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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/४१६/२०१६ 
दनांक – १७/०६/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २१/०६/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

२१/०६/२०१६ रोजी दुपार २.३० 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 – २२९ 
 

दनांक - २१/०६/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२१/०६/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 दनांक १४/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२८) चा    

सभावृतांत कायम करण.े  
 

वषय . १)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 3/99/2015-16 मधील अ. .40 अ वये 
मनपाचे स.े१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, 
देखभाल व दु ती करण े या कामासाठ   मे.ए सेल इले क स िन वदा र कम 
.59,99,521/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार पाचशे एकवीस फ ) 

पे ा 1.80% जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .61,07,512/- 
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 करन घेणेस  मा यता  देणे बाबत 
वचार करण.े 
  ( द.२१/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय . २)  महारा  शासनाने द. ३१ डसबर २०१५ पयत झाले या अनािधकृत बांधकामाबाबत 
धोरण तयार केलेले आहे. तथापी याबाबत रतसर आदेश ा  झालेले नाह त.  
शासनाचे न वन धोरण द. ३१/१२/२०१५ पयत या बांधकामांसाठ  अस यामुळे  
द.०१/०१/२०१६ नंतर या अनािधकृत बांधकामावर कडक कारवाई करणे हे 
महानगरपािलकेवर कायदेशीर र या बंधनकारक अस यान,े द. ०१/०१/२०१६ रोजी 
महापािलका ह तील अ त वात असले या बांधकामा या गुगल इमेजेस (Updated 

High Version) क शासक य सं था नॅशनल रमोट सेनिसंग सटर, है ाबाद यांचे 
माफत 4 band PS 0.5 m data archived from  Digital Globe इमेज थेट प ितने खरेद  
करणे कर ता अगाऊ र कम अदा करण े व यासाठ  येणा-या अंदाजे र कम . 
४,०३,३६८/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२१/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय . ३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/६/१५-१६ अ वय,े वॉड .७६ 
रहाटणी स ह न.ं४३ ते स ह न.ं१२५ मधील वकास आराख यातील १८.०० मी. 
ं द चा र ता वकसीत करणेकामी  मे.लोनावळा क शन कं. िन.र. .८४,०३,३६१/- 
(अ र  र. . चौ याऐंशी  लाख तीन  हजार तीनशे एकस ) पे ा  २१.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६९,६१,७६४/-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 करण.े    

( द.२१/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय . ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/३/१५-१६ अ वय,े मोशी येथील 
मशान भुमीचे व तार करण व वकसीत करणेकामी  मे. शाईन क शन.        

िन.र.   ३९,२१,५६८/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस  हजार पाचशे अडुस  
फ ) पे ा  ३९.३९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .२४,९५,७०५/- 
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 कम अदा/ वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

 ( द.२१/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय . ५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 63/9/2015-16 अ वये भाग .2 

वेणीनगर येथील सहयोगनगर व पीनगर येथील खड मु मीकरण व BBM 

प दतीने र ते करणे  कामी म.े ीगणेश क शन िन.र. .22,36,137/- (अ र  
र. .बावीस लाख छ ीस हजार एकशे सदतीस फ ) पे ा 48.90% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,99,799/- पयतकाम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय . ६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/०२/२०१५-१६ मधील काम .२  

अ वय,े  भाग  ६   मोशी येथील गायरान े ातील गट   .४६५ म ये उ ान 
वकिसत करणे याकामी म.े कुबेरा  एंटर ायजेस (िनवीदा र. .४५,५६,१८१/-) पे ा 
३६.८७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,२७,७०२/- पयत काम 
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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 
करण.े 

वषय . ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/०२/२०१५-१६ मधील काम .१  
अ वय,े  भाग .३२ सँड वक कॉलनीमधील गंगो ी पाकम ये बहुउ ेशीय इमारत 
बांधण.े याकामी म.े कुबेरा  एंटर ायजेस (िनवीदा र   ४०,२७,२३५/-) पे ा २४.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,७१,८७०/- 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 करण.े 

वषय . ८) वायसीएम णालयातील ने ोलॉ ज ट पदाची आव यकता वचारात घेता डॉ. 
मिनषकुमार शांताराम माळ , ने ॉलॉ ज ट यांना मानसेवी त  वै क य 

