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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८००/२०१३ 

दनांक-  २६/०७/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ३०/७/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३०/७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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, 
 

. 
 
 
 

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-७१ 
दनांक- ३०.७.२०१३          वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३०/७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक- १) िन वदा नो टस . 1/46/2011-12, भाग . 71 मधील झोपडप ट े ातील 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे यास मा यता िमळालेली 
आहे. सदर कामास मा. थायी सिमती . 2893 द. 22/2/2013 अ वये 
मा यता िमळाली असून सदर ठरावाम ये वषयांक त कामास िन वदा 
अट माणे नगरसिचव यांचेकडे प  . झोिनप/ु था/िन/का व/153/2013 
द.11/02/2013 अ वये वषयप ामधील मजकूरातील डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  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 हा भाग नजरचुक ने आलेला नाह . तर  या माणे सदर ठराव द त ु
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/७/२०१३ चे सभेत घणेेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१२-१३ मधील अ. .६ 

अ वये, भोसर  स ह नं.१३१ जुना कचरा डेपो येथे उ ान वकसीत करणे 
कामी मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन.र. .४६,५६,३८२/- (अ र  र. .शेहचाळ स 
लाख छप न हजार तीनशे याऐंशी) पे ा २२.०८ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३८,०९,६६५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व ि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.  
( दनांक ३०/७/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १०/०७/२०१३ ठराव 
.४ नुसार, नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व 

बालक याण योजनेअंतगत म हला व मुलांसाठ  व वध कार या 
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क याणकार  योजना राब व या जातात.  यापैक  म हलांसाठ  व वध 
यवसाय िश ण योजना ह  योजना दे खल यापुव  राब व यात आलेली 
आहे.  सदर योजने ऐवजी म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
हणुन योजना राब व यास मा यता दे यात येत असुन, यापुव  

म हलांसाठ  यवसाय िश ण या योजनेचे मोठया माणावर ल 
कामकाज हे मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे या 
सं थेने चांग या कारे केलेले अस याने तसेच वशेषक न 
पं.िचं.म.न.पा.तील व तीपातळ वर ल कामकाजाचा अनुभव सदर सं थेस 
भरपुर अस याने व एकुणच कायप दती व अनुभव, पुरेसे मनु य बळ, 
मोठया माणावर ल कामकाज कर यासाठ  आव यक असलेली आिथक 
मता यांचा वचार करता मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 

पुणे यांना चालु वषाचे हणजेच दनांक ३१/०७/२०१४ अखेरपयत या 
कालावधीत म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म व तीपातळ वर 
राब वणेकामी मा यता दे यात येत आहे. सं थेचे काम हे म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म आयो जत करणे हे असुन सं थेने 
वषयानु प दलेल े दर हे फ  याचसाठ  जर  असले तर  म हलां या 
सबलीकरणासाठ  स मीकरणासाठ , यां या ान व कौश यात वाढ 
हावी, कौटंु बक आिथक उ प नात वाढ हावी.  हा सदर योजनेचा मु य 
उ ेश असुन सदर योजनेतुन म.न.पा.स कुठलाह  आिथक नफा िमळ वणे 
हा हेतु नाह .  मा  सं थेमाफत ान कौश य काय मात सहभाग 
घेतले या म हलांना रोजगार/ वयंरोजगारास वृ  करणे, यासंबंधीत 
यवसाय उभारणी ते व , व  प ात सेवा तसेच जमा खच न द , 
आव यक परवानगी/दाखले इ याद बाबत यांना मागदशन करणे 
बंधनकारक राह ल.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील १६ वष 
पुण असणा-या म हला/मुलींना वा त याथ /वयाचा पुरावा हणुन 
आधारकाड /मतदान ओळखप  /पॅनकाड/ रेशनकाड इ याद  त सम 
कागदप  वीका न कुठ याह  उ प न गटातील म हला /मुलींना 
काय मास वषयानु प एकुण शु का या १० %  र कम ह  लाभाथ  
सहभाग शु क हणुन भ न घेऊन ३० म हलां या मयादेत 
गट मुखांमाफत फाईल सादर क न काय मात सहभागी क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सदर योजने अंतगत म हलांसाठ  
व तीपातळ वर म हला गटां या मागणीनुसार व वेळेत सदर काय माचे 
आयोजन करावयाचे असुन, वषयानु प िन ीत केले या एकुण शु का या 
१०% र कम भ न, यापुव  यवसाय िश ण योजनेअंतगत िश ण 
घेतलेले असले तर  एक कंवा एकापे ा अिधक वषयां या सदर ान व 
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कौश य काय मात म हला / मुलींना सहभागी क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. वषयानु प अ यास म पाहनच व तो आप याला ु
झेपेल याची खा ी वाटणा-या हणजेच तो कोस कर याचे 
ान/कुवत/ मता असले या गरजु म हलाच सहभाग शु क भ न 

