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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/१०९१/२०१४ 

दनांक - १७/०७/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक - २२/०७/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २२/०७/२०१४ 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 - १२४ 

दनांक - २२/०७/२०१४                    वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २२/०७/२०१४ 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 २४/०६/२०१४ १/०७/२०१४ व ८/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  
(कायप का मांक  - १२०) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १/०७/२०१४ व ८/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - 
    १२१) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

क) दनांक ८/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - १२२)  
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ड) दनांक १५/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - १२३)  
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म े & म े असोिसए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा र) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
   

वषय मांक-२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाहन द ती कायशाळा वभागा या इतर ु
वाहने/वाहन िनवाह/ पेअर पाटस खरेद  (जे.एन.एन.यु.आर.एम) JNNURM या 
लेखािशषावर ल सुधार त तरतूद र. .१,९२,००,०००/- असून आज अखेर र. . 
९७,०६,०५५/- तरतूद िश लक आहे. सदर लेखािशषावर इतक  तरतूद खच  पडणार 
नस याने र. .१५,००,०००/- इतक  तरतूद शासक य वाहन िनवाह व पेअरपाट 
खरेद  या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर 

सी.ड .वक बांधणेकामी मे.पी.एन.नागणे (िन.र. .५६,०२,२४०/- (अ र  र. .छप न 
लाख दोन हजार दोनशे चाळ स) पे ा १४.९५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
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मंजुर दराने  र. .५०,०२,९४०/- 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 अटस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . १३ 

अ वये, राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे.िनसग लॅ ड केप  

स ह सेस (िन.र. .१०,१९,७००/- (अ र  र. .दहा  लाख एकोणीस हजार सातशे) 
पे ा १२.०० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा १२.०० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत 
तुकाराम उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा सहकार  
सं था (िन.र. .२१,०१,५७२/- (अ र  र. .एकवीस  लाख एक हजार पाचशे बाह र) 
पे ा ५१.८० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.८० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये, 
वाहतुक नगर  उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा 
सहकार  सं था (िन.र. .१४,३०,८२०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीस हजार आठशे 
वीस) पे ा ५१.५० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.५० 
% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ 
भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी 

पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५० % जा त) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार 
भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे ू
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 



 4

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) पंपर  िचंचवड मु य कायालयात व चार े ीय कायालय यित र  इतर १६ 
ठकाणी नागर  सु वधा क  काया वत क न कामकाज सु  करणेकामी .ई-
ग हन स/२/का व/२३४/२०१४ द.७/३/२०१४ अ वये आदेश िनगिमत केले आहेत. 
ह  न वन १६ नागर  सु वधा क  पुण स मपणे काया वत होईपयत तसेच 
नाग रकांची गैरसोय होऊ नये हणून मु य कायालय व े ीय कायालय येथे आदेश 
.संगणक/२/का व/३८/२००९ द.२८/२/२००९ मधील अट  व शत नुसार मु य 

कायालय व चार े ीय कायालय येथे द.३० ए ल २०१४ पयत अज वीकृती 
करणेस व त ंतर द.१ मे २०१४ ते द.३१ मे २०१४ पयत वीकृत केले या अजाचे 
दाखले नाग रकांना वत रत करणेसाठ  मे.सी.एस.इ फोसीस, ा.िल., मुंबई यांना 
कामकाज करणेस मा.आयु सो यांनी आदेश .नासुक/१/का व/१४७/२०१४ 
द.१२/५/२०१४ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली अस याने यासाठ  येणा-या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागातील Optikon A Scan 

मशीनसाठ  आव यक  Probe पुरवठा करणॆकामी मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., 
मुंबई  यांचेकडून करारनामा न करता खरेद  करणॆकामी व सदर Probe खरेद साठ  
येणारा खच एकूण र. .९६,६६०/- (अ र  र. .शहा नव हजार सहाशे साठ) (सव 
करांस हत) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड 
भागांतगत भाग .४४, ४५, ४६ व ५५ मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई 

