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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/४११/२०१५ 

दनांक -  २२/०५/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-  २६/०५/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 
 

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

दनांक २६/०५/२०१५ 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- १७१ 
 

दनांक- २६/०५/२०१५              वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २६/०५/२०१५ 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 १९/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७०) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 

वषय मांक-१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालये, डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ 
ाथिमक शाळांची व छता करणेकामाची मा  यिमक िश ण वभागामाफत ई-

िन वदा िस द क नपा  िन वदाधारकांची खाली नमुद केले माणे नेमणुक कर यात 
आली आहे. 

 

अ. . भागाचे 
नाव(जुने) 

नेम यात आले या 
एज सीचे नाव 

मा. थायी सिमती ठराव 
मांक व दनांक 

कामाचा 
मािसक दर/ 
खच र. . 

कामाची मुदत 

१ अ 
मे.बी.एस.ए.काप रेशन 
िल. ४२६४, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

२ ब 
मे.बी.एस.ए.काप रेशन 
िल. ४२६६, द.९/१०/२०१३ ४,४८,७१५/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

३ क मे.ड .एम.एंटर ायझेस ४२६७, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

४ ड 
मे.युिनक डे टा फोस 
िस यु रट  ा.िल. ४३७८, द.१७/१०/२०१३ ४,६४,२५९/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 
 
उपरो  नमुद केले माणे सदर ठेकेदारांची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपतआहे. 
उपरो  मा. थायी सिमती मंजूर ठरावानुसार सदरचे कामास पुढ ल १ वषाकर ता 
मदुतवाढ देता येईल अशी तरतुद आहे. यानुसार सदरचे ठेकेदारांचे कामास दनांक 
०१/१२/२०१४ पासून पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, याकामी यांचेशी 
करारनामा करणेस व कमान वेतन दराम ये शासनाकडून होणा-या वाढ नुसार येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-२) नागरव ती वभागाकड ल अपंग क याणकार  योजना .३ मधील अपंगांकर ता 
चलन वलन साधने खरेद  करणेकामी िस द करणेत आलेली ई-िन वदा 
.२२/२०१४-१५ मधील बाब .२ व ३ अनु मे तीन चाक  सायकल व हल चेअर 

या बाबी वगळता तातड ची बाब असलेने फ  वणयं े खरेद  करणेकामी ा  
झाले या िन वदाधारकांपैक  लघु म िन वदाधारक मे. ाईम स जकल अँ ड फामा 
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यांचे िन वदेतील लघु म दर र. .१३,४००/- यानुसार २५ नगांकर ता येणा या एकूण 
र. . ३,३५,०००/- या रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/२/ 
२०१४-१५ अ वये, . .१७ म ये अंतगत पाथवे पे ह गं लॉक प दतीने करणे 
(से. .२६, २७, २७अ व २८) कामी M/S. VYANKATESHWARA 

CONSTRUCTION (िन.र. .३६,४१,३०३/- (अ र  र. .छ ीस लाख एकेचाळ स 
हजार तीनशे तीन) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२४,३३,१९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/६/ 
२०१४-१५ अ वये, ािधकरण . .१७ मधील से. .२७ मधील पे ह ंग लॉकची 
दु तीची व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन 
(िन.र. .४२,०१,६७२/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे बहा र) पे ा 
३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,०७,६४१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) वै क य वभागाकड ल िन वदा .१०/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक मे.फाम 
डल यांचे ा  लघु म दर सव करास हत र. .२२,००,०००/- या दराने वाय.सी.एम. 
णालयातील ए स रे वभागासाठ  आव यक अ याधुिनक डजीटल सोनो ाफ  

मिशन खरेद  करणेकामी येणा या र. .२२,००,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख फ ) 
चे खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन. .५/१८/२०१४-१५ अ वये ब प रसरातील 
वा षक  ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईन व चबसची दु ती करणेकामी मे. वजय ह  
साळंुखे (िन.र. .४५,३४,७८२/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख चौतीस हजार सातशे 
याऐंशी फ ) पे ा २८.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव 
.१०१५९ वषय .६३ द.३०/१२/२०१४ अ वये यापुव  थायी सिमती माफत 

