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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक-  नस/८/का व/१२०८/२०१४ 

दनांक- १४/०८/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक - १९/०८/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १९/०८/२०१४ 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 - १२८ 
 

दनांक - १९/०८/२०१४                     वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १९/०८/२०१४ 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 जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/१/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
पंपळे सौदागर व काळेवाड  येथील पंपहाऊसेस वा षक चालन देखभाल द ती ु
क रता देणेकामी मे. लोमॅक इ ज. काप . (िन.र. .३८,५१,७२०/- (अ र  र. . 
अडोतीस लाख ऐकावन हजार सातशे वीस) पे ा ५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३६,३९,८७५/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/११/२०१४-१५ मधील अ. .४ 
अ वये, काकडेपाक व केशवनगर येथील पंपहाऊसेस वा षक चालन देखभाल द ती ु
क रता देणेकामी मे. लोमॅक इ ज. काप . (िन वदा र. .२७,००,९६८/- (अ र  
र. .स ावीस लाख नऊशे अडूस ) पे ा ४.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२५,७४,०२३/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३) मनपा या ा.रामकृ ण मोरे े ागृह या िन.नो. .२/२०१३-१४ अ वये, ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह िचंचवड येथील वाहनतळ ठेका चाल वणेस देणकेामी मे.सुयकांत 
एंटर ाइजेस, शाहनगर या ठेकेदाराचीू  ( ित म हना दर र. .१५,५००/-) हा 
अिधकतम दर अस याने ३३ म ह यासाठ  िन वदा वकृतीस मा.आयु  यांनी 
०२.०८.२०१४ रोजी मा यता दलेली आहे यानुसार या कामाचा ठेका यांना ११ 
म ह यासाठ  करारनामा क न घेऊन देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 (िन वदा र. .३,३०,०००/- (अ र  र. .तीन लाख तीस हजार)) 
 

वषय मांक-४) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/११/२०१४-१५ मधील अ. .५ 
अ वये, मनपा भूगयो अंतगत भोसर  २१७ व २३१ येथील पंप हाऊसेस वा षक 
चालन देखभाल द ती क रता देणेकामी मेु .एन.सी.वाय.एंटर ायजेस 
(िन.र. .२६,०७,३६८/- (अ र  र. .स वीस लाख सात हजार तीनशे अडूस ) पे ा 
२.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,३१,२३३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यताू  देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/११/२०१४-१५ मधील अ. .७ 
अ वये, मनपा भूगयो अंतगत पंपर  मेन व वैभवनगर येथील पंप हाऊसेस वा षक 
चालन देखभाल द ती क रता ु देणेकामी मे.एन.सी.वाय.एंटर ायजेस 
(िन.र. .३५,३७,३६७/- (अ र  र. .प तीस लाख सदोतीस हजार तीनशे सदसु ) 
पे ा २.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३६,२०,६३७/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/११/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, मनपा भूगयो अंतगत भोसर  पीएस १ व २ येथील पंप हाऊसेस वा षक 
चालन देखभाल द ती क रता ु देणेकामी मे.एन.सी.वाय.एंटर ायजेस 
(िन.र. .२७,७८,३६८/- (अ र  र. .स ावीस लाख अ याह र हजार तीनशे 
अडुस ) पे ा २.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२८,४३,७७१/- 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 राहन या याबरोबर कू रारनामा करन घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/११/२०१४-१५ मधील अ. .९ 
अ वये, मनपा भूगयो अंतगत नेवाळेव ती व िचखली येथील पंप हाऊसेस वा षक 
चालन देखभाल द ती क रता ु देणेकामी मे.ए सेल इले क स 
(िन.र. .२९,८०,५६८/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ऐंशी हजार पाचशे अडुस ) 
पे ा ३.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,२९,४४९/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेू . 

