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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७६९/२०१८ 
दनांक - ०८/०६/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १३/०६/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

१३/०६/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                                                                                           
     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 – ६७ 
दनांक - १३/०६/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

१३/०६/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
      दनांक ०६/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६६) 
    चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये NIC यांचेकड ल ई-िन वदा (e-Procurement) 
संगणक णालीचे यश वीपणे अंमलबजावणी हो या या ीने NIC, NICSI यांचेकड ल 
एकूण ३ Support Staff सहा म ह यांकर ता िनयु  करणेकर ता येणारा खच 
र. .६,१०,८२६/- (अ र  र. .सहा लाख दहा हजार आठशे स वीस फ ) अथवा 

य  येणारा खच NIC, NICSI यांना आगाऊ अदा करणेस तसेच सदरचा Support 

Staff हा NIC, NICSI यांचेमाफत करारनामा न करता थेट प दतीने उपल ध क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १३/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .२)  पपंर  िचंचवड मनपा या मु य शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉल येथ े लॅब 
टाकणे ता वत आहे. सदर कामासाठ  क प आराखडा करणे बांधकाम परवानगी 
घेणे, चरल डझाईन तयार करणे इ याद  कामे करणे आव यक आहे. यानुसार 
सदरचे िनयो जत लॅब बांधणेसाठ  व या अनुषंगाने इतर थाप य वषयक कामे 
करणे या कामाचे िनयोजन, संक प िच ,े क प आराखडे, बांधकाम परवानगी, 
पुवगणनप क, िन वदा इ. तयार करणेकर ता त  वा तु वशारद (Architect) व िन वदा 
प ात कामे करणे कर ता क प यव थापन स लागार (PMC) ची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. मनपा पॅनलवर ल मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांनी 
मनपा मु य इमारतीचे चरल ऑड ट केलेले आहे. तसेच यांना आ कटे ट, चरल व 

क प यव थापन स लागाराचा अनुभव आहे. तसेच ते मनपा या चिलत दरानुसार 

वषयां कत काम करणेस तयार आहेत. तर  मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस 

यांचे क प कामाचा पुवानुभव व कौश य ल ात घेता पंपर  िचंचवड मनपा या मु य 
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शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉल येथे लॅब टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणे या क पासाठ  यांची वा तु वशारद (Architect) व क प यव थापन स लागार 

(PMC) हणून नेमणूक करणेचे योजन आहे.तर  पंपर  िचंचवड मनपा या मु य 

इमारतीम ये जुना जी.बी. हॉलवर लॅब टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे या 
क पासाठ  मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांना मनपाचे चिलत दरा माणे 

वा तु वशारद (Architect) हणुन िन वदा र कम पये ५० लाखा या पुढे २% फ  अदा 
करणेकामी व क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन सदर कामासाठ  िन वदा 
रकमे या २.७५% अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १३/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये हे थ काड मॅनजमट 
िस टम राब वणेकामी िन वदा ं .१४/२००८-०९ राब व यात आलेली होती. 
िन वदेमधील लघु म िन वदाकार मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना या या ा  झाले या 
दरास मा.आयु  सो. यांची मा यता घेवून हे थ काड मॅनजमट िस टम उभारणेत 
आलेली आहे. वाय सी एम एच येथील २०,००० हे थ काडचा पुरवठा द.१९/०२/२०१८ रोजी 
संपलेला अस याने वाय सी एम एच येथे णाना हे थ काड उपल ध क न देणेकामी न याने 

करारनामा न करता द.१९/०२/२०१८ पासून ित दन अंदाजे ३०० काड माणे काड खरेद  

करणेकामी अंदाजे सहा मा हने क रता हणजेच द.१८ ऑग ट २०१८ पयत १८० 

दवसाक रता १८० X ३०० काड ५४,००० काड घेणेकामी ित काड र.र.१५/- माणे अंदा जत 

खच र. .८,१०,०००/- इतका होणार आहे. याकामी मागील करारना यास अिधन राहून 

आव यक अंदा जत खचास एकूण र. .८,१०,०००/- (अ र  र. .आठ लाख, दहा हजार फ ) 
व काड कमी जा त झालेस याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक १३/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .४)  औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  येथे मा. आयु सो. यांचे कड ल 
आदेश मांक:औ संमु/१/का व/३२१/२०१७ दनांक १७/११/२०१७ अ वये खालील 
मानधन िनदेशकांना दनांक २४/१०/२०१७ ते २३/०४/२०१८  या सहा म हने 
कालावधीसाठ  एक त मानधनावर ता पुर या व पात र. .२५,०००/- (अ र  र. . 
पंचवीस हजार फ ) नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी  दनांक 

