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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२८०/२०१७ 
दनांक - ०५/०८/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १०/०८/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१०/०८/२०१७ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू 

                                                                                       
     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 – २१ 
 

दनांक - १०/०८/२०१७                      वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  गु वार, दनांक             
१०/०८/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
वषय .१)  शालेय पोषण आहार सन २०१६-१७ योजने अंतगत थ कत अनुदान र कम ा  

झालेली नसलेने सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील अखेरचे िश लक र कमेतून 
र. .१,५०,००,०००/- तरतूद वग करणे व न वन वतं  लेखािशष िनमाण करणसे 
मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

( द.१०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अंदाजप क २ महसुली जमा खच सन २०१७-१८ 
पान . १२२ व पान . १२३  अनु मांक ५०  मा हती व तं ान वभागाकडे (अ. . 

१२ वर) िसट  ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office) नवीन लेखािशष 
िनमाण क न यावर  र. .३,००,००,०००/- तरतुद करणे व यासाठ  पान .१२४ व 
१२५, अनु मांक ११ लेखािशष माटिसट  अंतगत Initative IT Back Bone 

Infrastructure  र. .५०,००,००,०००/- मधून र. .३,००,००,०००/- चे वभागांतगत 
वग करण महसूली अंदाजप कातून महसूली अंदाजप कात मुंबई ांितक मनपा 
अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ मधील तरतुद .२ (१) नुसार 
वग करणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभकेडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करण.े 

( द.१०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  सन २०१७-२०१८ या शै णक वषात शै णक गुणव ा वाढ हा उप म राब व यास 
मे.यशोधन एंटर ायजेस ािधकरण पुणे या सं थे या मनपा या दोन मा यिमक 
शाळांम ये शै णक गुणव ा वाढ हा उप म राब वणेकामी व यांना घडयाळ  ती 
तास र. .४५०/- माणे मानधन अदा करणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े  

( द.१०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनगड  येथे संगीत अकादमी असून, िचंचवड व

संत तुकारानगर येथे संगीत वग चाल वले जातात. सदर या कामकाजावर िनयं ण
ठेवून तेथील संगीत िश कांकडून कामकाज क न घेण,े व वध कार या संगीत
मैफ ली आयो जत करण,े व वध संगीत पधाचे आयोजन करणेची कामे मानद
स लागार हणून आंतररा ीय कत चे कलाकार प.ं डॉ. नंद कशोर कपोते, मानद 
स लागार हे स या मानधनावर काम पहात आहेत. यांची मानधनावर ल मुदत
दनांक २१/०२/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. पंपर  िचंचवड संगीत अकादमी या 
सािंगतीक, शै णक कामकाजात एकसु ीपणा, सुरळ तपणा असावा व अकादमीचे 
संगीत वषयक, दन दन कामकाज सुरळ तपणे अिधक भावीपण ेचालावे याकर ता 
संगीत े ातील संगीत त ाचे मागदशन असणे आव यक आहे. सबब, पं. डॉ. 
नंद कशोर कपोते, मानद स लागार यांना पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  
र. .१५,०००/- ितमाह मानधन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५)  िनवडणूक वभागा या िनवडणूक खच या लेखािशषावर तरतुद अपुर  आहे. भांडार
वभागाचे झेरॉ स मिशन भाडे, अिधकार  कमचार  चहा, ना ा, जेवण  प याचे पाणी, 
हड ओ शुट ंग, जनजागृती. िनवडणूक वभागाचे े ागृह भाडे, मानधन, ले स 

बोड, लेखा वभागाकड ल मानधन इ. खचा कर ता सन २०१७-१८ चे
अंदाजप कातील अखेर या िश लक र कमेतून र. .२,६०,००,०००/- िनवडणूक खच
लेखािशषावर वग करणसे मा यता देणेकामी मा. महापािलकासभेकडे िशफारस 
करणबेाबत वचार करण.े  

