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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/११६७/२०१७ 
दनांक - १५/०७/२०१७ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - १९/०७/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१९/०७/२०१७ 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 ा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 – १८ 
 

दनांक - १९/०७/२०१७                      वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
१९/०७/२०१७ 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 ०५/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक  १६) चा   
       सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 

वषय .१)  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/२/२०१६-१७ अ वय े ान योती  
सा व ीबाई फुले उ ान देखभाल संर ण करणकेामी म.े तावरे कं शन कंपनी 
या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा ३१.५९% कमी वकृत करणेत 
आली असुन तुतकामी येणा-या खचास मा यता देणबाबत वचार करण.े 

( द.१९/०७/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)   मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे 

सन २०१५-१६ या वषातील य  जमा खचाचे वा षक लेख ेतयार कर यात आले 
आहेत.  सदर वा षक ले यांनुसार य  जमा खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

( द.१९/०७/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा बोिधनी व ालयातील लेखापर ण 
ड .ओ.सी. ं .१९६३ आ ेप ं .अ-०१ मधील ीम.जी.एच.जरांडे यांचे नेमणुक स व 
यांना देय असणारा दैिनक/ वास भ यास मा. थायी सिमती सभेची काया ोर 

मा यता घेणे आव यंक आहे. यानुसार तावात नमुद माण े यांना अदा 
केले या दैिनक व वास भ यांस र कम .२४,४९३/- (अ र  र. .चोवीस हजार 
चारशे या नव फ )  सदर या र कमेस काया ोर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .४)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( .१ते८) 
मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवून िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत  केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५) पंपळे िनलख येथील आ. .३७४ येथील उ ान वकिसत कर यासाठ  स ह ण 

करणे, आराखडे तयार करणे व अंदाजप क तयार करणे इ काम े कर यासाठ  
मे.िश पी आक टेक & लॅनस यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व 
म.न.पा या आ कटेकट पॅनल या फ- चर मळु मंजूर मा. थायी सिमती ठराव 
.११२६२ द.०५/१०/२००५ (Annexure-1) नुसार इं डयन कौ सील ऑफ 

आ कटेकचे  िनयमानुसार फ  अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

 वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/१/२०१६-१७ भाग .१९ रावेत 

येथील स.न.ं७२,७३,७६ व ७७ मधील वकास आराख यातील १८ मी. ं द चे र ते 
व इतर ठकाणचे र ते वकिसत करणकेामी M/s.ANANT BALKRUSHNA 

BAHIRAT िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदुस  फ ) पे ा १५.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२०,७०,८३३/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े   

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/७/२०१६-१७ भाग .१९ रावेत 

येथील स.नं.१३२ ते १०२ मधील वकास आराख यातील १८ मी. ं द चा र ता व 
इतर ठ काणचे र ते वकिसत करणकेामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 
िन.र. .२३,३४,२६६/-(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सहास  
फ ) पे ा २६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१८,११,२७४/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े   
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वषय .८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/९/२०१६-१७ भाग .१९ रावेत 

येथील स.नं.१३९ ते १०५ पयतचा वकास आराख यातील १८ मी. ं द चा र ता व 

इतर ठ काणचे र ते वकिसत करणेकामी M/s.ANANT BALKRUSHNA 

BAHIRAT िन.र. .२३,३४,२६५/-(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
पास  फ ) पे ा २६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१८,११,२७३/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/७/२०१६-१७  अ वय े से टर .२३ 
िनगड  येथील जलशु करण क ातील ट पा .३ या फ टर बे स साठ  
छताची उभारणी करणे व तदनुषंिगक कामे करणकेामी मे.शुभम उ ोग िन वदा 
र कम .३७,५७,७८५/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स ाव न हजार सातशे 
पं याऐंशी फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३५,५१,१०६/- 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 .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/३/२०१६-१७  अ वये से टर .२३ 
िनगड  येथील जल शु करण क ातील  ट पा .१,२,३ व ४ ची करकोळ 
देखभाल दु तीची कामे करणकेामी  मे. युिनक ेडस िन वदा र कम 
.७०,२५,४१०/- (अ र  र. .स र लाख पंचवीस हजार चारशे दहा फ ) पे ा 