२३/०४/२०१७  रोजी संपु ात आला आहे. तथा प खाली  नमूद केले या अ. .०१ ते ०५ 

मानधन िनदेशकांनी मनपा सेवेम ये िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मा.उ च 

यायालय मंुबई येथे महानगरपािलका व द दावा .११६५१/२०१६ दाखल केलेला आहे. 

याचा िनकाल दनांक २२/०१/२०१८ रोजी सदर ५ मानधन िनदेशक  यांचे बाजूने लागला 
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असून यांना मनपा सेवेत िनयिमत वेतन ेणीम ये सामावून घेणेबाबतच ेकोटाच ेआदेश 

आहेत.तथा प  सदर करण मा.सव च यायालयात अपील दाखल कर याची कायवाह  सु  

 अस याने या बाबत अंितम िनणय होईपयत खालील मानधनार ल ५ िनदेशंकाना एक त 

मानधनावर हंगामी ता पुर या व पाची नेमणूक ावी लागेल. 

अ. . नाव पदनाम 

१ ीम. कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधन िनदेशक 

२ ीम. िनलवण सोनाली पांडूरंग मानधन िनदेशक 

३ ी. कांबळे िस दाथ अिभम य ु मानधन िनदेशक 

४ ीम. क डे हेमाली बाळकृ ण मानधन िनदेशक 

५ ीम. िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधन िनदेशक 

                       तर  उपरो  अनु. .०१ ते ०५ मानधन िनदेशकांना  दनांक २४/०४/२०१८ रोजी एक 

दवस सेवाखंड देवून दनांक २५/०४/२०१८ ते दनांक २४/१०/२०१८ पयत सहा 
म हने कालावधीकर ता आयट आय कासारवाड  येथील मानधन िनदेशक यांना दरमहा 
एक त र. .२५,०००/- मानधनावर हंगामी ता पुर या व पाची नेमणूक देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १३/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/1/2017-18 अ वये भाग .८ 
इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी चौकाम ये युर स बस वणे व सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .66,03,534/- (अ र  र कम पये सहास  लाख तीन 
हजार पाचशे चौतीस फ ) पे ा 12.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .58,10,450/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १३/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .६)   मनपाचे उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट /शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलम लागु अस यास भाववाढ कलमानुसार देखभाल कामासाठ  ि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 राहुन संबिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केलेले अस याने याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .७)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२१/०५/२०१८ ते द.२७/०५/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 

यांनी .मुलेप/६/का व/१०४/२०१८ द.०४/०६/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .८)    यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग ओट  वभागाने यांचेकड ल ऑ टकॉन 
कंपनी या फॅको मशीन क रता ०१ नग हॅ डपीसची मागणी केली होती. यानुसार 
उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., मंुबई यांनी एकूण 
र. .२,५७,६००/-  चे दरप क सादर केले होते. सदरचे दरप क वकृत करणेत आलेले 
असुन यानुसार यांना हॅ डपीसचा पुरवठा आदेश िनगत करणे आव यक आहे. सबब 
िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने उ पा दत कंपनीचे अिधकृत 
वतरक मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., मंुबई यांचेकडून ने रोग ओट  वभागासाठ  
आव यक ०१ नग हॅ डपीस खरेद  करणेस व सदर हॅ डपीस खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .२,५७,६००/-  (अ र  र. . दोन लाख स ाव ण हजार सहाशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)    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 M/s.Becton Dickinson 

India Private Limited, Gurgaon यांनी दर कमी क न सादर केलेले र. .३,१३,८८०/-
(अ र  र. .तीन लाख तेरा हजार आठशे ऎ ंशी फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले 
आहे. यानुसार 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 करणॆस व सदर CMC 

