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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/७०४/२०१६ 
दनांक –  ०४/०३/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०८/०३/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०८/०३/२०१६ 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 ासू, 

                                                                                   
     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 – २१४ 
दनांक -  ०८/०३/२०१६                वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक १६ /०२/२०१६ व १८/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०९ ) 

सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ७/६९-१४-१५ अ वये, वाड .३५ 

दा सोसायट  ते मोरवाड  जवळ ल ना याची दु ती करणेकामी म.ेसमीर 

एंटर ायजेस िन.र.   २३,३३,६७२/- (अ र  र.  तेवीस लाख तेहतीस हजार सहाशे 
बाह र फ ) पे ा  ३८.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१५,०६,९६९/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच े अवलोकन करणे. 

 
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १८/३२-२०१५-१६ भाग .१८ म ये 

थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s. Sandbhor Construction. र. .  
१५,१९,६०७/-  (अ र  र. . पंधरा लाख एकोणीस हजार सहाशे सात फ ) पे ा  
४२.७८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ९,१२,९९५/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३) मनपाचे आरो य वभागास फॉगींग मशीन खरेद कामी ई-िन वदा .२७/२०१५-१६ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  
िन वदाकारापैक  मे.रेखा इं ज. व स यांचे फॉगींग मशीन चे सवात लघु म दर 
र. .२५,४४९/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
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१४ नग फॉगींग मशीन खरेद  कामी एकूण र. .३,५६,२८६/- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. . ५,७७,५००/- पे ा 
३८.३०% ने कमी वकृत दराने यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .४) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१५-१६ अ वये अ 

भागातील ड .वाय.पाट ल कॉलेज रोड, आकुड  र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण 

नुतनीकरण करणेकामी िन वदा र कम पये ८,३५,३९८/- (अ र  र. . आठ लाख 
प तीस हजार तीनशे अ ठया णव फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य 
दरापे ा -३६.२० ट के सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

     
वषय .५)  मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१/२२-२०१५-१६ 

मधील अ. .१८ अ वये भाग .३० मधील राधाकृ णनगर च पाणी वसाहत, 

िशवशंकर पांडवनगर व कमा आनंदनगर इ. प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु ती वषयक कामे करणे कामी मे. यािसन कं शन िन वदा र कम 
.५,०४,०९०/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा ३१.७२%  कमी 

या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  
 
वषय .६) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१/२२-२०१५-१६ 

मधील अ. .२० अ वये भाग .३२ सँड वक काँलनी इ भागाम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे. यांका कं शन िन वदा र कम 
.५,०४,०९०/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा २८.७२% कमी 

या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .७) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१/२२-२०१५-१६ 

मधील अ. .१६ अ वये भाग .३१ मधील साईपाक व प रसरात पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.यािसन कं शन िन वदा र कम 
.५,१८,००६/- (अ र  र. .पाच लाख अठरा हजार सहा फ ) पे ा ३०.०१% कमी 

या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .८)  मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१/२२-२०१५-१६ 

मधील अ. .२२ अ वये भाग .३३ गवळ नगर इ भागाम ये पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु ती करणे कामी मे. यांका कं शन िन वदा र कम 
.५,०४,०९०/-  (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा ३२.७२% कमी 

या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .९)  मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १/२२-२०१५-

१६ मधील अ. .१४ अ वये जल े  .५ म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. बजरंगबली कं शन िन वदा र कम .५,०४,०९०/- 

(अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा २७.७२% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१०) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१/२२-२०१५-१६ 

मधील अ. .१५ अ वये भाग .३४ ग हाणेव ती या भागात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे कामी मे. गायकवाड हरेशकुमार रामदास िन वदा 
र कम . ५,०४,०९०/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 
३१.७२% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .११) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 

