
 1 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८१६/२०१४ 

दनांक -  ०३/०४/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक - ०९/०४/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

०९/०४/२०१४ 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 - १०९ 
 

दनांक - ०९/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०९/०४/२०१४ 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 ०१/०४/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - १०८) सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .६ मोशी येथे से टर . ४, ६, ९, १० येथील र याचे डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२८,०१,०२६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
स वीस) पे ा २४.६०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,१७,५७२/- 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 ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१२ अ वये, भाग .३ िचखली मधील बगव ती व बागडेव ती, पाट लनगर 
येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.आजवानी 
इ ा चर ा.िल.(िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे) पे ा ३.३३% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३५,५४,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
ि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 ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  

वषय मांक-३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६४९ द.१६/०१/२०१४ नुसार, ी.गौड फु ल 
भगतिसंग, सहा यक भांडारपाल यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर 
करणेबाबत. 

 ( दनांक ९/४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.यशाक असोिसए स (िन.र. .४८,९८,८४४/- (अ र  र. .आ ठेचाळ स लाख 
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अ या नव हजार आठशे च वेचाळ स) पे ा २८.५६% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  
िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,७४,७२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) ी.डॉ. राज  ह रभाऊ कांबळे यांची १ दवस सेवा खं डत क न पु हा द. 
०७/०२/२०१४ पासुन सहा म हने कालावधी अथवा शासन मंजुर पदावर यो य अशा 
उमेदवाराची र तसर नेमणुक कर यात येईपयत यापैक  जे अगोदर असेल या 
पयत या कालावधीसाठ  दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. . पंचवीस हजार फ ) 
एक त मानधनावर मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ बाब .१ अ वये, ब 
भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालीकामी मेु .मधुकर पवळे 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था (िन वदा र. .९,३४,०२०/- [अ र  र. .नऊ लाख 

चौतीस हजार वीस] पे ा ३०.००% कमी) (३ वष) यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 
तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखा याकर ता आव यक लागणा-या ऑ सजन 
सेट पुण व ने युलायझर खरेद कामी मे.महेश स जकल अँ ड फामा युट कलस ्
यांचेकडून ई-िन वदा णाली दारा ा  लघु म दरानुसार हणजेच िन वदेतील 
आयटेम .१ कर ता र. .८,४९९/- माणे ४२ नग ऑ सजन सेटकर ता 
र. .३,५६,९५८/-  व  आयटेम .२ कर ता र. .१,१३९/- माणे ४२ नग 
ने युलापझर कर ता र. .४७,८३८/- असा एकूण र. .४,०४,७९६/- माणे खरेद  
कर यास व करारनामा कालावधीत मागणी ा  झा यास ा  लघु म दरानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .११ 
अ वये, जल े  .७ मधील भाग .७ च-होली येथील स ह नं.३०१ ते १३३ 
मधील २४ मी. व ३० मी. द ंचा र या या कडेने व इतर ठकाणी ड  आय 
जल वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. .१,४९,३७,८२८/- 
[अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख सदोतीस हजार आठशे अ ठावीस] पे ा 
८.२०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१ 
अ वये, क भागातील जल े  .७ मधील च-होली मधील मनपाचे ता यात आलेले 
र याचेकडेने ड  आय जल वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
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(िन.र. .१,७७,३५,९७३/- [अ र  र. .एक कोट  स याह र लाख प तीस हजार 
नऊशे याह र] पे ा ८.२०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये पद यु र अ यास मासाठ  दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पाची (हंगामी ) ६ म हने क रता पदे भरणेकामी वशेष 
रोटेशन ारे दले या जा हरात िस द ची बले अदायगीकामी सादर केलेली बले  १) 
दै.महारा  टाई स र. . १,३५,३६०/-, २) दै.लोकमत र. .२०,७३६/-, ३) दै.लोकस ा 
र. . ९२,८८०/- इतके जा हरात बल अदा करणेस येणा-या खचास तसेच सदरचे 
बल मा हती व जनसंपक वभागाकड ल “ िस  ”या लेखािशषातून खच  टाकणेस 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड म ये वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील 
पाईप लाईन िश ट करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .५६,०४,१२४/- [अ र  र. .छप न लाख चार हजार एकशे चो वस] पे ा 
२२.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड गावठाण येथे रोहनतरंग सोसायट  ते सायकर व ती 
प रसरात न याने वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख दोन 
हजार शेहेचाळ स] पे ा २२.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .४ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड सदगु  कॉलनी, सुदशन कॉलनी व आदश कॉलनी 
भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख दोन हजार शेहेचाळ स] पे ा 
२४.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ 
अ वये, जवळकरनगर येथे न याने वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील 
पाईपलाईन िश ट करणे व न वन पाईपनलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .३५,०१,१४७/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे स ेचाळ स] पे ा 
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९.१०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० 
अ वये, जल े  . म ये उव रत ठकाणी ११, पाणीपुरव यासाठ  ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. .४६,४९,९९१/- [अ र  र. . 
शेहेचाळ स लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए या नव] पे ा ९.१०% कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, जल े  .ड/१२, पंपळेगुरव नवीन स.नं.७१ टाक व न वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .४९,००,११२/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख एकशे बारा] पे ा ९.१०% 

कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० 
अ वये, जल े  .ड/१, वाकड येथील स.नं.११२ अ रा शाळा व भगवाननगर 
प रसरात न याने वकिसत होणा-या ड .पी.रोड म ये पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख दोन 
हजार शेहेचाळ स] पे ा १४.१२% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मा. थायी सिमती सभा ठराव .५७५६, द.२८/०१/२०१४ नुसार, ीमती गौड िनशा 
फु ल, वॉड आया यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) 17th National Conference on e-Governance at Kochi, Keralaयेथे द.३० व 
३१ जानेवार  २०१४ या कालावधीत कायशाळेसाठ  महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून 
ी.िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकार  यांना को ची (केरळ)येथे एक दवस अगोदर 
वासासाठ  द.२९/०१/२०१४ ते द.३१/०१/२०१४ या काला वधीत पुणे ते कोची 

र. .६,२३५/- व कोची ते पुणे र. .६,२८०/- असे एकूण र. .१२,५१५/- (अ र  र. . 
बारा हजार पाचशे पंधरा फ ) यांनी वतः खच केले अस याने यांना अदा 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  
वषय मांक-२०) ‘सारथी’ हे पलाईन कर ता Mobile App for Windows and Black Berry operating 

platform (Marathi) मोबाईल बेस सॉ टवेअर तयार करणेकामीचे र. .1,90,800/- 
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(अ र  र. .एक लाख न वद हजार आठशे) इत या खचाचे कामकाज M/S Tech 9 
Services, Chinchwad, Pune 33यांचे माफत तातड चीबाब हणुन महानगरपािलका 
वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१३ रोजी वकिसत क न याचे उदघाटन करणेत 
आलेले असून सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२१) मनपाचे वै क य वभागाकड ल मागणीनुसार मनपाचे वै क य वभागास आव यक 
सा ह य छपाई करणेकामी मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन र. . ९,००,१९५/- 
व मे आिशष एंटर ायजेस यांचेकडुन र. . ३७,६७४/- असे एकुण र. . ९,३७,८६९/- 
(अ र  र. .नऊ लाख सदोतीस हजार आठशे आठशे एकोणस र) चे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .४६ नढेनगर काळेवाड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली.पुणे (िन.र. .३५,०१,३२७/- (अ र  र. . 
प तीस लाख एक हजार तीनशे स ावीस) पे ा ३.२० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,५८,७४९/- 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 ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) 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 ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक कॅनन मेक कं.चे टोनर यं णा खरेद  कामी 
ई-िन-स.ु .४३/०१/२०१३-१४ अ वये लघु म िन वदाकार मे.पावरटेक िस ट म,   
पुणे-१७. यांना आव यक (Canon-TonnerNo-3500b001(328)Black) खरेद कामी 
ती नग र. .३,८७०/- माणे ३०० नगांचे एकूण र. .११,६१,०००/- (अ र  र. . 