करणेकामी होणारा खच एकूण र. .३,१३,८८०/-(अ र  र. .तीन लाख तेरा हजार 
आठशे ऎ ंशी फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)   सन २०१७-१८ या आिथक वषाकर ता इ.१० वी  व १२ वी मधील ८०% पे ा जा त गुण 
संपादन के याला  व ा याना  ब ीस र कम देणेकामी जाह र कटना ारे अज 
माग व यात आले होते. यानुसार एकुण ५०५९  अज ा  झाले असून या अजाची 
तपासणी केली असता योजने या अट  व शत  नुसार एकूण ४४८४ अज पा  झाले 
आहेत. व एकुण ५७५ अज अपा  झाले आहेत. मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.१२३२ दनांक   २९/११/२०१७ अ वये मा यता घेऊन एकुण ४४८४ पा  लाभाथ ना  

सन २०१७-१८ या आिथक वषात लाभ दे यात आला आहे. उव रत अपा  अजापैक  
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कागदप ां या पुततेनंतर पा  ठरणा-या व ा याना लाभ देणे आव यक आहे. एकुण 
५७५  अपा  अजापैक  २७४ अजदारांनी कागदप ांची पुतता केली आहे. योजने या 
मंजूर धोरणा माणे या पा  अजदारांना खालील माणे ब ीस र कम  देणे आव यक 
आहे. 
१. इ.१० वी 80 % ते 90 % गुण संपादन    173    *  10000 =  17,30,000/- 

२. इ.१० वी 90 %  पे ा जा त गुण संपादन   75   *  15000 =   11,25,000/-        

         ३. इ.१२ वी 80 % पे ा जा त गुण संपादन    26   *  15000 =    3,90,000/-    

                             एकुण पा  लाभाथ   274                       एकुण र. .32,45,000/-   

            वर ल माणे एकूण २७४ पा  व ा याना लाभ देणेकामी एकूण र. .३२,४५,०००/- 
(अ र  र कम पये ब ीस लाख पं चेचाळ स हजार फ ) इतका खच अपे त 
आहे. सन २०१८-१९ चा व ीय वषात “इ.१० वी  व १२ वी मधील ८०% पे ा जा त 
गुण संपादन करणा-या व ा याना  ब ीस र कम देणेबाबत“ या उपलेखािशषावर 
र. .७,५०,००,०००/-  इतक  तरतूद करणेत आली असुन यामधून सदरचा खच करणेत 
येईल. तर  सदर या २७४  पा  व ा याना लाभ देणेकामी र. .३२,४५,०००/-(अ र  
र. .ब ीस लाख पं चेचाळ स हजार फ )  चे खचास तसेच अपा  अजापैक  
कागदप ां या पुततेनंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना   लाभ देणेस  व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११)   पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  
तरतूद करणेत आली असून या म ये संचलनतूट ८१.५६ कोट  व वध कारचे पासेस 
र. .२३ कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला 
आहे. सदर रकमेतून जून २०१८ ची र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे 
पासेस पोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात कोट  
प नास लाख) फ  या माणे माहे जून २०१८  अखेर ०१ म ह याची अ ीम व पात 
अदा करावयाचे अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार व वध 

काय मांचे ले स छपाई, पॉकेट ंग व लोखंड  े मवर लावणेच े कामासाठ  िन वदा 
नो. .१/३/२०१७-१८, द.१३/११/२०१७ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. 
याम ये मे.  हजन ाफ स यांच े ले स छपाईसाठ  दर र. .१०/- ती केअर फुट 
(िन वदा दरापे ा २८.५७ ट के कमी) व ले स छपाई व पॉकेट ंग करणेसाठ  दर 
र. .१२/- ती केअर फुट (िन वदा दरापे ा २५ ट के कमी) तसेच ले स छपाई 
क न लोखंड  े मवर लावणेसाठ  दर र. .१०/- ती केअर फुट (िन वदा दरापे ा 
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२८.५७ ट के कमी) असे ा  झाले आहेत. कामकाज क न घेणेबाबत यांचेबरोबर 
द.३१/०१/२०१८ रोजी १ वष कालावधीसाठ  करारनामा कर यात आलेला आहे. 
कामकाजा या अनुषंगाने ले स छपाई, पॉकेट ंग व लोखंड  े मवर लावणेचे 
कामाकर ता अंदाजप क य तरतुद र. .८,००,०००/- कर यात आली असून यास 
अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार अनिधकृत 

