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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०२/२०१६ 
दनांक – ०८/०१/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १२/०१/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक १२/०१/२०१६ 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 ा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 – २०४ 

 
दनांक - १२/०१/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १२/०१/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

 
दनांक ०५/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०३)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अंतगत उपल ध िनधीतुन घनकचरा  
यव थापनाचे व वध क प राब वणेत येत आहेत. याम ये घरोघरचा कचरा 
गोळा करणेकामी Tata Ace वाहने उपल ध करणेत आली आहेत. नाग रकांना 
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठ वणेची सवय लागून अशा कारे वेगवेगळा 
केले या कच-यावर या क न यापासून मु यिनिमती व कमीत कमी कचरा 
डेपोपयत वाहुन नेला जावा व यासाठ  होणा-या खचात बचत हावी हा उ ेश आहे. 
याबाबत नाग रकांम ये मो या माणावर जनजागरण होणे आव यक आहे. 
यासाठ  म.न.पा. चे ६४ भागांम ये कचरा अलगीकरणाबाबत जनजागरण मो हम 
राब वणे व ६ भागांम ये ायोिगक त वावर “शु य कचरा भाग” क प 
राब वणेकामी आरो य वभागामाफत दनांक १२/८/२०१४ रोजी जा हर िनवेदन 
िस  क न या े ात काम करणा-या सं थांकडून ताव (Expression Of 

Interest) माग वणेत आले होते. यानुसार (१) संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था व (२) मे. जनवाणी या दोन सं थांचे ताव ा  झाले आहेत. 
सदर तावांची तपासणी क न मे. जनवाणी (मराठा चबर ऑफ कॉमस, इंड ज 
अँड अँ ीक चर यांचेशी सल न सं था) यांनी सादर केलेला ताव, यांचा पुणे 
म.न.पा. येथे स या चालू असले या कामाचा अनुभव व यांची याकामी येणा-या 
खचापैक  २५% र कम CSR (Corporate Social Responsibility) चे मा यमातुन 
उभारणेची तयार  या बाबी वचारात घेवून स या योिगक त वावर म.न.पा. चे ६ 
े ीय कायालय काय े ातील येक  एक या माणे ६ भागांम ये “शु य कचरा 
भाग” क प राब वणे वचारािधन आहे. यानुसार यांनी याकामी सादर 

केले या तावानुसार १ वष कालावधीसाठ  सदर क प राब वणेकामी मनु यबळ, 
चार व सार सा ह य यासाठ  र. .५६,३२,६००/- इतका खच अपे त अस याचे 
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कळ वले असून यापैक  २५% हणजेच र. . १४,०८,१५०/- र कम CSR 

(Corporate Social Responsibility) च े मा यमातुन उभारणेची तयार  दश वली 
आहे. उवर त र. . ४२,२४,४५०/- महापािलकेस खच करावी लागणार आहे. 
यानुसार याकामी मे.जनवाणी यांची नेमणूक करण,े यांचेशी आव यक 

अट /शत चा करारनामा करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. . ४२,२४,४५०/- चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२) ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 

(मा. थायी सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस 

देणेकामी िस द केले या ई-िन वदा .८/२०१५-१६ मधील ा  मह म 
िन वदाधारक मे. वािलट  केटरस यांना यांचे मह म मािसक दर र. . 
१,८८,८८८/- या दराने पाच वष कालावधीसाठ  वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न 
व पॅ  चाल वणेस देणेकामी मा यता, तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेकामी ित दन 
ित ण र. .९०/- या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता तसेच सदरचा 

खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे 

TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ 
कामगार ८ म हने कालावधीसाठ  पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत ई-
िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना 
कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन 
िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले आहे. 
याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . ९५,८१,२६८/- + सेवाशु क 
र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत आहे. िन वदा सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा 
करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क रकमेवर पा ता हा 
िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  ५ 
िन वदाधारक पा  असुन मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  
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सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ४३.८३%कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व 
एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी दराने िन वदा सादर केली आहे.सदरचे 
लघु म दराने मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. 
चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणे या कामासाठ  उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणेकामी ८ म हने कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे 
आदेश देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .५) मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ अ वये, देहू आळंद  

(पालखी माग) र याचे दुतफा झाडांची लागवड व र याम ये दुभाजक 
सुशोिभकरण करणेकामी मे.स द छा क शन (िन.र. .१,२७,६९,६६८/- अ र  
र. .एक कोट  स ावीस लाख एकोणस र हजार सहाशे अडुस  फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा (-०.१०%) वकृत करणेत 
आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुत कामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(िन वदा र. . १,२७,५६,८९८/-) 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .६) पंपर -िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय काय े ातील सव कचरा कंुडया, र यांचे, 

गटस या कडेचे कच-याच े ढ ग, मोकळया जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व 
याची वाहतूक क न, भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे 

टाकणे या कामासाठ  िन वदा नोट स ं .४/१-२०१३-१४ नुसार ई-िन वदा माग वणेत 
आ या हो या.  ा  ५ िन वदांपैक  मे. आर. जी. मंगळवेढेकर यांनी सादर केलेली 
अंदाजप क य दरापे ा २२.६३ ट के कमी ह  िन वदा वकृत करणेत आली 
असून, मा. थायी सिमती ठराव ं :-५९२९, द:-१३/२/२०१५ नुसार याकामी १२ 
म हने या कालावधीसाठ  (१) कचरा थानांतर क  ित वाहन ित दन २ 
खेपांसाठ  र. . ३,३९५/- व (२) मोशी कचरा डेपो ित वाहन ित दन २ 
खेपांसाठ  र. . ३,४९५/- अशा ा  दराने वाहने ित दनी पुर वणे, कामाचा 
करारनामा करणे व याकामी येणा-या खचास मा यता दली आहे.  यानुसार अ 
े ीय कायालयाकडे ५ व फ े ीय कायालयाकडे ५ वाहने पुर वणेकामी कामाचे 

