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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/११२४/२०१४ 

दनांक - २४/०७/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक- ३०/०७/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

३०/०७/२०१४ 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 मखु व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक- १२५ 

दनांक- ३०/०७/२०१४                     वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
३०/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक २२/०७/२०१४ व २४/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२४) 
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 ३०/७/२०१४ 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) 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) 
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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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) 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. 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) 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. 
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 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
मनपाचे छ पती शाह 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१३) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१४) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) 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 
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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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) 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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) 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 
ि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 ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-२१) ि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  १० वाहने 
वाढ व (मुदतवाढ) ३ मह यासाठ   भाडेत वावर घेतलेली अस याने  येणा-या एकुण 
र. .१०,७४,०६०/- (अ र  र. .दहा लाख चौ-याह र हजार साठ) चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) 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/-)  

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) 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. 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) 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. 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव 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 
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.े 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२६) 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. 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-२७) 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 . 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक-२८) 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.े 

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/-  

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक-२९) 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/-  

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-३०) 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 ती करणेु कामी 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 करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३१) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या वतीने आरो य वभागातील कमचा-यासाठ  

िनगड  येथे इमारती बांध या आहेत. सदर या सदिनका कमचा-यांना कायम व पी 
मालक  ह काने वाटप कर यात आलेले आहेत. सदर इमारती २५ वषापुव  बांध यात 
आले असुन याचे चर ऑड ट करणे आव यक आहे. िनगड  से. .२२ येथील 
५७६ गा यापैक  १० ट के माणे १ इमारतीचे चर ऑड ट खच र. .१,३७,७२१/- 
(अपे त खच) झोिनपु वभागा या िन वदा .२/३१ सन २०१३-१४ मधुन करणेत 
येऊ शकेल या खचास आ ण सदरचे चर ऑ डट मा. थायी सिमतीने मा य 
केले या पँनेलवर ल चर ऑड टर ी.अिनल महाड क यांचे माफत क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३२) म.न.पा.चे “अ” व “फ” े ीय कायालयाकडे दैनं दन िनमाण होणारा कचरा वाहतुक 
क न  कचराडेपो येथे टाकणेकामी ई-िन.नो. .४-१/२०१३–१४ नुसार पा  िन वदा 
धारक मे.आर.जी.मंगळवेढेकर यांचेकडून मा. थायी सिमती ठराव . ५९२९ दनांक  

१३/२/२०१४ अ वये (१) कचरा थानांतर क  ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  
र. .३,३९५/- व (२) मोशी कचराडेपो ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  
र. .३,४९५/- अशा मंजूर दराने २ अित र  वाहने उपल ध करणेकामी कामाचे 
आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) ई-ग हन स वभागाचे सन २०१३-१४ चे सुधा रत अंदाजप कातील कमचार  वेतन व 
भ या अंतगत थायी अ थापना या लेखािशषातील िश लक तरतूद 
र. .१४,२१,६१३/- मधून र. .२,०००/- रजा वास भ ा या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३४) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .४६ काळेवाड  वजयनगर मधील नढेनगर भागातील पे ह ंग लॉकची द ती ु

करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस (िन.र. . 
६,९९,७८७/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी) पे ा 
४२.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३५) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम 

एंटर ायझेस (िन.र. .८,७४,५०६/- (अ र  र. .आठ लाख चौ-याह र हजार पाचशे 
सहा) पे ा ४२.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३६) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड 
े य कायालयाचे काय े ातील भाग .४३, ४४, ४५ व ५५ मधील नाले साफ 

क न गाळाची वाहतूक करणेकामी मे. वपुल असोिसए स (िन.र. .७,४२,१२२/- 
(अ र  र. .सात लाख बेचाळ स हजार एकशे बावीस) पे ा १०.००% कमी) या दराने 
िन वदा आलेली होती. सदरचा दर जादा अस याने ठेकेदारास दर कमी करणेबाबत 
वचारणा केली असता ठेकेदाराने १३.००% कमी दराने काम करणेस तयार  दश व याने 
सदर १३.००% कमी दराची िन वदा वीकृत क न या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३७) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .४३ ते ४७, ५५ व ५७ मधील ॉम वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची 

