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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१३५२/२०१९ 
दनांक – २४/१०/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ३०/१०/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३०/१०/२०१९ रोजी दपुार  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,  

                                                        
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

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 – १४५ 
 

 
दनांक - ३०/१०/२०१९                    वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३०/१०/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

 
वषय .१)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९ अ वये       

सन २०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक 
झोपडप ट  धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती झाली 
अस याने यामधील वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दैनं दन जीवनमान 
अ था य त प र थती िनमाण झा याने यांचे दैनं दन जीवनमान पूववत 
होणेसाठ  म हला व बाल क याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील 
झोपडप ट त वा त य असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता दे यास 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत 

झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव म हलांना व शहरातील पूरबािधत 
म हलांना यांचे कुटंू बयां या नावे असलेला फोटो पास अथवा वत:चे आधार काड 
यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून याआधारे रोज वापरासाठ  सदर पढु ल 
सा ह य शासना या द.०५/१२/२०१६ या DBT योजनेअंतगत नमूद नस याने 
दनांक ०२/०८/२०१९ या शासन दर करारातील अ. .९क माणे दोन चादर व 
अ. .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ माणे दोन दर  पंजा व अ. .३अ 
माणे दोन बेडशीट संच हा येक म हलसे वर ल माणे एक संच (२ चादर, २ 

बॅरेक कंबल, २ दर  पंजा व २ बेडशीट) उपल ध क न देणेकामी महारा  रा य 
हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन हयू को-ऑप हौिसंग 
सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मुंबई ४०० ०७५ 
यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व 
याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२० या 

अंदाजप कातील पान .३३२ .४ मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
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उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद  मधून 
कर यास तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ झा यास दनांक 
३१/०३/२०२० अखरे पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी 
आव यकतेनुसार वभागातील व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत 
/िश लक तरतुद मधून र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातून इतर 
क याणकार  योजना मधील उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या 
लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात 
याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न दे यास मा यता दे यास तसेच यासाठ  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६ नुसार मा यता दे यास तसेच उपरो  
सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

      ( द.३०/१०/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका स लागार पॅनेलवर मा. थायी सिमती ठराव 

.२१३९, द.०७/०२/२०१८ अ वये मे.आकार अिभनव यांची स लागार हणून 

िनयु  कर यात आली आहे. भाग .७ च-होली येथील हरामाता पुल, 

खडकवासला व ती ते ९०.०० मी पयतचा ३० मी ड.पी. र ता  वकिसत करणे.    

(िन वदा .६६/९/२०१७/१८) या कामावर त  स लागार हणून मे.आकार 
अिभनव यांची नेमणुक करणेत आली होती.  तथा प क सलटंट मे.आकार अिभनव 
यांनी कामाचे अंदाजप क तयार करताना य  थळपाहणी केलेली नाह . तसेच 
कामात केले या हलगज पणामुळे मे.आकार अिभनव यांचेकडून खुलासा माग वणेत 
आलेला होता. परंतु सदरचा खुलासा समाधानकारक नस याने मे.आकार अिभनव 
यांना पॅनेलव न काढून टाकणेत आलेले आहे. तथा प सदर कामा या िन वदा 
प ात कामासाठ  मे. स लागार यांची नेमणुक करणेची आव यकता अस याने या 
े ामधील अनुभवी स म क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करण े

यो य होईल असे मत आहे. सदर कामासाठ  स लागार नेमणुक साठ  संदिभय 

प ा वये दनांक १६/९/२०१९ ते दनांक २३/०९/२०१९ या कालावधीम ये व वध 

सं थेचे सील बंद पाक ट दर माग वणेत आले होते. यानुसार मे.अँशुअड 

इं जिनअर ंग स हसेस यांचेकडून १.४९% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 

 यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 
गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार 

सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर िनयो जत 
वेळेत अमंलबजावणी होणेचे ीने मे.अँशुअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर 
कामाक रता क प स लागार हणून नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  
मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.४९%) ा  झालेली आहे. 
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तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.४९%  िन वदाप ात (Post 

Tender Activity)  या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३)   नगरसिचव 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. 

 

                                                      
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१३५२/२०१९ 

दनांक – २४/१०/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