वषय .६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .4 

अ वये भाग .२१ दळवीनगर येथील आर ण .२७५ येथे न याने तयार
होणा-या शाळे या इमारतीचे व ुतीकरण करणे व या कामातुन थेरगाव 'ग' े य 
कायालयाचे व ुितकरणाचे काम करणेकामी म.ेअवधूत इले कल लाईफ अँड 
स हसेस िन.र. .4,49,924/- (अ र  र. .चार लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
चौवीस फ ) पे ा 15.94% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७)  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . १०/१/२०१६-१७ अ वये पंपर
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडुन ता यात आलेल े  नाले सुशोिभकरण, 

देखभाल व संर ण करणकेामी मे. िनसग लँ ड केप  स ह सेस या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप कय िन वदा  र कम पये १,२९,६९,६२४/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणतीस लाख एकोणस र हजार सहाशे चोवीस फ ) दरापे ा -२४.९९% ट के 
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कमी दराने वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या खचास मा यता 
देणबाबत वचार करण.े 

वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, प रसरातील शाळेमधून खेळाडू वदयाथ  तयार 
क न भ व यात रा य व रा ीय पातळ पयत वदया यानी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे तसेच शहरांचे नांव लौक कात भर घाल याचे ीने मा यिमक 
िश ण वभागाचे वतीने २००१ पासून उदयमनगर या ठकाणी डा बोिधनी हे 

डा वदयालय सु  कर यात आलेले आहे. या वदयालयाम ये बॅटर  ारे मुलांची 
शार रक मता वचारात घेवून वदयालयातून कब ड , खोखो, योगा इ याद  खेळ 
िशक वणेकामी डा बोिधनी वदयालयाकड ल एक त मानधनावर कायरत 
असलेले १) ी. करवंदे अ वनाश कसन २) ी. देशमुख दनेश पोपटराव ३) ीम. 

जगदाळे वाती मधुकर ४) ीम. गायकवाड ल वना मॅ युअल या त  डा 
िश कांना दरमहा १५०००/- एक त मानधनावर मुदतवाढ देण े व या क रता     
येणा-या एकूण र. .३,६०,०००/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणबेाबत वचार करण.े      

वषय .९) तावात नमूद माणे ए.आर. क युिनकेशन टेिल हचस ा.िल. यांची न वन 
मोबाईल टॉवसला परवानगी व जुने अ त वात असलेले टॉवस िनयमीतीकरण 
करणेसाठ  म य थ/ सहा यक हणुन नेमणुक करणेबाबत व यांचे सोबत 
करारनामा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 24-2016/17 मधील अ. .01 

अ वये सन 2016-17 कर ता क े य काय े ातील उ ानांतील हायमा ट द यांचे 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेओमकार इं जिनअ रंग िन.र. .9,99,168/- (अ र  
र. .नऊ लाख न या णव हजार एकशे अडुस  फ ) पे ा 27.90% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

वषय .११) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 15/2016-17 मधील अ. .15 

अ वये सन २०१६-१७ कर ता अ े य काय े ातील उ ानांतील व ुत यं णेची 
देखभाल दु ती करणेकामी म.े ओंकार इं जिनअ रंग िन.र. .4,20,012/- (अ र  
र. . चार लाख वीस हजार बारा फ ) पे ा 19.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 15/2016-17 मधील अ. .17 

अ वये सन २०१६-१७ कर ता अ े य काय े ातील उ ानांतील व वध कारचे 
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बोअरवेल व इतर पंपाचे देखभाल दु ती करणेकामी म.े ओंकार इं जिनअ रंग 

िन.र. .2,80,021/- (अ र  र. . दोन लाख ऐंशी हजार एकवीस फ ) पे ा 12.60% 

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 15/2016-17 मधील अ. .9 

अ वये अ े ीय कायालयात उ ानात नवीन व ुत पंप बस वणेकामी म.े ओंकार 
इं जिनअ रंग िन.र. .13,99,834/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार आठशे 
चौतीस फ ) पे ा 12.60% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 15/2016-17 मधील अ. .1 