वाहतुक करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट (िन.र. .७,२३,२५८/- (अ र  
र. .सात लाख तेवीस हजार दोनशे अ ठाव न) पे ा ४.००% कमी) या दराने िन वदा 
आलेली होती. सदरचा दर जादा अस याने ठेकेदारास दर कमी करणेबाबत वचारणा 
केली असता ठेकेदाराने १०.००% कमी दराने काम करणेस तयार  दश व याने सदर 
१०.००% कमी दराची िन वदा वीकृत क न या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३८) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .४८, ५४ व ५६ मधील ॉम वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची 

वाहतुक करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट (िन.र. .७,११,६६६/- (अ र  र. .सात 
लाख अकरा हजार सहाशे सहास ) पे ा ४.००% कमी) या दराने िन वदा आलेली 
होती. सदरचा दर जादा अस याने ठेकेदारास दर कमी करणेबाबत वचारणा केली 
असता ठेकेदाराने १०.००% कमी दराने काम करणेस तयार  दश व याने सदर १०.००% 

कमी दराची िन वदा वीकृत क न या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मृत जनावरे (गाय वग, हैस वग, घोडा, 
गाढव, उंट) उचल याचे व व हेवाट लाव याचे काम मे. द लीवाला ऍ ड स स यांचे 
माफत करणेत येते. सदर कामकाजाची मुदत जुन २०१४ अखेर संपु ात येत आहे. 
यांनंतर व हेवाट कर ता महापािलकेस पयावरणाचे ीने यो य अशी वतं  यं णा 

उभी करणे आव यक आहे. ता वत वतं  यं णा व ुत दा हनी असावी असे 
वभागा ारे ता वत केले आहे. यासाठ  वभागा ारे िन वदा िस  करणेत येणार 
आहेत. िन वदा या पुण होऊन नवीन ठेकेदाराची िनयु  होईपयत मे. द लीवाला 
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ऍ ड स स यांना पुव चे दराने सदरचे कामकाजासाठ  ६ म हने मुदतवाढ दे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४०) मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील बाब .२ अ वये, ब 
भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटामाती भरणे 

कामी मे.एस.एस.क शन (िन.र. .९,३३,४१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार चारशे दहा) पे ा -३०.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय 
दरापे ा -३०.००  ट के कमी या दराची आलेली िन वदा अंदाजप क य दरा पे ा व 
इतर ठेकेदारा या तुलनेत सवात कमी दराची अस याने िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी 4 म हने कालावधीसाठ  येणारे 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४१) मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील बाब .३ अ वये, क 
भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटामाती भरणे 

कामी मे.एस.एस.क शन (िन.र. .९,३३,४१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार चारशे दहा) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय 
दरापे ा -३०.००  ट के कमी या दराची आलेली िन वदा अंदाजप क य दरा पे ा  व 
इतर ठेकेदारा या तुलनेत सवात कमी दराची अस याने िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी 4 म हने कालावधीसाठ  येणारे 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४२) मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील बाब .४ अ वये, ड 
भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटामाती भरणे 

कामी मे.एस.एस.क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय 
दरापे ा -३०.००  ट के कमी या दराची आलेली िन वदा अंदाजप क य दरा पे ा व 
इतर ठेकेदारा या तुलनेत सवात कमी दराची अस याने िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी 4 म हने कालावधीसाठ  येणारे 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/५/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 

भाग .५९ जुनी सांगवी येिथल जलतरण तलावाची खोली कमी करणे व इतर 
थाप य वषयक सुधारणा करणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .२७,३६,२६५/- 

(अ र  र. .स ावीस लाख छ ीस हजार दोनशे पास ) पे ा ३३.९९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,९६,५१९/- 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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वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
भाग .३५ व ६३ मधील अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी मे.समीर 

एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३६.३६% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,३५,८८२/- 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 घेणेु त आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ 

मधील अ. .१४ अ वये, वॉड .१० अजंठानगर येथील एम.आय.ड .सी., एस.आर.ए. 
ब ड ंग पर सरात व आकुड  येथे पे ह ंग लॉक वषयक कामे करणे व फुटपाथ 
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
एक हजार एकशे वीस) पे ा ३७.१०९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . १८,४९,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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. 

