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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/८५३/२०१६ 
दनांक – ०८/०९/२०१६ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १४/०९/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१४/०९/२०१६ रोजी दुपार २.३० 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 रहाव,े 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 – २४१ 
 

दनांक - १४/०९/२०१६                       वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

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

१४/०९/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

  अ)  दनांक ३०/८/२०१६ व ०२/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का   
                मांक २३९) चा सभावृ ांत कायम करण.े  

आ) दनांक ०६/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४०) चा   
    सभावृतांत कायम करण.े  
 

वषय .१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/68 /2016-17 अ वये िचंचवड   
मैलाशु द करण क ाअतगत भाग . ८ व ानगर मधील व ानगर, द नगर, 
रामनगर (भाग) झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका टाकणे व इतर 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S. VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. .29,99,995/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Five Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 28,32,475/- 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 यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
             ( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 

 
वषय .२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/15 /2016-17 अ वये िचंचवड व 

आकुड  मैलाशु द करण क ा अतगत भाग .१० अजंठानगर मधील  अजंठानगर, 

आंबे करनगर, दुगानगर, शरदनगर झोपडप ट  प रसराम य े जलिन:सारण निलका 
टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,987/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Eighty Seven Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने र कम पये 35,40,587/- पयत काम क न घेणेसतसेच 
ि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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
         ( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 

 
वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/41/2016-17 अ वय े िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२७ मोरवाड  पर सरा मधील मोरवाड , 

इंद रानगर,  अ णासाहेब मगर नगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका 
 टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. . 44,99,992/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Two Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 42,48,712/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
         ( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 

 
वषय .४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/52/2016-17 अ वय े िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग . २५ िचंचवड टेशन प रसरामधील आनंदनगर, 
साईबाबानगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका  टाकणे व इतर 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. . 8249997/- (Rupees Eighty Two Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) पे ा 5.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 8229372/- 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 यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
         ( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 

 
वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड . ४९, 

५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड ं . ५८, ५९ व ६० 
मधील  म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व   
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संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहनचालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द 
क न ८ म हने कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.सदरची िन वदा 
कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व 
भ े या पोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदा धारकांना सेवाशु क हणून 
१०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 
र. .९५,८१,२६८/- + सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा 
िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार म.े ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ४३.८३% कमी दरान ेर. .४,२०,०००/- 
व एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी दराने िन वदा सादर केली होती. सदरचे दर 

लघु म अस याने यांची पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” व "क" े ीय 
कायालयातील ०७ वाडातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद 
केले माणे कामगार उपल ध करणे या कामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार 
हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला आहे मनपा या ०६ े ीय 

कायालयांतगत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाम ये सारखेपणा 
येणे आव यक अस यान,े माहे जुल-ै२०१६ म ये मुदत संपणा-या े ीय 
कायालयांतगत कामासाठ  दनांक ३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस द. 
२१/१२/२०१५ चे सभावृ ांतास मा यता दली आहे. यानुसार दनांक ०२/०१/२०१७ 
अखेर मुदतवाढ कामाचे आदेश देणे व याकामी कमान वेतन दराने येणा-या अंदाजे 
र. .६६,४८,६००/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .६)  फ े य कायालय अंतगत व ुत मु यालयाकड ल चाल/ूपूण कामांना तरतूद अपुर  
अस याने सदर कामांना लागणार  तरतूद फ े य व ुत मु यालयाकड ल 
कामावर ल उपल ध तरतुद तून वग करण करणे आव यक आहे तर  तरतुद 
वग करणाची तातड ची आव यकता वचारात घेता र कम पये ३५,१३,०००/- (अ र  
र. . प तीस लाख तेरा हजार फ ) इतक  तरतूद तावात नमूद प  'अ' माणे 
वग करणास मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .७)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/63-2015-16 मधील 
अ. .63 अ वये भाग .३१, दघी मधील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई साठ  
मशीनर  पुर वणे कामी म.ेिशवम एंटर ायजेस िन वदा र कम .700280/-     
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(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 32.32% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

( दनांक १४/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 

वषय .८)  मनपा णालयाक रता आव यक असणारे ईसीजी मशीन खरेद कामी  िस द करणेत 
आले या  ई- िन वदे माणे म.े Life plus healthcare pvt ltd या कंपनीचे अिधकृत 
व े ते म.े महाल मी ड युटस यांनी सादर केलेल े लघु म दर  र  २५,८१०/- 
साठ   िन वदा अट  १० नुसार थम वष गॅरंट /वॉरंट  व पुढ ल ३ वषाक रता वाष क 
देखभाल व दु तीकामी १% एएमसी अिधक Tri party contractकरारनामा क न व 
अनामत र कम घेऊन येणारे र  ४,३८,७७०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .९)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मह वा या व वध वभागाक रता उदा. लेखा, 
वायसीएम णालय, रा.गांधी जवनदायनी योजना, भांडार इ. क रता डाटा बॅकअप 
घे याची आव यकता असते. याक रता बॅकअप सॉ टवेअरची गरज आहे. याक रता 
०४ नग बॅकअप सॉ टवेअर खरेद  करणे आव यक आहे.तसेच वायसीएम 

णालयातील डाटा टोअरेज साठ  वापरात येत असले या  सॅन टोअरेज क रता दोन 
नग एसपीएस काडची आव यकता आहे.सदर सा ह य खरेद कामी  अंदाजप क 

माग वल े असता र. . १,९३,६००/- एवढा खच अपे ीत होता. सा ह य खरेद  

करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने कोटेशन नोट स िस द कर यात 
आलेले होती. कोटेशन िस द  नंतर याम ये एकुण चार कोटेशन ा  झालेली 
आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता सॅन 
टोअरेज एसपीएस काड क रता म.ेगुंजन एंटर ायझेसयांचे दर र. .९०,४५०/- ित 

