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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक-  नस/८/का व/१०६९/२०१४ 

दनांक- १०/०७/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक- १५/०७/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १५/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मखु व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक- १२३ 
 

दनांक- १५/०७/२०१४         वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १५/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक-१) मनपा या 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 १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
   

वषय मांक-२) 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. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३७ 

अ वये, जल े  .१० म ये उवर त ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  ड.आय. पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .४५,९३,९२२/- [अ र  र. .पंचेचाळ स लाख 
ेप न हजार नऊशे बावीस] पे ा १८.०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 

ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर 

सी.ड .वक बांधणेकामी मे.पी.एन.नागणे (िन.र. .५६,०२,२४०/- (अ र  र. .छप न 
लाख दोन हजार दोनशे चाळ स) पे ा १४.९५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५०,०२,९४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
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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 १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१४ अ वये, 
जोग महाराज उ ान देखभाल करणेकामी मे.जी.बी.इंटर ायजेस (िन.र. . 
२७,१३,१४०/- (अ र  र. .स ावीस लाख तेरा हजार एकशे चाळ स) पे ा ३५.१० % 
कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.१० % ह  सवात कमी दराची 
िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-६) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . १३ 

अ वये, राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे.िनसग लॅ ड केप  

स ह सेस (िन.र. .१०,१९,७००/- (अ र  र. .दहा  लाख एकोणवीस हजार सातशे) 
पे ा १२.०० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा १२.०० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब . १५ अ वये,  
बापुजीबुआ  उ ान (थेरगाव)   उ ान देखभाल करणेकामी मे.जी.बी. इंटर ायजेस 
(िन.र. .१०,८५,०४०/- (अ र  र. .दहा  लाख पं याऐंशी हजार चाळ स) पे ा ३०.३३ 
ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३०.३३ % ह  सवात कमी 
दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 
वषय मांक-८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब .१६ 

अ वये, ल मीबाई बारणे   उ ान (थेरगाव)  देखभाल करणेकामी मे.जी.बी. 
इंटर ायजेस (िन.र. .२८,६८,०१२/- (अ र  र. .अ ठावीस  लाख अडुस  हजार बारा) 
पे ा ३०.३३ ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३०.३३ % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत 
तुकाराम उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा सहकार  
सं था (िन.र. .२१,०१,५७२/- (अ र  र. .एकवीस  लाख एक हजार पाचशे बाह र) 
पे ा ५१.८० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.८० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये, 

वाहतुक नगर  उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा 
सहकार  सं था (िन.र. .१४,३०,८२०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीस हजार आठशे 
वीस) पे ा ५१.५० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.५० 
% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ 

भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी 
पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५० % जा त) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार 
भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे ू
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) पंपर  िचंचवड मु य कायालयात व चार े ीय कायालय यित र  इतर १६ 
ठकाणी नागर  सु वधा क  काया वत क न कामकाज सु  करणेकामी .ई-
ग हन स/२/का व/२३४/२०१४ द.७/३/२०१४ अ वये आदेश िनगिमत केले आहेत. 
ह  न वन १६ नागर  सु वधा क  पुण स मपणे काया वत होईपयत तसेच 
नाग रकांची गैरसोय होऊ नये हणून मु य कायालय व े ीय कायालय येथे आदेश 
.संगणक/२/का व/३८/२००९ द.२८/२/२००९ मधील अट  व शत नुसार मु य 

कायालय व चार े ीय कायालय येथे द.३० ए ल २०१४ पयत अज वीकृती 
करणेस व त ंतर द.१ मे २०१४ ते द.३१ मे २०१४ पयत वीकृत केले या अजाचे 
दाखले नाग रकांना वत रत करणेसाठ  मे.सी.एस.इ फोसीस, ा.िल., मुंबई यांना 
कामकाज करणेस मा.आयु सो यांनी आदेश .नासुक/१/का व/१४७/२०१४ 
द.१२/५/२०१४ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली अस याने यासाठ  येणा-या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१३) यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागातील Optikon A Scan 

मशीनसाठ  आव यक  Probe पुरवठा करणॆकामी मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., 
मुंबई  यांचेकडून करारनामा न करता खरेद  करणॆकामी व सदर Probe खरेद साठ  
येणारा खच एकूण र. .९६,६६०/- (अ र  र. .शहा नव हजार सहाशे साठ) (सव 
करांस हत) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड 
भागांतगत भाग .४४, ४५, ४६ व ५५ मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई 