आदेश देणेत आले आहेत.  यानुसार सदर कामाची मुदत द. ३०/०४/२०१५ अशी 
होती.  सदर ठेकेदार यांची कामाची मुदत संप याने न याने ठेकेदार िन तीकामी 
अ व फ े ीय कायालयांमाफत िन वदा कायवाह  करणेत येत आहे. यामुळे सदर 
कामासाठ  ठराव ं . ११५१०, द. १९/०५/२०१५ अ वये द. ०१/०५/२०१५ ते 
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३१/०७/२०१५ अखेर मुदतवाढ मंजूर झाली होती.  तसेच द. ९/७/२०१५ रोजी 
जगदगु  संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळयाच े पंपर -िचंचवड शहरात 
आगमन, पालखीचे मु काम व वारकर  िनवास यव था अ व फ े ीय कायालय 
े ात करणेत येत.े  सदरचे कालावधीत व छता वषयक कामात अडथळा येऊ नये, 

यासाठ  मे. आर. जी. मंगळवेढेकर यांचे कामास द. ५/७/२०१५ पासून १ म हना 
अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत ( थम पुण होईल या कालावधीपयत) मा. 
आयु  यांचेकड ल द. ७/७/२०१५ च े तावानुसार मुदतवाढ मंजूर करणेत आली 
आहे.  मंजूर तावानुसार मे.आर.जी मंगळवेढेकर यांच े(अंदाजे अपे ीत खच र. . 
११,००,०००/- कामास द. ५/७/२०१५ पासून द. ४/८/२०१५ या कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१९/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी 

येथील पुणे नािशक महामागालगत या पुव व प मेकड ल नागर  व या थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .२६,६०,७०६/- (अ र  र. .स वीस 

लाख साठ हजार सातशे सहा) पे ा ४८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने र. .१४,५२,७४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 

करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१५-१६ मधील काम .१ 

अ वये, नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.आर.के. मधानी अँड कंपनी (िन.र. .१५,३१,८८,२००/- (अ र  
र. .पंधरा कोट  एकतीस लाख अ याऐंशी हजार दोनशे) पे ा ३५.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४३,९०,०९९/- 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 करणे. 

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालये, डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ 
ाथिमक शाळांची व छता करणेकामाची मा  यिमक िश ण वभागामाफत     

ई-िन वदा िस द क न पा  िन वदाधारकांची खाली नमुद केले माणे नेमणुक 
कर यात आली आहे. 

अ. . भागाचे नाव(जुन)े नेम यात आले या 
एज सीचे नाव 

मा. थायी सिमती 
ठराव मांक व 
दनांक 

कामाचा मािसक 
दर/ खच र. . कामाची मुदत 

१ अ मे.बी.एस.ए.काप रेशन िल. ४२६४, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

२ ब मे.बी.एस.ए.काप रेशन िल. ४२६६, द.९/१०/२०१३ ४,४८,७१५/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

३ क मे.ड .एम.एंटर ायझेस ४२६७, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

४ ड 
मे.युिनक डे टा फोस 
िस यु रट  ा.िल. ४३७८, द.१७/१०/२०१३ ४,६४,२५९/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

 उपरो  नमुद केले माणे सदर ठेकेदारांची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपलीआहे. 
उपरो  मा. थायी सिमती ठराव, करारनामा तसेच कामाचे आदेश यानुसार 
संबंधीतांना मा. आयु  तसेच मा. थायी सिमतीचे मंजूर ने पुढ ल १ वषाकर ता 
मुदतवाढ देता येईल अशी मा यता ा  आहे. यानुसार सदरचे ठेकेदारांचे कामास 
दनांक ०१/१२/२०१४ पासून पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, याकामी 
यांचेशी करारनामा करणेस व कमान वेतन दराम ये शासनाकडून होणा-या 

वाढ नुसार येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत वषयप  सादर केले 
होते. तथा प मा. थायी सिमती ठराव मांक ११५८४, द.२/६/२०१५ नुसार सदर 
ठेकेदारांना द.१/१२/२०१४ ते द.३१/८/२०१५ पयतची मुदतवाढ दे यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता दली आहे. मा.आयु  साहेबांनी 
द.२४/८/२०१५ चे तावा वये सदर कामाची न वन िन वदेची कायवाह  अंितम 
ट यात अस याने सदर ठेकेदारांना द.१/९/२०१५ ते द.३०/९/२०१५ पयत 
मुदतवाढ स मा यता दली असुन यानुसार सदर ठेकेदारांना १ म हना मुदतवाढ 
कामाचे आदेश दे यात असलेने याचे अवलोकन करणे.  

( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१०) पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .१०/२/२०१५-१६ अ वये 
जलशु करण क  से.२३ कर ता १४७३.१२ मे.टन व प पॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईड  खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  

क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व शत नुसार पा  
असले या ०३ िन वदा द.०३/१०/२०१५ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून 
दरप काचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 
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  ठेकेदार                                  ा  िन वदा दर . 

 मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन           ११,९९०/- .मे.टन  1st Lowest 

 मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.             १२,०५०/- .मे.टन   2nd Lowest 

 मे.पा  असोिसए स                  १२,९००/- .मे.टन   3rd Lowest 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 वर लपैक  मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .११,९९०/- .मे.टनदराची 
िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये व प पॉली 

युिमिनयम लोराईड  हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न 
चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा 
याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर 

पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर 
िन वदेतील शत .११ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच  

1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ६० % व 2nd Lowest  ठेकेदाराकडून 
एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण 1st Lowest  ठेकेदारा या दराने खरेद  
करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६०% माणे 
मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून ८८३.८७  मे.टन व प पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद  करणेबाबतचा ताव अला हदा सादर करणेत 
आलेला आहे. व उव रत ४०% पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .११  नुसार 
ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांना आपण 1st Lowest  ठेकेदारा या 
दराने हणजेच र. .११,९९०/- . मे. टन दराने पुरवठा करणेस तयार आहात का? 
याबाबत प ा ारे वचारणा केली असता यांनी द. ०७/१०/२०१५ चे प ा वये र. . 
११,९९०/- .मे. टन दराने व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा करणेस 
तयार असलेबाबत कळ वलेले आहे. तर  1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच 
र. .११,९९०/- .मे.टन माणे 2nd Lowest  ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) 
ा.िल. यांचेकडून ४०% प रमाण हणजेच ५८९.२५ मे.टन व प पॉली 

अॅ युिमिनयम लोराईड (अपे त खच .७०,६५,१०७/-) यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .११) पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .१०/२/२०१५-१६ अ वये 
जलशु करण क  से.२३ कर ता ३२७.३६ मे.टन पावडरपॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न 

िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व शत नुसार पा  असले या ०३ 
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िन वदा द.०३/१०/२०१५ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून दरप काचा 
तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

  ठेकेदार                                  ा  िन वदा दर . 

 मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन     ३०,९९०/- .मे.टन     1st Lowest 

 मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.       ३१,२००/- .मे.टन    2nd Lowest 

 मे.पा  असोिसए स                           ३१,८००/- .मे.टन    3rd Lowest 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 वर लपैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .३०,९९०/- .मे.टन दराची 
िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये पावडर पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न 
चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा 
याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर 

पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर 
िन वदेतील शत .११ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच  

1st Lowest  ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ६०% व 2nd Lowest  ठेकेदाराकडून 
एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे 
आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६०% माणे मे.एस. ह .एस. केिमकल 
कॉप रेशन यांचेकडून १९६.४२  मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद  
करणेबाबतचा ताव अला हदा सादर करणेत आलेला आहे. व उव रत ४०% 
पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .११ नुसार ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) 
ा.िल. यांना आपण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. . ३०,९९०/-  . 

मे. टन दरान े पुरवठा करणेस तयार आहात का? याबाबत प ा ारे वचारणा केली 
असता यांनी द.०७/१०/२०१५ चे प ा वये र. .३०,९९०/- .मे. टन दराने पावडर 
पॉली अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा करणेस तयार असलेबाबत कळ वलेले 
आहे. तर  1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३०,९९०/- .मे.टन माणे 
2nd Lowest  ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.यांचेकडून ४०% प रमाण 
हणजेच १३०.९४ मे. टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड (अपे त खच 
.४०,५७,८३०/-) यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१२) पं.िचं.मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा नोट स .६/३८/२०१५-१६ 

मधील अ. .२४ अ वये, वाकड मधील जु या पाईपलाईन बदलुन न वन लाईन 
टाकणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .२६,६१,४२६/-(अ र  र. .स वीस लाख 
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एकस  हजार चारशे स वीस फ ) पे ा-१२.६०%  कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा 
मंजूर दराने र. . २४,४२,३९०/- 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 करणे.  

( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .१३) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/९/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मैलाशु दकरण क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील 
लांडेवाड , बालाजीनगर भागात तसेच उव रत ठकाणी जल:िन सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे.H. C. LUNKAD िन.र. .१,४९,९९,८२३/-(अ र  र. . एक 
कोट  एकोणप नास लाख न या णव हजार आठशे तेवीस) पे ा २३.२३% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,२०,९१,१३२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .१४) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/६/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६४ 
मधील गुलाबनगर प रसरातील जु या व खराब झाले या जल:िन सारण  
निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.SANKALPA CONSTRUCTION िन.र. . 
२९,९९,८१४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे चौदा) पे ा 
३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,४१,५५२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१५) मनपाचे कामगार क याण वभागास स मानिच हे खरेद कामी ई-िन वदा 
.१८/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये 

एकमेव ा  िन वदाकार मे.वेदपाठक एश स यांचे स मानिच हाच ेलघु म दर 



 10

र. .८२०/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आव यकतेनुसार एकूण 
४०० नग स मानिच हे खरेद  कामी एकूण र. .३,२८,०००/- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .३,६८,०००/- पे ा 
१०.८६% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१६) मनपा या अ नशामक वभागासाठ   आव यक फायर फायट ंग होज पाईप सा ह य 

खरेद कामी ई िन.सु. .४३/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार ०१. मे भारती 
एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुणबाबी ०१ साठ  र. . ५,४६,३००/-  व ०२. मे मनोज 
फायर इ युपमट ा.िल., िचंचवड यांचे एकुण बाबी ०१  साठ  र. .४,३२,१९५/- 
नुसार एकुण र. .९,७८,४९५/- (अ र  र. .नऊ लाख अठयाह र हजार चारशे 
पं या णव फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/११/१५-१६ 
अ वये, . .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी. र ते 
वकसीत करणेकामी M/S. Nanekar and Associates (िन.र. .९३,३६,८९६/- 
(अ र  र. . या णव लाख छ ीस हजार आठशे शहा णव) पे ा ३५.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,७५,३७४/- 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 करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१८) गरोदर माता, गंभीर आजार  ण, णालयातील अिधकार  कमचार  यांना ावी 
लागणार  वाईन यु ितबंधक लस Inj. Influvac Vaccine ह  शासन दर करार 
(DHS) माणे Abbott कंपनीचे वतरक व मनपाचे िन वदाधारक मे.फामािसआ 
िलंक, पुणे यांचेकडुन खरेद  करणेत आले या १००० हाय स व भ व यातील 
आव यकता २०००  हाय स असे एकुण ३००० हाय स खरेद  करणेस व येणारे 
खच र. . ८,७८,८५०/-  ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून 

र ता खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर 

सेवावा ह या नाग रकां या सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना यांचेकड ल भूिमगत 

सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी महापािलकेमाफत दे यात येते. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत 

कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल 

करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर िन त 

केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत 

दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात 
येतो. स थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे 
सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अिधभार सरासर  र. .३०००/- ती मी. दरा माणे 
आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, शासक य/िनमशास कय 
सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या 
सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  
परवानगी दे यात येत आहेत. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व 
यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त 

वाहतूक साठ  मनपास रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची 
दु ती तातड ने करावी लागते. यासाठ  महापािलकेकडून भुिमगत सेवावा ह या 
टाकणा-या सं थकडून र ता दु तीचा चिलत दरानुसार येणारा खच आगाऊ 
व पात वसूल कर यात येतो. 