 
वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .३४ अ वये, भाग .१७ मधील गड प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल. पुणे (िन.र. .२१,००,२५७/- 
(अ र  र. . एकवीस लाख दोनशे स ाव न) पे ा १८.९६९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,८६,९५२/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४७) खालील माणे एकूण १७० वदयाथ , अिधकार , त  मागदशक व कमचार  

यांचेसाठ  िश ण कालावधीम ये खच झालेला असून तो संबंिधतांना अदा करणे 
आव यक आहे. तर  वदयाथ  िश ण कालावधीम ये झालेला एकूण 
र. .१,८८,९२०/-  (अ र  र. .एक लाख अ ठयाऐंशी हजार नऊशे वीस) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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अ.  पुरवठा धारकाचे नांव बल मांक व दनांक तपिशल र कम पये 

१ वेळचा अ पोपहार . २८.०० X१७० वदयाथ   X५ 
दवस =    
१ वेळचे जेवण र. . ३५.९० X १७० वदयाथ   X ५ 
दवस = 
१ वेळचा चहा . १०/- X१७० वदयाथ   X५ दवस = 

२३,८००/- 
 

३०,५१५/- 
 

८,५००/- 
१) मे. साईसेवा केटरस 

 २५७, 

 द. ०६/०६/२०१४ 

                                    एकुण ६२,८१५/- 

२) P.M.P.M.L FUND 
PUNE 

१८/२०१४ 
०५/०५/२०१४ 

वदया याना ने-आण करणेकर ता PMPML  २ बसचे 
भाडे =         

 

१,१०,५३०/- 

पर े या प का व उ रप केचा झेरॉ स खच = 
िशबीराचे उ घाटन व समारोप संगी झालेला स कार व 
इतर खच =     

 
१३,९५०/- 

 
 

१,६२५/- 
३) 

मु या यापक,मा यिमक 
व ालय संततुकाराम 
नगर 

१०५,५२० 
द. २५/०४/२०१४ 

                                   एकुण १५,५७५/- 
                                                                           एकुण १,८८,९२०/- 

 
 
वषय मांक-४८) मनपा या १८ मा यिमक व ालयातील एकूण ८८९२ व ा याना येक  २ माणे 

शालेय गणवेश िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने िन वदाधारक मे.महाल मी 
े सेस अ ॅ ड टेल रंग फम, वाकड पुणे यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
अंदा जत र. .१,५७,९८,५८७/- (अ र  र. .एक कोट  स ाव न लाख अ या नव 
हजार पाचशे स याऐंशी) या खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच 
संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व पुरवठा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक-४९) सांगवी ते कवळे (औंध रावेत) र यावर ल डांगे चौक येथे उ डाणपूल बांधणेकामी 

