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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/७६५/२०१३ 

दनांक -  १९/०७/२०१३ 
 

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

 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
    दनांक  २३/०७/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

दनांक २३/०७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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, 
 

 
 
 

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 - ७० 

 
दनांक - २३/०७/२०१३             वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २३/०७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

 

दनांक १६/०७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ६९ ) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

वषय . १) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .३८ अ वये,  

भाग .९८ मधील र ते खड करण व बी.बी. एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.सुदाम बी.गंुड (िन.र. . २३,३४,२६७/- (र. .ते वस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ) पे ा ३५.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१५,८०,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

   ( दनांक २३/७/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय . २) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
इमारतीमधील ड ट व ड टमधील ेनेज लाईन तसेच भुयार  गटसची साफसफाई, 

देखभाल व द तीचे सव काु मकाज मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांचेकडून ा  झाले या लघु म ई-िन वदा (कमी क न दलेले 
दरानुसार) ितमाह र. .४३,७००/- माणे कर यास व यांचे समवेत करारनामा 
क न व अनामत घेवुन सादर केले या लघु म दरानुसार तीन वष कालावधीकरता 
कामाचा आदेश दे यास व म.े वशाल िस  हल कॉ टॅ टर यांना माहे माच २०१३ 
पासुन न वन िन वदाधारकास कामाचा आदेश देईपयत झाले या करारना यास 
अिधन राहन सदर कामाचे मुदतवाढ स व येणाू -या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

   ( दनांक २३/७/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय . ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/14/39/२०११-१२ मिधल अ. .१५  
 अ वये, वॉड .२७ मधील कचरा डेपो, क डवाडा, वकशॉप म ये थाप य वषयक  
 कामे करणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. . १८,६७,३९६/- (र. .अठरा लाख सदस  ु  

 हजार तीनशे शहा नव) पे ा ३०.२७% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने   

 र. .१३,६७,२४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे  
 अवलोकन करणे. 

वषय . ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G3/12/11/२०११-१२ मिधल अ. .०१ 
अ वये, वॉड .९९ मधील दफनभुमी मधील र यालगत कबींग व पे ह ंग लॉकची 
कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. . २२.४०,८७६/- (र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे शहा र) पे ा २२.५५% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,२२,३३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय . ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4b/14/39/२०११-१२ मिधल अ. .३३ 
अ वये, वॉड .९९ भंडार  पे ोल पंपाजवळ ल प रसरात करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- (र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा नव) पे ा २२.५५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,२२,३५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड यातीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय . ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G3/12/11/२०११-१२ मिधल अ. .०७ 
अ वये, वॉड .२० गावठाण भाग व उव रत ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक करकोळ द तीची ु कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन 

(िन.र. .१३,०७,१७७/- (र. .तेरा लाख सात हजार एकशे स याह र) पे ा १६.०० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,५२,९३०/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय . ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ. .३९ 
अ वये, वॉड .१२ च-होली येिथल ट  ड  आर चे बद यात मनपा या ता यात आलेली 
आर णे वकिसत करणेकामी मे.पांडुरंग क शन (िन.र. .२४,९९,३५७/-
 (र. .चो वस लाख न या नव हजार तीनशे स ाव न) पे ा २३.०२ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,२०,२०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय . ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ. .०५ 
अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  म ये ठक ठकाणी गटस व सुधारणा करणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२२,२९,४७९/- (र. .बावीस लाख एकोणतीस हजार चारशे 
एकोणऐंशी) पे ा २३.८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े 