काड दोन नग क रता र. .१,८०,९००/- व बॅकअप सॉ टवेअर क रता म.ेआरकॉन 
कॉप . ा.िल. यांचे दर र. .३,०९९/- ित बॅकअप सॉ टवेअर लायस स चार नग 
क रता र. .१२,३९६/- असे लघु म दर ा  झालेले आहेत. यानुसार होणा-या लघु म 
दरानुसारखरेद  क रता होणार  एकूण र कम र. . १,९३,२९६/- असे ा  झालेले 
आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ०.०१५%ने कमी आले आहेत. सदर या 
दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो.यानंी मा यता दलेली आहे.सदर कामाची 
तातड क वचारात घेता करारनामा न करता थेट प दतीने संगणकाक रता बॅकअप 
सॉ टवेअर व सॅन टोअरेज क रता एसपीएस काड खरेद  करणेकामी  येणा-या 
र. .१,९३,२९६/- इत या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागाकड ल कामकाजाक रता  

iR4045 हा ंटर उपल ध कर यात आलेले आहे. सदर ंटरवर दर आठव याला 
होणा-या मा. थायी सिमती सभे या िमट ंगची काय मप ीका आ ण सभा  
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वृ ांत या ंट काढणेत येतात साधारणपणे आ ापयत iR4045 ा ंटरवर ९ लाख 

कॉपीज झाले या आहेत. ंटरचे काह  पाट ठरा वक ंट काढलेनंतर बदलण े

आव यक असते. ंटर स ह सींग केला असता याचे काह  पाट बदलणे आव यक 

अस याने आव यक सा ह याची खरेद  क न ंटरची दु ती करणे श य 

आहे.नगरसिचव वभागाक रता IR 3245,IR 4045 व IR6255 ंटर क रता टोनर NPG 

26,54,56 ची आव यकता आहे तसेच मा हती व तं ान वभागाक रता HP 1025 

Laser Printer Colour Toner ची आव यकता आहे. सदर सा ह य खरेद कामी  दरप क 
माग वले असता र. .१,९४,९११/- एवढा खच अपे ीत होता. सा ह य खरेद  करणेकामी 
मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने कोटेशन िस द कर यात आलेले होते.कोटेशन 
िस द  नंतर याम ये एकुण तीन कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन 

मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता  याम ये म.ेएस बी 
ईले ॉिन स, पुण े याचें दर सवात लघु म आलेले आहेत. यांचे दरानुसार 
र. .१,९१,९९०/- इतका खच अपे ीत आहे. यांचे दर अंदाजप क य दरा पे ा ०.१५ 
ट कयानी कमी ा  झाल े आहेत. सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  
सो.यांनी मा यता दलेली आहे.सदर कामाची तातड क वचारात घतेा करारनामा न 
करता नगरसिचव वभागातील ंटर आय आर ४०४५ दु ती करणे व टोनर खरेद  
करणेकामी येणा-या र. .१,९१,९९०/- इत या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .११)  मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/1/ -2016-17 अ वये 

भाग .२३ तानाजी नगरातील ख डे चेस को डिम स प तीने डांबर करण 
करणे  म.ेिस दे र एंटर ायजेस िन.र.  7,92,561/- पे ा 2.00% कमी या ठेकेदारांकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे  याचे अवलोकन 

करण.े  
 
वषय .१२)   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ.  1 अ वये 

भाग .४८ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व आनुषंिगक कामे 
करणे कामी म.े दग वजय इले कल िन.र. .8,99,998/- (अ र  र कम पये आठ 
लाख न या नव हजार नऊशे अ या नव फ ) पे ा 27.27%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .१३)  मनपा गणवेश देय पु ष कमचा-यांकर ता ई िन वदा सुचना मांक 17/2016-17 

अ वये गणवेश कापड खरेद कामी ा  कापड नमु यांची तां क तपासणी मा यता 
ा  मे बॉ बे टे सटाईल रसच असोिसएशन, घाटकोपर, मुंबई यांचेकडुन क न 
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घेणेकामी आले या र. .23,518/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे अठरा फ ) चे 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/66/2016-17 अ वय े भाग .११ 
यमुनानगर मधील झाडांसाठ  संर क कठडे बांधकाम करण े कामी म.े व णू वठोबा 
नरळे  िन.र. .23,10,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चोवीस फ ) 
पे ा 21% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,16,911/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस यान े       
याचे अवलोकन करण.े  

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/156/2016-17 अ वय े  भाग .१ 
तळवडे येथे करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर 
िन.र. .14,00,558/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा 29%   
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,44,116/- पयत काम क न   
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या    
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस यान े 
याचे अवलोकन करण.े  

वषय .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/96/2016-17 अ वये  भाग .६३ 
मधील कासारवाड  येथील म हला आय ट  आय इमारतीची रंगरंगोट  व थाप य 
वषयक कामे करण े  कामी म.े यंकटेश  मोहन धो े   िन.र. .1499140/- (अ र  
र. .चौदा लाख न या नव हजार एकशे चाळ स फ ) पे ा 23% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1212055/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2 6/19/2016-17अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .६३ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणे  कामी म.े यंकटेश  मोहन धो े   िन.र. .15,99,371/- (अ र  र. . पंधरा   
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लाख न या नव हजार तीनशे ए काह र फ ) पे ा 26.50% कमी या   
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1234315/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .१८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/115/2016-17 अ वय े भाग .२ 

वेणीनगर मधील ता हाणेव ती, येथील उवर त सोसाय यांमधील र यांचे     
ठकाणी खड  मु न BBM प दतीने र ते करणे कामी मे. एच.ए.भोसल े
िन.र. .1400444/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा 30.20% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1026385/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट    
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/82/2016-17 अ वय े भाग .२ 

वेणीनगर मधील सहयोगनगर येथील उवर त  सोसाय यांमधील र यांचे    
ठकाणी  खड  मु न BBM प दतीने र ते करणे  कामी म.े एच.ए. भोसल े

