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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/७७३/२०१६ 
दनांक – ०२/०९/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - ०६/०९/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०६/०९/२०१६ रोजी दुपार 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, 

                                                                                 
     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 – २४० 
 

दनांक - ०६/०९/२०१६                       वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

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

०६/०९/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

दनांक २३/०८/२०१६ व २६/८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
२३८) चा सभावृतांत कायम करणे.  

 
वषय .१)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 

पुर वणे कामी  ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधी 
कर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या 
असुन या म ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय 
असणार  र कम ९०% असुन िन वदा धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 
र. .१,६९,४६,६१२/- + सेवा शु क र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण 
र. .१,८६,४१,२७३/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  

सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. सा व ी 
म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या 
८१.५०%कमी दराने र. .३,१३,५१०/-व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने 
िन वदा सादर केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत 
घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  
िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ 
वाहन चालक पुर वणेकामी क न दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून 
नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला आहे. सदर कामास  दनांक ०२/०१/२०१७ 
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अखेर मुदतवाढ देणसे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच े

कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ५३ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न १ वष 
कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 
दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 
र. .१,९०,६३,०५२/-+सेवाशु क र. .१९,०६,३०५/-अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवा शु का या ८३.००% कमी दराने 
र. .३,२४,०००/- व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर 
केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या 
कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य 
वाहनांसाठ  ७ वाहनचालक पुर वणेकामी क न दनांक २३/०७/२०१६ अखेर 
ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला आहे.  सदर कामास  दनांक 
३१/१२/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड . ४९, 

५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड ं . ५८, ५९ व ६० 
मधील  म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहनचालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ 
िस द क न ८ म हने कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.सदरची 

िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना 
कामगारांचे वेतन व भ े या पोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदा 
धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये 
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कामगारांचे वेतन व भ े र. .९५,८१,२६८/- + सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी 
एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  
सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार मे. ी साई 
मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या 
४३.८३% कमी दराने र. .४,२०,०००/- व एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी 
दराने िन वदा सादर केली होती. सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या “ब” व "क" े ीय कायालयातील ०७ वाडातील 
म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  
येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध 
करणे या कामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा 
आदेश दे यात आला आहे मनपा या ०६ े ीय कायालयांतगत घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाम ये सारखेपणा येणे आव यक अस याने, 
माहे जुलै-२०१६ म ये मुदत संपणा-या े ीय कायालयांतगत कामासाठ  दनांक 
३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस द. २१/१२/२०१५ चे सभावृ ांतास मा यता 
दली आहे. यानुसार दनांक ०२/०१/२०१७ अखेर मुदतवाढ कामाचे आदेश देणे 
व याकामी कमान वेतन दराने येणा-या अंदाजे र. .६६,४८,६००/- अथवा य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .४) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०१/२०१५-१६  मधील Supply,   

Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Gurav या कामासाठ  
मे.ऍडोर वे डंग िल.यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of GAS 

Cremator- १,०२,३०,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. Complete 
ित म हना- र. .१,९०,००० X६० = १,१४,००,०००/- असे (अ+ब) 

एकुण=र. .२,१६,३०,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाच ेआदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०२/२०१५-१६  मधील Supply,  

Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  
years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Saudagar  या कामासाठ  
मे.ऍडोर वे डंग िल., यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of 

GAS Cremator - १,०२,३०,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. 

Complete ित म हना र. .१,९०,००० X ६० = १,१४,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण = 
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र. .२,१६,३०,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०३/२०१५-१६  मधील Supply, 
Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimpri Waghere  या कामासाठ  
मे.ऍडोर वे डंग िल.यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of GAS 

Cremator  १,०२,३०,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc Complete 

ित म हना र. .१,९०,०००X६० = १,१४,००,०००/- असे (अ+ब) 
एकुण=र. .२,१६,३०,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०४/२०१५-१६  मधील Supply, 
Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years with trial run of 1 months for PCMC at Wakad या कामासाठ  मे.जे ऍ ड जे 
हॉटमॅ स ा.िल. यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of GAS 

Cremator-१,३८,००,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. complete. 
ित म हना र. .१,२५,०००X६० =७५,००,०००/- अस े (अ+ब) एकुण =र. . 

