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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६७३/२०१८ 
दनांक - ११/०५/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १६/०५/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

१६/०५/२०१८ 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 रहाव,े 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 – ६३ 
दनांक - १६/०५/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

१६/०५/२०१८ 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 ०९/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६२) 
    चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90/1/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल मधील आय.सी.यु. व ओट  रनो हेशनची 
उव रत कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू िन.र. .1,17,77,323/- (अ र  र कम पये 
एक कोट  सतरा लाख स याह र हजार तीनशे तेवीस फ ) पे ा 12.65% कमी दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 

यो य दरापे ा 21.46% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,02,87,492/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                         ( दनांक १६/०५/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .95/2/2017-18 अ वये वकास ािधकरण 

ह तील पेठ .३२ येथे वायू दूषण िनयं ण यंञणेसह गॅसवर आधा रत आधुिनक 
शवदा हनी सह मशानभुमी वकसीत करणेकामी मे. बी. के. खोसे 

िन.र. .4,62,00,483/- (अ र  र कम पये चार कोट  बास  लाख चारशे याऐंशी फ ) 
पे ा 3.75% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ च ेएस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.66% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 

दराने र. .4,79,33,001/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ०६) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 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 याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०९/०४/२०१८  ते द.१५/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८९/२०१८ द.०३/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये NIC यांचेकड ल ई-िन वदा (e-Procurement) संगणक 
णालीची यश वीपणे अंमलबजावणी हो या या ीने NIC, NICSI यांचेकड ल एकूण 

३ Support Staff  सहा म ह यांकर ता िनयु  करणेकर ता येणारा खच र. .६,१०,८२६/-
(अ र  र. .सहा लाख दहा हजार आठशे स वीस फ ) अथवा येणारा य  खच 
NIC, NICSI यांना आगाऊ व पात अदा करणेस तसेच सदरचा Support Staff  हा 
NIC, NICSI यांचेमाफत करारनामा न करता थेट प दतीने उपल ध क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३१/२/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

क रता भाग .४४ आ ण ४५ म ये जु या पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन 

टाकणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायझेस िन वदा र कम .३०,८१,२०४/- (अ र  र. . तीस 
लाख ए याऐंशी हजर दोनशे चार फ ) पे ा २०.२२% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४,५८,१८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 ि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 या याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०२/०४/२०१८  ते द.०८/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८८/२०१८ द.०३/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .८)  मा.सह यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं . पी.एम.पी.एम.एल.मुले वअ/ ५०१ 
द.०४/०५/२०१८ अ वये सन २०१८-१९ ची अंदाजीत संचलनतूट र. .२०३.९० कोट  
ृह त ध न ४०% नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा संचलन तूट चा ह सा ८१.५६ कोट  

व व वध कारचे पासेस या अनुदाना पोट  सन २०१८-१९ साठ  मागणी र. .२३.५० 
कोट  राह ल असे नमूद केले असून  माहे मे २०१८  पयत अनु मे ितमहा र. .६.८० 
कोट  दरमहा संचलनतूट अ ीम व पात ावी तसेच दरमहा सवलतीचे पासेस पोट  
र. .१.९६ कोट  असे एकूण र. .८.७६ कोट , अ ीम व पात ावी अशी वनंती केली 
आहे.  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 अप ीत खच गृह त धर यात 
आलेला आहे. सदर रकमेतून मे २०१८ ची 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  या माणे माहे मे २०१८  अखेर ०१ म ह याची अ ीम 
व पात अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  
मनपाकडे व वध शासक य/िनमशासक य तसेच खाजगी सं थकडून र ता खोदाई 
परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नग रकां या 
सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २३९ 
अ वये सदर सं थांना यांचेकड ल भुिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाई 
परवानगी महापािलकेमाफत दे यात येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम २४१(२) अ वये संबंिधत कंपनीकडून सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  
जो खच येईल तो वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  
मनपाने दर िन त केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. 
मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून 
आगाऊ भ न घे यात येतो. स : थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती 
खच अंदाजे सरासर  र. .६,५००/- व मनपा अिधभार सरासर  र. .३,०००/- असे ती 
मी. माणे आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, 
शासक य/िनमशासक य सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मया दत 

वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता 
खोद यासाठ  परवानगी दे यात येत आहे. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा 
अडथळा व यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ट कोनातून तसेच नाग रकां या 
सुर त वाहतुक साठ  मनपास रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची 
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दु ती तातड ने करावी लागते. 

            महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांची मागणी- 

                कायकार  अिभयंता, मऔ वम यांचे कड ल प   .उ.अ./ था/IFMSA0664/2018 

द.४/१/२०१८ प ाचे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ाम ये कायकार  अिभयंता, 
मऔ वम यांनी पं.िचं. औ ोिगक े ातील जु या जलवा ह या बदल या संदभात 
परवानगी वषयी द.२०/१२/२०१७ या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
सवसाधारण सभेम ये िनणय घेणेकामी वनंती केली होती. तर  अ ापपावेतो पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतफ या सव साधारण सभेम य ेकाय िनणय झाला ते अ ाप 
कळ व यात आलेले नाह . तर  आपण आप या तरावर यो य तो िनणय घेऊन 
परवानगी संदभात कायवाह  वर त करावी, जेणे क न सदर ल काम लवकरात लवकर 
सु  करता येईल व उ ोजकांतफ  येणा-या पा या या त ार  दूर करता येतील, असे 
कळ वलेले आहे. 

यानुषंगान,े इकड ल प  . था/श.अ./तां/४/३२/२०१८ द.३१/१/२०१८ अ वये 
कायकार  अिभयंता, मऔ वम यांना अ ापपावेतो महानगरपािलके या मा.महापािलका 
सभेम ये पंपर  िचंचवड औ ोिगक े ातील जु या जलवा ह या बदल या संदभात 
परवानगीबाबत िनणय घे याबाबतची कायवाह  कर यात आलेली नाह . सबब 
स : थतीत मनपा या चिलत प दती माणे खोदाईची परवानगी घेऊन कायवाह  
कर यात येणे बाबत कळ वलेले आहे. 

उप अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांचेकड ल प  .उ.अ./ 

IFMNS/A56045/2018 द.१२/२/२०१८ चे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ा वये 
उप अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी “मऔ वम े ामधील व 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील काह  जु या जलवा ह या बदल याचे काम 

चालू कर यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाकडे र ते खोद काम करणेसाठ  

परवानगी मािगतलेली आहे. सदर र ते मऔ व महामंडळाचे मालक चे असून र ते 

दु ती व देखभखालीसाठ  पंपर  िचंचवड नवनगरपािलकेस ह तांतर त करणेत आलेले 
आहेत. तर  मऔ वम े ामधील जु या जलवा ह या बदल यासाठ  र ते खोदकाम 
शु क प रग णत करताना मनपा अिधभार लावू नये”, असे कळ वलेले आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यात बा  सं थ या भूिमगत सेवावा ह या 
टाकणेसाठ  र ता खोदाईस परवानगी देणेसाठ  र ता पुववत करणे या शु क व  मनपा 
अिधभार आकार या बाबतचे धोरण द. ९/५/२००७ या मा य ता वये िन त 
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केलेले आहे.  सदरचे धोरण िन त करताना “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये 
महापािलका र ते बांधणे व वेळोवेळ  र ते सु थतीत ठेवणेकामी मो या माणावर 
भांडवली खच करते.  अशा र यावर ब-याचवेळ  यावसायीक हेतुनं केबल 
लाई स/टेलीफोन लाई स/ इले क लाई स व अ य सेवा वा ह या टाकणेसाठ  र ता 
खोदाईस परवानगी संबंिधत सं था/कंपनी महापािलकेकडे मागतात. सदर र यावर 
केबल/लाई स टाक यावर सदर सं था/कंपनी यांना यातुन मो या माणावर महसूल 
िमळतो. सदर सं था/कंपनी मनपा या र यावर सदर यावसाियक यवहार करताना 
नफा कम वतात व मनपा मा  र यावर मो या माणावर भांडवली खच करते. सदर 

भांडवली खच काह  माणात वसूल हावा याक रता अशा सं था/कंपनी यांना र ता 
खोदाईस परवानगी देताना मनपा अिधभार लाव यात यावा.  व हा अिधभार खोदाईसह 
र ते पुववत कर याचे मनपाचे वह त दरा खेर ज अला हदा असावा.”असे सदर या 

तावात नमुद आहे. 

यानुसार, महापािलका े ातील र यात महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी वगळून 
सव बा  सं थकडून र ता पुववत कर याचे शु क व मनपा अिधभार आका न र ता 
खोदाईस परवानगी दे यात येत होती. 

