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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/५२७/२०१६ 
दनांक – ०८/०७/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - १२/०७/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१२/०७/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 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 – २३२ 
 

दनांक - १२/०७/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१२/०७/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 दनांक ५/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३१) चा    

सभावृतांत कायम करणे.  
 

वषय . १)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
२३ अ वये भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट  येथे पु षासाठ  शहाजी 
गायकवाड यां या घराशेजार  २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ीयश 
कं शन िन.र. .४२,०१,३६५/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे 
पास  फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .४२,६४,३८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.       

( दनांक १२/०७/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे ) 
 

वषय . २)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील 
अ. .१९ अ वये  भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक 
नं.२ (४ िस स) पाडून १६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. यंकटे रा कं शन 
िन.र. .२७,९९,९५०/- (अ र  र. .स ा वस लाख न या नव हजार नऊशे प नास 
फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२८,४१,९४९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
  ( दनांक १२/०७/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे ) 



3 
 

 
 

वषय . ३)  पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजने अंतगत वाय.सी.एम. णालयातील अ थरोग वभागासाठ  लागणारे 
इ ला ट खरेद बाबत िस द केले या ई-िन वदा .३/२०१५-१६ मधील लघु म 
िन वदाधारक म.े कोठार  मे डक स यां या 283 बाबींकर ता येणा-या 
र. .39,57,532/25, मे. आकाश मे डकेअर यां या 35 बाबींकर ता येणा-या 
र. .6,88,925/-,  मे. ाईम स जक स अँ ड फामा. यां या 25  बाबींकर ता येणा-या 
र. .1,98,070/-, मे. ड हाईन ए टर ायजेस यां या 52 बाबींकर ता येणा-या 
र. .5,73,030/-, मे. ऑटोकॅल यां या एका बाबीकर ता येणा-या र. .600/- मे. 
झेनेिसस मे डकेअर यां या 2 बाबीकर ता येणा-या र. . 64,850/-, मे. आकाश 

मे डकेअर व मे. ाईम स जकल (समान दर) यां या एका बाबीकर ता येणा-या 
र. .5,000/- व मे. कोठार  मे डकल व मे. ड हाईन ए टर ायजेस (समान दर) 
यां या 4 बाबींकर ता येणा-या र. .20,400/- व मे. कोठार  मे डकल व मे. ाईम 
स जकल (समान दर) यां या एका बाबीकर ता येणा-या र. .5,550/- व मे. कोठार  
मे डकल व मे. आकाश मे डकेअर (समान दर) यां या 3 बाबी कर ता येणा-या 
र. .40,500/- या माणे ा  झाले या दरांना एक वष कालावधीसाठ  मा यता घेऊन 
करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण र. . 55,54,457/25 (अ र  र. . 
पंचाव न लाख योप न हजार चारशे स ाव न पैसे पंचवीस फ ) रकमे या 
खचास व एक वष कालावधीत श येसाठ  आव यकतेनुसार मंजुर दरानुसार 
खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१२/०७/२०१६ या सभेत घेणेच ेिनणया माणे ) 

वषय . ४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  
वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678) 

ची दु ती ( पॆअर पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s. 
Maquet  यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने करणेस 
तसेच सदर Operation Table दु त करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीने मागणी 
केले माणे यांना १००% आगाऊ र कम र. .४,०६,४८५/- (अ र  र. .चार लाख 
सहा हजार चारशे पं याऎ ंशी फ ) देणेस व सदर दु तीसाठ होणारा खच 
र. .४,०६,४८५/- ला मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१२/०७/२०१६ या सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय . ५)  दघी गायरान गट .७७ येथे १०,००० वृ ारोपण करणे व याची ३ वष देखभाल 
करणेचे कामास  येणारे ित वृ  ६१०/- माणे येणारे र. .६१,००,०००/- खचास 
मा. थायी सिमती ठराव .१३३०८  द.१०/११/२०१५ अ वये मा यता िमळालेली 
असुन सदर वृ ारोपण दघी गायराण ऐवजी जागा बदल क न सी.एम.ई.दापोड  
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ह तील सी.ई.ड .यु.२६२ येथे १०,००० वृ ारोपण करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.१२/०७/२०१६ या सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय . ६)   मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी 