मा यता दलेली आहे. सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ४७९ 
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द.२०/०५/२०१४ अ वये र. .५०,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत आलेली 
आहे. तथापी सदर प रसरात स या व न याने उ वणार  जलिनःसारण निलकेची व 
चबरची तातड ने दु ती करणे, आव यक अस याने तसेच न याने देखभाल दु तीचे 
काम लवकर उपल ध होणार नस याने पुढ ल चार म हने कालावधीसाठ  स याचे 
चालु कामा मधुनच काम करणे आव यक आहे यासाठ  सदर काम िन वदा 
रकमेपयत (र. .४५,३४,७८२/-) क न घेणेचा ताव आहे. याची सुधा रत र कम 
पये ६३,०६,०००/- वाढ व र. .१३,०६,०००/- इतक  येत आहे. तर  ठेकेदाराकडुन 

मंजूर दराने सुधार त काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार ि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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-७) मनपा क े ीय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ अ वये, क े ीय 
काय े ातील नाले खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा 
वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी मे.जनसेवा 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था, ी.राजु अशोक साठे (िन.र. .६,०४,६८३/- (अ र  

र. .सहा लाख चार हजार सहाशे याऐंशी) पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात येणार अस याने क े ीय काय े ातील 
नाले साफ करणे व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) कॉलेज ऑफ फजीिशयन अँ ड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) या अिभमत  

व ापीठा या  ११ वै क य  शाखां या M.B.B.S. नंतर या  सी.पी.एस. ड लोमा  
कोससकर ता  आव यक  असणा-या  मु य  पी.जी. टचस  व अिस टंट पी.जी. टचस  

कर ता  तावात नमुद याद तील  डॉ टरांची मानसेवी  पदावर  र. .५,०००/- (अ र  
र. .पाच हजार) ित मह ना  द.०१/०४/२०१५ ते द.३१/०९/२०१५ या सहा म हने  

कालावधीसाठ  नेमणुक  करणेकामी  व यासाठ   येणा-या  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील फेर वा यांचे बायोमे क प दतीने 
स ह ण करणेबाबत ई-ग हनस वभागाकड ल िन वदा सुचना .९/२०१४-१५ अ वये 
िन वदा िस द करणेत आली होती. सदर िन वदेम ये मे.जनसेवा वयं सेवा सह. 
सं था यांनी (िन.र. .३८,६४,०००/- (अ र  र. .अडोतीस लाख चौस  हजार) पे ा 
२.२६ % ने जा त) (र. .३९,५१,४५१/-) या मंजुर दराने काम क न घेणेस व 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  व शत  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २६/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .४/२/२०१४ -२०१५ अ वये फ े ीय 

कायालया या काय े ातील ॉम वॉटर चबस गटस सफाई करणे व िनघणारा गाळ 
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कचरा व राडारोडा, झाडे-झुडपे इ. वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न 
पसरवून देणेकामी मे.संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. (िन वदा 
र. .४,५०,०१८/- (अ र  र. . चार लाख प नास हजार अठरा फ ) . . १, २, ३, 
४, ५, ९, ११, १२, १३ व २८ मधील ॉम वॉटर चबस गटस सफाई करणे व 
िनघणारा गाळ कचरा व राडारोडा, झाडे-झुडपे इ. वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो 
येथे खाली क न पसरवून देणे या माणे ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने यांचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .४/१/२०१४ -२०१५ अ वये फ े ीय 
कायालया या काय े ातील नाले साफ सफाई करणे व िनघणारा गाळ कचरा व 
राडारोडा, झाडे-झुडपे इ. वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पसरवुन 
देणेकामी मे.एम.जी.मंगळवेढेकर (िन वदा र. . ३,७४,६४८/- (अ र  र. . तीन लाख 
चौ-याह र हजार सहाशे अठठेचाळ स फ ) . .२, ४, ५, ९, १३ व २८ मधील नाले 
साफ सफाई करणे व िनघणारा गाळ कचरा व राडारोडा, झाडे-झुडपे इ.वाहतुक क न 
मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पस वुन देणे या माणे ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने यांचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२) पुणे ज हा  म यवत  सहकार  बॅक मया दत, पुणे यांचेकड ल प  . 
शासन/म.ुकं./१४२ द.२२/४/२०१५ अ वये पुणे ज हा  म यवत  सहकार  बॅक 

मया दत, िचखली शाखा यांचे वापरातील मौजे िचखली येथील महानगरपािलका शाळा 
इमारतीमधील गाळा .३, ४, ५ व ६ (तळमजला) ११ म हने कालावधीसाठ  
भाडेकरार करणेकामी वनंती केलेली आहे. पुणे ज हा  म यवत  सहकार  बॅक 
मया दत, पुणे, मु य कचेर , ४ ब, बी.जे. रोड, पुणे-४११ ००१. यांना उपसंचालक, 