करणेकामी हायराईज बुम पोकलेन व यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.मते  
असोिसएटस ्(िन.र. .४६,६३,६५४/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख ेस  हजार सहाशे 
चोप न) पे ा २.००० % जा त) (सुधा रत अंदाजप क य दराने) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .४६,६३,६५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े बाजारभाव कलमानुसार 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  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
थेरगांव भाग .५१ म ये वकास आराख यातील आर णे वकसीत करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. .७०,०२,४२५/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार 
चारशे पंचवीस) पे ा ३१.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
५०,३६,४९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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  करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 
 

वषय मांक-१६) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
मनपाचे छ पती शाह उ ान िचंचवड येथीू ल िमनी (रोड ेन) भाडे त वावर देणेकामी 
मे.माऊली बेरोजगार एस.सं था (िन.र. .९८,४८०/- (अ र .र. .अ या नव हजार 
चारशे ऐंशी) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .४०,०००/- या दराने आलेली िन वदा 
सवात जा त दराची अस याने मा.अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस मा यता 
दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 



 6

वषय मांक-१७) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
नाना नानी पाक (यमुनानगर) येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर देणेकामी 
मे.यमुनानगर म हला अघाड  (िन.र. .४,४८,०००/- (अ र  र. .चार लाख 
आ ठेचाळ स हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१८,०१०/- या दराने आलेली 
िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस 
मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस 
व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे 
त वावर देणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस (िन.र. .२,०२,०००/- (अ र  र. .दोन 
लाख दोन हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१७,०००/- या दराने आलेली 
िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस 
मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस 
व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  
.खपा व/ शा-३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणी साठ  
कामा या स लामसलत शु क (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व 
इतर कायलयीन खच र. . २१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे 
नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मा. थायी सिमती ठराव . ११२८१ द०८/०६/२०१० नुसार सव कार या खाजगी 
अ थापनांना द३१/०३/२०१३ अखेर पयत दरांम ये सुट देणेत आली होती. मुळ 
संक पनेत सव कार या वै क य यावसाियकांकडुन य  होणा-या खचाची वसुली 
अपे त आहे. यानुसार मे.पा को एन हरायमटल सो युशन यांचेमाफत पंपर  
िचंचवड े ातील वै क य यावसाियकांकडुन अित र  होणा-या    घनकच-याचे 
रकमेची बले वतर त करणेचे अिधकार देणे आव यक आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड 
शहरातील खाजगी वै क य यवसाय करणा-या अ थापनाकडुन अित र  होणा-या 
घनकच-याचे शु क मे.पा को यांचेमाफत बले वतर त करणेकामी व वेळोवेळ  
होणा-या वाढ माणे शु क आकारणी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२१) मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह सं था मया दत यांचे अ भागाकड ल 

ती दन ती र ा टे पो र. . ५९०/-X ३० = १७७०० या माणे एक र ा टे पोचा 
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एका म ह यासाठ  र. . १७७००/- इतका खच येत असून दोन र ा टे पोसाठ  एका 
म ह याचा खच ३५४००/- इतका येत आहे. सबब याकर ता खच र. . 
४,२४,८००/- इतका अपे त आहे. ड े य कायालयाचे काय े ात औ णीक 
धुर करणाचे काम मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह सं था यांचेकडून अ 
े य कायालयाचे दर र. . ५९०/- ती दन ती र ा/टे पो माणे थेट प दतीने 

करारनामा क न काम क न घेणेस व याकामी येणा-या य  र. .४,२४,८००/- 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२२) महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०३ (७) नुसार सदर “मोफत िशवणयं  

वाटप” या उपलेखािशषावर “संगणक िश ण” या उपलेखािशषावर ल तरतूद 
र. .३,२६,४०,०००/-मधून अंतगत वग करणातून उपल ध होणार  तरतूद 
र. .१,२५,००,०००/-चालू आिथक वषात “मोफत िशवणयं  वाटप” या उपलेखािशषावर 
तरतूद नस याने ती उपल ध होणे गरजेचे अस याने र. .१,२५,००,०००/- तरतूद 
“मोफत िशवणयं  वाटप” या उपलेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव एच.ड .एफ.सी. बँक ते कृ णा चौकापयत ड .पी. र या या 

कडेने व कवडेनगर, वनायकनगर भागात पावसाळ  पा यासाठ  पाईप टाकणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२१,६९,४८६/- 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 १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/६/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत पॉली ईले ोलाईट 
पुरवणेकामी मे.रंगरसायन (िन.र. .२२,६६,२१२/- [अ र  र. .बावीस लाख सहास  
हजार दोनशे बारा] पे ा र. .४११/- ित क. .ॅ (०.७१ % कमी) या दराने 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२५) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/४/२०१३-१४ अ वये, 

