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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६५०/२०१८ 
दनांक - ०५/०५/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०९/०५/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

०९/०५/२०१८ 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 – ६२ 
दनांक - ०९/०५/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

०९/०५/२०१८ 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 ०२/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६१) 
    चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) पंपळे गुरव भाग .५७ येथील दापोड  पुल ते तुळजाभवानी मं दर ते सृ ी 

चौकापयतचा १८.०० मी ं द र यांचे अ ावत प दतीने नुतनीकरण करणेकामी  
महानगरपािलका स लागार पॅनलवर ल मे.पे हटेक कं स टंट यांची या कामासाठ  
स लागार हणुन नेमणूक करणेस व महानगरपािलके या चिलत दरानुसार व महारा  
शासना या चिलत िनयमांनुसार क स टंग फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

        ( दनांक ०९/०५/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळेतील मु या यापक 

िश क व िश के र कमचा-यांसाठ  बायोमॅ क मिशन खरेद  व देखभाल दु तीबाबत 
या कामासाठ  माहे मे २०१७ ते ऑ ट बर २०१७ अखेर र. .६,६३,०९६/- इतका खच 
झाला असून या झाले या खचास काय र व माहे नो हबर २०१७ ते मे २०१८ अखेर 
अंदाजे र. .३,६३,०००/- इतका खच असे एकूण र. .१०,२६,०९६/- (अ र  र. .दहा 
लाख स वीस हजार शहा णव फ ) खच होणार आहे. तर  याकामासाठ  होणा-या 
एकूण खचास पुव या िन वदे या मंजूर दरात दोन ऐवजी तीन कमचार  मानधनावर 
नेमणेत येऊन म.ेवरद वनायक इं जिनअस सदरचे कामकाज करणेस तयार असलेने या 
थेट प दतीने कामकाज देणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०९/०५/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३)  मा.आयु  सो, यांचेकड ल आदेश . शा २/का व/४६०/२०१७ द.०७/०८/२०१७ अ वये 
भाग सिम यांची पुनरचना झालेली आहे. यानुसार न वन भाग रचनेनुसार ग े ीय 

कायालयाची द.०९/०८/२०१७ रोजी अ त वात आले आहे. यानुसार ‘ब’ े ीय 
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कायालयातील जुने भाग .४९, ५०, ५१ यांचे वग करण “ग” े ीय कायालयामधील 
न वन . .३ व २४ याम ये यांचा 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 मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यांना 
ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५,१३०/- व भोसर  कचरा थाणांतरण क  

येथे कचरा खाली कर यासाठ  ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४,९००/- या 
दराने आदेश .ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ नुसार दे यात आलेले 
आहे. तर  ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, 

पंपर  यां या आदेशाची मुदत द.३१/१२/१७ रोजी संपु ात आलेली होती. तर  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 गाव, पंपर  यांना ग े ीय 
कायालयामाफत कामकाजाची मुदतवाढ दे यात यावी व ग े ीय कायालयाकडे “कचरा 
उचलणे व वाहतुक करणे” या लेखािशषावर तरतुद नस यान,े सदर कामाचे होणा-या 
बलाची तरतुद ‘ब’ े ीय कायालयामाफत टाकणेत यावी असे कळ वलेले होते. 
यानुसार ग े ीय कायालयामाफत मुदतवाढ घे यात आलेली होती, सदरची 

कामकाजाची मुदत द.३१/०३/२०१८ रोजी संपु ात आलेली 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 

पुर व यात आलेल े आहे. तथा प कचरा उचलणे व वाहतुक करणे कामकाज हे 
अ याव यक सेवेचे असून, मे जय गणेश एंटर ायजेस, पपंर  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.०१/०४/२०१८ त े ३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण 
होईपयत, यापैक  थम येणा-या कालावधी पयत या कामकाजास मुदतवाढ देणेस तसेच 
सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. .३३,५०,०००/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
प नास हजार फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०९/०५/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२९/१/२०१७-१८ अ वये अशु  जलउपसा क  
रावेत येथील ट पा .3 व ४ योजने अंतगत मता वाढ वणेसाठ  टॅ डबाय पंपसेट 
बस वणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल इले क स िन वदा र कम 
.४,५८,०३,८७२/- (अ र  र. .चार कोट  अ ठाव न लाख तीन हजार आठशे बाह र 

फ ) पे ा २५.५६% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,४०,९६,४०२/- 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 .५)   पंपर  िचचंवड महानगरपािलकाचे अ थापनेवर ल आप ी यव थापन वभागाकर ता 
आप ी यव थापन अिधकार  या पदानामाचे 1 पद भरणेकर ता जा हरात .1062 

दनांक 06/01/2018 अ वये जा हरात िस द क न अज माग वणेत आले होते. 
यानुसार 16 उमेदवारांचे अज ा  झाले होते. यापैक  01 उमेदवारांचा अज पा  झाला 

आहे. ा  16 उमेदवारांचे अजापैक  फ  ी ओम काश कसनराव ब हवाल या उमेदवाराचा 
अज पा  होत अस याने मुलाखतीस न बोलवता थेट नेमणुक देणेकामी मा यता देणेत 

आलेली आहे. ी ओम काश कसनराव ब हवाल यांना आप ी यव थापन अिधकार , आप ी 
यव थापन वभाग या पदावर ता पुर या व पात ितमहा एक त मानधन र. .40,000/- 

फ  माणे आदेशा या तारखेपासुन 6 म हने कालावधीकर ता ता पुरती नेमणूक देणे 

आव यक आहे. ी ओम काश कसनराव ब हवाल यांना आप ी यव थापन अिधकार , 

आप ी यव थापन या पदावर ता पुर या व पात 6 म हने कालावधीसाठ  ितमहा 
एक त मानधन र. .40,000/- फ  माणे देणेत येणा-या नेमणुक स व याकामी येणारा 

य  खच र कम पये 2,40,000/- (अ र  र. . दोन लाख चाळ स हजार फ ) 
( ितमहा 40,000/- माणे 6 म हने) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन कामकाजासाठ  
वभाग मुखां या िनयु या कर यात आले या आहेत. वभाग मुख/शाखा मुख यांना 
यापूव  वेळोवेळ  व ीय अिधकार दान कर यात आले आहेत. परंतु  दवस दवस 
महापािलकेचा कामाचा वाढता याप व वाढत जाणा-या व तंू या कंमती वचारणा घेता 
कामकाज काय मतेने जलद गतीने पार पाड यासाठ  व ीय अिधकारात वाढ क न 
वभाग मुख/शाखा मुख यांना दान करणे आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ६९ चे तरतुद नुसार वभाग मुख/ शाखा मुख यांना व ीय अिधकार 
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            दान करणे आव यक अस याने ताव सोबतचे प  'अ' म ये नमूद केले नुसार व ीय 

अिधकार दानास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७)   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. 

वषय .८)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .10/2017-18 अ वये वृ संवधन 
वभागासाठ  वृ संर क लोखडं  पंजरे खरेद  करणेकामी. मे.डायनािमक िस टम 
िन वदा र. .24,89,304/- (अ र  र. .चोवीस लाख एकोणन वद हजार तीनशे चार फ ) 
या ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा (27.00 ट के ने कमी) वकृत 
करणेत आली असून, 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/३/का व/६५०/२०१८  

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

ठेवणेत आलेली आहेत.  