बाब .१) द.२४/०९/२०१३ या कायालयीन टपणीम ये बाब . ६ माणे 
ठेकेदारांनी डांगेचौक येथील उ डाणपूलास Anti corbonation paint हा उ डाणपूला या 
रंगकामा या मयाद त लांबीपुरता पकड यात आला होता. तसेच उ डाणपूला या जोड 
र याचे ( RE Wall )साठ  Sand Text Paint रंगकामासाठ  ता वत केलेला होता. 
एकूण दो ह  रंगाकामासाठ  र. . ४७.०० लाख ता वत केलेले होते. सदर काम 
कर त असताना RE Wall  वर ल Anti Crash Barrier ला समोर ल बाजूस व २८ 
ठकाणा या Pier Protection ला Anti Corbonation paint ने रंगकाम के यामुळे 
प रमाणात वाढ झाली. तसेच जोडर याचे ( RE Wall )साठ  Sand Text Paint 
रंगकामा या प रमाणात घट झाली. एकूण रंगकामा या प रमाणाम ये १५६७ चौ.मी. 
फरक झा यामुळे र. . ४.०० लाख इतक  वाढ झाली. 
बाब ं . २) जोडर या या ( RE Wall )साठ  मु म भरावासाठ  र. . ४.३८ लाख 
इतका खच झालेला आहे. द.२४/०९/२०१३ या कायालयीन टपणीमधील बाब . ७ 
माणे RE Wall चे जिमन पातळ त बदल झा यामुळे उंचीत वाढ झाली व यामुळे 

RE WallPannel चे े फळ वाढले. यासाठ  अंदाजे र. . १५.०० लाखा या वाढ व 
कमतीचा ताव सादर केला. परंतु वाढले या उंचीम ये लागणा या या मु माचा व 
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यासाठ  होणा या वाढ व खचाचा समावेश र. . १५ लाख सादर करताना 
अनावधानाने राहन गेलाू . 
बाब . ३) द.०२/०५/२०१३ रोजी आढावा बैठक म ये मा. शहर अिभयंता ( 
थाप य बीआरट एस व व ुत वभागा या ) संयु  बैठक म ये खालील माणे 

िनणय झाला. औंध रावेत र यावर काश यव थेत एकसु ीपणा असावा याक रता 
HPSV Lamp ऐवजी HPIT Lamp वापरणेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. यामुळे 
सदर लॅ प या दरातील तफावत RE Wallचे कामातील केबल िश ट ंग, नवीन मीटर 
कर ता म.रा. व.िल. कंपनीस अदा करणेची र कम या बांबींचा कामात समावेश 
नस याने व ती कामे करणे आव यक अस याने िन वदा अट  शत या Vol.1G.C.C. 

Clause no. 13. मधील तरतदू नुसार मनपा या चिलत दरसुचीनुसार अित र  बाब  
( Extra item ) मंजुर क न सदरचे काम कर यास येणारा खच र. . ३,०४,६४८/- 
आहे. सदर काम कर याबाबतचा अंितम िनणय हा. नो हबर २०१३ म ये घे यात 
आला यामुळे पुव या तावात याचा अंतभाव केला गेला नाह . यासंबंधीची मा. 
शहर अिभयंता ( व ुत वभाग ) यांचा द. १/०२/२०१४ चा ताव मंजूर आहे. 
बाब . ४) मा.उपमु यमं ी ी. अ जतदादा पवार यांचे ह ते द. ०३/०१/२०१४ 
रोजी पुल वाहतुक स खुला केला गेला. याचे उदघाटनासाठ  लागणा या बं द त 
मंडपाचे, यातील बैठक  यव था, सजावट व इतर कामे ठेकेदार यांचेमाफत क न 
घे यात आलेले आहेत. यासाठ  झाले या खचाची चिलत दरसुचीनुसार व 
मोजमापाचे प रमाणानुसार एकूण र. . ६.७५ लाख होत आहे. वषयां कत कामाचे 
िन वदा वकृती मू य र. . २१,५०,९२,५००/- आहे. मा. थायी सिमती द. 
२९/१०/२०१३ ठराव . ४५३१ नुसार र. . २२.६२ कोट या सुधा रत खचास तसेच 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहन मा यता दे यात आलेले आहेू . या  कामावर 
एकूण सुधा रत खच र. . २२.८० कोट  होत आहे.  