 

वषय मांक-८) पंपळेिनलख मैलाशु द करण क ाची वा षक व पाची चालन, देखभाल व द तीचे ु
काम द.०६/१०/२००८ ते ०५/१०/२०१३ या कालावधीक रता 
मे.एच.एन.बी.इं ज. ा.िल. यांना िमळालेले आहे. सदर कामाची मुदत ०५/१०/२०१३ 
रोजी पूण होऊन यापुव  ए ल २०१४ पयत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. परंतु 
काह  कारणा तव मा. आयु  सो. यांचे मा यतेने सदर कामाची दोन वेळेस फेर 
िन वदा काढणेत आली आहे. सदर न वन कामाची (िन वदा 
.HO/ENV/१/२(१)/२०१४-१५ नुसार) िन वदा या चालू आहे. मैलाशु द करण 

क ाम ये येणारे सांडपाणी MPCB या मानांकानुसार या क न शु द करणे 
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आव यक आहे. तसेच मनपावर बंधनकारक आहे. यामुळे मैलाशु द करण क ाची 
चालन देखभाल द ती करणे आव यक आहेु . नवीन कामाची िन वदा या पूण 
होऊन कायारंभ आदेश िमळेपयत ( डसबर २०१४), चालू असले या कामामधून काम 
क न घेणेस व यासाठ  होणा-या कामा या वाढ व र. . ९,१०,९५०/- खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९) शहर  वकास मं ालय िनमाण भवन, भारत सरकार, नवी द ली यांनी कमचा-यांची 
काय मता वाढ वणेकामी व वध कोसस देशातील मो या शहरात आयो जत केले 
आहेत. यातील या वभागाशी संबंिधत कामकाज अजून चांग या त-हेने होणे या 

ीकोनातून खालील कमचा-यांना यांचे कामाशी संबंिधत कोसससाठ  पाठ वणे 
आव यक वाटते. 
 अ. . कमचा-याचे नाव पद 

१ ीमती. वडझीकर एस.ए. केिम ट 

२ ी.जावरानी एम.ट . उप अिभयंता 
३ ी.िनकम.एस.एम किन  अिभयंता 
४ ी.घारे ह . ह . किन  अिभयंता 
५ ी.मोरे सी.ए. किन  अिभयंता 
६ ीमती. कुलकण  एस. एस. किन  अिभयंता 

सदरचे कोसकामी कोण याह  कारची फ  आकार यात आलेली नसुन TA/DA 
संबंिधत सं थेने करणे आव यक आहे. तर  उपरो  कोसकामी वर ल कमचा-यांना 
पाठ वणे तसेच यांचे रे वे वास (वातनुकुिलत दतीय ेणी) व अनुषंिगक येणारे 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील ०३ अ वये, पुणे 
नािशक महामागावर भोसर  येथील राजमाता जजाऊ उ डाणपुलाखालील प रसर 
वकसीत व सुशोिभत करणेकामी मे. ाने र  असोिसएटस (िन.र. .७१,९१,७१९/- 

(अ र  र. .एकाह र लाख ए या नव हजार सातशे एकोणीस) पे ा ३६.०४% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४८,२९,५१५/- 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 यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेू .  

