
1 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७३९/२०१८ 
दनांक - ०२/०६/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०६/०६/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

०६/०६/२०१८ 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 – ६६ 
दनांक - ०६/०६/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

०६/०६/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ)  दनांक २३/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६४) 
    चा सभावृ ांत कायम करणे. 

( दनांक ०६/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
       

आ) दनांक ३०/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६५) 
    चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१) 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 
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रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची 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 
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अिधभार आकार या बाबतचे धोरण द.९/५/२००७ या मा य ता वये िन त 
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 हेतुन 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 
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पयवे ण शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे याबाबचे धोरण िन त झालेले 
आहे. 

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 
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दु ती शु क आका न सदर सं थेस र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरणा मक 
िनणयासाठ  मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०६/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .२)  पपंर  िचंचवड मनपा या मु य शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉल येथ े लॅब 
टाकणे ता वत आहे. सदर कामासाठ  क प आराखडा करणे बांधकाम परवानगी 
घेणे, चरल डझाईन तयार करणे इ याद  कामे करणे आव यक आहे. यानुसार 
सदरचे िनयो जत लॅब बांधणेसाठ  व या अनुषंगाने इतर थाप य वषयक कामे 
करणे या कामाचे िनयोजन, संक प िच ,े क प आराखडे, बांधकाम परवानगी, 
पुवगणनप क, िन वदा इ. तयार करणेकर ता त  वा तु वशारद (Architect) व िन वदा 
प ात कामे करणे कर ता क प यव थापन स लागार (PMC) ची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. मनपा पॅनलवर ल मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांनी 
मनपा मु य इमारतीचे चरल ऑड ट केलेले आहे. तसेच यांना आ कटे ट, चरल व 

क प यव थापन स लागाराचा अनुभव आहे. तसेच ते मनपा या चिलत दरानुसार 

वषयां कत काम करणेस तयार आहेत. तर  मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस 

यांचे क प कामाचा पुवानुभव व कौश य ल ात घेता पंपर  िचंचवड मनपा या मु य 

शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉल येथे लॅब टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणे या क पासाठ  यांची वा तु वशारद (Architect) व क प यव थापन स लागार 

(PMC) हणून नेमणूक करणेचे योजन आहे.तर  पंपर  िचंचवड मनपा या मु य 

इमारतीम ये जुना जी.बी. हॉलवर लॅब टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे या 
क पासाठ  मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांना मनपाचे चिलत दरा माणे 

वा तु वशारद (Architect) हणुन िन वदा र कम पये ५० लाखा या पुढे २% फ  अदा 
करणेकामी व क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन सदर कामासाठ  िन वदा 
रकमे या २.७५% अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०६/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये हे थ काड मॅनजमट 
िस टम राब वणेकामी िन वदा ं .१४/२००८-०९ राब व यात आलेली होती. 
िन वदेमधील लघु म िन वदाकार मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना या या ा  झाले या 
दरास मा.आयु  सो. यांची मा यता घेवून हे थ काड मॅनजमट िस टम उभारणेत 
आलेली आहे. वाय सी एम एच येथील २०,००० हे थ काडचा पुरवठा द.१९/०२/२०१८ रोजी 
संपलेला अस याने वाय सी एम एच येथे णाना हे थ काड उपल ध क न देणेकामी न याने 

करारनामा न करता द.१९/०२/२०१८ पासून ित दन अंदाजे ३०० काड माणे काड खरेद  

करणेकामी अंदाजे सहा मा हने क रता हणजेच द. १८ ऑग ट २०१८ पयत १८० 
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दवसाक रता १८० X ३०० काड ५४,००० काड घेणेकामी ित काड र.र.१५/- माणे अंदा जत 

खच र. .८,१०,०००/- इतका होणार आहे.  याकामी मागील करारना यास अिधन राहून 

आव यक अंदा जत खचास एकूण र. .८,१०,०००/- (अ र  र. .आठ लाख, दहा हजार फ ) 
व काड कमी जा त झालेस याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक ०६/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .४)  १ जुन २०१८ ते ३१ मे २०२१ (३ वष) ा कालाविधकर ता वाय.सी.एम.हॉ पटल येथील 
UPS Sysyem (4 UPS) ची   वाष क देखभाल दु ती करणे चे कामकाज मे. पॉवर 
हजन इ फो स हसेस ा.िल. ा उ पादक कंपनीकडून थेट प तीने करारनामा 

