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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०४१/२०१७ 
दनांक – ०९/०६/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १४/०६/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१४/०६/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० 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 ा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 – १३ 
दनांक - १४/०६/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
१४/०६/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
  ---------- 

अ)  दनांक १८/०४/२०१७ रोजी व दनांक २५/४/२०१७ रोजी झाले या सभेचा  
    (कायप का मांक ४) चा  सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक २४/०५/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) चा 
    सभावृ ांत कायम करण.े 
क)  दनांक ३१/०५/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) चा 
    सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
वषय .१)   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२०/२०१६-१७ अ वये कै. व. राजेश 

बहल  उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे. िनसग लँ ड केप स ह सेस िन वदा र कम 
पये ११,३२,३२०/-  (अ र  र. . अकरा लाख ब ीस हजार तीनशे वीस फ ) या 

ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा -३.००%  ट के कमी दराने वकृत क न 
कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

( द. १४/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)  शासन िनणय ं . एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मंुबई ४०००३२ दनांक 

१८/०२/२०१४ नुसार सदर संचलन तूट महानगरपािलके या मु यलेखाप र क यांनी 
लेखाप र ण क न माणीत करणे बंधन कारक राह ल असे प  केले आहे यानुसार 
मा.मु यलेखाप र क यांनी ं .मुलेप/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७ अ वये लेखाप र ण 
अहवाल सादर केलेला आहे. सह यव थाप कय संचालक यांचे कड ल 
पीएमपीएमएल/मुले वअ/७८३४ द.२१/०३/२०१७ नुसार उव रत र. .५,७२,२१,७४९/- 
िनधी िमळणे कर ता मागणी केली आहे. एकुण संचलन तुट  पैक  ४०% माणे 
र. .६०,७२,२१,७४९/- पैक  संचलन तूट  पोट  र. .५५ कोट  पीएमपीएमएल यानां अदा 
करणेत आले असुन उवर त संचलनतूट र. .५,७२,२१,७४९/- अदा करावयाचे आहेत. सन 
२०१५-१६ म ये देय होणार  संचलनतुट समायोजन कर या या अट स अधीन राहून उवर त 
संचलनतूट र. .५,७२,२१,७४९/(अ र  र. .पाच कोट  बहा र लाख एक वस हजार सातशे 
एकोणप नास फ ) अदा करणेस व सदरचा खच लेखा वभागा कड ल सन २०१७-१८ या 
अंदाजप कातील “पीएमपीएमएल िनधी” या लेखािशषातुन खच  टाक यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १४/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३)   सन२०१६–१७ या शै णक वषात व ालयांची शै णक सहल आयो जत केलेनुसार साय स 
पाक व पीएमपीएमएल यांना मा. थायी सिमतीचे मा यतेने बील अदा करण ेआव यक  

अस याने मा यिमक िश ण वभागाचे सन २०१७–१८ चे अंदाजप कात  व वध उप म 
या लेखािशषावर र. .६,५०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असुन सदरची र कम 
.१६,५२,९८८/-(अ र  र कम .सोळा लाख बाव न हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) या 

लेखािशषातुन खच  टाकुन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द. १४/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४)    मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०७ दनांक १२/०५/२०१७  

नुसार अित र  आयु  यांचे कड ल आदेश . डा/७अ/का व/२३५/२०१७ 
द.४/३/२०१७ अ वये मे वरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड १९ यांना कासारवाड  
जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क 
देखभाल दु ती कामकाज, यांनी यापुव  केले या करारना या माणे पु हा करारनामा 
क न प ह या वषाचे मंजूर दराने दरमहा र. .९७,०२०/- (अ र  र. . स या नव हजार 
वीस फ ) या दराने दनांक ०९/०४/२०१६ ते दनांक ०८/०४/२०१७ या १ वष 
कालावधीचे कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