 िन.र. .14,00,444/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा 30.20% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,26,385/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार       
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या    
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस यान े 
याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 26/20/2016-17 अ वय े भाग .६२ 
गणेशनगर, दापोड  या भागात पे ह ंग लॉक, गटर, कॉ ं ट पे ह ंग इ. थाप य 
वषयक कामे करण ेकामी म.े िशवगंगा क शन  िन.र. .15,00,000/- (अ र  
र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 35.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,22,175/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल   
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/47/2016-17 अ वय े भाग .६२ 
फुगेवाड , कासारवाड , दापोड  भागात पावसाळ  गटर करणेकामी म.ेसुयोगराज 
क शन िन.र. .17,25,000/- (अ र  र. . सतरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा 
32.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,29,839/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या    
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस यान े 
याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६२/२०१६-१७ अ वय े भाग .८ 
व ानगर ड -१ लॉक व इतर प रसरात र याचे साईड प टयांचे खड  मु म व 
बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणकेामी मे. ीगणेश क शन 
र. .२३,२४,८३६/-(अ र  र. . तेवीस लाख चोवीस हजार आठशे छ ीस फ )   
पे ा  १४.७०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,८२,२३९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल   
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन  
करण.े 

 
वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७०/२०१६-१७ अ वय े भाग .८ 

व ानगर ड -२ लॉक म ये र याचे साईड प यान ेखड  मु म व 
बी.बी.एम.डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन र. .२३,२४,८३६/-   
(अ र  र. . तेवीस लाख चोवीस हजार आठशे छ ीस फ ) पे ा  १४.७०% कमी    
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .२०,८२,२३९/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करण े बंधनकारक राह ल या   
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/५७/२०१६-१७ अ वये भाग .   

१० मधील अंजठानगर तुळजाई व ती येथे र यांचे चरांचे ( ेनंचेस)् खड  मु म व 
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बीबीएम प ताने डांबर करण करणे करणेकामी M/S. H.A.BHOSALE िन.र. . 
९,२४,२१०/-(अ र  र. . नऊ लाख चो वस हजार दोनशे दहा फ ) पे ा १२.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,५३,९७०/-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 य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या    
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने  
याचे अवलोकन करण.े  

  
वषय .२५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/५४/२०१६-१७ अ वये भाग .  

२७ म ये दशादशक फलक, साईट प टे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. 

PRAKASH CONTRACTOR िन.र. .१७,४६,८९२/-(अ र  र. .सतरा लाख 
सेहचाळ स हजारा आठशे या नो फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन   
िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४९,०४७/-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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/३८-२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 

म ये दशादशक फलक, साईट प टे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. 

PRAKASH CONTRACTOR िन.र. .१४,००,२२७/-(अ र  र. .चौदा लाख दोनशे 
स ावीस फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  
११,९०,८९३/-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 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

     
वषय .२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/७१/२०१६-१७ अ वये भाग .  

२७ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/S. SHIVGANGA 

CONSTRUCTION िन.र. .१३,८६,८१५/-(अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार 
आठशे पंधरा फ ) पे ा २०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,६४,७७९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील   
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
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            दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर   
करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े 

  
वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड .    

४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड .५८, ५९, व  
६० मधील  म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१५-१६   
िस द क न ८ म हने कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरची 

िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना   
कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना 
सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणते आले होते. याम ये  
कामगारांचे वेतन व भ े र. .९५,८१,२६८/- + सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी 
एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  
सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार म.े ी साई 
मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या 
४३.८३% कमी दराने (र. . ४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी 
दराने िन वदा वकृत कर यात आली होती. यानुसार यांची दनांक   
२३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक क न कामाचा आदेश दे यात आला 
होता.  सदरचा कालावधी संपु ात आला आहे.  महानगरपािलके या सव ०६ े ीय 
कायालयांतगत कामात एकसारखेपणा येणेसाठ  सदर कामास दनांक २/१/२०१७ 
पयत मुदतवाढ मंजूर करणेत आली आहे.  तथापी संबंधीत ठेकेदार यांनी दनांक 
३०/०७/२०१६ चे प ा वये मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस नकार दश वला 
अस याने िन वदेतील सेकंड लोए ट संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था   
दापोड  यांचेमाफत ब व क े ीय कायालयांतगत ०७ वाडातील घरोघरचा कचरा  
गोळा करणे व संकलन क ापयत वाहतूक करणे या कामासाठ  कामगार पुर वणे    
या कामासाठ  द. २४/७/२०१६ ते द. २/१/२०१७ पयत अथवा िन वदा कायवाह  
पुण होईपयत यापैक  थम पुण होईल या कालावधीसाठ  िन वदेतील मंजूर दराने 
ठेकेदार हणून नेमणूक करणे यांचेशी करारनामा करणे व कामाचे आदेश देणे या 
कामी येणारे अंदाजे र. .६२,५०,०००/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत  

वचार करण.े 
   
वषय .२९)  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका भाग .०८ जागा ‘अ’ चे र  जागे कर ता पोट 

िनवडणूक २०१६ काय म मा.रा य िनवडणूक  आयोगाकड ल आदेश 

.रािनआ/मनपा२०१६/ . .८/का.०५ दनांक-११/०३/२०१६ अ वये जा हर केला 
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होता. या माणे द.१७/०४/२०१६ रोजी मतदान घेऊन दनांक १८/४/२०१६ रोजी 
मतमोजणी घेऊन िनवडणूक या पार पडली आहे. सदर िनवडणूक चे वेळ  

तावात नमूद केले माणे व वध कारणांसाठ   तातड चे कामकाजासाठ  य   
खच र. .2,71,955/- इतका कर यात आलेला आहे यास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े   

 
वषय .३०)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . ४८ 

अ वय े जाधववाड  प रसरात आव यकतेनुसार पाईप लाईन टाकण.ेया कामासाठ     
मे. संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .- ४२,०१,६७२/- अ र - बेचाळ स लाख  
एक हजार सहाशे बाह र फ ) पे ा ११.०० %कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ३९,२६,४६२/-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 राहून या याबरोबर   
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करण.े   

     
वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .३२   

अ वय े भाग .28 मासुळकर कॉलनी येथील उंच जलकंुभावर थाप य वषयक    
व पाणी पुरवठा वषयक व वध कामे करणे व देखभाल दु ती करणकेामी मे.  
संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम . ३५,०१,४०१/- (अ र  प तीस लाख एक   
हजार चारशे एक फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  
दराने र. .३२,७२,०५९/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे 