अ वये अ े ीय कायालय अंतगत भाग .२६ काळभोरनगर पर सरातील ट 
लाईट द यांचे नुतनीकरण करणकेामी (सन २०१६-१७) म.े आर.एन.एंटर ायजेस  
िन.र. .7,49,329/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणतीस 
फ ) पे ा 23.23% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१५)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१७/०७/२०१७ ते द.२३/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३०/२०१७ द.०३.०८.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .१६) द.२३/०६/२०१७ रोजी व ान भवन, नवी द ली येथील “2nd Anniversary   

Celebration of  the Smart Cities Mission” कर ता उप थत राहणेकामी ी.िनळकंठ 
पोमण, मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी वखचाने केले या वाहन व 
िनवास यव था इ. आव यक खचाची र कम .३,४००/-(अ र  र. .तीन हजार 
चारशे फ ) चे बीलाचंी ितपुत  करणे तसेच ी.अ युत हांगे, अित र  आयु  व
ी.िनळकंठ पोमण, मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे वमान वासापोट  

आलेला खच म.े RADIANT AIRLINKS PVT. LTD. यांना सेवा करासह र कम 
.४७,७९१/-(अ र  र. . स ेचाळ स हजार सातशे ए या नव फ )  अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/१०/२०१६-१७  अ वये स.े .२३ िनगड  
येथील जलशु द करण क ाचे यां क व तां क वषयक देखभाल दु ती 
करणेकामी (िनयिमत िनगा व कामकाज सुरळ त राखणेसाठ ) म.े युिनक ेडस
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िन वदा र कम .६०,४१,१२७/- (अ र  र. .साठ लाख ए केचाळ स हजार एकशे 
स ावीस फ ) पे ा १६.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५२,६७,३७९/- 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 करण.े 

वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा . ९/९/२०१६-१७ अ वये दापोड
साठवण टाक  ते आंबेडकर पुतळा मु य ४०० िम.मी. यासाची वतरण वा हनी
टाकणकेामी मे.एस.एस.साठे यांची िन वदा र कम .४२,०१,६७७/- (अ र  र. . 
बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे स याह र फ ) पे ा ५.००% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,९१,१७२/- 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 य े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 करण.े 

वषय .१९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील “फ” ीय काय े ातील टाळगाव िचखली येथे 
संतपीठ तयार करणकेामी आक टे ट नेमणे गरजेचे असून सदर कामासाठ  िन वदा 
प ात कामांवर दैनं दन देखरेख ठेवण,े कामांची गती, गुणव ा मोजण,े कामांची 
बले तयार करणे व व वध कायालयीन कामकाजासाठ  व वध वभागात सम वय 
साधणेसाठ  तसेच व वध अ ावत वषय संक पना ोजे ट मॅनेजमट कं लटंसी 
नेमणे आव यक आहे. सदर बाबीचा वचार करता मे./ ी. नुयोग िशवजी जबूवाणी 
यांची आ कटे ट हणून तसेच िन वदा प ात सदर कामांवर दैनं दन देखभाल, 

िनयं ण ठेवणेसाठ  ोजे ट मॅनेजमट कं लटंट हणून नेमणूक करणे सुयो य 
होईल. यानुसार अंदाजप कय र कमे या २% सव करासह आ कटे ट हणून 
टडर (िन वदा पुव) आ ण पो ट टडर अँ ट ह ट  मॅनेजमट क स टंट हणून
य  होणा-या कामां या १.३५% सव करासह (मनपा िनयमानुसार) नेमणसे

मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२०)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर
कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 



7 
 

 
 

