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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/८८९/२०१४ 

दनांक- १५/०५/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक- २०/०५/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२०/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 

आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक- ११५ 
 

दनांक- २०.०५.२०१४           वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २०/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
 

अ) दनांक १५/०४/२०१४, २२/४/२०१४, २९/०४/२०१४, ६/०५/२०१४ व ९/५/२०१४ 
रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ११०) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक २२/०४/२०१४, २९/०४/२०१४, ६/०५/२०१४ व ९/५/२०१४ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का मांक- १११) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

क) दनांक २९/०४/२०१४, ६/०५/२०१४ व ९/५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  
(कायप का मांक- ११२) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ड) दनांक ६/०५/२०१४ व ९/५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ११३)  
सभावृ ांत कायम करणे.  
 

इ) दनांक १३/०५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ११४)  
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.यशाक असोिसए स (िन.र. .४८,९८,८४४/- (अ र  र. .आ ठेचाळ स लाख 
अ या नव हजार आठशे च वेचाळ स) पे ा २८.५६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,७४,७२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड म ये वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील 
पाईप लाईन िश ट करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .५६,०४,१२४/- [अ र  र. .छप न लाख चार हजार एकशे चो वस] पे ा 
२२.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड गावठाण येथे रोहनतरंग सोसायट  ते सायकर व ती 
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प रसरात न याने वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख दोन 
हजार शेहेचाळ स] पे ा २२.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

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

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ 
अ वये, जवळकरनगर येथे न याने वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील 
पाईपलाईन िश ट करणे व न वन पाईपनलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .३५,०१,१४७/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे स ेचाळ स] पे ा 
९.१० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० 
अ वये, जल े  . म ये उव रत ठकाणी ११, पाणीपुरव यासाठ  ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. .४६,४९,९९१/- [अ र  र. . 
शेहेचाळ स लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए या नव] पे ा ९.१० % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, जल े  .ड/१२, पंपळेगुरव नवीन स.नं.७१ टाक व न वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .४९,००,११२/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख एकशे बारा] पे ा ९.१० % 

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

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० 
अ वये, जल े  .ड/१, वाकड येथील स.नं.११२ अ रा शाळा व भगवाननगर 
प रसरात न याने वकिसत होणा-या ड .पी.रोड म ये पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख दोन 
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हजार शेहेचाळ स] पे ा १४.१२ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) 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 २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक कॅनन मेक कं.चे टोनर यं णा खरेद  कामी 
ई-िन-स.ु .४३/०१/२०१३-१४ अ वये लघु म िन वदाकार मे.पावरटेक िस ट म,   
पुणे-१७. यांना आव यक (Canon-TonnerNo-3500b001(328)Black) खरेद कामी 
ती नग र. .३,८७०/- माणे ३०० नगांचे एकूण र. .११,६१,०००/- (अ र  र. . 

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

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
    

वषय मांक-११) 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 २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-१२) नािशक फ़ाटा ते वाकड र यावर बीआरट एस साठ  Dedicated Lane बांधणेचे 
िन वदा नोट स मांक-३०/४/२०१३-१४ चे थम लघु म िन वदा धारक 
मे.बी.के.खोसे असून यांचा लघु म दर कमी क न दलेला १.९१% जा त असा आहे 
व वषयप ात अ. .१ या समोर तोच दर नमूद कर यात आलेला आहे व ताव 
सु ा मे.बी.के.खोसे यांचे नावे मंजूर झालेला आहे. तर  उपरो  वषयप ा माणे 
मा. थायी सिमती ठराव मांक ६२९८ दनांक २६/२/२०१४ म ये मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा (इं) िल. यांचे ऎवजी मे.बी.के.खोसे यांचे नावे द ती करणेु स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१३) मनपाचे सव वभागांकड ल न यांचे कॅिनंग क नजतन करणेसाठ  टोअरेज व 
आव यक संगणक यं णा खरेद  कामी ई-िन-स.ु .३४/२०१३-१४ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.फॅ सी कॉ पुटस आ ण पे रफेर सयांना आव यक STORAGE व 
संगणक यं णा खरेद कामी खालील माणे खच अपे ीत आहे. 

 

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

एकूण र. . 

