) 
माणे र. .७,४१,०००/- (अ र  र. .सात लाख ए केचाळ स  हजार फ ) असे  ए ल २०२० 

अखेर १० मह यासाठ   र. .७४,१०,०००/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख दहा हजार फ ) 
अपे त खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच वतमानप ात जाह रात िस द करणेस व 

िश क नेमणूक  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगपािलके या वै कय वभागा अंतगत असले या णायातील 
घनकचरा गोळा करणेकामी नॉन लोरोनेटेड बॅगांचा वापर केला जातो याकामी िन वदा 
सुचना मांक 12/2005-06 अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या याम ये 
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मे.पा को ए हायरलमटल सो युशन ा.िल. यांचे दर लघु म ा  झाले होत.े सदर 
खरेद स मा. थायी सिमती सभा ठराव .11768 द.01/09/2010 अ वये वेळोवेळ  बॅगा 
खरेद  करणेस मा यता दलेली आहे. दनांक-28/02/2006 रोजी झाले या 
करारना यातील अट .23 अ वये जैव वै कय घनकचरा गोळा कर यासाठ  लागणा-या 
लॅ ट क बॅग या मे.पा को ए हायरलमटल सो युशन ा.िल. यांचेकडूनच घेणेबाबत 
उ लेख आहे. सदरचा क प १५ वषाकर ता म.ेपा को ए हायरलमटल सो युशन ा.िल. 
यांना चाल वणेस दे यात आलेला आहे. महानगरपािलकेचे वाय.सी.एम.एच. सह अ य 
दवाखाने आ ण णालये यांना आव यक असणा-या नॉन लोरोनेटेड बॅग मे.पा को 
इन हायरमटल सो युशन ा.िल., यांचेकडून तावात नमूद माण ेमागील मंजूर दराने 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अपे ीत र. .३,८५,८४५/- (अ र  र. .तीन लाख 
पं याऐंशी हजार आठशे पंचेचाळ स फ )च े य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३) व छ भारत अिभयान अंतगत व छ सव ण २०२० जनजागृती मो हम रे डओ टेशवर 
राब वणेकामी ए टरटेनमट नेटवक इंड या िलिमटेड रेड ओ िमरची ९८.३ एफ एम रेड ओ 

टेशनव न १५ दवस या कालावधीकर ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ५.२.२ 

अ वये थेट प दतीने िन वदा न माग वता करारनामा न करता व छ भारत अिभयान 

अंतगत व छ सव ण, कचरा िनम ती ठकाणी वग करण, व छ शौचालय, मोबाईल ऍप,  

शहर हागणदार  मु  +, टार रेट ंग इ. उप मांची मा हती िस द करणेकामी येणा-या 
अंदाजे सव करास हत र. .४,७७,९००/- (अ र  र. .चार लाख स याह र हजार नऊशे 
फ ) अपे त खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३४) पंपर  िचंचवड मनपा िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालयाचे ठकाणी बायोलॉ ज ट 
तथा शै णक अिधकार   या  पदावर   काम करणा-या  सौ. ाची अिभजीत मोरे यांना ित 
महा र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) माण े   दनांक ०४/०६/२०१९ पासून 
पुढे दोन म हने   कालावधीक रता मानधन त वावर नेमणूक स मुदतवाढ देणसे व याकामी 
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३५) पंपर  िचंचवड मनपा िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालयाचे ठकाणी 
पशुवै क    पदावर   काम करणा-या  डॉ.घन याम मोहन पवार यांना दरमहा र. .४५,०००/- 
(अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) माण े  दनांक २४/०५/२०१९ पासून पुढे दोन म हने  

 कालावधीक रता मानधन त वावर नेमणूक स मुदतवाढ देणसे व याकामी येणारे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभाग यांचेसाठ  फिनचर सा ह य खरेद साठ  
Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा मांक GEM/ 2019/B/180896 

नुसार 03 पा  िन वदाकारांपैक  मे.रेखा इं जिनअ रंग व स व म.ेिनिमती इं जिनअ रंग 
कॉप रेशन यांचे ०९ बाबी फिनचर सा ह यांचे ा  लघु म दर अनु मे र. .31,07,920/- व 
र. .31,37,937/- असे एकूण र. .62,45,857/- हे अंदाजप कय दर र. .67,97,660/- पे ा 
08.11% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असून र. .62,45,857/- 
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(अ र  र. .बास  लाख पं चेचाळ स हजार आठशे स ाव ण फ ) चे खचास व म.ेरेखा 
इं जिनअ रंग व स व म.े िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३७) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम खरेद कामी ई.िन.सु. 
.48/2018-19  अ वये लघु म िन वदाकार मे.िस  कॉपीयर &  टुडंट क युमर टोअर, 

पंपर  यांचे A-4 पेपर रमसाठ  कमी केलेले दर र. .214/- ती रम व मे.जय गणेश 
ऑफसेट, पुणे यांचे िलगल पेपर रम साठ  कमी केलेले दर र. .242/- यांचे दर वकृत 
कर यात आलेले असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने A-4 व िलगल पेपर रम येक  3000 रम खरेद  करणेकामी हॊणारा 
खच एकूण र. .13,68,000/- (अ र  र. .तेरा लाख अडुस  हजार फ )चे अवलोकन करण.े 

वषय .३८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२ द.२८/०६/२०१९ अ वये 
मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये, डा वभागाच े डा धोरण 
मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये भाग-१ ड िश यवृ ी मधील (१) पान मांक १४ 
म.न.पा. प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी योजना शालेय व 
महा व ालयीन व ाथ  व संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून म.न.पा. 
प रसरातील जा तीत जा त रा य, रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या ीने 

