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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२९७/२०१७ 
दनांक - ११/०८/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १६/०८/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१६/०८/२०१७ 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 – २२ 
 

दनांक - १६/०८/२०१७                                 वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक             
१६/०८/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक २६/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९) चा सभावृ ांत 

कायम करणे. 
 

ब) दनांक ०२/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २०) चा       

   सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

वषय .१)   भाग .७ वडमुखवाड  स.नं.१२३ मधील मनपा या ता यात आलेला सु वधा भुखंड वकिसत 
करणेकामी कामाची मुळ शासक य मा यता र कम .८ कोट  एवढ  आहे व यास
मा.महापािलका सभा ठराव .६६३, द.०६/०४/२०१५ नुसार मा यता दलेली आहे. सदरची 
वाढ व कामे ठेकेदार मे.पी.एन. नागणे यांचे माफत करावयाची अस यास तुत कामास 
मा. थायी सिमतीची सुधार त मा यता यावी लागणार आहे. सदर कामाची सुधार त 
अंदाजप क य र कम २,३८,४८,९६७/- एवढ  आहे.  (वाढ व  खच र. .४३,१६,७०४/- एवढा 
आहे.) तुत वाढ व खच शासक य मा यते या कमाल मया दत होणार आहे, यास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब कामाचे सुधार त वाढ व खचा या

तावास (भाववाढ फरकासह कमी/जा त) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.१६/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)   वाय.सी.एम. णालया या ३ वष इमारतीमधील कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या 
व णालया या बाहय प रसराचे (र ते व पाक ग सह गाडन) व णालयातील ड ट व 
ेनेज लाईन साफसफाईचे व व छता हे काम लघु म ठेकेदाराकडुन (स हस कॉ ॅ ट 
प दतीने) वत:ची अ याधुिनक उपकरण,े रसायने व मनु यबळाचा वापर क न तां क 
प दतीने (Mechanized Cleaning) साफसफाई व व छता M/s. BVG India Ltd यांचेकडून
 ा  झाले या ई-िन वदा दर ित म हना खच र. .२२,६१,५००/- माणे दनांक 

०१/०८/२०१७ पासून क न घेणेकामी तसेच  िन वदेत नमुद केले माणे तीन वष 
कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे मनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर 
कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक लागणार  उपकरण,े रसायने व त सम ्  बाबींसाठ  
लागणा-या खचाम ये वाढ न करता क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३)   पंपर  िचंचवड मनपा या घनकचरा यव थापनानंतगत मोशी कचरा डेपो येथे स थतीत 
सुमारे ७०० टन कचरा आण यात येत असून दवस दवस याचे माण वाढत आहे. 
स थतीत गोळा होणा-या कच-यावर शा ो  प दतीने या करणेसाठ  (१) मेकॅिनकल 
कंपो ट ंग लॅ ट (२) सॅिनटर  लॅ ड फल ट पा १,(३) लॅ टक कच-यापासून इंधन िनिमती, 
(४) गांडूळखत क प काया वत आहेत. सदर कामाचे चालन, देखभाल व दु तीचे काम 
मे.बी. ह .जी.इं ज. ा.िल या कंपनीमाफत सु  असून सदर दो ह  कामांची मुदत दनांक 
१७/०४/२०१७ रोजी संपत असलेने चालू कामास मुदतवाढ देणे आव यक असलेने दनांक 
१५/०४/२०१७ रोजी या तावानुसार मा.आयु  सो. यांची मा यता घेणेत आलेली आहे व
यासाठ  येणा-या महसुली खचास मा. थायी सिमती ठराव मांक ५३४ दनांक