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत  भुिमगत केबल 

टाकणेसाठ  मा.आयु  यां याकड ल द.१०/०२/२०१५ च ेमा य तावानुसार व आदेश 
. थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती 

रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) या माणे 
सवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. द. 
१४/०९/२०१५ व द.१६/१०/२०१५ या प ां वये  म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  
महापािलका ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत भुिमगत केबल 
टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास वनाशु क परवानगी देणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 
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महारा  नॅचरल गॅस िल.व भारत संचार िनगम िल.यांचेकड ल मागणीः- 

तसेच, महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते दु तीच ेदर कमी क न पुणे 

महानगरपािलकेकड ल सदर कामासाठ या दरा माणे शु क आका न र ता खोदाईस 
परवानगी  िमळणेबाबत महारा  नॅचरल गॅस  िल. यांनी यांचेकड ल द. २०/०७/२०१५ 

व द.०६/१०/२०१५ या प ां वये वनंती केलेली आहे. याच माणे भारत संचार िनगम 

िल. यांनी यांचेकड ल द. ०१/०७/२०१५ व द.१९/११/२०१५ या प ां वये र ते खोदाईस 
परवानगीसाठ  महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या 
दरातील सवलतीनुसार र ते खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत तसेच महानगर 
पािलके या वकास कामातील र ता सुधारणांमुळे पुव  टाकले या केबल तुट यामुळे 

सदर केबल दु तीसाठ  वनाशु क र ता खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत वनंती 
केलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील सव मु य व अतंगत 
र यांवर ल उप कर व ुत वा ह यां ारे महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी 
मया. यांचे माफत शहरातील नाग रकांना व ुत पुरवठा केला जातो. शहर 
स दय करण व अपघात टाळ या या ीने सदर उप कर व ुत वा ह या भुिमगत 
करणे आव यक आहे. महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत 
बहुतांश मु य र यांवर ल सदर उप कर व ुत वा ह या भुिमगत कर यात 
आले या असून उवर त ठकाणांचे कामकाज करणे बाक  आहे. तसेच, घरगुती 
वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या 
माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ   नैसिगक वायूचा वापर 

कर याचा क  शासनाने मह वाकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. याच माणे, 
शहर  भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. िसलडर 
ािमण भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ  क  

शासनाने िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा 
सुर ीत व व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने 
शहरातील नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या 
नैसिगक वायूचे ( सी.एन.जी.) भुिमगत पाईपलाईन टाक याचे व पुरवठा कर याचे 
कामकाज महारा  नॅचरल गॅस िल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच शहरातील 
नाग रकांसाठ  आव यक असलेले दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व 
मण वनी तसेच इंटरनेटची सु वधा क  शासनाचा उप म असलेली भारत संचार 

िनगम िल. यासं थेमाफत  पुर वली जाते. तसेच, संर ण वभागासार या अती 
मह वा या वभागासाठ  देखील सदर सं थेमाफत सु वधा पुर वली जाते. वर ल 
तीनह  सं थ या याच माणे क  शासन, रा य शासन यां या व यां या अंगीकृत 
सं था तसेच इतर िनमशास कय सं थ या भुिमगत सेवावा ह या शहरातील 
नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 
असणे आव यक वाटते. यासाठ  सदर तीनह  सं थ या भुिमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ  यांना आव यक असणा-या र ता खोदाई परवानगीसाठ  
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महापािलकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत देणे आव यक वाटते.  क  
शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना 
पुणे महानगरपािलका ह त भूिमगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य र ते 
खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस व एम.एस.ई.ड .सी.एल 
(एम.एस.ई.बी.) यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क यांचेकड ल 
कायालयीन प रप क . पथ १९९३, द.१०/०७/२०१५ अ वये आकार यात येत 
आहेत. स थतीत, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  सव शास कय / िनमशास कय व खाजगी सं थांकडून चिलत दरानुसार 
शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेत येत आहे. तथा प, वर ल माणे नमुद 

केलेनुसार सव शास कय/िनमशास कय सं थ या सेवा वा ह या शहरातील 

नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने व यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 

आव यक अस याने, पुणे महानगरपािलके या वर ल माणे धोरणानुसार, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, महारा  नॅचरल गॅस 

िल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, िनमशास कय सं था यांना भूिमगत सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच े चिलत र ते खोदाई दु ती शु काम ये 

चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न घेता ) व महारा  रा य व ुत  
वतरण कंपनी मया. यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न 
र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा 
वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने होणे आव यक अस याने, सदर 

शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  

वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल माणे 

शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतच े धोरण िन त करणेसाठ  मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. पुणे महानगरपािलके या वर ल 

माणे धोरणानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  

शासन, महारा  नॅचरल गॅस िल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना भूिमगत 

सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच ेवेळोवेळ  वापरात असले या चिलत 

र ते खोदाई दु ती शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न 

घेता ) व महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना र. . २३५०/- या दराने 

र ते खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर 

शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने 

होणे आव यक अस याने, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या 
सेवा वा ह या दु तीसाठ  वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या 
दु तीसाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण 

िन त करणेसाठ या तावास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 



 14

वषय .२०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३/२०१५-१६ अ वये, च होली 
मैलाशु द करण क ांतगत . .७ च-होली मधील मलवा हनी सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S. H. C. LUNKAD (िन.र. .३७,४९,९०३/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे तीन) पे ा १७.५१% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .३२,४७,९६०/- 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 करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/८/२०१५-१६ अ वये, च-होली 
मैलाशु द करण क ांतगत . .६ मोशी मधील मलवा हनीची सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S. H. C. LUNKAD (िन.र. .३७,४९,८९७/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार आठशे स या नव) पे ा २४.८०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२९,६०,९१९/- 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 करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती योजना वभागामाफत म हला, बाल 
क याण, मागासवग य व अपंग क याणकार  योजनतगत संगणक सा र 

