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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९८६/२०१३ 

दनांक-  १३/०९/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  १७/०९/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

१७/०९/२०१३ 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 - ७८ 
 

दनांक - १७/०९/२०१३           वेळ - सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १७/९/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

 दनांक १०/९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ७७)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, 
पंपर  िचंचवड शहरातील उवर त उंच टा या SCADA SYSTEM शी जोडणे कामी 
मे.रे ॉिनक ड हायसेस अँ ड िस ट स (िन.र. .४,५६,८६,५६६/- (अ र  र. .चार कोट  
छप न लाख शहाऐंशी हजार पाचशे सहास ) पे ा १३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) न वन भाग कायालय व मा यिमक व ालय तसेच सावजिनक वाचनालय यांना आव यक 

फिनचर खरेद कामी पुरेशी तरतुद उपल ध असणे आव यक आहे. परंतु व रल कामा या 
िन वदा िस द के या असुन न वन भाग कायालायाक रता व मा यिमक 
व ालयाक रता आव यक फिनचर खरेदकामी तरतुद उपल ध नाह . तर  भांडार 
वभागाकड ल व ुत सा ह य खरेद  या लेखािशषाव रल उपल ध तरतुद र कम  
४,००,००,०००/- मधुन र कम  ५०,००,०००/-तरतुद वग करता येईल व ुत वभागासाठ  
सा ह य खरेद कामी स थती र. .१,२४,६०,३००/-कामे तावीत आहे. “ व ुत सा ह य 
खरेद ”या लेखािशषाव रल तरतुद िश लक राह याची श यता आहे. तर  तुत “ व ुत 
सा ह य खरेद ” या लेखािशषाव रल र. .५० लाख “फिनचर सामान खरेद ” या  
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) मनपाचे ना.स.ुक  मु य कायालय,चार भाग कायालय,झोिनपू व न याने १५ ठकाणी 

नागर  सु वधा क ांम ये आव यक सॉ टवेअर काया वीत करणेसाठ  ई–िन वदा .३९-
५/२०१२-१३ अ वये लघू म िन वदाकार मे. ो बट  सॉ ट ा.िल.पुणे-४५ यांचे एकूण  ३ 
बाबींसाठ  अ. .१ मधील बाब .१) A Multi-Services integrated CFC Solution 1.CFC 

Application for PCMC Services Including सा ह याचे दर एकूण र. .१७,००,०००/-, 
अ. .२ मधील बाब .B चे Integration Services सा ह याचे दर एकूण र. .१५,००,०००/- 
व अ. .३ मधील बाब .सी.चे Other Services सा ह याचे दर एकूण र. .२,५०,०००/- 
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असे एक त एकूण र. .३४,५०,०००/- (र. .चौतीस लाख प नास हजार) दर वकृत 
क न करारनामा करणेस व याकामी   येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ४) मनपाचे ब भागातील सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य 

वकास कामां या तरतुद म ये तावात नमुद वाढ-घट करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .३,३८,५७,०००/-) 
( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ नशामक वभागांतगत आप ी यव थापन 

“मु यसम वय” यापदाचे कामकाजाकर ता खालील िनवड याद तील उमेदवारांस यांचे 
नावापुढे नमुद केले या एक त मानधनावर अकरा म हने कालावधीसाठ  ता पुरती 
व पाचे िनयु स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 

 

 

वषय .६) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक २६/०८/२०१३ ठराव .२७ नुसार, पुणे शहर  
वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील िनयो जत 
बी.आर.ट . मागातून अवैधपणे / अनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील इतर 
र यावर ‘नो पाक ग’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध पाक ग 
क न वाहतूक चे सुरळ त संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर दंडा मक 
कारवाई करणेस व यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क 
मनपा या पावती पु तका ारे वसूल क न यातील ५० ट के र कम वाहतूक पोिलसांना 
वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  ठेवून उव रत ५० ट के र कम महानगरपािलके या 
कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी करावा.  सदर तावानुसार मनपा र यावर अवैध 
पाक ग करणा-या व ‘ नो पाक ग ’  म ये उ या राहणा-या आ ण बी.आर.ट . मागामधून 
अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनांवर कारवाई कर यासाठ  आ ण 
यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क खालील माणे आकारणेत 

यावे. 
 