 
वषय .३२)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . ३० 

अ वय े कुदळवाड  स.े१३ व १६ प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणकेामी  
मे. संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम .३५,९९,४४०/- (अ र  प तीस लाख 
न यानव हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा ११.०० %कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३३,६३,६७६/-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 राहून या याबरोबर   
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 



13 
 

 
 

 
वषय .३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . ४१ 

अ वय े भाग . २८ म ये जुनी पाईप लाईन बदलून नवीन पाईप लाईन 
टाकणकेामी मे. संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .- ३५,०१,४००/- अ र -   
प तीस लाख एक हजार चारशे फ  ) पे ा ११.०० % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. . ३२,७२,०५८/-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 राहून    
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/१-२०१६-१७ भोसर  उ डाणपूलाचे 

बाजूने स हस र ते वकसीत करणे व मजबुतीकरण करणकेामी मे. ह .एम.मातेरे 

इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .१२,१३,५३,९७०/- पे ा १४.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,९५,८२,६३५/- 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 करण.े   

 
वषय .३५) मनपा या व वध यायामशाळा व वायसीएमएच वभागासाठ  आव यक मॅट व   

पडदे सा ह य खरेद कामी ई िन. स.ु . 18/2016-17 अ वये िस द क न  
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील 1.  मे पी. शेषा  
अँड कंपनी, पंपर  यांचे बाब .01, 02 व 03 साठ  र. .6,31,275/- व 2. मे टार 
फॅ ी स, िनगड  पंपर  यांचे बाब .01, 02 व 03 साठ  र. .6,31,275/- असे एकुण 
र. .12,62,550/- (अ र  र. . बारा लाख बास  हजार पाचशे प नास फ ) खचास   
व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३६) मनपाचे उ ान, व ुत, वै क य, अित मन वभाग, झोनल कायालये व आरो य 

वभागाकड ल घंटागाड  कमचा-यांना पावसाळ  साधने रेनकोट व रेनसुट यापुव चे ई 
िन वदा सुचना .12/2015-16 चे मंजुर दरानुसार मे लक  लॅ टक, मुंबई यांचेकडुन 
आव यक मागणीनसुार खरेद  कामी येणारा एकुण खच र. .10,25,060/- (अ र    
र. . दहा लाख पंच वस हजार साठ फ ) चे खचास व करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 



14 
 

 
 

वषय .३७) मनपाचे  नागरव ती वकास योजना वभागासाठ   िशलाई मशीन खरेद कामी 
ई.िन.सु. .१०/२०१६-१७  चे जाह र कटन मुदतीत व बनचुक िस द के यान े 
दै.लोकमत  यांना र. .१,५३,६००/- (अ र  र. . एक लाख ेप न हजार सहाश े फ ), 

दै.लोकस ा व दै.इं डयन ए स ेस यांना र. .२,५४,४००/- (अ र  र. . दोन लाख    
चौप न हजार चारश े फ )  या माण े बील े अदा करणकेामी येणा-या खचास मा यता   
देण ेबाबत वचार करण.े 

वषय .३८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/158/2016-17 अ वय े िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .२ वेणीनगर, हे े व ती, सहयोगनगर,   
ता हाणे व ती प रसरात जु या लाईन बदलणेकामी M/s B.K.KHOSE िन.र.  
44,99,763/-(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred 

Sixty Three Only)  पे ा 22.33% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने   
र कम पये 36,69,714/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व   
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त   
केले या बेसीकदराम 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

      
वषय .३९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/  87/2016-17 अ वय े िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग . २ हे े व ती, ता हाणे व ती िचंचेचा र ता  
येथे मु य जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/s B.K.KHOSE  
िन.र. .44,99,684/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Six 

Hundred Eighty Four Only) या पे ा 16.00% कमी ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर  
दराने र कम पय े 39,68,721/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .४०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/95/2016-17 अ वय ेअ भागातील 

. .१८ व १९ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  प दतीन े देखभाल 
दु ती करणेकामी M/s B.K.KHOSE िन.र. .28,50,000/-(Rupees Twenty Eight 

Lakh(s) Fifty Thousand Only) पे ा 19.89% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पय े 22,83,135/-पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  
मा यता देणेबाबत वचार करणे 
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.                                                           

वषय .४१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/100/2016-17 अ वय े रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१९ वा हेकरवाड , गु दारा इ. प रसरातील  
जु या व खराब झाले या जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s 

B.K.KHOSE िन.र. .29,99,986/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Eighty Six Only ) पे ा 52.50% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 24,41,239/-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 य े झालेली वाढ/घट    
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

              

वषय .४२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/130/2016-17  अ वय े च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ पीनगर तळवडे येिथल च हाण व ती व 
बाठेव ती प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S.  
ASHOK CONSTRUCTION  िन.र. .29,99,727/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Seven Hundred Twenty Seven Only)  पे ा 19.50% कमी    
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये   25,35,519/- पयत काम क न 
घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४३)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/ 141 /2016-17 अ वय ेच-होली व 

िचखली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .३ िचखली व सोनवण े व ती,   
शेलारव ती प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. 
ASHOK CONSTRUCTION  िन.र. .29,99,576/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Five Hundred Seventy Six Only) पे ा 19.50% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पय े 25,35,392 /-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

                                            

वषय .४४)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/107/2016-17 अ वय े च-होली व 
िचखली मैलाशु दकरण क ातगत भाग . १ तळवडे गावठाण व योितबा नगर 
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प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. PRAVIN 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,799/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty    
Nine Thousand Seven Hundred Ninety Nine Only)  पे ा 18.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  32,28,577/- 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 य े 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 
वषय .४५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/1/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग . १२ कै. मधुकरराव पवळे हाय कुल प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. PRAVIN  
CONSTRUCTION िन.र.  29,99,481/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety   
Nine Thousand Four Hundred Eighty One Only) पे ा 15.20% कमी या   
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .26,70,738/- 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 य े झालेली वाढ/घट  
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

           

वषय .४६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/80/2016-17  अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग . २ वेणीनगर प रसरात आव यकतेनुसार  
भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. PRAVIN CONSTRUCTION 