१७.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६०,५१,८२८/-
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 .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/106/2016-17 अ वय ेवॉड . 
४७ काळेवाड  योितबा नगर प रसर येथील  जलिनःसारण निलकांची सुधारणा 
काम े करणेकामी   M/s. P. V. Deshmukh िन.र. .२९,९९,९९७/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख, न या णव हजार, नऊशे स या णव फ ) पे ा 10.03% कमी 
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या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२८,३४,०५२/- पयत काम क न 
घेणेस    तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
वषय .१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२२/२०१६-१७ मधील 

अ. .३ अ वये मनपा मु य शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, 

एफ.सी.ट . राऊटर यं णेचे कामकाज करणेकामी म.ेपासन टे नोलॉ जस 
िन.र. .६,९३,९९८/- (अ र  र. .सहा लाख या नव हजार नऊशे अ या नव 
फ ) दर ५.५०% कमी या  ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१३/२०१६-१७  अ वय े जल े  

.ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे पर सरातील वतरण यव थेअंतगत गु व 

वा हनीवर ल थेट पाणीपुरवठा बंद क न उंच टाक माफत पाणीपुरवठा करणेकामी 
देवधर हॉ. समोर ल कै. अनुसयाबाई वाघेरे ा. शाळे या पर सरात नवीन उंच 

टाक  बांधणकेामी मे. मंगलदास इ ाटेक ा. िल. िन वदा र कम 

.१,४५,०४,४१३/- (अ र  र. .एक कोट  पंचेचाळ स लाख चार हजार चारशे 
तेरा फ ) पे ा २१.००% जादा दराने (िन वदा वकृती यो य दरापे ा २.२७% 
ने कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,७५,५०,३४०/- 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 .१४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24-2016/17 मधील अ. .04 

अ वये सन 2016-17 कर ता क े य काय े ातील उ ानांतील व वध कारचे 
बोअरवेल व इतर पंपाचे देखभाल दु ती करणे कामी मे.मे. व प इल.ेइं ज. 
िन.र. .९,९६,६३९/- (अ र  र. . नऊ लाख शहा नो  हजार सहाशे एकोणचाळ स 
फ ) पे ा २०.७०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय .१५) जु या तालेरा हॉ पीटलची इमारत पाडुन न वन इमारत बाधंणे या क पासाठ  

मे.शशी भू अँ ड असोिसएटस यांची सदर कामाचा पुण अनुभव ल ात घेता 
वा तु वशारद स लागार (Architect) व क प यव थापन स लागार (P.M.C.) 
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हणुन नेमणुक करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी 
यांना  याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापुण कामासाठ  लघु म 

न वदा दरा या २.००% व िन वदा प ात कामासाठ  लघु म िन वदा दराचे 

१.३५%(सव करांसह त) फ  अदायगी करणसे मा यता  देणेबाबत वचार करण.े   
वषय .१६)िचंचवड आर ण मांक २२९ म ये अ ावत मशानभुमी वकसीत 

करणे या क पासाठ  मे िश पी आ कटे स यांची क प स लागार हणुन 
नेमणुक करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना  
या कर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापुण कामासाठ  लघु म न वदा 
दरा या २.००% फ  (सव करांसह त) अदायगी करणसे मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१७) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/३/२०१६-१७ अ वये भोसर  

सहल क  उ ान देखभाल संर ण करणे म.े तावरे कं शन कंपनी या 
ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दराने  िन वदा र कम पये १,०७,१८,२५६/- 
(अ र  र. . एक कोट  सात लाख अठरा हजार दोनशे छप न फ ) वकृत 
करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या खचास  मा यता देणबाबत वचार 
करण.े   