२,१३,००,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०५/२०१५-१६  मधील Supply,  
Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years with  trial run of 1 months for PCMC at Dapodi या कामासाठ  मे.जे ऍ ड 
जे हॉटमॅ स ा.िल. यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of 

GAS Cremator १,३८,००,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. 
complete ित म हना र. .१,२५,००० X ६० = ७५,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण = 
र. .२,१३,००,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा .२६/१-२०१५-१६ अ वये भाग  . १०१ 
फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार क न नवीन 
शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. यशक 
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असोिसए स िन.र. .२,२९,५४,४९१/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणतीस लाख 

चौप न हजार चारशे ए या नव फ ) पे ा ११.८८% कमी या ठेकेदाराकडून 

करारनामा क न घेऊन ठराव . ९७७६ द.२३/१२/२०१४ अ वये यापुव  थायी 
सिमती माफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास मा. महापािलका सभा ठराव 

.४७९ द.२०/०६/२०१४ अ वये र. .८००,००,०००/-  शासक य मा यता दे यात 
आलेली आहे. तथापी सदर ठकाणी जुनी शाळेची इमारत व याचे फाऊंडेशन 

पाडणे आव यक होते. यानुसार जुनी इमारत व इमारतीचे फाऊंडेशन पाडून 

राडारोडा अ य  हल वणेत आला. यानंतर नवीन इमारतीचे आर.सी.सी. डझाईन 

मनपा पॅनेलवर ल आर.सी.सी. डझाईनर ी. राहुल कापसे (मे. राहुल कापसे अ ड 
असोिसए स) यांचेकडून तयार करवून घेणेत आले. सदर इमारतीसाठ  य  

जागा पाहून आर.सी.सी. डझाईनरने ए ड बोअ रंग पाईल घेणेबाबत सुचना देवून 

या माणे डझाईन तयार केल.े परंतु अंदाजप कात ओपन फाऊंडेशन बाबींचा 
अंतभाव होता. तसेच इमारत पाड या या खचात सु दा वाढ झाली व वा तु वशारद 
ने मुळ कामा या अंदाजप कात भूमीगत पा याची टाक  व इमारती या प रसरात 
पे ह ंग लॉक बिसवणे याबाबींचा मूळ अंदाजप कात समावेश केलेला नाह . 
यानुसार इमारतीचा फाऊंडेशन व एकुण आर.सी.सी. चर या प रमाणाम ये 

वाढ झाली. व यानुसार सदर वाढ व कामाच े सुधार त अंदाजप क तयार केले 
असून याची अंदाजप क य र. .३९२,९३,९६६/- एवढ  होत असून कामाचा िन वदा 
दर ११.८८ ट के कमी आहे. तसेच कामासाठ ची रॉय ट  र कम व भाववाढ फरक 
इ. चा वचार करता सदरची र कम .३,६८,०३,९७१/- इतक  होत आहे. यासाठ  
आव यक तां क मा यता घे यात आली आहे. मुळ अंदाजप कात 
र. .१,५५,६५,१००/- एवढ  वाढ होत आहे. सदर वाढ व र. .१,५५,६५,१००/- चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/119/2016-17 अ वये भाग . २ 
वेणीनगर मधील िचखली तळवडे ते तळवडे मु य र ता १२ र ता वकसीत 

करणे.   कामी  मे. ीगणेश क शन िन.र. .70,01,112/-(अ र  र. .स र लाख 
एक हजार एकशे बारा फ ) पे ा 25.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .54,76,620/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .११)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयाच ेकाय े ातील भाग . 
८ मधील व ानगर खाण, िचंचवड येथील जलपण /हायिसंथ काढणेचे कामासाठ  
पयावरण वभागामाफत यापुव  िन वदा िस द न करता थेट प दतीने पण 
करारनामा क न मुळा नद तील जलपण  मिशनचे सहा याने काढणेचे काम म.े 
साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६ सुरत ट, म जद (पुव), मंुबई-४०० ००९ 
यांनी सादर कलेला दरमहा दर र. .६,००,०००/- + िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- 
+ स ह स टॅ स १२.५० या माणे कर यात आले आहे. सदर कामाचा अनुभव 
ल ात घेवुन सदर सं थेकडुन स थतीत अ े ीय कायालयाचे काय े ातील 
भाग . ८ मधील व ानगर खाणीतील हायिसंथ काढणेकामी मे. साई ाईट 
ा.िल. यांचेकडून दरमहा र. .६,००,०००/- + िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- 