( द. १४/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५)   अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांचे तफ ो.बी.जी. बराजदार व ो.एस.एन.सपाली यांनी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी मशानभूमीत पयावरणपूरक गॅस 
शवदा हनी बस वणे या कामा बाबतचा त  आिथक व तां क स ला देणेसाठ  
अंदाजप क य दरा या १%+सेवाकर एवढ  स लागार फ  र. .१,३६,८००/- (अ र  र. . 
एक लाख छ ीस हजार आठशे फ )  मा.संचालक, अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांस 
अगावु अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.१४/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .६)    मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १६ दनांक २६/०५/२०१७  
नुसार संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम महाराज पुतळया मागील 
महानगरपािलकेची यायामशाळा हनुमान पोटस ्  अकॅॅडमी, हनुमान हे थ लब, मोरे 
व ती, साई मं दरामागे िचखली पुणे ४१२ ४११ र ज टर नं.महारा  १९६१/२०११ पुणे यांना 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द. १४/०६/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .७)   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .7 अ वये  फ 

े ीय कायालय अंतगत िचखली गावठाण येथे न याने बांधणेत येणा-या मनपा शाळेचे 
व ुतीकरण करणेकामी (वाढ व मजले बांधकाम) मे.अथव इले कल स हसेस  
िन.र. .37,34,093/- (अ र  र. . सदतीस लाख चौतीस हजार या णव फ ) पे ा 
11.23% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७५/०१/२०१६-१७ मधील काम .१  अ वये, 
भाग .६ मधील से टर .४ मधील मोकळया जागेवर उ ान वकिसत करणकेामी 

मे.एस एस साठे  िनवीदा र. .१,४५,१५,४२९/-(अ र  र. .एक कोट , पंचेचाळ स  लाख 
पंधरा हजार, चारशे एकोणतीस फ ) पे ा १६.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,२७,२६,४०२/- पयत काम क न घेणसे 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 
बंधणकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६४/०६/२०१६-१७ मधील काम .५  अ वये, 

भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील जोग महाराज उ ानाचे नूतनीकरण करणेकामी (भाग-
२)  मे.संक प ्    इ ा चर  िनवीदा र. .१,८५,००,६४४/- (अ र  र. .एक कोट , 

पं याऐंशी लाख, सहाशे च वेचाळ स फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडून   िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,६३,१७,५६८/- 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 बंधणकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१०)   ब े ीय कायालया या काय े ातील टॉम वॉटर चबस  साफसफाई क न गाळाची वाहतूक 

करणेकामी   मे. ी जग नाथ म हला  वयं. सेवा सह. सं था मया. यांनी दलेला कमी दर 
हणजेच अंदाजप क य र कम .९,५८,४१०/- (अ र  र. . नऊ लाख अ ठाव न हजार 

चारशे दहा फ ) या रकमेपे ा ४७.३४% कमी माणे र. .५,०४,६७०/- इतका दर सवात 
लघु म अस याने यांना कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय .११)  रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष  माणे सन २०१६-१७ म ये रा ीय प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम २९ जानेवार  २०१७ रोजी राब व यात आली. सदर मो हम 
कामकाजासाठ  बुथ दवशी म.न.पा.ची वाहने उपल ध नस याने वाहने भाडयाने घेणेकामी 
वै कय वभागाकड ल ‘शास कय योजनांची अंमलबजावणी’या लेखािशषामधुन वै कय 
संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे र. .८८,५००/- (अ र  र. . 
अ याऐंशी हजार पाचशे फ ) अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले आहेत या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

  
वषय .१२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ ांित 

योित सा व ीबाई फुले णालयाची देखभाल दु ती करणकेामी (सन २०१६-१७ साठ ) 
मे. आ द य एंटर ायझेस िन.र. .४६,६७,६८०/-  (अ र  र. .शेहचाळ स लाख सदुस  
हजार सहाशे ऐंशी फ ) पे ा १६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने 

र. .४१,११,९९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
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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 बंधणकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१३)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .21/2016/2017 मधील अ. .3 अ वये फ 