र. .१७,८१,६९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय . ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मिधल अ. .१७८ 
अ वये, वॉड .२४ इं ायणीनगर मधील भगतव ती व प रसरात थाप य वषयक 
द तीची कामे करणेकामी मेु .सुिनल आ.सुयवंशी (िन.र. . १८,६७,४१०/- (र. .अठरा 
लाख सदस  हजार ु चारशे दहा) पे ा ६.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,२३,७२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ. .०९ 
अ वये, वॉड .३० मधील मु लीम दफनभुमी मागील ना याचे ं द करण करणे व 
बेड ंग करणेकामी मे.धने र क शन (िन.र. . २३,२९,९७३/- (र. .तेवीस लाख 
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एकोणतीस हजार नऊशे याह र) पे ा १३.२३ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२१,२२,८०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4A/13/07/२०११-१२ मिधल अ. .०१ 
अ वये, वॉड .२७ म ये यायामशाळा बांधणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस 
(िन.र. .१८,३०,४०८/- (र. .अठरा लाख तीस हजार चारशे आठ) पे ा ९.७२ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,३५,११७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/38/36/२०११-१२ मिधल अ. .३० 
अ वये, न वन . .६२, फुगेवाड  मधील मनपाचे जुने संडास लॉक पाडून न वन 
दमुजली संडास लॉक बांधणे (न वन . .६२) कामी मे. ी क शन 
(िन.र. .१८,५८,९६४/- (र. .अठरा लाख अ ठाव न हजार नऊशे चौस ) पे ा २.९९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,९३,५५०/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/6/194/२०११-१२ मिधल अ. .१०८ 
अ वये, वॉड .१२ च-होली येथील दाभाडे व ती र यावर सी.ड . वक बांधणेकामी 
मे.चैत य एंटर ाईजेस (िन.र. .१४,२३,१२१/- (र. .चौदा लाख तेवीस हजार एकशे 
एकवीस) पे ा २१.११ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,७८,८३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/14/39/२०११-१२ मिधल अ. .३५ 
अ वये, वॉड .१०० (न वन भाग .६३) कासारवाड  येथील ाथिमक व मा यिमक 
शाळेची करकोळ द ती व िसमािभंतीचे काम करणेकामी मेु .एच.एम. क शन 
(िन.र. .२३,३४,२५०/-  (र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे प नास) पे ा ००.१५ 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २४,४७,२८६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4b/14/39/२०११-१२ मिधल अ. .३८ 
अ वये, वॉड .२० म ये ठक ठकाणी करकोळ द तीची कामे कु रणेकामी 
मे.एच.एम. क शन (िन.र. .१३,०७,१९०/- (र. .तेरा लाख सात हजार एकशे 
न वद) पे ा १४.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६६,८०४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ. .०७ 
अ वये, वॉड .१५ च पाणी वसाहत मधील अंतगत गटस व ॉस ेनेजची कामे 
करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२३,२७,१५०/- (र. .तेवीस लाख स ावीस हजार 
एकशे प नास) पे ा २३.८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,५९,७५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G2/11/06/२०११-१२ मिधल अ. .०३ 
अ वये, वॉड .१०१ न वन भाग .६२ फुगेवाड  मधील वकास आराख यातील 
उव रत र ते भराव खड करणाने वकसीत करणेकामी मे.सुयोग क शन 
(िन.र. .१८,६६,२५१/- (र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे ए काव न) पे ा २७.९९ 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,११,०८१/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G3/12/11/२०११-१२ मिधल अ. .०९ 
अ वये, वॉड .१६ रामनगर  म ये ठक ठकाणी अंतगत र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक 
व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.पांडुरंग क शन (िन.र. .१८,६७,३८४/- (र. .अठरा 
लाख सदस  हजार तीनशे चौु -याऐंशी) पे ा २०.०२ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,६८,२१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G3/04/102/२०११-१२ मिधल अ. .७६ 
अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक सुशोिभकरण 
करणेकामी मे.अ व कार क शन (िन.र. . २०,५१,५०१/- (र. .वीस लाख 
ए काव न हजार पाचशे एक) पे ा ००.१० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२१,५१,९२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२०) मनपा या पयावरण अिभयां क  क ाकड ल पंपर नगर येथील सुभाष घाटाचा प रसर 
साफसफाई करणेकामी कमी कालावधी अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात 
घेता िन वदा अथवा कोटेशन न माग वता झालेला खच र. .१,४८,४१४/- मे.नॅशनल 
अथ मु हस, का ज, पुण-े४११०४६. यांना अदा करणेस व सदरचा खच ब भाग 
कायालयाकड ल नाले साफसफाई या लेखािशषकामधुन खच  टाकणेत आलेला असून 
सदर या खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१२-१३ मिधल अ. .०२  अ वये, ब 
भागाम ये वृ  रोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 

मे. ह .ड .िचंचवडे (िन.र. . १४,३९,६३३/- (र. .चौदा लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे 
तेहतीस) पे ा १८.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,२८,१८७/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२२) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) मनपा या संगणक वभागामाफत मे.बालासाई नेट ा. िल., यांचेकडून द. 
०१.०५.२०१३ ते द. ३१.०५.२०१३ या कालावधीत जादा वापरणेत आले या २६५.५६  

