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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/५१७/२०१५ 

दनांक-  २७/०३/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-  ३१/०३/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ३१/०३/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० 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 ा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- १६३ 

दनांक- ३१/०३/२०१५              वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३१/०३/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक १७/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६१)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक २४/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६२)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 
भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 

हायराईज बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.संक प 
क शन (िन.र. . ३५,००,९३९/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे एकोणचाळ स) 
पे ा ७.०१ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३४,१८,२९९/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
अ. .१ अ वये, . .७ च होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात 
आलेले र ते खड करण व बीबीएम ने वकसीत करणेकामी ms c l engineers 

(िन.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार आठशे अठरा) पे ा 
-५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . २४,३९,८५४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .८ अ वये, . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  
पठारे मळा व इतर ठकाणचे अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी m/s c l 

engineers  (िन.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख एकोणस र हजार 
साठ) पे ा –५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,३९,९८१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील ि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 याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४)  सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने 
जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद 
केले माणे दरिन त ता वत करणेत आली अस याने यास मा यतेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 
अ. .२ अ वये, ािधकरण पेठ .१८ मधील मोकळया जागेत उ ान वकसीत करणे 
व इतर कामे करणेकामी मे.RENUKA CONSTRUCTION (िन.र. . २८,०१,१२०/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार, एकशे वीस फ ) पे ा ३५.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८९,११७/- 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 करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/HO/२५/४३/२०१४-१५ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेकामी M/S. 

SHREEGANESH CONSTRUCTION (िन.र. .२७,९९,०६६/- (अ र  र. . स ावीस 
लाख न या नव हजार सहास  फ ) पे ा -२५.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२१,८३,६९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४१/२०१४-
१५ अ वये, दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम 
करणेकामी M/S. M P DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. .२९,९८,९६६/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठा णव हजार नऊशे सहास ) पे ा –४१.०१ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,५७,५४५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब . ६ 
अ वये, आई  उ ान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस (िन वदा 
र कम पये १७,८९,३९२/- (अ र  र. . सतरा लाख एकोणन वद हजार तीनशे 
या णव फ ) पे ा ४२.७७ % कमी) दराची  िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये १०,२४,०६९/- माणे काम क न घेणेस 
तसेच  िन वदेतील  िनयम अट/शत स  अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .७ 
अ वये, कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल 
एंटर ायजेस (िन वदा र कम पये ११,५१,१६०/- (अ र  र. . अकरा लाख 
ए काव न हजार एकशे साठ फ ) पे ा ४१.९९ % कमी) दराची  िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये ६,६७,७८७/- माणे काम क न 
घेणेस तसेच  िन वदेतील  िनयम अट/शत स  अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, फ भागा अंतगत जल े  .अ/३ पीनगर, तळवडे येथे पाणीपुरवठा 
यव थेत सुधारणा करणेकामी वतरण निलका टाकणे व वतरण यव थेत 
मजबुतीकरण करणे व इतर अनुषंगीक कामे, करणे. मजबुतीकरण करणेकामी नवीन 
पाईपलाईन टाकणकेामी मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन वदा र कम . ३२,२१,१९३/- (अ र  
र. . ब ीस लाख एकवीस हजार एकशे यांनव फ ) पे ा ४०.२९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,१९,५४३/- 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 करणे. 

 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
फ भागा अंतगत से. .२२, िचखली कुदळवाड , तळवडे, गणेशनगर, रामदासनगर 
येथे नवीन हॉ ह बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर 
(िन वदा र कम . ३०,८१,९०४/- (अ र  र. . तीस लाख ए याऐंशी हजार नऊशे 
चार फ ) पे ा ४७.१० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१७,११ ,८४३/- 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 याचेबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, िनगड  ते दापोड  या महामागावर ल हायमा ट द यांची वा षक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. गती इले क स & एंटर ायजेस (िन.र. .९,९४,५५९/- (अ र  
र. .नऊ लाख चौ या नव हजार पाचशे एकोणसाठ) पे ा ३८.८७ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६ 
अ वये, . .६० मधील र यांवर जु या खळ या बदलून उजा बचत करणा या 
एलईड  खळ या बस वणेकामी मे.ऐस पॅ म एं ट ायजेस (िन.र. .२३,११,१४०/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख अकरा हजार एकशे चाळ स) पे ा १५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/६/३३/२०१४-१५ 
अ वये, सन २०१४-१५ साठ  . .३९ संत तुकारामनगर प रसरातील शाळा, मनपा 
इमारती, मैदाने व उ ानांची देखभाल दु तीची कामे करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S. G R MANGODEKAR (िन.र. .१३,९८,०३६/- 
(अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार छ ीस) पे ा -३५.४० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,४८,२८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच 
खरेद कामी को.नो. .९/२०१४-१५ व २८/२०१४-१५ अ वये लघु म कोटेशनधारक मे.इंदू 
इ फोटेक सो युशन यांचे आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एक त एकूण 
र. .१,५१,३००/- दर वकृत क न, करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच 
खरेद कामी को.नो. .३४/२०१४-१५ व ३९/२०१४-१५ अ वये लघु म कोटेशनधारक 
मे.धम एंटर ायजेस यांना आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एक त एकूण 
र. .१,७०,९५०/- दर वकृत क न, करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .०७ अ वये, 
टे को र ता, कुदळवाड  प रसर िचखली, िनगड  प रसरातील पाक ग जागा वकिसत 
करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ायजस (िन.र. .८,३९,३५९/- (अ र  र. .आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार तीनशे एकोणसाठ) पे ा ३८.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,३७,६९८/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१८) मनपा या क े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/८/२०१३-१४ 
अ वये, . .३१ दघी म ये पुणे-आळंद  र या या प म भागात पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी) पे ा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१९) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७२/२०१४-१५ 
मधील अ. .३९ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी मधील अनिधकृत बांधकामावर 
कारवाई करणेसाठ  यं सामु ी पुर वणेकामी मे.समीर एंटर ायजेस (िन.र. . 
७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) पे ा ३९.४० % कमी) या ठेकेदारा 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-२०) उपशहर अिभयंता, बांधकाम परवानगी वभाग यांचे वापरातील मनपा वाहन . 
एम.एच.-१४-सी.एल.-०३२८ (टाटा मांझा) कर ता चार नग न वन ज टोन कंपनीचे 
यूबलेस टायस मे.दशन टायस िचंचवड यां याकडून िन वदा न माग वता, कोटेशन 