मोशी कचरा डेपो येथे दररोज येणा-या कच-यावर बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर 
या करणे क रता दग धीनाशक पुरवणे व ु फवारणे या कामासाठ  मे. तु 
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बायोिस टम, पुणे यांचेकडून र. .१,९४५/- ती िलटर दराने या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) पंपर -िचंचवड मनपाचे www.pcmcindia.gov.in संकेत थळ (वेबसाईट) VDS Server वर 
Host करणे व याचे Security करणे कामासाठ  मे.बालासाई नेट ा.िल. यांना Virtual 
Dedicated Server, RAM 1 GB, Disk Space SAN 50 GB, Bandwidth 100 
GB/month,IP 1. India based  या कामकाजाकर ता र. . ३६,०००/- + External 

Managed NAS Backup  ( वेबसाईटचा पुणपणे Backup क रता ) र. .९,०००/- + 
आ ण WH-SCAN-SENT  या Package चे र ज ेशनक रता र. .९,०००/- असे 
एकूण र. . ५४,०००/- + Service Tax 12.36%  र. . ६,६७४/- असे एकूण 
र. .६०,६७४/- अिधक Excess Bandwidth Charges ितमहा १००GB पयत Tariff 

Plan  म ये उपल ध असुन या यित र  होणा-या जादा येक २५GB साठ  
र. .३०००/- अिधक कर या माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  य  होणा-या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/७/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२७) मनपाचे १० कलमी काय मांतगत सारथी पु तका हंद  म ये छपाईकामी मे.सृजन 
क युिनकेशन, नांदेड यांचेकडुन यांनी दले या द.०५/०६/२०१४ चे दरप कानुसार 
ती नग र. .७००/- माणे ५०० तींसाठ  र. . ३,५०,०००/- (अ र  र. . तीन 

लाख प नास हजार) म ये छपाई क न घेणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३१/५-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४६५ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. .८२,४८०/- 
(अ र  र. . याऐंशी हजार चारशे ऐंशी) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे 
र. .६४,४००/- (अ र  र. . चौस  हजार चारशे) या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२९) दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३१/५-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४७४ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. . 
र. .1,00,800/- (अ र  र. .एक लाख आठशे) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे 
र. . 46000/-(अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३०) दै.टाइ स ऑफ इं डया व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .२९/१-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४६२ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै.टाइ स ऑफ इं डया यांना अदा करावयाचे र. . 
र. .९०,७५२/- (अ र  र. . न वद हजार सातशे बाव न) दै.लोकमत यांना अदा 



 9

करावयाचे र. .५५,२००/- (अ र  र. . पंचाव न हजार दोनशे) या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) दै.टाइ स ऑफ इं डया ुप व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३०/६-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४७३ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै.टाइ स ऑफ इं डया यांना अदा करावयाचे र. . 
र. .८२,९४४/- (अ र  र. . याऐंशी हजार नऊशे च वेचाळ स) दै.लोकमत यांना 
अदा करावयाचे र. . ४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३२) दै.टाइ स ऑफ इं डया ुप व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३०/६-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४९२ चे शु द प क २ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात 
िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै.टाइ स ऑफ इं डया यांना अदा 

करावयाचे र. . र. .१,१३,४४०/- (अ र  र. .एक लाख तेरा हजार चारशे चाळ स) 
दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. . ४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) 
या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपामधील मैलाशु द करण क ाम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. एच.एम.क शन (िन.र. .२३,३४,०३९/- 

[अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकोणचाळ स] पे ा -१ % कमी) दराने या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणे या कामास खालील 
माणे (वाढ/घट) तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  

अ. . कामाचे नाव 
पृ  

./अनु. . 

उपल ध 
तरतूद२०१४-

१५ 

वाढ . घट . िश लक 
तरतूद . 

