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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०८९/२०१७ 
दनांक – २३/०६/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - २८/०६/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२८/०६/२०१७ 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 – १५ 
 

दनांक - २८/०६/२०१७                              वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
२८/०६/२०१७ 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)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय माची भावीपणे 
अंमलबजावणी करणेकामी आव यक लागणा-या ३ ते ५ वषा या आतील टु र ट परिमट 
( पवळे नंबर लेट) असले या ११ टाटा सुमो अथवा त सम वाहने (६+१) भाडेत वावर 
घे याबाबत िन वदा ं .१५/२०१५–२०१६ मधील लघु म िन वदाधारक ओम एंटर ायजेस 
यांचे ा  दर, ितवाहन ित दन ६० कमीसाठ  र. .१५००/- माणे व पुढ ल ६० 
कमीसाठ  ८.५० दर या माणे मा यता घे यात आली आहे.  भोसर  णालया या अंतगत 
मोशी, च-होली क रता १ वाहन व तालेरा णालया या अंतगत पुनावळे व कवळे 

दवाखा यासाठ  १ वाहन असे एकुण वाढ व २ वाहनाक रता १६ म ह यासाठ  िन वदेतील 
लघु म दरानुसार वाढ व गा यांसाठ  र. .१२,००,०००/- (अ र  र. . बारा लाख फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. २८/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  शासन िनणय ं . एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मंुबई 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 यांचे 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 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. २८/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३)   सन२०१६–१७ या शै णक वषात व ालयांची शै णक सहल आयो जत केलेनुसार साय स 

पाक व पीएमपीएमएल यांना मा. थायी सिमतीचे मा यतेने बील अदा करण ेआव यक  

अस याने मा यिमक िश ण वभागाचे सन २०१७–१८ चे 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 करणे.  

( द. २८/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४)   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 करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.२८/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५)    क े ीय काय े ातील पावसाळ  गटस चबस खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, 

कचरा, राडारोडा वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी िन वदा 
नोट स .३/२०१७-२०१८ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  मे अ णासाहेब मगर 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांनी ८.५% कमी दराने काम कर यास मा यता 

दश वलेली आहे. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या र. .७,१३,०००/- (अ र  र. . सात 
लाख तेरा हजार फ ) पे ा ८.५% कमी या दराने आलेली िन वदा सवात कमी दरांची 
अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.१५/०६/२०१७ रोजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे अ णासाहेब मगर वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था यांचेकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५२,३९५/- पयत काम क न घेणते 
आले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६)   क े ीय काय े ातील नाले खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा 
वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी िन वदा नोट स .१/२०१७-
२०१८ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांनी १०% 
कमी दराने काम कर यास मा यता दश वलेली आहे. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
र. .९,९९,६९७/- (अ र  र. . नऊ लाख न या णव हजार सहाशे स या नव फ ) पे ा 
१०% कमी या दराने आलेली िन वदा सवात कमी दरांची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय 
अिधकार  यांनी द.०७/०६/२०१७ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार 
ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांचेकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,९९,७२७/-

(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार सातशे स ावीस फ ) पयत काम क न घेणते 
आले अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .७)    थािनक सं थाकर वभागासाठ  मनपा कामकाजा तव उपल ध क न देणेत आलेले थािनक  
सं था कर वभागा या वापरातील म.न.पा. वाहन  MH-१४   AE- ८१६४ (टाटा सुमो) 
कर ता 185/85 R16 LT CZAR H/TI 105 set  या साईजचे पाच नग न वन टायस– टयुब 
मे.सीएट िल. उ पाद त कंपनी  गणराज एंटर ायजेस िचंबळ  फाटा कु ळ  खेड यांचेकडून 
थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  करणेस व याकामी  येणा-या अगावू एकूण 
र. .२३,२६८/-(अ र  र. .तेवीस हजार दोनशे आडुस   फ ) चे खचास मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े तसेच भागवाढ 
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 करण.े 

 
वषय .९)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०९/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ म ये जे  

नाग रकांसाठ  व वध सु वधा पुर वणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .१३,६८,८५६/- 
(अ र  र. .तेरा लाख अडुस  हजार आठशे छ पन पये फ ) पे ा १०.०२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९३,२८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१०)  पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर मे. बी एलकेअर 

यांना द.९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-)२७%  दराने without 

contrast व with contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
करणेत आले होते. सदर करारना याची मुदत संपत आली असलेने तसेच नवीन जादा 
मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे खरेद  करणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता 

मे. बी एलकेअर यांना द.०८/०२/२०१७ पासून कमान नऊ म हने कालावधीसाठ  
( द.०८.११.२०१७ पयत) पूव या करारना यास अिधन राहून मुदतवाढ देणबेाबत वचार 
करणे.   