(शासन िनणयानुसार आरो य वषयक कामासाठ  सेवाकर देय नस याने सदरचा 
सेवाकर अदा न करता) या दराने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
मधील करण ५ (२) (२) नुसार वनािन वदा थेट प दतीने पण करारनामा क न 
एक म ह यापयत कंवा आव यक कालावधीपयत चालू ठेवणेस येणा-या खचास 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) डॉ.राहूल यशवंत साळंुखे, वै कय अिधकार  पो ट मॉटम सटर यांचे अ पल अजावर 
वचार करणे ( थायी सिमती ठराव . १६३५८ द. ३१/५/२०१६ अ वये)   

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/129/2016-17 अ वये भाग .१ 
तळवडे येथील बाठे व ती येथील ना याचा CD वक बांधणेकामी मे. आर. एम. 
एंटर ायजेस िन.र. .14,00,522/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे बावीस फ ) पे ा 
29.30% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1039678/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे  अवलोकन करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/96/2016-17 अ वये भाग .३ 
िचखली मशान भुमी येथील ना याची दु ती करणे कामी मे.आर. एम. 
एंटर ायजेस  िन.र. .2240896/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव फ ) पे ा 30.13% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .1644000/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/61/2016-17 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील पाट लनगर भागात भांगरे व ती, पतंग व ती भागात  टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे कामी मे. आर. एम. एंटर ायजेसिन.र. .1399757/- (अ र  र. .तेरा 
लाख न या नव हजार सातशे स ाव न फ ) पे ा 28.61%कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .1049251/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/70/2016-17 अ वये भाग .१ 
पीनगर मधील स ंगी हौ. सोसा. ल मीनगर येथे कॉ ट पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे. आर. एम. एंटर ायजेस िन.र. .2333456/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेह ीस हजार चारशे छप न फ ) पे ा 33.77% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .1622720/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/123/2016-17 अ वये भाग . ३ 
िचखली येिथल सोनवने व ती मधील शाळेमधील थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.द पाली क शन िन.र. .1540031/- (अ र  र. . पंधरा लाख 
चाळ स हजार एकतीस फ ) पे ा 26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .1196604/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/101/2016-17 अ वये भाग .३ 
िचखली मोरेव ती येथील कृ णाई हौ. सोसा. ाने र  हौ. सोसा. ाज ा हौ. 
सोसा. व ी.गणेश हौ. सोसा. येथे उवर त ठकाणी ॉ कट पे ह ंग लॉक बस वणे 
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 कामी मे.द पाली क शन िन.र. .1399679/- (अ र  र. .तेरा लाख न यानव 
हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .1087551/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/164/2016-17 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील  पाट लनगर म ये  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.द पाली 
क शन  िन.र. .1120346/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे 
सेहचाळ स फ ) पे ा 26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .870509/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२०) पंपर  िचंचवड मनपाचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद मे. िश पी आ कटे ट 
अ ड लॅनस यांनी द. २३/६/२०१६ रोजीचे प ा वये काम करणेची तयार  
दश वली अस याने महानगरपािलका वा तू वशारद पॅनलवर ल मे. िश पी 
आ कटे ट अ ड लॅनस यांची पंपळे गुरव आर ण . ३४७ व ३४४ खेळाच े 
मैदान वकसीत करणेसाठ  वा तू वशारदपद  (Architect) नेमणूक करणे व 
महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० लाखापयतची कामास ३% फ , 
५० लाखाचे वर ल कामास एकूण २%   फ  ( ीटडर ंग सह) क) ीटडर ंगसाठ   
०.७% फ  अिधक महारा  शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन  स हस 
टॅ स अदा करणेस मा यता देणे बाबत वचार करण.े        

वषय .२१) पंपर  िचंचवड मनपाचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद मे.िश पी आ कटे ट 
अ ड लॅनस यांनी द. २३/६/२०१६ रोजीचे प ा वये काम करणेची तयार  
दश वली अस याने महानगरपािलका वा तू वशारद पॅनलवर ल मे. िश पी 
आ कटे ट अ ड लॅनस यांची भाग .५७ पंपळे गुरव येथील स या 
अ त वात असले या मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक इतर 
अनुषंिगक कामे करणेसाठ  वा तू वशारदपद  (Architect) नेमणूक करणे व 
महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० लाखापयतचे कामास ३% फ , ५० 
लाखाचे वर ल कामास एकूण २%   फ  ( ीटडर ंगसह) क) ीटडर ंगसाठ  ०.७% फ  
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अिधक महारा  शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन स हस टॅ स अदा 
करणेस मा यता देणे बाबत वचार करणे.        