वषय .२१)  मा. मु य लेखापर क यांचे वापरातील म.न.पा वाहन  .MH-१४- CL-०३३५ 
(टाटा मांझा) क रता ५ नग न वन सीएट टायस म.े गणराज एंटर ायजेस 
याचेंकडून िन वदा न माग वता, कोटेशन न माग वता, करारनामा न करता, थेट 
प दतीन े यांनी सादर केले या दर प कानुसार खरेद  करणेस व याकामी 
र. .20,218/- (अ र  र. . वीस हजार दोनशे अठरा फ ) खचास तसेच येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नवीन ‘ग’ व ‘ह’ भाग कायालयांसाठ  आव यक

संगणक सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा सुचना .०६/०२/२०१७-१८ 
अ वय े लघु म िन वदाकार म.ेधम एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून तीन कारचे
आव यक संगणक सा ह य (बॅकअप सॉ टवेअर, ४ ट बी हाड ड क व २४ पोट
वीच) खरेद कामी र. .४,६१,५३०/- व मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचेकडून एक
कारचे ८ पोट वीच सा ह य खरेद कामी र. .६४,८००/- असे एक ीत एकूण

र. .५,२६,३३०/- (अ र  र. .पाच लाख स वीस हजार तीनशे तीस फ ) या 
र कमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

        

वषय .२३) पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ाम ये व वध संसगज य आजार तसेच वै क य, 

आरो य, तसेच पयावरण वषयक जनजागृती कर ता व रा ीय काय मांची 
भावीपणे अमंलबजावणी करणेसाठ  नागर कांम ये जनजागृती करणेकामी शहराचे 
व ुपीकरण रोख यासाठ  व वध आकषक रंगांचा वापर क न व वध िच ां ारे व 
व वध घोषणां ारे मनपा काय े ाम य ेमह वाचे चौक, शासक य इमारती, व वध 
गृहरचना सं था यां या िसमा िभंती यावर वॉल साईन बोड बनवून घेणेबाबतची ई-
िन वदा . १३/२०१५-१६ मधील लघु म िन वदाधारक म.े सुरज अड हरटाय झंग 
यांचे ा  झाले या लघु म दर ित चौ.फूट र. .२७.३३/- या दराने करारनामा 
क न वॉल साईन बोड बनवून घेणेकामी तीय ट याकर ता र. .९,५०,२५०/-
खचास मा यता देणसे तसेच सदरचा खच वै कय वभागाकड ल शास कय 
योजनांची अंमलबजावणी या लेखािशषामधून खच  टाकणबेाबत वचार करण.े  

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील थाप य बीआरट एस वभागामाफत
बीआरट एस र ते वकसीत करणे व यावर ल उ डाणपुल, सब-वे, ेड सेपरेटर, 

फुटओ हर ीज तसेच र ता ं द करण करणेची कामे करणेत येतात. या
वभागामाफत सांगवी– कवळे, नािशक फाटा–वाकड या र यांवर बीआरट एस बस
सेवा सु  कर यात आली आहे. दापोड  ते िनगड  या र यावर माहे ऑ ट बर
२०१७ म ये बीआरट एस बस सेवा सु  करणेचे िनयोजन आहे. तसेच काळेवाड  
फाटा ते देहू आळंद  या बीआरट एस र यावर माहे डसबर २०१७ म ये 
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बीआरट एस बस सेवा सु  करणेचे िनयोजन आहे. सांगवी- कवळे या र यावर ल 
र क चौक , पाक ट येथील वाहतुक क ड  टाळ यासाठ  सबवे बांधणे आव यक 
आहे. तसेच पुनावळे ते मुकाई टिमनल पयत या र याचे ड .पी. नुसार ं द करण
करणे आव यक आहे. देहू ते आळंद  या र याची मनपा ह मधील ं द करणाची
कामे पूण झाली असून झडेमळा ते मनपा ह पयतचा र ता ं द करण करणे
आव यक आहे. सदर र ता सावजिनक बांधकाम वभाग यांचेकडून देखभाल
दु तीसाठ  मनपाकडे ह तांतर त करणेत आलेला आहे. थाप य बीआरट एस
वभागाकड ल तावात नमूद के यानुसार र ते वकसीत करणे व यावर ल
पुल/सबवे बांधणे याकामी यामधील त  क प यव थापन स लागार यांची

