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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१३६/२०१४ 

दनांक -  २४/०१/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २८/०१/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२८/०१/२०१४ 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 मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक - ९७ 
 

दनांक - २८/०१/२०१४              वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २८/०१/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक- १) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, 
. .३७ महा मा फुलेनगर येथील एम.आय.ड .सी. लॉट .ड यु १३० ते ड यु 

११७ पयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली.(िन.र. .१४,९०,४६३/- (अ र  र. .चौदा लाख न वद हजार चारशे 
ेस ) पे ा १६.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,९९,१११/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभावानुसार मटे रयल या 
िनधा रत 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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- २) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/२३/२०१३-१४ मधील 

अ. .०७ अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणार  यं  साम ी 
पुर वणेकामी मे.समीर ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,३८७/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार तीनशे स याऐंशी) पे ा ४०.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२१,६९,४७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 करणेु . 

 
वषय मांक- ३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दरसंचार वभागामाफतु  मोबाईल सीम सु वधा 

पुर वणकेामी उपरो  अिधकार /कमचार  व कायालये यांस मोबाईल वापराची ितमाह 
अिधकतम वापर मयादा या या पदासमोर नमुद के या माणे िन त क न 
मोबाईल सीम सु वधा पुर वणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 अ.  पदनाम सं या वापर मयादा र. . 
१ किन  अिभयंता १२ ३००/- 
२ ‘ई’ भाग कायालय २ (सीम) Level-II (मयादा नाह ) 
३ ‘फ’ भाग कायालय २ (सीम) Level-II(मयादा नाह ) 

 
वषय मांक- ४) सन २०१३-१४ या शै णक वषातील अंदाजप काम ये व वध उप म या 

लेखािशषावर र. .८,२०,००,०००/ इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. यामधुन सदरचा 
खच करता येईल. तर  सकस पोषण आहार व ो साहनपर मागदशन िशबीराकामी 
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घेणेत आले या नाटयगृहाचे भाडे र. .४,३५५/- (अ र  र. .चार हजार तीनशे 
पंचाव न) ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड व र. .१०,०७५/ आचाय अ े रंगमं दर 
े ागृह भाडे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 

भाग .५७ पंपळेगुरव येथे बस टॉप जवळ संडास व मुता-या बांधणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) 
पे ा २२.७६९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,३५,७५०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, 

भाग .५७ पंपळेगुरव येथील वनायकनगर कवडेनगर व इतर भागात पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.बी.ड .यादव (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा ३५.७५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९,४४,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, 

भाग .५५ पंपळेस दागर पवना नद काठ  पुलाजवळ रटेिनंग वॉल बांधणेकामी 
मे. ी क शन (िन.र. .५६,०२,२४१/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार 
दोनशे ए केचाळ स) पे ा २९.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
४१,१८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 
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 ु
करण.े 

 
वषय मांक- ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 

भाग .५५ पंपळेस दागर येथे गणेशम सोसायट  समोर ल ना याची उंची वाढ वणे 
कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार चारशे एक) पे ा ३९.३९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,२८,३०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 
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 
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अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार ु
करण.े 

 
वषय मांक- ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .२३ अ वये, 

पंपळे गुरव येथील हॉटेल सु ी समोर ल जागेत उ ान वकसीत करणेकामी 
मे.ओमेगा एंटर ायजेस (िन.र. .१,८६,०४,१९४/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख 
चार हजार एकशे चौ-या नव) पे ा ३१.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१,३२,८५,३४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव 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 नु  घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना नद पा ातील (‘ब’ व  ‘ड’ 

भागातील पवना नद पा ातील सांगवडे कवळे पुल ते दापोड  म.न.पा.ह तील पवना 
नद चे संपुण पा ) जलपण  काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे 
कामासाठ  ई-िन वदा नोट स . ५/२०१२-१३ अ वये ा  झाले या २ िन वदांपैक  
मे. व ेश ए टर ायजेस, िचंचवड,पुणे- ४११ ०३३ यांनी म.न.पा. अंदाजप क य 
र कम पये २२,००,०००/- पे ा सादर केलेला र. . १८,०४,०००/- हा दर सवात 
कमी आहे. याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 

भाग .६२ फुगेवाड  मधील कासारवाड  शाळेत नवीन संडास लॉक बांधणे व इतर 
था.अन.ुकामे करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .२१,००,६८४/- (अ र  र. . 