करणेकामी हायराईज बुम पोकलेन व यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.मते  
असोिसएटस ्(िन.र. .४६,६३,६५४/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख ेस  हजार सहाशे 
चोप न) पे ा २.००० % जा त) (सुधा रत अंदाजप क य दराने) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .४६,६३,६५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े बाजारभाव 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  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
थेरगांव भाग .५१ म ये वकास आराख यातील आर णे वकसीत करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. .७०,०२,४२५/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार 
चारशे पंचवीस) पे ा ३१.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
५०,३६,४९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
मनपाचे छ पती शाहू उ ान िचंचवड येथील िमनी (रोड ेन) भाडे त वावर देणेकामी 
मे.माऊली बेरोजगार एस.सं था (िन.र. .९८,४८०/- (अ र .र. .अ या नव हजार 
चारशे ऐंशी) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .४०,०००/- या दराने आलेली िन वदा 
सवात जा त दराची अस याने मा.अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस मा यता 
दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
नाना नानी पाक (यमुनानगर) येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर देणेकामी 
मे.यमुनानगर म हला अघाड  (िन.र. .४,४८,०००/- (अ र  र. .चार लाख 
आ ठेचाळ स हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१८,०१०/- या दराने आलेली 
िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस 
मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस 
व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे 
त वावर देणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस (िन.र. .२,०२,०००/- (अ र  र. .दोन 
लाख दोन हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१७,०००/- या दराने आलेली 
िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस 
मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस 
व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  
.खपा व/ शा-३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणी साठ  
कामा या स लामसलत शु क (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व 
इतर कायलयीन खच र. . २१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे 
नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१६) मा. थायी सिमती ठराव . ११२८१ द०८/०६/२०१० नुसार सव कार या खाजगी 
अ थापनांना द३१/०३/२०१३ अखेर पयत दरांम ये सुट देणेत आली होती. मुळ 
संक पनेत सव कार या वै क य यावसाियकांकडुन य  होणा-या खचाची वसुली 
अपे त आहे. यानुसार मे.पा को एन हरायमटल सो युशन यांचेमाफत पंपर  
िचंचवड े ातील वै क य यावसाियकांकडुन अित र  होणा-या    घनकच-याचे 
रकमेची बले वतर त करणेचे अिधकार देणे आव यक आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड 
शहरातील खाजगी वै क य यवसाय करणा-या अ थापनाकडुन अित र  होणा-या 
घनकच-याचे शु क मे.पा को यांचेमाफत बले वतर त करणेकामी व वेळोवेळ  
होणा-या वाढ माणे शु क आकारणी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१७) मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह सं था मया दत यांचे अ भागाकड ल 

ती दन ती र ा टे पो र. . ५९०/-X ३० = १७७०० या माणे एक र ा टे पोचा 
एका म ह यासाठ  र. . १७७००/- इतका खच येत असून दोन र ा टे पोसाठ  एका 
म ह याचा खच ३५४००/- इतका येत आहे. सबब याकर ता खच र. . 
४,२४,८००/- इतका अपे त आहे. ड े य कायालयाचे काय े ात औ णीक 
धुर करणाचे काम मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह सं था यांचेकडून अ 
े य कायालयाचे दर र. . ५९०/- ती दन ती र ा/टे पो माणे थेट प दतीने 

करारनामा क न काम क न घेणेस व याकामी येणा-या य  र. .४,२४,८००/- 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१८) महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०३ (७) नुसार सदर “मोफत िशवणयं  

वाटप” या उपलेखािशषावर “संगणक िश ण” या उपलेखािशषावर ल तरतूद 
र. .३,२६,४०,०००/-मधून अंतगत वग करणातून उपल ध होणार  तरतूद 
र. .१,२५,००,०००/-चालू आिथक वषात “मोफत िशवणयं  वाटप” या उपलेखािशषावर 
तरतूद नस याने ती उपल ध होणे गरजेचे अस याने र. .१,२५,००,०००/- तरतूद 
“मोफत िशवणयं  वाटप” या उपलेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव एच.ड .एफ.सी. बँक ते कृ णा चौकापयत ड .पी. र या या 

कडेने व कवडेनगर, वनायकनगर भागात पावसाळ  पा यासाठ  पाईप टाकणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२१,६९,४८६/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/६/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत पॉली ईले ोलाईट 
पुरवणेकामी मे.रंगरसायन (िन.र. .२२,६६,२१२/- [अ र  र. .बावीस लाख सहास  
हजार दोनशे बारा] पे ा र. .४११/- ित क. .ॅ (०.७१ % कमी) या दराने 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२१) पंपर -िचंचवड मनपाचे www.pcmcindia.gov.in संकेत थळ (वेबसाईट) VDS Server वर 
Host करणे व याचे Security करणे कामासाठ  मे.बालासाई नेट ा.िल. यांना Virtual 
Dedicated Server, RAM 1 GB, Disk Space SAN 50 GB, Bandwidth 100 
GB/month,IP 1. India based  या कामकाजाकर ता र. . ३६,०००/- + External 