मधील अ. .७ अ वये भाग .६ मोशी व . .२९ इं ायणीनगर मधील 
पावसाळ  गटरची दु ती व साफसफाई करणेकामी म.े पांडुरंग एंटर ायजेस  
िन वदा र कम .७,००,२७६/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे शहा र फ ) पे ा 
४५.००% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . २/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .३१ अ वये भाग .६ मोशी बो-हाडेवाड  व पर सरात थाप य 
वषयक, इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.े एन.सी.कं शन िन वदा र कम 
.९,१०,३६३/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे ेस  फ ) पे ा ३८.९९% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१३) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . २/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .१९ अ वये भाग .६ मोशी आदशनगर व पर सरात थाप य 
वषयक, इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेएन.सी.कं शन िन वदा र कम 
.९,१०,३६४/-  (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे चौस  फ ) पे ा ३८.९९% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . २/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .४६ अ वये भाग .६ मोशी डुडूळगाव व पर सरात थाप य वषयक, 

इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेएन.सी.कं शन िन वदा र कम . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे चौस  फ ) पे ा ३७.९९% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१५) वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट िस टम कर ता आव यक असणारे 
हे थ काड म.े अमृता टे नोलॉजी यांचेसमवेत द.२०/३/२०१० रोजी केले या मूळ 
करारना यातील शे यूल २ मधील मु ा . ७ नुसार नमुद केले या व पुरवठा 
केलेले पाच लाख हे थ काड संपत आ याने मे. अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून हे थ 
काड मॅनेजमट िस टमची वा षक देखभाल दु तीचे कामकाज माहे जुलै २०१७ 
पयत दलेले असलेने मे. अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून १,२०,००० नग हे थ काड 
आव यकतेनुसार बनवून घेणेकामी य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस व वध कामकाजािनिम  मा यवर भेट देत 

असतात. अशा मा यवरांक रता चहापान, ना ा, भोजन इ. यव था कर यात येते. 
यानुसार अिभयां क  डे या काय माक रता कलाकरांचे भोजन, िनवास, यु होम 

िमिन टर या कलाकरांचे भोजन, सेवा हमी कायदा 2015 या कायशाळेसाठ  
उप थत अिधका-यांचे भोजन यव था, औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  
यांचेकड ल ब ह थ पयवे कां या भोजन यव था, ठाणे महानगरपािलका यांचेकड ल 
अिधकार /पदािधकार  यांचे िश मंडळाचे भोजन यव था, थािनक िनधी लेखा 
प र णासाठ  मा. सह संचालक व यांचे अिधकार  यांचे मनपा भेट  दर यानचे 
भोजन यव था, मा.भारत सरकार नगर वकास खाते यांचेकड ल व छ भारत 
अिभयाना या संचािलका यांचे िश मंडळा या भोजन व िनवास यव था 
इ याद साठ  एकूण र. . 2,31,660 /- (अ र  र. . दोन लाख एकतीस हजार सहाशे 
साठ फ ) इतका खच थेट प दतीने कर यात आला अस याने सदरचे खचास 

थायी सिमतीची काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१७)  मा.महरा  वधान मंडळा या म हलांचे ह क व क याण सिमती या सद यांनी द. 

१ व २ फे ुवार  २०१६ या कालावधीत पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस भेट 
दली यावेळ  मा यवरांना चहापान, ना ा, भोजन व िनवास इ. यव थेपोट  थेट 
प दतीने एकूण खच र. . १,१६,७४८/- (अ र  र. . एक लाख सोळा हजार सातशे 
अ ठेचाळ स फ ) इत या झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१८)  महारा  उजा वकास अिभकरन (MEDA) यांचेकड ल वग-१ चे उजा स लागार 

मे.माय ोएडस,् पुणे यांनी सादर केलेले दर सवात कमी अस याने यांचेकडून 
महापािलके या र यावर ल पथ द यांचे उजा पर ण क न घेणेस व येणा-या 
खचास र. .९,२५,०००/-(अ र  र. . नऊ लाख पंचवीस हजार फ ) मा यता व 
रतसर करारानामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .१९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ५२/१/१५-१६  अ वये  भाग . २९ 
इं ायणीनगर व एम.आय.ड .सी. पर सरात केबल व पाईप लाईनमुळे खोदाई 

झाले या र यांचे डांबर करण करणेकामी  मे.धने र क शन िन.र. .  
४,२०,१६,४५६/-  (अ र  र. .चार कोट  वीस लाख सोळा हजार चारशे छप न)् 
पे ा  १४.०५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३७९१८८०१/-  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 करणे.   