GB  Bandwidthचे बील र. . ३७,०७९/-  व PCMC Domain Renewal  चे १ वष 
कालावधीसाठ चे एकुण बील र. .७३०/- असे एकुण र. .३७,८०९/- अदा कर यास, 

तसेच दनांक ०१/०६/२०१३ पासुन पुढे करारनामा न करता दरमहा १०० GB पे ा 
जा त वापर होणा-या Bandwidth चे य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, मनपा 
शा.इमारतीमधील दर वनीू , फॅ स, एफ.सी.ट .राऊटर यं णेची वा षक त वावर 

देखभाल द ती करणेकामी मेु .पासन टे नोलॉजीस ा.िल. (िन.र. .९,७८,५३८/- 
(र. .नऊ लाख अ याह र हजार पाचशे अडोतीस) पे ा ७.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, 
वायरलेस यं णेची वा षक त वावर देखभाल द ती करणेकामी मेु . थमेश 
ए टर ायजेस (िन.र. .१०,९१,४५०/- (र. .दहा लाख ए या नव हजार चारशे प नास) 
पे ा २.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६) ी. शेख ए.ए. मानधनावर ल अिभलेखापाल यांची वनंती,  सहा यक आयु , अिभलेख 
यांची िशफारस वचारात घेता, ी. शेख ए.ए. अिभलेखापाल यांना दनांक 
०१/०५/२०१३ पासून  यांचे मानधनात र. .१५,०००/- व न र. . २०,०००/- इतक  
वाढ कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) िन वदा नो टस . 1/46/2011-12, भाग . 71 मधील झोपडप ट े ातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे यास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामास 
मा. थायी सिमती . 2893 द. 22/2/2013 अ वये मा यता िमळाली असून सदर 
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ठरावाम ये वषयांक त कामास िन वदा अट माणे नगरसिचव यांचेकडे प  . 
झोिनपु/ था/िन/का व/153/2013 द.11/02/2013 अ वये वषयप ामधील मजकूरातील 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 हा भाग नजरचुक ने आलेला नाह . तर  या माणे सदर ठराव 
द त करणेु स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) जल शु करण क  से टर .२३ पाणी शु करण येसाठ  व प व पातील 
पॉली अ युिमिनअम लोराईड पुर वणेकामी महानगरपािलके या पुरवठा आदेशामधील 
दर र. .१२,२००/- ती मे.टन कमी आहे. मे.एस. ह .एस केिमक स काप रेशन यांना 
७०० मे.टन कर या या २५ % वाढ व माणे १७५ मे.टन. र. .१२,२००।– ती मे.टन 
माणे र.  २१,३५,०००।-  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात 
मानधनावर वग 1 ते 4 मधील व वध पदावर अिधकार  व कमचार  (182) स या 
सहा म हने कालावधी क रता कायरत आहेत. सहा म हने कालावधीची मुदत संपताच 
एक दवसाची सेवा खंड त क न यांना आव यकतेनुसार पुन  पुढ ल सहा म हने 
कालावधीसाठ  थायी सिमतीची मा यता घेणेकामी ताव मा. थायी सिमतीपुढे 
िनणयासाठ  पाठ वला आहे. तसेच वग 3 मधील टे निशयन, टाफनस, पॅरामे कलचे 
106 कमचा-यांना मानधन वाढ झालेली आहे. तसेच खालील पदावर असले या 
कमचा-यांनी वाढ व मानधन िमळणेकामी व वध अजा वये वनंती केलेली अस याने 
खालील माणे मानधनवाढ या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ.  पदाचे नाव 
स याचे 
मानधन 