Managed NAS Backup  ( वेबसाईटचा पुणपणे Backup क रता ) र. .९,०००/- + 
आ ण WH-SCAN-SENT  या Package चे र ज ेशनक रता र. .९,०००/- असे 
एकूण र. . ५४,०००/- + Service Tax 12.36%  र. . ६,६७४/- असे एकूण 
र. .६०,६७४/- अिधक Excess Bandwidth Charges ितमहा १००GB पयत Tariff 

Plan  म ये उपल ध असुन या यित र  होणा-या जादा येक २५GB साठ  
र. .३०००/- अिधक कर या माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  य  होणा-या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) मनपाचे १० कलमी काय मांतगत सारथी पु तका हंद  म ये छपाईकामी मे.सृजन 
क युिनकेशन, नांदेड यांचेकडुन यांनी दले या द.०५/०६/२०१४ चे दरप कानुसार 
ती नग र. .७००/- माणे ५०० तींसाठ  र. . ३,५०,०००/- (अ र  र. . तीन 

लाख प नास हजार) म ये छपाई क न घेणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपामधील मैलाशु द करण क ाम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. एच.एम.क शन (िन.र. .२३,३४,०३९/- 

[अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकोणचाळ स] पे ा -१ % कमी) दराने या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .३ 
अ वये, जल े  .बी/१ अंतगत साईनगर, मामुड  येथील उंच पा या या टाक चे 
आवारात िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.द प 
क शन (िन.र. .२६,१६,०९३/- [अ र  र. .स वीस लाख सोळा हजार या नव] 
पे ा २३.०५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .८९ क पटेव ती येथील मशानभूमी वकसीत करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस (िन.र. .५६,०५,७८३/- (अ र  र. .छप न लाख पाच हजार सातशे 
याऐंशी) पे ा ३५.३६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३८,०४,७५७/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयाचे व तार करण करणेकामी 
आव यक सा ह य/उपकरणे खरेद कामी बायोमेड कल इं जिनअर यांनी दले या 
अिभ ायानुसार/िशफारशीनुसार  तसेच उवर त िन वदेतील आयटेम िन वदाधारकांनी 
सादर केलेले लघु म दरानुसार खरेद  करणेकर ता मे.मनाली एंटर ायझेस - ६ 
आयटेम र. .२,३२,५१६/-, मे.सी.ड . हॅ युम – १३ आयटेम  र. .३,९७,९२८/-, 
मे. ी क शन – ३ आयटेम र. .२,९५,०००/-, मे.अटोकाल िस टम – १५ 
आयटेम र. . १०,९७,७२५/-, मे.महेश स जकल अ ड फामा. – २० आयटेम 
र. .२,३४,९७१/-, मे. ाईम स जकल अ ड फामा. – १० आयटेम र. .९१,३०९/-, 
मे.आकाश मेड केअर – २२ आयटेम र. .५,०४,९२५/-, मे.ऑ ट न हे थ केअर – ५ 
आयटेम र. .२,४९,०५८/-, मे.िनिमती इं ज.कॉप रेशन – २ आयटेम र. . २३,२३६/-
, मे.फाम ड ल – ४ आयटेम र. .१,०२,४००/- व मे.रेखा इं ज.व स – ४ आयटेम 
र. . २,१९,२६५/- या माणे येणा-या र. .३४,४८,३३३/- चे खचास तसेच 

णालयाकडून मागणी आलेस Haemocue Analyser कर ता आव यक लागणा-
या Haemocue Cuvettes िन वदेम ये ा  लघु म दराने खरेद  कर यास येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२७) मनपा या वायसीएमएच येथे LG AVAYA उ पादक कंपनीचे Aria 1000 ह 
EPABX यं णा बस वणेत आली आहे. सदर यं णा सन २००५ म ये काया वत 
केलेली असुन सदर यं णेचे िनयिमतपणे देखभाल द तीचे कामकाज अिधकृत ु
एज सी मे. डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. यांचेकडून क न घे यात येत आहे. 
सदर एज सी ह  उ पादक कंपनीचे अिधकृत सेवा देणार  एकमेव एज सी आहे. 
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तसेच यांनी आजपयत समाधानकारक सेवा दलेली आहे. पुढ ल कालावधी कर ता 
कामाचे आदेश तातड ने देणे आव यक आहे, तर  मा. थायी समीती सभे या 
मा यतेने मे. डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. ा अिधकृत एज सी कडून 
करारनामा क न थेट प तीने क न घे यात यावे असे मत आहे.  