नगररचना व वकास वभाग यांनी ठरवुन दले या ितमहा भाडे दर र. .२४/- ती 
चौ.फुट नुसार एकुण ९३६ चौरस फुटांचे ११ म ह यांचे भाडे र. .२,४७,१०४/-, सेवाकर 
(१२.३६ %) र. .३०,५४२/- व चार म ह यांचे भाडे र कम अनामत र. .८९,८५६/- 
असे एकूण र. .३,६७,५०२/- मनपा कोषागारात भर यानंतर करारनामा क न पुणे 
ज हा  म यवत  सहकार  बॅक मया दत, िचखली शाखेचे वापरासाठ  मौजे  िचखली 
येथील महानगरपािलका शाळा इमारतीमधील गाळा .३,४,५ व ६ (तळमजला) 
 माहे ए ल २०१५ पासून ११ म ह याक रता भाडयाने देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
 

वषय मांक-१३) मनपा गणवेश देय पु ष व म हला कमचा-यांकर ता गणवेश खरेद कामी ा  कापड 
नमु यांची तां ीक तपासणी मा यता ा  लॅब कडून क न घेणेकामी आले या र. . 
२९,८२०/- (अ र  र. .एकोणतीस हजार आठशे वीस) चे य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
पवनाथड  जञा २०१३-१४ हा उप म राब ͪवणेकामी सन २०१३-१४ या वषाक रता 
नगारव ती वकास योजना वभागास मा. थायी सिमती ठराव  ४२२९ दनांक 
०१/१०/२०१३ अ वये र कम पये ४०,००,०००/- (अ र  र कम पये चाळ स 
लाख पये फ ) पयत या खचास मा यता देणेत आलेली होती. नागरव ती वकास 
योजना वभागामाफत सन २०१३-२०१४ कर ता पवनाथड  ज ेचे आयोजन केले 
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असता नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०१३-२०१४ पवनाथड  
जञासाठ  केलेली तरतूद संपलेली अस याने सन २०१३-२०१४ कालावधीतील बील 
अदा करणे आव यक आहे. याअ वये पवनाथड  जञा २०१४ कालावधीतल बील 
र कम पये ८४,२१४/- (अ र  र कम पये च -याऐंशी हजार दोनशे चौदा फ ) 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल पवनाथड  जञासाठ  केले या तरतूद तून 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) मे.औ ोिगक यायालय पुणे येथे ULP NO-3/2012, 4/2012, 5/2012, 7/2012  
8/2012, 128/2011, 262/2010, 259/2010, 257/2010, 28/2012, 19/2011, 
261/2010 या करणी मे.औ ोिगक यायालय यांनी िनकाल दला आहे. सदर 
करणी अँड.जयंत शाळ ाम काम पहात असुन यांनी वक ल फ  र. .४४,०००/- 

मागणी केली आहे. अँड.जयंत शाळ ाम यांना वक ल फ  र. .४४,०००/- वजा १०% 
आयकर र. .४,४००/- िन वळ देय र. .३९,६००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स हजार 
सहाशे) अदा करावयाची अस याने होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध 
ठकाणी मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चालू असते. यासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व वध (िस नल असलेले व िस नल 
नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक 
पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  अंदाजे १०० 
ॅ फक वाडन (पु ष) कमचा-यांची िनयु  कर ता मा यता ा  इ छुक 

िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ िस द केली असता िन वदेतील 
अट  शत नुसार ई-िन वदे अंतगत ५ (पाच) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी िन वदेत 
सहभाग न द वले या सं थाना मा.अित.आयु  यां या मा य तावा अ वये सव 
सं थाना पाञ करणेत आ याने पा कट .२ दनांक १६/१२/२०१४ रोजी उघणेत 
आलेले आहेत. याअ वये मा.आयु  यांनी आयु  कायालय येथे बैठक आयो जत 
करणेत आली. या बैठक म ये वभागून द या अ वये तावात नमुद केले माणे 
त या वये सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना मा.आयु  यांचे सुचनेनुसार सुर ा 
वभागा या सोई या ीने या सं थांनी या िन वदेम ये भाग घेतला आहे 
याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या ीने पाञ सं थाना दनांक 