एकवीस लाख सहाशे चौ-याऐंशी) पे ा २८.०७०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१५,८६,५७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े
बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 

भाग .६३ म ये व छता गृहांची देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .आर.जी. 
मंगळवेढेकर (िन.र. .९,८०,१७१/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार एकशे 
ए काह र) पे ा ३३.७७०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .६,८१,६२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभावानुसार 
मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 

. . ७ मधील वडमुखवाड  येथील मनपा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत 
बांधणे कामी मे.िशवंक क शन (िन.र. .२१,००,७४९/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
सातशे एकोणप नास) पे ा ३१.९९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . १५,००,१५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 

भाग .५७ पंपळेगुरव येथील सव मु य चौक व इतर चौक सुशोिभकरण करणे व 
वाहतुक वषयक कामे करणेकामी मे.जी.एस.भुजबळ & असोिसए स (िन.र. . 
२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा ३४.३४०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,४८,३८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेबाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 

भाग .६१ व ६२ मधील वकास आराख यातील र यामधील दभाजक बस वणेु , 
टॉम वॉटर गटर व फुटपाथ करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. . 

३५,०१,३४८/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे आ ठेचाळ स) पे ा 
३९.०१% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,२४६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 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. 

 
वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 

. .३४ मधील रामनगर  समोर ल र ता सुधारणा करणेकामी मे.एन.सी.क शन 
(िन.र. .२७,९८,६३७/- (अ र  र. .स ावीस लाख अ या नव हजार सहाशे 
सदोतीस) पे ा ३५.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,८०,९७८/- 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-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .३६ लांडेवाड  मधील शांतीनगर शेजार ल मोक या भुखंडास िसमािभंत 

बांधणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .२७,९९,३१२/- (अ र  र. .स ावीस लाख 
न या नव हजार तीनशे बारा) पे ा ३५.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,८१,४३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ 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. 

 
वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 

भाग .६२ फुगेवाड  मधील म णमंगल सोसायट  जवळ ल वकास आराख यातील 
र ता खड मु माने वकसीत करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .२७,९७,७७८/- (अ र  र. .स ावीस लाख स या नव हजार सातशे 
अ याह र) पे ा ३९.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१७,६२,८९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ 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. 

 
वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 

. .६ मोशी मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेसाठ  यं  सामु ी पुर वणे 
कामी मे.समीर एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,२७६/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार दोनशे शहा र) पे ा ३८.५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२२,६०,९४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ 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. 

 
वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, 

बोपखेल वॉड .६४ म ये अनिधकृत बांधकामे पाड यासाठ  वाहने पुर वणेकामी 
मे.समीर एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,३४०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
तीनशे चाळ स) पे ा ४०.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,०५,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ 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-२१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल (क भाग व ुत) िन.नो. .६/२०१३-२०१४ 
मधील अ. .६ अ वये, भोसर  वभागाअंतगत व वध चौकात हायमा ट उभे क न 
काश यव था करणेकामी मे.अथव इले कल स हसेस (िन.र. .१४,२८,१०२/- 

[अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार एकशे दोन] पे ा १६.८५०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२२) मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-२०१४ अ वये, मनपा 

मु य इमारती मधील कॉर डॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व 
व छता करणेकामी म.ेसुिमत फॅिसिलट ज ाय हेट िलिमटेड (िन.र. .६४,००,०००/- 

[अ र  र. .चौस  लाख] पे ा ३४.७७% कमी) (र. .४१,७४,४४०/-) अस याने, 
सदर दर िन वदा अट  शत नुसार १ वष कालावधीक रता वकारणेस मा.आयु  सो. 
यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.सुिमत फॅिसिलट ज ा.िल. यांचेशी 
करारनामा करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक-२३) मनपा या आचाय अ े रंगमंद र, स.ंतु.नगर कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-२०१४ 