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पये 

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 

उमेदवाराचे नाव पदनाम 
ितमहा एक त मानधन 

र. . 
१ ी.ओम काश कसनराव ब हवाल मु यसम वय २०,०००/- 
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  उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या 
पावतीपु तका ारे वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ अ वये 
मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .७) महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०३ अ वये वै क य  वभागाकड ल “ थायी 

आ थापना”या लेखशीषाचे र. .४००००००००/-तरतुद मधून “गणवेष िशलाई” (प रिश  
‘ब’)या लेखाशीषाम ये र. .१५००००/-व यशवंतराव च हाण मृित णालय या 
वभागाकड ल “ थायी आ थापना”या लेखािशषाचे  र. .२८०००००००/-तरतुद  मधून 

“गणवेष िशलाई” (प रिश  ‘ब’)या लेखाशीषाम ये र. .१०००००/-एवढ  तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

अन.ू . वभागाचे नाव 
गणवेष देय  

कमचार  सं या 
अपे त 
खच 

थायी अ थापना 
या लेखिशषावर ल 

तरतूद 

१ वै क यमु य कायालय ४३९ १५००००/- ४००००००००/- 

२ 
यशवंतराव च हाण मृित 

णालय 
२७४ १०००००/- २८०००००००/- 

 

वषय .८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, 
जल े  .३/१३ दापोड  येथे पा याचे टाक चे आवारात ५ ल.िल. मतेची संपवेल 
बांधणेकामी मे.मंगलदास इ ाटेक ा.िल. (िन.र. . २५,८३,३४१/- पे ा ६.१० % जादा 
(चालू  दराशी तुलना करता १५.७८% ने कमी)) (भाव वाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९) मनपा या व ुत वभागांतगत शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ वभागाकड ल भांडवली 

कामे लेखािशषकांतगत न वन कामा या पुण वासाठ  अंतगत तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .०१ अ वये, 

िनगड  से.२३ जलशु द करण क ासाठ  आव यक असणारे व प पॉली अँ युिमिनयम 
लोराईड ९४१.४० मे.टन मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून व ६२७.६० मे.टन 

मे.केिमकल पीपल यांचेकडून र. .१२,६०० .मे.टन या दराने खरेद  करणेकामी यांचेशी 
करारनामा करणेस व सदर खरेद साठ  येणारा खच र. .१,९७,६९,४००/- यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .११) मनपा या सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील पृ  .१३ वर ल थाप य वशेष योजना या 

लेखािशषामधील पृ  .३३ अ. .१४ वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणे व पाक ग 
जागा ा १ ते १४४ कामां या याद त नािशक फाटा उ डानपुला या सुशोिभकरणासाठ  
एल.ई.ड . दवे वाप न काश यव था करणे या कामा या नावाचे वतं  उपलेखािशष 
िनमाण क न पृ  .४७, अ. .१२६ येथील नाशीकफाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यांसाठ  
FOB व इतर अनुषंगीक कामे करणे या कामासाठ  केले या र. . ८ कोट  या तरतुद मधुन 
र. .६२ लाख इतक  तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१२) मनपा या व ुत ड भाग काय े ातील चालु पुण तथापी मनपा अंदाजप क सन १३-१४ 

मधे समा व  असले या लेखािशषािनहाय कामांसाठ  वभागातंगत तावात नमुद के या 
माणे तरतुद र. .९३ ल  वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयाकर ता व वाय.सी.एम. णालयाकर ता 

आव यक लागणारे A-Scan Machine व Portable ECG Machine खरेद  करणेकामी िस द 
करणेत आले या ई-िन वदा . ०२/२०१२-१३ मधील ा  लघु म दरानुसार १ नग A-

Scan Machine मे. मनाली ए टर ायजेस यांचेकडून र. . २,६६,१४२/- ितनग व 
वाय.सी.एम. व इतर णालयांकर ता आव यक लागणारे ५ नग  Portable ECG 