 
वषय .२०) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२६/२०१५-१६ कर ता पंपळे गुरव 

मनपा शाळा व मनपा भवन येथे सुशोिभकरणासाठ  रोपे,  कंु या  माती, खरेद  
करणे कर ता मे.गाडन गु ज ्  फाम अँ ड नसर  कोटेशन नोट स र. .१,९९,५८७/- 
(अ र .र. .एक लाख न या णव हजार पाचशे स याऐंशी फ ) अंदाजपञ कय 

दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/९१ 
/२०१६  द.०१/०३/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .17/13/2015-16. मधील अ. . 8 अ वये  

जाधववाड  येथे नेवाळेव ती व मधली पठे या भागात पाणीपुरवठा सुधारणा 
करणेकर ता नवीन पाईप लाईन टाकणे या कामासाठ   मे.के.पी. क शन िन वदा 
र कम . 22,41,067/- (अ र  र. . बावीस लाख एकेचाळ स हजार सदुस  फ ) 
पे ा 27.99% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 16,94,482/- 
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. 

वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. . 29 अ वये 
ब मु यालय अंतगत २०१५-१६ साठ  थेरगाव भाग .५० मधील प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक दु ती वषयक कामे करणेकामी या कामासाठ  मे. यािसन 

क शन यांची िन वदा र कम .12,60,662/- (अ र  र. . बारा लाख साठ 
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सहाशे बास  फ ) पे ा 31.91% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . 901304/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असून याचे अवलोकन करणे.   

वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 64 अ वये 
अशु  जलउपसा क  रावेत येथील ३.३ के. ह . ह .सी.बी.ची वा षक प तीने 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस िन वदा र. . 9, 27,235/- (अ र  
र. .नऊ लाख स ावीस हजार दोनशे प तीस फ ) पे ा 22.25 % कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 7,56,971/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला असून याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२५)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16  मधील अ. . 87 अ वये 
अशु द जलउपसा क  रावेत येथील उ चदाब वीज क ातील वीज संच मांडणीची 
वा षक प तीने देखभाल दु ती करणेकामी म.े चैत य एंटर ायजेस िन वदा 
र कम . 9,05,665/-  (अ र  र. . नऊ लाख पाच हजार सहाशे पास  फ ) 
पे ा 22.23% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,39,552/- 

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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. . 46  अ वये 
भाग .४६ म ये वजयनगर म ये ठक ठकाणी वतरण यव थेत सुधारणा 

करणेसाठ  न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे. यािसन 
क शन यांची िन वदा र कम . 21,01,152/-  (अ र  र. . एकवीस लाख एक 

हजार एकशे बाव न फ ) पे ा 8.50 % कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . 20,18,681/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असून याचे अवलोकन करणे.   

वषय .२७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 93 अ वये 
अशु  जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४ अंतगत  एच.ट .एल.ट . व ड .सी. 
पॅनेल व वीज संच मांडणीची देखभाल दु ती करणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस 
िन वदा र कम .13,53,975/- ( अ र  र. . तेरा लाख े प न हजार नऊशे 
पंचाह र फ ) पे ा 22.28% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,04,925/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आला असून याचे अवलोकन करणे.   

वषय .२८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16  मधील अ. . 68 अ वये 
अशु  जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४ अंतगत संपवेल मधील गाळ 
काढणेकामी मे. महारा  अंडर वॉटर स हसेस िन वदा र कम  . 18,39,500/-  
(अ र  र. . अठरा लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे फ ) पे ा 2.50%  कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 18,83,188/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.   
 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५/१६-२०१५-१६ भाग .२७ 

मोरवाड तील िलंगायत दफनभुमी व मशान भूमीचे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/s sai enterprises (waghmare) र. .१३,३४,९२०/- (अ र  र. .तेरा 
लाख चौ ीस हजार नऊशे वीस फ ) पे ा २६.२५% कमी  या ठेकेदाराकडुन  
िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,३३,७२९/-  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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा  वभागाने सन २०१५-२०१६ कर ता थायी 

