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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३६४/२०१७ 
दनांक - ०८/०९/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १३/०९/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१३/०९/२०१७ 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 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 – २६ 
 

दनांक - १३/०९/२०१७                        वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक             
१३/०९/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
दनांक ३०/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

     ---------- 
 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील योगशाळा व

र पेढ कर ता तसेच इतर णालयाकर ता/दवाखा याकर ता आव यक लागणार
लॅब केमीक स/् कटस/् ड पोिसब स ्  सा ह य मे.माहे वर  से स काप रेशन 
यांचेकडून उ पा दत कंपनी या चिलत ाईस िल टनुसार ३.२५% सुट घेऊन 
खरेद कामी सन २०१७-२०१८ या व य वषाम ये योगशाळा केमीकल व
सा ह य खरेद  या लेखािशषावर णालय व दवाखाने आ ण र पेढ  यांना
केमीकल उपल ध क न देणे ह  बाब तातड क अस याने झाले या 
र.र.९९,२५,७५९/- चे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता देवून तसेच 
सन २०१७-२०१८ या व य वषाम ये योगशाळा केमीकल व सा ह य खरेद  या 
लेखािशषावर झालेला खच ई-िन वदा र. .४ कोट  मधून वजा जाता उवर त 
र. .३,००,७४,२४१/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२)  ब क व इ े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  वे ट कले शन तसेच अ, 
ड व फ े य कायालयांतगत सेकंडर  वे ट कले शन कामासाठ  िन वदा 
नोट स ं .०६/२०१७-१८ व ०७/२०१७-१८ िस द करणेबाबतची कायवाह  सु  
असून, िन वदा कायवाह  पुण होणेस अंदाजे ०४ म हने कालावधी लागणार आहे. 
तसेच अ ेञीय कायालयातील भाग .१४ व १७ म ये ३ टपर वाहने व 
भाग .१८ व १९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 

वाहतूक करणे ( ायमर  व सेकंडर ) कामकाज मे. बी. ह . जी. तीज वे ट 
मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत करणेत येत आहे. व यांना ित मे. 
टन र. .९११/- माणे बल अदायगी करावी लागणार आहे, यास मा यता व
यामुळे वर नमूद केले या कामासाठ  मे. बी. ह . जी. तीज वे ट मॅनेजमट 
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स ह सेस ा. िल. यांना ०४ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत
(िन.नो. .५/२०११-१२ चे दराने) मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच
र. .४,०३,०१,५५६/-(अ र  र. .चार कोट  तीन लाख एक हजार पाचशे छ पन 
फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील
द.१४/०८/२०१७ ते द.२०/०८/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४१/२०१७ द.०४.०९.२०१७ अ वये पाठ वलेला
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहतूक 
करणे या कामासाठ  कामगार पुर वणेकामी मे. सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यां या कामाची मुदत द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात
आली आहे. स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार 
उपल ध क न कामकाज सु  आहे. याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  
करणेत आली आहे. यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. 
सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून 
दनांक ०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत (िन वदा नोट स .५/२०१४-१५) मुदतवाढ देणेस व 
याकामी होणा-या अंदाजे र. .७३,१०,०७२/- अथवा य  होणा-या खचास
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहतूक 
करणे या कामासाठ  उपल ध वाहनांवर कामगार पुर वणेकामी मे. भारतीय 
म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यां या कामाची मुदत 
द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात आलेली आहे. याकामाची न वन िन वदा 
कायवाह  सु  असून, यास अंदाजे ०४ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची ठेकेदार 
हणून दनांक ०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर अथवा न वन 

िन वदा कायवाह  पुण होईपयत (िन.नो. .४/२०१४-१५) मुदतवाढ देणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. .६६,९८,०४०/- अथवा य  होणा-या खचास
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे 
TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे 
वाहतूक करणे या कामासाठ  कामगार पुरवणेकामी मे. भारतीय म हला
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वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची कामाची मुदत द. 
३१/७/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. या कामाची िन वदा कायवाह  सु  
असून, यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे यामुळे मे. भारतीय म हला
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची ठेकेदार हणून दनांक