तावात नमूद माण ेनेमणूक करणसे व मनपाचे चिलत प दती नुसार ताव 
नमूद माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय वभागाचे काय े ातील भाग .६२ 
मधील कासारवाड  येथे नवीन शाळा इमारत बांधणेकामी इमारतीचे नकाशे बन वणे 
लिॅनंग व डझीन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम परवाना घेणे 
व िन वदापुव कायवाह  पयत सव कामे करणकेामी मे.हषल कवड कर (आ कटे टस 
अँ ड डझाईनर) पुणे यांची वा तु वशारद/ स लागार हणून नेमणूक करणे व 
यासाठ  यांना म.न.पा. मा य दराने कामा या कंमती या र. .५० लाखा पयत 

३% व ५० लाखा या पुढे २% या माणे सवकरांसह फ अदा कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२६) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .वृ  १/२०१७-१८ क े ीय
कायालयांतगत वृ  र याचे कडेचे  वृ ारोपणासाठ  ५०००  लीटर मते या टकरने  
पाणीपुरवठा करणेचे कामकाज म.ेसंद प ा सपोटयांचे कोटेशन नोट स 
अंदाजप कय दर र. .१,८९,०००/- (अ र  र. .एक लाख एकोणन वद हजार फ )
अंदाजपञ कय दरापे ा ०१% ने कमी (र. .१,८७,११०/-) या दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/२३१/२०१७  द.३०/०५/२०१७ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२७) र ते/ गटर सफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने कामगार पुर वणेकामी “अ”

े ीय कायालयाकडे ७ सं थांकडून एकूण १०९ कामगार उपल ध करणेत आलेले 
आहेत. यापैक  ी यंकटे रा बेरोजगार सेवाभावी सं था मया. यांचेकडून भाग 
.२६ व भाग .२७ साठ  १४ कामगारांकडून र ते, गटस यांची साफसफाई 

कर यात येत आहे. सदर कामगारांचे बाबतीत त ार  ा  झा या असुन यांना 
वेतन बँक खा या दारे वेळेवर अदा कर यात येत नाह . तसेच सदर कामगारांना 
ई.एस.आय. काड दे यात आलेले नाह . तसेच सदरची र कम संबंिधत खा यात 
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भरणा केली नस याने सदर योजनाचा लाभ संबंिधतांना घेता येत नाह . तसेच 
कामगारानंा पी.एफ. खाते मांक दे यात आलेले नाह त अस े कामगारांचे हणणे 
आहे. तसेच सदर सं थेस द.२२/२/२०१७ रोजी नोट स देवुन कागदप ांची पुतता 
करणेकामी कळ वले असता देखील यांनी सदर नोट सचा खुलासा केलेला नाह . 
सदर कामाची पयायी यव था करणे आव यक असलेने “अ” े ीय कायालय व 
सदरचे काम कर यास तयार असले या सं थेने मागणी केलेनुसार ी यंकटे रा 
बेरोजगार सेवाभावी सं था मया. यांचे काम बंद क न या ठकाणी ी बापदेव 
महाराज वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांना द.०१/०३/२०१७ पासून 
१४ कामगार परु वणेचे अित र  काम देणेत आले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

वषय .२८)  र ते/गटर सफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने कामगार पुर वणेकामी “इ” े ीय 
कायालयाकडे १६ सं थांकडून एकूण २०९ कामगार उपल ध करणेत आलेले आहेत. 
यापैक  म.ेदेव वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांचेकडून भाग .२९ 
इं ायणीनगर येथे दररोज १३ कामगारांकडून र ते, गटस यांची साफसफाई कर यात 
येत आहे. सदर सं थेस माहे फे ुवार  २०१७ अखेरचे बल अदा केले आहे. तथा प 
संबंिधत भागाचे आरो य िन र क यांनी सादर केले या अहवालानुसार 
खालील माणे ुट  आढळुन आ याचे कळ वले आहे. 