 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील २२ अ वये, . .२९ 
इं ायणीनगर मधील से. .३ म ये यश गाडन ते पाईन रोड कडे जाणारा र ता 
वकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .५६,०२,१८०/- (अ र  
र. .छप न लाख दोन हजार एकशे ऐंशी) पे ा ४४.०६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३२,९०,५५२/- 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 यांतेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. २/२०१४-१५ मधील २४ अ वये, . .२९ 
इं ायणीनगर मधील से. .३ म ये यश गाडन ते पुणे नािशक रोड कडे जाणारा र ता 
वकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .७०,०२,८००/- (अ र  
र. .स र लाख दोन हजार आठशे) पे ा ४४.४१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४०,८७,४९९/- 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 यांतेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०२/२०१३-१४ 
मधील २ अ वये, भाग .१९ मधील ठक ठकाण या घाट प रसराचे सुशोिभकरण 
करणेकामी मे.भगवंत कं शन (एस.जे.जाधव) (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२८,६८,०८८/- 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 यांतेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील ३ 
अ वये, भाग .१७ मधील र टन कॉलनी ते आकुड  येथील ना यापयत पावसा या  
पा यासाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.िशवंक क शन (िन.र. .२८,००,९११/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख नऊशे अकरा) पे ा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,८६८/- 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 यांतेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०९/२०१४-१५ 
मधील ९ अ वये, भाग . १९ मधील रावेत प रसरातील ड .पी.र ते खड  मु माचे 
करणकेामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .९२,३६,७२५/- (अ र  र. . या नव 
लाख छ ीस हजार सातशे पंचवीस) पे ा ४७.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५०,५१,९८१/- 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 यांतेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०५/२०१३-१४ 
मधील ०५ अ वये, भाग .१९ मधील कवळे आदशनगर प रसरातील ड .पी. र ते 
खड मु माचे करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .४६,२३,८९०/- (अ र  
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र. .शेहेचाळ स लाख तेवीस हजार आठशे न वद) पे ा ४७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,२५,१२९/- 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 ू
यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०१/२०१४-१५ 
मधील १ अ वये, भाग .१९ मधील धमराज मंगल कायालय येथे कवळे 
गावापयतचा १८ मी. र ता वकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन 
(िन.र. .५५,७९,०८१/- (अ र  र. .पंचाव न लाख एकोणऐंशी हजार ए याऐंशी) 
पे ा ४७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,७४,८८३/- 
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 यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०८/२०१३-१४ 
मधील काम . ०८ अ वये, भाग .१५ मधील अंतगत र यांना ॉम वॉटर 
पाईप लाईन टाकणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .४६,६७,०७१/- (अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार ए काह रु ) पे ा ४०.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २९,१३,३०२/- 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 ू
यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/८-२०१३-२०१४ मधील ८ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपा ह तील वेगवेग या मु य चौकात नवीन वाहतूक िनयं क 
दवे बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जगनाडे इले क स (िन.र. . 
२८,५६,६८०/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख छप न हजार सहाशे ऐंशी ] पे ा २१.७२ 
% कमी) यांचेकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) ड े ीय काय े ातील पंपळे सौदागर, रहाटणी, ीनगर, पंपळे िनलख प रसरातील 
पथ द यांसाठ  नवीन वीजमीटर घेणेकामी र. .५९,६८०/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
हजार सहाशे ऐंशी) म.रा. व. व.कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव मंडळांचे 
व वध वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. या 
पधअंतगत वजे या मंडळास धनादेशा ारे ब सांची र कम, मृितिच ह व 
श तप क देवून स कार केला जातो. तसेच शांतता बैठक बाबत रंगमं दर भाडे, 



 7

ले स, बॅनर, पध या प र ण सिमतीचे मानधन, चहापान, भोजन व मृितिच ह इ. 
यव थेकर ता तसेच गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थेकर ता 
तातड ने खच करावा लागणार आहे. याकर ता थेट प दतीने र. .४,०५,०००/-(अ र  
र, .चार लाख पाच हजार) इतका खच होणार आहे. सदर खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२२) मा.अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.पुणे 
यांनी दनांक २१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीप ानुसार तसेच शासन 
िनणय .एनयुआर-२०१३/ . .३३८/न व-३३ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२. दनांक 
१८/०२/२०१४ चे प  व शासन प  .पीएमएल-३०१३/ . .८०/न व-२२, 
नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२. दनांक ०७/०८/२०१४ अ वये 
संचलन तुट ची र कम तसेच पासेसपोट ची ितपूत ची र कम अदा करणेबाबत 
आदेशीत केले आहे. या माणे संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० 
कोट  व व वध कारचे सवलतीचे पासेसपोट  र. .५ कोट  असे एकूण र. .१५ कोट  
सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलनतुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे 
माफत लेखा प र ण झा यानंतर यां या िशफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून 
अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स अिधन राहन पुणे ु
महानगरप प रवहन महामंडळ िल. पुणे यांना र. .१५ कोट  (अ र  र. . पंधरा कोट  
फ  ) अदा करणेस तसेच सदरचा खच लेखा वभागाकडून वाहन यवहार िनधी या 
लेखािशषातून खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६३४५ द.२६/२/२०१४ अ वये मे.शुभम उ ोग 
यांना द.१/४/२०१४ पासून पुढे १२ म हने पयत ( द.३१/३/२०१५) कालावधीसाठ  
यांचेकडून क भागातील (न वन ई े ीय कायालय,भोसर  उप वभागातील 