वषय .१८) यशवंतराव च हाण मृती णालया या PW/NICU वभागाने मागणी केलेनुसार 
यांचे वभागातील झील कंपनीचे वॉमर व फोटोथेरेपी मशीनची दु ती तातड ने 

करणेकामी बायोमॆड कल इं जिनयर यांनी मागणी केलेले सा ह य खरेद  

करणेकामी झील कंपनीचे अिधकृत वतरक म.ेकोठार  मेड कल, पंपर  यांनी 
सादर केलेले दरप क वकृत करणेत आलेले आहे. यानुसार झील कंपनीचे 
वॉमर व फोटोथेरेपी मशीनची दु ती तातड ने होणेकामी आव यक पाटस झील 
कंपनीचे अिधकृत वतरक म.ेकोठार  मेड कल, पंपर  यांचे कडून िन वदा न 
मागवता, करारनामा न करता, थॆट प दतीने खरेद  करणॆकामी यांना एकूण 

र. .३,३०,५९०/- (अ र  र. . तीन लाख तीस हजार पाचशे न वद फ ) (सव 
करांस हत) चा पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .१९) मनपा साव क िन डणुक २०१७ चे िनवडणुक कामकाजा कर ता नेमणुक 
केले या  व वध क  मुख व िनवडणुक िनणय अिधकार , मा.आयु  सो व 
मा.सहा आयु  िनवडणुक यांनी वेळोवेळ  आव यकते नुसार दले या 
सुचने माण ेिनवडणुक कामकाजाकर ता नेमणुक केले या  उप थीत सव  सबंधीत 
अिधकार  व कमचार , पोलीस अिधकार  कमचार , रा य राखीव पोलीस दल, 

होमगाड, अ नशमक दल, वै क य पथक, आरो य, सुर ा, पाणीपुरवठा व ुत, 
उ ान वभागाचे कमचार , कार व बस चालक इ. टाफ कमचार  यांना 
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आव यकते नुसार चहा, ना ा, मया दत  व अमयाद त जेवन  पुर वणेकामी दे यात 
आले या वाढ व पुरवठा आदेश व उपरो  व तु थतीनुसार एकूण 
र.र.२२,०६,२०४/- इतका वाढ व खच आलेला आहे. तर  महापािलका 
अिधिनयमाचे कलम ६७ (३) नुसार सदरचे य़  झाले या वाढ व 
र. .२२,०६,२०४/- (अ र  र. .बावीस लाख सहा हजार दोनशे चार फ ) चे 
खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव कर या िन वदा ऑनलाईन प दतीन े

वकारणेत येतात. याकर ता ई-िन वदा णाली काया वीत करणेत आलेली 
आहे. या णालीम ये िन वदाकाराकडून बयाणा र कम वकारणेचे सु वधा 
तयार करणेत आलेली आहे. या णालीम ये ा  र कमेचा परतावा परत 
करणेची ऑनलाईन सु वधा तसेच PSD चे Auto Calculation (based on rats 

quoted by Vendor) ची सु वधा कोटेशन नोट स अ वये ा  लघु म दरप क 
धारक म.े ो बट  सॉ ट ा. िल. यांचे कडून करारनामा न करता कामकाज 
क न घेणेकामी येणा-या र कम पये १,९६,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
शहा णव हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत ऑनलाईन िस ट म ारे 

होणा-या कामकाजाची इ यंभूत माह ती मनपा हा तील नागर कांना मनपा 
कायालयात न येता यांचे मोबाईलवर देता येणेसाठ  िन वदा सुचना मांक 

१८/२०१६-२०१७ मधील लघु म िन वदाकार म.ेटेक ९ स ह सेस, िचंचवड यांचे 

कडुन १ कोट  एस.एम.एस पॅक खरेद कामी येणा-या र कम पये १६,२०,०००/- 
(अ र  र. . सोळा लाख वीस हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

                                                    

        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/११६७/२०१७  

दनांक - १५/०७/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


