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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८३१/२०१३ 

दनांक-  २/०८/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ६/८/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

६/८/२०१३ 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,ू 
 

 
 
 

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-७२ 
दनांक- ६.८.२०१३          वेळ-  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ६/८/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक २३/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-७०) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

ब) दनांक ३०/७/२०१३ व ३१/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

   (कायप का मांक-७१) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .  १) मुंबई-पुणे र ता पंपर  चौक ते िनगड  कब टोन फुटपाथचा र ता दभाजक इु . 
देखभाल व द ती करणे या कामासाठ  सन ु २०१३-१४ चे अंदाजप कात र. . ५० 
लाख तरतुद करणेत आली असुन, सदर कामाचा शासक य मा यतेचा ताव सादर 
करणेत आला आहे. यामुळे सदर कामावर तरतुद केलेली संपुण र कमेची गरज 
स या भासणार नाह . यामुळे सदर कामावर ल र. . ५० लाख मधुन र.  २० लाख 
वग करता येणे श य अस याने वशेष योजना पा. . ४६ अ. . १२२ वर ल 
कामातुन र.  २० लाख फ  वशेष योजना पा. . ४६ अ. .११५ चे कामासाठ  
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . २) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ अ वये, भाग .४४ ते 
५१ व ५३ ते ६० मधील ॉम वॉटर चबस साफ क न गाळाची वाहतुक 
करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट (िन.र. . ५,९३,७०९/- (र. .पाच लाख 
या नव हजार सातशे नऊ) पे ा १९.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय . ३) मनपा या वाहनद ती कायशाळाकडु ल िन.नो. .०१/२०१३-१४ अ वये, पंपर -िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे असलेले जे.सी.बी. यं णा द ती करणेकामी एज सी िन त ु
करणेकामी िन.नो. .१/२०१३-१४ िस द करणेत आली होती. याम ये मे.शामराव 
गॅरेज, वाकड यांचे दर सवात कमी असलेने तावा सोबत जोडले या अ नुसार 
लेबर चाजस व पेअर पाट या दराम ये यांचेकडून करारनामा क न घेऊन 
ऑग ट २०१४ पयत द तीची कामे क न घेणेक रता येणाु -या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 (िन वदा र. .४,००,०००/-) 
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वषय . ४) मनपाचे JNNURM-EWS क पास वजपुरवठा करणेसाठ  भोसर  येथील 220/22 KV मते या 
वज हण क ाम ये बे- ेकर उभारणी या कामाचे शु क र. . ४५,४१,०००/- 
म.रा. व.कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय . ५) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-३ व ४ अंतगत पंपींग मिशनर ची 
वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सेल इले क स 
(िन.र. .३६,६९,५०७/- (अ र  र. . छ ीस लाख एकोणस र हजार पाचशे सात) पे ा 
२.४० % (सुधा रत दर) कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय . ६) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, 
अशु द जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ ते ४ अंतगत उ चदाब 
मोटस ची द तीु / रवायड ंग वा षक प दतीने करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. . ३९,४२,३५६/- (अ र  
र. .एकोणचाळ स लाख बेचाळ स हजार तीनशे छप न)् पे ा २२.५०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय . ७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी दनांक ३० 
ऑ टोबर २०१३ पयत नळजोड िनयिमत क न घे यासाठ  अज न केले या अनिधकृत 
नळजोडधारकांवर नळजोड तोड याची तसेच असे िनवासी नळजोड िनयिमत कर यासाठ  
त यातील फ  दंडा या रकमेत दपट ने ु (उदा. १५ िममी साठ  र. .१५००।- ऐवजी 
र. .३०००।- ) वाढ करणे, व वा ण य नळजोड िनयिमत कर यासाठ  त यातील दंडासह 
पाणीप ट या रकमेत १० ट के वाढ ( उदा. १५ िममी साठ  र. .१८०००।- ऐवजी 
र. .१९८००।- ) कर यात यावी. तसेच दनांक ३० ए ल २०१३ नंतर अनिधकृत नळजोड 
िनयिमत कर यासाठ  तावात नमुद त यातील रकमे या द पट र कम ाहकाने ु
यापूव  अदा केलेली अस यास सदरची जादाची र कम अशा ाहका या पुढ ल पाणी 
बलात समायो जत कर यात यावी. अशा ाहकांकडे पूव चा पाणी मीटर असू शकतो, तो 
मीटर सु थतीत नस यास नवीन मीटर बस वणे तसेच मीटर नस यास वखचाने मीटर 
बस वणे आव यक आहे. मीटर बस व यानंतरच अशा ाहकांची न द मीटर मांकासह 
संगणक णालीत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय . ८) मनपाचे नागरव ती वभागाकड ल व वध योजनां या डाटा एं  संगणकावर क न 
घेणेकामी मे.शुभम उ ोग यांना ५ डेटा एं  कॉ युटर ऑपरेटर २ म ह याक रता 
र. .७,६६३.१८ (र. .सात हजार सहाशे ेस  पैसे अठरा) या दराने व थेट प दतीने 
पुर वणेकामी व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय . ९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ अ वये, ड भाग काय े ातील 
नाले साफ क न गाळाची वाहतुक करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट 
(िन.र. .९,९०,७७०/- (र. .नऊ लाख न वद हजार सातशे स र) पे ा सु.दर १०.०० % 
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कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, 
ािधकरण से. .२६ मधील त या शेजार ल वीर सावरकर उ ानातील उव रत कामे 