          १) सदर सं थेचा मालक/सुपरवायझर हे दररोज ६ ते ८ कमचार  पुरवीत आहेत. 
तसेच मोबाईलव न संपक केला असता फोन उचलत नाह त व कर तह  नाह त 
तसेच आरो य िन र क कायालय, इं ायणीनगर येथेह  येत नाह त. 

          २) सदर सं थे या कमचा-याकंडे सुर ा साधने व इतर सा ह यांची चौकशी केली 
असता फ  साड , हॅ ड लोज व घमेली इ. सा ह य तेह  फ  एकदाच दले
अस याचे सांगीतले आहे. 

           उपरो  बाबींचा वचार करता सं थेकडून दैनं दन साफसफाईचे काम क न घेणे 
अवघड जात अस याने सदर सं थेस मुदतवाढ देऊ नये असे “इ” े ीय 
कायालयास कळ वल ेआहे. तसेच सदर सं थेने कमचा-याचें पी.एफ. जमा कर त 
नस याचे दसुन आल ेआहे. सं थेने नेमले या कमचा-यानंा माहे माच, ए ल व मे 
२०१७ चे वेतन अदा केले नस याने सदर कमचा-यां या वेतनाबाबत या त ार  
वारंवार “इ” े ीय कायालयाकडे येत अस याने म.ेदेव वंयरोजगार सेवा सहकार
सं था यांनी करारना यातील अट  व शत चे पालन केले नस याने सदर सं थेचे
काम बंद क न याऐवजी पयायी सं थेची नेमणुक करणेबाबत कळ वले आहे. “इ” 

े ीय कायालयाने सदर कामाची पयायी यव था करणेकामी कळ वलेनुसार तसेच 
सदरचे काम कर यास तयार असले या ी साई वंयरोजगार सहकार  सं था मया. 
व ी द  वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. हे काम कर यास तयार असलेने 
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द.०१/०४/२०१७ पासून म.े देव वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था यांचे काम बंद 
क न ी साई वंय.सह.सं था यांना ७ कामगार व ी द  वंय.सह.सं था यांना 
६ कामगार असे एकूण १३ कामगार पुर वणेचे अित र  काम देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२९) भाग .७ वडमुखवाड  स.न.ं 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 म.े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 करण.े 

वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/२/२०१६-१७  अ वय े से टर .२३
िनगड  येथील जलशु करण  क ांतगत ट पा .३ येथील बॅकवॉश या टाक ला 
गळती थांबव यासाठ  सुर ा आवरण क न घेणे व तदनुषंिगक काम ेकरणकेामी
मे.िशवम एंटर ायझेस िन वदा र कम .३३,००,५०१/- (अ र  र. . तेहतीस लाख 
पाचशे एक फ ) पे ा ४.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३३,२६,९०५/- 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 करण.े 

वषय .३१)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/१/२०१६-१७  अ वय े जलशु करणक  
आवारातील र याचे डांबर करणकरणे व सुशोभीकरण करणेकामी  मे.एच.सी.लुंकड
िन वदा र कम .६३,४४,४६९/- (अ र  र. . ेस  लाख च वेचाळ स हजार चारशे 
एकोणस र फ ) पे ा ११.२५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५९,१२,२५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बसेीक 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  देणे बाबत वचार करण.े 
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वषय .३२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 3/1-2017-18 मधील अ. .1 

अ वये पुणे मे ो रे वे क पास पंपर  ते दापोड  दर यान अडथळा करणारे ट 
लाईटचे खांब हल वणेकामी म.े इले ो मेकॉिन स िन.र. .3,15,13,419/- (अ र  
र. . तीन कोट  पंधरा लाख तेरा हजार चारशे एकोणीस फ )  पे ा 18.00% कमी
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३३)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२४/०७/२०१७ ते द.३०/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३१/२०१७ द.०३.०८.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .३४)  िचखली स.े . १७ व १९ येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  (EWS) क पाम ये 
दवाखाना, भाजी मंडई व सां कृितक भवनइ. सु वधा पुर वणेकामी आ कटे ट व   
क प यव थापन स लागार हणून  म.े लडमाक डझाइन ुप यांची िन वदापुव 