अकरा लाख एकस  हजार) दर वकृत क न, करारनामा करणेस व याकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मशानभुमी/दफनभुमीचे ठकाणी व छता व 
सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै क य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स 
.१२/२०१२-१३ मिधल अट .११ नुसार सामा जक/धमदाय सं थांचे करणेत 

आले या नेमणुक नुसार पंपर  िचंचवड मु लम वेलफेअर अँड क तान ईदगाह 
किमट , व ठलनगर, नेह नगर यांनी मौजे दापोड , आर ण .३/४ येिथल न याने 
सु  करणेत आले या मु लम दफनभुमीसाठ  काळजीवाहक नेमुन तेिथल व छता 
व सुर ा ठेव याची तयार  दश वली अस याने याकामी यांची आदेशाचे तारखेपासून 
दनांक १९/५/२०१६ अखेर ती काळजीवाहक ८ तासांसाठ  र. .७,०७९/- इतके 
मािसक दराने ३ काळजीवाहक व १ सफाई कामगार असे एकूण ४ कामगार नेमणेस, 

याकामी यांचेशी करारनामा करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ०९/०४/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) 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. 

 

वषय मांक-२७) ी. वीण व ठल लडकत पद कायकार  अिभयंता, जलशु द करण क , पाणीपुरवठा 
यांना द.८/०१/१४ रोजी हैदराबाद येथे वमानाने वखचाने केलेला वास खच  र. . 
१३,८९०/- (अ र  र. .तेरा हजार आठशे न वद) यांना  अदा करणेस आदेश मांक 
जशुके/पाप/ुआ था२/का व/    /१४, दनांक    /०३/१४ अ वये मा यता दलेली आहे. 
तसेच सदरचा खच जलशु द करण क  से.२३ पाणीपुरवठा वभागकड ल “ वासभ ा” 
या लेखािशषाकतून खच  टाक यास मा यता दलेली अस याने सदर खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .१ अ वये, 
. .३६ लांडेवाड  मधील तरांगग या लोकसं येसाठ  संडास मुता-या बांधणेकामी 

मे.ड .ड .क शन (िन.र. .७,००,०१७/- [अ र  र. .सात लाख सतरा] पे ा -
२६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .३ अ वये, 
. .३५ म ये बचस व दशादशक फलक बस वणे व थाप य वषयक कामकाज 

कामे करणेकामी मे.के.कमलेश (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी] पे ा -४१.०६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .६३ म ये जवळकर िनवास जवळ ल पर सरात पे ह ंग लॉक व करकोळ 

द तीची कामे करणेकामी मेु .पांडूरंग इंटर ायजेस (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  
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र. . सात लाख प नास हजार] पे ा -४०.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .७ अ वये, 
भाग .३५ म ये मनपा शाळेची करकोळ द ती कामे करणेकामी मेु .सकाळे 

असो. (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -४१.००% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .३१ दघी मधील ता यात येणा-या आर णास िसमािभंत बांधणेकामी 

मे.एस.बी.सवई (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा       
-२५.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .३३ गवळ नगर थाप य वषयक कामाची द ती करणे व बचस खु या ु

पुर वणेकामी मे.सकाळे असो. (िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
चौस ] पे ा -४१.४१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .३२ सँड वक कॉलनी म ये रोड फिनचर वषयक कामे करणेकामी मे.पांडूरंग 

इंटर ायजेस (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. . सात लाख प नास हजार] पे ा      
-३६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३/१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .३७ म.फुलेनगर मधील ट  लॉक व इ. ठकाणी खराब झालेले र ते 

हॉटिम स प दतीने द त करणेकामी मेु .सी.एल.इं जिनर ंग (िन.र. .७,४९,९५६/- 
[अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे छप न] पे ा -३५.३५०% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .५ अ वये, 
. .३५ म ये े नेज पाणीपुरवठा चर खड मु म क न बीबीएम करणेकामी 

मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा -४१.५१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१५/२०१२/१३ मधील अ. .८ 
अ वये, वॉड .६९ व ३१ येिथल यापार  गाळे यांसाठ  वायर ंगचे काम करणेकामी 
मे.शादल इं जिनअ रंग ु (िन.र. .१४,२४,०९२/- [अ र  र. .चौदा लाख चो वस हजार 
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या नव] पे ा २२.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) नािशक फ़ाटा ते वाकड र यावर बीआरट एस साठ  Dedicated Lane बांधणेचे 
िन वदा नोट स मांक-३०/४/२०१३-१४ चे थम लघु म िन वदा धारक 
मे.बी.के.खोसे असून यांचा लघु म दर कमी क न दलेला १.९१% जा त असा आहे 
व वषयप ात अ. .१ या समोर तोच दर नमूद कर यात आलेला आहे व ताव 
सु ा मे.बी.के.खोसे यांचे नावे मंजूर झालेला आहे. तर  उपरो  वषयप ा माणे 
मा. थायी सिमती ठराव मांक ६२९८ दनांक २६/२/२०१४ म ये मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा (इं) िल. यांचे ऎवजी मे.बी.के.खोसे यांचे नावे द ती करणेु स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३९) मनपाचे सव वभागांकड ल न यांचे कॅिनंग क नजतन करणेसाठ  टोअरेज व 

आव यक संगणक यं णा खरेद  कामी ई-िन-स.ु .३४/२०१३-१४ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.फॅ सी कॉ पुटस आ ण पे रफेर सयांना आव यक STORAGE व 
संगणक यं णा खरेद कामी खालील माणे खच अपे ीत आहे. 

 
 

अ.  सा ह  याचे वणन नग 
लघू म ती 
नग दर 

एकूण र. . 

1 SAN STORAGE ०२ 
५१,७३,८९०/- 

 
१,०३,४७,७८०/- 

२ Server & Network Monitoring ०१ ९,९०,०००/- ९,९०,०००/- 
३ Existing Fc Switch expansion 

ports & license ०१ ३,५०,०००/- ३,५०,०००/- 
४ Rack ०१ ३१,०००/- ३१,०००/- 
५ Tape Cartridge (set) २० २२,५००/- ४,५०,०००/- 

६ 
System Administrator 

(manpower for 3 years) 
०१ १०,००,०००/- १०,००,०००/- 

                    एकूण र. .   १,३१,६८,७८०/- 

वर ल त यात नमुद केले माणे STORAGE व संगणक यं णा मे.फॅ सी 
कॉ पुटस आ ण पे रफेर स, यांचेकडून खरेद कामी एकूण र. .१,३१,६८,७८०/- (अ र  
र. .एक कोट  एकतीस लाख अडुस  हजार सातशे ऐंशी) चे खचास मा यता व 
यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय मांक-४०) मनपाचे व वध वभागातील अिधकार  व कमचार  यांना एकूण २१०० आय-ड  
नुतनीकरण करणेकामी व थािनक सं था कर (LBT) अ लकेशन कर ता िस यु रट  
सॉकेट लेअर (SSL) खरेद  कर ता ई-िन वदा .४३/२०१३-१४ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.टेक ९ स ह सेस यांना आव यक २१०० आय-ड  नुतनीकरण 
करणेकामी व थािनक सं था कर(LBT)अ लकेशन कर ता िस यु रट  सॉकेट 
लेअर(SSL) खरेद  करणेकामी एकूण २ बाबी  सा ह याचे दर एकूण र. .६,९४,३५९/- 
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(अ र  र. . सहा लाख चौ-या नव हजार तीनशे एकोणसाठ) दर वीकृत 
क न,करारनामा करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-४१) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ बाब .२ अ वये, मनपा या 
उ ानात पाणीपुरवठा करणेकामी न वन बोअरवेल घेणेकामी मे.जीवनधारा युबवेल 
कंपनी (िन वदा र. .९,९९,१९२/- [अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार एकशे 
या नव] पे ा +२.००% जा त) या कामासाठ  १ वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी  येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-४२) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/१/६/२०१३/१४ 
मधील अ. .४ अ वये, प.ंिचं.मनपातील मैलाशु द करण क ासाठ  लो रन टनर 
पुर वणेकामी मे.जी.एस.कमश यल कॉप रेशन (िन.र. .१३,८२,४००/- [अ र  र. .तेरा 
लाख याऐंशी हजार चारशे] पे ा -६.३१%कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स 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/८१६/२०१४ 

दनांक - ०३/०४/२०१४ 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