वषय .२२) वा तु वशारद मे. इंटेकॉन इ ा चरस ( ी. अ द य बाबासाहेब ढमाले) यांनी 
द. ०७/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये काम करणेची तयार  दशवली अस याने मे. 
इंटेकॉन इ ा चरस ( ी. अ द य बाबासाहेब ढमाले) यांची भाग . ५६ 
वैदूव ती जवळकरनगर येथील खेळाचे मैदान या आर णाम ये व वध कार या 
खेळां या खेळप या वकसीत करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 
करणेसाठ  मनपा पॅनलवर नेमणूक क न सदर कामासाठ  वा तू वशारदपद   
(Architect) नेमणूक करणे व महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० 
लाखापयतची कामास ३% फ , ५० लाखाचे वर ल कामास एकूण २%   फ  
( ीटडर ंगसह) क) ीटडर ंगसाठ  ०.७% फ  अिधक महारा  शासना या चिलत 
िनयमानुसार त कालीन स हस टॅ स अदा करणेस मा यता देणे बाबत वचार 
करणे.       

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद मे. डझाईन 
इन ले ह आ कटे ट ा. िल. ( ी. उप  पं डत) यांनी द. १४/६/२०१६ रोजीचे 
प ा वये सदरचे काम करणेची तयार  दश वली अस याने महानगरपािलका 
वा तू वशारद पॅनलवर ल मे. डझाईन इन ले ह आ कटे ट ा. िल. ( ी. उप  
पं डत) यांची भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील डायनासोर उ ानासमोर ल 
ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेसाठ  

वा तू वशारदपद  (Architect) नेमणूक करणे व महानगरपािलके या चिलत दरा 
नुसार अ) ५० लाखापयतचे कामास ३% फ , ५० लाखाचे वर ल कामास एकूण 
२%   फ  ( ीटडर ंग सह) क) ीटडर ंगसाठ   ०.७% फ  अिधक महारा  
शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन  स हस टॅ स अदा करणेस मा यता 
देणे बाबत वचार करणे.        

वषय .२४) मनपा या वाय.सी.एम. ए स-रे वभागातील उपकरणांचे दु तीकर ता आव यक 

असलेले पेअर पाटसचा पुरवठा क न सदर पेअर पाटसचे इन टॉलेशन क न 

मशीन दु ती क न घेणेकर ता मे.पी शेषा  अ ड कंपनी  यांनी सादर केले या 
लघु म दरानुसार खरेद  कर यास व येणा-या एकूण र. . ७,०५,७७७/- चे खचास 
( पेअर पाट, इ टॉलेशन, कमीशनींग व एएमसी सह त) मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२५) भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वष दनांक १४ ए ल २०१५ 
ते १४ ए ल २०१६ हे वष “समता व सामा जक याय वष” हणून साजरे 
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कर यास सामा जक याय व वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांचे माफत 
शासन िनणय .सा या व२०१५/ . .१६३/बांधकामे द.०९/१०/२०१५ ा  झाले 
आहेत. तसेच जयंतीवषा िनिम  व वध काय म व उप म राब वणेकामी सूचना 
दे यात आले या आहेत. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 
रा य तर य वाद- ववाद पधच े आयोजन द.३१/०८/२०१६ रोजी आचाय अ े 
रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे-१८ येथे कर यात आले आहे. याकामी 
वजे यांची ब ीस र कम, मा यवर/ पधक/कलाकार चहापान, भोजन यव था, 
कलाकारांचे मानधन, िनवास, रंगमंद र भाडे, माणप े व यावर ल िलखान, 