करणेकर ता धोरण ठर व यात आले आहे. या योजनतगत महानगरपािलका 
ह तील म हला, मागासवग य व अपंग लाभाथ ना M/s.MKCL अिधकृत MSCIT 
संगणक िश ण अ प मुदतीचे कोसस औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांचे 
िनयं णात यश वीपणे राब व यात येत आहेत. स या खालील ५ ठकाणी 
मनपा या ाथिमक/मा यिमक शाळांम ये MSCIT संगणक िश ण क  कायरत 
आहेत. 
१)    कत  व ालय िनगड  

२)   मा यिमक व ालय केशवनगर िचंचवड 

३)   सा व ीबाई फुल े ाथिमक व ालय भोसर  

४)   मा यिमक व ालय पंपळेगुरव 

५)   औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /संभाजीनगर 
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M/s. MKCL यांच े धोरणानुसार स या (२०१५) र. .३,०५०/- िश ण फ  
आकार यात येत आहे. M/s. MKCL यांचे दनांक ३०/११/२०१५ या ई-मेल 
अ वये यांनी सन २०१६ जानेवार  पासून MSCIT /KLIC कोसस या िश ण 
शु कात सुधारणा केलेली आहे. यानुसार जानेवार  २०१६ बॅच पासून सदर कोसस 
कर ता र. .३,५००/- िश ण शु क आकार यात येणार आहे. याबाबत 
M/s.MKCL यांनी खालील माणे धोरण िन त केले आहे.  

१) MSCIT /KLIC संगणक िश ण शु क (एकुण) र. .३,५००/- 
२)  MKCL चा (MSBTE सह) ह सा र. . १,२२६/- 
३)  ALC चा (MSCIT Centre) ह सा र. . २,२७४/- 
सबब महारा  नॉलेज काप रेशन िलमी. (MKCL) यांचे MSCIT / KLIC संगणक 

िश ण शु कवाढ स मा यता िमळणे कामी व यापुढे वेळोवेळ  M/s.MKCLयांचे 
सुधार त धोरणानुसार शु कवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२३)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ थापनेवर ल अिधकार  व कमचार  तसेच सेवा 
िनवृ  अिधकार  व कमचार  यांचेकर ता ध वंतर  वा य योजना धोरण २०१३ 

वै क य वभागाने तयार केलेले असुन यासाठ  संगणक णाली तयार क न 

उपल ध करणेचे कामकाज तीन वष कालावधीत मे. ो बट  सॉ ट ा. िल.,यांना 
करारनामा क न दे यास व याकर ता येणा-या र. . १२,००,०००/- च े खचास 
मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/७/२०१५-१६ अ वये भाग .४४ 

अशोक िथएटर येथील मनपा या ता यात आले या आर णांना िसमािभंत बांधणे 
व इतर अनुषंिगक कामे कऱणेकामी मे. ह टु एस ायकॉन िन.र. . १९,६०,७८४/- 
(अ र  र. . एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐशी) पे ा ४१.९०% या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  र कम  पये ११,९६,१७६/- पयत  काम  क न  

घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े  याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २४/२५/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

३१, दघी म ये ता यात येणा-या र यांचे व साईड प ट चे खड करण व 
बी.बी.एम. करणेकामी मे.एम पी धो े क शन िन.र. .२८,०१,१२१/- ( अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे एकवीस ) पे ा ४३.५१% कमी या दराने  
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र कम  पये १६,६१,४७१/- 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 करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२८/२०१५-१६ अ वये भोसर  भाग 

.३५ येथे न वन गटस बांधणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. . 
१५,४०,६६३/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे येस ) पे ा २९.००% 

कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  र कम  पये ११,४८,५६४/- 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   कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/६१/२०१५-१६ अ वये भाग . 

३० च पाणी वसाहत म ये थाप य वषयक दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस ् िन.र. . १७,९३,३७७/- (अ र  र. . सतरा 
लाख या णव हजार तीनशे स याह र) पे ा ३६.९९ % कमी ठेकेदाराकडून  िन वदा 
मंजूर दराने  र कम  पये ११,८६,५०७/- 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   कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/८/२०१५-१६ अ वये भाग .६ 

मोशी येिथल चरांची व डांबर  र याची कामे करणेकामी 
मे. ह एम मातेरे इं ा. ा.ली. िन.र. .२४,९८,६३२/- ( अ र  चो वस लाख 
अ ठया नो हजार सहाशे ब ीस ) पे ा ३२.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,८३,४९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन करणे. 
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वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ३०/३४/२०१५-१६ अ वये, भाग . 
४४ अशोक िथएटर येथील साईसागर ट ल व हेमु कलानी गाडन प रसरातील 
र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी  
िन.र. . २३,३४,१५०/- (अ र - तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे प नास) पे ा 
३४.९९ % कमी या  ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  र कम  पये १५,९३,३०२/- 
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   कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/३१/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

४५ पंपर  वाघेरे येथील तपोवन मंद र र ता व वैभवनगर इतर प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी 
िन.र. . १९,६०,७८४/-(एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी)  पे ा ३४.९९ 

% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  र कम  पये १३,३८,४४१/- 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   कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/३५/२०१५-१६ अ वये भाग . 

४४ म ये वै णोदेवी मंद र व प रसरातील र ते डांबर करण करणे 

कामी मे.लोनावळा क शन कंपनी िन.र. . २३,३४,२६७/- (तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे सदुस ) पे ा ३४.९९ %  कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  

र कम  पये १५,९३,३८२/- 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   कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती 

महो सव दनािनिम  द.३/१/२०१६रोजी महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध 
बोधना मक काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अंतगत मानधन, 

रांगोळ , ले स बॅनर, चहापान, ना ा, भोजन, िनवास  इ. यव था साठ  अंदाजे खच  

र. .८०,०००/- (अ र  र. .ऐंशी हजार फ ) अपे ीत आहे. या िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने होणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  थाप य/अ/HO/18/30/15-16 अ वये, 

भाग .१९ वा हेकरवाड  येथील गु ारा प रसरातील मु य व अंतगत र ते 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी M/s.lonavla Construction िन.र. . 
९३,३४,७१५/- ( या णव लाख चोवीस हजार सातशे पंधरा फ ) पे ा ३४.९९% 

कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र कम  पये ६३,७१,९२३/- पयत  काम  

क न घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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 करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/12/ 

2015-16 अ वये भाग . ३९ येथील पं डत दनदयाल उपा याय शाळेचे 
व तार करण करणेकामी मे. K P CONSTRUCTION िन.र. . १९,४९,०४६/-(अ र  
एकोणीस लाख एकोणप नास हजार शेहचाळ स) पे ा ३३.३९% कमी या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  र कम  पये १३,६३,१७२/- पयत  काम  क न  

घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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 कामाचा  आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/23/ 

2015-16 साठ  भाग . ३९ वायसीएम णालय येथील मु य वेश ाराजवळ 
कमान करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. K P CONSTRUCTION 

िन.र. .१४,९९,३८५/-(अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार तीनशे पं याऐंशी ) 
पे ा ३३.३९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,४८,६७७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/11/ 

2015-2016 साठ  . .३९ म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलाम ये उ रेस 
े क गॅलर  बांधणेकामी मे.बालाजी क शन कमल आर मेघानी 

(िन.र. .८३,९७,७५१/- अ र  र. . याऐंंशी लाख स या णव हजार सातशे 
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ए काव न फ ) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५१,१४,२३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करार नामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/1/2015-

16 साठ  . . ६४ मधील बोपखेल गांवाम ये गटर यव था करणेकामी M/S 
MANISHA CONSTRUCTION (PROP. MANISHA MAHALING KHARADE) 
िन.र. .८,३३,५६०/- (अ र  र. . आठ लाख तेहतीस हजार पाचशे साठ) पे ा 
३६.६६%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,५४,३७६/- पयत काम 

क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दला अस याने याच ेअवलोकन करणे 

 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/54/ 

2015-2016 साठ  . . ३९ म ये  मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व 
देखभालीची कामे करणे सन-२०१४-१५ कामी मे.autocal systems या ठेकेदाराची 
िन वदा रकमे या िन.र. .१९,९७,५७३/- (अ र  र. . एकोणीस लाख स या ण 
हजार पाचशे याह र) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,५८,४७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार 

फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/46/ 
2015-16 साठ  भाग .६४ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व 
देखभालीची कामे करणे सन-२०१४-१५ कामी M/S MANISHA CONSTRUCTION 

(PROP. MANISHA MAHALING KHARADE) या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
िन.र. .१३,९६,७५३/-  (अ र  र. .तेरा लाख शहा णव हजार सातशे ेप न) पे ा 
३६.६६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,२८,९३९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
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म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक 

रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
  
वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/68 

/2015-2016 साठ  भाग .६२ दापोड  रे वे टेशन ते आंबेडकरचौक पयत दो ह  
बाजूने फुटपाथवर रबर मो डंग पे हंग लॉक बस वणेकामी M/S H. A. 
BHOSALE िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) पे ा 
३३.६०%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,२२,९००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स या अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२-२०१५-१६ 

अ वये . .४२ मधील गतीरोधक करणे, झे ाप टे रंग वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे कऱणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -४०.००% कमी या ठेकेदारांकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .४२) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/२६-२०१५-१६ 

अ वये – . . २१ मधील गतीरोधक करणे, झे ाप टे रंग वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे कऱणेसाठ   मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र.  ९,३३,५१४/- पे ा      

-४०.००% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२४-२०१५-१६ 

अ वये  भाग .२४ रामकृ ण मोरे े ागृह मधील र यांना प टे मारणे व 
थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .९,३३,६००/- 

(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे) पे ा -४०.००% कमी या 
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ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  

माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४४) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१-२०१५-१६ 

अ वये भाग .५० म ये वाहतूक वषय़क मु य र ते तसचे अंतगत र ते 
देखभाल व  दु ती कऱणेसाठ  मे.के. कमलेश िन.र. .९,३३,६०८/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे आठ) पे ा -३६.९९% कमी या ठेकेदारांकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

 
वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  5/15-2015-16 भाग .२५ म ये 

गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक दु तीची कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. :१४,४९,५७६/-(अ र  चौदा लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे शहा र फ ) पे ा ३६.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,६६,३५३/- तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  5/40-2015-16 भाग .२५ म ये 

थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र.  
१५,९५,३२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख पं या णव हजार ितनशे एकवीस) पे ा 
३६.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६३,५१३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  थाप य/अ/HO/18/1/15-16 भाग 

.१७ संजय काळे यापार संकुल इमारतीचे दु तीची कामे करणे व रंगसफेद  
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करणेकामी M/s Tavare Construction Company िन.र. .३५,०१,३७१/- (अ र  
प तीस लाख एक हजार तीनशे एकाह र फ ) पे ा ३१.५९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,१५,०५२/- तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम 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 करणे.   

  
वषय .४८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/८/२०१५-१६ चे क 

े य व ूत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/८ मनपा भवन उप वभागातील 
हायमा टची सन २०१५-१६ कर ता वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.पी एम 
के इले. यांना र. .४,६५,०१३/- (अ र  र. . चार लाख पास  हजार तेरा फ ) या 
र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४०.७०% कमी दराने 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/५२/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/५२ भाग .६३ िशतळादेवी 

मंद र ते मराठा खानावळ नािशक फाटा येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ं ट 
पे ह ंग करणेकामी मे.साकळे असोिसएट यांना र. .७,४९,३६९/- अ र  र.  (सात 
लाख एकोणपं नास हजार तीनशे एकोणस र फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर  
(-) ४२.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/६९/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/६९ भाग .३९ म ये टॉम 

वॉटर लाईन साफसफईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे करणेकामी 
मे.साकळे असोिसएट यांना र. .८,२८,५१६/- (अ र  र. .आठ लाख अ ठावीस 
हजार पाचशे सोळा फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४३.५०% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/६६/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/६६ भाग .६३ नव जवन चौक 

ते पुणे मंुबई र ता येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉं ट पे ह ंग करणे. 
मे.साकळे असोिसएट यांना र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार तीनशे एकोणस र फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४२.९९% कमी 
दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/५७/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/५७ भाग .६३ िशतळादेवी 