२/०३/२०१५ रोजी या पञाअ ये मा.सहा.आयु  कामगार क याण यांनी कळ वणेत 
आले या रखवालदार मदतनीस कमचार  यां या दर र कम पये १२११६.३३ माणे 
कामकाज करणेस तयार आहेत कंवा नाह  याबाबत वचारणा केली असता सव 
सं थेचे मालक/ ितिनधी यांनी र कम पये १२११६.३३ माणे कामकाज करणेस 
तयार आहोत व आमची कुठलेह  त ार नाह  असे कळ वणेत आले. व रल सव बाबीचे 
अवलोकन करता उपरो  पाञ सं थाना वाहतूक पोिलसां या मदती करता यां या 
वेळे नुसार सकाळ  ९.०० ते दुपार  १.०० व सायंकाळ   ४.०० ते राञी ९.०० वाजेपयत 
तैनात करणेचे कामकाज १२ म हने कालावधीकर ता मा.सहा.आयु  कामगार क याण 
यांनी कळ वणेत आले या रखवालदार मदतनीस कमचार  यां या दर दर र कम पये 
१२११६.३३ हे ॅ फक वाडन यांना लागू क न कमचार  पुर वणे बाबत कामकाज आदेश 
देणे कामी खािलल त यात नमुद केले माणे मा यता असावी. 
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अ. . सं थेचे नाव    मािसक दर सं या 
१ मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा.िल. १२११६.३३ ७५ 

२ मे. ीकृपा स ह सेस २५ 

 
                                                                      एकूण १०० 

वर दश वले या त यानुसार उपरो  सं थेकडून ॅ फक वाडन कमचार  पुर वणे कामी 
ती माह ती ॅ फक वाडन कमचार  र कम पये  १२११६.३३ माणे येणा-या खचास 

व ईिन वदेतील अट -शत  माणे मुळ वेतन व जानेवार  व जुलै म ये वेळोवेळ  लागू 
होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू करणेस व या पोट    होणा-या खचास 
मा यता देणे, तसेच ॅ फक वाडन कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक वेतनास 
म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन 
कपात करणेस, झोपले या ॅ फक वाडन कमचा-यांचे बाबत ित कमचार  ित दन 
र. .१००/- माणे दंड वसूल करणेस, व गणवेश प रधान न केले या ॅ फक वाडन 
कमचा-यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड वसुल करणेस व 
ठेकेदार  प दतीने नेमले या गैरहजर ॅ फक वाडन कमचा-या या वेतनावर (पाच 
ट के) ५% दंड अकारणेस तसेच या न वन िन वदेम ये रखवादलदार मदतनीस 
कमचा-यांचे गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने दंडा मक कायवाह  हणून 
ठेकेदाराला र कम पये २०००/- ित महा जादा दंड आका न येणा-या व एकूण 
गैरहजर या र कमेवर ५ % अित र  दंड अकारणेत यावा व सदरचा खच हा सुर ा 
वभागाकड ल ‘‘सामा जक सुर तता उप म’’ या लेखािशषावर खच  टाकणेत यावा 
व संबंिधतांबरोबर ०१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस तसेच येणा-या 
शासक य खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध 
िमळकती/उदा. करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा,कायशाळा इ. ठकाणी 
सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार 
मदतनीस कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता ा  इ छुक िन वदाकारांकडून ई-
िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ िस द केली असतािन वदेतील अट  शत नुसार ई-
िन वदे अंतगत अनु मे ०९ (नऊ) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी िन वदेत सहभाग 
न द वले या सं थाना मा.अित.आयु  यां या मा य तावा अ वये सव सं थाना 
पाञ करणेत आ याने पा कट  ०२ दनांक ०१/०१/२०१५  रोजीउघणेत आलेले 
आहेत. याअ वये मा.आयु  यांनी दनांक आयु  कायालय येथे बैठक आयो जत 
करणेत आली.या बैठक म ये वभागून दले या त या वये सव 
सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या सोई या ीने या सं थांनी 
िन वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या 

ीने खािलल त यात नमुद केले माणेई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ म ये 
रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणेस मा यता 
ावी. 
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अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार नाव 

ई-िन वदा सुचना 
.२/२०१४-१५ 

एल १ दरपञक 

रखवालदार 
मदतनीस कमचार  
सं या 

१) मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. 