१ ते ३ वष 
ता वत 

मानधनवाढ 

३ते५ वष 
ता वत 

मानधनवाढ 

५ चे पुढे 
ता वत 

मानधनवाढ 

1 म ट  पपज वकर ७५०० ७००० ८५०० १०००० 

2 सां यक  १३५०० १२००० १५००० १७००० 

3 वे डर ७५०० ७००० ८५०० १०००० 

4 
सी.एस.एस.ड . 
ऑपरेटर 

५५०० ७००० ८५०० १०००० 

5 ी क  मदतनीस ७००० ८५०० १०००० 

6 पु ष क  मदतनीस 

६७५० ते 
५५०० ७००० ८५०० १०००० 
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वषय . ३०) जल शु करण क  से टर .२३ पाणी शु करण येसाठ  व प व पातील 
पॉली अ युिमिनअम लोराईड पुर वणेकामी महानगरपािलके या पुरवठा आदेशामधील 
दर र. .१२,२००/- ती मे.टन कमी आहे. याच दराने मे.केिमक स पप स यांना 
३०० मे.टन पुरवठा कर या या २५ % वाढ व माणे ७५ मे.टन. र. .१२,२००।– ती 
मे.टन माणे र.  ९,१५,०००।-  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) जल शु करण क  से टर .२३ पाणी शु करण येसाठ  पावडर व पातील 
पॉली अ युिमिनअम लोराईड पुर वणेकामी महानगरपािलके या पुरवठा आदेशामधील 
दर र. .३०,३००/- ती मे.टन कमी आहे. याच दराने मे.केिमक स पप स यांना ९० 
मे.टन पुरवठा कर या या २५ % वाढ व माणे २२.५० मे.टन. र. .३०,३००।– ती 
मे.टन माणे र.  ६,८१,७५०/-  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) जल शु करण क  से टर .२३ पाणी शु करण येसाठ  पावडर व पातील 
पॉली अ युिमिनअम लोराईड पुर वणेकामी महानगरपािलके या पुरवठा आदेशामधील 
दर र. .३०,३००/- ती मे.टन कमी आहे व याच दराने मे.एस. ह .एस. केिमक स 
काप रेशन यांना २१० मे.टन पुरवठा कर या या २५ % वाढ व माणे ५२.५० मे.टन. 
र. .३०,३००।– ती मे.टन माणे र. .१५,९०,७५०/- चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
कम वर संभाजी महाराज उदयान, रहाटणी येथे संडास लॉक व माळ  हाऊस बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन  ( िन.र. .३७,३४,०४६/- (अ र  

र. .सदतीस लाख चौतीस हजार सेहचाळ स) पे ा १०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३४,८९,८५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, 
भोसर  स ह नं.१३१ जुना कचरा डेपो येथे उ ान वकसीत करणे कामी म.ेसुरज 
कॉ ॅ टर (िन.र. .४६,५६,३८२/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख छप न हजार तीनशे 
याऐंशी) पे ा २२.०८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३८,०९,६६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १०/०७/२०१३ ठराव .४ नुसार, 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला 
व मुलांसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात.  यापैक  
म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण योजना ह  योजना दे खल यापुव  राब व यात 
आलेली आहे.  सदर योजने ऐवजी म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म हणुन 
योजना राब व यास मा यता दे यात येत असुन, यापुव  म हलांसाठ  यवसाय 
िश ण या योजनेचे मोठया माणावर ल कामकाज हे मे. अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुणे या सं थेने चांग या कारे केलेले अस याने तसेच वशेषक न 
पं.िचं.म.न.पा.तील व तीपातळ वर ल कामकाजाचा अनुभव सदर सं थेस भरपुर 
अस याने व एकुणच कायप दती व अनुभव, पुरेसे मनु य बळ, मोठया माणावर ल 
कामकाज कर यासाठ  आव यक असलेली आिथक मता यांचा वचार करता मे. 
अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांना चालु वषाचे हणजेच दनांक 
३१/०७/२०१४ अखेरपयत या कालावधीत म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
व तीपातळ वर राब वणेकामी मा यता दे यात येत आहे. सं थेचे काम हे म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म आयो जत करणे हे असुन सं थेने वषयानु प दलेले दर 

हे फ  याचसाठ  जर  असले तर  म हलां या सबलीकरणासाठ  स मीकरणासाठ , 
यां या ान व कौश यात वाढ हावी, कौटंु बक आिथक उ प नात वाढ हावी.  हा 