करणेकामी मे.यशक असोिसए स (िन.र. . ९३,३७,०४६/- (अ र  र. . या नव लाख 
सदोतीस हजार शेहचाळ स) पे ा २७.५४ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . ७१,०३,९०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, ड 
भागातील उ ानाचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरणाची कामे करणेकामी मे. ी 

क शन (िन.र. . १,१७,७३,३२०/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख याह र हजार 
तीनशे वीस) पे ा १५.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१,०३,८५,३०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 करारु नामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. . ३५ अ वये, वॉड 
.८१ मधील उवर त र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या 

(िन.र. .२३,२०,२२३/- (अ र  र. .ते वस लाख वीस हजार दोनशे तेवीस) पे ा १७.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . २०,०७,४५७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार 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 घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .४४ अ वये, वॉड 
.९० येथे र यावर ल ख डे ॉस कट हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने द ती ु

करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .१०,८३,०९९/- (अ र  र. .दहा लाख याऐंशी 
हजार न या नव) पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,३७,०९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 
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वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .१ अ वये, स.नं.१० 
सांगवी येथील संत गोरा कंुभार उ ानाचे नुतनीकरण करणे कामी मे. रगल क शन 
(िन.र. .१५,८६,९१६/- (अ र  र. .पंधरा लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सोळा) पे ा १५.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,१६,३२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार 
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 राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .२२ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .७९ व णूराज कायालय प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,२०,२२३/- (अ र  र. .ते वस लाख वीस हजार 
दोनशे तेवीस) पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२०,०७,४५७/- 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 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 घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 

 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .४३ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .८० राजवाडेनगर प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,२०,२२३/- (अ र  र. .ते वस लाख वीस हजार दोनशे 
तेवीस) पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,०७,४५७/- 
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 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय . १७) अित मण व अनािधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  नेम यात आले या पोलीस अिधकार  व 
कमचार  यांचे माहे सन १९९९ ते मे २००९  या कालावधीची पोलीस संर ण खचा पोट  
देयकाची थक त वेतनाची र कम .१,८२,९४१६१/- (अ र  एक कोट  याअंशी लाख चौ-
या नव हजार एकशे एकस  पये फ )अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१८) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठराव .२१ नुसार, पंपर  िचंचवड 
मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व वाहनतळां या जागांवर 
दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे आव यक आहे.  याकर ता 
प.ंिचं.मनपा ह तील भोसर  लायओ हर,िनगड  लायओ हर,चाफेकर चौक लायओ हर, 
ोमा शो म शेजार ल जागा या ठकाणी पे & पाक योजना राब वणेचे िनयोजन आहे.  