करणेकामी आव यक लागणा-या 3 ते 5 वषाचे आितल टु र ट परिमट ( पवळे 
नंबर लेट) असले या 11 टाटा सुमो अथवा त सम वाहने (6+1) भाडे त वावर 
घेणेकामी िस द करणेत आले या ई-िन वदा .15/2015-16 मधील लघु म दर 
िन वदाधारक ओम एंटर ायझेस यांच े ा  दर, ितवाहन ित दन 60 कमीसाठ  
र. .1500/- माणे व ित 60 कमी पुढ ल अंतरासाठ  र. .8.50/- दर या माणे 
एकूण र. .99,00,000/- खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१२/०७/२०१६ या सभेत घेणेच ेिनणया माणे ) 
 

वषय . ७) 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 ई-िन वदा सुचना . २/२०१४-२०१५ 
अ वये ४३१ रखवालदार मदतणीस कमचार  पुरवून कामकाज चालू आहे. परंतू 
JnNURM - BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत से. ं .२२ िनगड  येथे ४३ 
इमारती बांध यात आले या असून संर ण खा या या रेड झोन ह म ये येत 
अस याने मा.उ च यायालय,मंुबई सु  असलेले बांधकाम तसेच ठेवणेबाबत व पुण 
झाले या इमारतींचे वाटप न करणेबाबत थिगती आदेश दलेले आहेत, परंतू सदर 
ठकाणी भ व याम ये अनैितक बाबी घडुन अपघात होवू नये व इमारती सुर त 
राहणेकामी थाप य BSUP क प वभागाकड ल प  ं  थआ/BSUP 
/१७९/२०१६ द.२४/५/२०१६ चे प ा वये वभागास कळ वले आहे, यानुसार 

सदर ठकाणची सुर ा यव था करणे कर ता १) मे.युिनक डे टा िस यु रट  फोस 
ा.िल.यांना ०५, २) मे.नॅशनल िस यु रट  स हसेस यांना ०७,  व ३) मे.शुभम 

उ ोग यांना ०६ माणे एकूण जादा १८ रखवालदार मदतनीस कमचार  पुर वणे 
कामी मा यता देवून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ या अट  व शत  नुसार 
व मा य केले या दरानुसार व वेळोवेळ  जानेवार , जुलै म ये लागू होणा-या 
महागाई भ ा ( वशेष भ ा) नुसार रखवालदार मदतनीस कमचार  यांची थायी 
समीतीने मा यता दलेनंतर वभागा या सोयी या तारखेपासून ते दनांक 
३१/१२/२०१६ अखेर तैनात करणेकामी या वेतनपोट  होणारे खचास मा यता देणे 
बाबत वचार करणे. 

वषय . ८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागातील द.०६.०६.२०१६ ते द.१२.०६.२०१६ अखेर संपणा-या आठवडयाचा 
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मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/९३/२०१६. द.०१.०७.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय  . ९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३०.०५.२०१६ ते द.०५.०६.२०१६ अखेर संपणा-या आठवडयाचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/९२/२०१६ द.०१.०७.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय . १०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील द.२३.०५.२०१६ ते द.२९.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठवडयाचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/९१/२०१६ द.०१.०७.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय . ११) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१३.०६.२०१६ ते द.१९.०६.२०१६ अखेर संपणा-या आठवडयाचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/९४/२०१६ द.०१.०७.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय  . १२) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/७/२०१५-१६ मधील 

आकुड  येथील मैलाशु द करण क ाचे देखभाल व दु तीचे कामे करण े या 
कामासाठ  मे.एच.एन.बी. इं जिनयस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .२,६८,१५,४४०/- 

(अ र  र. . दोन कोट  अडुस  लाख पंधरा हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा -

५.५२% कमी या दराने क न घेवून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय  . १३) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/४/२०१५-१६ मधील 