वर ल माणे अनु. .१ ते ४ नुसार एकूण र. .१८.२० लाख खचात वाढ 
झालेली आहे. सदर कामा या बाबतीत झाले या वाढ व खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक-५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 

पंपर  िचंचवड रे वे टेशन प रसरात नागर कांना र ता ओलांड या या सु वधा तयार 
करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .१०,५०,३९८/- (अ र  र. .दहा लाख 
प नास हजार तीनशे अ या नव) पे ा ३९.४६% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .६,६७,७०६/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५१) मे. झलटेक स हसेस, कोथ ड पुणे यांना वै क य वभागा या आ थापनेवर ल गट 
'अ' व गट 'ब' मधील पदे ऑनलाईन प दतीने भरणे या कामाकर ता हॅट व 
सेवाकरासह र. .१९,११३/- मधून आयकर (२%) र. .३८२/- वजा जाता 
र. .१८,७३१/- (अ र  र. .अठरा हजार सातशे एकतीस) अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.आयु  कायालय व मा. थायी सिमती सभागृह 

येथे स  थती मधे िमट ंग, ेझटेशन असताना न वेगळा लावावा लागतो 
यामुळे काह  वेळेला टड पड याचे कंवा न हल याचे कार घडतात यासाठ  

दो ह  ठकाणी कायम व पी न व ोजे टर लावावे असे मा.आयु  यांनी िनदश 
दले होते. या माणे दो ह  ठकाणी न वन ोजे टर व न खरेद  करणेत आले 
आहेत. दो ह  ठकाणी  न पासुन ोजे टर पयत अित र  केबल लावावी लागणार 
आहे. ासाठ  सागणारा खच िन वदे मधे घे यात आला न हता यामुळे हा खच 
िन वदा मंजूर खचा पे ा वेगळा करावा लागणार आहे. यासाठ  VGA Cable, HDMI 

Cable, व इतर साह य खरेद  करावे लागणार आहे सदरचा खच जा त नसलेने व 
लवकर काम करणेचे ीने िन वदा सी द न करता कोटेशन सी द क न करणेत 
आले आहे. यामधे एकुण ितन कोटेशन ा  झाले. यातील मे.झुम क युटस यांचे 
दर सवात लघु म ा  झाले आहेत यांचे कडुन काम क न घेणेस एकुण 
र. .६९,७२०/- (अ र  र. .एकोणस र हजार सातशे वीस) एवढा खच येणार 
अस याने सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक-५३) महानगरपािलकेचे आरो य वभागाकड ल म.न.पा. मालक चे 1) MH-14/AZ -

9978 ( VT – 650 ), 2) MH-14/AZ -9822( VT – 500), 3) MH-14/AZ -
9823 ( VT – 500) या तीन व मे.बी. ह .जी.इं डया िल.(ठेकेदार) यांचे मालक चे 
4)MKV 503 ( VT – 500), 5) MKV 504( VT – 500) या दोन  असे एकूण 5 

रोड वपर मिशन चालन, दु ती व देखभाल मे.बी. ह .जी. इंड या ली. यांचे स याचे 
कामास ६ म ह याचेकालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी अ. .(१) साठ  
र. .१५,७७३/- ित िश ट चालन + र. .६०,०००/- मािसक मिशनर  देखभाल/द ती ु
खच अ. .(२) व (३) साठ  र. .९,२९५/- ित िश ट चालन + र. . ३५,०००/- 
मािसक मिशनर  देखभाल/द ती खच अु . . (४) व (५) साठ  र. . १६,१११/- ित 
िश ट चालन यानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५४) दै.टाई स ऑफ इं डया ुप व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .१/१/२०१४-१५ ची 

जाह रात .३२ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी बल 
अदा करणेक रता दै.टाई स ऑफ इं डया ुप यांना अदा करावयाचे र. .१,९०,०८०/- 
(अ र  र. .एक लाख न वद हजार ऐंशी) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. . 
१,०१,२००/- (अ र  र. .एक लाख एक हजार दोनशे) या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक-५५) पंपर  िचंचवड महानगरपालीकेचे औ ोगीक सं था मोरवाड  येथील वे डर 
वभागातील नाद तु   असले या मशी स कमी दराचे कोटेशनधारक  मे.एम पी एल 
इं जिनर ंग यांचेकडुन करारनामा क न दु त क न घे यास व येणा-या र. . 
१,५९,५००/- (अ र  र. .एक लाख एकोणसाठ हजार पाचशे) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 