  

१११२४.९९ 

  

३६ 
२) मे.युिनक डे टा फोस िस यु रट  ा.िल १२० 
३) मे.शुभम उदयोग ८५ 

४) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ा.िल. ७५ 

५) मे. टल इं गेटेड स हसेस ा.िल. ५५ 

 
                                   एकूण ३७१ 

वर दश वले या त या अ वये व ईिन वदेतील अट -शत  नुसार मुळ वेतन व 
वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू करणेस तसेच उपरो  
सं थे या नावापुढे नमुद केले माणे रखवादलदार मदतनीस कमचार  पुर वणे कामी 
दर ती माह ती रखवालदार र कम पये १११२४.९९ माणे संबिधत कोणताह  
म हना असला तर  २६ दवसांनी भागून येणा-या र कमे नुसार रखवालदार 
मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानुसार 
ित दन येणा-या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस,तसेच 

झोपले या रखवादलदार मदतनीस कमचार  आढळून आ यासयांचे बाबत ित 
कमचार  ित दन र. .१००/- व गणवेष प रधान न केले या रखवादलदार 
मदतनीस कमचार यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड 
अकारणेस तसेच या न वन िन वदेम येरखवादलदार मदतनीस कमचा-यांचे 
गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने दंडा मक कायवाह  हणून ठेकेदाराला 
र कम पये २०००/- ित महा जादा दंड अका न येणा-या व एकूण गैरहजर या 
र कमेवर ५% अित र  दंड अकारणेत यावा तसेच सदरचा खच हा सुर ा 
वभागाकड ल ‘‘ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था’’ या लेखािशषाव न खच  टाकणेत 
यावा. संबंिधतांबरोबर ०१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी व 
तसेच येणा-या शासक य खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक व ालय शाळे या सुर ा 
यव थेचे कामकाज करणे कामी ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  
अंदाजे २९४ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता ा  इ छुक 
िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-२०१५ िस द केली असता 
िन वदेतील अट  शत नुसार ई-िन वदे अंतगत ८ (आठ) सं था/एज सी/ठेकेदार 
यांनी िन वदेत सहभाग न द वले या सं थाना मा.अित.आयु  यां या मा य तावा 
अ वये सव सं थाना पाञ करणेत आ याने पा कट  २ दनांक ०१/०१/२०१५ 
रोजी उघणेत आलेले आहेत. याअ वये मा.आयु  यांनी आयु  कायालय येथे 
वाजता बैठक आयो जत करणेत आली.या बैठक म ये वभागून दले या त या वये 
सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या सोई या ीने या सं थांनी 
िन वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या 

ीने खािलल त यात नमुद केले माणेई-िन वदा सुचना .३/२०१४-१५ म ये 
रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणे एल 
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१ या दर सेवाकर वगळता (गृह त न धरता) ती माह ती रखवादलदार मदतनीस 
कमचार  र कम पये १०,८००/- म ये काम करणेस तयार आहेत कंवा नाह त 
याबाबत वचारणा केली असता सव सं था एल १ या दर ती माह ती 
रखवालदार मदतनीस कमचार  र कम पये १०,८००/- म ये काम करणेस तयार 
आहोत व आमची कुठलेह  त ार नाह  असे कळ वणेत आले.  व रल सव बाबीचे 
अवलोकन करता पाञ सं थाना शाळेवर ल सुर ा यव था करणे कामी बैठक म ये 
वभागून दले या त या वये सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या 
सोई या ीने या सं थांनी या िन वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व 
सुर ा वभागा या कामकाजा या सोई या ीने खािलल त यात नमुद 
केले माणेई-िन वदा सुचना .३/२०१४-१५ म ये रखवालदार मदतनीस कमचार  
(अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणेस मा यता ावी. 

अ. . सं थेचे नाव सेवाकर वगळता        
मािसक दर सं या 

१ मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा.िल. 
  