तूत कामाकर ता मागील तीन वष कालाविधसाठ  र. .५,५५,२९६/- इतका 
खच झालेला आहे. सदर कामाचा कालावधी द.३१.०५.२०१४ रोजी संपत असुन या 
पुढ ल तीन वष कालावधीसाठ  एकुण र. .७,३०,३४०/- (सेवा करासह) इत या 
खचाचे  दरप क मे.डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. ा अिधकृत एज सीने 
सादर केले आहे. आ ण ते यो य व वाजवी आहेत. 

सदरचे काम हे विश  कारचे अस याने ते उ पादक कंपनीचे अिधकृत 
एज सीकडूनच क न घेणे यो य आहे. कारण सदरची यं णा ह  ईले ॉिन स 
कारातील असुन याम ये जे ो ा स व पा स वापरलेले असतात ते इतर 

कंपनीकडे उपल ध नसतात, यामुळे िन वदा मागवुन अशा कामाकर ता िन वदा ा  
होत नाह त व याम ये वेळह  वाया जातो. तर  कृपया सदरचे काम थेट प तीने 
करारनामा क न अिधकृत एज सी मे.डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. यांचेकडून 
क न घेणेस व तीन वष कालाविधकर ता र. .७,३०,३४०/- इत या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

    ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)  
 

वषय मांक-२८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
िचखली मैलाशु द करण क /अं ेला पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे. वामी 
ववेकानंद म हला वंयरोज सेवा सह.सं था (िन.र. .९,२७,२१६/- (अ र  र. . नऊ 
लाख स ावीस हजार दोनशे सोळा) पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप क य दरापे ा ४०.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत 
आली असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी १८ 
म हने कालावधीसाठ  येणारे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
द ण मुखी हनुमान मं दर उ ान देखभाल करणेकामी मे.जनसेवा वंयरोज सेवा 
सह.सं था (िन.र. .७,३६,५१२/- (अ र  र. .सात लाख छ ीस हजार पाचशे बारा) 
पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.०० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणारे येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .५ अ वये, 
आ. .६३ जुना पी.एम.पी.एम.एल. डेपो संततुकारामनगर उ ान देखभाल करणे कामी 
मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सह.सं था मया.(िन.र. .५,६५,५३६/- (अ र  
र. .पाच लाख पास  हजार पाचशे छ ीस) पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराची 
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िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी 
२ वष कालावधीसाठ  येणारे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३१) िन वदा .08/2012-13 अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे.गाय ी एंटर ायजेस, 

पीनगर यांचे कडून मनपाचे वै कय वभागांतगत रा य काय मासाठ  10 वाहने 
वाढ व (मुदतवाढ) 3 मह यासाठ   भाडेत वावर घेतलेली अस याने  येणा-या एकुण 
र. .10,74,060/- (अ र  र. .दहा लाख चौ-याह र हजार साठ) चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३२) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .६/२०१३-१४ अ वये, पाईन रोड 
आ णा भाऊ साठे उ ान ते बजलीनगर पुलापयत म य दभाजक नुतनीकरणासाठ  ु
शोिभवंत रोपे खरेद  करणेकामी मे.सुरज अँड हटाय झंग (को.र. .१,९१,३०५/- (अ र  
र. .एक लाख ए या नव हजार तीनशे पाच) पे ा -४ ट के कमी) दराचे कोटेशन 
वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम 