लॅिमनेशन, प र कांचे मानधन, ले स बॅनर छपाई व े म रे ट, इ. कर ता थेट 
प दतीने र. .२,४०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख चाळ सहजार फ ) चे खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागाने Tally ERP-9 चे नुतनीकरण 
क न िमळणेकामी कळ वलेले आहे व वध क पासाठ  जागितक बकेचे कज 
अस याने लेखा वषयक कामकाज करणेसाठ  Tally ERP-9 णाली तातड ने 
करणेबाबत कळ वलेले आहे मा.मु य लेखाप र क व मा.मु य लेखापाल यांनी 
यां या क ा म ये वायफाय या सु वधेचे मागणी केलेली आहे सदर क ाम ये 

वायफाय सु वधा देणेकामी Linksys Wireless router E-900 २ नग खरेद  करणे 
आव यक आहे तसेच मा हती व तं ान वभागाचा बॅकअप घेणेकामी 4 TB 

External USB Hard Disk ची आव यकता आहे. सदर सा ह य खरेद कामी  अंदाजीत 
दर  माग वले असता र. . ७१,५००/- एवढा खच अपे ीत होता सा ह य खरेद  
करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने कोटेशन नोट स िस द कर यात 
आलेली होती कोटेशन िस द  नंतर याक रता एकुण चार कोटेशन ा  झालेली 
आहेत सदरच े कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता  
याम ये मे. मोनाच टे नॉलॉजीस ा.िल. यांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत 
यांचे दर र. .७१,५००/- असे ा  झालेले आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरा 

इतकेच आलेले आहेत सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो. यांनी 
मा यता दलेली आहे सदर कामाची तातड क वचारात घेता करारनामा न करता 
थेट प दतीने Tally ERP-9.3, 4 TB External USB Hard Disk व Linksys Wireless 

router E-900  खरेद  करणेकामी येणा-या र. . ७१,५००/- या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) मनपाचे िन वदा नोट स .11/2013-14 अंतगत मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, 
फुले, नारळ, गु छ इ.सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार म.ेगणेश पु प भांडार या कामाची 
मुदत 13/09/2016 अखेर आहे तुत ठेकेदारास द. 30/4/2016 अखेर पयतचे बील 
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अदा करणेत आले आहे उवर त कालावधीम ये येणा-या अंदाजप कय रकमे पे ा 
6,00,000/-  जादा खच अपे त अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) फ े य कायालय अंतगत व ुत मु यालयाकड ल चालू/पूण कामांना तरतूद 

अपुर  अस याने सदर कामांना लागणार  तरतूद फ े य व ुत मु यालयाकड ल 
कामावर ल उपल ध तरतुद तून वग करण करणे आव यक आहे तर  तरतुद 
वग करणाची तातड ची आव यकता वचारात घेता र कम पये ३५,१३,०००/- 
(अ र  र. . प तीस लाख तेरा हजार फ ) इतक  तरतूद तावात नमूद प  
'अ' माणे वग करणास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारती,शाळा,कायालये,दवाखाने इ. ठकाणी 

असले या प या या पा या या टा यांची शा ीय प दतीने साफसफाई व व छता 
करणे कामासाठ  िन वदा नोट स मांक ६/२०१३-१४ िस द क न यात पा  
झालेले िन वदाधारक मे. इं  इनो हेटस यांनी म.न.पा. इमारती, कायालये, दवाखाने 
इ. ठकाणी असले या प या या पा या या टा यांची २ म ह यातुन एकदा व 
शाळांचे इमारतीमधील प या या पा या या टा यांची येक म ह यास व छता 
करणेकामी सादर केलेला लघु म दरास तसेच २ वष कालावधीसाठ  मे. इं  
इनो हेटस यांची ठेकेदार हणून नेमणुक करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा. थायी सिमती ठराव मांक ७८०९, द.२२/८/२०१४ अ वये मा यता 
िमळाली असुन आदेश मांक आमुका/४/का व/५९३/२०१४ द. ३०/८/२०१४ 
अ वये २ वष कालावधीसाठ  यांची ठेकेदार हणून नेमणुक कर यात आली आहे. 
यानुसार यांचे कामकाज सु  असुन सदर कामाची मुदत द.३१/८/२०१६ रोजी 

संपत आहे. न वन िन वदा कायवाह  सु  असुन यास काह  कालावधी जाणार 
अस याने स थतीत कायरत असलेले मे. इं  इनो हेटस यांना पुव याच दराने ४ 
म हने कालावधीसाठ  (म.न.पा. इमारती, कायालये, दवाखाने इ. ठकाणी असले या 
प या या पा या या टा यांची २ म ह यातुन एकदा व शाळांचे इमारतीमधील 
प या या पा या या टा यांची येक म ह यास या माणे) मुदतवाढ दे यास, 