०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  
पुण होईपयत (िन.नो. .६/२०१४-१५) मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे खच र. .७९,०२,२३२/- अथवा होणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब व क  े ीय कायालयांतगत ०७ वॉडातील 
म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन 
क  येथे वाहतूक करणे या कामासाठ  कामगार पुर वणेकामी मे. संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था, दापोड  यांची कामाची मुदत    द.३१/७/२०१७ 
अखेर संपु ात आली आहे. या कामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  अस याने, 
यास अंदाजे ४ म हने कालावधी लागणार आहे यामुळे मे. संत गाडगेबाबा 

महाराज बेरोजगार सं था, दापोड  यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०८/२०१७ ते 
दनांक ३०/११/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत 
(िन.नो. .४/२०१५-१६) मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच
र. .५५,५०,७०४/- अथवा होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स 
.३/२०१४-१५ िस द क न मनपाचे अ, ब, क, ड, इ, फ े य कायालया या 

काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी स थतीत कायरत असले या ६५ 
( वंयरोजगार/बेरोजगार) सं थाकडून तावा सोबतचे प  अ नुसार ९२५ 
कामगारांचे कामास द.१/८/२०१७ पासून ३ म हने अथवा मे. मुंबई हायकोटाचा 
आदेश झालेनंतर नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेस स ाचा कमान वेतन दर र. .१२,३९२.४२ माणे ९२५ 
कामगारांचे मािसक खच र. .१,१४,६२,९८९/- नुसार ३ म हने कालावधीसाठ  
र. .३,४३,८८,९६७/- चे अपे त खचास यांचेशी मुदतवाढ कालावधीचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास तसेच य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .19 

अ वये दापोड  येथील न दफनभूमीम ये हायमा ट दवे बस वणेकामी
(कासारवाड  उप वभागातील हायमा टचे दवे बदलणेकामी) मे. पल मी
इले क स, िन.र. .16,21,591/- (अ र  र. .सोळा लाख एकवीस हजार पाचशे 
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ए या णो फ ) पे ा 6.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक १५ दनांक ०६/०९/२०१७ नुसार 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
म हला व बाल क याण योजने अंतगत म हलां या वकासासाठ  व 
स मीकरणासाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात.  
याम ये म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) चाल व याचे (मोटार 
ाय हंग) (T.R) िश ण देणे ह  योजना तावा सोबतचे प  अ म ये 

नमुद केले या अट /शत नुसार व तीपातळ वर राब वणेस तसेच या योजनेसाठ  
येणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  
म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) चाल व याचे (मोटार ाय हंग) 
(T.R) िश ण देणेबाबत प  अ मधील अट .०७ म ये उ प नाची अट 
र. .१,००,०००/- ऐवजी र. .२,००,०००/- क न यानुसार य  येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक १७ दनांक ०६/०९/२०१७ नुसार 

नागरव ती वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण 
योजनेअंतगत म हला व बालक याण सिमती या सद यांसाठ  महाबळे र येथे 
म हला बचत गटांनी सु  केलेले उ ोग यवसाय पाह यासाठ  अ यास दौरा 
आयो जत कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१२) न वन भोसर  णालय क रता ०७ नग ज व ०३ नग वॉिशंग मशीन 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना ं .०१/२०१७-१८ िस द कर यात आलेली होती. 
याक रता अंदाजप क य र कम पये  ३,२१,१७५/- इतक  धर यात आलेली 

होती. सदर िन वदेम ये दोन िन वदाकारानंी भाग घेतला होता. 
            १.मे.Synergetic Automation Pvt.Ltd 

            २.मे.Austin Health Care 

            दोनच िन वदा ा  झाले असले कारणाने मा. आयु  सो.यां या शेराकंनास 
अिधन राहून ा  झाले या िन वदाकाराचे कागदप े उघडून मा.आरो य वै कय 
अिधकार  यां या मा य तावानुसार ा  िन वदाकाराचे दरप क द.३१.०७.१७ 
रोजी उघड यात आले असता डबल डोअर रे जरेटर क रता मे.Synergetic 

Automation Pvt.Ltd (र. .३३,०१५/- ित नग) व वॉिशंग मशीन क रता 
मे.Austin Health Care (र. .२८,४००/- ित नग) यांचे दर लघु म ा  झालेले 
आहेत. लघु म दराने सा ह य खरेद  के यास र. .३,१६,३०५/- इतका खच 
येणार आहे. ा  झालेले एकूण दर हे अंदाजप क य दरापे ा १.५१ ट केनी कमी 



6 
 

 
 

आलेले आहेत. ०७ ज व ०३ वॉिशंग मशीन खरेद कामी करारनामा क न 
घेणेस व यानुसार येणा-या एकूण खच र. .३,१६,३०५/- खचाचे अवलोकन 
करणे.  