मोशी कचरा डेपोसाठ  नेर , नागपुर या सं थेने बफर झोन संबंधी 
दले या अहवालाम ये उपाययोजना राब वणेकामी आव यक कामे करणे 
२.डेपोभोवती ीन बे ट तयार करणे. या कामासाठ  मे.बी. ह .जी. इं डया िलिमटेड 
यांचेकडुन िन.र. .१,३९,८५,३८३/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख 
पं याऐंशी हजार तीनशे याऐंशी फ ) पे ा -३.००% कमी या दराने क न घेऊन 
यांचेसोबत  करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय . १४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .७ 
अ वये  भाग .१२ अंतगत िमिलंदनगर, बौ दनगर, राहुलनगर, दळवीनगर येथे 
पाणीपुरवठा सुधारणाकामी  ड .आय.पाईप लाईन टाकणे. व या अनुषंगीक कामे 
करणे या कामासाठ   मे. युिनक ेडस िन वदा र कम .४२,०१,६५०/- (अ र - 
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बेचाळ स  लाख एक हजार सहाशे प नास फ ) पे ा २५.६६% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,७९,६८२/- 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  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय  . १५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. . ११ 
अ वये  अ भागांतगत सन २०१४-१५ साठ  पवना नद म ये वर या बाजूस अशु  
जलउपसा क ा या जवळ गाळ काढणे या कामासाठ   मे. महारा  अंडर वोटर 
स हसेस िन वदा र कम .३४,९०,९४८/- (अ र  र. .चौतीस लाख न वद हजार 
नऊशे अ ठेचाळ स  फ ) पे ा १.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ३४,५६,०३८/- 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  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय . १६)  मा.आयु  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  आव यक आल इन वन संगणक संच-
०१ नग, आल इन वन ंटर-०१ नग व एमएस ऑ फस २०१० ोफेशनल-०१ नग 
आव यक संगणक सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .०८/२०१६-१७ 
अ वये लघु म कोटेशनधारक मे.मोनाच टे नॉलॉजी ा.िल,पुणे-०४ यांचेकडून  

आव यक संगणक सा ह य खरेद कामी एकूण र. .१,३३,३००/- दर वकृत करणेत 
आले असून करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय  . १७) क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस . ३/२५ २०१५-१६ भाग .३९ 
संत तुकाराम मधील मु य व अंतगत र याच े ड हायडर व कब पट ंग करणे. मे. 
ह रषकुमार आर.गायकवाड यांना र. .७,४६,६२९/- (अ र  र.  सात लाख 
शेहचाळ स हजार सहाशे एकोणतीस फ ) पे ा ४०.००% कमी दराने िनयमानुसार 
व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय . १८)  क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .४/१ अ वये– भाग . ६२ 
या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणेकामी मे. बरखा एंटर ाजस 
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िन.र. .५,५९,७०३/- (अ.र.  पाच लाख एकोण साठ हजार सातशे तीन फ ) 
पे ा ३४.९९% कमी या दराने ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेले आस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय  . १९)  क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .४/६ अ वये – भाग . 
३९ या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणेकामी मे. बरखा एंटर ाजस 
िन.र. .५,५९,७०३/- (अ.र.  पाच लाख एकोण साठ हजार सातशे तीन फ ) 
पे ा 34.99 %  कमी या दराने ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेले आस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय . २०)  क े य पाणीपूरवठा वभागाकडे िन वदा नो टस .४/२ अ वये – सन २०१५-१६ 
क रता दापोड  पर सराम ये देखभाल दु तीच े काम करणेकामी मे. बालाजी 
इं जिनअस िन.र. .५,५९,९०५/- (अ.र.  पाच लाख एकोन साठ हजार नऊशे पाच 
फ ) पे ा ३०.००% कमी या दराने ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेले आस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय . २१) क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. ं .४/२ २०१४-१५ अ वये वा. .६३ 

कासारवाड  या भागात पाणी पुरवठा देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी  
मे. जते  पु षो म पाट ल िन.र. .५,५८,०७५/- (अ र  र.  पाच लाख 
आ ठाव न हजार पं याह र फ ) पे ा ४२.८०% कमी या दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय . २२)  क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .४/१० अ वये – भाग . 
४० या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणेकामी मे. ी क शन  
िन.र. .५,५९,७०३/- (अ.र.  पाच लाख एकोन साठ हजार सातशे तीन फ ) 
पे ा ३४.९९% कमी दरान ेया ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेले आस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय . २३) आकुड  णालयात व तालेरा णालयात ी रोग त  पदाची अव यकता 
वचारात घेता डॉ.र ना दान पा, ीरोगत  यांना आकुड  णालयात व डॉ. संद प 
भट,  ीरोगत  यांना तालेरा णालयात मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर 
दरमहा एक त र. . ५०००/-  या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ मह ने 
या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेबाबत  वचार करणे. 