बांधकाम कारवाई, महो सव, स कार, समारंभ, जयंती, अनिधकृत बांधकाम, करसंकलन व 
पवनाथड , वरसागर संगीत महो सव, सां कृितक काय म इ याद ंच े हड ओ शुट ंग 
करणेबाबत िन वदा नो. .१/१/२०१७-१८, द.१३/११/२०१७ अ वय ेिन वदा माग व यात 
आ या हो या. याम ये हड ओ शुट ंगसाठ  मे.दशन डजीटल हड ओ ाफ , सांगवी 
यांचे दर र. .१,८००/- प ह या तासासाठ  व पुढ ल येक तासासाठ  र. .९००/- या 
माणे िन वदा रकमे या १० ट के कमी असे ा  झाले आहेत. कामकाज क न 

घेणेबाबत यांचेबरोबर द.३१/०१/२०१८ रोजी १ वष कालावधीसाठ  करारनामा 
कर यात आलेला आहे. कामकाजा या अनुषंगाने हड ओ शुट ंगसाठ  अंदाजप क य 
तरतुद र. .६,००,०००/- (अ र  र. . सहा लाख फ ) कर यात आली असून यास 
अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार पवनाथड , 

वरसागर संगीत महो सव, सां कृितक काय म इ याद ंचे एल.ई.ड . नसाठ  
िन वदा नो. .१/२/२०१७-१८, द.१३/११/२०१७ अ वय े िन वदा माग व यात आ या 
हो या. याम ये एल.ई.ड . नसाठ  मे.रामा हजन, थेरगांव यांचे इनडोअरसाठ  
टेज ऑपरेटरसह दर  र. .१४७/- ती केअर फुट (िन वदा दरापे ा ४३.४६ ट के 

कमी) तर आउट डोअर साठ  टेज ऑपरेटर सह र. .१४२/- (िन वदा दरापे ा ६०.५५ 
ट के कमी) असे ा  झाले आहेत. कामकाज क न घेणेबाबत यांचेबरोबर 
द.३१/०१/२०१८ रोजी १ वष कालावधीसाठ  करारनामा कर यात आलेला आहे. 
कामकाजा या अनुषंगाने एल.ई.ड . नसाठ  अंदाजप क य तरतुद  र. .७,००,०००/- 
(अ र  र. . सात लाख फ ) कर यात आली असून यास अथवा येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/१८/२०१७-१८ अ वये  सन २०१७-१८ 

क रता जल े  .ड/१२ मधील कवडेनगर, काटेपुरम इ. प रसरात जु या पाईपलाईन 
बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी  मे.जय गणेश एंटर ायझेस िन वदा र कम 
.३०,८०,८४१/- (अ र  र. .तीस लाख ऐंशी हजार आठशे एकेचाळ स  फ ) पे ा 
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११.१२% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,३८,२५१/- 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 .१६)  तावात नमूद माणे िन वदा नोट स .१/२०१८-२०१९ साठ  ३ ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.जन वकास वयं रोजगार सेवा सहकार  सं था -१५% कमी दराची 
असुन यांना दर कमी करणे क रता दले या पञानुसार सदर सं था -१६% या कमी 
दराने कामकाज करणेस तयार अस याचे यांनी द.३०/०५/२०१८ चे पञाने तयार  
दश वली आहे. यानुसार िन वदा र. .९,९७,७४०/- (अ र  र. .नऊ लाख स या णव 
हजार सातशे चाळ स फ ) पे ा -१६% कमी या दराने आलेली िन वदा सवात कमी 
दराची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.३०/०५/२०१८ रोजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.जन वकास वयं.रोजगार सेवा 
सहकार  सं था यांचे कडून आदेश दले पासुन १५ दवसांपयत काम क न घेणेत 
येणार असलेने र. .९,९७,७४०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल सुर ा अिधकार  यांच ेवापरातील 
वाहन ं .एम.एच.१४ सी.एल.००१८ या वाहनाची टायरची धाव ४१,४०१ ( क.मी.) झाले 
असून ते खराब झालेले मा. आयु  यांचे मभां/१८/का व/१७/२०१२ दनांक 
०५/११/२०१२ अ वये टायर खरेद  चे धोरण व टायर खरेद  बाबत कायशाळा वभागाचे 
अिभ ाया नुसार ०४ टयुबलेस टायर खरेद  करणेकामी कोटेशन माग वणेत आले 
असता यापैक  मे.दशन टायस िचंचवड पुणे यांचे ०४ नग टायर साठ  ३,५५०/- 
माणे १४,२००/- +३५०/- (Bal + Alignment ) असे एकूण १४,५५०/- (अ र  र. . 

