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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०९९/२०१३ 

दनांक-  १०/१०/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  १५/१०/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

१५/१०/२०१३ 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,ू 
 

 
 
 

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-८२ 
दनांक- १५.१०.२०१३          वेळ-  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १५/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक- १) ब भाग पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावात नमूद जे.एन.एन.यु.आर.एम. फेज-२ 
अंतगत माणे एम.आय.ड .सी./ दळवीनगर येथे २.५ द.ल.िल. मतेची टाक  
बांधणे पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  टाक  बांधणे कामाचे लेखािशषावर तरतूद 
वग के यास सदरह कामाचे वाढ व बील व अंितम भाववाढ फरक बील अदा करता ू
येईल. तथा प सदर र कम एका लेखािशषाव न दसु-या लेखािशषावर वग कर यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वषय मांक- २) तावासोबत जोडले या प  अ नुसार वाढ व घट क न सन २०१३-१४ चे 
अंदाजप कातील तरतूद चे व ुत भुगयो लेखािशषातगत तरतूद वग करणाचा ताव 
तयार केला असून यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) महानगरपािलके या  जलशु दकरण  क  येथील व वध कामांचे या आिथक वषा या 
अंदाजप कातील पंपर   िचंचवड  शहरासाठ   तळवडे/िचखली येथील नवीन १०० 

द.ल.ली. मतेचे जलशु द करण क  बांधण ेकामांतगत   र. .८,३४,७०,०००/-
 इतक  तरतूद ठेव यात आलेली   आहे. या तरतुद तून र. .१,५३,२०,०००/-
वग करण तावा सोबत या   प ात नमुद माणे करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

अ. 

न.ं 
कामाचे नाव व लेखािशष 

पान ./ 

अ. . 

सन २०१३ – 
१४ ची 

अंदाजप क य 
तरतूद 

वाढ घट 
सन २०१३-१४ ची 
सुधा रत अंदाज 

१ 

कासारवाड  आय. ट . आय. जवळ २ 
द.ल. िल. मतेची उंच टाक  बांधणे 
(समान दाबाने पाणी पुरव यासाठ  उंच 
टाक  बांधणे. (लाभाथ  १० ते १२ 
हजार) - जे.एन.एन.यु.आर.एम. 

९२४/२४ २०,००,०००/- - १५,००,०००/- ५,००,०००/- 

२ 

एम.आय.ड .सी./ दळवीनगर येथे २.५ 
द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे 
पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  टाक  
बांधणे. (लाभाथ  १५ ते १८ हजार)- 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. 

९२१/६ ०.०० १५,००,०००/- - १५,००,०००/- 

 एकूण  २०,००,०००/- १५,००,०००/- १५,००,०००/- २०,००,०००/- 
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वषय मांक- ४) अ कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे 

ाथिमक व मा यिमक व ालयाचे शाळा इमारत व प रसराची 24 तास सुर ा 
करणेकामी सुर ा र क पुर वणेक रता ा  दरांपैक मे. एल.एम.सी. िस यु रट  
फोस ा. िल. यांचे सव करांसह िन वदा दर र. . 79,12,848.72 ( ती म हना र कम 
पये 6,59,404.00) इतके लघु म दर ा  झा याने अ भाग कायालयाचे 

काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या 4 मा यिमक व ालये 
व िश ण मंडळाकड ल 34 ाथिमक शाळा इमारत व प रसराची 24 तास सुर ा 
करणेकामी ठेकेदारांकडून वत: या मनु यबळाचा वापर क न सुर ा करणेकामी 
दवसपाळ  म ये 34 व रा  पाळ  म ये 25 सुर ा कमचा-यांमाफत कामकाज 
करणेकामी मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा. िल. यांचेकडून ती म हना र कम 
पये 6,59,404.00 माणे वा षक खच र कम पये 79,12,848/- कंवा ई-िन वदेतील 

अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या 
य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक 
वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे 
एकूण 03 वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ५) ब कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे 

ाथिमक व मा यिमक व ालयाचे शाळा इमारत व प रसराची 24 तास सुर ा 
करणेकामी सुर ा र क पुर वणेक रता ा  दरांपैक  मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस 
ा. िल. यांचे सव करांसह िन वदा दर र कम .67,05,804/- ( ती म हना र कम 
पये 5,58,817.00) इतके लघु म दर ा  झा याने ब भाग कायालयाचे 

काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या 5 मा यिमक व ालये 
व 1 डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल 28 ाथिमक शाळा 
इमारत व प रसराची 24 तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वत: या 
मनु यबळाचा वापर क न सुर ा करणेकामी दवसपाळ  म ये 29 व रा  पाळ  म ये 
21 सुर ा कमचा-यांमाफत कामकाज करणेकामी मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा. 
िल. यांचेकडून ती म हना र कम पये 5,58,817.00 माणे वा षक खच र कम 
पये 67,05,804/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची 

दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे 
काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे 
मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण 03 वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १५/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ६) मा. डा सिमती सभा दनांक ३/१०/२०१३ ठराव .४५ नुसार, मनपा ३१ वा 

वधापन दन २०१३  अनुषंगाने पधा संगी स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  
यांना कोटेशन नोट स िस द क न ब से खरेद , पंच मानधन, कॅ स (टोपी), चहा 
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अ पोपहार खच, डा सा ह य खरेद , पधम ये वजयी झाले या स मा.सद य, 
अिधकार  व कमचार  याकर ता ॉफ ज, ब से खरेद , ट  शट, म हलांसाठ  वेट 
शट खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर छपाई तसेच अंितम केट पध या दवशी 
उप थत अिधकार , पदािधकार  व नगरसद य, प कार व कमचार  यांना ावयाचे 
भोजन इ.कामी अंदाजे एकूण र. .२,८५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख पं याऐंशी 
हजार फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व या 
जाणा-या १६ सावजिनक वाचनालयांपैक  महा मा जोितबा फुले सावजिनक 
वाचनालय तानाजीनगर िचंचवड हे महा मा जोितबा फुले मंडळ िचंचवड यांना अट  
व शत नुसार करारनामा क न द.२०/६/२०१३ ते १९/९/२०१३ अखेर चाल व यास 
दे यात आले आहे. महा मा जोितबा फुले सावजिनक वाचनालय िन वदा या 
राबवून न वन खाजगी सं थेस चाल व यास दे यास काह  कालावधी लागणार 
असलेने द.२०/९/२०१३ ते १९/११/२०१३ पयत महा मा योितबा फुले मंडळास 
करारनामा न करता व यापुव  केले या करारना याचे अट  व शत स अिधन राहन ू
दोन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- ८) महारा  दषण िनयं ण मंडळाकडून वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन ू  A-9, 

िमिलंदनगर पुनवसन क पातील A-11  इमारतीकर ता MPCB कडून Consent to 

Operate िमळणेसाठ  र. .३०,०००/- यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक- ९) रखवालदार पदासाठ   ा  झाले या १४,९०६ अजाची मा हती संगणकावर 

न द व याचे काम मे.झील टेक स हसेस कोथ ड पुणे यांचेकडुन ित अज ५ .५० 
पैसे माणे र कम पये ८१,९८३/- व उव रत पदासाठ  २८,५०७ अजाची 
संगणकावर मा हती न द व याचे काम ३ पये ५० पैसे दरा माणे र कम पये 
९९,७७४/- अशा एकुण र कम पये १,८१,७५७/- + स हस टॅ स + हॅट या 
माणे थेट प दतीने िनवीदा न माग वता व करारनामा न करता क न घे यास व 

येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक- १०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दरसंचार वभागामाफत कायालयीन कामकाजात ु
गितमानता येणेसाठ  मा.पदािधकार , नगरसद य, अिधकार , कमचार  व कायालय 
यांस मे.आयड या कंपनीची  मोबाईल सीम सु वधा पुर वलेली आहे. कायालयीन 
कामकाजासाठ  खालील अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल सु वधा पुर वणे आव यक 
अस याने यांस मोबाईल वापराची ितमाह अिधकतम वापर मयादा या या पदासमोर 

नमुद के या माणे िन त क न मोबाईल सीम सु वधा पुर वणेस व होणा-या य  

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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अ.  पदनाम सं या वापर मयादा र. . 
१ डॉ टस १ ३००/- 
२ भ-ूसंपादन व.अिध १ ३००/- 
३ सहा.मंडलािधकार  १ ३००/- 
४ किन  अिभयंता २ ३००/- 
५ आरो य िनर क ३ ३००/- 