1 SAN STORAGE ०२ 
५१,७३,८९०/- 

 
१,०३,४७,७८०/- 

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

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

६ 
System Administrator 

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

                    एकूण र. .   १,३१,६८,७८०/- 
 
वर ल त यात नमुद केले माणे STORAGE व संगणक यं णा मे.फॅ सी 
कॉ पुटस आ ण पे रफेर स, यांचेकडून खरेद कामी एकूण र. .१,३१,६८,७८०/- 
(अ र  र. .एक कोट  एकतीस लाख अडुस  हजार सातशे ऐंशी) चे खचास 
मा यता व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

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

देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/१/६/२०१३/१४ 
मधील अ. .४ अ वये, पं.िचं.मनपातील मैलाशु द करण क ासाठ  लो रन टनर 
पुर वणेकामी मे.जी.एस.कमश यल कॉप रेशन (िन.र. .१३,८२,४००/- [अ र  र. .तेरा 
लाख याऐंशी हजार चारशे] पे ा -६.३१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी 
नद पा ातातील जलपण  काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे 
कामासाठ  ई-िन वदा नोट स . ५/२०१३-१४ मिधल अ. . (२) ‘अ’व ‘क’ भागातील 



 6 

इं ायणी नद पा ातील ी.मानाजी पवार यांचे शेत तळवडे ते वराज रेिसड सी 
मं दरापयत (म.न.पा. ह तील इं ायणी नद चे संपुण पा ) व अ. . 
(३) ‘ड’ भागातील मुळा नद पा ातील वाकड पुल ते राजीव गांधी पुल ते दापोड  
संगमापयत (म.न.पा. ह तील मुळा नद चे संपुण पा ) नद पा ातील जलपण  काढून 
१ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ा  झाले या येक  
१ िन वदेनुसार मे.शुभम उ ोग, पंपर , पुणे- ४११ ०१७ यांनी िन वदेतील अ. . (२) 
चे कामासाठ  म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ९,००,०००/- पे ा कमी क न 
अंितमतः सादर केलेला र. . ८,९५,०००/- (०.५५६ ट के कमी) तसेच अ. . (३) चे 
कामासाठ  म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ४,००,०००/- पे ा कमी क न 
अंितमतः सादर केलेला र. . ३,९५,०००/- (१.२५ ट के कमी) दर वकृत करणेत 
आला आहे. याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) 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 २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२३ 
अ वये, नवी सांगवी येथील पी.ड य.ूड .टाक या प रसराम ये ५.० ल.िल.संप, पंप 
हाऊस व ३०० िम.िम. यासाची वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह . साळंुखे 
(िन.र. .५०,३४,८६७/- [अ र  र. .प नास लाख चौतीस हजार आठशे सदसु ] पे ा 
१.०० % जा त) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .४१ 
अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/२ अंतगत रावेत येथील अशु द जलउपसा 
क ाजवळ ल पवना नद तील कचरा व गाळ काढणेकामी मे.महारा  अंडर वॉटर 
स हसेस (िन.र. .२८,००,५९८/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख पाचशे अ या नव] 
पे ा ३.५० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७९ 
अ वये, भाग .४३ म ये िमिलंदनगर, आदशनगर व सुभाषनगर झोपडप ट  
प रसरातील पाणीपुरवठा सुधारणा कर याकामी जलवा हनी टाकणे तसेच जु या 
जलवा ह या बदलून न या जलवा ह या टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन (िन.र. . 
४६,६७,७७९/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार सातशे एकोणऐंशीु ] पे ा 
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२.७० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
मुंबई पुणे र ता पंपर  चौक ते भ  श  चौक िनगड  कब टोन, फुटपाथ, र ता 
दभाजक इु .देखभाल व द ती कु रणेकामी मे. ी.गणेश क शन (ल मण फे मल 
चौधर ) (िन.र. .४१,३४,४२५/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चौतीस हजार चारशे 
पंचीवस) पे ा ३८.३८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२६,७५,०१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेक रता सवकष आप ी यव थापन आराखडा 
बन वणेचे काम मे.यशदा, पुणे यांनी पूण केलेले आहे. एकुण मंजूर र कम पये 
१०,२५,०००/- (अ र  र. .दहा लाख पंचीवीस हजार) पैक  ६०% र. .६,१५,०००/- 
आगावू अदा केले अस याने उव रत ४०% र. .४,१०,०००/- म.ेयशदा, पुणे यांना 
अ नशामक वभागाकड ल आप ी त नाग रकांना सहा य या लेखािशषामधुन 
र. .४,१०,०००/- अदा केलेले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) 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 
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 २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .११ अ वये, भाग .९ संभाजीनगर येथील सुबोध व ालय प रसरा म ये 
टॉम वॉटर पाईपलाईन करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,३६१/- 

