
1 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०११/२०१७ 
दनांक – ०२/०६/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०७/०६/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०७/०६/२०१७ 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 – १२ 
दनांक - ०७/०६/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
०७/०६/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
  ---------- 
वषय .१)   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२०/२०१६-१७ अ वये कै. व. 

राजेश बहल  उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे. िनसग लँ ड केप स ह सेस 

िन वदा र कम पये ११,३२,३२०/-  (अ र  र. . अकरा लाख ब ीस हजार तीनशे 
वीस फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा -३.००%  ट के कमी 
दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

( द. ०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२६/२०१६-१७ अ वये कै. 
हर भाऊ दनाजी वाघेरे  उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.जी.बी.  
इंटर ायजेस िन वदा र कम पये ९,७०,५६०/- (अ र  र. . नऊ लाख स र हजार 
पाचशे साठ फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा ७.००% कमी 
दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

( द. ०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  शासन िनणय ं . एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मुंबई ४०००३२ 

दनांक १८/०२/२०१४ नुसार सदर संचलन तूट महानगरपािलके या 
मु यलेखाप र क यांनी लेखाप र ण क न माणीत करणे बंधन कारक राह ल 
असे प  केले आहे यानुसार मा.मु यलेखाप र क यांनी ं .मुलेप/१६/२०१७ 
द.११/०४/२०१७ अ वये लेखाप र ण अहवाल सादर केलेला आहे. सह 
यव थाप कय संचालक यांच े कड ल पीएमपीएमएल/मुले वअ/७८३४ 
द.२१/०३/२०१७ नुसार उव रत र. .५,७२,२१,७४९/- िनधी िमळणे कर ता मागणी 
केली आहे. एकुण संचलन तुट  पैक  ४०% माणे र. .६०,७२,२१,७४९/- पैक  
संचलन तूट  पोट  र. .५५ कोट  पीएमपीएमएल यानां अदा करणेत आले असुन 
उवर त संचलनतूट र. .५,७२,२१,७४९/- अदा करावयाचे आहेत. सन २०१५-१६ 
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म ये देय होणार  संचलनतुट समायोजन कर या या अट स अधीन राहून उवर त 
संचलनतूट र. .५,७२,२१,७४९/(अ र  र. .पाच कोट  बहा र लाख एक वस हजार 
सातशे एकोणप नास फ ) अदा करणेस व सदरचा खच लेखा वभागा कड ल सन 
२०१७-१८ या अंदाजप कातील “पीएमपीएमएल िनधी” या लेखािशषातुन खच  
टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. ०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४)  सन२०१६–१७ या शै णक वषात व ालयांची शै णक सहल आयो जत केलेनुसार 

साय स पाक व पीएमपीएमएल यांना मा. थायी सिमतीच ेमा यतेने बील अदा 
करणे आव यक  अस याने मा यिमक िश ण वभागाच े सन २०१७–१८ च े
अंदाजप कात  व वध उप म या लेखािशषावर र. .६,५०,००,०००/- इतक  तरतुद 
करणेत आली असुन सदरची र कम .१६,५२,९८८/-(अ र  र कम .सोळा लाख 

बाव न हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) या लेखािशषातुन खच  टाकुन अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द. ०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .५) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०७ दनांक 

१२/०५/२०१७  नुसार अित र  आयु  यांचे कड ल आदेश . 
डा/७अ/का व/२३५/२०१७ द.४/३/२०१७ अ वये मे वरदाियनी ए टर ायजेस, 

िचंचवड १९ यांना कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज, यांनी यापुव  केले या 
करारना या माणे पु हा करारनामा क न प ह या वषाचे मंजूर दराने दरमहा 
र. .९७,०२०/- (अ र  र. . स या नव हजार वीस फ ) या दराने दनांक 
०९/०४/२०१६ ते दनांक ०८/०४/२०१७ या १ वष कालावधीचे कामाचे आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

( द. ०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .६)  अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांचे तफ ो.बी.जी. बराजदार व ो.एस.एन.सपाली 
यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी मशानभूमीत 
पयावरणपूरक गॅस शवदा हनी बस वणे या कामा बाबतचा त  आिथक व तां क 
स ला देणेसाठ  अंदाजप क य दरा या १%+सेवाकर एवढ  स लागार फ  
र. .१,३६,८००/- (अ र  र. . एक लाख छ ीस हजार आठशे फ )  मा.संचालक, 

अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांस अगावु अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( द. ०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .७)  मे. सोल पेस, ी. शशांक फडके यांची पंत धान आवास योजनेतील क पांसाठ  

आ कटे ट सेवेसाठ  DPR Cost या ०.९०% व Infra साठ  िन वदा रकमे या ०.९०% 

क प खचावर फ  देणे व क प यव थापन स लागार या सेवेसाठ  य  क प 

खचा या १.४५% फ  अस े एकुण २.३५% फ  देवून यांची नेमणूक करणे तसेच मे. 
Gensys Technologies Pvt. Ltd. यांची िन वदा प ात क प यव थापन स लागार 

(PMC) क रता य  क प खचा या १.४५% फ  देवून यांची नेमणूक क न 

करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)   भाग .३७ मधील टे को रोड पासून इं ायणीनगर चौक ते ड ट पयतचा 
र ता ं द करण क न वकिसत करणेकामी मनपा या सन २०१७-१८ या 
अंदाजप काम ये तरतुद ता वत करणेत आलेली आहे. सदर कामाची या ी 
मोठ  अस याने या र या क रता मे.पे हटेक कं लटंट यांची स लागार हणून 
मनपा या चिलत दरानुसार हणजेच १ (  िन वदापूव कामासाठ  देणेत येणार  फ  
र.  .=०.९० % x वकृत िन वदा र कम तसेच २ (िन वदा प ात कामासाठ  देणेत 
येणार  फ  र.  .=१.४५ % x वकृत िन वदा र कम अिधक सेवाकर इ.मनपा या 
िनयमानुसार देवून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)    मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/१२-२०१६-१७ मधील अ. . 
०३ अ वये भाग .८ द नगर झोपडप ट म ये जुने VDO Center येथ े जुने 
संडास लॉक पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन, शैल  
िशवाजी फाळके िन.र. .३२,६७,५०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार 
पाचशे सहा फ ) पे ा ११.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२८,७६,७१२/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.       

वषय .१०)   नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये 
मनपा ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन-२०१६-१७ 

म ये जा हर कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  एक लाभािथचे 
कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. यानुसार ी. वजय अर वंद िशंगे यांना एकुण 
र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) (Back end Subsidy) व पात 

अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता देणबेाबत वचार करणे.  
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वषय .११)   मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) 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 .१२)   Vision India Pavillion at the WorldBuild–India 2017  on 20th  to  22nd April 2017,  

at  Bombay Exhibition & Convention centre,  Mumbai  येथे दशनास भाग 
घेणेकामी खच र. .२६,१७९/- (अ र  र. .स वीस हजार ऐकशे एकोणऐंशी फ ) 
व यासाठ  आगाऊ अदा केले या र. .५०,०००/- चे समायोजन करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ई-िन वदा णालीसाठ  Digital Signature New 

Key पुरवठा व नुतणीकरण करणेकामी उ पा दत कंपनीचे Digital Signature Key 

खरेद कामी व नुतणीकरण करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .५३/२०१६-१७ अ वये 

िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन 

िन वदा दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये म.ेसाई असोिसएटस,नािशक 

यांचेबाब .१ व २ साठ  र. .१८,१९,०००/- (अ र  र. . अठरा लाख एकोनीस 
हजार फ ) लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपा या ई-िन वदा णालीसाठ  Digital 

Signature New Key पुरवठाकरणे व नुतणीकरण करणेकामी n(code)solution या 
उ पा दत कंपनीकड ल Digital Signature New Key व नुतणीकरण करणे आव यक 
आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ४६.४७% ने कमी आहे. सदरचे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े        

वषय .१४)   मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .८/२/२०१६-१७ अ वये भाग .7 

च-होली येथील जुनीवापरात नसलेली टाक  पाडणे व इतर दु ती वषयक कामे 
करणेकामी  मे. जयगणेश एंटर ायझेस िन वदा र कम .४,१८,५९९/- (अ र  
र. . चार  लाख अठरा हजार पाचशे न या नव फ ) पे ा ४.४०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,२०,१९०/-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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१५)   सन २०१७-१८ चा व ीय वषात “इ.१० वी  व १२ वी मधील ८५% पे ा जा त गुण 

संपादन करणा-या १२७ पा  व ा याना लाभ देणेकामी र. . १५,४५,०००/- 
(अ र  र कम पये पंधरा लाख पं चेचाळ स हजार फ ) चे खचास तसेच अपा  
अजापैक  कागदप ां या पुततेनंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना   लाभ देणेस  