 िन.र. .37,49,804/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Eight 

Hundred Four Only )  पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र.  32,28,581/-  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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                         

वषय .४७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/126/2016-17 अ वय े िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .९ शाहुनगर येथील गजानन लाँ स ते नंद नी  
हॉटेल पर सरातील जलिन:सारण निलका दु त करणे व आव यकतेनुसार न याने 
भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S.PRAVIN CONSTRUCTION  िन.र. . 
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29,99,971/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred 

Seventy One Only) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .26,14,475 /- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल   
करणे बंधनकारक राह लया अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न   
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

         

वषय .४८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/39/2016-17 अ वय े भाग . २१ 
मधील उ ोगनगर झोपडप ट  व इतर प रसरात जलिनःसारण यव था सुधारणा  
कामे करण े व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. .28,00,932/-(Rupees  
Twenty Eight Lakh(s) Nine Hundred Thirty Two Only) पे ा 10.08% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पय े26,44,528/- 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 य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या    
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत    
वचार करण.े 

        

वषय .४९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/5/2016-17 अ वये िचंचवड 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२५ िचंचवड टेशन प रसरात   
आव यकतेनुसार   जलिन:सारण  वषयक कामे करणेकामी  M/S. 
VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. . 29,99,995/-(Rupees Twenty 

Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Five Only) पे ा    
5.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पय े29,92,495/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 करण.े 

 
वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या  

योगशाळा वभागा या मागणीनुसार यांचे वभागातील TB Culture System –  
Model – MGIT960 या उपकरणाचे CMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी 
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M/s.Becton Dickinson India Private Limited, Gurgaon यांनी दर कमी क न सादर 
केलेले र. .२,७८,५८७/-(अ र  र. .दोन लाख अ याह र हजार पाचश ेस याऎ ंशी 
फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. योगशाळा वभागातील TB Culture 

System – Model – MGIT960 चे CMC संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Becton 

Dickinson India Private Limited, Gurgaon यांचेकडून  िन वदा न माग वता,  
करारनामा क न थॆट प दतीने CMC करणेकामी होणारा एकूण र. .२,७८,५८७/-
(अ र  र. .दोन लाख अ याह र हजार पाचश े स याऎ ंशी फ ) चे खचास   
मा यता देणेबाबत वचार करण.ॆ 

 
वषय .५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या  

डायिलसीस वभागातील े िसनस कंपनीची नादु त डायिलसीस मशीन 

(Sr.No.4V5AYG83) या दु तीकामी आव यक पाट खरेद  करणेकामी उ पा दत 

कंपनीचे अिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation,Thane यांनी एकूण 

र. .२३,५२३/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे तेवीस फ ) चे दरप क सादर   
केले असुन सदरचे दरप क वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार डायिलसीस 

वभागातील े िसनस कंपनीचे डायिलसीस मशीन Sr.No.4V5AYG83 या 
दु तीकर ता आव यक पाट उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-

med Corporation, Thane यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता थॆट 

प दतीने यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .२३,५२३/- (अ र  र. .तेवीस  
हजार पाचशे तेवीस फ ) नुसार पाट खरेद  करणेकामी होणा-या खचाला मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  

वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678)  
ची दु ती   ( पॆअर पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Maquet 

यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीन े करणेस तसेच   
सदर Operation Table दु त करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीन े मागणी 
केले माणे १००% आगाऊ र कम र. .४,०६,४८५/- (अ र  र. . चार लाख सहा 
हजार चारशे पं याऎ ंशी फ ) देणेस व सदर दु तीसाठ   होणारा खच 
र. .४,०६,४८५/- ला मा. थायी सिमतीने ठराव .१६७२३, द.१९/०७/२०१६   
अ वये मा यता दलेली आहे.  सदर मंजुर ठरावात ऑपरेशन टेबल िस रयल नंबर 

00272 ऎवजी िस रयल नंबर 00672 हा चुक ने नमुद केला गेला असुन या ऎवजी 
00272 हा िस रयल नंबर असणे आव यक आहे. यानुसार ठराव .१६७२३, 

द.१९/०७/२०१६  म ये नमुद केलेला िस रयल नंबर 00672 या ऎवजी िस रयल  
नंबर 00272 अशी मुळ ठरावात दु ती करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     
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वषय .५३)  मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द. २१।११।२०१३ मधील नमुद कायप दतीनुसार   
व मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ द. २०।११।२०१५ मधील मा य धोरणानुसार 
मौजे रहाटणी, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. १११, ११२, ११६ ते ११८, १२० ते १२२   
सव पैक चे े ामधुन जाणारा उ र-द ण १८.०० मी. ं द वकास योजनेतील 
र याने बाधीत िमळकत धारकांना मोबदला अदा करणेकामी शासक य मोजणी 
नकाशा आव यक आहे. वर ल नमुद ठरावा माणे कायवाह  करणेकामी येणारा 
शासक य मोजणी खच, ७।१२ उतारे, िमळकत प का इ याद  अनुषांिगक बाबी    
कामी र. . ५,७८,०००/- (अ र  र कम पये पाच लाख अ याह र हजार फ )  
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

    

वषय .५४)  ी. अजय अ णासाहेब सासणे यांचे मौजे पंपळे गुरव, ता.हवेली, ज. पुण े येथील 
स.नं.८५।१ब।२।२ पैक  िमळकती या े ाची शासक य मोजणी महानगरपािलके   
कडुन क न घेणे कामी साधी मोजणी फ  र. .५५,०००।– नगर भूमापन अिधकार , 

पंपर  िचंचवड यांना अदा करणे आव यक अस याने सदर मोजणी फ  व   
अनुषांिगक खच अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .५५)  महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम २००५, महारा  सावजिनक अिभलेख 

अिधिनयम २००७ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उप वधी २००३ नूसार सव 