फाईल सादर कर त असतात.  यामुळे विश  अशा शै णक अहते या 
अट ची आव यकता नाह .  यामुळे म हलांना यांचे इ छेनु प ान 
कौश य काय मास सहभागी होणेपासुन वंिचत ठेवले/रा हले असे होणार 
नाह , केवळ शै णक अहतेतुन ानाची पातळ  कळुन येत नाह .  
यामुळे कुठलीह  गरजु / इ छुक म हला ान कौश य काय मापासुन 

वंिचत राह नयेु , काय मात सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  
कार या त ार स वाव राह नयेु , या हेतुने कुठलीह / विश  शै णक 

अहता न ठेवता ान कौश य वाढ काय म राब व यास मा यता 
दे यात येत आहे. यानुसार सोबत जोडले या प  अ म ये दलेले 
वषय, कालावधी व दर यांस व प  ब नुसार सदरची योजना मे.  
अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत द. 
३१/७/२०१४ अखेरपयत या कालावधीत वषयानु प एकुण काय म 
शु का या १०% र कम ह  लाभाथ  सहभाग शु क हणुन भ न घेऊन 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मात लाभा याना सहभागी क न 
घेऊन योजना राब वणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 
 

म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
 

प  – अ 
 

अ.  वषयाचे नाव काय म 
कालावधी 
 (दररोज २ 
तास) 

एकुण शु क लाभाथ  १०% 

सहभाग शु क 

१ पोकन इं लश  ३० दवस ३,०००/-  ३००/- 
२ व  कलाकौश य 

(मॉल इ.)  
३० दवस ३,०००/- ३००/- 

३ अड हा स िग ट 
आट क स िनिमती 
(केिमकल 

३० दवस ३,०००/- ३००/- 
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लॉवर,िसरॅिमक लॉवर 
पॉट, लास पट ंग, टेन 
लास पट ंग, े िमंग, 
पो टर े िमंग इ.)  

४ मोबाईल रपेअर ंग ४५ दवस ३,१५०/-  ३१५/- 
५ युट  केअर ऍ ड पालर 

मॅनेजमट 
६० दवस ४,५००/- ४५०/- 

६ फोटो ाफ  ३० दवस ३,६००/- ३६०/- 
७ पेपर क हजन ६० दवस ३,०००/- ३००/- 
८ घरगुती उपकरणे द ती ु

(िम सर/इ ी/गॅस/फॅन 
इ.) 