Machineमे. एस.बी.ए टर ायजेस यांचेकडून र. . २६,१४०/- ितनग या दराने र. . 
१,३०,७००/- असा एकूण िमळून र. . ३,९६,८४२/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक १७/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१४) मनपा व ुत वभागाकड ल से टर १६, राजे िशवाजीनगर गणपती मं दराजवळ, ािधकरण 
िचखली ४१२११४ ( ी फेज) वज मीटर घेणेकामी करारनामा न करता र. .५,४१९/- 
द.१५/०५/२०१३ अ वये र. ५,४१९/- (अ र  र. .पाच हजार चारशे एकोणीस फ ) 
म.रा. व. व.कं.मया. यांना  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१५) नगररचना व वकास वभागाकड ल जाह रात .१७४ चे बल दै इं डयन ए स ेस यांना 
र. .१,४७,३३९/- इतके देय असुन यांना यापूव  मा. थायी सिमती ठराव .१३१०२ 
दनांक १४/१/२०११ या मा यतेने व नगररचना व वकास वभागा या आदेश . 
नर व/का व/४अ४/१२/२०११, द. ८/२/२०११ अ वये यांना र. .८१,८५५/- इतके अदा 
केले आहेत व  उव रत र. .६७,४८४/- इतक  र कम अदा करणे आव यक अस याने 
यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१६) अ भाग व ुत वभागाकड ल िचखली-तळवडे उप वभाग अंतगत िचखली पर सरात 
न याने झाले या दवाब ीसाठ  वजपुरवठा व वजिमटर घेणेसाठ  र. .८९,९०४/- 
म.रा. व. व.कं. यांस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१७) मा यिमक िश ण वभागाकड ल िमक पु तके खरेद कामी मा.आयु  यांचेकड ल आ. . 
मा य/िश/३/का व/१५/२०१३ द.१०/१६/२०१३ अ वये मा.संचालक पाठयपु तक मंडळ 
वतरक पुणे ४ यांना १५,७६,८०३/-आगाऊ र कम अदा करणेस व पु तके आणणेकामी 
मुजर  व वाहतुक साठ  आगाऊ र कम १०,०००/- िश णािधकार  यांचे नावे अदा करणेस 
आली होती. या माणे महानगरपािलके या १८ मा यिमक वदयालयांस सन २०१३-१४ 

म ये मोफत िमक पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन वाहतुक  व मजुर  इ. खचासाठ  
र कम पये ९,८००/- इतका य  खच झाला आहे. उव रत र.  २००/- मनपा कोषागरात 
पावती . सी/१३७६ द. २६/०६/२०१३ अ वये भरलेली आहे. तर  मोफत िमक पु तके 
खरेद कामी झालेला य  खच र.  १५,७६,८०३/- व पु तके आणणेकामी मजुर , 

वाहतुक साठ  झालेला खच र.  ९,८००/-यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .१८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल  िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मिधल अ. .१३ अ वये, 
मनपा या भुगयो अंतगत असले या पंप हाउसेस मधील व ुत पॅन सचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. भा य ी एंटर ायजेस (िन.र. . ९,२५,११८/- (र. .नऊ लाख पंचवीस हजार 
एकशे अठरा) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१९) साधू वासवानी कॉलेज ऑफ निसग या सं थेस निसग सरावाकर ता ५ वष 
कालावधीसाठ  मा यता देऊन निसग कोससाठ  दरवष  करारनामा करणेस व सं थेकडून भोसर  

णालय व वायसीएम णालय या दोन णालयांसाठ  र. . ५०००/- येक  असे एकूण 

र. .१०,०००/- अनामत जमा करणेस व ४ या वषातील ४ व १८ व ा यासाठ  (Midwifery) 

अनु मे भोसर  णालय व वायसीएम णालय व एम.एससी निसगचे  २ व ३ 
व ा यासाठ  अनु मे भोसर  णालय व वायसीएम णालय असे  एकूण २७ बेडसाठ  
ित दन ित खाट र. .१०/- आका न सदर सं थेतील व ा याना भोसर  णालय व 

वायसीएम णालय या दो ह  णालयाम ये निसग सरावाकर ता देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२०) वाय.सी.एम. णालयात सी.एम.ओ. वभागात एम.बी.बी.एस. वै क य अिधका-यांची 
िनकड अस याचे कळवुन  यांना पुढ ल ६ म हनेमुदतवाढ देणेची िशफारस केलेली आहे. 
सदर रजा राखीव वैदयक य अिधकार  यांची पदे भरणेकामी वतमानप ात जा हरात देऊन 
भरणेची कायवाह  लवकरच करणेत येईल तोपयत णालयीन कामकाजात अडथळा येऊ 
नये हणुन तावात नमूद केले या वै क य अिधका-यांना द १०/०८/२०१३ ते द 
०९/१०/२०१३ अखेर २ म हने या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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अ.    
     
. 