अ थापनेवर र. .१४,५०,००,०००/- तरतुद सुचवणेत आलेले होती. यास लेखा 
वभागाने मा यता दलेली आहे तथा प माजी सैिनक वेतन िन ीती फरक बील 
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मागील वषातील अितकालीन भ ा, सावजिनक सुटयाचा फरक अदा करणेत आले 

आहे. तथा प तूत देयेके अदा करणेकर ता तरतूद करणेत आली होती. परंतू 
आज अखेर थायी अ थापना लेखािशषावर र. .१३,८०,४२,४०८/- इतका खच 
झाला असून माहे फेबुवार  २०१६ चे वेतन अदा करताना र. .९०,००,०००/- तरतुद 
कमी पडत आहे. सुर ा वभागाकड ल “ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था” या 
लेखािशषावर सन २०१५-१६ कर ता र कम पये १४,००,००,०००/- तरतुद करणेत 
आली आहे. आज अखेर र कम पये ६,८०,१३,४६०/- खच झाला असून र कम 
पये ७,१९,८६,५४०/- िश लक आहे. यामुळे “ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था” 

या लेखाशीषातुन र कम पये ९०,००,०००/- थायी अ थापना लेखाशीषवर तरतुद 
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३१) पंपर  िचंचवड म.न.पा.कमचार  केट संघ, पंपर  िचंचवड शालेय केट 

संघांक रता केट खेळा या सरावाक रता ०४ नग केट मॅट सा ह य खरेद कामी, 
मे.आ द य पोटस,् आकुड  यांचेकडून  एकूण र. . ३५,७००/- (अ र  र. .प तीस 
हजार सातशे फ ) खरेद  करणेत आलेले असलेने काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३२) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २४/०२/२०१६ ठराव .१४ नुसार 

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 
व वध योजना राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव . ४५७ 
द.२०/०१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार घटक योजना .१५ परदेशातील उ च 
िश ण घेणा-या युवतीस अथसहा य देणे ह  योजना राब व यात येते. या योजने 
कर ता सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठ  जा हर कटनानुसार अज माग वणेत 
आले असता एकूण ७ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट शत नुसार तपासणी 
केली असता एकूण ५ अज पा  ठरले आहेत. सदर पा  परदेशी उ च िश ण 
घेणा-या युवतींना अथसहा य देणेकामी येक  र. .१,००,०००/- या माणे 
र. .५,००,०००/- (अ र  र. . पाच लाख फ ) इतका खच अपे त आहे.  सन 
२०१५-१६ या व ीय वषात “परदेशातील उ च िश ण घेणा-या युवतीस अथसहा य 
”या उपलेखािशषावर र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) इतक  तरतूद 
िश लक आहे.  यामधून सदरचा खच करणेत येईल. पा  ठरले या परदेशी उ च 
िश ण घेणा-या युवतींना अथसहा य देणेकामी येणा-या र. . ५,००,०००/- (अ र  
र. .पाच लाख फ ) चे खचास तसेच ह  योजना १२ ह  म हने खुली अस याने 
सन २०१५-१६ अखेर पयत जेवढे अज ा  होतील या परदेशी उ च िश ण   
घेणा-या युवतीस पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य मंजूर कर यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ०२/०२/२०१६ ठराव 
.५२ अ वये सन २०१४-१५ या आिथक वषाकर ता १६५ व ाथ  खेळाडंूना खालील 
माणे एकूण र.   ६,०५,०००/- इतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी लागणार 

आहे. डा िश यवृ ीचे वाटप व ाथ  खेळाडंूना खालील माणे करणे आव यक 
अस याने – 

 

अनु.  पधचा तर येक  िश यवृ ी 
र.  

एकूण खेळाडू एकूण िश यवृ ी र.  

१ रा य तर   ३०००/-  ९९ २,९७,०००/- 
२ आंतर व ापीठ   ३०००/-  ११   ३३,०००/- 
३ रा ीय   ५०००/-  ५५ २,७५,०००/- 

   एकूण १६५ ६,०५,०००/- 
        

म.न.पा प रसरातील शालेय १६५ पा  व ाथ  खेळाडंूना एकूण डा िश यवृ ी 
र.  ६,०५,०००/- (अ र  र. . सहा लाख पाच हजार फ ) अदा करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                   
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/७०४/२०१६  
दनांक - ०४/०३/२०१६ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