यांचेकडून करारनामा क न कामाचे आदेश दे यास व यासाठ  येणा-या अदांज े

र. .१४,५७,०००/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . १६/०२/२०१६-१७. अ वये   थेरगाव 

म ये डांगे चौकात ी छ पती िशवाजी महाराज पुत याभोवती युर स करणे 

तसेच सभोवतालचा प रसर सुशोिभकऱण करणे मे. बी.के. खोसे 
िन.र. .२,३३,४०,९३३/-  (अ र  र. .दोन कोट  तेहतीस लाख चाळ स हजार नऊशे 

तेहतीस फ )पे ा ८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२,२५,२२,८३३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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अट -शत  माणे 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 राहुन यांच े बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३१) मनपाचे थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५०-२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 

मधील सावरकर मैदानाचे नुतनीकरण करणेकामी M/s. Mahalar infra.& Garden 

Services िन.र. .१४,००,२१३/- (अ र चौदा लाख दोनशे तेरा फ ) पे ा  १८.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२.०५,५८३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) मनपाचे थाप य वभागाकड ल िन.नो. .- अ भाग ६१/१-२०१५-१६ अ वये 

भाग .८ मधे सां कृतीक भवन बांधणेकामी M/s. AMOL NAVNATH SATHE 

 र.  ११,७६,४५५/- (अकरा लाख शहा-तर हजार चारशे पंचा वन फ ) पे ा  
१७.९१% कमी    या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,१४,०४०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तळवडे, िचखली, मोशी, से. . ४,६,९,११,१६, 

डुडूळगाव, वडमुखवाड , चो वसावाड  व च-होली इ. न याने वकिसत होणा-या 
भागाम ये, बांधकाम क पाचा वकास झपा याने होत आहे. यामुळे 

अ त वातील मलशु करण क प अपुरा पडत अस याने न याने  च-होली येथ े

२० द.ल.िल. मतेचे मलशु करण क  बांधणेचे कामाचे आदेश द. ०९/०३/२०१६ 
रोजी देणेत आले आहे. महारा  शासन पयावरण वभाग यांच ेकड ल शासन िनणय 
. म िन२०११/ २६/तांक-२, द.२५/०८/२०११ अ वये महानगरपािलके या 

मलशु करण क पासाठ  महारा  दुषण िनयंञण मंडळाकडून परवानगी 
(Consent to Establish) ा  क न घेणे आव यक आहे व यानुसार थािनक 
वरा य सं थासाठ  जलअिधिनयमा वये संमती शु का पोट  Consent Fee हणून 

Regional Office Maharashtra Pollution Control Board Pune यांचे नावे 
र. .१,००,०००/- (अ र  एक लाख पये फ ) कंमतीचा डमांड ा ट देणे 
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आव यक आहे. तर  सदरची र. .१,००,०००/- (अ र  एक लाख पये)  Regional 

Office Maharashtra Pollution Control Board Pune यांना अदा करणेस तसेच    
च-होली येथे मलशु करण क  बांधणे या कामासाठ  उपल ध असले या तरतुद  
मधून खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) पंपर  िचंचवड मनपा तफ शासक य सुधारणा व गतीमानता अिभयान १० कलमी 
काय माअंतगत व वध वभागाम ये भाग तर, महापािलका तरव 
शासक य तरावर तसेच वैय क पार तो षक तरावर ो साहनपर पधा सन 

२०१३-१५ या कालावधीत आयो जत कर यात आली होती. सदर पधा म ये तालेरा 
णालय, िचंचवड या कायालयास शासक य वभागाम ये भाग तरावर तृतीय 
मांकाचे ब ीस र. .३००००/-  श तीप  व मानिच ह िमळाले आहे. सदर पधा 

म ये जाह र झाले या ब ीस रकमेचा विनयोग द १२/६/२०१४ च ेप रप कातील 
मागदशक त वानुसार पुढ ल माणे करणेस व याकामी या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.. 