अ वये, आचाय अ े रंगमं दरातील हॉल, ऑ फस, जना, े ागृह, तळमजला, गॅलर , 
पा कग पेस, आट गॅलर , िनवास यव था, संडास, मुता-या तसेच संपुण प रसर 
साफसफाई करणे व अ य करकोळ कामे करणेकामी मे.िशवमु ा वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सेवा सं था मयाद त, पंपळे सौदागर या ठेकेदाराची ित दन ित य  
दर र कम पये ४०२.८०/- हा दर कमान वेतन दराशी िनगड त आहे. आचाय अ े 
रंगमं दर संपूण साफसफाई कामी कमान वेतन दरानुसार ित य  र. . 
१०४७२.८०/- या माणे ६ कमचा-यां यानुसार ितमहा र. .६२,८३६/- एवढे घेणेस 
तयार असलेने तसेच िन वदा कालावधी ३३ म ह या माणे खच 
र. .२०,७३,६१४.४०/- इतका येईल. मे. िशवमु ा वयंरोजगार सेवा सहकार  सेवा 
सं था मयाद त, पंपळे सौदागर यांचा  वषयां कत कामासाठ  र. .४०२.८०/- या दराने 
िन वदा  वकृितस मा.आयु  यांनी  दनांक १७/०१/२०१४ रोजी मा यता दलेली आहे. 
यानुसार या कामाचा ठेका यांना ११ म ह यासाठ  करारनामा क न घेऊन देणेकामी 
तसेच  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-२४) धोकादायक व पाचे काम करणा-या अिधकार  / कमचा-यांना संर ण देणेकामी 

कमचा-यांना तावात नमुद माणे वमा संर ण देणेकामी यापुव  आगाऊ अदा 
केले या र. .१,६५,०००/-चे खचास व अ नशामक वभागा या कमचा-यांचा वमा 
द.६/२/२०१४ रोजी संपत अस याने या कामी र. .६१,०४५/- (अ र  र. .एकस  
हजार पंचेचाळ स) अदा कर यास व यापुढे वेळोवेळ  आव यकते माणे वमा 
नुतनीकरण क न र कम अदा करणेकामी य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक-२५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२८ 
अ वये, भाग .६१ मधील महा मा फुलेनगर म ये करकोळ द तीचे कामे करणे ु
कामी मे. ड.एस.कुलकण  (िन.र. .१४,००,२९०/- [अ र  र. .चौदा लाख दोनशे 
न वद] पे ा १६.७००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,६६,४४२/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाू चा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ 

अ वये, भाग .४१ अंतगत येणा-या झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व द तीची ु कामे करणे कामी मे.उप  क शन (िन.र. .१३,९९,७९५/- 
[अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे पं या नव] पे ा ३२.२९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,४७,६७५/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न ू
घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-२७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३१ 

अ वये, भाग .४३ मधील सुभाषनगर, िमिलंदनगर, आंबेडकरनगर, इं दरानगर, 
महा मा गांधीनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 
द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .१४,००,४०३/- [अ र  
र. .चौदा लाख चारशे तीन] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . ९,९०,५०५/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२४ 

अ वये, भाग .४३ मधील बलदेवनगर, शा ीनगर, कैलासनगर, इं दरानगर, 
महा मा गांधीनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 
द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .१४,००,४०३/- [अ र  
र. .चौदा लाख चारशे तीन] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . ९,९०,५०५/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२९) “अ” व “ड” भाग काय े ातील कचरा गोळ करणेकामी महानगरपािलकेचे (१) “अ” 

भाग े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे कामासाठ  िन वदा नोट स .४/२०१२-
१३ नुसार मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था व मे.रमाबाई 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या दोन सं थांची ५८ Tata 

Ace  वाहनाकर ता ५५+३ (न वन वाहने) = ५८ (Primary Collection Veh.)  + ७ 
(Secondary Collection Veh.) = ६५ वाहनचालक, ११६ कामगार व ४ सुपरवाझर 
पुर वणेकामी अंदाजप क य दराने (अंदाजप क य मािसक दर 
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वाहनचालक/सुपरवायझर र. .१०,०००/-, कामगार र. .६,०००/-) तर (२) “ड” भाग 
े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे कामासाठ  िन वदा नोट स .४/२०१२-१३ 

नुसार म.ेमहाल मी वयंरोजगार सेवा सह. सं था यांची ७० वाहनाकर ता ७० 
(Primary Collection Veh.) + ३ (Secondary Collection Veh.) = ७३ वाहनचालक, 

१४० कामगार व ६ सुपरवाझर पुर वणेकामी अंदाजप क य रकमे या ६.९१८७५ % 
कमी दराने (अंदाजप क य मािसक दर वाहनचालक/सुपरवायझर र. . १०,०००/-, 
कामगार र. . ६,०००/-) ठेकेदार हणून (३) एकूण १३८ वाहन चालक, १० 
सुपरवायझर व २५६ कामगार पुर वणेकामी दनांक २४/१०/२०१३ पासुन ६ म हने 
अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  पुव चे िन वदेनुसार मुदतवाढ 
देणे, याकामी यांचेशी करारनामा करणेस तसेच येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .४ अ वये, मनपाचे 