कामाक रता क पा या अंदा जत रकमे या ०.९० ट के व िन वदा प ात 
कामासाठ  (पीएमसी) कामा या य  खचा या १.४५ ट के अशी एकूण २.३५ 
ट के दराने नेमणूक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३५)  सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील शहर वकास अराखडा या लेखािशषाव रल 
तरतूद  मधून  से. .१७ व १९ येथील घरकुल  (EWS) क पातील दवाखाना, 
भाजी मंडई व सां कृितक भवन या सु वधा देणेकामीचे आर णे ाधा याने 
वकिसत करणे आव यक आहे याक रता सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये 
पान .८ व ९ अ. .१८ वर शहर वकास आराख या क रता र. . 
२,०५,००,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. सदरची तरतूद शहर वकास 
आराख यातील आर णे वकास कर यासाठ  आहे या तरतूद  हणून भाग . 
४ कृ णानगर येथील िचखली   से. .१७ व १९ मधील आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या गृह क पातील दवाखाना, भाजी मंडई व सां कृितक भवनची कामे 
करणेसाठ  सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील तरतूद म य े तावात नमूद 
माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .३६)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/९/२०१७-१८ अ वये मनपा या सांगवी 
गावठाण, सांगवी पीड यूड , सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव व दापोड  येथील पंप 
हाऊसचे चालन करणकेामी  मे. शुभम उ ोग िन वदा र कम .४९,७९,९२६/-
(अ र  र. .एकोणप नास लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे स वीस  फ ) पे ा 
३.४३% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े र. .५०,४९,५७०/-पयत 
कामक न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 
करण.े 

वषय .३७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . ३/७/२०१७-१८ अ वये मनपा या
लांडेवाड , बोपखेल,स.नं.९६ व रहाटणीयेथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउसचे 
चालन करणकेामी  मे.शुभम उ ोगिन वदा र कम . ३३,११,६५२/- (अ र  र. .
तेहतीस लाख अकरा हजार सहाशे बाव न  फ ) पे ा ३.४२% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .३३,५८,३१३/- पयत कामक 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 करण.े 

वषय .३८) मौजे वाकड येथील क पटे चौकाम ये ेड सेपरेटर व उ डाणपूल या कामासाठ  

क प यव थापन स लागार हणून म.े तुप क सलटं ट इं जिनअस ा.िल.पुणे 
यांना क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व मनपा या मा य व 
चिलत दरानुसार क प िन वदा र कमे या िन वदा पुव (Pre Tender)

कामाकर ता र. .४,००,०००/- + सॉईल इ हे ट गेशनसाठ  वकृत दर सुचीनुसार 
दर (DSR)+ १५% या दराने व िन वदेनंतरचे (Post Tender)  कामांसाठ  क प 
यव थापनासाठ  क प र कमे या १.८०%+०.५०% ुफ चे कंग कर ता + सेवाकर 
अशी फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३९) मौजे वाकड येथील मनपा. शाळा चौकाम ये ेड सेपरेटर व उ डाणपूल या
कामासाठ   क प यव थापन स लागार हणून म.े तुप क सलटं ट इं जिनअस 
ा.िल.पुणे यांना क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस मनपा या 

मा य व चिलत दरानुसार क प िन वदा र कमे या िन वदा पुव(Pre Tender)