(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे एकस ) पे ा ३८.९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,९८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
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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 २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .०९ अ वये, भाग .९ योगा टॅ यु ते रामे र चौक प रसरा म ये टॉम 
वॉटर पाईपलाईन करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,२६०/- (अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे साठ) पे ा ३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,९२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 ु
करण.े 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .४३ अ वये, भाग .९ शाहनगर शाह उ ान प रसरा म ये टॉम वॉटर ू ू
पाईपलाईन करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. .३५,००,९६७/- (अ र  र. . 
प तीस लाख नऊशे सदसु ) पे ा ३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२२,४२,७३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 . 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१९ अ वये, भाग .५ से टर .१३ व १६ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .२८,००,९७२/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख नऊशे बहा र) पे ा ३८.२१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . १८,१७,२५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 . 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .१७ मधील लोकमा य हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन 
पयत या र यास काँ टचा र ता दभाजक करणेकामी मेु . झम ए टर ायजस 
(िन.र. .२७,९७,८७०/- (अ र  र. .स ावीस लाख स या नव हजार आठशे स र) 
पे ा १८.१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,०३,३८४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे 



 9 

भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु सदरचे िन वदा 
कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२९) मनपाचे आरो य वभागासाठ  तातड ने गतवष या लघु म िन वदाकारांकडून 
जुंतनाशक/ कटकनाशक औषधे रतसर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

अ.  
 तातड ने खरेद  करावयाची  
औषधे 

१ म ह या कर ता 
तातड ची  खरेद  
प रमाण 

 सन २०१२-१३ मधील 
लघु म िन वदाकार 

सन २०१२-१३ मधील 
मंजूर लघु म दर एकूण  र. पये 

  1. TEMEPHOS 50%EC   100 ltr. 
म.ेल मी केिमक स 
लाईम अँ ड पे ट कं ोल 

 

.१४१९/- .िल 

 

१,४१,९००/- 

 

  2. LAMADASAYELETHRIN 
10%W.P    50 kg. म.े ीराम अँ ो एज सी .२६७५/- . क. 

 

१,३३,७५०/- 

  3. MALERIA OIL( PER DRUM 
200 LTR.) 

 

2000 ltr. 

डॅपम स पे ट कं ोल 
अँ ड अलाईड स ह सेस 

 

 .१३४.५० .िल. 

 

२,६९,०००/- 

  4. DELTAMETHRIN 2.5 SC 
(KEOTHRIN 2.5SC)   50 ltr. 

म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.१३८५/- .िल 

 

६९,२५०/- 

  5. DIACHLOVOURS DDVP 
76%EC (FLYGON)   75 ltr. 

म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.७४०/- .िल 

 

५५,५००/- 

  6. 
MALATHION DUST 5% 

25KG PER BAG 
100 bag म.ेडॉ फन से स कॉप . .८४३/- .२५ क.बॅग 

 

८४,३००/- 

  7. CARBOLIC PHINEL DUST 
5% (50KG BAG) 

 

100 bag 

म.ेल मी केिमक स 
लाईम अँ ड पे ट कं ोल 

.१३७९/- .५० 
क.बॅग 

 

१,३७,९००/- 

 

  8 
Neemtex Herbal larvicide 

ISO co. 
  100 ltr. म.ेडॉ फन से स कॉप . .७१५/- .िल ७१,५००/- 

  9 Pyriproxifen 0.5GR  50 kg 
म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.२६८०/- . क. 

 

१,३४,०००/- 

 10 Bifenthrin 10%wp   50 kg 
म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.४१५०/- .िल 

 

२,०७,५००/- 
          एकूण १३,०४,६००/- 
 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 