पुण झा याने मे.सुरज अँड हटाय झंग यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे 
अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३३) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१४/२०१३-१४ अ वये, सदगु द  
उ ान यमुनानगर व गजानन हे े उ ान कृ णानगर या ठकाणी टोन गाडन बच 
बस वणेकामी मे.स द छा क स सन (को.र. .१,८६,२५०/- (अ र  र. .एक लाख 
शहाऐंशी हजार दोनशे प नास) पे ा -६.१० ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत 
करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम पुण 
झा याने मे.स द छा क स सन यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे 
अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३४) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१३-१४ अ वये, मनपाचे 
उ ान वभागासाठ  सा ह य खरेद  करणेकामी मे.एन.एल.वनवे क स शन 
(को.र. .१,९९,७७०/- (अ र  र. .एक लाख न या नव हजार सातशे स र) पे ा -
१५ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने, सदर काम पुण झा याने मे.एन.एल.वनवे क स शन यांना 
केले या कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३५) उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२०१२-१३ अ वये, मनपाचे उ ान 
वभागास हार, फुले गु छ इ.सा ह य पुर वणेकामी मे. ी.गणेश पु प भांडार यांना 
पुव याच दरानुसार हार, फुले, गु छ इ याद  सा ह य पुर वण ेया कामासाठ  चार 
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म हने कालावधीसाठ  येणा-या र. .3,50,000/- (अ र  र. .तीन लाख प नास 
हजार) य  येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३६) मनपाचे व वध वभागांसाठ  व वध कार या युपीएस बॅट-या खरेद कामी ऑनलाईन 
ई-िन वदा .०२/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.एस.पी.टेलीकॉम, पुणे-३७, यांचेयुपीएस बॅट-या (बाब .१ ते ३) सा ह यासाठ  
र. .३२,५९,६५०/- (अ र  र. . ब ीस लाख एकोणसाठ हजार सहाशे प नास) 
लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे  व वध वभागांसाठ  व वध कार या 
12Volt/7AH Ups Battery,12Volt/26AH Ups Battery व 12Volt/100AH Ups 

Battery खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
२३.५९ % ने कमी अस याने युपीएस बॅट-या खरेद कामी र. . ३२,५९,६५०/- दर 
वकृत क न, करारनामा करणेस व येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

(िन वदा र. .४२,६६,०००/-)  
 

वषय मांक-३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.आयु  यांना ह ड ओ कॉ फर स सेवे दारे 
रा यशासनाचे मं ालयीन व वध वभाग यांचे बरोबर संपक साधनेकर ता 
मा. ज हािधकार  कायालयात जावे लागते सदरबाबत यापूव  महानगरपािलकेम ये 
Tulip सं थेची 2Mbps I:i (Point ot point) िलज लाईन उपल ध करणेत आली होती. 
सदरची सेवा महारा  शासनाचे िनदशानुसार बंद करणेत आलेली आहे. पयायी 
यव था NIC यांचे माफत उपल ध करणे श य आहे कंवा कसे या बाबत य  
करणेत आलेले आहेत. परंतू NIC माफत सदरची सेवा उपल ध होऊ शकलेली नाह . 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासक य मु य कायालय पंपर  ते ज हािधकार  
कायालय पुणे या ठकाणी 2Mbps I:i (Point ot point) लीज लाईन उपल ध 
करणेकामी भारत संचार िनगम िलिमटेड यांना र. .८५,२९०/- अदा करणेत आले 
आहेत. इंटरनेट लीज कर ता आव यक असलेले मोडेम भारत संचार िनगम िलिमटेड 
यांचेकडे उफल ध नसलेने याची वतं  खरेद  करावी लागणार आहे. यास 
मा.आयु  यांनी द.०२.०५.२०१४ चे तावास मा यता दलेली आहे. यासाठ  
कोटेशन सी द करणेत आली होती यामधे मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली 
यांचे दर लघु म ा  झाले आहोत. यासाठ  यांना र. .५२.६००/- (अ र  
र. .बाव न हजार सहाशे) चे पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले आहेत. सदर या 
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३८) मनपाचे वै क य वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन सु . 
५०/०२/२०१३-१४  अ वये लघु म िन वदाकार १)मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे 
एकुण १९ बाबी साठ  र. .५,७७,७६७/-, २)मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे एकुण 
६५ बाबी साठ  र. .२१,६२,२६६/- व ३)मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुण 
३० बाबी साठ  र. .७,५२,८१४/- असे एकुण र. .३४,९२,८४७/- (अ र  र. . 
चौतीस लाख या नव हजार आठशे स ेचाळ स) चे खचास मा यता व यांचेबरोबर 
करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करणे 
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वषय मांक-३९) सावजिनक गणेशो सव पधा-२०१३ कर ता थेट प दतीने एकूण ५६ नग मृतीिच हे 
मे.महांकाळ आ ण कंपनी, पंपर  यांचेकडून करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  
कर यात येणार अस याने यापोट  येणा-या र. .६३,६५०/- (अ र  र. . ेस  हजार 
सहाशे प नास) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४०) म.न.पा. या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-२०१३-१४ मधील अ. .१२ 
अ वये, भाग .८ व ानगर झोपडप ट मधील गो डन चौक येथे २६ िस सचे 
शौचालय बांधणेकामी मे.एल.एम.तुलसानी (िन.र. .४२,०१,६००/-(अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार सहाशे) पे ा ८.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
३८,४४,४६४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 