वषय . २४) वायसीएमएच/स हर/का व/१५/२०१६ द.१८/०२/२०१६ या प ा वये  णालया 
क रता ंटर हेड व रब सची मागणी न दवलेली आहे. प ाम ये स थतीत ५ 
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कॅश काऊंटर काया वत असून दोन िश ट म ये कामकाज चालु कळ वलेले आहे. 
तसेच येक वॉड म ये ऑनलाईन बिलंग िस ट म चालु कर यात आलेली आहे. 
ंटरची मागणी वाढलेली असले कारणाने ंटर रब सबाबतची मागणी कळ वलेले 

आहे. मा हती व तं ान अिधकार  वभागाक रता हाड ड कची आव यकता असले 
कारणाने हाड ड क खरेद  करणे आव यक आहे. यानुसार दरप क मागवून 
होणारा संभा य खच ८७,८४०/- आहे. यानुसार कोटेशन िस द कर यात आलेले 

होते. यानुसार एकूण ०५ कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरची कोटेशन 

मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता  याम ये मे.एम. के. 
एंटर ायझेसयांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत. र. .५९,९९२/- सदरचे दर 
अंदाजप क य दरापे ा ३१.७०% ने कमी आले आहेत. सदर या दर वकृतीस 
मा.अित र  आयु  सो.यांनी मा यता दलेली आहे. वायसीएम णालयाक रता 
रब स व हाड ड क खरेद  करणेकामी व या कामाक रता येणा-या 
र. .५९,९९२/- इत या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय . २५) गणेशो सव पधा २०१५ म ये घे यात आले या हो या. भाग घेतले या मंडळातून 
ब ीस पा  मंडळांना श ती प के, धनादेश, मृितिच हे इ. देवून स मािनत 
कर यासाठ  वशेष जा हर काय म द.०९/०७/२०१६ रोजी मा यवरां या ह ते 
कर यात येणार असून  यासाठ  येणा-या मृितिच हे, श तीप के, बॅनर, े मरे ट, 

मा यवर चहापान, ना ा, भोजन इ. साठ  थेट प दतीने होणा-या र. .१,२०,०००/- 
(अ र  र. . एक लाख वीस हजार फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . २६) मनपाचे वाय.सी.एम. णालयातील योगशाळा व र पेढ कर ता तसेच इतर 
णालयाकर ता / दवाखा याकडून आले या मागणीचा वचार करता सदरची बाब 

तातड क अस याने आ ण नवीन िन वदा अंितम झालेली नस याने मे.माहे र  
से स ्  काप रेशन यांना वाढ व कामाचे आदेश दे यात आलेले होते.  स या काढ यात 

आले या िन वदेची कायवाह  पूण होवून संबंिधता बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश िनगिमत कर यात आलेला आहे. यामुळे झाले या वाढ व कामाच े र. . 
२०,४६,५५७/- खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय . २७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील 
अ. .१६ अ वये भाग .८ द नगर झोपडप ट मधील बनसोडे िनवास येथील जूने 
संडास लॉक पाडून २६ िस स न वन सूलभ शौचालय बांधणे.कामी. मे. ीयश 
कं शन िन.र.   ३२,६७,५०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार पाचशे 
सहा फ ) पे ा ११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२९,०८,०८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 



9 
 

 
 

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

वषय . २८) मा. मु यमं ी महोदय यां या समवेत वधानभवन, पुणे  येथे द.१३ मे २०१६ रोजी 
बैठक झाली सदर बैठक म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध  / 
वषयाबाबतचे ेझे टेशन सादर करणेत आले आहे. सदर ेझे टेशन या ५० सेटस 
मे.िस द  कॉपीअस अँड टुडंट क जूमर टोअर, पंपर -१८  यां याकडून तयार 
करणेत आले आहेत या अनुषंगाने म.ेिस द  कॉपीअस अँड टुडंट क जूमर 
टोअर, पंपर -१८ यांना बील र. . ३६,६५०/- (अ र  र. . छ ीस हजार सहाशे 

प नास फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय . २९) मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुण,े येथील पंपर  िचंचवड महानगर 
पािलके या नावे असले या चबर नं. ५२ या, सी ब ड ंगचे सन २०१६-२०१७ या 
वषाचा ब ड ंग देखभाल खच ित चबर र. .१०,०००/- माणे महापािलके या 
ह याची र. .१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार फ ) अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय . ३०) मनपाचे वतीने आयोजीत केले या म हला महो सव २०१६ कर ता तावात नमूद 
माणे मानपा , मोमटोज व बॅजेस ता काळ मे. महाकाळ अ ड कंपनी यांचेकडून 

थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  / बनवून घेणेत आलेले आहेत. 
याकर ता एकूण र. .१५,९००/- (अ र  र. . पंधरा हजार नऊशे फ ) एवढा खच 

आलेला आहे. सदर आले या खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे.                      

   

      
     नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/५२७/२०१६  
दनांक - ०८/०७/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत.  