े ीय कायालय अंतगत साने चौक ते िचखली गावठाण र ता दुभाजकाम ये दवाब ीची 
सोय करणेकामी २०१६-१७ मे.एन एस इले कल कॉप रेशन िन.र. .46,68,214/- (अ र  
र. . शेहचाळ स लाख अडोस  हजार दोनशे चौदा फ ) पे ा 16.52 % कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा 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 बंधणकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१४)   मनपा या मा यिमक व ालयाम ये चालु शै णक वष सन २०१६-१७ कर ता बंद  अव थेत 
असले या केयानची वा षक देखभाल व दु ती तसेच अदययावत अ यास म उपल ध 
करणे आव यक अस याने िश ण मंडळ कायालयाकडे ा  झाले या दरांम ये मे. लोबल 
ए युकेशन ऍ ड टे नॉलॉजी सो युश स, पुणे ४६  यांची . .२९,८२५/- वा षक ित शाळा 
खच व अ यास म लोड करणेकामी . .२२,१५५/- वा षक ित शाळा खच अशी सवात 
कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. यानुसार मनपाचे १८ मा यिमक व ालयांसाठ  
र. .५१,९८०/- माणे एकूण र. .९,३५,६४०/- इतका वा षक खच येणार आहे. तर  
मनपा या १८ मा यिमक व ालयामधील केयानची वा षक देखभाल व दु ती तसेच 
अदययावत अ यास म उपल ध करणेकामी येणा-या र. .९,३५,६४०/- या खचास अथवा 

य  येणा-या खचास तसेच संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व पुरवठा आदेश िनगत 
कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.                          

वषय .१५)   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/०८/२०१६-१७ अ वये दादा दाद   उ ान 
देखभाल संर ण करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया   या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ९,७०,५६०/- 
(अ र  र. . नऊ लाख स र हजार पाचशे साठ फ ) पे ा ३६.००% ट के कमी दराने 
वकृत करणेत आली असुन कामाचा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
 
वषय .१६)   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/११/२०१६-१७ अ वये रामबाग उ ान 

उ ान  देखभाल संर ण करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी वंयरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया. या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये 
६,४७,०४०/-(अ र  र. . सहा लाख स ेचाळ स हजार चाळ स फ ) पे ा २९.५०% ट के 
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कमी दराने वकृत करणेत आली असुन कामाचा आदेश िनगत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .१७)  सन 2016 - 17 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या नवीन कामास पुरेशी तरतूद 

नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता आली नाह . स थतीत सन 
२०१५-१६ क रता जल े  .ड/9 ते 15 पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  
ठेकेदार  प तीने मजुर पुर वणे या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध नाह , 

यामुळे सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 
य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 1-2 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे 

पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत 
काम पुढे चालु ठेवण ेआव यक आहे.सदर कामाची िन वदा र कम .48,81,528/- इतक  
असून सदर काम चालु ठेवणेक रता वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदर कामाला 
मा.महापािलका सभा ठराव .663 द.06/04/2015 अ वये र. .70,00,000/- इतक  शासक य 

मा यता आहे. सदर कामास ३ म हनेची मुदतवाढ घेत यास येणा-या वाढ व खचाची 
र कम ( .6,51,335 ित म हना X  3 म हने =19,54,005/-) .19,54,005/- इतक  येत आहे  

व यानुसार होणा-या एकूण खचाची र कम .65,13,350/- इतक  होत आहे. नवीन 
कामाची िन वदा या पुण होईपयत या कालावधीम ये ठेकेदार यांचेमाफत तुत 
कामातुन मजुर कमचार  पुर वणे यो य व सोयीचे वाटते.  सदर ठेकेदार यांचा तुत 
कामाचा पुवानुभव ल ात घेता वषयां कत वाढ व काम मे. समीप स हसेस यांचेमाफत 
क न घेणे सोयीचे वाटते. तसेच ठेकेदार यांचा वकृत िन वदा दर 6.60% कमी याचा 
वचार करता संबंिधत काम या ठेकेदारामाफत केले असता, मनपाचे आिथक हताचे होईल, 