 

उमेदवाराचे नाव 

 

नेमणुक चे  

योजन 

कामाचे ठकाण 

 

िनयु  देणेचा 
कालावधी 

१ डॉ. दपक गंगाधर 
पखाले 

सी.एम.ओ. वाय.सी.एम. णालय 

२ 
डॉ. मोद आनंदराव 

पाथरे 
सी.एम.ओ. वाय.सी.एम. णालय 

३ 
डॉ.शिशकांत दनेश 

सोनावणे 
सी.एम.ओ. वाय.सी.एम. णालय 

१०/०८/२०१३ ते द 
०९/१०/२०१३ अखेर 

२  म हने 

 

 
 

वषय .२१) डॉ. वण शमा यांना वायसीएम णालयात मानसेवी युरो सजन या पदावर दरमहा 
एक त र. .१,०००/- या मानधनावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  
नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै क य वभागांतगत व वध टे निशयन, फामािस ट, 

ने िच क सा अिधकार , फ जओथेर प ट, पु ष क  मदतनीस. ी क  मदतनीस इ.पदे 
६ म हने कालावधीसाठ  भरणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .३८९९, 
द.१३/०८/२०१३ अ वये भरणेकामी मा यता देणेत आलेली होती. सदर नेमणूकांची मुदत 
संपु ात येत आहे. स ः थतीत र  असलेली पदे खालील माणे आहेत. 

अ. . पदनाम 
मानधनावर 
भरावयाची 
पदसं या 

शै णक अहता/अनुभव 

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

२ लॅब टे निशयन २ बी.एस.सी., ड .एम.एल.ट . कोस पुण व कामाचा अनुभव आव यक् ् . 

३ ए स रे टे निशयन २ 
एच.एस.सी., ए स रे टे निशयनकोस पुण व कामाचा अनुभव ् ् ्
आव यक 

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 

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

६ फामािस ट १ एस.एस.सी. पास व शासनमा य सं थेकड ल ड् . फाम ह  पद वका ्
उ ीण  ्

७ पु ष क  मदतनीस ४ इतर दवाखाना/ णालय मधील कामाचा अनुभव आव यक 

८ ी क  मदतनीस १ इतर दवाखाना/ णालय मधील कामाचा अनुभव आव यक 
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दरमहा एक त मानधन खालील माणे. 

अनुभव 
ई.सी.जी, 

टे निशयन 

लॅब 
टे निशयन 

ए स रे 
टे निशयन 

ने  
िच क सा 
अिधकार  

फ जओथेर प  फामािस  

पु ष 
क  

मदतनीस 

ी क  
मदतनीस 

० त े३ 
वषापे ा 
कमी 

८०००/- १००००/- ८०००/- ८०००/- १२०००/- ६५००/- ५५००/- ५५००/- 

३ ते ५ 
वष 

१००००/- १३०००/- १००००/- १००००/- १४०००/- ६५००/- ६२५०/- ६२५०/- 

५ ते १०  
वष 

१२०००/- १५०००/- १२०००/- १२०००/- १६०००/- ७५००/- ६७५०/- ६७५०/- 

१० 
वषापे ा 
जा त 

१४०००/- १७०००/- १४०००/- १४०००/- १८०००/- - - - 

वर त यात नमूद केलेली पदे ६ म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर िनयु स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मिधल अ. .२ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील वेगवेग या चौकात वाहतूक िनयं क द यासाठ  इन हेटर बस वणे 
व त अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. पल मी इले क स (िन.र. .१९,०३,८२०/- 
(र. .एको णस लाख तीन हजार आठशे वीस) पे ा १९.६०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असनू कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४) मे. सील इ ा चर िल. यांचे Project Monitoring & Reform Implementation 