मंद र ते जय महारा  चौक येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ं ट पे ह ंग 
करणेकामी मे.साकळे असोिसएट यांना र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणपं नास हजार तीनशे एकोणस र फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) 
४२.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/८१/२०१४-१५ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .२/८१ भाग .४१ म ये डांबर  

र यांची दु तीची कामे करणकेामी मे. ह .एम मातरे यांना र. .५,६०,१३१/- 
(अ र  र. . पाच लाख साठ हजार एकशे एकतीस फ ) या र कमेची िन वदा 
मंजुर (-) ५.२५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं  ३/२६/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/२६ भाग  ४१ म ये भाग 
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तरावर करकोळ देखभाल दू तीची कामे करणेकामी सन २०१४-१५ मे.सागर 
पंड त ग हाणे यांना र. .६,९५,१६१/- (अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार 
एकशे एकस  फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४२.९९% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .५५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/३९/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/३९ भाग .४० म ये भाग 
तरावर करकोळ देखभाल दू तीची कामे करणकेामी सन २०१४-१५ मे.सागर 

पंड त ग हाणे यांना र. .६,९०,३११/- (अ र  र. .सहा लाख न वद हजार तीनशे 
अकरा) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४२.९९% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/४०/२०१५-१६ चे क 
े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/४० भाग .४१ म ये ाँम 

वाटर लाईन साफसफाईची राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे करणेकामी 
मे.सागर पंड त ग हाणे यांना र. .६,७४,८०८/- (अ र  र. . सहा लाख चौ-याह र 
हजार आठशे आठ फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४२.९९% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं . २/१०/२०१५-१६ क 
े य व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/१० अ वये . . ४० मधील ट 

लाईटची सन २०१५-१६ म ये दु ती व देखभालीची काम करणकेामी         
मे.सनशाईन इले क स यांना कमी दराने िन.न. .९,३१,८७२/- (अ.र. . नउ 
लाख एकतीस हजार आठशे बहा र फ ) पे ा (-) ४२.७८% कमी या ठेकेदारास 
कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/१५/ २०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .३/२ अ वये . .४१ मधील ट लाइटची 
सन-२०१५-१६ म ये देखभाल दु तीची कामे करणकेामी वमलाबाई इले.काप .    
िन.न. .९,३०,७७२/-  (अ.र. .नऊ लाख तीस हजार सातशे बहा र फ ) पे ा (-) 
४१.१४% कमी या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/२१/ २०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/२१ अ वये क े य कायालयांतगत माहे 
ए ल २०१६ म ये होणा-या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर/मा.फुले जयंती महो सव 
काय मासाठ  वनी ेपन व ुत यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस   

  िन.न. .९,३२,०५९/- (अ.र.  नऊ लाख ब ीस हजार एकोणसाठ फ ) पे ा (-) 
१.३०% कमी या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/१६  २०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/१६ अ वये  . .३८ मधील ट लाइटची 
सन-२०१५-१६ म ये देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे. द वीजय इले. 
िन.न. .९,३२,९७२/- (अ.र.  नऊ लाख ब ीस हजार नउशे बहा र फ ) पे ा  (-) 
४२.९९% कमी या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/४ / २०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .३/२ अ वये मनपा भवन उप वगातील 
इमारती, शाळा, कायालये इ. ठकाण या व ुतीकरणाची सन २०१५-१६ म ये दु ती 
व देखभालीची कामे करणेकामी मे. वमलाबाई इले.काप . िन.न. .४,६५,०७६/- 
(अ.र.  चार लाख पास  हजार शहा र फ ) पे ा (-) ३०.०१% कमी या 
ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .६२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन वभागांतगत १५ 
वभागीय कायालये कायरत आहेत. वभागीय कायालयामाफत महानगरपािलका 
ह तील व वध कार या िमळकतीवर िमळकतकर आकारणी व िमळकतकर 
वसुली वषयक कामकाज चालते. करसंकलन वभाग हा महानगरपािलकेस थायी 
उ प न िमळवून देणारा मह वाचा वभाग आहे. करसंकलन वभागासाठ  सन 
२०१५-१६ म ये र. .५१७.६४ कोट चे उ  दे यात आले असून दनांक 
२२/१२/२०१५ अखेर २४९.७४ कोट  इतके वसूल झाले आहेत. अ ाप र. .२६७.९० 
कोट  इतके वसूल होणे बाक  आहे. करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१५-
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१६ या आिथक वषाक रता िमळकतकर वसुलीच ेर कम पये ५१७.६४ कोट च ेउ  पूण 

करणेकामी मो या थकबाक दारांकडे वसुलीचा पाठपुरावा कर यासाठ  िमळकतकर 

मागणी प  ेबजावणे, ज ीपूव या नोट स बजावणे यासारखी कायवाह  करणे ता वत 

आहे. वसुली पथकाला कायालयापासून थकबाक दारां या िमळकतीपयत जाणे व 

येणेसाठ  सव वभागीय कायालयासाठ  वतं  वाहन असणे आव यक आहे. करसंकलन 

वभागाकडे ९ वाहने कायरत आहेत. यातील ०१ वाहन सहा यक आयु  (कर) यांच े
वापरात तर ४ वाहने ४ शासन अिधकार  यांच े वापरात असून एका वाहनावर 

वाहनचालक उपल ध नाह . यामुळे अ ापह  वभागीय कायालयाक रता १३ वाहने 

आव यक आहे. तर  करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१५-१६ क रता ठरवून 

दलेले उ  पूण करणेकामी िमळकतकर वसुलीकामी िश लक वसुलीचा कालावधी 
वचारात घेता व िन वदा येसाठ  लागणारा कालावधी वचारात घेता १५ वभागीय 

कायालयासाठ  वतं  १३ वाहने भाडेत वावर िन वदा न माग वता व करारनामा न करता 
उप ादेिशक प रवहन अिधकार , पंपर  िचंचवड, पुणे यांचेकड ल द.२०/१२/२०१४ चे 
दरानुसार घेणे आव यक आहे.  