असे मत आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या नवीन कामाची िन वदा या या 
वभागामाफत अ ाप अंितम न झा याने कामाची आव यकता व मह व ल ात घेवून 
मे.समीप स हसेस यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात यावे असे मत आहे. या 
वभागामाफत नवीन ठेकेदार िनयु  होईपयत ३ म हने हणजेच द.31/07/2017 पयत 
मुदतवाढ िमळणेस व यासाठ  मुळ िन वदा र कम .48,81,528/- या अिधक येणा-या 
वाढ व र. .19,54,005/- अशी एकूण र कम .65,13,350/- चे खचास मा यता िमळणेस 
तसेच यापुव  वषयां कत कामाचे िन वदा र कम .48,81,528/- या र कमेस  मा. थायी 
सिमती ठराव .15125, द.11/2/2016 अ वये मंजूर  िमळाली आहे व आता सुधा रत 

र कम .65,13,350/- (मुळ िन वदा र कम .48,81,528/- + वाढ व र कम .19,54,005/-) 

यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
  
वषय .१८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७८/१/२०१६-१७ भाग .१५ आकुड  द वाड  

मधील व. मधुकर आ णा पवळे पुत या या प रसराचे सुशोिभकरण करणेकामी 
M/s.H.C.Lunkad िन.र. .४५,७५,५५५/- (अ र  र. .पं चेचाळ स लाख पं याह र हजार 
पाचशे पं चाव न फ ) पे ा १२.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .४२,०३,७९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

 
वषय .१९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७८/२/२०१६-१७ भाग .१९ वा हेकरवाड  पेठ 

.२९ प रसर वकिसत करणेकामी M/s.H.M.Construction िन.र. .३५,०१,३९७/-(अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे स या णव फ ) पे ा ११.१२% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .३२,६७,६४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०)  नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  करसंकलन वभागामाफत िमळकतकर १००% वसुली करणेकामी, मो या थकबाक दारांकडे 

िमळकतकर वसुलीचा पाठपुरावा करण,े िमळकतधारकांशी संपक साधण,े २०१७-२०१८ ची 
सवलत योजना जा तीत जा त िमळकतधारकांपयत पोहोच वणेकामी इ याद  क रता मा. 
थायी सिमतीची मा यता िमळालेचे दनांकापासून ते माहे ३० जून २०१७ पयत वभागीय 

करसंकलन कायालयांतील मे.BSNL व मे.IDEA यांचे दूर वनी व FCT ना मोबाईल डायिलंग 
सु वधा देणे आव यक असून यापोट  येणा-या संपूण खचाचे बील अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल गॅस 
लांटचे Anest Iwata कंपनीचे ०४ नग Air Compressors ची दु ती करणॆकामी ई-िन वदा 
सुचना .०१/२०१६-१७ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  
िन वदाधारकांपैक  एकमेव पा   िन वदाधारक व Anest Iwata कंपनीचे अिधकृत वतरक 
मे.साईसमथ मेड कल & स जकल, पुण ेयांनी सादर केलेला दर र. .१,०७,०००/- ती नग 
हा अंदाजप क य दरापे ा ०.१४% ने कमी अस यामुळे वकृत करणेत आलेला असुन 
यांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस यामुळे यशवंतराव 

च हाण मृती णा या या स ल गॅस लांटचे Anest Iwata कंपनीचे ०४ नग Air 

Compressors ची दु ती  Anest Iwata कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.साईसमथ मेड कल & 

स जकल, पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेला दर र. .१,०७,०००/- ती नग(सव करांसह) 
माणे करारनामा करणेस तसेच सदर कॉ ेससची दु ती करणेकामी होणारा खच एकूण 

र. .४,२८,०००/- (अ र  र. .चार लाख अ ठावीस हजार फ ) चे अवलोकन करणे.  
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वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/१-२०१६-१७ बीआरट एस र यावर 