याकामी पुणे मनपा कड ल पे & पाक या दरांचा अ यास केला असुन यांचेकड ल दर 
प.ंिचं.मनपा े ातह  लागु के यास सुसू ता राह ल असे वाटते.  यानुसार पे & पाक चे 
शु क (Telescoping Parking Charges) पुढ ल माणे सुच वणेत येत आहे.   
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१) र यावर ल वाहनतळ 
अ) दचाक  वाहनांक रता ु - 

प ह या एक तासापयत – र. .३/- 
                १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ित/तास 
 

   ब) चारचाक  वाहनांकर ता -  

      येक तासाक रता – र. . १०/- 
 

२) मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत 
केलेले वाहनतळ / लायओ हर खालील वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता ु –  

प ह या एक तासापयत – र. .२/-    

१ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३/- ित/तास 

फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 
 

ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता – र. .१०/-  

        फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
 

व ा यासाठ  मनपामाफत दे यात येत असले या अ य सवलतीचे धोरणांनुसार 
व ा याना पा कग सवलत देऊन यांना यांचे शाळेचे /कॉलेजचे  ओळखप  
व वाहन परवाना सादर के यास यांना दरमहा र. . १००/- या माणे पा कग 
शु क आकाराव.े  तसेच सदर पे & पाक योजनेअंतगत दचाक  व चारचाक  ू
वाहनांक रता ३ वष कालावधीसाठ  ठेका देणेसंदभातील अट  व शत  तावा 
सोबत जोडले या प ा माणे आहेत.सदरचे पे & पाक योजने या ता वत 
दरास मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय .१९) मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .१२ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने व नव गती 
िम  मंडळ, इं दरानगर,िचंचवड, पुणे ३३ यांचे सहकायाने दनांक २९ ते ३१ जुलै २०१३ या 
काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळात महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा 
आयो जत करणेस व या कामी येणा-या र. .२,००,०००/- या खचास मा यता घेणे व 
कोटेशन नोट स िस द क न ा  झाले या मंजूर दरानुसार ॉ फज मृितिच हे,चहा व 
अ पोपहार यव था, पी. ह .सी ले स बॅनस तयार क न घेणेस व भांडार वभागाकड ल 
िन वदा मंजूर दरानुसार िनमं णप का, स ट फके स खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२०) मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .१४ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व ज हा डा प रषद पुणे यां या संयु  व माने मंगळवार दनांक 
६/७/२०१३ रोजी सकाळ  १०.०० ते ३.०० या वेळात आचाय अ े रंगमंद र, पंपर  १८ येथे 
शासक य ज हा तर शालेय डा पधा   २०१३-१४ अनुषंगाने िनयोजन सभा आयो जत 
केलेली होती.  सदर सभेस चहा व अ पोपहाराची यव था करणे आव यक होते.  सदर 
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सभा अनुषंगाने सभेस चहा व अ पोपहाराची यव था करणेकामी डा वभागाकड ल 
कोटेशन नोट स मांक डा/३/का व/२६३/२०१३ दनांक ८/७/२०१३ अ वये ई छुक 
पुरवठाधारकांकडुन सामोसा व चहा चे दर माग वणेकामी कोटेशन नोट स महापािलके या 
वेबसाईटवर िस द केलेली होती.  यानुसार एकुण ०३ पुरवठाधारकांनी सदर चहा व 
अ पोपहाराची दरप के सादर केलेली आहेत.  याम ये मे यु वैशाली वी स संत 
तुकाराम नगर पंपर  पुणे यांनी अ पोपहाराची यव था करणेकामी सवात लघु म 
दरप क सादर के याने यांना सामोसा ६०० नग व ३०० कप पुरवठा करणेकामी कामाचे 
आदेश दले होते.  मे. यु वैशाली वी स, पंपर  यांनी शासक य ज हा तर शालेय डा 
पधा २०१३ – १४ अनुषंगाने आयो जत केले या सभेस उप थत रा हले या 