 10 

वषय मांक-३०) पंपर -िचंचवड मनपा या - करण वभागाकर ता आव यक लागणा-या ए स-रे 
फ म व केमीकल सा ह य खरेद कामी ा  लघु म िन वदा दरानुसार मे. ी 
क शन यांचे िन वदेतील आयटेम .१ क रता र. .१२,००,०००/- व 
मे.युिन हसल ेडस यांचे िन वदेतील आयटेम .२ ते ५ कर ता र. .९५,७००/- 
(कमी क न दले या दरानुसार) असे एकूण र. .१२,९५,७००/- (अ र  र. .बारा 
लाख पं या नव हजार सातशे) या माणे करारनामा क न व अनामत र कम घेवून 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-३१) मे.AGOGUE TECHNOLOGIES, िचंचवड यांचेकडुन पूव याच अट  व शत नुसार 
व दरानुसार द.३/२/२०१४ पासुन ३ म ह यासाठ  घेतले या १५ संगणक चालक 
िनयु स काय र तसेच द.३/५/२०१४ पासुन ३ म हने कालावधीक रता 
पुर व यासाठ  मुदतवाढ दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
मुंबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता इ. देखभाल व 
द ती करणेकामी मेु . ी.गणेश क शन (ल मण फे मल चौधर ) (िन.र. . 
३२,६७,४०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सदस  हजार चारशे सहाु ) पे ा ३८.३८ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,१४,०४४/- 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 . 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथील पवना नद स अ य पा मं दराजवळ न याने घाट 

बांधणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .२८,०१,०४९/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
एक हजार एकोणप नास) पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने र. .१९,१२,०१०/- 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 यांचेु बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/५/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३४) 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-३५) मनपा या शासक य इमारतीमधील िल ट .२ ते ४ या नुतणीकरणासाठ  बंद 
असलेला सन २०१२-१३ मधील कालावधी वगळुन उवर त ५ मह ने कालावधीतील 
वाष क देखभाल द तीचे कामापोट  व िलु ट .३ व ४ साठ  अित र  भार यं णा 
(Overload Device) बस वणेकामी उ पाद त कंपनी मे.ओट स इले हेटर कंपनी 
(इंड या) िलिमटेड, यांस र. .३,४०,३८३/- (अ र  र. .तीन लाख चाळ स हजार 
तीनशे याऐंशी) (स ह स टॅ ससह) अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील लॉ  वभागातील 
मिशनकर ता आव यक लागणा-या पेअर पाटस खरेद कामी्  मे. ी क शन 
यांचेकडून ा  झाले या ई-िन वदा णाली ारा ा  लघु म दरानुसार (कमी क न 
दले या दरानुसार) खरेद  कर यास व येणा-या र. .९,७२,६५६/- (अ र  र. . नऊ 
लाख बहा र हजार सहाशे छप न) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या कॅिल ेशन करावया या उपकरणांची तालेरा णालय व वाय.सी.एम. 
णालयाने याद  कळ वले नुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील 
करण 5(2) (2) नुसार िन वदा न माग वता थेट प दतीने मे.उ मगीर  इं जिनअस 

यांनी सादर केले या कोटेशन नुसार व दले या कॅिल ेशन रेटवर २% सुट माणे 
र. .१,३०,१०८/- इतका (स ह स टॅ स व वास खचासह) अपे त खच येणार 
अस याने सदर या खचास व पुव  केले या कॅिल ेशनचे र. .३४,६४१/- चे खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या व ुत मु य वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१३/२०१४ मधील अ. .११ 
अ वये, मनपा भवन मधील उव रत भागात LED फट ंग बसवून नुतनीकरण करणे 
कामी मे. वामीकृपा इले क स (िन.र. .१६,९०,७५०/- [अ र  र. .सोळा लाख 
न वद हजार सातशे प नास] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिधकार , कमचार  यांचेसाठ  ०१ ए ल २०१४ ते 
३१ माच २०१५ अखेर आयो जत कर यात येणा-या सव िश णासाठ या य  
खचास मा यता िमळणेकामी तसेच यशदा या सं थेस अगाऊ अदा केले या र. . 
१६,६४,९४५/- पैक  सन २०१३-१४ म ये र. . ६,५४,७१०/- खच झालेला असुन 
उव रत अगाऊ र. .१०,१०,२३५/- मधुन मता बांधणी अंतगत िश ण आयो जत 
करणेस व यापे ा नंतर जादा होणा-या िश ण खचास, इतर िश ण सं था 
माफत आयो जत केले या िनवासी/अिनवासी िश णासाठ , िश ण अ यास दौरे 
यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता िमळणेकामी व सदरचा खच कामगार 
क याण वभागाकड ल अिधकार  / कमचार  िश ण या लेखािशषाव न करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३१.३.२०१४ ते द.६.४.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
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मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/४१/२०१४ द.१३.५.२०१४ अ वये 
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