वभागाचे अिभलेख वग करणा माणे जतन होणे आव यक आहे. यानूसार 

महानगरपािलके या अिभलेख क ाम ये अिभलेखाचे A ,B, B1, C, D या माण ेसव 
वभागाचे वग करण कामकाज सु  आहे. सदर कामकाजाची मा हती असले या  
शासन सेवेतील ी ए.ए.शेख. सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या अिभलेखापाल 

पदावर ल नेमणूक स आदेश ं .अिभक /१/का व/ ८४/२०१६ दनांक ३१/३/२०१६ 

अ वये द.१/३/२०१६ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर 
मुदतवाढ दे यात आली होती. यांची मुदत ३१/०८/२०१६ रोजी संपु ात येत आहे. 
अिभलेख क ासाठ  अिभलेखपाल पद िनमाण कर यात आलेले नाह . तसेच  

तावात नमूद के यानुसार अिभलेख यव थापनाचे काम करावयाचे अस यान े 

मानधनावर ल नेमणूक स मुदतवाढ देणे आव यक अस यान े अिभलेख क ाचे 

कामकाजासाठ  ी ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या िनयु स दनांक 
१/९/२०१६ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- इत या या 
पूव याच एक त मानधनावर मूदतवाढ देणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

वषय .५६)  द.१२/०८/२०१६ रोजी मा. आयु  सो. यांचे समवेत मा. ी. महेश लांडग,े आमदार 
यांचेबरोबर मनपाचे अिधका-यांची बैठक झाली असून, सदर बैठक म य े भाग .   
३१ मौजे दघीम ये व िचखली येथील घरकुल योजनेमधील नागर कांना   
मनपामाफत वै कय सेवा पुर वणेकर ता कायम व पी जागा उपल ध होईपयत   
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सदर ठकाणी असले या मोक या जागेम ये कंटेनर बस वणेत येवून तेथे व दघी 
येथील मनपाचे जु या जकात ना याचे ठकाणी ता पुर या व पात सोमवार ते 

शु वार या दवशी सकाळ   ११ ते १ व दर शिनवार  सकाळ  ११ ते १२ या वेळेत   
फ  ायोिगक त वावर ओ.पी.ड . सु  करणेबाबत बैठक म ये सम  सुचना ा  
झाले या आहेत. वर ल दो ह  ठकाणी ओ.पी.ड . कर ता आव यक असलेल े  
थाप य व व ुत वषयक सव कामकाज क न नागर कांना वै कय सेवा (फ  

ओ.पी.ड .) सु  करणेबाबत तसेच ओ.पी.ड . साठ  डॉ टर व अ य कमचा-यांची 
उपल ध कमचा-यांमधुन अथवा मानधना ारे िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

 वषय .५७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४३/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाण दश या वधी घाटाचे उवर त थाप य वषयक कामे करण.े कामी  मे. 
सा ी इं जिनयस   िन.र. .५६,०७,४३४/-  (अ र  र. . छप न ्  लाख सात  हजार 
चारशे चौतीस  पे ा  १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. . 
५२,९९,०२५/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल    
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न  
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .५८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३६/१६-१७ भाग .३१ दघी   
मधील पूव भागातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे.एच सी कटार या िन.र.  
७०,०२,१४५/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार एकश े पं चेचाळ स फ ) पे ा  
१०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .६६,१३,३५१/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल   
या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े    

वषय .५९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३१/१६-१७  भाग .३१ दघी  
येथील समथनगर मधील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. ह एम मातेरे इं ा. 
ा.ली. िन.र. .१,०५,०२,,९००/-   (अ र  र. . एक कोट  पाच लाख दोन हजार   

नऊश े फ ) पे ा  १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 
९९,२५,२४१/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल     
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न  
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .६०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६४/१६-१७  भाग .३१ दघी  
मधील प म भागातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .७०,०१,,९४५/-  (अ र  र. . स र लाख एक  हजार नऊशे पं चेचाळ स   
फ ) पे ा  १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .    
६६,०९,४८६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल    
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न  
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .६१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७२/१६-१७ भाग .३१ दघी   
येथील गायकवाडनगर मधील र ते डांबर करण करणकेामी  मे. लोनावळा  
क शन   िन.र.  १,०५,०३,५८७/-  (अ र  र. . एक कोट  पाच लाख तीन  
हजार पाचशे स याऐंशी फ ) पे ा  १०.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दरान े र. .९८,८१,७७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा   
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३५/१६-१७  भाग .४६ येथील 
पवनानगर व आदशनगर भागातील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीन े डांबर करण 
करणेकामी मे. धने र क शन िन.र. .२८,०१,११९/-  (अ र  र. . अ ठावीस 
लाख एक  हजार एकशे एकोणीस फ ) पे ा  १०.१५% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरान े र. .२६,४२,६४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार  
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .६३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन े शहरातील नाग रकांना BRTS बस सेवा  
पुर वणेक रता ४५ क.मी. लांबीचे एकूण ४ मुख र ते वकसीत करणेचे काम   
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हाती घेतले आहे. या र यावर PMPML माफत बीआरट ची बस सेवा पुर वणेत  
येणार आहे. ह सेवा पुरवीत असताना तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांनाBRTSमधील तां क बाबीक रता अनुभवी स लागारकडून सेवा घेणे आव यक 
होते. या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेनेअहमदाबाद बीआरट एस म ये 
केले या कामा या अनुभव व जागितक बँके या व र  वाहतूक त  ीमती नुपूर  
गु ा यांनी िशफारस केले या माणे ी ितक दवे यांची तां क स लागार  
(Technical Advisor) हणून नेमणूक PMPML व पं.िचं.मनपा साठ  सवकष मदत  
व मागदशन करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .७०४८ द.१७/०६/२०१४,  
१०८५४ द.२७/०२/२०१५, १२२०६ द.१९/०८/२०१५ व १५३८० द.२६/०२/२०१६ 
नुसार केलेली आहे. ी तीक दवे ०१/०९/२०१४ पासून या पदावर काम कर त 

आहेत. यांचे केले या कामा या अनुभव वचारात घेऊन यांची पुनः पं.िचं.मनपा    
व PMPMLक रता तां क स लागार हणून मानधनावर ३१ माच २०१८ पयत ित 
म हना १.२५ ल  + सेवा कर इत या मानधनावर नेमणकू करणेस व यासाठ चा 
खच जागितक बँक कडून मनपास ा  होणा-या GEF Grant अनुदानातून होणा-या  