वषय मांक- ११) डॉ. ी.सी. अलग पन यांना वायसीएम णालयात मानसेवी युरोलॉजी त   या 
पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  दरमहा एक त र. . 
१०००/- या मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक- १२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९५ अ वये, 
जल े  .अ ७ आकुड  प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची ु
कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .५,९५,२४२/- [अ र  र. .पाच लाख 
पं या नव हजार दोनशे बेचाळ स] पे ा २०.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- १३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, 
अ भाग काय े ाम ये पाणीपुरवठा लाईन टाकणेसाठ  कर यात आलेले चेस 
पे ह ंग लॉक कंवा खड मु म व बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ी. 
सदगु कृपा क शन (िन.र. .७,००,२७६/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
शहा र] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- १४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९७ अ वये, 
जल े  .अ २ से. .२२ प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची ु
कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख 
तीस हजार दोनशे बाव न] पे ा २३.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- १५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 
जल े  .अ २ िनगड  प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे. ी.सदगु कृपा क शन (िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा 
लाख तीस हजार दोनशे बाव न] पे ा २३.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- १६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०३ अ वये, 
जल े  .अ १ म ये िनगड  ािधकरण से. .२३ ते २५ प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. . 
५,९५,२४२/- [अ र  र. .पाच लाख पं या नव हजार दोनसे बेचाळ स] पे ा 
२३.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- १७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५६ अ वये, 
जल े  .अ १ म ये िनगड  ािधकरण से. .२६ ते २८ प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . ी.सदगु कृपा क शन 
(िन.र. . ६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न] पे ा 
२१.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- १८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११० अ वये, 
भाग .१५ े ट ज लाझा काश कॉलनी प रसरात पा याचा िनचरा कर यासाठ  

पाईप टाकणे व लॉक बस वणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. . 
७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २९.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- १९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .४ म ये डांबर  र याची द तीची कामे करणेकाु मी मे.परमानंद ए. 

कृपलानी (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ९.८९९ % 

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

वषय मांक- २०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, 
भाग .९ संभाजीनगर शाहनगर येथील अिभु षेक, अिनकेत सोसायट  लगत 

इंटरलॉ कंग प दतीने पे ह ंग लॉक बस वणे, फुटपाथ तयार करणेकामी मे. तु 
एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] पे ा 
१८.९७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .९ संभाजीनगर शाहनगर येथील ु राजगड, तापगड सोसायट  लगत 

इंटरलॉ कंग प दतीने पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ तयार करणेकामी मे. तु 
एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १८.९७ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७४ अ वये, 
भाग .१० आकुड  ववेकनगर येथील भाजी मंडई व पा कगम ये थाप य 
वषयक सुधारणा करणेकामी मे.हष एंटर ायेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- २३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५९ अ वये, 
भाग .१५ मुत  हॉल प रसर व लाल बहादर नगर मधील ठक ठकाणी कॉ ट ू

पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .३ िचखली मधील इं ायणीनगर मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा २८.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .३ िचखली मधील संततुकारामनगर येथील अंतगत पाथवना पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा ३१.११० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८७ अ वये, 
भाग .१५ द वाड  अंतगत भागातील थाप य वषयक द तीु ची कामे 

करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .३ िचखली मधील रामदासनगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा ३१.११० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
भाग .९ संभाजीनगर येथील संडास व मुता-यांची द ती करणेकामी मेु . ी 

क शन (िन.र. .७,००,०००/- [अ र  र. .सात लाख] पे ा २९.९९० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- २९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७६ अ वये, 
भाग .१५ म ये ठक ठकाणी एफ.आर.पी.वाचनालय, मुता-या व बचेस 

बस वणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.१७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ३०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९४ अ वये, 
भाग .११ म ये यमुनानगर  मधील ठक ठकाणी वाचनालय, बचेस, मा हतीचे 

बोड बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी (िन.र. . 
७,००,१३२/- [अ र  र. .सात लाख एकशे ब ीस] पे ा ३०.१६९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .२ वेणीनगर येथील गटरची द ती करणेकामी मेु .एम.बी.एंटर ायजेस 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३१.९९९  % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
भाग .५ म ये ठक ठकाणी संडास लॉक द ती करणेकामी मेु .एम.बी. 

एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] पे ा 
२५.९९९  % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५८ अ वये, 
भाग .५ कुदळवाड , जाधववाड  म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.एम.बी. एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
एकोणऐंशी] पे ा २७.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८८ अ वये, 
भाग .२६ काळभोरनगर, मोहननगर व रामनगर येथील थाप य वषयक 
करकोळ द ती ु कामे करणेकामी मे.एम.बी.एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- 

[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३३.२१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .५ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक द ती करणेकामी मेु .एम.बी. 

एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] पे ा 
३०.२१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०८ अ वये, 
वाहतुकनगर  व वॉड .१४ व १६ म ये व ुत, पाणीपुरवठा व े नेज वभागाने 
खोदले या भागात खड करण, ाऊट ंग करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.२४९ % कमी) 
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या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६८ अ वये, 
भाग .१४ मधील चेस खड मु म बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
एकोणऐंशी] पे ा २५.७५९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८१ अ वये, 
भाग .४४ यमुनानगर से टर .२१ मधील शिनमंद र जवळ ल मोक या जागेत 

आर.सी.सी. िसमािभंत करणेकामी मे.जयराम क शन (िन.र. .६,९८,७००/- 
[अ र  र. .सहा लाख अ या नव हजार सातशे] पे ा १४.९९० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ३९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२० अ वये, 
भाग .१ तळवडे पीनगर येथील बाटेव ती, तळवडे गावठाण व पीनगर 

भागाम ये टॉम वॉटर लाईन टाकणे व गटर करणेकामी मे.रेणुका क शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २५.७४९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११३ अ वये, 
भाग .१ तळवडे पीनगर भागातील नविनमाण, दारका, सर वती, भैरवनाथ, 

माऊली सोसायट  व घारजाई मं दर प रसर येथे इंटरलॉ कंग बस वणेकामी मे.रेणुका 
क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२४.२५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९९ अ वये, 
भाग .१५ म ये नाले सफाईसाठ  लोखंड  िश या व जा या बस वणे व 

ना या या िभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १५.५७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९६ अ वये, 
भाग .१५ मधील मनपा शौचालये द ती करणेकामी मेु .अडे ट एंटर ायजेस 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २०.६१० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 



 10 

वषय मांक- ४३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६९ अ वये, 
भाग .१० पी.ड .सी.सी.बँक प रसरात पे ह ंग लॉक फुटपाथ वषयक द तीची ु

कामे करणेकामी मे.पी.जी.क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा २३.२२९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०६ अ वये, 
भाग .२ वेणीनगर द  हौ.सोसायट  व सहायोगनगर येथील सहयोगी हौ. 

सोसायट  व इतर ठक ठकाणी र या या कडेने टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२४.०१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५४ अ वये, 
भाग .१ तळवडे पीनगर भागातील रा भूषण, संगम, वकास व अ जं यतारा 

भिगरथी समथ हौ.सोसायट , इंटरलॉक ंग लॉक बस वणेकामी मे.के.कमलेश 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २२.४१० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
भाग .१३ िनगड  गावठाण हंद व मु लम दफनभुमी थाप य वषयक कामे ु

करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .६,९५,३४६/- [अ र  र. .सहा लाख 
पं या नव हजार तीनशे शेहेचाळ स] पे ा २८.०८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .१३ िनगड  गावठाण हंद व मु लम दफनभुमी थाप य वषयक कामे ु

करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा २७.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
भाग .५ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.क पल क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७८ अ वये, 
भाग .५ म ये ठक ठकाणी गटसची द ती करणेु कामी मे.क पल क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २८.९८९ % कमी) 
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या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ५०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८५ अ वये, 
भाग .५ नेवाळेव ती व हरगुडे व ती म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.क पल क शन (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
एकोणऐंशी] पे ा २८.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ५१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .१३ िनगड  गावठाण क.नं.९ चे बाजुचे ना याचे कडेने िभंतीची उंची 

वाढ वणे व सुशोिभकरण करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .६,९९,८०५/- 
[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे पाच] पे ा २३.९९० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ५२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .१३ िनगड  गावठाण म ये थाप य वषयक व वध कामे करणेकामी 

मे. ी क शन (िन.र. .७,००,१८०/- [अ र  र. .सात लाख एकशे ऐंशी] पे ा 
२७.८७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ५३) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
वातं यवीर सावरकर उ ान (गणेश तलाव) देखभाल करणेकामी मे.बी. ह .जी.इं डया 