१०,८००/- 

८५ 

२ मे. ीकृपा स ह सेस   ९९ 
३ मे.सैिनक इंटेिलज स स ह सेस ा.िल. ५५ 

४ मे.बी. ह .जी इं डया ५५ 

एकूण २९४ 

वर नमुद केले या त यात दश व या माणे ईिन वदेतील अट -शत  माणे मुळ 
वेतन व वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू करणेस व या 
पोट  होणा-या खचास मा यता देणे तसेच सुर ा र क गैरहजर असलेस यांचे 
मासीक दरानुसार ित दन येणा-या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन,झोपले या 
सुर ा र क, यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .१००/-व गणवेष प रधान न 
केले या सुर ा र क,यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड 
कामकाज आदेश दलेपासून वसूल करणेस तसेच या न वन िन वदेम येरखवादलदार 
मदतनीस कमचा-यांचे गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने दंडा मक कायवाह  
हणून ठेकेदाराला र कम पये २०००/- ित महा जादा दंड अका न येणा-

यागैरहजेर चे माण कमी होणेचे ने गैरहजर दवसांचे वेतनावर ५%ट के 
अित र  दंड आकारणेकामी तसेच सदरचा खच हा सुर ा वभागाकड ल ‘‘ठेकेदार  
प दतीने सुर ा यव था’’ या लेखािशषाव न खच  टाकणेत यावा. संबंिधतांबरोबर 
०१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी व तसेच येणा-या शासक य 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१९) द.१०/०४/२०१५ व द.२३/०४/२०१५ रोजी व वध काय मा या अनुशंगाने व वध 
मा यवरांनी महापािलकेस भेट दली. यावेळ  सदर मा यवरांची भोजन यव था 
हॉटेल िस स, पंपर  येथे करणेत आली होती. यासाठ  र. .९,२४७/- (अ र  र. . 
नऊ हजार दोनशे स ेचाळ स फ ) इतका खच भोजन यव थेवर झालेला आहे. 
सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२०) मनपाचे म यवत  औषध भांडार वभागाकड ल झेरॉ स मशीन दु त करणे कामी 
आव यक असलेले पेअरपाट सा ह य (एकूण ५ बाबी) खरेद  क न दु ती 
करणेकामी कोटेशन नोट स .५४/२०१४-१५ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन 
नोट स िस द क न िसल बंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. 
यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये 

मे.फोिन स बजनेस मशीन, यांचे आव यक झेरॉ स मशीन दु तीचे बाब .१ ते 
०५ सा ह याचे र. .२५,९४६/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २.६६ % ने कमी आहे. मे.फोिन स बजनेस मशीन, पुणे. 
यांचे आव यक झेरॉ स मशीन दु ती करणेकामी एकूण र. .२५,९४६/- दर वकृत 
कर यास मा.सह आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तूतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-२१) मनपाचे थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/४/२०१४-१५ अ वये भाग .४६ येथे 

स.नं.८८ योतीबा उ ानासाठ  नद चे कडेने फेरो े ट फे सींग करणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .२८,००,८०५/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख आठशे पाच फ ) पे ा २७.२७% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२१,३८,८७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
ि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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक २२) मनपा उ ान वभागाकड ल  िन वदा नोट स .८/२०१४-१५ मधील बाब .१ अ वये 

  क, ड, ई े ीय कायालयांतगत उ ान वभागासाठ  लोखंड  बचेस पुर वणे व बस वणे 
कामी मे.अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा एस.एस.मया दत िन वदा 
र. .९,६१,४००/- (अ र  र. .नऊ लाख एकस  हजार चारशे फ ) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ११ ट के कमी दराची िन वदा  वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक २३) यशवंतराव च हाण मृित णालयाक रता आव यक असलेली तावात प  अ  
  म ये नमूद केलेली पदे ह  एक त मानधनावर ६ म ह याक रता ता पुर या 

व पात भरावी लागणार आहेत आ ण सदर पदांना तावात प  ब म ये नमूद 
केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम अदा करणेस यापूव  
मा यता िमळालेली आहे. यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त 
मानधनावर भर यात येणार  हाऊसमन र ज टार, डाटा ए  ऑपरेटर या पदांची 
पर ा यापुढे शासन वभागाने यावी असे मा.आयु  सो.यांनी द.०७/०८/२०१४ 
रोजी शेरांकन केलेले आहे.  या माणे १) यानुसार शासन वभागाकडून सदर 
पदांची पर ा घेऊन िनवड याद  तयार क न िमळणेस मा यता िमळावी, तसेच २) 
वायसीएम णालयात आव यक असणा-या तावात नमूद पदांची जाह रात देऊन 
भरणेस मा यता िमळावी. ३) जाह राती ारे पुण मतेने सदर पदांना उमेदवार न 
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िमळा यास यासाठ  पुढ ल ६ म ह यात दर सोमवार  Walk in interview  ने पदे 
भर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक २४) यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता आव यक असलेली तावात प  अ  
 म ये नमदू केलेली कान, नाक, घसा सजन ह  दो ह  पदे मानधनावर ६ 