येक ६ म हन े कालावधीसाठ  करणेस व ी ितक दवे यांची पुढ ल सहा 
मह यांसाठ  (१ स टबर २०१६ ते २८ फे ुआर  २०१७) बीआरट एस क रता तां क 
स लागार पद  नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६४)  वाढ या औ ोिगकरणाने व नागर करणाने िनमाण झाले या सम या हाताळ यासाठ  
थािनक वरा य सं थामधील अिधका-यांना बदल या प र थीती संदभात नवीन 

तं ान काय ातील सुधारणा शासनातील नवनवीन मु  े व महारा  नागर   
े ातील शासन सु ढ कर याची बाब ल ात घेऊन यशवंतराव च हाण  वकास 
शासन बोिधनी (यशदा) यांनी तयार केले या पद यु र पद वका िश ण 

अ यास मास शासन िनणय मांक - संक ण२००६/५१३/ . .९०/२००६/न व/२० 
मं ालय मुंबई-४०००३२ दनांक २०/०९/२००६ अ वये शासन मा यता दान केली 
आहे. महानगरपािलकेचे सहा यक आयु /सह आयु /खाते मुख वा त सम  
पदावर ल अिधकार  यांना हा अ यास म आव यक राह ल. व उप ज हािधकार  
संवगातील जे अिधकार  महानगरपािलकेम ये उपआयु /सहा यक आयु  या  
दजा या ितिनयु वर येतील ते हा यांना थम वषात जाता येईल व सदर या 
िश णाचे तीन वषय एका वषात उ ीण करणे आव यक राह ल. या   
िश णासाठ  तीन वषयाकर ता येक वषात एकूण िश णाथ  म ये पह ले   

तीन मांक  िमळ वणा-यांना तसे माणप  एका अ यु कृ  गोपिनय अहवाला या 
समक  मान यात येईल. तसेच अशा िश णाथ ना ो साहनपर एक अितर  

वेतनवाढ दे यात यावी. यशदा मधील सदर  िश णाचा कालावधी हा कायकाल 

मान यात यावा. सदर या िश णाची तयार  कर यासाठ  पर वत त रजा दे यात 
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यावी अशी तरतूद कर यात आली आहे. या िश णाकर ता एका अिधका-यांस   
र कम पये १,९१,०००/- इतक  फ  आहे. अितर  होणारा खच संबंिधत अिधका-यांनी  
वत: करावा. िश णानंतर मुंबई   व ापीठातफ पर ा घे यात येणार आहे.   
िश णचा कालावधी हा वषभरात ०८  दवसांची ४ स  ेअशा व पाचा असून िश णा 

अंतगत भारताम य े एक व भारताबाहेर परदेशाम य े एक अ यासदौरा अंतभूत आहे.   
परदेश दौ-याचा खच फ  म य े अंतभूत आहे. शासन िनणयातील तरतूद , िश णाचा 
अ यास म यांचा  वचार करता महानगरपािलकेमधील खाली माण ेअिधकार  यांना सन 

२०१६-२०१७ या स ासाठ   पाठ व यात आल ेआहे. 

 

अ. . अिधका-यांचे नांव े पदनाम  वभाग 

१) ी.जगताप उ हास बबनराव नगरसिचव नगरसिचव वभाग 

२) ी.खोसे चं कांत िशवाजी े ीय अिधकार  'ड' े य कायालय 

३) ीम. दु गुडे आशादेवी मा ती सहा.आयु  'अ' े य कायालय 

४) ी. तांबे रामदास  गणपतराव उपशहरअिभयंता पाणी पुरवठा वभाग 

५) ी. सवणे ीकांत ीिनवास कायकार अिभयंता बी आर ट  एस वभाग 

            उपरो  माणे अिधका-यांचे िश ण खच येक  र. .१,९१,०००/- माणे एकूण 
र. .९,५५,०००/- (अ र  र. . नऊलाखपं चावन हजार फ ) यशदा पुणे यांना फ  
अदा कर यास मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६५)  आरो य मु य कायालयाअंतगत  कचरा थानांतर क ाकडे  बी.आर.सी. वाहन .  
९८६० व बी.आर.सी. वाहन .९९३९ या दोन वाहनांचे टायर खराब झालेने नवीन 
टयुबलेस टायस, मे.गणराज एंटर ायजेस, C/o. सीएट िल. यांचे कडून थेट प दतीने 
करारनामा न करता खरेद  केली अस यान े याकामी आले या य  र. . 
२,९७,५१८/- चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .६६)  पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क  स.े२३ व ुत या  
लेखािशषावर ल  चालू व न वन भांडवली कामांसाठ  सन २०१६-१७ कर ता र. . 
९,००,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. सदरचे न वन कामांपैक  आव यकते माणे 
िन वदा काढावयास व चालू असले या कामांसाठ  कमी असले या तरतुद चे    
अंतगत वग करण क न पुरेशी कामिनहाय तरतूद करणे आव यक आहे तर  

तावात नमूद अ. . १ ते २४ इत या कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक या 
तरतुद चे वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े (वाढ/ घट 
र. .२,९१,००,०००/-) 
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वषय .६७)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/45-2016-17 मधील अ. .1 अ वय े

भाग .13 िनगड  गावठान मधील व छ भारत अिभयाना अंतगत र यवर ल 
राडारोडा उचलणे यासाठ  यं णा पुर वण ेमे. ड .एम.एंटर ायजेस मनोज नानकाणी 
िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा   
21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .६८)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/66-2016-17   मधील अ. .1   
अ वय े भाग .13 िनगड  गावठान मधील थाप य वषयक करकोळ देखभाल    
दु तीची कामे करण े मे. के पी कं शन िन.र. .9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ 
लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .६९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/110-2016-17   मधील अ. .1   
अ वय े भाग .११ यमुनानगर मधील ठक ठकाणी नामफलक दशादशक फलक 
बचेस बस वणे व थमा ला टर प टे मारणे इ. व वध थाप य वषयक कामे   
करण ेमे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,365/- ( अ र  र. .नऊ लाख चोवीस  हजार 
ितनशे पास  फ ) पे ा 22.23%  ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस यान े याचे अवलोकन करण.े  