क न करवून घेणेस व या कामी ितव ष (र. . ३,९९,२००/- + टॅ सेस = 
४,७१,०५६/-)  (अ र  र. . चार लाख ए काह र हजार छप न फ ) यांस आगावू 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .५)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ०५ दनांक 
२५/०५/२०१८ अ वये म.न.पा. या वतीने २ उ हाळ  िश ण िशबीर २०१८ 
आयो जत करणेस व सदर २ उ हाळ  िश ण िशबीर २०१८ सहभागी होणा-या १८० 
व ाथ  व िश ण यांना डा बोिधनीचे व ा याना पुर व यात येणारे मा यिमक 

िश ण वभागाचे दराने अ पोपहार देणेकामी एकूण र. .१,२२,४६५/- व ४५० 

माणप  अंदाजे र. .१५/- माणे र. .६,७५०/- एकूण र. .१,२९,२१५/- (अ र  
र. .एक लाख एकोणतीस हजार दोनशे पंधरा फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०६/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .६) १ ए ल २०१८ ते ३१ माच २०२१ (३ वष) ा कालाविधकर ता वाय.सी.एम. हॉ पटल 
येथील चार टॉवर िल सच े वाष क देखभाल दु ती करणे च ेकामकाज मे.ओट स 
इले हेटर कं.(इं) िल. ा उ पादक कंपनीकडून थेट प तीने करारनामा क न करवून 
घेणेस व या कामी ितव ष (र. .८,००,०००/- + टॅ सेस)  यांस आगावू अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  येथे मा. आयु सो. यांचे कड ल 
आदेश मांक:औ संमु/१/का व/३२१/२०१७ दनांक १७/११/२०१७ अ वये खालील 
मानधन िनदेशकांना दनांक २४/१०/२०१७ ते २३/०४/२०१८  या सहा म हने 
कालावधीसाठ  एक त मानधनावर ता पुर या व पात र. .२५,०००/- (अ र  र. . 
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पंचवीस हजार फ ) नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी  दनांक 

२३/०४/२०१७  रोजी संपु ात आला आहे. तथा प खाली  नमूद केले या अ. .०१ ते ०५ 

मानधन िनदेशकांनी मनपा सेवेम ये िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मा.उ च 

यायालय मंुबई येथे महानगरपािलका व द दावा .११६५१/२०१६ दाखल केलेला आहे. 

याचा िनकाल दनांक २२/०१/२०१८ रोजी सदर ५ मानधन िनदेशक  यांचे बाजूने लागला 
असून यांना मनपा सेवेत िनयिमत वेतन ेणीम ये सामावून घेणेबाबतच ेकोटाच ेआदेश 

आहेत.तथा प  सदर करण मा.सव च यायालयात अपील दाखल कर याची कायवाह  सु  

 अस याने या बाबत अंितम िनणय होईपयत खालील मानधनार ल ५ िनदेशंकाना एक त 

मानधनावर हंगामी ता पुर या व पाची नेमणूक ावी लागेल. 

अ. . नाव पदनाम 

१ ीम. कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधन िनदेशक 

२ ीम. िनलवण सोनाली पांडूरंग मानधन िनदेशक 

३ ी. कांबळे िस दाथ अिभम यु मानधन िनदेशक 

४ ीम. क डे हेमाली बाळकृ ण मानधन िनदेशक 

५ ीम. िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधन िनदेशक 

                       तर  उपरो  अनु. .०१ ते ०५ मानधन िनदेशकांना  दनांक २४/०४/२०१८ रोजी एक 

दवस सेवाखंड देवून दनांक २५/०४/२०१८ ते दनांक २४/१०/२०१८ पयत सहा 
म हने कालावधीकर ता आयट आय कासरवाड  येथील मानधन िनदेशक यांना दरमहा 
एक त र. .२५,०००/- मानधनावर हंगामी ता पुर या व पाची नेमणूक देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89/2/2017-18. भाग . . ४१ भाटनगर येथे 
भाजी मंडई प रसरात काँ ट करण करणेकामी M/s.MOTWANI AND SONS 

िन.र. .41,81,939/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ऐ याऐंशी हजार नऊशे 
एकोणचाळ स फ ) पे ा 22.57% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने   
र. .32,38,075/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/1/2017-18 भाग .२५ म ये पे ह ंग 
लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.MOTWANI AND SONS िन.र. .46,21,572/- (अ र  र. .शेचाळ स 
लाख एकवीस हजार पाचशे बाह र फ ) पे ा 11.30% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
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मंजुर दराने र. .40,99,334/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१४/०५/२०१८  ते  द.२०/०५/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०१/२०१८ द.२५/०५/२०१८ अ वये 

पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .११) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०७/०५/२०१८  ते द.१३/०५/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 

लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१००/२०१८ द.२५/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१२)  मनपा या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा कांमा या सोबत या 
प  अ (१ ते ५) िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे 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 तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिन:सारण वभागाकड ल २५ लाखा पयतच े

िन वदेचे सोबत जोडले या प  “अ” मधील वकास कामांचे महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/1/2017-18 अ वये भाग .८ 
इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी चौकाम ये युर स बस वणे व सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .66,03,534/- (अ र  र कम पये सहास  लाख तीन 
हजार पाचशे चौतीस फ ) पे ा 12.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .58,10,450/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१६) थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
इमारत बांधकाम, लड केपींग, इंट रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामा 
क रता िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest  ची िन वदा  िस द 
करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा - १ म ये एकूण ३७ इ छुक स लागारांना 
सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा - २ म ये उव रत पैक  १० व नावांमधील 
ुट  दु तीकर ता ३ असे एकूण १३ वा तु वशारद यांचे कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ 
ेणीम ये प -अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे - ११ वा तु वषारद), प -ब 

(लड केपींग वषयक कामे - ०४ वा तु वषारद) व प  - क (इंटे रअर डझायिनंग 
वषयक कामे - ०७ वा तु वषारद)  या माणे प  - अ, ब व क तयार करणेत आले 
आहे. ट पा - २ मधील प -अ, ब व क माणे एकूण १३ वा तु वषारद यांना पॅनेलवर 
घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये क  शासनाच ेधोरणानुसार CSR Activity राब वणेसाठ  

आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे अ य तेखाली दं.१८/११/२०१६ रोजी घेणेत 

आले या सभेम ये CSR Expert स लागार मानधनावर नेमणेकामी िनणय झाला आहे. 

तसेच सदर CSR Expert स लागार नेमणेकामी र. .७०,०००/- ित महा इतके मानधन 

िन त करणेकामी तावास मा यता दलेली आहे. सदर CSR Expert स लागार नेमणे 

क रता MBA CSR पदवीका ा  अथवा  MBA िश णपुण, CSR वषयक अनुभवासह अशी 
शै णक अहता ठर वणेत आलेली होती. या पुव  सी.एस.आर. क ाकडून जाह रात मागवून 

सी.एस.आर. स लागार यांची एकिञत मानधनावर ता पुर या व पात ६ म हने कालावधी 
क रता नेमणूक करणेत आली होती. याची मुदत दं.३१ मे २०१८ रोजी पुण होत अस यामुळे, 

या कामकाजाक रता न याने स लागार मानधनावर नेमणेकामी द. २७ ए ल २०१८ रोजी 
जाह रात वतमान पञाम ये िस द करणेत येऊन, यानुसार वतमान पञाम ये जाह रात 

देऊन इ छूक उमेदवारांकडून अज माग व यात आले होते. यानुसार ा  अजापैक  यांनी 
CSR वषयक कामाचा अनुभव अस याच े यांच े मा हती पञाम ये नमुद केले आहे अशा 
एकूण १४ उमेदवारांची अित र  आयु  यांचे माफत द.२१ मे २०१८ रोजी मुलाखत घेणेत 

आलेली आहे. सदर अंितम मुलाखतीचे अनुषंगाने ी. वजय वावरे, एम.ए. सामा जक शा ञ 

यांना CSR Expert स लागार हणून र. .७०,०००/- (अ र  र. . स र हजार फ ) ित 

महा एकिञत मानधनावर िनयु  दनांकापासुन पुढ ल ६ म हने कालावधीकर ता नेमणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २६) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपाचे वायसीएम णालयाकड ल व वध वाडकर ता आव यक खु याची तातड ची 
मागणी वचारात घेता यापुव चे ई िन वदा सुचना .46/2017-18 चे आदेशानुसार मे. 
रेखा इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांचेकडुन 75 नगासाठ  ती नग र. .7,749/- 
माणे एकुण र. .5,81,175/- (अ र  र. .पाच लाख ए याऐंशी हजार एकशे 

पं याह र फ )् चे खचास पुन ययी आदेश देणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
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/७३९/२०१८  

दनांक - ०२/०६/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२९०/२०१८ द.२५/५/२०१८ वषय .१२ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/१०४८/२०१८ द.३१/५/२०१८ वषय .१४ चे लगत)
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( .पाप/ु६/का व/१३६७/२०१८ द.२९/५/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 
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