चौदा हजार पाचशे प नास फ ) असे सगळयात कमी दराने एज सी कडून िन वदा न 
माग वता करारनामा न करता थेट प दतीने टायर खरेद  करणेत आलेले असून 
यापोट  आले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८)  महारा  रा य संपदा ( विनमय व वकास) कायदा, २०१६ (महारेरा) अंतगत ५०० 
चौ.मी. पे ा अिधक कंवा ८ पे ा जा त सदिनका असणा-या क पांना महारेरा 
काय ा या अंतगत न दणी करणे गरजेचे आहे. सदर कायदा १ मे २०१७ रोजी महारा  
रा यात लागू झालेला आहे. महारेरा अंतगत वतकांनी क पाची न दणी करणे व 
काय ात नमुद केले या िनयम व अट  नुसार क पाचे पालन करणे गरजेचे आहे. 
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महारेरा काय ा अंतगत विश  कारची कामे करावी लागणार आहेत. यांची याद  
खालील माणे. 

1. क पांची महारेरा न दणी करणे. 
2. क पिनहाय लेखापु तके तयार क न ताळेबंद तयार करणे. 
3. क पांची चालू थतीची मा हती ित तीन म ह यात महारेराला सादर करणे. 
4. क पाचे महारेरा नुसार लेखापर ण करणे आ ण 

5. क पा या अंमलबजावणीसाठ  महारेरा वषयक स ला घेणे. 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका धानमं ी आवास योजने अंतगत आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरकुल योजना राबवत असते. सदर क पांमधील सदिनकांची सं या ८ 
पे ा जा त असून तसेच भूभाग ५०० चौ.मी. पे ा जा त अस याने क पास महारेरा 
कायदा लागू होत अस याचे िनदशनास येत आहे. सदर काय ाची अंमलबजावणी 
महापािलकेत थमच होणार अस याने व सदरचे काम हे एक विश  कारच े

अस याने या काय ाची यो य अंमलबजावणी करणे आव यक आहे. काय ाची 
अंमलबजावणी न के यास क प खचा या १०% पयत दंडाची तरतुद काय ात 

अस याने सदर कामाक रता मा हतीगार सनद  लेखापाल यांची नेमणूक करणे 
आव यक वाटत आहे. 

सदरचे काम कर यासाठ  सनद  लेखापाल यांना कती फ  अदा करावी व बाबतचे दर 
उपल ध नस याने तसेच अशा कारचे समांतर काम यापुव  मनपात क न घेतले 
नस याने कामाची या ी व खच याचा अंदाज घेणेसाठ  वभागांतगत ऑनलाईन 
कोटेशन नोट स २/२०१८ द.०७/०४/२०१८ रोजी च-होली क पाक रता क प 
कालावधीसाठ  (२.५ वष) िस द क न कोटेशन माग वली आहेत. यात मे. ास अँ ड 
असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांचा लघु म दर (L1) ा  झाला आहे. मे. ास 
अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांना दर कमी कर याबाबत कळ व यात आले 
होते. यानुसार यांनी र. .४,४०,०००/-   असा दर (कमी केलेला) दला आहे.     
मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.)  यांनी सदर काम महापािलका भवन या 
ठकाणी येऊन कर याचे मा य केले आहे. तसेच र. .४,४०,०००/- ित क पाक रता 
या यित र  कोणतीह  र कम देय राहणार नसून महारेरा काय ांतगत भरावी 
लागणार  व वध शासक य शु क/ फ  व अ य र कम महानगरपािलका थेट अदा 
करेल. सदरचे काम हे क पाचे सु वातीपासून संपेपयत सनद  लेखापाल (सी.ए.) 
माफत करावयाच ेआहे. कामाचे वशेष व प पाहता व कालमयादा अस याने तसेच 
मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांचा रेरा कामकाजाचा अनुभव ल ात 
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घेवून आ ण काय ाची अंमलबजावणी यो य कारे हो याक रता महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम ५ (२) (२) नुसार या क पास व या सार या पुढ ल सव 
PMAY क पास रेरा वषयक कामकाज करणेकामी स लागार हणून मे. ास अँ ड 
असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांची नेमणूक करणेसाठ  थेट प दतीने (िन वदा 
िस द न करता), करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९) ह े ीय काय े ातील पावसाळ  गटस चबस खरडून साफ करणे व यातून 
िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न 
पस न देणेकामी तावात नमूद माणे िन वदा नोट स .१/२०१८-२०१९ साठ  ३ 
ा  झाले या िन वदांपकै  मे ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था प ा – 