१.  कायालयीन सुधारणा – ३००००/- पया या ६५ ट के हणजे पये १९५००/- 

यातुन तालेरा णालयाकर ता २ वॉटर यु रफायर येक  ६८००X २=१३६०० 
खरेद  कर यात येणार असुन AMC २६००X २=५२०० देखभाली कर ता वापर यात 
येईल.  

२.  कमचार  ो साहन – २५% र कम ७५००/- शै णीक सहली कर ता वापर यात 
येईल. तालेरा णालया कर ता कमचा-यांची सं या जा त अस यामुळे सदर 
र कम अपुर  आहे तथा प सहलीचा उव रत खच कमचा-यांकडुन वगणी काढुन 
भाग वला जाईल. 

३. नाग रकांना सोई सु वधा उपल ध क न दे याकर ता १०%  हणजे र. .३०००/- 

मधुन तालेरा णालया या व वध वभागाम ये नाग रकांकर ता िनयम/ सुचना 
जा हरनामा यांच ेबोडस लाव यात येतील.  

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागातील मानधनावर नेमणूक 
करणेत आले या उमेदवारांची मुदत द.01/09/2016  रोजी संपणार  अस याने न याने 
मानधनावर वाहनचालक भरणेक रता वतमान प ात जा हरात िस  क न भरती 

या कर याची कायवाह  चालू आहे. याक रता एक ते दोन म ह याचा कालावधी 
लागणार आहे तथा प, वै क य वभागाअंतगत णवा हका वभाग हा अ याव यक 
वभाग अस याने व णवा हका वभागाचे कामकाजाम ये अडथळा येऊ नये 
हणून तावात नमूद केले माणे स थतीत कायरत असले या मानधनावर ल  
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वाहन चालक यांना एक दवस सेवा खंड त क न 3 म हने कालावधीसाठ  वह त 
केले या एक त मानधनावर िनयु  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/63-2015-16 

मधील अ. .63 अ वये भाग .३१, दघी मधील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई 
साठ  मशीनर  पुर वणे कामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन वदा र कम .700280/- 

(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 32.32% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव मंडळांचे 
व वध वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. याकर ता 
मा. पोिलस आयु  व महानगरपािलका यां या संयु  व माने शांतता बैठक 
आयो जत केली जाते. या अनुषंगाने शांतता बैठक बाबत रंगमं दर भाडे, ले स, 

बॅनस, प र ण सिमतीचे मानधन चहापान, भोजन पधतील वजे या मंडळास 
धनादेशा ारे ब सांची र कम, मृितिच ह व श तप क देवून स कार केला 
जातो. इ. यव थेकर ता तसेच गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन 
यव थेकर ता तातड ने खच करावा लागणार आहे. याकर ता थेट प दतीने र.  
६,००,०००/-(अ र  र, .सहा लाख फ ) इतका खच अंदाजे होणार आहे. सदर थेट 
प दतीने होणा-या खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) मा. रा य िनवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या  
िनवडणूक वभागा अंतगत मतदार न दणी व जनजागृती मोह म सु  कर यात 
आलेली आहे. नवीन मतदारांची न द करणे, मयत, थलांतर त मतदार वगळणे तसेच 
मतदार याद तील दु या यासाठ  यापक माणावर जनजागृती व िस द  
कर यात येणार आहे. याकर ता मतदार आवाहन प के छपाई, सीड  बन वणे, 

ले स बॅनर बन वणे, रे डओवर िस द , पथना य इ. कर ता थेट प दतीने   
येणा-या र. .८,००,०००/- (अ र  र. .आठ लाख फ ) खचास अथवा यासाठ  
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९)  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 देणे बाबत वचार करणे.  
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वषय .४०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये मु य लेखा 
प र ण वभागाकड ल माहे माच २०१६ ते जून २०१६ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज गोषवारा मा.मु य लेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/११६/२०१६ 
द.०१/०९/२०१६ अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४१)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये मु य लेखा प र ण 
वभागातील दनांक २५.०७.२०१६ ते द. ३१.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखाप र क यांनी .मुलेप/६/का व/११२/२०१६ द.२९.०८.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४२)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये मु य लेखा प र ण 
वभागातील दनांक ०१.०८.२०१६ ते द. ०७.०८.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखाप र क यांनी .मुलेप/६/का व/११३/२०१६ द.२९.०८.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

                                                                                 
                                                       नगरसिचव 
                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/७७३/२०१६  
दनांक - ०२/०९/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 