कामाकर ता र. .४,००,०००/- + सॉईल इ हे ट गेशनसाठ  वकृत दरसुचीनुसार 
दर (DSR)+ १५% या दराने व िन वदेनंतरचे (Post Tender)  कामांसाठ  क प 
यव थापनासाठ  क प र कमे या १.८०%+०.५०% ुफ चे कंग कर ता + सेवाकर 
अशी फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४०) भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील आर ण .१७३ येथे िसमािभंत बांधण े या
कामां या स लागार पद  म.ेआकार अिभनव क सलटं ट ा.िल. यांची नेमणूक
क न क स ट ंग ग फ  हणून महापािलके या चािलत दरानुसार क प



13 
 

 
 

यव थापन स लागार यांना वकृत िन वदा र कमे या (Accepted Tender Cost) 

२.३५% फ  (िन वदा पुव बांबीसाठ  ०.९०% व िन वदा प ात बाबींसाठ  य
खचाचा १.४५% अिधक सेवा कर) देणेत येते. यानुसार म.ेआकार अिभनव 
क सलट ट ा.िल. यांना उपरो  वषयां कत कामासाठ  क प यव थापन
स लागार पद ( ोजे ट मनॅेजमट क सलटं ट) व मनपा या क प यव थापन 
स लागार पॅनेलवर नेमणूक करणेत येऊन पंपर  िचंचवड मनपाचे चिलत
दरानुसार फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४१)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .29/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 
पंपळे गुरव येथे बांध यात येत असणा-या े ागृहाकर ता अ याधुिनक प दतीची 
वनी ेपन यं णा बस वणकेामी म.ेबी.जी.िशक क शन टे लॉलॉजी  िल  

िन.र. .85,99,986/- (अ र  र. . पंचाऐंशी लाख न या णव हजार नऊश ेशहाऐंशी
फ ) पे ा 5.00% जादा या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता
देणबेाबत वचार करण.े   

वषय .४२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व बॉ बे इं जिनय रंग ुप, खडक , पुणे ०३ यां या 
संयु  व माने शु वार द.११ व शिनवार द.१२ ऑग ट २०१७ रोजी “Know 

Your Army” या दशनाचे आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर दशन 
यश वी र या पार पाडणेकामी मा हती व जनसंपक वभागामाफत मा यवरांसाठ  
चहापान, ना ा व भोजन यव था, ले स व टेज, कमान बँनर, सू  संचालक 
मानधन, िस द  इ या द थेट खचासाठ  र. .५,९५,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
पं या णव हजार फ ) अपे त आहे. सदरचे अंदाजे अथवा येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४३) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३३ दनांक २८/०७/२०१७
नुसार शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व
पधकामी पी. ह . ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ, बुके, पूजा

खच, टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन/िन वदा प तीन ेकरण,े पधा
आयोजन सभा उप थत डा िश क, मु या यापक, पाहुण ेयांचा चहापान-अ पोपहार
खच, पाहुण ेस काराथ बुके खरेद , सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर खच इ., सन
२०१७-१८  म य े वभाग तर पधसाठ  म.न.पा. शाळेतील अंदाजे ३०० व ाथ  खेळाडू व
रा य पातळ वर १५०, रा ीय पातळ वर ५० व संघटन ेमाफत आयो जत डा पधसाठ
५० शालेय खेळाडू, यांचे समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास खच,

दैिनक भ ा, वेश फ  औषध खच इ. अदा करणेकामी अंदाजे र. .१,००,०००/- अस ेएकूण
येणा-या संभा य खच र. .१७,००,९००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व
ज हा तर शालेय डा पधा २०१७-१८  अनुषंगान ेयेणारा खच हा डा िनधी - वा षक
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पधा डा कला व डा कला सा ह य या दोन लेखािशषावर केले या येक
र. .२०,००,०००/- माण े एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच
शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१७-१८ अनुषंगान े मंडप, बैठक यव था,
मैदान तयार करण,े वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करण े इ. 

व पाचा खच हा े ीय कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच
संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

                                                   

                                                       नगरसिचव                                                        
                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२८०/२०१७  

दनांक - ०५/०८/२०१७ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