दापोड  पुणे १२ यांनी -२४.७०% कमी दराने काम कर यास मा यता दश वलेली 
आहे. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या र. .६,६९,४३८/- पे ा -२४.७०% कमी या 
दराने आलेली िन वदा सवात कमी दरांची अस याने वकारणबेाबत मा. े ीय 
अिधकार  यांनी द.३०/०५/२०१८ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली असून 
कामाचा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. यानुसार ी संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था यांचेकडून िन वदा मंजूर र. .५,०४,०८६.८१ (अ र  
र. .पाच लाख चार हजार शहाऐंशी आ ण ए याऐंशी पैसे फ ) पयत काम क न 
घेणेकामी आदेश िनगत केलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु द करण क  से. .२३ येथे पाणी शु द करण 
येसाठ  व प व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईड व पावडर व पातील 

पॉली अ युिमिनयम लोराईड पुर वणे या कामाचा आदेश संदभ .२,३ अ वये 
दे यात आला आहे. सदर िन वदेत मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. 
आय डयल केिमक स (इं) ा.िल. यांना अनुकमे ६०% व ४०% माणे प रमाण 
पुरवणे आदेश दे यात आले आहे. िन वदा अट  व शत नुसार आव यकता अस यास 
िन वदा दराने ५०% जादा प रमाण पुर वणेची अट िन वदेम ये घेणेत आलेली आहे. 
यावष  जुलै २०१७ पासून जी.एस.ट . कर णाली सु  झालेने एम.जे.पी. 
ड .एस.आर. चा दर जी.एस.ट . या कर माणे लागू क न पी.ए.सी. चा दर िन त 
हो यासाठ  बराच कालावधी लाग यामुळे नवीन कामातील पी.ए.सी. चा दर उिशरा 
हणजेच मे म ह या या म यात ा  झा याने िन वदा काढ यास वलंब झालेला 

आहे. याअनुषंगाने सदर कामांची िन वदा िस  कर यात आली आहे. 
पावसा यात पा याची गढूळता (Turbidity) वाढ याची श यता नाकारता येत नाह  
तसेच सदर िन वदा कायवाह  पूण होऊन िन वदाधारकांचा पुरवठा आदेश हो यास 
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लागणारा कालावधी ल ात घेता स थतीत, चालू िन वदेतील पुरवठा व 
जलशु करण क ातील िश लक साठा सदर या पावसा यात कमी पडणार आहे. 
पाऊस लवकर चालू हो याची श यता अस याने पा यातील गढूळता जा त 
वाढ याची श यता आहे. यामुळे पॉली अ युिमिनयम लोराईडचा वापर जा त 
होणार आहे. आज रोजी जलशु करण क ावर िल वड व पावडर पी.ए.सी.चा 
अनु मे १५० व ४५ मे.टन इतका साठा िश लक आहे. मे.एस. ह .एस.केिमक स 
काप रेशन व मे.आय डयल केिमक स (इं) ा.िल. यां याकडून संदभ .२ व ३ 
नुसार िन वदा दरा या ५०% वाढ व माणे िल वड पी.ए.सी. पुरवठा घेता येणे 
श य आहे. तूतास चाल ू िन वदेतील करारनामा नुसार ठेकेदारांकडून वाढ व २५% 
पी.ए.सी. िल वड घे यात आले आहे. यामुळे सदर िन वदेतील प रमाणापैक  
वाढ व २५% पी.ए.सी. िल वड व वाढ व २५% पी.ए.सी. पावडर घेणे आव यक 
आहे. सदरचा पुरवठा चाल ूिन वदा दराने हणजेच दर र. .११,९००/- ित मे.टन 
व र. .३१,३५०/- ित मे.टन अनु मे िल वड व पावडर पी.ए.सी. असे देणे 
ठेकेदारास बंधनकारक आहे. यामुळे मनपास िन वदेतील दरानेच वाढ व पुरवठा 
क न घेता येईल. सदर िन वदाम ये मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. 
आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यांना दले या आदेशातील िल वीड व पावडर 