शंकर मं दर उ ान देखभाल कामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा सहकार  
सं था (िन वदा र. .६,११,५६८/- [अ र  र. .सहा लाख अकरा हजार पाचशे अडुस ] 
पे ा ३२.८०% कमी दराने) या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ वषासाठ  
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३१) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .३ अ वये, मनपाचे 

आ णाभाऊ साठे उ ान देखभाल कामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा 
सहकार  सं था (िन वदा र. .५,९१,८४०/- [अ र  र. .पाच लाख ए या नव हजार 
आठशे चाळ स] पे ा ४२.९०% कमी दराने) या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा 
वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ 

वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-३२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .१० अ वये, मनपाचे 

इं दरा गांधी उ ान (सुखवाणी पाक) देखभाल कामी मे.साईकृपा स हसेस (िन वदा 
र. .४,९३,२००/- [अ र  र. .चार लाख या नव हजार दोनशे] पे ा ३०.००% कमी 
दराने) या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .१८ अ वये, मनपाचे 

धमवीर संभाजी महाराज उ ान देखभालकामी मे.िशवमु ा वयंरोज सेवा सह.सं था 
मया.(िन वदा र. .२२,३९,२७२/- [अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार 
दोनशे बहा र] पे ा ३१.००% कमी दराने) या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा 
वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ 

वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 



 10 

वषय मांक-३४) ी.राजेश भुसार , ज हा सूचना व ान अिधकार , (NIC) ज हािधकार  कायालय, 
नांदेड यांना महानगरपािलकेत नागर  सु वधा क  स लागार हणून दनांक २ 
फे ुवार  २०१४ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस व यांचा वास 
खच, िनवास खच यासाठ  य  येणा-या सव खचास व सदरचा खच ई-ग हन स 
वभागाकड ल ई-ग हन स लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक-३५) साव क िनवडणूक- २०१२ क रता कामाची तातड  व कालमयादा वचारात घेता 

आ ण मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांनी वेळेत टकस पुर वले असलेने व जनता 
संपक वभागाकड ल प  मांक जस/५/का व/११/२०१३ दनांक २५/०२/२०१३ व 
प  मांक जस/५/का व/३१८/२०१३ दनांक ०२/०७/२०१३ अ वये यांना 
र. .२८,५००/- अदा करणेत आली आहे.  सदरचे झाले या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३६) वृ गणना या लेखािशषा मधून र. .१०,००,०००/- तार कंुपन देखभाल द ती या ु

लेखािशषा मधून र. .१०,००,०००/- अशी एकूण र. .२०,००,०००/- ख डे खोदाई/भरई 
करणे या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८/२०१३-१४ मधील अ. .५ 

अ वये, नेवाळेव ती पंपहाऊस येथे इनलेट चबर क रता मेकॅिनकल न बस वणे 
कामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस (िन.र. .४३,९८,२९३/- [अ र  र. . ेचाळ स लाख 
अ या नव हजार दोनशे या नव] पे ा २९.०२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३८) पोलीस संर ण खच वेतनापोट  पोलीस खा यास देय असलेली सन १/५/२०१३ ते 

३१/५/२०१३ या कालावधीची महागाई भ ा फरक बीले र. .३८,३०८/- व माहे 
स टेबर २०१३ ते माहे डसबर २०१३ ची मासीक वेतन बीले र. .४३,९३,०३९/- अशी 
एकुण र कम पये ४४,३१,३४७/- मधुन र. .३,००,०००/- यापुव  अदा केले या 
आगावू रकमेचे समायोजन क न घेवून उवर त र. .४१,३१,३४७/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख एकतीस हजार तीनशे स ेचाळ स) पोलीस आयु  कायालयास 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३९) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant चे AMC करणॆकामी कोटेशन नोट स ं .०६/२०१३-१४ अ वये 
मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांनी सादर केले या दरानुसार होणा-या र. .२४,६९६/- 
(अ र  र. .चोवीस हजार सहाशे शहा नव) (सव करांसह त) खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .१७ अ वये, पंपळे 

गुरव उ ान (राजमाता जजाऊ उ ान) देखभालकामी मे. ए ट ह असोिसए स 
(िन वदा र. .७३,४५,८३६/- [अ र  र. . याह र लाख पंचेचाळ स हजार आठशे 
छ ीस] पे ा १५.००% कमी दराने) या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत 
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करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ वषासाठ  
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४१) मा. थायी सिमती ठराव मांक ५०६८ दनांक ३/१२/२०१३ र  क न मनपाचे से. 