 
वषय .१३) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१४) मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु .

12/2017-18 अ वये लघु म िन वदाकार मे.ओके एंटर ायजेस, ािधकरण यांचे 
बाब .01 व 2 साठ  कागद सा ह य खरेद कामी एकुण र. . 17,28,000/- (अ र  
र. .सतरा लाख अ ठावीस हजार फ ) चे खचास मा यता व  यांचेबरोबर 
करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे न याने सु  करणेत आले या G व H े य 
कायालयातील संगणक यं णेकर ता आव यक नेटवक ग साह य खरेद  क न 
काया वीत करणेकामी िन वदा सुचना मांक ०९/२०१७-२०१८ अ वये र. . 
९.०८,१५३/- ची िन वदा िस द क न िन वदा दर माग व यात आले आहेत. 
यामधील लघु म िन वदाकार मे. मोनाच टे नॉलॉजी, पुणे यांचे नेटवक ग 

साह य पुरवठा क न काया वीत करणेकामी एकुण र. पये ८,७४,८९३/- असे 
लघु म दर ा  झालेले आहेत. ा  दर मा. अित.आयु  सो. व मा.मुलेप यांनी 
दनांक २४/०८/२०१७ चे तावा वये वकृत केलेले आहेत. सबब लघु म 
िन वदाकार मे. मोनाच टे नॉलॉजी, पुणे यांचे कडुन न याने सु  करणेत आले या 
G व H े य कायालयातील नेटवक ग कामकाजासाठ  आव यक साह य 
पुरवठा क न काया वीत क न देणेकामी येणा-या एकुण र. .८,७४,८९३/- ा  
दर अंदाजप क य र कमेचे तुलनेत ३.६६ ट केने कमी अस याने याकामी 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .१६)   पंपर  िचचंवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातगत सांगवी दापोड  व नवी 
सांगवी येथील पवना नद पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  
यांचे कड ल आदेश . क ेका/आ१५/का व/४९७/१७ द.२८/०४/२०१७ 
अ वये र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) आगावू घेतलेली होती. 
सदरचे कामाक रता एकूण १५० मजूरांवरती ७५०००/- (अ र  र. .पं याह र 
हजार फ ) खच झालेला आहे उव रत र. .२५०००/- मनपा कोषागरात पावती 
.C/१००१ द.१४/०६/२०१७ अ वये भरणा कर यात आले आहे. कामगार मजूर

खच र. . १,००,०००/- झाले या खचाची बीले सादर केलेली आहे. सांगवी व 
दापोड  पवना नद  पा ातील जलपण  काढणे कामी थेट प दतीने मजूराकामी 
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खच झालेला आहे.तर  पवना नद पा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला 
एकूण खच र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) चे अवलोकन करणे. 

वषय .१७) थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१७ - १८ या अंदाजप कातील 
थाप य वशेष योजना या लेखािशषा अंतगत व शहर वकास आराखडा या 

लेखािशषातून तावात नमूद १ ते ८ कामांचे र. .६,३८,९९,०००/- वग करण
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८) पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु द अशु द जलउपसा क  से टर .२३ मधील
तावात नमूद १ ते ८ कामांची  वभागा अंतगत र. .४९,५०,०००/-  तरतूद चे 

वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९) शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . थाप य/लेखा/३/का व/१५९७/२०१७ 
द.२८/८/२०१७ अ वये र. .५.२० कोट ंचे देय बले. तरतुद  आभावी लं बत 
आहेत. GST कराचा वचार करता सदर बलांची अदायगी वेळेत होणे आव यक 
अस याने तावा सोबतचे प ा नुसार सदरची र कम अखिचत िनधी 
िश लक रकमेतून वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24-2016/17 मधील अ. . 02

अ वये सन 2016/17 कर ता क े ीय काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे 
चालन व देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय.ए टर ायझेस 
िन.र. .9,99,003/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नो  हजार तीन फ ) पे ा
3.47% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

                                                  
                                                       नगरसिचव                                                        
                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३६४/२०१७  

दनांक - ०८/०९/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात 
वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