पी.ए.सी. या एकूण पुरवठा प रमाणातील आज रोजी अनु मे ७३.१५ मे.टन व 
१५४ मे.टन पुरवठा ठेकेदाराकडून होणे बाक  आहे. पा याम ये वाढलेली गढूळता 
कमी कर यासाठ  चालू िन वदेतील मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. 
आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यां याकडून अनु मे ९२४ व ६१६ मे.टन 

प रमाणा या िल वीड पी.ए.सी. २५% वाढ व हणजेच अनु मे २३१ मे.टन व 
१५४ मे.टन इतका वाढ व पुरवठा व पावडर पी.ए.सी. २५% वाढ व हणजेच 
अनु मे ५२ मे.टन व ३४ मे.टन इतका वाढ व पुरवठा क न घेणे आव यक आहे. 
स थतीतील आव यकता वचारात घेता याकामाचा आदेश दले या 
पुरवठाधारकांकडून याचे एकुण प रमाणा या िल वीड व पावडर पी.ए.सी. २५% 
जा त पुरवठा याच िन वदा दराने कर यास मा यता घेणे आव यक आहे. १) मे. 
एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन यांना २५% वाढ व व प पॉली अ युिमिनयम 
लोराईड चे प रमाण माणे (२३१ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक 

अस याने यास होणारा एकूण खच (२३१ मे.टन X र. .११,९००/- ित मे.टन = 
र. .२७,४८,९००/- तसेच पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे 
(५२ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच 
(५२ मे.टन X र. .३१३५०/- ित मे.टन = र. .१६,३०,२००/- हणजेच एकूण 
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र. . ४३,७९,१००/- इतका खच येत आहे. २) मे. आय डयल केिमक स (इं) ा.िल 
यांना २५% वाढ व व प पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे (१५४ 

मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच 
(१५४ मे.टन X र. . ११,९००/- ित मे.टन = र. . १८,३२,६००/- तसेच पावडर 
पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे (३४ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश 
देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (३४ मे.टन X र. . ३१,३५०/- 
ित मे.टन = र. .१०,६५,९००/- हणजेच एकूण र. .२८,९८,५००/- इतका खच 

येत आहे. ३) मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. आय डयल केिमक स 
(इं) ा. िल. यांना एकूण देयक अ वये र. .७२,७७,६००/- इतका खच येत असुन 

यास मा यता िमळणे आव यक आहे. तर , पा यातील गढूळपणा कमी 
कर यासाठ  व प व पावडर व पातील पी.ए.सी.चा वाढ व २५% पुरवठा घेणचेी 
िनकड ल ात घेता उपरो  वर ल माणे २५% वाढ व पुरवठा आदेश संबंधीत 
ठेकेदारास देणेस व होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  मनपा या व वध कायालयांम ये इंटरनेट सेवा उपल ध करणेकर ता मे रलाय स 

क युिनकेशन िल., यांना  द.०१ जुलै २०१८ ते द.३० स टबर २०१८ अखेर तीन 
म हनेकर ता मुदतवाढ देणेस व याकर ता येणारा खच र. .२८,७४,७५३/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख चौ-याह र हजार सातशे ेप न फ ) अिधक कर इत या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२)   पाणीपुरवठा वभागात कायरत कायकार  अिभयंता ी तांबे रामदास गणपत यांनी 
यां या कायालयीन वापराक रता असलेले वभागाकड ल वाहन  MH-14/P-5250 