२१/०६/२०१७ अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. सबब सदर मुदतवाढ चे कालावधीतील 
कामाचे बील अदा करणेकामी मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील पयावरण 
अिभयां क  वभाग, देखभाल, दु ती महसुली खच पान . ९१६ अ. . ४ वर ल मोशी 
कचरा डेपो येथील मेकॅिनकल कंपो ट लॅ ट चालन, देखभाल व दु ती करणे तसेच 
सॅिनटर  लॅ ड फल ट पा २ चे देखभाल, दु ती करणे या कामासाठ  करणेत आले या
र. .१०,००,००,०००/- या तरतुद मधून तावात नमूद माणे तरतुद वग करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 01-2016/17 मधील अ. .01 अ वये भोसर  
येथील व ुत दा हनी दोन वषाकर ता ठेका प दतीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु ती
करणेकामी (सन 2017-19) मे. पल मी इले क स  िन.र. .37,95,048/- (अ र  
र. .सद ीस लाख पं या णो हजार अ ठेचाळ स फ ) पे ा 3.33% कमी (सुधार त दर) या
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) वाय.सी.एम. णालय व म.न.पा.चे इतर दवाखाने/ णालय यांना तातड ने आव यक 
औषधे/सा ह य खरेद  कामी िन वदा .१/२०१४-१५ अ वये िनयु  मे.कोठार  मे डकल संत 
तुकारामनगर पंपर -१८ यांचेबरोबर  पुव  झाले या करारना यास अिधन राहुन तातड ने 
आव यक औषधे/सा ह याची खरेद  ह  Branded औषधांचे MRP वर ९.२५% Generic 

औषधांचे MRP वर ५२% व सज कल सा ह याचे MRP वर ४३%  सवलत या दराने पुरवठा 
करणे या आदेशास मुदत वाढ  मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१९१०९  द.१५/१२/२०१६ 
अ वये  मा यता दले या र. .१०,००,०००/- पयत खचाचे मंजुर  रकमेपे ा  वाढ व खच र. . 
५,००,०००/-(अ र  र कम पये पाच लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .६)   सकाळ पेपस आयो जत एनआयई हा उप म सकाळ मा यम समूहा या वतीने मागील नऊ 
वषापासून इय ा ४ थी ते इय ा ९ वी या व ा यासाठ  सकाळ  एनआयई हा उप म 
राब वत आहे. या उप मात सु  गुणांना वाव दे यासाठ  व वध कायशाळेचे आयोजन 
कर यात येते. सकाळ एनआयई हा रा य तर य वशेषांक म ह यातून दोनदा िस द केला
जातो. तसेच व वध मा यवर त  व यां या का शाळा आयो जत के या जातात. वर ल 
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माणे याह  वष  हा उप म राब वणेत यावा असे या कायालयास कळ वले आहे. सदर
उप मासाठ  गत वष माणे याह  वष  व ा यासाठ  वयंअ यन साधने या लेखािशषावर 
करणेत आलेला र. .७,५०,०००/- तरतूद मधून करणेत येईल सदरचा उप म थेट प दतीने 
करारनामा न करता कर यास तसेच याकामी ७,५००x१०० = ७,५०,०००/- (अ र  र. . 
सात लाख प नास हजार फ ) इत या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक व ुत 
कारंजे वकसीत करणेत येत असले या क पास लघुदाब वीजपुरवठा घेणेकामी 
म.रा. व. व.कं., पुणे यांचे द.१९-०७-२०१७ चे मंजुर लोड सॅ शन ऑडरमधील फम 
कोटेशन/ डमांड नोट म ये नमुद के या माणे स ह स कने शन चाजस, ोसेसींग फ , सुर ा 
ठेव, अ ीमट फ  व सुपर ह जन चाजस, सेवाकरासह असे एकुण र. .४०,९२०/- (अ र  
र. .चाळ स हजार नऊशे वीस फ ) म.रा. व. व.कंपनी, पुण ेयांस अदा करणेस व सदरचा खच 
थाप य वशेष योजना या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)   शु वार, द.२१/७/२०१७ रोजी Tamarind, Indian Habitat Centre(IHC), Lodhi Colony, New 

Delhi येथे Ministry of Housing and Urban Affairs, नवी द ली  यांचे माफत माट िसट  
अिभयानाची भावी अंमलबजावणी करणेचे ीने आयो जत िश णास सहभागी  होणेक रता 
ी.अंबादास च हाण, शहर अिभयंता, थाप य वभाग व ी.िनळकंठ पोमण, मु य मा हती व 