३० दवस ४,१५०/- ४१५/- 

९ व वध कारचे खा  
पदाथ तयार करणे 

३० दवस ३,०००/- ३००/- 

१०  ह ड ओ शुट ंग  ३० दवस ३,७००/- ३७०/- 
११ ले ुप टचस  

िश ण 
३० दवस ३,०००/- ३००/- 

१२ ण से वका िश ण ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
 ( दनांक ३०/७/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक- ४)  मनपाचे नगररचना वभागाकड ल मंजुर वकास योजने यित र  मौजे वाकड 
येथील स.नं. २६० प.ै म ये ता वत मूळा नद वर ल पूलाकर ता ३५.०० 
मी ं द चा र ता घो षत करणेबाबत जा हर नोट स मा. आयु  यांचेकड ल 
मा य ताव द. ११/३/२०१३ अ वये जनता संपक वभागाकड ल जा हरात 
.३५५ नुसार दै लोकमत व दै टाई स ऑफ इं डया या वृ प ात द. 

२८/३/२०१३ नुसार िस द करणेत आली. जनतासंपक वभागाकड ल 
िनयम व अट नुसार सदरची सूचना दै.टाई स ऑफ इं डया या वृ प ाने ८० 
चौ.से.मी. इत या कमी जागेत छपाई केली अस याने दै.लोकमत या 
वृ प ाला तेव याच चौ.से.मी. आकारमानाचे बील देय आहेत. दै.टाई स 
ऑफ इं डया र. .३७८४०/- व लोकमत मराठ  २,८८०/- एकूण ४०,७२०/- 
सदरची र कम उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक असलेने दै टाई स 
ऑफ इं डया व दै लोकमत यांना अदा करावया या र. . ४०,७२०/- (अ र  
र. . चाळ स हजार सातशे वीस फ ) या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ५)  मनपाचे नगररचना वभागाकड ल मौजे सांगवी-बोपोड  येथे मुळा नद वर पुल 
बांधणेकामी मौजे सांगवी येथील स.नं.३ पैक  जागेत १८ मी ं द र ता मुंबई 
ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये िस द 
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करणेबाबत जा हर नोट स मा.आयु  यांचेकड ल मा य ताव 
द.२२/१२/२०१२ अ वये जनता संपक वभागाकड ल जा हरात .२५० 
नुसार दै.लोकस ा व दै.सकाळ या वृ प ात द.८/१/२०१३ नुसार िस द 
करणेत आली. जनता संपक वभागाकड ल िनयम व अट नुसार सदरची 
सूचना दै.सकाळ या वृ प ाने ५६ चौ.से.मी. इत या कमी जागेत छपाई 
केलेली अस याने दै.लोकस ा या वृ प ाला तेव याच चौ.से.मी. 
आकारमानाचे बील देय आहेत. दै.सकाळ मराठ  १२,६००/- व दै.लोकस ा 
मराठ  १३,७२०/- एकूण २६,३२०/- माणे र कम उपरो  वृ प ास अदा 
करणे आव यक असलेने दै.लोकस ा व दै.सकाळ यांना अदा करावया या 
र. ..२६,३२०/- (अ र  र. .स वीस हजार तीनशे वीस फ ) या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ६)  थािनक सं था कराची न दणी मनपा या आिथक हताची अस यामुळे 
यावसाियकांनी थािनक सं था कराची न दणी करावी यासाठ  यांना प  
देणे आव यक आहे तसेच या यावसाियकांनी न दणी केलेली आहे यांना 
न दणी माणप े पाठ व याकर ता येणा-या पो टाचा खच हा तातड ची 
गरज, कालमयादा ल ात घेऊन िनवीदा/कोटेशन न माग वता, करारनामा न 
करता केलेली अस याने या कामासाठ  व र  पो ट मा टर पुणे धान 
डाकघर पुणे-०१ यांना अदा केले या आगाऊ र कम खचास व होणा-या 