म ह यांकर ता ता पुर या व पात एक त मानधनावर भरणेस, तसेच सदर पदे 
वृ प ात जा हरात देऊन अज मागवून भरणेस आ ण सदर पदांना तावात प  ब 
म ये नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम अदा करणेस 
आ ण तावात नमूद प  अ मधील पदाकर ता उमेदवार न िमळा यास सदर पदे 
भरेपयत दर सोमवार  Walk in interview  ने पदे भर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक २५) खालील नमुद केले या अ. .१ व २ कमचा-यांना यां या नावासमोर नमूद केले या 

एक त मानधन रकमेवर द.०९/०६/२०१५ रोजी एक दवस सेवाखंड देऊन 
द.१०/०६/२०१५ ते ०९/१२/२०१५ पयत ०६  म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  
देणेबाबत वचार करणे.  

अ. . नाव पदनाम मानधन र. . 
१ ीमती.गलांडे पुनम भानुदास मानधन िनदेशक १७,०००/- 
२ ी.घिसंग जनादन व ठलराव मानधन िनदेशक १७,०००/- 

 
वषय मांक २६) खालील नमुद केले या अ. .१ ते ९ कमचा-यांना मा.उ च यायालय यां या आदेशास  
 अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार द.२१/०५/२०१५ रोजी 

एक  दवस सेवाखंड देऊन द.२२/०५/२०१५ ते २१/११/२०१५ पयत ०६  म हने 
कालावधीकर ता र. .१७,०००/- एक त मानधनावर  हंगामी िनयु  देणेबाबत वचार 
करण.े  

                             प  “अ” 

अ. . नांव पदनाम 

१ ीम. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश  िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

 
वषय मांक २७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय  
 प रसराची यां क प दतीने तसेच मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व व छता 

करणे या कामासाठ  आरो य मु य कायालयामाफत ई-िन वदा नोट स .९/२०१४ – 
१५ िस द क न  िन वदा माग व यात आ या हो या.  यानुसार ा  झाले या ४ 
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 िन वदाधाराकांपैक  पा  ३ िन वदाधारक १) मे.सुिमत फॅिसिलट ज ा.िल., २) 
मे. स इं डया ा.िल., ३) मे.बी. ह .जी.इं डया ा.िल. यांनी सादर केले या 
दरप काम ये मे.बी. ह .जी.इं डया ा.िल. यांनी सदर कामासाठ  सादर केलेला 
र. .४०,८०,०००/- हा दर िन वदा अंदाजप क य रकमेपे ा (र. .४४,३५,०००/-) ८% 
इतका सवात कमी सादर केला आहे.  सदरचे लघु म दराने मे.बी. ह .जी.इं डया 
ा.िल. यांची मनपा मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची 

यां क प दतीने तसेच मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी १ 
वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी आव यक 
अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश देणे व याकामी येणा-या य  
खचास मा यात देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक २८) महारा  द ूषण िनयं ण मंडळाकडून वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन A-7,  

  िमिलंदनगर पुनवसन क पातील A-2 इमारतीकर ता MPCB कडून Consent to 

Operate िमळणेसाठ  र. .३०,०००/- व अिधक फॉम फ  र. .२००/- असे एकूण 
र. .३०,२००/- (अ र  र. .तीस हजार दोनशे फ ) यांचेकडे जमा करणेत मा यता 
देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय मांक २९) ३ जी वायरलेस ड गल सु वधा वर  अिधकार , वभाग मुख, अिभयंते व व वध 

कायालये यांना पुर वणेस तसेच यापढेु मागणी माणे सदरची ड गल सु वधा पुर वणेस 
व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय मांक ३०) मा. डा सिमती सभा ठराव .१०१ द.२१/०५/२०१५ नुसार सन २०१३-१४ या 

आिथक वषाकर ता १४३ व ाथ  खेळाडंूना खालील माणे एकूण र. .५,१७,०००/- 
(अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार फ ) इतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी 
लागणार आहे.                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
अ. . पधचा तर येक  िश यवृ ी 

र. . 
एकूण खेळाडू एकूण िश यवृ ी 

र. . 
१ रा य तर ३,०००/- ९०     २,७०,०००/- 
२ आंतर व ापीठ ३,०००/- ९     २७,०००/- 
३ रा ीय तर ५,०००/- ४४   २,२०,०००/- 
  एकूण - १४३  ५,१७,०००/- 