तं ान अिधकार , मा हती व तं ान वभाग यांचे वमान वासा कर ता आले या खचाची 
र. .४१,५७७/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार पाचशे स याह र फ ) सेवा करांसह  मे. 
RADIANT AIRLINKS PVT. LTD.  यांना अदा करणेस व सदरचा खच मा हती तं ान 
वभागाम ये उपल ध असले या मनपा अंदाजप कातील “ माट  िसट  Initiative अंतगत IT 

Back Bone Infrastructure” या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)   मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१०-२०१६-१७ अ वये भाग
.४४ अशोक िथएटर पंपर  म ये थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे. साई भा क शन िन.र. .८,२९,२५०/-(अ र  र. .आठ लाख एकोणतीस हजार दोनशे 
प नास फ ) पे ा २२.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,४४,५७६/-

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)   मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६०-२०१६-१७ अ वये भाग
.४३ जजामाता हॉ पीटल येथील र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व बी.बी.एम 

प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.ड  ड  क शन िन.र. .८,४०,२३८/- (अ र  र. .
आठ लाख चाळ स हजार दोनशे अडोतीस फ ) पे ा ११.११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र.  ७,४६,८८८/- 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 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११)   मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६८-२०१६-१७ अ वये भाग
. अशोक थीएटर पंपर  म ये करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. एस एस साठे 

िन.र. .७,८२,१३५/- (अ र  र. .सात लाख याऐंशी हजार एकशे प तीस फ ) पे ा
२६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७८,७८०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२)   मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९१-२०१६-१७ अ वये भाग
.५६ वैदुव ती येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व बी.बी.एम 

प दतीने दु ती करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र.  ७,००,२३०/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे तीस फ )पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने
र. .५,८१,१९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माण े 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१३)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये पी.जी. इ ट युट कर ता दर महा शासक य वेतन 
ेणीनुसार हंगामी व पात (३ वष) कालावधीकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन 

मुलाखती/लेखी प र ा घेवुन अिध ाता हे पद (०१) भरणेस शासक य वेतन ेणीनुसार वेतन 
अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल हंगामी व पात (३ 
वष) कालावधीकर ता सदर पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१४)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१०/२०१६-१७  अ वये  अशु द जल उपसा क , 

रावेत येथे ट पा . 3 व 4 योजनेअंतगत 30 द.ल.िल. मतेचे पंपांक रता यू ल सॉ ट 
टाटर बस वणेकामी  मे. ए सेल इले क स िन वदा र कम .६८,०३,०६४/- (अ र

र. .अडुस  लाख तीन हजार चौस  फ ) पे ा १.००% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .७०,७१,७८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसारव
 ि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  
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)  महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम २००५, महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम 
२००७ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उप वधी २००३ नूसार सव वभागाचे अिभलेख 
वग करणा माणे जतन होणे आव यक आहे. यानूसार महानगरपािलके या अिभलेख 
क ाम ये अिभलेखाचे A, B, B1, C, D या माण ेसव वभागाचे वग करण कामकाज सु  
आहे. सदर कामकाजाची मा हती असले या शासन सेवेतील ी.ए.ए.शेख. सेवािनवृ  नायब 
तहिसलदार यां या अिभलेखापाल पदावर ल नेमणूक स आदेश ं .अिभक /१/का व/
२६१/२०१७ दनांक १९/०५/२०१७ अ वये सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर 
मुदतवाढ दे यात आली होती. यांची मुदत ३१/०८/२०१७ रोजी संपु ात येत आहे. शासन 
िनणय .संक ण-२७७५/ . .१००/२०१३ दनांक ०८/०१/२०१६ अ वये अिभलेख क ाचे 
कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यांची द.१/९/२०१७ पासून सहा 
म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा हजार फ ) इत या 
एक त मानधनावर िनयु स 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/१२९७/२०१७  
दनांक - ११/०८/२०१७ 

 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