य  खच र. .२,८०,०००/- र कमेस काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ७)  वाय.सी.एम. णालयाचे डायिलिसस वभागामधील, "Gambro" कंपनीच ेदोन 
डायिलिसस मिशनक रता  चार नग फ टर खरेद कामी उ पादक कंपनीचे 
अिधकृत व े ते मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केले या दरानुसार, थेट 
प दतीने िन वदा न माग वता खरेद  करणेकामी  करारनामा करणेस व 
यासाठ  येणा-या  र. .४१,६००/- (अ र  र. .ऐकेचाळ स हजार सहाशे फ ) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८)  मनपा डा वभागाकड ल त ा मांक १ मधील २ सं था अनुदान अदा 
करणेस पा  झा या हो या. तसेच लेखापाल यांनी तावात नमूद १ ते १४ 
साव. सं थांनी आव यक कागदप ांची पुतता केलेली नाह  असे कळ वले 
अस याने अपा  ठरले या आहेत यानुसार सन २०१२-२०१३ या आिथक 
वषात न दणीकृत साव सं था / मंडळे यांना अनुदान अदा करणेकामी 
खालील नमुद त ा .१ मधील- 

  

अ. . साव.सं था/मंडळांचे नांव अनुदान र. . 
१ साई सं कार सं था, आकुड  १,८९,२५२/- 
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२ सुक या मेड कल फाऊंडेशन, राजनगर, से.नं.२२, िनगड  

ओटा क म, िनगड , पुणे-४४. 
७,२४७/- 

 

या अ. .१ ते २ साव. सं था मंडळांना यांचे नांवापुढे नमूद केले माणे सन 
२०१२-१३ या आिथक वषात मा. आयु  यां या द.२३/०१/२०१३ व 
३०/०३/२०१२ मंजूर तावा वये अनुदान अदा करणेस मा यता द याने 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोबाइल धारकांना Bulk SMS ारे   

जनजागृतीपर SMS पाठ वणेत येतात. भ व यात वेगवेग या कारणांसाठ  
जनजागृती करणेसाठ  साधारणत: १ कोट  SMS पाठ वणेबाबतच े काम 
िन वदा मागवून करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  अंदाजे १५ लाख 
तरतूद आव यक असून ती संगणक वभागाकड ल “ई-ग हन स/ई-ऑफ स” 
या लेखािशषाव न दरसंचार वभागाचे ू “मनपाचे व वध 
अिधकार /पदािधकार  SMS ारे व वध काय मांची मा हती देणे.” या 
लेखािशषावर र. .१५ लाख वग करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २६/२/२०१२-१३ मिधल भाग 
. ९८ मधील आर णा या जागा वकिसत करणेकामी म.ेिनलेश उ मराव 

बोधले (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . ते वस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ) पे ा १८.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२०,००,९८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ 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 मांक- ११)  मुंबई-पुणे र ता पंपर  चौक ते िनगड  कब टोन फुटपाथचा र ता दभाजक ु

इ. 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. 
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वषय मांक- १२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागातील सन २००८-०९ ते 
२०११-१२ या आिथक वषातील ताळेबंदप क (Balance Sheet) तयार 
करणेकामी मा.आयु साहेब यांचेकड ल दनांक ०७/०६/२०१३ चे मा य 

तावानुसार फेरकोटेशन माग व यात आले आहे. यात १) मे.ए.एन. गावडे 
अ ॅ ड कंपनी (चाटड अकांऊटंट) २) मे. सितश नगरे अ ॅ ड असोिसएट (चाटड 
अकांऊटंट) ३) मे. एम.पी.नवसार कर अ ॅ ड कंपनी (चाटड अकांऊटंट) यांचे 
कोटेशन ा  झाले असून ा  कोटेशननुसार सवात कमी दराचे कोटेशन मे. 
सितश नगरे अ ॅ ड असो. मुबंई ४०० ०६४ यांचे एकूण र. .१६,३०,०००/- चे 
दर ा  झाले आहे.  सदरचे दरास व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक- १३)  मुंबई पुणे र ता दापोड  येथे हॅर स जला समांतर पूल बांधणे कामासाठ  

मे.क सलट ंग इं जिनअर ंग स हसेस (इं) ा.िल. [CES (I) Pvt.] यांना 
क प स लागार नेमणे व मा. थायी सिमती ठराव .४७१५ 
द.२०/१२/२००३ या पूवमा यदराने खालील त या माणे क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