२९ रावेत उ ान मे.धमराज वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था या ठेकेदारास थम 
कमी दराचे ठेकेदार यांचे दरानुसार (३२.०० ट के कमी)  देणेस, यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस व  तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .०९ अ वये, 

बोपखेल वॉड .६४, मधील केसर नगर येथे नाला बांधणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .२५,२०,७१०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख वीस हजार सातशे दहा) पे ा 
३८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,१४,७७९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल 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 राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 

पंपर  भाग .४४ म ये अशोका िथएटर प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली.(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक) पे ा २२.९३% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२८,३३,४५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, 

पंपर  भाग .४४ मिधल र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.ली.(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार चारशे एक) पे ा २१.५५% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२८,८४,१९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 
कलमानुसार मटेर यल 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार ु
करण.े 

 
वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, 

पंपर  भाग .४४ म ये हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली.(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
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एक) पे ा २१.५५% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,८४,१९२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार 
मटेर यल 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेु . 

 
 
 
वषय मांक-४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील म हला अिधकार /कमचार  यांचेकर ता ितवष  

कामगार क याण वभागामाफत जागितक म हला दनाचे १० माच २०१४ रोजी 
आयोजन कर यात येणार आहे. सन २०१३-२०१४ या अिथक वषातील म हला दनाचे 
आयोजनासाठ  अंदाजे र. .२,००,०००/- खच अपे त आहे. सदरचा खच कामगार 
क याण वभागाकड ल सां कृितक काय म या लेखािशषामधुन कोटेशन प तीने 
करारनामा न करता करणेत येणार आहे. तर  सदर या अपे त र. .२,००,०००/- 
(अ र  र. .दोन लाख) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४७)अ भाग कायालयामिधल कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था करणे  या 

कामांक रता स लागार यांना महानगरपािलके या खालील नमूद केले या दरानुसार फ  
अिधक सेवाकर (Service Tax) दे यात येतो.  

अ) िन वदा पुव (Pre tender Activity)साठ  वा तु वशारद फ  ०.७% 

ब) ५० ल  पयत या कामांसाठ  वा तु वशारद फ   ३% 

      याम ये आराखडा तयार करणे, पुवगणनप क तयार करणे, चरल डजाईन देणे 

     व कामावर ल सुपर हजन  ( ीटड रंगसह) 
क) ५० ल  पुढ या कामांसाठ  वा तु वशारद फ   २% 

    याम ये आराखडा तयार करणे, पुवगणनप क तयार करणे, चरल डजाईन  

    देणे व कामावर ल सुपर हजन  ( ीटड रंगसह) तर  वर उ लेख के या माणे अ  

    भाग कायालयामिधल कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था करणे या  

    कामासाठ  आव यकतेनुसार नकाशे तयार करणे, कामाचे पुवगणनप क तयार  

    करणे (Estimate), व वध िन वदा पुव (Pretender Activity) व िन वदा प ात  

    (Post Tender Activity) बाबींसाठ  स लागार हणून मे. पॉट  क स टंट  यांची  

    नेमणुक करणे व यासाठ  महापािलके या व वध क पासाठ  स लागार यांस  

    दे यात येत असले या चलीत दरानुसार िन वदा पुव (Pretender Activity)व  

    िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामांसाठ  फ  अिधक सेवाकर (Service  

    Tax)  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-४८)सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये नगरसिचव कायालयाकड ल मा.महापौर वास खच 

या लेशािशषावर र. .१,५०,०००/- तरतूद करणेत आलेली आहे. आज अखेर सदर 
लेखािशषावर र. .१,२५,१००/- िश लक आहेत. मा.महापौर यांना महापौर प रषदे या 
४५ या वा षक सवसाधारण सभेक रता नागपूर येथे जाण-ेयेणेकामी आलेला एकूण 
वासखच र. .१३,२५०/- (अ र  र. .तेरा हजार दोनशे प नास) यास मा यता देणेस 
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व सदरची र कम अ व कार ुप टूर झम यांना अदा करणेस काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६ 

अ वये, भाग .२५ मधील साईबाबानगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल व द ती करणेकामी मेु . काश कॉ ॅ टर (िन.र. .९,३३,००४/- 
[अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चार] पे ा ३०% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .६,५३,१०३/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , 
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/१३६/२०१४ 

दनांक - २४/०१/२०१४ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