१ 

जल े  .ड/१३ 
दापोड  प रसरात 
टॅकर दारे पाणीपुरवठा 
करणे 

 ०.०० ६ लाख ०.०० ६ लाख 

२ 

भाग .६१ व ६४ 
दापोड  प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल द तीची ु
कामे करणे 

१११८/१५ ५ लाख ०.०० ३ लाख २ लाख 

३ 

भाग .६२ दापोड  
प रसरात पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
द तीची कामे करणेु  

१११८/१६ ५.५० लाख ०.०० ३ लाख २.५० लाख 

  एकूण १०.५० लाख ६ लाख ६ लाख १०.५० लाख 
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वषय मांक-३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .३ 
अ वये, जल े  .बी/१ अंतगत साईनगर, मामुड  येथील उंच पा या या टाक चे 
आवारात िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.द प 
क शन (िन.र. .२६,१६,०९३/- [अ र  र. .स वीस लाख सोळा हजार या नव] 
पे ा २३.०५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .२७/२-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४५१ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. .६७,२००/- 

(अ र  र. .सदस  हजार दोनशेु ) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. .४६,०००/- 
(अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .२७/२-२०१३-१४ ची 
जाह रात .४६४ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. .८४,०००/- 

(अ र  र. .चौ-यांऐशी हजार) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. .५५,२००/- 
(अ र  र. . पंचाव न हजार दोनशे) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर, पंपळेिनलख येथील वाघजाई हॉटेल ४५ मी. पयत या 
वकास आराख यातील २४ मी. र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .३१,५१,२६१/- (अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार दोनशे एकस ) 
पे ा सुधा रत २.५० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३२,३०,०४२/- 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. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर, पंपळेिनलख येथील उ ानापासून नवीन बाणेर पुलाकडे 

जाणा-या र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. 
ा.ली. (िन.र. .३१,५१,२६१/- (अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार दोनशे 

एकस ) पे ा ३.५० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३२,६१,५५५/- 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. 
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वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .५५ पंपळेस दागर येथे मनपा शाळा ते र क चौका पयत या २०.०० मी. 
ं द ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१,४०,०५,६०२/- 
(अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार सहाशे दोन) पे ा ३.३५ % जा त)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,४४,७४,७९०/- 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 करणेु . 

 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर, पंपळेिनलख येथील स.नं.७० ते न वन बाणेर पुलाकडे 

जाणा-या र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन (िन.र. .३०,८१,२३२/- (अ र  र. .तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
ब ीस) पे ा ३.८० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३१,९८,३१९/- 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. 

 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .८९ क पटेव ती येथील मशानभूमी वकसीत करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस (िन.र. .५६,०५,७८३/- (अ र  र. .छप न लाख पाच हजार सातशे 
याऐंशी) पे ा ३५.३६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३८,०४,७५७/- 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. 

 

वषय मांक-४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयाचे व तार करण करणेकामी 
आव यक सा ह य/उपकरणे खरेद कामी बायोमेड कल इं जिनअर यांनी दले या 
अिभ ायानुसार/िशफारशीनुसार  तसेच उवर त िन वदेतील आयटेम िन वदाधारकांनी 
सादर केलेले लघु म दरानुसार खरेद  करणेकर ता मे.मनाली एंटर ायझेस - ६ 
आयटेम र. .२,३२,५१६/-, मे.सी.ड . हॅ युम – १३ आयटेम  र. .३,९७,९२८/-, 
मे. ी क शन – ३ आयटेम र. .२,९५,०००/-, मे.अटोकाल िस टम – १५ 
आयटेम र. . १०,९७,७२५/-, मे.महेश स जकल अ ड फामा. – २० आयटेम 
र. .२,३४,९७१/-, मे. ाईम स जकल अ ड फामा. – १० आयटेम र. .९१,३०९/-, 
मे.आकाश मेड केअर – २२ आयटेम र. .५,०४,९२५/-, मे.ऑ ट न हे थ केअर – ५ 
आयटेम र. .२,४९,०५८/-, मे.िनिमती इं ज.कॉप रेशन – २ आयटेम र. . २३,२३६/-
, मे.फाम ड ल – ४ आयटेम र. .१,०२,४००/- व मे.रेखा इं ज.व स – ४ आयटेम 
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र. . २,१९,२६५/- या माणे येणा-या र. .३४,४८,३३३/- चे खचास तसेच 
णालयाकडून मागणी आलेस Haemocue Analyser कर ता आव यक लागणा-

या Haemocue Cuvettes िन वदेम ये ा  लघु म दराने खरेद  कर यास येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या वायसीएमएच येथे LG AVAYA उ पादक कंपनीचे Aria 1000 ह 
EPABX यं णा बस वणेत आली आहे. सदर यं णा सन २००५ म ये काया वत 
केलेली असुन सदर यं णेचे िनयिमतपणे देखभाल द तीचे कामकाज अिधकृत ु
एज सी मे. डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. यांचेकडून क न घे यात येत आहे. 
सदर एज सी ह  उ पादक कंपनीचे अिधकृत सेवा देणार  एकमेव एज सी आहे. 
तसेच यांनी आजपयत समाधानकारक सेवा दलेली आहे. पुढ ल कालावधी कर ता 
कामाचे आदेश तातड ने देणे आव यक आहे, तर  मा. थायी समीती सभे या 
मा यतेने मे. डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. ा अिधकृत एज सी कडून 
करारनामा क न थेट प तीने क न घे यात यावे असे मत आहे.  