सदर योजनेचा मु य उ ेश असुन सदर योजनेतुन म.न.पा.स कुठलाह  आिथक नफा 
िमळ वणे हा हेतु नाह .  मा  सं थेमाफत ान कौश य काय मात सहभाग 
घेतले या म हलांना रोजगार/ वयंरोजगारास वृ  करणे, यासंबंधीत यवसाय 
उभारणी ते व , व  प ात सेवा तसेच जमा खच न द , आव यक 
परवानगी/दाखले इ याद बाबत यांना मागदशन करणे बंधनकारक राह ल.  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील १६ वष पुण असणा-या म हला/मुलींना वा त याथ 
/वयाचा पुरावा हणुन आधारकाड /मतदान ओळखप  /पॅनकाड/ रेशनकाड इ याद  
त सम कागदप  वीका न कुठ याह  उ प न गटातील म हला /मुलींना काय मास 
वषयानु प एकुण शु का या १० %  र कम ह  लाभाथ  सहभाग शु क हणुन भ न 
घेऊन ३० म हलां या मयादेत गट मुखांमाफत फाईल सादर क न काय मात 
सहभागी क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर योजने अंतगत म हलांसाठ  
व तीपातळ वर म हला गटां या मागणीनुसार व वेळेत सदर काय माचे आयोजन 
करावयाचे असुन, वषयानु प िन ीत केले या एकुण शु का या १०% र कम भ न, 
यापुव  यवसाय िश ण योजनेअंतगत िश ण घेतलेले असले तर  एक कंवा 
एकापे ा अिधक वषयां या सदर ान व कौश य काय मात म हला / मुलींना 
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सहभागी क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. वषयानु प अ यास म पाहनच व ु
तो आप याला झेपेल याची खा ी वाटणा-या हणजेच तो कोस कर याचे 
ान/कुवत/ मता असले या गरजु म हलाच सहभाग शु क भ न फाईल सादर 

कर त असतात.  यामुळे विश  अशा शै णक अहते या अट ची आव यकता नाह .  
यामुळे म हलांना यांचे इ छेनु प ान कौश य काय मास सहभागी होणेपासुन 

वंिचत ठेवले/रा हले असे होणार नाह , केवळ शै णक अहतेतुन ानाची पातळ  
कळुन येत नाह .  यामुळे कुठलीह  गरजु / इ छुक म हला ान कौश य 
काय मापासुन वंिचत राह नयेु , काय मात सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  
कार या त ार स वाव राह नयेु , या हेतुने कुठलीह / विश  शै णक अहता न ठेवता 
ान कौश य वाढ काय म राब व यास मा यता दे यात येत आहे. यानुसार सोबत 

जोडले या प  अ म ये दलेले वषय, कालावधी व दर यांस व प  ब नुसार 
सदरची योजना मे.  अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत द. 
३१/७/२०१४ अखेरपयत या कालावधीत वषयानु प एकुण काय म शु का या १०% 

र कम ह  लाभाथ  सहभाग शु क हणुन भ न घेऊन म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय मात लाभा याना सहभागी क न घेऊन योजना राब वणेस व येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 

म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
 

प  – अ 
अ.  वषयाचे नाव काय म कालावधी 

(दररोज २ तास) 
एकुण शु क लाभाथ  १०% 

सहभाग शु क 
१ पोकन इं लश  ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
२ व  कलाकौश य (मॉल इ.)  ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
३ अड हा स िग ट आट क स 

 िनिमती (केिमकल लॉवर, िसरॅिमक 
 लॉवर पॉट, लास पट ंग, टेन  
लास पट ंग, े िमंग, पो टर े िमंग इ.)  

३० दवस ३,०००/- ३००/- 

४ मोबाईल रपेअर ंग ४५ दवस ३,१५०/- ३१५/- 
५ युट  केअर ऍ ड पालर मॅनेजमट ६० दवस ४,५००/- ४५०/- 
६ फोटो ाफ  ३० दवस ३,६००/- ३६०/- 
७ पेपर क हजन ६० दवस ३,०००/- ३००/- 
८ घरगुती उपकरणे  

द ती ु (िम सर/इ ी/गॅस/फॅन इ.) 
३० दवस ४,१५०/- ४१५/- 

९ व वध कारचे खा  पदाथ तयार करणे ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
१० ह डओ शुट ंग  ३० दवस ३,७००/- ३७०/- 
११ ले ुप टचस िश ण ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
१२ ण से वका िश ण ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
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वषय .३६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे जुन २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१७.०६.२०१३ ते २३.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/६२/२०१३ द.१७.७.२०१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३८) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२४.०६.२०१३ ते ३०.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/६३/२०१३ द.१७.७.२०१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१.०७.२०१३ ते ७.७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/६४/२०१३ द.१७.७.२०१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/७६५/२०१३ 

दनांक - १९/०७/२०१३ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

  कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