 
सबब म.न.पा.प रसरातील शालेय १४३ पा  व ाथ  खेळाडंूना सन २०१३-१४ ची 

डा  िश यवृ ी र. .५,१७,०००/- (अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार फ ) अदा 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
 

पा  / अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर एकूण 

पा  ९० ९ ४४ १४३ 

अपा  ४४ - ९ ५३ 

एकूण १३४ ९ ५३ १९६ 



 13 

वषय मांक ३१) मा. डा सिमती सभा ठराव .१०२ द.२१/०५/२०१५ नुसार सन २०१४-२०१५ या  

  आिथक वषात न दणीकृत साव.सं था / मंडळे यांचेकडून ा  झाले या अजापैक  
पा  झाले या सं थांना १) साई सं कार सं था, आकुड , पुणे र. .२,९०,०००/-  २) 
चैत य म हला मंडळ, भोसर  र. .२,९०,०००/- ३) शारदा म हला बाल वकास  
िश ण सारक मंडळ, पंपळे गुरव, पुणे र. .१,४७,२२२/- ४) साई िम मंडळ, 
शाहूनगर,िचंचवड र. .२,९०,०००/- ५) ममता िश ण ट, हे ेव ती, िचखली 
र. .९८,४४३/- व ६) माई बालभवन, मामुड , पुणे र. .१,३२,४२६/- या माणे 
एकूण र. .१२,४८,०९१/- (अ र  र. .बारा लाख अ ठेचाळ स हजार ए या णव फ ) 
अनुदान अदा केले अस याने याचे अवलोकन होऊन यास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक ३२) मा. डा सिमती सभा ठराव .१०३ द.२१/०५/२०१५ नुसार महापािलकेचे डा 
धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे आंतरा ीय तरांवर ल  

खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.वै णवी आनंदराव आं े 
हची बँकॉक थायलँड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या 
इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस ् चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन 
ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत   

राहणेकामी र. .४१,२५०/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनश प नास फ ) 
कु.वै णवी आनंदराव आं े हस आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक ३३) मा. डा सिमती सभा ठराव .१०४ द.२१/०५/२०१५ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने व महारा  रा य रोलबॉल असोिशएशन यां या मा यतेने, 
पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिशएशन तसेच बोधनकार वकास डा सं था, 
यमुनानगर यां या संयु  व माने माहे मे/जून २०१५ म ये बोधनकार ठाकरे 
मैदानावर ल केट ंग रंग यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर रोलबॉल 
पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .६,७५,७२८/- अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच 

र. .६,७५,७२८/- मधील मैदान तयार करण,े टेज, मंडप, टेबल, ख या यव था 
खच, खेळाडू िनवास यव था, गा ा, उशा, बेडिशटस,् चादर, बादली, मग इ. भाडे 
खच एकूण र. .१,४८,०००/- हा थाप य वषयक खच थाप य वभाग संबंिधत 
े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत  पकर व माईक, 

जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग 
संबंिधत े ीय कयालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा 
अनुषंगाने येणारा खच र. .४,८७,७२८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध 

डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक ३४) मा. डा सिमती सभा ठराव .१०५ द.२१/०५/२०१५ नुसार मा.नगरसद य, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका व मा.नगरसद य, पुणे महानगरपािलका यांचा केट 
सामना माहे मे/जून २०१५ म ये आयो जत करणेस व सदर सामना अनुषंगाने १६ 
ट  शट, पँट, बुट खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेकामी अंदाजे 
र. .६०,०००/- व दो ह  संघातील नगरसद यांक रता अ पोपहार व भोजन यव था 
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करणेकामी अंदाजे र. .४०,०००/- असा अंदाजे एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  
र. .एक लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक ३५) झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/१७-२०१४-२०१५ मधील .१३ 

अ वये भाग .२८, ४२, ४३ व ५६ मधील झोपडप टयांम ये मनपा इमारत 
सां कृितक इमारतीची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एम.बी.क शन िन.र. . 
१३,९५,४३७/- (अ र  र. .तेरा लाख पं या णव हजार चारशे सदतीस फ ) पे ा 
४३.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,९४,००४/- पयत काम 
क न बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनमा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

    
   नगरसिचव 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/४/का व/४११/२०१५ 

दनांक -  २२/०५/२०१५ 
 
 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 