 
वषय .११)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .१२) मनपा या  थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .८१/१/१६-१७ वॉड .२४ (नवीन . .२९) 

इं ायणीनगर से.नं. १ महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भुखंड .३ म ये पोह याचा तलाव 
बांधणेकामी  मे.बी.के.खोसे िन.र. .८,८५,९८,९२५/-   (अ र  र. . आठ कोट  पं याऐंशी लाख 
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 अ ठया नो  हजार नऊशे पंचवीस फ )  पे ा १.३५% जा त या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .८,९७,९५,०१०/-   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 .१३)   मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .३८/८/१६-१७ भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल 

येथील व वध म.न.पा. शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतीची रंगरंगोट , 

देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी मे.एल.एन. एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,१४१/- (अ र  
र. . चौदा लाख एकशे ए केचाळ स फ ) पे ा ६.९०% कमी   या ठेकेदारा कडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१३,०३,५३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .१४)   मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/२६/१६-१७ भाग .३० च पाणी वसाहत 

म ये ठक ठकाणी खड मु म प तीने र यांची सुधारणा करणेकामी मे. अनंत बाळकृ ण 
ब हरट िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. . दहा लाख प नास हजार चारशे वीस फ ) पे ा 
२७.७२% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,५९,२४४/- 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 ाटकालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.      

 
वषय .१५)   मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४४/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 

व वध आर णे वकसीत करणे व िसमािभंत बांधणेकामी  मे. पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .७,००,१२०/- (अ र  र. .सात लाख एकशे वीस फ ) पे ा १२.५०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,१२,६०५/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६)   जलिन:सारण  वभागातील कायकार  अिभयंता (क, इ, फ  े ीय कायालय) ी भोसले यांचे 
कायालयीन वापरात असलेले वाहन .MH-14/P-4412 (AMBESSEDOR ) या वाहनाचे 
टायर ( यूब स हत) मा.आयु  सो. यांचेकड ल मा य ताव -
पापु/५/कावी/४२९/२०१६  द १९/१२/२०१६नुसार चार नग  टायर ( यूब स हत) 
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मे.एम.आर.एफ.टायस खडक  यांचेकडून खरेद  करणेत आलेले आहेत . याक रता आगाऊ 
र कम धनादेश .१०६०६९ द.२६/१२/२०१६ र कम पये  ११,६८४/- अदा करणेत आलेले 
आहेत. सदर ल फमकडून द.९/०३/२०१५ रोजी  नवीन टायर वाहनाला बसवून दे यात 
आले असून  TAX INVOICE NO. 429392012 द .२१/०१/२०१७ अ वये र कम पये 
११,६८७/- (अ र  र. .अकरा हजार सहाशे स याऐंशी फ ) चे बल देणेत आलेले 
अस याने यास काय र मा यता देणे बाबत वचार करण.े  

वषय .१७)   मे. ो बट  सॉ ट ा.िल. पुणे यांना संगणक णालींचे कामकाज देणेपुव  वकिसत करणेत 
आले या व यांची देखभाल दु ती मे. ो बट  सॉ ट ा.िल. पुणे व मे. या टेक 
सो युश स पुणे यांचे माफत सु  असले या Assets & Works Management व e-Tendering 

System या दोन संगणक णालींचा देखभाल दु तीचा कालावधी द. ३०/०९/२०१६ रोजी 
पुण झालेला अस याने १ वष कालाविध कर ता  मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज मे. 
ो बट  सॉ ट ा.िल. पुण,े यांना करारनामा क न दे यास व याकर ता येणा-या 

र. .८,८८,३००/- (अ र  र. . आठ लाख अ याऐंशी हजार तीनशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८) ी.पारधे व नल वजय, िल पक यांचे अ पल अजावर वचार करणे.                                                                   
(मा. थायी सिमती ठराव मांक ३६६, दनांक ११/०५/२०१७ नुसार) 

                                                            
        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०८९/२०१७  

दनांक - २३/०६/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