अिधकार  पदावर दरमहा एक त र. .५०००/- या मानधनावर वायसीएम णालयात 
आदेशा या दनांकापासून सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणुक देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . ९) पंपर  िचंचवड मनपाचे ब े ीय कायालया या काय े ातील टॉम वॉटर चबस 
साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणकेामी मे. ी. जग नाथ म हला  वयं. सेवा 
सह. सं था मया. यांनी दलेला दर ती चबर २२२/- इतका सवात लघु म अस याने 
वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी द.१८/०५/२०१६ या तावानुसार मा यता 

दलेली आहे. यानुसार  मे. ी.जग नाथ म हला  वयं. सेवा सह. सं था मया यांना 
इकड ल . ब ेका/आरो य/५/का व/४५९/२०१६ द.१०/०६/२०१६ अ वये कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय . १०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०८ 
अ वये भाग .१३ येथील २५६ गाळे प रसरात पाथवेची थाप य वषयक देखभाल 
व दु तीची कामे करणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  (िन.र. .१४,००,१९०/- (अ र  
र. .चौदा लाख एकशे न वद फ )  पे ा ४०.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दरान ेर. .८,२९,३३३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े        
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वषय . ११)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६४ 
अ वये वॉड .११ स.े .२२ ओटा कम येथील संजयनगर प रसरातील तुळजाई 
भवानी मं दर शेजार ल मोक या जागेत आर.सी.सी.कंपाऊ ड करणेकामी म.ेरेणुका 
कं शन (िन.र.  १३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार चारशे 
सात फ )  पे ा ३२.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .९,४०,१४९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करण.े       

वषय . १२)  मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
१८ अ वये भाग .१२ महापािलका शाळेजवळ ल वापरात नसलेले संडास लॉक 
पाडणे व नाला दु ती करणेकामी मे. उप  कं शन (िन.र. .१४,००,१९०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकश े न वद फ )  पे ा ४६.०८% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र.  ७,५४,९८२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े       

वषय . १३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील पाईन रोड लगत या र यास 
सरं णाकर ता िसमािभंत बांधणेकामी म.ेिस दाथ कं शन िन.र.  १३,९८,४०७/- 
(अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार चारशे सात फ )  पे ा ३६% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,९४,९८०/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 

एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय . १४)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . ४८ 
अ वये भाग .६४ मधील झोपडप ट तील र याचे हॉटमी स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी म.े ली सी कं शन ा.िल.पुण.े(िन.र. .१८,६५,०१०/- (अ र  
र. .अठरा लाख पास  हजार दहा फ )  पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .१५,६६,६०८/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े       

वषय . १५)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
३८ अ वये भाग .१२ स.े .२२ अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी म.े ह. एम. मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.िल.िन.र. .२२,३९,५३२/- 
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(अ र  र. .बावीस लाख एकोनचाळ स हजार पाचशे ब ीस फ )  पे ा १६% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- पयत काम क न 

घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े      

वषय . १६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६३ 
अ वये भाग .१२ स.े .२२ येथील मू य र ता ओ.पी.ड .ते एकता चौक र याचे 
हॉटमी स प दतीन े डांबर करण करणेकामी म.े ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं) 
ा.िल. िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनचाळ स हजार पाचशे 

ब ीस फ ) पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े       

वषय . १७)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
५२ अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील यमुनानगर ओ.पी.ड .ते तळवडे कडे जाणा-
या र याचे हॉटमी स प दतीचे डांबर करण करणेकामी म.े ह.एम.मातेरे 
इ ा चर (इं डया) ा.िल. िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोनचाळ स हजार पाचश ेब ीस फ ) पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े       

वषय . १८)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .३ 
अ वये भाग .१२ स.े .२२ मधील पुनवसन न झाले या झेड ल टर राहूलनगर 
येथील जू या दूमजली इमारतीचे छताचे वॉटर ुफ ंग करणकेामी मे.िस क  लंबींग 
अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र.  २२,४०,८०६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठश ेसहा फ )  पे ा ४२.१९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दरान े र. .१२,९५,४१०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े       

वषय . १९)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .२३ 
अ वये भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट  येथे पु षासाठ  शहाजी 
गायकवाड यां या घराशेजार  २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी म.े ीयश कं शन 
िन.र. .४२,०१,३६५/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे पास  फ ) 
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पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४२,६४,३८५/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करण े बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े       