तथा प- १) महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांचेकडून त कालीन मा. पालकमं ी 
व ऊजा मं ी, महारा  रा य, यांचे बैठक तील सुचनेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांनी  र. .१५००/- व तदनंतर र. .२३००/- 
ती मी. या माणे एक त शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेचे धोरण 

िन त केले होते. महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाने प   .संक ण-

२९१५/ . .३७८/न व-२० द .१८ माच २०१६ अ वये कळ वले नुसार “महानगरपािलका  ,

नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी टाक यासाठ  नागपुर महानगरपािलका 
आ ण महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत झालेला सामंज य करारनामा 
नमुना समजून यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करणेबाबत”कळ वले आहे. यानुसार,  द.२२/१२/२०१७ या मा.आयु  
यांचा मा य ताव,  मा. महापािलका सभा ठराव .१३१ द.०५/०२/२०१८ व महारा  
रा य व ुत वतरण कंपनी यांचे बरोबर महापािलकेने  केले या  द.२८/२/२०१८ 
रोजी या सामंज य करारा नुसार महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांचेकड ल 
भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  याच सं थेने  मनपाने वह त केले या विनदेशा 
माणे र ते दु त क न  पुववत कर या या अट स  अिधन राहून व फ   र. .१००/-  
ित मी. या  माणे पयवे ण शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे याबाबचे 

धोरण िन त झालेले आहे. 
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२) महारा  शासनाकड ल द.१७/०५/२०१३ या प ानुसार द.१/४/२००६ या शासन 

िनणयानुसार या नेटव कग अिभकता/सं था (OFC केबल टाकणा-या)  शासनाची 
रतसर परवानगी घेऊन महापािलकेकडे परवानगी िमळणेकामी मागणी करतील अशा 
अिभकता/सं थांचे तावाबाबत शासन िनणय द.१/४/२००६ म ये नमुद माणे सूट 
देणेबाबत चा आदेश द.३/७/२०१३ रोजी पार त झालेला आहे. यानुसार सदर 
आदेशा या  दनांका पासून या नेटव कग कंप या शासनाची परवानगी घेऊन  र ता 
खोदाईसाठ  अज करतील अशा नेटव कग कंप यांकडून मनपा अिधभार न घेता  फ  
र ता पुववत कर याचे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. 
(उदा. रलाय स जओ इ फोकॉम िल., वोडाफोन से युलर िल., भारती एअरटेल इ याद  
नेटव कग कंप या). 

महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी प  .उ.अ./IFMNS/A56045/2018 
द.१२/२/२०१८ अ वये “सदर र ते म औ व महामंडळाच े मालक चे असून र ते 
दु ती व देखभालीसाठ  पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेस ह तांर त कर यात आलेले 
आहेत. तर  मऔ वम, े ामधील जू या जलवा ह या बदल यासाठ  र ते खोदकाम 
शु क प रग णत करताना मनपा अिधभार लावू नये,” अशी वनंती केलेली आहे. 

महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने महापािलकेकडे औ ोिगक े ातील र ते 
देखभाल व दु तीसाठ  ह तांतर त केलेले आहे.  सदर र यांची जागा मालक  ह  
महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांची अस याने सदर ठकाणी याच सं थे या 
भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार न घेता फ  र ता दु ती शु क 
घेऊन  तसेच, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना  यां या जागा मालक  
यितर  महापािलका काय े ात भूिमगत सेवाव ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार व 

र ता दु ती शु क आका न सदर सं थेस र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतच े

धोरण िन त करणेसाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.    

तर , महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने महापािलकेकडे औ ोिगक े ातील र ते 

देखभाल व दु तीसाठ  ह तांतर त केले या जागेत याच सं थे या भूिमगत 

सेवावा ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार न घेता फ  र ता दु ती शु क आका न,  

तसेच, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना  यां या जागा मालक  यितर  
महापािलका काय े ात भूिमगत सेवाव ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार व र ता 
दु ती शु क आका न सदर सं थेस र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरणा मक 
िनणयासाठ  मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१०) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात वचा व गु रोग त  हे पद सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 

वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवरा या मुलाखती 
घेणेत आ या आहेत. याम ये पा  डॉ. निचकेत मधकुर पळसकर यांची उ  आदेशाचे 
तारखेपासून सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या/ हंगामी व पात र. .६०,०००/- 
.म हना एक त मानधनावर नेमणुक देणेत आली अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .११) यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ता पुर या/हंगामी   व पात नेमले या लॅब  

टे निशयन यांचे मानधनातील तफावत दुर/वाढ   खाली नमुद केलेले तीन लॅब 
टे नशनय यां या मानधनात अनुभवानुसार खालील माणे दु ती/वाढ क न 
सुधार त मानधन अदा करणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे.  