कंपनी (िन.र. .४५,४६,०२०/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख शेहेचाळ स हजार वीस) 
(वा षक) पे ा ५.०० % कमी) मे.बी. ह .जी.इंड या िलमी यांचे दरानुसार सदर उ ान 
देखभालीचे कामकाज ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणारे य  खचास 
व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक- ५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१२-१३ मिधल अ. .३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भागाम ये वृ रोपणासाठ  ख डे व 
पोयटामाती भरणेकामी मे.कुबेरा क शन (िन.र. .१४,३९,६३३/- (अ र  र. .चौदा 
लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे तेहतीस) पे ा १६.६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,६०,६८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय मांक- ५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१२-१३ मिधल अ. .१ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भागाम ये वृ रोपणासाठ  ख डे व 
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पोयटामाती भरणेकामी मे.कुबेरा क शन (िन.र. .१४,३९,६३३/- (अ र  र. .चौदा 
लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे तेहतीस) पे ा १६.६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,६०,६८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय मांक- ५६) मनपाचे शासन वभागाकड ल दनांक १२/१०/२०१३ रोजी जनरेटर ऑपरेटर या 
पदा या लेखी पर ेक रता व दनांक १९/१०/२०१३ रोजी किन  अिभयंता व ुत 
आ ण फामािस ट या पदाचे लेखी पर ेसाठ  मे.झील टेक स ह् सेस कोथ ड पुणे 
यांचेकडून खाली नमुद दराने ओएमआर उ रप का छपाई क न घेणे तसेच 
मशीनवर उ रप का तपासणीचे काम करारनामा न करता थेट प दतीने क न 
घेणेस व याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

अ.  तपशील दर एकूण 

१ ५१० ओएमआर उ रप का छपाई काबन तीसह र. १०/- ित िशट  ५१००.०० 
२ हॅट ५ ट के    २५५.०० 
३ ४८७ उ रप का तपासणी र. .१९.५० ित िशट  ९४९६.५० 
४ सेवाकर १२.३६ ट के  ११७३.७६ 
    एकूण १६०२५.२६ 
    पूणाक त र. . १६०२६.०० 

वषय मांक-५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३१ वा वधापन दन द. ११/१०/२०१३ रोजी साजरा 
कर यात येणार आहे. या वधापन दनािनिम  महापािलके या शासक य इमारत व 
ा. रामकृ ण मोरे े ागृह येथे व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. 

या काय मांतगत डा पधा, सनई चौघडा वादन, मनपा कमचार  ऑक ा, 
ले स बॅनर, टेज सजावट, क वसंमेलन, होम िमिन टर इ. मानधन, व वध 
पधतील वजे यांसाठ  प रतो षकांसाठ  खरेद  याकर ता र. . १,८०,०००/- (अ र  

र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय मांक-५८) NTSE, NMMS ाशोध पर ा द. १२/४/२०१३ ते १७/४/२०१३ या कालावधीत 
आयो जत केले या वदयाथ  िश ण िशबीरासाठ  एकूण १४५ वदयाथ , अिधकार , 

त  मागदशक व कमचार  उप थत रा हले असून यांचेसाठ  िश ण 
कालावधीम ये खच झालेला असून तो संबंिधतांना अदा करणे आव यक आहे. तर  
वदयाथ  िश ण कालावधीम ये झालेला एकूण खच र. .१,२७,४३१/- (अ र  
र कम पये एक लाख स ावीस हजार चारशे एकतीस फ ) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-५९) मनपा औदयोिगक िश ण सं थेकड ल खाली नमुद केले या अनु मांक १ ते ६ 
कमचा-यांस यां या नांवासमोर नमूद केले या एक त मानधन र कमेवर  दनांक 
०५/१०/२०१३ रोजी एक दवसाची सेवा खंड त क न दनांक ०७/१०/२०१३ ते 
०६/०४/२०१४ अखेर ६ म हने कालावधी क रता  हंगामी िनयु  देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०९९/२०१३ 

दनांक- १०/१०/२०१३ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 

अ. . कमचा-यांचे नाव पदनाम मानधन 

१. ीमती कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधनिनदेशक १५००० /- 
२. ीमती िनलवण सोनाली पांडरंगू  मानधनिनदेशक १५००० /- 
३. ी. कांबळे िस दाथ अिभम य ु मानधनिनदेशक १५००० /- 
४. ीमती िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधनिनदेशक १५००० /- 
५. ीमती क डे हेमाली बाळकृ ण मानधनिनदेशक १५००० /- 
६. ीमती कंुभार अलका बाबुराव मानधनिनदेशक १५००० /- 