वषय . २०)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१९ 
अ वये  भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक न.ं२ 
(४िस स) पाडून १६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी म.े यंकटे रा कं शन 
िन.र. .२७,९९,९५०/- (अ र  र. .स ा वस लाख न या नव हजार नऊशे प नास 
फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२८,४१,९४९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े       

वषय . २१)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ मधील कै.मधूकर पवळे शाळा .२-१ येथे जूने 
वाचमँन कॉटस या जागेवर न वन वाचमँन कॉटस बांधणे व मैदानाचे सपाट करण 
करणेकामी म.े ड.एस.कुलकण  िन.र. .१४,००,१९०/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे 
न वद फ )  पे ा ३५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .९,१०,१२४/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े       

वषय . २२)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . 08/2015-16 अ वये पुणे मुंबई 
हमर ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरण देखभाल करणे बाबत. मे.बी. ह .जी.इं डया 
िल.  िन वदा र कम पये 42,43,048/- अ र  र. .बेचाळ स लाख येचाळ स हजार 
आठठेचाळ स फ ) या ठेकेदाराची  अंदाजप क य दरापे ा 2 ट केन े जा त दराची 
िन वदा  वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी येणा-या  य  खचास मा यता देणे बाबत वचार करण.े  

वषय . २३)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .01/2016-17 अ वये पुणे मुंबई 
हमर ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरणाचे नुतनीकरण करणे व याची 2 म हने 
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देखभाल करणकेामी मे.बी. ह .जी.इं डया िल.  िन वदा र कम पये 38,82,489/- 

(अ र  र. .आडोतीस लाख याऐंशी हजार चारशे ऐकोणन वद फ ) या ठेकेदाराची  
अंदाजप क य दरापे ा 2 ट केन ेजा त दराची िन वदा  वकृत करणेत आली असून 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या  य  खचास मा यता 

देणे बाबतचा वचार करण.े   

वषय . २४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 6/1/2015-2016   मधील अ. .1 

अ वय े भाग .१ पीनगर तळवडे, म ये फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ. दु तीची कामे 
करण ेमे.आर.एम. एंटर ायजेस िन.र. .9,24,269/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस 
हजार दोनशे एकोनस र) पे ा 50.05% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय . २५)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव . ५८ द.१५/०६/२०१६ 
अ वय,े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीन े व पुणे ज हा  एथेलेट स 
असोिसएशन यां या मा यतेने व पंपर  िचंचवड िसट  एथेलेट क असोिसएशन यां या 
सहकायान,े ी संत ाने र डा संकुल इं ायणीनगर भोसर  पुण ेयेथे मा. कृ णा 
शंकर उफ ता या कदम महापौर चषक ज हा तर मैदानी पधा २०१६-१७ या माहे 
जून २०१६ म य,े आयो जत करणेबाबत आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 

तावात नमूद माणे अंदाजे एकूण र. .७,६९,१६०/- चे खचास अथवा य  

येणा-या खचास मा यता व सदर या खचातील थाप य वषयक खच 

र. .१,५०,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच 

र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखा िशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .५,६९,१६०/- डा वभागाचे, “महापौर चषक व वध 

डा पधा” या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने मेड स, ॉफ ज, 
स मान िच हे, ले स बॅनर, फ क  कोटेशन नोट स िस  क न खरेद  करणेस व 
माण प .े िनमं ण प का ई. भांडार वभागाकडून क न घेणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

वषय . २६)  मनपा या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल आव यक युपीएस सा ह य 
खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा स.ु .०५/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.पॉवरटेक िस ट म, यांचे बाब .०१ व ०२ साठ  एकुण र. .५,५८,५६०/- व    
मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचेकडून बाब .३ साठ  एकुण र. .३,१३,२००/-  युपीएस 
सा ह य खरेद कामी एक ीत एकुण र. .८,७१,५६०/- दर वकृत क न करारनामा 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत  वचार करण.े 
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वषय . २७) मनपाचे मा.पदािधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच खरेद करणे 
कामी कोटेशन नोट स .०७/२०१६-१७ अ वय े लघु म कोटेशनधारक म.ेपॉवरटेक 
िस ट म यांचे कडून आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एकुण र. .१५,५००/- दर 
वकृत करणेत आलेले असून करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता 

देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . २८) कामगार क याण वभागा या प ानुसार कमान वेतन काय ा मामण े १) डाटा ए  

ऑपरेटर यांना र कम पये ११,४३९/- (अ र  अकरा हजार चारश ेएकोणचाळ स फ ) २) 

ी व पु ष क  मदतिनस (वग ४) यांना र. . ११२४१/- (अ र  अकरा हजार दोनश े

ए केचाळ स फ )  ३) ए स रे टे निशयन यांना र कम पये १२३९७/- (अ र  बारा हजार 

तीनश ेस या नव फ )  ४) ई.सी.टे निशयन यांना र कम पये ११,३८८/- (अ र  अकरा 
हजार तीनश ेअ ठयाऐंशी फ )  इतके कमान वेतन काय ा माण ेएक त मानधन अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील योगशाळा व 
र पेढ कर ता तसेच इतर णालयाकर ता/दवाखा याकर ता आव यक लागणार  लॅब 
केमीक स/् कटस/् ड पोिसब स ्  सा ह य मे. माहे वर  से स काप रेशन यांचेकडून 
उ पा दत कंपनी या चिलत ाईस िल टनुसार ३.२५% सुट घेऊन  िन वदेचे 
कालावधीम य ेखरेद स व योगशाळेस आव यक लागणार  ई-िन वदेत नमुदकेलेली 
अ. . १ ते १८ उपकरण े व सदर िन वदे या कालावधीम ये लागणार  उपकरणे 
मे.माहे वर   से स काप रेशन यांचेकडून मोफत घेवूनतसेच सदर मशीनचे AMC व 
देखभाल दु तीचा खच करणेकामी यांचे बरोबर करारनामा क न अनामत र कम 
घेणेस व आव यक लॅब केमीक स/् कटस/् ड पोिसब स ्सा ह य खरेद कामी येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . ३०) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 7/2-2015-16 मधील 
अ. .2 अ वये इ भागाअंतगत न याने तयार होणा-या इमारतीचे व ुतीकऱण करणे 
व नुतणीकऱण करणे कामी म.े व प इले क स ए ड इं जिनअर ंग (िन वदा र कम 
. 558990/- (अ र  र. .पाच लाख अ ठाव ण हजार नऊशे न वद फ ) पे ा 

24.00% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 

करण.े 

वषय . ३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 18/2015-16 मधील अ.  7 अ वये 
अ े ीय कायालया अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील इमारती शाळा 
व ुतीकरण करण े (१५-१६) कामी मे. ेया इले क स िन.र. .4,47,229/- पे ा 
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24.60 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय . ३२) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१९-२०१५-१६ भाग 
. ५१ म ये संतोषनगर व इतर भागात जुने पे ह ंग लॉकची दु ती  करणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणेसाठ  िन.र.  ९,३३,०६९/- पे ा -४०.१९% कमी मे.आर 
एम इंटर ायजेस या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम य े कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. यानुसार मे.आर एम इंटर ायजेस यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय . ३३) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/५-२०१५-१६ भाग 
. ५१ म ये बेल ठकानगर व इतर भागात जुने पे ह ंग लॉकची दु ती  करणे व 

इतर थाप य वषयक कामे करणसेाठ  िन.र.  ९,१०,०३१/- पे ा -४०.०५% कमी 
मे.आर एम इंटर ायजेस या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम य े कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. यानुसार मे.आर एम इंटर ायजेस यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय . ३४) मे.ए.एन.गावडे अँ ड कं. यांचे कडुन सन २०१३-२०१४ पासून पुढे ५ वषासाठ  

ताळेबंदप काचे लेखाप र ण (Audit) करणेकामी मागील दर र.  ३,७५,०००/- म ये 
१०% ती वष वाढ आिधक सेवाकर १५% अथवा या आिथक वषातील लाग ुहोणारा 
सेवाकर दर या माणे एकूण र.  २८,९६,१०७/- सेवाकरासह अथवा य  येणा-या 
खच अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                                                    
     नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,           पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/४१६/२०१६  
दनांक - १७/०६/२०१६. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत.  