िन वदा अट  शत  माणे मटे रयल 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४१) सन २०१४-२०१५ चे अंदाजप कातील कामगार क याण वभागाचे अपंगक याणकार  
योजना या लेखािशषावर ल र. .१०,००,०००/- तरतुद तुन अ थायी  अ थापना या 
लेखािशषावर र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख) तरतुद वग करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना यावसाियकांक रता खडक  
कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता परवानगी िमळणेकामी 
बोडामाफत यांचे क लखा याम ये ई.ट .पी. (Effluent Treatment Plant) बांधून 
देणेकामी कळ व यात आलेले आहे. याक रता अंदाजे र. . ७० लाख इतका खच 
अपे त अस याने खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये न वन ई.ट .पी. 
बांधणेक रता, याक रता होणा-या य  खचास, याकामी खडक  कॅ टॉनमट 
बोडासमवेत करारनामा करणेस तसेच न वन ई.ट .पी. काया वत होईपयत 
महानगरपािलकेचा ई.ट .पी. खडक  बोडाकडे थानांतरण करणेसाठ  व याकामी 
होणा-या य  खचास तसेच परवानगी देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४३) यशवंतराव च हाण मृित णालयाक रता आव यक असलेली तावात नमुद प  
अ म ये नमूद केलेली व वध पदे ह  एक त मानधनावर ६ म ह याक रता 
ता पुर या व पात एक त मानधनावर भरणेस, तसेच सदर पदे वृ प ात जा हरात 
देऊन Walk In Interview ने भरणेस आ ण सदर पदांना तावात नमूद प  ब 
म ये नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम अदा करणेस 
आ ण प  अ मधील १ ते 2८ कर ता उमेदवार न िमळालेस सदर पदे भरेपयत दर 
सोमवार  Walk In Interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवतंराव च हाण मृती णालय या 
शव व छेदन वभागातील नाद त ु Cold Storage मशीन संबंिधत कंपनीचे अिधकृत 
वतरक (Sell, Install & Service) मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांचेकडून थेट 
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प दतीने क न घेणॆस व यासाठ  येणारा खच र. .१,२८,१९४/- (सव करांसह) ला 
मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणेस द.२६/०४/२०१४ चे तावा वये 
मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांनी केले या 
द तीचे कामास व यासाठ  होणारा खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार ु
करण.े 

वषय मांक- ४५) काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  या र यामधील पॅकेज ू १ काळेवाड  फाटा ते िचंचवड 
गाव पूल कमी ०/००० ते १/६०० या र याचे ४५ मी. ं द ने वकसीत कर याचे 
काम महानगरपािलकेने क  शासना या जे.एन.एन.यु.आर.एम.या योजनेअंतगत हाती 
घेतले आहे. या र याचे काम मे. जत  िसंह, पुणे यांना दे यात आले आहे. 
स थतीत उपल ध जागेतील सव कामे (९८%) झाली असून उवर त काह  
भागामधील (२%) जागा ठेकेदारास अ ापह  उपल ध झालेली नाह . सदरची जागा 
याय व  अस याने या जागेवरती कामास मनाई हकुम आहेु . सदर या ठेकेदारास 

िन वदेम ये हे काम १८ म ह यांत पुण करावयाचे होते परंतु जागा उपल ध न 
झा याने ठेकेदारास भाववाढ सह मुदतवाढ महानगरपािलकेने मंजुर केली आहे. हे 
काम १८ म ह यां या कालावधीत पुण हो याचे ा  ध न िन वदा रकमे या १५% 
पयत भाववाढ होईल असे अपे त होते. या कामा या िन वदा वकृत कर याचे 
आदेश मा. थायी सिमती ठराव .८८८०, द.०६।०८।२००९ दारे मा य झाला आहे. 
सदरची कामे करताना अित मणे हट वण,े खाजगी वाटाघाट ने जागा िमळवून तसेच 
याय व  करणे इ.कारणाने य  जागा िमळून तेथे काम कर यास वलंब 