अ.  

मानधनात वाढ/दु ती 
करावयाच े लॅब 

टे निशयन यांची नाव े

९/०१/१४ चे 
नेमणुक 
आदेशात 
नमुद 

 केलेला 
अनुभव 

९/१/१४ चे 
आदेशा 
नुसार 

  दलेले  

मानधन 

र.  

जा हरातीनुसार 
द.०२/०१/१४ 
रोजी सादर 

केलेला अज व 
अनुभव नुसार 
धरावयाचे 

अिधकृत ा  
अनुभव  

अिधकृत ा  
अनुभवानुसार 
द.०९/०१/१४ 
पासून ते 

द.०८/०२/१५ 
अ ेर ावयाचे 
मानधन र.  

मा.आयु  सो यांचे 
द.०९/०२/२०१५ चे 

आदेशानुसार अिधकृत 
ा  अनुभवानुसार 
द.०९/०२/१५ 

 पासून ते आज 
अखेर ावयाचे 
मानधन र. . 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ ीम.मयुर  बाबु 
भालेराव 

४ वष १३०००/- ५ वष ८ म हने १५०००/- १७०००/- 

२ 
ीम. योती कशोर 

कांबळे 
४ वष १३०००/- ५ वष ४ म हने १५०००/- १७०००/- 

३ ीम. मता शरद पंपरे ३ वष १००००/- ५ वष ३ म हने १५०००/- १७०००/- 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार द न 
मह ला आधार रोज. सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .५१७०.९० व कचरा थानांतर क , नेह नगर येथे ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .३९८७.४४ या दराने १ क वाहने द.२५/१२/२०१७ अखेर उपल ध क न 
देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे. १ क वाहने याकामी येणा-या य  
खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१७६५९ द.०४/१०/२०१६ अ वये मा यता 
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दलेली आहे. . शा/०२/का व/४६०/२०१७, द.०७/०८/२०१७ नुसार न वन ेिञय 
कायालयांची िनम ती झालेली असुन न वन कायालयां या िनिमती नुसार भाग .२ 

िचखली, मोशी या प रसराचा समावेश क ेिञय कायालयाचे काय ेञात समा व  
करणेत आलेला आहे.सदर या भागातील कुदळवाड , जाधववाड  या पर सरात मोठया 
माणात भंगार मालाची दुकाने तसेच मोठया माणात नागर करण झा याने घरोघरचा 

कचरा उचलणे व वाहतूक करणेची यंञणा अपुण पडत अस याने स मा. सद य व 
आरो य िन र क, मु य आरो य िन र क यांनी भाग .२ म ये २ वाढ व क 
वाहनाची मागणी केलेली आहे. क े ीय कायालयाचे प रसरात मोठया माणात कंुटंुब 
सं येत वाढ होत आहे. यामुळे मोठया सोसाटयांमधील कचरा गोळा करणेकामी वाढ व 
१ क लावून स या काह  सोसाटयांमधील घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  वापरता 
येतील. याच माणे पर सरातील गोळा करणेत आलेला कचरा उचलणेसाठ  १ क असे 
एकुण २ क उपल ध क न देणे आव यक आहे हणुन द न मह ला आधार रोज. 
सं था यांचेशी कचरा उचलणे व हल वणे या कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ रोजी 
ित दन १ क वाहने पुर वणेकामी करणेत आले या करारनामा अट .३४ नुसार 

मनपास कामासाठ  जादा वाहनांची आव यकता अस यास मा.सह आयु  यां या पुव 
परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने उपल ध क न घे याची अट आहे. 
यानुसार द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेकडून मोशी डेपोसाठ  दर ित वाहन 

दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९० व कचरा थानांतर क , नेह नगर साठ  दर ित वाहन 
दोन खेपांसाठ  र. .३९८७.४४ या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.०१/०३/२०१८ 
ते द.३१/०८/१८ अखेर उपल ध क न घेणेस व यासाठ   येणा-या य  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) “इ” े ीय कायालया माफत ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, कर ता  कोटेशन नोट स 
.1 जा. .भैसावा/का व/0८/२०१८, द.12/03/2018 अ वये िस द क न तावा 

सोबतचे प  “अ” नुसार दरप क माग वले असता 3 पुरवठा धारकांकडुन कोटेशन ा  
झाले असून अ र व  बुक डलस, गणेश पुरम अपाटमट समोर, सासवड यांनी 25% 

 सुट दली आहे. ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  
वाचनालयाक रता 298 पैक  158 पु तकांचा अ र व  बुक डलस, गणेश पुरम 
अपाटमट समोर, सासवड यांनी पुरवठा केला असुन इकड ल आदेश . 
ीभैसावा/05/का व/18/2018  द.26/03/2018 अ वये र. .25,274/- अदा कर यात आला 

आहे. तर  अ र व  बुक डलस, गणेश पुरम अपाटमट समोर, सासवड  यांचेकडून ा  
झाले या लघु म दरा माणे ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता 158 

पु तकां या छा पल कमतीवर 25%  सुट देवून र. .25,274/-   (अ र  र. .पंचवीस 
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हजार दोनशे चौ-याह र फ ) ची पु तके खरेद  केले या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४)पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV18/1-2017-18 अ वये मैलाशु द करण 
क  व पंपीग टेशन म ये आव यक मतेचे हाई ट बस वणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन यांचेकडुन िन.र. .११,९६,६६१/- 
(अ र  र. .अकरा लाख शहा णव हजार सहाशे एकस  फ ) पे ा -१२.९०% कमी या 
सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा -१८.६१% ने कमी 
येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .१०,४२,२९२/- पयत काम क न घेणेकामी 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दे यात आले अस याने याच ेअवलोकन 

करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या ह भाग आरो य िन.नो. .1/2017-18  

अ वये ह े ीय काय े ातील संपूण प रसरात औ णक धुर करण कामकाज 
कर यासाठ  आव यक 4 डझेल र ा टे पो (वाहनचालकासह) भाडयाने 
घेणेबाबतिन वदा िस द केले असता ा  झाले या िन वदांपकै  मे. ी.संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था िन.र. .9,06,620/- (अ र  र. .नऊ लाख सहा हजार सहाशे 
वीस फ ) -1.50% कमी दराने या ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेले अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत   व वध 
क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर भावीपणे 
अंमलबजावणी होणेसाठ , MSW अहता ा  ११ समुह संघटकांची ता पुर या व पात ६ 
म हने कालावधीसाठ  मानधन त वावर नेमणूक करणेत आली आहे. यापैक  ५ 
समुहसंघटकांची ता पुर या व पात केलेली नेमणूक ची मुदत दनांक ९/४/२०१८ 
रोजी संपत अस याने आदेशाचे तारखेपासुन अथवा य  जू तारखेपासून ६ म हने 
कालावधीसाठ  तावात नमूद केले या ५ समुहसंघटकांना मुदत वाढ देणे व यांना 

येक  र. .१५,०००/- + वाहतूक भ ा र. .१,३००/- असे एकूण र. १६,३००/- मािसक 
एकवट मानधन देणे तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत                                        
अपंग क याणकार  योजने अंतगत अपंगां या सवागीण वकासासाठ  व वध                                         
कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड                                        
ह मितमंद व गितमंद मुलांसाठ  िश ण, िश ण व व वध  कार या थेरपी                 
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देणार  सामा जक सं था असुन या सं थेने दनांक २/२/२०१८ या प ा वये                                        
कै. अंकुश बो-हाडे व ालय से.२४ ािधकरण िनगड  ह इमारत                                        
वापरासाठ  वनामु य िमळणेकामी मागणी केली आहे. तर  या सं थेने मागणी                                        
केलेली जागा भुिम जंदगी वभागाने तावात नमुद मु े करारना यात नमुद क न 
झेप या सं थेली ३ वष कालावधीसाठ  वापर करणेकामी वनामु य दे यास                                        
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/६७३/२०१८  

दनांक - ११/०५/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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                         ( .झोिनपु/ था/िन/का व/२३७/२०१८ द. ०२/०५/२०१८ वषय .३ चे लगत) 
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