पंपर  कॅ प येथील बालभवन उ ाना या नामकरणासाठ  २ कमानी व छतागृह 
बांधणे व शा ीपाक उ ानाची िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे करणे 
कामी मे.देव क शन (िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार 
पाचशे चार) पे ा २५.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९,७९,५४४/- 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 यांचेबरोु बर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५७)मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव येिथल बँडिमंटन हॉल व विमंग पुलची थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे. मोद ल मण कुरडे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा ३३.१६९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९,८२,८०९/- 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 घेणेु त आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर पंपळेिनलख येिथल मुळा नद स असलेले पाटबंधारे 

र यास (चौधे लॉ स) येथे घाट बांधणे व मशानभुमी येथील घाटांची द ती व ु
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  

र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३०.३९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,७९,५९५/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपाचे आरो य वभागासाठ  पतळ  ेपंप खरेद कामी ई-िन.स.ु .४५/२०१३-१४ 
अ वये ा  लघू म िन वदाकार मे.रेखा इं ज.व स यांचेडून १०० नग अ पी कंपनीचे 
म त ॅ ड पतळ  ेपंप ती नग .७,०५०/-या दराने खरेद  करणेकामी एकुण दर 
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र. .७,०५,०००/- वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड भाग काय े ात यां क प दतीने 
जंतुनाशक व कटकनाशक औषध फवारणी  करणे या कामासाठ  िन.नो. . 
१/२०१२/१३ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. ा  िन वदाधारकांपैक  
लघुतम दर सादर केले या अ, क, ड भागासाठ  मे. तु बायोिस टम व ब 
भागासाठ  मे.म हार एंटर ायजेस यांना द.४/४/२०१३ पासुन १ वष कालावधीसाठ  

कामाचा आदेश दे यात आला होता. सदर मुदत संपु ात आली असुन नाग रकां या 
आरो या या ीने सदर कामास ३ म हने अथवा िन वदा या पुण होईपयत या 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ स मा यता दे यात आली असुन याकामी अंदाजे 
र. .५,८२,८१६/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार उपरो  ठेकेदारांसोबत 
करारनामा क न द.११/७/२०१४ रोजी कामाचे आदेश दे यात आले अस याने याचे 
अवलाकेन करणे. 

 

वषय मांक-६१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ई-िन.नो. .२/२०१२-१३ अ वये मनपाचे 
वाय.सी.एम.एच., तालेरा, भोसर , जजामाता, आकुड , थेरगाव, सांगवी, यमुनानगर,  

 णालये व या भोवतालचा प रसरात पे ट कं ोल करणे या कामासाठ  िन वदा 
माग व यात आ या हो या. ा  िन वदाधारकांपैक  लघुतम दर सादर केलेले मे.ओम 
पे ट कं ोल स ह सेस यांना आदेश मांक आम/ु४/का व/१२५/२०१३, 

द.६/३/२०१३ अ वये द.११/३/२०१३ पासून १ वष कालावधीसाठ  सदर कामाचा 
ठेका दे यात आला आहे. सदर कामाची मुदत द.१०/४/२०१४ रोजी संप याने व 

णालयांचे ठकाणी पे ट कं ोल कर याचे कामाची आव यकता अस याने ४ म हने 
अथवा िन वदा या पुण होईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ समा यता दे यात 
आलीअसुन याकामी अंदाजे र. .२,१२,४०५/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार 
मे.ओम पे ट कं ोल स ह सेस यांचेशी कारारनामा क न यांना द.२/७/२०१४ रोजी 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
 

 
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/११२४/२०१४ 

दनांक - २४/०७/२०१४ 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