                   तूत कामाकर ता मागील ितन वष कालाविधसाठ  र. .५,५५,२९६/- इतका 
खच झालेला आहे. सदर कामाचा कालावधी द.३१.०५.२०१४ रोजी संपत असुन या 
पुढ ल ितन वष कालावधीसाठ  एकुण र. .७,३०,३४०/- (सेवा करासह) इत या 
खचाचे  दरप क मे.डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. ा अिधकृत एज सीने 
सादर केले आहे. आ ण ते यो य व वाजवी आहेत.  

                 सदरचे काम हे विश  कारचे अस याने ते उ पादक कंपनीचे अिधकृत 
एज सीकडूनच क न घेणे यो य आहे. कारण सदरची यं णा ह  ईले ॉिन स 
कारातील असुन याम ये जे ो ा स व पा स वापरलेले असतात ते इतर 

कंपनीकडे उपल ध नसतात, यामुळे िन वदा मागवुन अशा कामाकर ता िन वदा ा  
होत नाह त व याम ये वेळह  वाया जातो. तर  कृपया सदरचे काम थेट प तीने 
करारनामा क न अिधकृत एज सी मे.डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. यांचेकडून 
क न घेणेस व ितन वष कालाविधकर ता र. .७,३०,३४०/- इत या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-४५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  संगणक साह याची खरेद  
करणेत येते. काह  आव यक खरेद  तातड चे वेळेस ई-ग हन स वभागाकडुन 
कोटेशन नोट स सी द क न कर यात येते. मा.आयु  यांनी व ीय अिधकार 
दान करणे बाबत आदेश .लेखा/१/का व/७७०/२०१३ द.१७.०९.२०१३ अ वये 
दले या अिधकारांतगत वभाग मुखांना र. .२ लाखापयत खरेद चे अिधकार दलेले 
आहेत. सदर कामाची तातड  वचारात घेता िन वदा सी द क न खरेद  करणेस 
बराच कालावधी लागणार अस याने महारा  महापािलका अिधिनयम (सुधार त) 
२०११ करण ५ िनयम २/१ परंतु के मधील तरतुद नुसार कोटेशन प दतीचा अवलंब 
क न कोटेशन नोट स सी द करणेत आली होती. द.०९.०६.२०१४ पयत मुदत 
दे यात आली होती. यामधे एकुण ितन कोटेशन ा  झाली आहेत. यातील 
मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. एकुण २२ आयटम 
साठ  यांचे दर र. .१,८९,७०१/- एवढे ा  झाले आहेत. यांचे दर एकुण रकमे या 
२.६०% कमी आले आहेत. सदर या खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 



 13 
 

वषय मांक-४६) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
िचखली मैलाशु द करण क /अं ेला पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे. वामी 
ववेकानंद म हला वंयरोज सेवा सह.सं था (िन.र. .९,२७,२१६/- (अ र  र. . नऊ 
लाख स ावीस हजार दोनशे सोळा) पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप क य दरापे ा ४०.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत 
आली असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी १८ 
म हने कालावधीसाठ  येणारे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-४७) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
द ण मुखी हनुमान मं दर उ ान देखभाल करणेकामी मे.जनसेवा वंयरोज सेवा 
सह.सं था (िन.र. .७,३६,५१२/- (अ र  र. .सात लाख छ ीस हजार पाचशे बारा) 
पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.०० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणारे येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .५ अ वये, 
आ. .६३ जुना पी.एम.पी.एम.एल. डेपो संततुकारामनगर उ ान देखभाल करणे कामी 
मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सह.सं था मया.(िन.र. .५,६५,५३६/- (अ र  
र. .पाच लाख पास  हजार पाचशे छ ीस) पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी 
२ वष कालावधीसाठ  येणारे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .२० अ वये, अ भागा अंतगत मदनलाल िधं ा मैदाना वर ल व नेताजी 
सुभाषचं  बोस बँडिमंटन हॉलला नवीन आधुिनक प दतीने वुडन लोर ंग बस वणे 
कामी मे.समीर ए टर ायजस (िन.र. .२०,६५,३६०/- (अ र  र. .वीस लाख पास  
हजार तीनशे साठ) पे ा ८.९५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१९,७४,५३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा 
अट  व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत के लाय 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-५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१४ अ वये, भाग .१६ मधील आकुड  येथील गु देवनगर पासून ते िसमा 
सोसायट  पयत या ना यांची िभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. . 
१७,५०,४८१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार चारशे ए याऐंशी) पे ा ४०.१० 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,००,९६५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे व िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत के लाय बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय मांक-५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह ◌ीम ये सप,व य, ाणी,प ी व मधपोळ  यांचा 
नैसिगक उप व िनवासी अनेक ठकाणी आढळतो. याबाबत कायवाह  करणेकामी 
या वषयी त  य ची बा  ोत प दतीने नेमणुक करणे आव यक आहे. याकामी 
ी. वशाल काश खोले व ी. महेश रामकृ ण साळवे, सपिम  यांची मा. आयु  सो 