झाला. या कारणाने ठेकेदार यांना दले या वह त मुदतीत काम पुण क न शकले 
नाह त व यांना मुदतवाढ देणे आव यक अस याने यांचे कामास भाववाढ सह 
मुदतवाढह  दे यात आली आहे. सदर कामासाठ  मुदतवाढ द यामुळे भाववाढ ची 
र कमह  वाढली आहे व ती मा. थायी सिमती या ठरावाम ये नमुद केले या 
मयादेपे ा जा त होत आहे. ठेकेदारांस जागा उपल ध क न न द याने ते मुदतीत 
काम पुण क  शकले नाह त व मुदतीनंतर वाढ व मुदतीत काम के याने भाववाढ 
१५% पे ा जा त झाली आहे. या बीआरट एस कामास ३०।०९।२०१३ पयत उपल ध 
जागेमधील झालेली कामाची एकूण होणार  भाववाढ ह  १८.४८%इतक  झाली आहे. 
सदर वाढ व कालावधीम ये करारना यानुसार भाववाढ ह  देय आहे, परंतु सदरची 
र कम मा. थायी सिमतीने पुव  मंजुर केले या ठरावापे ा र. .१.२५ कोट ने जा त 
होत अस याने यास मा. थायी सिमती या मंजुर साठ  फेर ताव सादर कर यात 
येत आहे. सबब मे. जत  िसंह यांना करारनाम यानुसार देय असलेली भाववाढ अदा 
करणे या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-४६) नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .१ अ वये मनपा 
ह तील अंध, अपंग, कणबधीर व ाथ ना अपंग िश यवृ ी देणे कर ता सन २०१३-१४ 
या आिथक वषासाठ   जाह र कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. यानुसार 
२५० अज ा  झाले असुन अज छानणी म ये १३५ अज पा  व ११५ अज अपा  
झाले आहेत. तर  १३५ पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता एकुण 



 14 

लाभाथ पोट  र. .५,७८,०००/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार तावात नमूद 
प  अ याद नुसार १३५ पा  लाभाथ याना र. .५,७८,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 

अ याह र हजार) चे अपे त खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयातील ए स-रे वभागातील ए स-रे 
फ म व ए स-रे केमीकल खरेद कामी ई-िन वदा काय णाली ारे ा  झाले या 
लघु म दरानुसार मे. ी क शन यांचे ७ आयटेम कर ता र. . ४३,५७,७२३/- 
व  मे.आकाश मेड कअर यांचे ५ आयटेमकर ता र. .३,९६,१९५/- यांचेसमवेत 
करारनामा क न व अनामत र कम घेवून खरेद  करणेकर ता येणा-या एकूण 
र. .४७,५३,९१८/- चे खचास तसेच िन वदेतील ा  झालेले लघु म दर दोन 
वषाकर ता असलेने या कालावधीत णालयाकडून ए स-रे फ म व ए स-रे 
केमीकलची मागणी आलेस ा  लघु म िन वदा दरानुसार खरेद  कर यास व येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२०१३-१४ मधील ०३ अ वये, मुंबई 
पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक डांबर करण, देखभाल व द ती करणेकामी ु
मे. जत  िसंग (िन.र. .१,३९,८३,२४२/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख 
याअंशी हजार दोनशे बेचाळ स) पे ा १.८०% जा त) (बाजारभावापे ा २.५३%कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,४२,३४,९४०/- पयतकाम 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 राहन यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेू . 

वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०७/२०१३-१४ मधील ११ अ वये, . .२६ 
म ये मोहननगर प रसरातील अंतगत र यांचे हाँटिम स डांबर करण करणकेामी 
मे. ल सी क शन (िन.र. . २१,००,८५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
प नास) पे ा १८.९६९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,८७,४५७/- पयतकाम 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-५०) मनपाचे व ुत वभागासाठ  लॅ प सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .५४/१/२०१३-१४ 
अ वये खालील माणे लघू म िन वदाकार मे.एन.एस जैन अँ ड कं. ा.िल,पुणे यांचे 
लॅ प सा ह याचे दर एकुण र. .१०,२५,०००/-, मे.पायोिनयर से स यांचे दर एकूण 
र.  ४,३०,२००/- व मे.सुरज वचगेर कं यांचे दर एकूण र.  २,३५,०००/- वकृत 
क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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अ.  लघु म िन वदाकाराचे नाव बाब नंबर एकूण लघु म दर शेरा 

१. मे.एन.एस.जैन अँ ड कं. ा. 
िल. 