मु या यापक, डा िश क यांचेकर ता सामोसा ६०० नग व ३०० कप चहा पुर वलेबाबत 
याकामी आले या र. .७,६८०/- चे खचास मा यता व सदरचे बील मे. यू वैशाली 
वी स, पंपर  यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२१) मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .१६ नुसार, पंपर  िचंचवड 
मनपा या वतीने कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, नेह नगर येथे २९ ऑग ट २०१३ डा 
दना िनमी  जलतरण पधा आयो जत करणेस व पधा अनुषंगाने सहभागी खेळाडंुना 
माणप े व वजयी खेळाडंुना पु पगु छ व ॉ फज खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 

अंदाजे र. . २०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .२२) मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .२१ नुसार, पंपर  िचंचवड 
मनपा या ३ यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल वणेस दले या असुन या कायम 
बंद असतात, तसेच या ठकाणी अ व छता नेहमी असते.  यामुळे नागर कांची गैरसोय 
होत अस याने सदर यायामशाळा मनपा या ता यात घेऊन मनपा माफत चाल वणे 
आव यक आहे.  तर  तावात नमुद माणे सेवाशु क त वावर चाल वणेस दले या ३ 
यायामशाळेची मुदत संपु ात आ याने यांचा ताबा मनपाकडे घे यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२३) मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .२३ नुसार, पंपर  िचंचवड 
मनपा या वतीने भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील डांगणावर महापौर चषक 
रा य तर कब ड  पधा २०१३ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३५ 
लाख ( अ र  र. . प तीस लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२४) यशवंतराव च हाण णालयातील ३०० KVA मते या दो ह  जनरेटरचे वा षक देखभाल 
द तीचे उ पा दत कंपनीची अिधकृत सेवा देणार  एज सी मेु . ायडट स वसेस ा. िल., 
पुणे यांचे कडून द. १/०८/२०१३ ते द. ३१/०७/२०१४ या कालावधीकर ता करारनामा न 
करता करवून घेणेस व याकामी AMC चाजस सव करांसह र. .७४,७७६/- (र. .चौ-
याह र हजार सातशे शहा र) इतक  र कम आगाऊ अदा करणेस व य  देखभाल 
द तीकर ता लागणाु -या सु या सा ह यापोट  येणारा खच या या वेळ  वेगळा अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२५) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ शे युल चॅ टर ५(२) नुसार िन वदा न 
माग वता करारनामा न करता तातड ची बाब हणुन मनपास आव यक वेगवेग या 
कार या  बॅट-या मे.ए साईड इंड ज िल. पुणे या उ पाद त कंपनीकडुन उपल ध तरतुद 

र. .१५,००,०००/- म ये आव यकतेनुसार ट याट याने थेट खरेद  करणेसच व येणा-या 
 खचास एकुण .  १२,७०,५९३/-चे खचास मा यता घेणेकामी व सदरची र कम 
 मे.ए साईड इंड ज िल.पुणे यांना ट याट याम ये आगाऊ व पात अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) उदयान वभागाचे सन २०१२-१३ चे अंदाजप काम ये उदयान वभागाची कामे देखभाल व 

ठेकेदार  प दतीने करणे या लेखािशषावर िश लक र. .७८,२०,३२५/- तरतूद मधून 
र. .५,४६,०००/- उदयाना म ये उदयानाम ये बचेस खरेद  या लेखािशषावर वग करणेस 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या णालयातील ए स-रे वभागाकर ता आव यक लागणा-या कोिनका मेक 