ठक ठकाणी Toilet–Urinal Block बांधणेकामी मे. एनड ए लँ ट क िन.र. .३७,७१,२३३/- 
(अ र  र. . सदोतीस लाख ए काह र हजार दोनशे तेहतीस फ ) पे ा १.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,८०,९९५/- 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 राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .27/2016-17 मधील अ. .2 अ वये मंुबई 
पुणे र यावर ल िनगड  ते दापोड  पयतचे वाहतूक िनयं क द यांचे णालीत सुधारणा 
करणेकामी (वाहतूक िनयं त होऊन अपघाताचे माण कमी होईल) मे.जे.पी. ॉ फक 
अँटोमेशन ा. िल. िन.र. .1,40,05,124/-  (अ र  र. . एक कोट  चाळ स लाख पाच 
हजार एकशे चौवीस फ ) पे ा 1.20% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२ २०१७-२०१८ अ वये फ े ीय कायालया या 
काय े ातील ॉम वॉटर चबस सफाई करणे व िनघणारा गाळ कचरा व राडारोडा, झाडे-
झुडपे इ.वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पसरवून देणेकामी 
मे.आ णासाहेब मगर वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. िन वदा  र. .५,३७,७८६/-
(अ र  र. . पाच लाख सदोतीस हजार सातशे शहाऐंशी फ ) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप कय दरा पे ा ३८.६०% कमी ठेकेदाराकडून र. .३,३०,०००/- या माणे 
ठेकेदारबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने यांचे अवलोकन 

करण.े 

वषय .२६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .27/2016-17 मधील अ. .1 अ वये मंुबई 
पुणे र यावर ल बीआरट स मागावर ल मु य चौकातील वाहतूक िनयं क द या या 
णालीत सुधारणा करणे अंतगत सव बीआरट स कॉर डॉर कर ता या िस नल यं णेकर ता 

स लागार नेमणकू कामी मे. लोबल ॅ फक सो युश स  िन.र. .65,00,000/- (अ र  र. . 
पास  लाख फ ) पे ा 1.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) मनपा या ड े य कायालयाचे काय े ातील भाग .४३ ते ४८, ५४ ते ५७ मधील 
ॉम वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणेकामी िन.नो. .२/२०१७-१८ 

िन वदा र. .१४,३२,८५४/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले होते. 
सदरची िन वदा द.२२/०५/२०१७ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदे या अनुषंगाने 
मे. ी संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांनी अंदाजप क य र. .१४,३२,८५४/- (अ र  
र. .चौदा लाख ब ीस हजार आठशे चौप न फ ) पे ा ०९.५०% कमी ने हणजेच 
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र. .१२,९६,७३३/- या खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/1/2016-17 अ वये भाग .५९ मधील 
सुतीगृहचे नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.साईराज 

क शन िन.र. .14,00,551/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे ए काव न फ ) 
पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .13,23,521/-  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 राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२९)   तावात नमूद बाबींचा वचार करता मनपा या १८ मा यिमक व ालयातील इ.८ वी ते १० 
वीचे अंदाजे ७८९० व ा याना कंवा सन २०१७-१८ या शै णक वषातील य  हजर 
व ाथ  सं येनुसार उपरो  शै णक सा ह य िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने 
िन वदाधारक मे.कौस या प लकेशन, बबवेवाड ,पुण-े३७ यांचेकडून खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या अंदा जत र. .२५,५६,०००/- या खचास अथवा य  येणाया खचास 
तसेच संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व पुरवठा आदेश देणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .३०)  औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  यांचेकड ल तावात नमूद कमचा-यांना मे.उ च 
यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च 
यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार 
द.२९/०५/२०१७ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून दनांक ३०/०५/२०१७ ते २९/११/२०१७ 
पयत सहा म हने कालावधीकर ता क रता हंगामी िनयु  देणबेाबत वचार करणे.   

                                                                        
        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१०४१/२०१७  
दनांक - ०९/०६/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