बाब .१, २,  
४, ५ र. .१०,२५,०००/- ५२.८८% ने 

कमी 

२. मे.पायोिनयर से स 
बाब 
.६,७,८, र. .४,३०,२००/- ४१.५५% ने 

कमी 
३. मे.सुरज वचगेर कं. बाब . ३ र. .२,३५,०००/- ६०.९६% ने कमी 
  एकूण र. .१६,९०,२००/-  

वषय मांक-५१) मनपाचे व ुत वभागासाठ  बला ट सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .५४/२/२०१३-
१४ अ वये खालील माणे लघू म िन वदाकार मे.पायोिनयर से स यांचे दर एकूण 
र.  २,०२,०००/- व मे.सुरज वचगेर कं यांचे दर एकूण र.  ११,९२,५००/- 
वकृत  क न, करारनामा करणेस  व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े  

अ.  लघु म िन वदाकाराचे नाव बाब नंबर एकूण लघु म दर शेरा 
१. मे.पायोिनयर से स बाब . ३,४ र.  २,०२,०००/- ३८.७८%ने कमी 
२. मे.सुरज वचगेर कं. बाब . १,२ र.  ११,९२,५००/- ३२.८१%ने कमी 
  एकूण र.  १३,९४,५००/-  

वषय मांक-५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस व वध मा यवरांनी वेगवेग या कामकाजा तव 
वेगवेग या दनांकास भेट दली होती. याम ये क  व रा य शासनाकड ल िनवडणूक 
अिधकार , आय.सी.एल.ई. आय साऊथ आिशयाकड ल किमट , आय.ट .आय, मोरवाड  
मधील िश णाथ कर ता आयो जत कर यर डे चे काय मासाठ  कंपनीचे ितिनधी , 

यशदामाफत आलेले अिधकार , दहा कलमी पधकर ता िनयु  सिमती सद य तसेच 
मा. अ य , चौथा व  आयोग महारा  रा य आ ण रा ीय सफाई कमचार  
आयोगाचे सद य यांचा समावेश आहे. या मा यवरांकर ता चहापान, ना ा, भोजन 
यव था कर यात आली होती. याकामी र. .३७,३०६/- इतका खच झालेला आहे. 
याखेर ज पोलीस खा याकड ल भोसर  पोलीस ठा या या ह तील शांतता किमट ची 
द. १३/६/२०१४ रोजी आये जत कर यात आले या बैठक कर ता अंकुशराव लांडगे 
ना यगृह , भोसर  उपल ध क न दे यात आले होते. यासाठ  र.  ६,३३०/- इतका 
खच आलेला आहे. अशा कारे दो ह  बाबींकर ता झालेला एक त र. . ४३,६३६/- 
(अ र  र. . ेचाळ स हजार सहाशे छ ीस फ ) चे खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-५३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत कायरत असणा-
या मा यिमक व ालय काळभोरनगर व मा यिमक व ालय िमकनगर िनगड  
येथे . मा य/िश/१/का व/१४४२/२०१३ द.१६/०९/२०१३ अ वये व ा याचे 
ह ता र सुधारणेचे ीने ह ता र क प सु  करणेबाबत मा यता दणेत आली 
आहे.तसेच मा यिमक व ालय काळभोरनगर व िमकनगर यांनी ीम. करण 
संजीव व स व शैला सजंय पाचपुते यांनी दनांक ८/७/२०१३ ते ५/०९/२०१३ या 
कालावधीत इ. ८ वी ते इ. ९ वी या व ा याना ह ता र सुधार या या ीने 
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मागदशनपर वग घेतले बाबत कळ वले असून यांचे सदर कालावधीतील मानधन 
अदा करणेबाबत िशफारस केलेने या दो ह  मागदशकांना उपरो  नमूद कालावधीतील 
मानधम ीम.शैला संजय पाचपुते यांना र.  १९३२०/- व ीम. करण संजीव व स 
यांना र.  १५८४०/- इतके मानधन अदा करणेत आले आहे. तर  सदर या खचास  

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/२०१३-१४ मधील अ. .०५ अ वये, औंध 

रावेत र यावर थेरगांव डांगे चौक उ डाणपुला खालील र यामधील िमड अन काढून  

र ता द तीु  करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. . १,८६,७४,०७५/- 
(अ र  र. .एक कोट  स ाअंशी लाख चौ-या र हजार पं याह र) पे ा १६.९०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,६२,९४,०६४/-पयतकाम 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनू  याचेंबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                                                                                                     

  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०९१/२०१४ 

दनांक - १७/०७/२०१४ 
 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