न माग वता करारनामा न करता थेट प दतीने यांनी सादर केले या दरप कानुसार 
खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .१९,१५०/- (अ र  र. .एकोणीस हजार एकशे 
प नास) चे खचास व सदर र कम आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२१/२०१४-
१५ अ वये, . .१५ द वाड  आकुड  येथील ड पी अंतगत र यांचे डांबर करण करणे 
( ािधकरण रोड) कामी M/S. H C KATARIA (िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०४ 
अ वये, ब भागातील झोपडप यामधील मनपा इमारतीची देखभाल दु त 
करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
आठशे चाळ स फ ) पे ा ४५.५८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,०७,६५२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०५ 
अ वये, . .११ यमुनानगर ओटा कम भागातील अंतगत छोटे र ते कॉ ट करण 
करणे व थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. ी कं शन 
(िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा 
४८.५४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,८०,०३९/- पयत काम 
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क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०१ 
अ वये, . .१० तुळजाईव ती अजंठानगर येथील आंबेडकर झोपडप ट  म ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. . 

९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा ४८.५४% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,८०,०३९/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०६ 
अ वये, . .४ कृ णानगर िभमश नगर/मोरेव ती येथील इमारती व शौचालयाचे 
द ु ती कामे करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा ४६.७८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,९६,८५७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४/१५ मधील अ. .०१ 
अ वये, . .६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट  मधील इमारती व शौचालयाची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एल.एम.तूलसानी (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा २७.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .६,७४,९८६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक पेपर ऐ ४ कागद रम ७५ जीएमएम, कंपनी 
टएनपीएन िमल पॅक रम सा ह य खरेद बाबत को.नो. .४७/२०१४-१५ अ वये, 
लघु म कोटेशनधारक मे.िस द  कॉपीअस एँ ड टुडंट क झुमर टोअर, पंपर  यांना 
सदर खरेद कामी एकूण र. .१,७२,०००/- चे दर वकृत क न करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भगवान महावीर जयंती िनिम  गु वार, 
द.२/४/२०१५ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे काय माचे आयोजन 
कर यात आलेले आहे. सदर काय मा या अनुषंगाने संबंधीतांचे मानधन े ागृह 
भाडे, मा यवर चहापान, ना ा भोजन यव था, टेज, ले स, बॅनर व रांगोळ  इ. 
साठ  अंदाजे र. .९०,०००/- (अ र  र. . न वद हजार) इतका खच अपे त 
अस याने या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२९) मु यलेखाप र ण 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 मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, 
. .५५ रहाटणी, गावठाण येथे यायामशाळा, सां कृितक क  इ.ची रंगसफेद  

दु ती व देखभाल व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा –४८.२७ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,४१,१०३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३१) मनपाचे य़शवंतराव च हाण णालयातील ऑपरेशन िथएटर कर ता ओ.ट  गाऊन 
खरेद कामी कोटेशन नोट स स.ु .४०/२०१४-१५ अ वये ा  लघु म कोटेशनधारक 
मे.पी.शेषा  अ ड कं. यांचेकडून ५५० नग  ओ.ट  गाऊन एकुण र. .१,८९,२००/- म ये 
खरेद  कामी ा  लघु म दर वकृत  क न यां याबरोबर व हत नमु यात 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) म.न.पा.चे क, ड, ई े ीय कायालयातील उ ानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व 
पसर वणेचे काम मे. यांका एंटर ायझेस यांना िन वदा र कम पये ९,८०,९३८/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार नऊशे अडोतीस फ ) या िन वदाधारकांची एकूण 
१४०० घ.मी. पोयटा माती कर ता ित घ.मी. र. .५७३/- या सवात कमी दराची 
िन वदा वीकृत करणेत आले असुन कामाचा आदेश देणेकर ता करारनामा क न 
घेणेस तसेच पोयटा माती पुर वणे व पसर वणेचे कामी येणा-या र कम पये 
९,८०,९३८/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार नऊशे अडोतीस) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .७९ नुसार, ी रमेश वपट, 
काया य , पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांनी  प  
.पी.ड .आय.ओ.एस.आर./खेळ/३१/२०१४ द.११/२/२०१५ अ वये  पुना ड ट इंटर 

ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यांना यां या खालील पधाना आिथक  पुर कार िमळणेस 
व सदर र. .१,०१,३००/- चा धनादेश लवकरात लवकर िमळणे कामी कळ वलेले आहे.. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

अ. . खेळ पधचे नाव आिथक पुर कार र. . 
१ कब ड  १४,७००/- 
२ कॅरम(पु ष), २२,३००/- 
३ कॅरम (म हला), १५,०००/- 
४ फुटबॉल २४,३००/- 
५ लॉन टेिनस २५,०००/- 
 एकूण र. . १,०१,३००/- 
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          पंपर  िचंचवड म.न.पा.ने सन २०१३-१४ म ये आदेश 
. डा/७/का व/१५८/२०१४ द.४/२/२०१४ अ वये  काया य  ,पुना ड ट 

इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांना फुटबॉल ,कॅरम 
(म हला),कॅरम(पु ष),जलतरण लॉन टेिनस या पधसाठ  म.न.पा. या वतीने आिथक 
पुर कार देणेकामी आिथक सहा य र. . ८८,१००/- अदा केलेले आहे.या पधम ये 
म.न.पा.अिधकार  व कमचार  सहभागी होत असतात. तर  काया य , पुना ड ट 
इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांना १)कब ड , २)कॅरम(पु ष), 
३)कॅरम (म हला), ४) फुटबॉल, ५)लॉन टेिनस या ५ डा पधाना सन २०१४-१५ 
क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी, आिथक सहा य 
र. .१,०१,३००/- (अ र  र. .एक लाख एक हजार ितनशे फ ) अदा करणेस व 
सदरचा खच, डा िनधी, वा षक पधा डा कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३४) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८१ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
डा सिमती सद य, डा अिधकार , डा प कार इ. य ंना पोटस ्     अथो रट  

ऑफ इं डया, पितयाळा येथे अ यास दौरा करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८२ नुसार, मा.सभापती, डा 
सिमती यांचे कायालयात सु िस द खेळाडंूचे (रा ीय/आंतररा ीय) व वध खेळांचे 
छायािच  लावणेकामी कोटेशन काढून व रत खरेद  करणेस तसेच पं. िचं.मनपा 
ह तील खेळाडंूना (हॉक ) सरावासाठ  हॉक ट क ( ॅफाईट) व रत कोटेशन काढून 
खरेद  करणेस तसेच प.ंिचं.मनपाचे जलतरण तलावावर जीवर क सा ह य खरेद  
करणे (लाईफ जॅकेट, विमंग रंग, बांब,ू र सी इ.) व रत कोटेशन काढून खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८३ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
व ोफेशनल  टेिनस क सलटंट ा.िल. यां या संयु  व माने लॉन टेिनस अकादमी 
सु  करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   िन त कर याची कायवाह  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८४ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
व धनराज प ले पोटस ्  अकादमी यां या संयु  व माने हॉक  अकादमी सु  
करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   िन त कर याची कायवाह  करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८५ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
व गगन नारंग पोटस ्  मोशन फाऊंडेशन यां या संयु  व माने शु टंग अकादमी 
सु  करणेस व या बाबत या अट  व शत   िन त क न पुढ ल कायवाह  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३९) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८६ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
व संकेत शे ट , मुंबई यां या संयु  व माने बॅडिमंटन अकादमी सु  करणेस व 
याकामी अट  व शत   िन त क न पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-४०) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८७ नुसार, पंपर  िचंचवड 
मनपा या वतीने खेळाडू द क योजना राब वली जाते.  या योजने अंतगत हॉक  
खेळाडंूना व शालेय हॉक  खेळाडंूना िश ण देणेकामी कु.िनखत जमालुि न शेख, 
राहुलनगर से.नं.२२ िनगड  यांची हॉक  िश क हणून मानधनावर िनयु  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा 
फे ुवार  २०१५ या प ह या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स .४२/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर 
माग वणेत आले होते. यामधील लघु म िन वदाकार मे.रेखा इं जिनअ रंग व स 
यांचे एकूण २३० बाबींचे दर र. .१,७९,०६७/- (अ र  र. .एक लाख एकोणऐंशी हजार 
सदुस  फ ) चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.रेखा इं जिनअ रंग व स 
यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणे. 

 

                                                    
   नगरसिचव 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/५१७/२०१५ 

दनांक -  २७/०३/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