यांचेक डल आदेश .पवै/२/का व/१०३/२०१३ द. २०/११/२०१३ अ वये दरमहा 
येक  र. .७०००/-एक त मानधनावर सहा म हने कालावधी कर ता ता पुर या 

व पात नेमणूक कर यात आली होती. याकामी मा.सिमती ठराव . ४४१२ 
द.२३/१०/२०१३ अ वये मा यता दे यात आली होती. यांची मुदत 
द.१९/०५/२०१४ रोजी संपलेली आहे. तर  सदर या कामकाजाची आव यकता ल ात 
घेता ताव मा यते या दनांकापासून २ म हने मुदतवाढ देणेकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५२) िन वदा .08/2012-13 अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे.गाय ी एंटर ायजेस, 

पीनगर यांचे कडून मनपाचे वै कय वभागांतगत रा य काय मासाठ  10 वाहने 
वाढ व (मुदतवाढ) 3 मह यासाठ   भाडेत वावर घेतलेली अस याने  येणा-या एकुण 
र. .10,74,060/- (अ र  र. .दहा लाख चौ-याह र हजार साठ) चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५३) िमक पु तके खरेद कामी मा.आयु  यांचेकड ल आ. .मा य/िश/३/का व/१०३/१४ 

द.२३/०५/२०१४ अ वये र.  .१४,१२,११२/ व  आ. .मा य/िश/३/का व/१११/१४ द. 
१६/०६/२०१४ अ वये र.  .२७,७७८/ अशी एक त र कम र.  .१४,३९,८९०/- 
मा.संचालक पाठयपु तक मंडळ वतरक पुणे-०४ यांना आगाऊ अदा करणेत आली 
होती. या माणे महानगरपािलके या १८ मा यिमक वदयालयांस सन २०१४-१५ 
म ये मोफत िमक पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन मोफत िमक पु तके 
खरेद कामी झालेला य  खच र. .१४,३९,८९०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
एकोणचाळ स हजार आठशे न वद) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .२७ अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील आ णा भाऊ साठे मारका 
म ये आर.सी.सी. टेज व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.के.पी. कं शन 
(िन.र. .१०,४९,८५०/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार आठशे प नास) 
पे ा २५.०१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८,२६,५४७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे व 
िनयमानुसार देय असले या 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.े 
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वषय मांक-५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .०५ अ वये, भाग .८ टे को र ता हॉटेल वैशाली जवळ तरंग या लोक 
सं येसाठ  व छतागृह बांधणेकामी मे.के.पी. कं शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा २५.०२० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,६४,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे व िनयमानुसार देय असले या 
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) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
मुंबई पुणे र ता पंपर  चौक ते िनगड  डांबर करण, देखभाल व द ती करणेकामी ु
मे.अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .१,३९,६६,७०४/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणचाळ स लाख सहास  हजार सातशे चार) पे ा ३.७० % जा त बाजारभावा 
पे ा १.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,४४,८३,४७२/- 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५७) ी.रमेश द ोबा पाचंगे यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालय 
संततुकारामनगर, मा यिमक व ालय केशवनगर, व संगीत अकादमी या 
व ालयातील अंदाजे ३५ व ा याना पारंपा रक चौघडा हे वा  िशक वलेने व 
मागदशन केलेने यांना  मानधनाची र कम .३०,०००/-(अ र  र.  तीस हजार) 
अदा करणेस कंवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल वै क य वभागाचे वापराकर ता देणगी व पात 
िमळाले या र कमे मधून कोणतीह  िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट 
प दतीने मे.मा ती  सुझुक  इंड या िल. यांचेकडून मा ती इको या काराची 

णवा हका D G S & D  या दराने र. .३,७०,४०७=०० (RTO र ज ेशन, टॅ स, 
वमा, एल.बी.ट ., वेश कर इ याद  वगळून) आ ण मे.Chief Controller of 