सी.आर. फ म हे सा ह य खरेद कामी मे.मे डऑन हे थ केअर ा.िल. यांनी ई-िन वदा 
णाली अंतगत सादर केले या लघु म दरानुसार (कमी क न दले या दरानुसार) 

C.R.Film ८ * १० cm = १५० * ५,१००/- = र. .७,६५,०००/-, C.R.Film ११ * १४ cm = १०० * 
८,५१०/- = र. .८,५१,०००/- व C.R.Film १४ * १७ cm = ५० * १२,६२०/- = 
र. .६,३१,०००/- असा एकूण र. .२२,४७,०००/- चे खचास करारनामा क न व अनामत 
र कम घेवून िन वदेत नमुद केलेनुसार पुढ ल दोन वषाकर ता णालयाकडून ा  
झाले या मागणीनुसार ा  झाले या लघु म ई-िन वदा दरानुसार खरेद  कर यास व 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२८) पंपर -िचंचवड शहराचे गती दश वणारे गौरव गीताची वनी फत तयार कर याचे 
िनयोजन आहे. सदरचे काम क न घे यासाठ  व ुत वभागाकड ल महसूली खचा मधील 

टलाईट बल (उपयोगात आणले या वजेचा खच) या लेखािशषावर सन २०१३-१४ 
म ये करणेत आलेली र. .१७,००,००,०००/- मधून र. .५.०० ल  एवढ  र कम व ुत 
वभागाकड ल महसुली खचामधील संगीत अकादमी वरसागर व वरसागर पुर कार या 
लेखािशषावर वग क न खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .२९) उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२/२००९-१० नुसार ड भागातील मनपाचे व वध उ ाने 
देखभाल व संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .१२,५७,७२४/- 
(मे २०१३ अखेर) चे य  खचास काय र व पुढ ल िन वदा क या अंतीम होई 
पयत या मुदतवाढ कालावधीत होणा-या य ात खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .३०) उ ान वभागाकड ल िन. .९/१-२००९/१० ब भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व 
संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .३४,३६,९२३/- चे खचास 
काय र मा यता व पुढ ल िन वदा या अंतीम होई पयत या मुदतवाढ कालावधीत 
येणारे य  खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३१) उ ान वभागाकड ल िन. .१/(१-अ)२००९/१० अ भागातील मनपाचे व वध उ ाने 
देखभाल व संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .८७,२३,८४८/- 
(मे २०१३ अखेर) चे खचास काय र व पुढ ल िन वदा या अंतीम होई पयत या 
मुदतवाढ कालावधीतील य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .३ अ वये, िचंचवड 
येिथल आर ण .२२२ येथे कंपाउंड वॉल व उदयान वकासाची कामे करणेकामी 
मे.सोहम क शन  ( िन.र. .८,६८,१२४/-  (अ र  र. .आठ लाख अडुस  हजार एकशे 
चो वस) पे ा २५.९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,७५,४४४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच ि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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, ब 
भागातील उदयानाम ये व छतागृह बांधणेकामी मे.िस द  एंटर ायजेस 

(िन.र. .८,६८,३४४/-  (अ र  र. .आठ लाख अडुस  हजार तीनशे च वेचाळ स) पे ा 
१६.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ७,६५,८७९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच ि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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३४) मे. यु जॉय पोटस लब, यांनी पुरवठा केले या जीवर कांचे द. 18/07/2013 रोजी 
घेतले य़ा चाचणीचा अहवाल मा यतेसाठ  तसेच  अपा  झालेले जीवर कांनी य पणे 
तलावावर कामकाज केलेले अस याने यांचे बील व पा  असले या जीवर कांचे बील 
अदायगीस मा यता िमळणेकामी तसेच िन वदे माणे पुण १ वष कालावधी कर ता 18 

जीवर क X  8000/-(मा यदर) =  144000/- तीमहा माणे 12 म हने X144000/- = 

1728000/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८३१/२०१३ 

दनांक- २/०८/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