(AMBESSEDOR) वारंवार नादु त होत असलेने पाणीपुरवठा सार या 
अ याव यक सेवेत अडथळे िनमाण होत अस याचे व नवीन वाहन खरेद  क न 

िमळावे याक रता द ३१/१०/२०१७ रोजी अज दलेला आहे. सदर वाहन िनल खत 

करणेबाबत कायशाळा वभागाकडे अिभ ाय िमळणेकामी ताव पाठ वणेत आला 
होता. द.११/०४/२०१८ रोजीचे कायकार  अिभयंता कायशाळा यांचेकड ल सदर 
वाहन िनल खत करणेबाबत चा अिभ ाय ा  झालेला आहे. सदर ल वाहन 

द.३०/८/२००० रोजी खरेद  करणेत आलेले असून २,६४,००० कलो मीटर 
धावसं या पूण होत असलेने शासन िनणय व  वभाग . वअ -१०९१–
. . विनयम, मुंबई ४०००३२ द.१/१०/१९९१ अ वये वेगवेगळ  वाहने िन पयोगी 

ठर वणे बाबत दलेले िनकष पूण कर त आहे. नवीन वाहन खरेद  शासनाने ठरवून 

दले या मया दत कमतीत खरेद  करणेची कायवाह  पूण करावी असा कायशाळेने 



13 
 

अिभ ाय दलेला आहे. शासनाकड ल िनणया माणे वाहन खरेद  कंमत र कम 
.६,००,०००/- या मयादेत करावी लागणार आहे. मा.कायकार  अिभयंता ी. तांबे 

आर.जी. यांचेकड ल शेरांकनानुसार वभागाकर ता TATA ZEST XT RT 90 PS BS 

IV PETROL एकूण कंमत िन वळ र कम .५,५८,६४२/-(अ र  पाच लाख 
अठाव न हजार सहाशे बेचाळ स फ ) कंवा वाहन डलीवर  घेते वेळेस देय होणार  
कंमत मे.TATA MOTORS िल. मुंबई यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२३)  मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक टेशनर /लेखन सा ह य पुरवठा करणेकामी 
ई.िन.सु. .15/2017-18 अ वये लघु म  िन वदाधारक 1) मे िस द  कॉपीअर अँ ड 
क झुमर टोअर यांचे आव यक टेशनर/लेखन सा ह य एकुण 11 बाबी 
पुर वणेकामी  एकुण र. .3,72,210 /- इतके दरलघु म ा  झालेले आहेत. 2) मे 
कापसे एंटर ायजेस यांचे आव यक टेशनर/लेखन एकुण 20 बाबी पुर वणेकामी 
एकुण र. .2,27,900/- 3) मे. पव म टपपज व स स हसेस यांचे आव यक 
टेशनर /लेखन बाब ं  एकुण 8 बाबी एकुण र. .1,02,350/- ४)  मे.साईकृपा 
वंयरोजगार सेवा सहकार  यांचे आव यक टेशनर /लेखनबाब ं  एकुण 03 बाबी 

एकुण र. .6920/- असे एकुण र. .7,09,380/- (अ र  र.  सात लाख नऊ हजार 
तीनशे ऐंशी फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले 
आहेत. यानुसार ितनह  िन वदाधारकानां व वध वभागासाठ  आव यक 
लेखन/ टेशनर  सा ह याचा पुरवठा करणेकामी पुवठा आदेश िनगत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२५) रा य शासनाचे आदेशानुसार दर वष  माणे सन २०१७-१८ म ये प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम २८ जानेवार  २०१८ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा 
यापक चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’या 
लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 
र. .६३,०००/- (अ र  र. . ेस  हजार फ ) अगाऊ कर यात आले या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२६) रा य शासनाचे आदेशानुसार दर वष  माणे सन २०१७-१८ म ये प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम ११ माच २०१८ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक 

चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’या 
लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 

र. .४८,०००/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स हजार फ ) अगाऊ कर यात आले या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                   

                                                                   नगरसिचव                                  
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                       पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७६९/२०१८  

दनांक - ०८/०६/२०१८ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .उ ान/६/का व/६७६/२०१८, द.३१/०५/२०१८ वषय .६ चे लगत)

 