Accounts, ऑफ स द ली यांचे नावे र. .१००४=७८ पुणाकात र. .१,००५/- ड .ड . 
दारे अदा क न खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .८/२०१३-१४ अ वये, धमवीर 
संभाजी महाराज उ ान रहाटणी येथे मोक या जागेत सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.व तुंड एंटर ायजेस (को.र. .१,९२,७९८/- (अ र  र. .एक लाख या नव हजार 
सातशे अ या नव) पे ा -१० ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले 
असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम पुण झा याने मे.व तुंड 
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एंटर ायजेस यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .६/२०१३-१४ अ वये, पाईन रोड 
आ णा भाऊ साठे उ ान ते बजलीनगर पुलापयत म य दभाजक नुतनीकरणासाठ  ु
शोिभवंत रोपे खरेद  करणेकामी मे.सुरज अँड हटाय झंग (को.र. .१,९१,३०५/- (अ र  
र. .एक लाख ए या नव हजार तीनशे पाच) पे ा -४ ट के कमी) दराचे कोटेशन 
वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम 

पुण झा याने मे.सुरज अँड हटाय झंग यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे 
अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६१) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .११/२०१३-१४ अ वये, उ ाना 
म ये लागवड साठ  हंगामी रोपे खरेद  करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
(को.र. .१,९४,९३५/- (अ र  र. .एक लाख चौ-या नव हजार नऊशे प तीस) पे ा   
-३८ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने, सदर काम पुण झा याने मे.शुभम उ ोग यांना केले या कामाचे 
बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६२) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१४/२०१३-१४ अ वये, सदगु द  
उ ान यमुनानगर व गजानन हे े उ ान कृ णानगर या ठकाणी टोन गाडन बच 
बस वणेकामी मे.स द छा क स सन (को.र. .१,८६,२५०/- (अ र  र. .एक लाख 
शहाऐंशी हजार दोनशे प नास) पे ा -६.१० ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत 
करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम पुण 
झा याने मे.स द छा क स सन यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे 
अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१३-१४ अ वये, मनपाचे 
उ ान वभागासाठ  सा ह य खरेद  करणेकामी मे.एन.एल.वनवे क स शन 
(को.र. .१,९९,७७०/- (अ र  र. .एक लाख न या नव हजार सातशे स र) पे ा -
१५ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने, सदर काम पुण झा याने मे.एन.एल.वनवे क स शन यांना 
केले या कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६४) उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२०१२-१३ अ वये, मनपाचे उ ान 
वभागास हार, फुले गु छ इ.सा ह य पुर वणेकामी मे. ी.गणेश पु प भांडार यांना 
पुव याच दरानुसार हार, फुले, गु छ इ याद  सा ह य पुर वण ेया कामासाठ  चार 
म हने कालावधीसाठ  येणा-या र. .3,50,000/- (अ र  र. .तीन लाख प नास 
हजार) य  येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६५) मु यलेखाप र ण 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. 
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वषय मांक-६६) खाली नमुद केलेली व वध टे निशयन, ने िच क सा अिधकार , फ जओथेर प ट, 

पु ष क  मदतनीस इ. पदे ६ म ह याचे कालावधीसाठ  एक त मानधनावर भरणेस 
व जाह रात िस द करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
अ. 

. 
पदनाम 

पद 

सं या 
शै णक अहता /अनुभव मानधन 

वगानुसार 
आर ण 

१ 
ई.सी.जी, 

टे निशयन 

१ 
शासनमा य ्  सं थेकड ल ई.सी.जी. 
टे निशयन कोस ्  पुण ्  व कामाचा अनुभव 
आव यक 

१०७९९/- खुला- १ 

  

२ 

  

लॅब टे निशयन 

  

२ 

बी.एस.सी., ड .एम.एल.ट . कोस ्  पुण ् 

व कामाचा अनुभव आव यक. 
१०७९९/- 

अनु. जाती- १ 

खुला- १ 
  

३ 

ए स रे 

टे निशयन 

२ 

एच.एस.सी., ए स ्  रे टे निशयन कोस ् 

पुण ्  व कामाचा अनुभव आव यक 
१०७९९/- 

अनु. जाती- १ 

खुला- १ 

४ 
ने  िच क सा 
अिधकार  

  