पा या या टा यांव न) टा यांव न ठेकेदार  प दतीने वतरण यव था करणेकामी 
मजूर पुर वणेचे काम कमान वेतन दराने क न घेणेस व कामाचे बले अदा करणेस 
व यानुसार येणारे एकूण खचास मा यता दलेली आहे. यानुसार मा.आयु  यांचे 
द. १६/४/२०१४ मंजूर तावानुसार मे.शुभम उ ोग यांचेकडून आदेश 
.पापु/०६/का व/७२९/२०१४, द.२०/५/२०१४ अ वये काम क न घेणेत येत आहे. 

सदर या कामासाठ  सन २०१४-१५ या अंदाजप कात र कम .१,१०,००,०००/- 
इतक  अंदाजप क य र कम व र कम .३०,५०,०००/- इतक  तरतूद करणेत 
आलेली असून सदर या कामाचे अंदाजप क बन वलेले असून याची एकूण कंमत 
र कम .९६,८९,७७१/- इतक  असून यास तां क मा यता िमळालेली आहे. 
सदरचे कामावर जुलै २०१४ अखेर र कम .३०,५०,०००/- इतके र कम खच  पडली 
असून कामाची मुदत द.३१/३/२०१५ अखेर असून अजून ८ म हने कामाचा 
कालावधी बाक  आहे. सदर या मुदतीसाठ  अजून र कम .६६,३९,७७१/- इत या 
र कमेची आव यकता असून यासाठ  पांजरपोळ येथे उंच टाक  बांधणे या 
कामासाठ  सन २०१४-१५ या आिथक वषात ठेवलेली तरतूद र कम 
.१,२०,००,०००/- या कामातून वग करण क न र कम उपल ध क न देणेचा 
ताव सोबत या त या माणे वाढघट क न र कम उपल ध क न देणे श य 

अस याने तावा सोबतचे प ा माणे तरतूद वग करणेस व सदरचे काम माच 
सन २०१५ पयत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२४) मनपा या उदयान वभागाकड ल को.नो. .९/२०१३-१४ अ वये, से.नं.२० मो.जा. .३ 

अ- हे ेव ती येथील उ ानाम ये लागवड साठ  रोपे खरेद  व देखभाल करणेकामी 
मे.समीप स ह सेस (को.नो.र. .१,९०,०७०/- (अ र  र. .एक लाख न वद हजार 
स र)) पे ा -7 ट के ने कमी दराची कोटेशन वीकृत करणेत आले असून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या उदयान वभागाकड ल को.नो. .२/२०१४-१५ अ वये, 1) दगादेवी ु
उदयानातील झाडांचे खोडे काढणे, ख डे खोदणे, व र ता तयार    करणेकामी EX 70  

पोकलेन भाडयाने घेणे व पोकलेन वाहतूक करणेकामी मे. ा ट काप रेशन िल. 
(को.नो.र. .१,८०,०००/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार)) पे ा -६ ट के ने कमी 
दराची कोटेशन वीकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपाचे ई-ग हन स वभागासाठ  आव यक आयबीएम हाड ड क व बॅटर  सा ह य 
खरेद कामी ऑनलाईन ई-िन.स.ु .१०/०२/२०१४-१५ अ वये िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.मोनाच टे नॉलॉजी ा.िल.,पुणे, यांचे आव यक आयबीएम मेक कं.चे हाड ड क व 
बॅटर  (बाब .०१ व ०२) सा ह यासाठ  र. .६,२९,७३०/- लघु म दर ा  झाले 
आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ७.०७% ने कमी आहे. मे.मोनाच 
टे नॉलॉजी ा.िल यांचे हाड ड क व बॅटर  खरेद कामी एकूण र. .६,२९,७३०/- दर 
वकृत करणेत आले असून यांचे बरोबर करारनामा करणेस व याकामी येणा-या 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 

 
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१२०८/२०१४ 

दनांक - १४/०८/२०१४ 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