पूल व क प िन वदापूव काय (िन वदा वकृत 
र कम) 

िन वदेनंतरची काय 
(िन वदा वकृत 
र कम) 

पूल व क प १.सव ण – .१,१०,०००/-  

२.िनयोजन – .४५,०००/-  
३.वाहतूक सव ण – .४५,०००/-  
४.िन वदा काय – .२,००,०००/-  

५.मृद सव ण ू – वकृत दरसूची + १५% 

२% + ०.५% 
संक पिच  
तपासणीक रता 

 
वषय मांक- १४) कायालयीन कामकाजासाठ  खालील अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल 

सु वधा पुर वणे आव यक अस याने अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल 
वापराची ितमाह अिधकतम वापर मयादा या या पदासमोर नमुद 
के या माणे िन त क न मोबाईल सीम सु वधा परु वणेस व होणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

 

 

 
वषय मांक- १५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जनतासंपक वभागामाफत व वध 

कारणा तव व वध मा यवरांचे तसेच मनपा अ थापनावर ल सेवािनवृ  

अ.  पदनाम सं या वापर मयादा र. . 
१ डॉ टस २ ३००/- 
२ किन  अिभयंता ५ ३००/- 
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होणा-या अिधकार /कमचा-यां या स कार समारंभाचे आयोजन कर यात 
येत असते. याकामी स कार सा ह य म यवत  भांडार वभागाकडून 
जनतासंपक कायालयास उपल ध होते. तथापी म यवत  भांडार 
वभागाकड ल शाल पुरवठयाबाबतची िन वदा कायवाह  पूण न झा याने 
जनतासंपक वभागामाफत म.े टार फॅ ी स, िनगड  यांचेकडून म 
कलर या म यम ती या ४८x९० साईज या ५१ नग शाली र. . 
१९८.५० या दराने तातड ने खरेद  कर यात आ या हो या. याकामी र. . 
१०,१२४/- (अ र  र. . दहा हजार एकशे चोवीस फ ) इतका खच 
झालेला आहे. सदरचा खच थेट प दतीने कर यात आला असून यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १६)  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील 

अ. .१२ अ वये, थेरगांव वॉड .८६ म ये मंडपाची यव था करणेकामी 
मे.सा ी इं जिनअस (िन.र. .८,४०,१४४/- (र. .आठ लाख चाळ स हजार 
एकशे च वेचाळ स) पे ा १७.८६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- १७)  जलशु द करण स.े २३ पाणीपुरवठा वभागातील “इतर खच –“कायालयीन 

आक मक खच” या लेखािशषाव न र. .२३,०००/- एवढ  र कम “बोनस 
तथा सानु ह अनुदान” या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक- १८)  मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/५/१८/ 

२०१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, मोशी कचरा डेपो साठ  उव रत 
िसमािभंतीचे काम करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. 
(िन.र. .१,३९,९९,०६८/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख 
न या णव हजार अडुस ) पे ा +७.०० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे िसमट, लोखंड 
यांचे 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 ु कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मधील अ. .४ 

अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ व २ 
अंतगत पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी ु
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मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन (िन.र. .४६,९६,१८०/- (अ र  र. . 
सेहेचाळ स लाख शहा णव हजार एकशे ऐंशी) पे ा ५.४९ % (सुधा रत दर) 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- २०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१ 

अ वये, वॉड .८१ काळेवाड  मधील आर ण .६४० म ये ाथिमक शाळा 
इमारत बांधणे (भाग-२) कामी मे.देव क शन (िन.र. .२,३१,९५,२०३/- 
(अ र  र. .दोन कोट  एकतीस लाख पं या नव हजार दोनशे तीन) पे ा 
२०.०९ % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२,७८,५५,११९/- 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 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 करण.े 

 
 
 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८००/२०१३ 

दनांक - २६/०७/२०१३ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