Support (PMRIS) Phase - VIII कर ता कामकाज करणेकामी थेट प दतीने तथापी 
 कामाचा करारनामा क न दनांक-२८/१०/२०१३ पासून पुढ ल एक वष कालावधी कर ता 
दरमहा र. .८,८०,०००/- अिधक सेवा कर या माणे  फेरिनयु  स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/१२-१३ मिधल अ. .७ अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील सब टेशन उ चदाब व ुतसंच मांडणीची वा षक प दतीने 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .चैत य इंटर ायजेस (िन.र. . १४,५१,१९१/- (र. .चौदा 
लाख ए काव न हजार एकशे ए या नव) पे ा १०.२५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असनू कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२६) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४ पंपगृहातील एच.ट ., एल.ट . व ड .सी.पॅनेल व 
वीजसंच मांडणीची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणे कामी मेु .चैत य इंटर ायजेस 
(िन.र. .१०,९०,३९७/- (र. .दहा लाख न वद हजार तीनशे स या नव) पे ा १०.२५ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असनू कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२७) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/१२-१३ मिधल अ. .१२ अ वये, मनपा या 
अ भागांतगत वॉड .४९ ते ५५ अंतगत वकसीत द यांची व व ुत सा ह याची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .ओम रेणुका इंटर ायजेस (िन.र. .९,५१,४६८/- (र. .नऊ 
लाख ए काव न हजार चारशे अडुस ) पे ा २६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असनू कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८) ई- ग हन स  वभागाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील “ई-ग हन स / ई-ऑ फस” या 
लेखािशषावर ल र.  २,७५,००,०००/- तरतूद तून “ वास भ ा ”या लेखािशषावर र.  
१,००,०००/- व “ कमचार  संगणक िश ण ” या लेखािशषावर र.  १,००,०००/- तरतूद 
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .१ अ वये, शंकर शे ट  
उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वय.ंरोज सेवा सह.सं था मया. (िन.र. .११,०१,६६०/- 
(र. .अकरा लाख एक हजार सहाशे साठ) (वा षक) पे ा ५०.९७ % कमी) ह  सवात कमी 
दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .२ अ वये, 
मो.जा. .६० उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वयं.रोज सेवा सह.सं था मया. 
(िन.र. .१७,१९,८०४/- (र. .सतरा लाख एकोणीस हजार आठशे चार) (वा षक) पे ा 
५६.०३ % कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .३ अ वये, भ -श  
उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वयं.रोज सेवा सह.सं था मया. (िन.र. .५,९१,८४०/- 
(र. .पाच लाख ए या नव हजार आठशे चाळ स) (वा षक) पे ा ३७.८६ % कमी) ह  
सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .३२) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .४ अ वये, साईकृ णा 
मं दर उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वयं.रोज सेवा सह.सं था मया. 
(िन.र. .१०,५७,२०६/- (र. .दहा लाख स ाव न हजार दोनशे सहा) (वा षक) पे ा ५१.०७ 
% कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, सखुबाई 
गबाजी गवळ  उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वयं.रोज सेवा सह. सं था 
मया.(िन.र. .९,१३,५२४/- (र. .नऊ लाख तेरा हजार पाचशे चो वस) (वा षक) पे ा 
४९.०० % कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .१० अ वये, थेरगांव 
बोट लब उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वयं.रोज सेवा सह.सं था मया. 
(िन.र. .१२,१६,९२०/- (र. .बारा लाख सोळा हजार नऊशे वीस) (वा षक) पे ा ४७.०७ % 
कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .११ अ वये, संत 
सावतामाळ  (वाकड) उ ान देखभाली कामी मे.अ जत वयं.रोज सेवा सह. सं था मया. 
(िन.र. .१४,७३,३८४/- (र. .चौदा लाख याह र हजार तीनशे  चौ-यांऐंशी) (वा षक) पे ा 
५०.७७ % कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .५ अ वये, सप ान व 
प ालय उ ान देखभाली कामी मे.तावरे क शन (िन.र. . १०,३५,७२०/- (र. .दहा 
लाख प तीस हजार सातशे वीस) (वा षक) पे ा ३५.१९ % कमी) ह  सवात कमी दराची 
िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. 

तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .६ अ वये, िशवाजी 
पाक उ ान देखभाली कामी मे.तावरे क शन (िन.र. . ९,४९,७५४/- (र. .नऊ लाख 
एकोणप नास हजार सातशे चोप न) (वा षक) पे ा ३५.१९ % कमी) ह  सवात कमी 
दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३८) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .७ अ वये, वर 
सावरकर उ ान ( ेमलोकपाक) देखभाली कामी मे.तावरे क शन (िन.र. .३,६८,२५६/- 
(र. .तीन लाख अडुस  हजार दोनशे छप न) (वा षक) पे ा ३०.०९ % कमी) ह  सवात 
कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मिधल अ. .६ अ वये, नाना नानी 
पाक उ ान देखभाली कामी मे.साईकृपा स हसेस (िन.र. . ४,७३,९७६/- (र. .चार लाख 
याह र हजार नऊशे शहा र) (वा षक) पे ा २२.०० % कमी) ह  सवात कमी दराची 
िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. 

तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मिधल अ. .५ अ वये, तळवडे 
पॉलीपाऊस क प देखभाली कामी मे.भैरवनाथ इंटर ायजेस (िन.र. . ७,५२,६४०/- 
(र. .सात लाख बाव न हजार सहाशे चाळ स) (वा षक) पे ा ३०.०० % कमी) ह  सवात 
कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला आहे. तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९८६/२०१३ 

दनांक - १३/०८/२०१३ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