व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६)   मनपा या  थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .५७/२/१६-१७ अ वये भाग .४३ 

मधील मशानभुमीचे उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. एच सी 
कटार या िन.र. .७०,०१,३१५/-   (अ र  र. . स र  लाख  एक  हजार तीनशे पंधरा 
फ )  पे ा ८.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .६७,१९,१६२/- 
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 म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .१७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ६१/१/१६-१७ भाग .३५ म ये 
स.नं.१ म ये वाचनालयासाठ  बैठक यव था करणे व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी  मे. इंदर दप क शन कं. िन.र. .१,८६,७३,६१२/-   (अ र  र. . एक 
कोट  शहाऐंशी लाख याह र  हजार सहाशे बारा फ )  पे ा ०.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. . १,९४,१३,१८०/-   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 म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

वषय .१८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .२५ 

िचंचवड टेशन (आनंदनगर) प रसरातील पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी M/s. VYANKATESHWARA CONSTRUCTION 

िन.र. .२३,२४,६१३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार सहाशे तेरा फ ) 
पे ा ८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२२,४३,१३५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनःसमथ(अपंग) क याणकार  योजना .७ 

अ वये मनपा े ातील ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या  

पालकांना व मनपा ह तील न दणीकृत वयंसेवी सं थेस सहामाह  अथसहा य देणे 
या योजने अंतगत १२० पा  लाभाथ ना येक  सहामाह  र कम .१२,०००/-
(अ र  र.  बारा हजार फ ) अथसहा य अदा करणे व माहे- ऑ ट -२०१६ ते 
माच- २०१७ अखेर ा  होणा-या अजदारांपैक  पा  अजदारांना येक  र कम 
.१२,०००/- (अ र  र.  बारा हजार फ ) माणे एकुण र. .१४,४०,०००/- 

(अ र  र. पये चौदा लाख चाळ स हजार फ )   चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२०) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ११ दनांक 
२६/०५/२०१७  नुसार मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश . 

डा/७अ/का व/३२१/२०१७, द.१५/०५/२०१७ अ वये मे. वरदाियनी ए टर ायजेस, 
िचंचवड १९ यांना  यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज, यांनी, यापूव  केले या 
करारना या माणे, पु हा करारनामा क न  प ह या वषाचे मंजूर दराने दरमहा 
र. .९७,०२०/- या दराने दनांक ०९/०४/२०१६  ते दनांक ०८/०४/२०१७ या १ वष 
कालावधीचे कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १२ दनांक 

२६/०५/२०१७  नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर 
सावजिनक वाचनालय व ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय या दो ह  
वाचनालयांना महारा  शासनाचा   ब   दजा ा  असून यांना शासनाचे अनुदान 
िमळते.  शासनाचे अनुदान िमळणेक रता सदर सावजिनक वाचनालयाक रता 
पु तक खरेद  करणेकामी सावजिनक वाचनालयाकड ल कोटेशन .२ 
जा. .सावा/१/का व/५/२०१७, दनांक – ०६/०१/२०१७ अ वये िस द क न 
दरप क माग वणेत आले होते.  याम ये ा  झाले या से फ हे प प लकेशन 
यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय 
व ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालयाक रता पु तकाचे छा पल कंमतीवर २३% 
सुट देवून अंदाजे र. .१,५५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पंचाव न हजार फ ) 
ची पु तके खरेद चे खचास काय र मा यता देणबेाबत वचार करणे.  
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वषय .२२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १३ दनांक 
२६/०५/२०१७  नुसार मनपाची छ पती शाहु यायामशाळा, ेमलोक पाक ह  
यायामशाळा चं कांत िम  मंडळ, दळवीनगर या सं थेस ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .२३) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १५ दनांक 
२६/०५/२०१७  नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची   तानाजी गावडे   
यायामशाळा, भाग .१८ ह  सरदार गावडे ित ान या सं थेस ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .२४) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १६ दनांक 
२६/०५/२०१७  नुसार संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम महाराज पुतळया 
मागील महानगरपािलकेची यायामशाळा हनुमान पोटस ्  अॅकॅडमी, हनुमान हे थ 
लब, मोरे व ती, साई मं दरामागे िचखली पुणे ४१२ ४११ र ज टर नं.महारा  

१९६१/२०११ पुणे यांना सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

                                                                    
        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                     पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०११/२०१७  
दनांक - ०२/०६/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