िश यवृ ी अदा केली जात.े सन २०१७ -१८ या वषात १४४ पा  व ाथ  खेळाडंूना एकूण 
डा िश यवृ ी र.  ६,२२,६००/- (अ र  र.  – सहा लाख बा वीस हजार सहाशे फ  ) 

अदा करणेस व याकामी येणा-या खचास व सदरचा खच डा िश यवृ ी ब से या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३  द.२८/०६/२०१९ अ वये 
डा धोरणात जागितक डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस र. .२,९९,०००/- व 

रौ यपदक वजे या खेळाडूस र. .२,००,०००/- आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. 
कु.अिभ ृत वजयकुमार देवकर ान ेSpecial Olympics world game 2019 अबुधाबी, दुबई 
येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे याला र.  २,९९,०००/-(अ र  र. .दोन 
लाख न या णव हजार फ )आिथक सहा य अदाकरणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४  द.२८/०६/२०१९ अ वये 
डा धोरणात जागितक डा पधत रौ यपदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- आिथक  

सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. सदर प ा वये कु.कॅिमला सुयनारायण पटनायक ह ने 

Special Olympics world game 2019अब ुधाबी, दुबई येथे झाले या पधत रौ य पदक 
ा  के यामुळे तीला र.  २,००,०००/-(अ र  र. .दोन लाख फ ) आिथक सहा य अदा 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७ द.२८/०६/२०१९ अ वये 
भाग .५ गवळ नगर येथील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाशेजार ल म हला जम 
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मै ी वयंरोजगार या सं थेस सेवाशु क या त वावर देणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वा तु वशारद नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक  

द.२४/०५/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 

बैठक म ये म.ेिश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस 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 वा तु वशारद म.े िश पी 

आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची िनयु  करण ेआव यक आहे. सदर कामांसाठ  वा तु वशारद 
हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े 

बांधकाम परवानगी घेण,े पुवगणक प क तयार करणे व िन वदा बन वणे इ. िन वदा पुव 
(Pretender) कामे केलेली असून िन वदा प ात(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार 
आहेत.  तांिञक या आराखडा तयार क न या माणे काम क न घेण,े क पा या 
 दैनं दन कामावर देखरेख करण ेिन वदा िनदशानुसार गुणव ा  तपासणी करण ेइ िन वदा पुव 
व िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे या क रता सदर क पास 
िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांकर ता वा तु वशारद नेमणे अ यंत आव यक आहेसदर 
कामांसाठ   मे. िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात 
कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम े

केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत. यांनी मनपाला आ ापयत 
वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार वषयांक त काम तां क 

या क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत काम  होणेचे ीनेम.े िश पी आ कटे ट 
अँ ड लॅनस यांचीलघु म दर ा  असलेने सदर कामाकर ता वा तु वशारद हणून यांची 
नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे .सबब, याकामी मे. िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस 
यांची नेमणुक क न वषयां कत कामाचे िन वदापुव कामासाठ (१.२३%(Pre tender activity) 

व िन वदा प चात कामासाठ  ०.७५%(post tender activity) मनपा या सव करासह असे 
एकूण १.९८%, या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयाकड ल कचरा वाहतुक वभागाकड ल वाहन 
मांक एम.एच१४. िस.एल-१६२८ कॉ पँ टर या  वाहनाकर ता मा.अित र  आयु (२) 

यांचा द.१/०३/२०१९ चा मंजुर ताव व आदेश .क े/ आ१५ब/का व/१६६/२०१९ 
द.१/०३/२०१९ अ वये टायर युब खरेद कामी र. .५६,९८६/- (अ र  र. .छप न हजार 
नऊशे शहाऐंशी फ ) अगाऊ घेणेत आलेली होती.  उपरो  वषया वये वाहन मांक 

एम.एच१४.िस.एल-१६२८ कॉ पँ टर या  वाहनाकर ता ३ नग टायर, युब ची खरेद  केली आहे. 

मे.िसएट कंपनी चे कोटेशन ारे सादर केले या र कम ेम ये वाढ झालेने आगाऊ र कमे पे ा 
र. .१३५१/- (अ र  र. .एक हजार तीनश ेए काव न  फ ) इतका जादा खच झालेला आहे. तर  

वाहन मांक एम.एच१४.िस.एल-१६२६ कॉ पँ टर या वाहनातर ता टायर युब खरेद कामी 
य  झालेला एकूण खच र. .५८,३३७/- (अ र  र. .अ ठाव न हजार ितनश ेसदो ीस फ ) 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४४)  मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 3) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .100/3/2018-19 अ वये भाग .२० येथील 
कासारवाड  येथील रे वेलाईन कडेने नाले वकसीत करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .4,07,16,191/- (अ र  र. .चार कोट  सात लाख सोळा हजार एकशे ए या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,06,76,092/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,06,76,092/- पे ा 
27.77% कमी हणजेच र. .2,93,80,341/- + रॉय ट  चाजस र. .11,449/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .28,650/- = एकुण र. .2,94,20,440/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
 

                                                                                                         
   (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६८६/२०१९ 

दनांक – २९/०६/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/श.अ./तां/१/१९०/२०१९ द.२४/०६/२०१९ वषय .१८ चे लगत) 
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( . था/श.अ./तां/१/१८९/२०१९ द.२४/०६/२०१९ वषय .१९ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/२२७/२०१९ द.२९/०६/२०१९ वषय .४४ चे लगत) 

 
 