१ 

एच.एस.सी., सहा. ने रोग िच क सा 

ड लोमा उ ीण ्  व कामाचा अनुभव आव यक 
१०७९९/- खुला- १ 

५ फ जओथेर प ट १ 
मा यता ा  व ापीठाचा  ( फ जओथेरपी)  
 वषय घेऊन शा  शाखेतील पदवीधर व 
कामाचा अनूभव आव यक 

१०७९९/- खुला– १ 

७ 

पु ष क  

मदतनीस 

४ 

  

इतर दवाखाना/ णालय मधील कामाचा 
अनुभव आव यक. ९७६४/- 

अनु. जाती – १ 

अनु. जमाती – १ 

खुला- २ 
 
वषय मांक-६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत,  

मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत व वध योजना राब व या जातात. यापैक  
घटक योजना .1 अ वये इय ा 5 वी ते 7 मधील व ा याना मंजूर दराने वा षक 
र. .750/- व इय ा 8 वी ते 10 वी मधील व ा याना वा षक र. . 1,250/-  िश यवृ ी 
देणेत येते. सन 2013 म ये वतमानप ाम ये जा हर कटन िस द क न अज 
माग वले होते. यानुसार सन 2013-14 म ये िश यवृ ी िमळणेसाठ   एकूण 1889 अज 
ा  झाले आहेत. यापैक  1189 अज पा  झाले असुन 700 अज अपा  झालेले 

आहेत.  इय ा 5 वी ते 7  मधील  645 पा  व ा याना येक  र. .750/- या माणे 
र. .4,83,750/- व इय ा 8 वी ते 10 मधील  544 पा  व ा याना येक  र. .1250/- 

या माणे र. . 6,80,000/- असे एकुण र. .11,63,750/- (अ र  र. .आकरा लाख 
येस  हजार सातशे प नास) इतक  र कम पा  व ा याना “िश यवृ ी”  देणेकामी 
खच होणार आहे. सदरचे खचास, तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची ुट  पुतता 
के यानंतर  पा  ठरणा-या अजदारास यांचे  इय ेनुसार   िश यवृ ी मंजूर करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-६८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे जुन २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 
 
 

वषय मांक-६९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१६.६.२०१४ ते द.२२.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६८/२०१४ द.१०.७.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
 
 

वषय मांक-७०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२३.६.२०१४ ते द.२९.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६९/२०१४ द.१०.७.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
 
 

वषय मांक-७१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३०.६.२०१४ ते द.६.७.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/७०/२०१४ द.१०.७.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

 
वषय मांक-७२) थेरगाव स.नं. ९ आर ण . ६२५ येथे शाळा बांधकामाकर ता िन वदो र क प 

यव थापन सेवा दे याकर ता स लागार हणून म.े राज  गडकर  अँड असोिसए स 
यांची नेमणूक झालेली असून करारना यातील अट  नुसार Post Tender Activity साठ  
२.०%या माणे तसेच वाढ व कालावधीसाठ  करारना यातील सु ानुसार अदा करणे 
आव यक आहे. यानुसार आतापयत स लागार यांना र. .२०,६३,०७८/- + सेवाकर 
(Service Tax)अदा केलेली आहे व र. . ६,४१,१९६/- + सेवाकर (Service Tax) इतक  
फ  देय आहे. असे एकूण करारना या माणे र. .२७,०४,२७५/- + सेवाकर ( Service 

Tax )इतक  फ  देय आहे. तर  वर ल माणे वर ल कामासाठ  एकूण र. . 
२७,०४,२७५/- + सेवाकर (Service Tax) खचासाठ  काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 
वषय मांक-७३) कासारवाड   (भोसर ) सीट सी .१९०९ आर ण . २१ शाळा बांधकामाकर ता क प 

यव थापन सेवा दे याकर ता स लागार हणून म.ेराज  गडकर  अँड असोिसए स 
यांची नेमणूक झालेली असून करारना यातील अट  नुसार Post Tender Activity साठ  
२.५% या माणे तसेच वाढ व कालावधीसाठ  करारना यातील सु ानुसार अदा करणे 
आव यक आहे. यानुसार आतापयत स लागार यांना र. . ५,३६,१७६/- + सेवाकर 
(Service Tax) इतक  फ  अदा केलेली आहे. व र. . ९,०५,६७०/- + सेवाकर 
(Service Tax) इतक  फ  देय आहे. असे एकूण र कम . १४,४१,८४६/- + सेवाकर 
(Service Tax) इतक  फ  देय आहे. तर  वर ल माणे वर ल कामासाठ  एकूण 
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र कम .१४,४१,८४६/- + सेवाकर (Service Tax) खचासाठ  काय र 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/१०६९/२०१४ 

दनांक- १०/०७/२०१४ 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