वषय .७०)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/70-2016-17 मधील अ. .1 अ वय े

भाग . ११ यमुनानगर  मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल 
राडारोडा उचलणे या साठ  यं णा पुर वण.ेम.े काश कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,369/-
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे एकोण स र फ ) पे ा 22.22%   
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७१)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/59-2016-17   मधील अ. .1   
अ वय े भाग .५ कुदळवाड - जाधववाड  मधील र यांची फुटपाथ पे ह ंग लॉक 
इ याद ची दु ती करण.ेमे. ड  एम एंटर ायजेस मनोज नानकाणी िन.र. . 
9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे एकोनस र फ ) पे ा 
27.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७२)  मा.अित.आयु  यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन . MH-14AE-8500 COROLLA 
कर ता न वन टयुबलेस टायर म.ेदशन टायस यांचे कडून थेट प दतीन े करारनामा   
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न करता खरेद  कर यास व याकामी येणा-या र. .२०,९००/-(अ र  र.  वीस  
हजार नऊशे फ ) खचास मा यता देणे बाबत वचार करण.े   

वषय .७३)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात तावात नमूद व वध पदे (१४) सहा म ह याकर ता भरणेकामी  

वतमानप ात जा हरात दली होती. या या मुलाखती घेणेत आ या हो या.   
याम ये जे उमेदवार पा  झाल े यांना नेमणुका देणेत आले या अस याने यास 

काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .७४)  न वन भोसर  णालयाक रता आव यक Bedside Locker 80 Nos  खरेद    
करणेकामी Fab-o-weld Engineers कंपनीचे अिधकृत व े ते म.े  ओम ए टर ायजेस 
यांनी सादर केलेले लघु म दर ती नग र. .३,५००/- साठ  करारनामा क न व 
अनामत र कम घेऊन येणारे र. .२,८०,०००/- चे खचास मा यता देणे बाबत   
वचार करण.े 

वषय .७५)  मनपाचे लेखा वभागास संगणक संच व ंटर  खरेद कामी  कोटेशन नोट स 

.१६/२०१६-१७ अ वये  िसलबंद पाक टात दर माग वणेत आलेले होते.  याम य े

ा   तीन कोटेशनधारकांपैक   मे. एस.बी. इले ॉिन स यांचे  संगणक संच व   
ंटर सा ह याचे सवात लघु म दर एकूण र. .१४३९००/- ा  झालेले आहेत.    
ा  लघु म दरान े लेखा वभागास  खालील माणे १ नग संगणक संच व २ नग 
ंटर खरेद  कामी एकूण र. . १,४३,९००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म  

दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१,४६,३००/- पे ा १.६४% ने कमी 
अस याने वकृत  करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर व हत नमु यात 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७६)   मा यिमक शाला त माण प  २०१६ या िनकालानुसार  ८०% पे ा जा त गुण 
संपादन केले या गुणवंत व ा याचा स कार समारंभ काय म दनांक   
३१/७/२०१६ रोजी संप न झालेला आहे. मा. थायी सिमती या ठरावा या    
अनुषंगाने मा. आयु  सो यांचेकड ल आदेशा वये  ई.१० वी गुणवंत व ा याना 
ब ीस र कम अदा करणेकामी आदेश िनगत करणेत आलेल े होते. मु या यापक 
मा यिमक व ालय केशवनगर यांनी दनांक २८/७/१६  अ वय े मारकड आंनद 
पोपट या व ा याने ८०% गुण संपादन केले अस याने याचे नांव नजरचुक ने 
पाठ व याचे राहुन गे याचे कळ वले असुन सदर व ा याची गुण प केची स य   
त सादर क न ब ीस र कम अदा करणेकामी वनंती केले नुसार मारकड आंनद 

पोपट यांस ८०% गुण ा  असलेन े मनपा धोरणानुसार यास र. .२५,०००/-   
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ब ीस र कम अदा करणेत आलेली अस याने यास काय र मा यता देणबेाबत 
वचार करण.े 

वषय .७७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत 

महानगरपािलका ह तील िमळकतकर वषयक संपूण कामकाज चालते. सन    
२०१६-२०१७ म ये िमळकतकरातील सवलत योजनांचा लाभ िमळकतधारकांना  
िमळणे व मनपाचा जा तीत जा त िमळकतकर वसुली होणेकामी  जनजागृती  
मोह म राब वणेत आली होती. जनजागृती मो हमेअंतगत १२ मु य चौकात लावणेत 
आले या ले स/बोड, पकरसेट व भा याने घेणेत आले या वाहनांचा तावात 
नमूद माण े खच झालेला आहे. याच माणे शहरातील मुख ठकाणी १२ मु य 
चौकात म.न.पा.ने जाह र केले या सवलत योजनांचे जनजागृती करणेकामी   
म.न.पा. परवानाधारक एज सी मे.िमड याज आय डया यांचेकडून ले स/बोड   
नमुना अंितम क न २०x२० फुट साईजचे ले स/बोड छपाई क न दनांक 
२२/०६/२०१६ ते ३०/०६/२०१६ अखेर ८ दवस िस  करणेत आलेले अस याने 
संबंिधत वाहनपुरवठाधारक, पकर पुरवठाधारक यांनी िमळकतकर सवलत योजना 
जनजागृती मोहम राब वणेकामी द.२३/०६/२०१६ ते द.३०/०६/२०१५ अखेर   
एकूण ८ दवस वाहने व पकरसेट पुर वलेले आहे. यांचा एकूण खच  
र. .६४,०००/- तसेच मे.िमड याज आय डया यांनी २०X२० ले स/बोड छपाई   
क न १२ मु य चौकात िस  केलेले असून यांचा खच र. .१,००,८००/- झाला 
अस याने सदर या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

                                                                                   
                                                       नगरसिचव 
                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/८५३/२०१६  
दनांक - ०८/०९/२०१६. 
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