अ.  वाहनाचा कार २४ तासाचे भाडे र. . 
०१ ऑटो र ा ५००/- 
०२ जीप/टे पो/बलेरो/ ु झर १२००/- 
०३ टाटा सुमो / टाटा व टा १२००/- 
०४ वािलस/ तवेरा १५००/- 
०५ टाटा इं डका/ व ट १०००/- 

  वर ल दरानुसार करसंकलन वभागीय कायालयासाठ  १३ खाजगी वाहने दनांक ३१ 
माच अखेर भाडेत वावर घेणे व यासाठ  येणा-या य  खचाची बले अदा 
करणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/२०/२०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/२० अ वये–क े य कायालयांतगत 
मनपा. उप वभागाम ये म ये होणा-या व वध काय माक रता वनी ेपन व 
व ुत यव था करणेकामी मे. मूत  मंडप ईले. पीकस िन.न. .५,०६,८८४/- 
(र. . पाच लाख सहा हजार आठशे चौ-याएशी फ ) पे ा (-) १.२७% कमी या 
ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .६४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/१९/२०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/१९ अ वये–क े य कायालयांतगत सन 
२०१६ मधील छ पती िशवजी महाराज व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जयंती 
िनिम  दापोड  येथील पुत यांवर व ूत रोषणाई करणेकामी मे. मूत  मंडप 
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पीकस & इले. िन.न. .३,०८,९७१/- (अ.र. .तीन लाख आठ हजार नऊशे 
ए काह र फ ) पे ा (-) १.३५% कमी या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आललेे अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/२३ २०१५-१६ क े य 
व ुत वभागाकडे िन वदा नो टस .२/२३ अ वये–क े य कायालयांतगत 
. .३७ ते ३८ व वाय.सी.एम.एच.म ये होणा-या व वध काय माक रता 
वनी ेपन व ुत यव था करणेकामी मे. मूत  मंडप पीकस & इले. 

िन.र. .६,८६,१७५/- (र. .सहा लाख पं याऐशंी हजार एकशे पं याह र फ ) पे ा 
(-) १.२७% कमी या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/४५/२०१५-१६ अ वये िचंचवड 
मलशु द करण क ातगत वॉड .२५ िचंचवड टेशन पर सरात जलिन:सारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ं ॅ टर िन.र. . 
१४,९९,८६८/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे अडूस  फ ) यांना 
(-) २२.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १२,२४,७७०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .30 

अ वये, भाग .31 दघी मधील र यावर काश यव था करणे व नुतनीकरण 
व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अबान इले.व स (िन.र. .13,92,807/- [अ र  
र. . तेरा लाख या नव हजार आठशे सात] पे ा 33.45 % कमी)  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .36  

अ वये, . .7 च-होली येथील वडमुखवाड  येथील र यावर व इतर उवर त 
र यावर दवाब ी यव थेच े उजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी 
मे.पी ह आरएस इले क स ए ड इं जिनअ रंग (िन.र. .1,62,026/- [अ र  
र. .एक लाख बास  हजार स वीस] पे ा 45.77 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .19  

अ वये, भोसर  भाग .33 गवळ नगर मधील र यावर ल काश यव थेचे 
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नुतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.अबान इले. व स (िन.र. . 
5,50,227/- [अ र  र. .पाच लाख प नास हजार दोनशे स ावीस] पे ा 36.48 

% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .25 
अ वये, भोसर  उप वभागातील टलाईट द यां या नादु त केबल बदलणे व 
अनुषंिगक वा षक व पाची कामे करणेकामी मे.सनशाईन इले क स (िन.र. . 
9,14,245/- (अ र  र. .नऊ लाख चौदा हजार दोनशे पंचेचाळ स) पे ा 43.00 

% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .37 
अ वये, . . 7 व 31 मधील िनयो जत डांगणावर व दफन भुमीवर काश 
यव था करणेकामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .11,95,384/- [अ र  
र. .अकरा लाख पं या नव हजार तीनशे चौ-याऐंशी] पे ा 29.99 % कमी)  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .७२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .2 
अ वये, भोसर  भाग .३५ भोसर  गावठाण मधील र यावर ल काश 
यव थेचे नुतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.अबान इले क व स 
(िन.र. .9,23,890/- [अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार आठशे न वद] पे ा 
40.21% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .23 
अ वये, भोसर  . .३४ ग हाणेव ती मधील र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण व अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेपी ह आरएस इले क स ए ड 
इं जिनअ रंग (िन.र. .5,39,290/- [अ र  र. .पाच लाख एकोन चाळ स हजार 
दोनशे न वद] पे ा 33.77 % कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७४) २५ डसबर २०१५ रोजी माजी पंत धान मा. ी.अटल बहार  वाजपेयी यांचा 
ज म दवस ‘सुशासन दन’ (Good Governance Day) साजरा करणेबाबत महारा  
शासन, सामा य शासन वभाग यांनी प रप क .सुशा द/२२१५/ . .२४/१८अ 
द.४ डसबर २०१५ अ वये कळ वले होते. तदनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपिलकेमाफत सव अिधकार  व कमचार  वगाक रता तणावमु  
यव थापन हा काय म आयो जत केला होता. सदर काय माचे मानधन 
र. .५,०००/- तसेच काय मास उप थतांचे चहापान यव थेसाठ  र. . १,४००/- 
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व ले ससाठ  र. .१,३०१/- असा एकुण र. .७,७०१/- इतका खच झालेला आहे. 
सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/१३/२०१५-१६ अ वये, . .२५ 
िचंचवड टेशन मशीद जवळ ल भाजी मंडईची सुधारणा करणेकामी M/S. G.K. 

Construction (िन.र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख) पे ा ३१.४० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३२,४१,३५०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत 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 करणे. 

 
वषय .७६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५४/२०१५-१६ 

अ वये, . .५० व ५१ म ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
बाळकृ ण पोरे (िन वदा र. .९,३२,९२४/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
नऊशे चो वस) पे ा ३५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/६०/२०१५-१६ 

अ वये, . .२४ रामकृ ण मोरे े ागृहामधील मु य र यांना प टे मारणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन वदा 

र. .९,३३,४९५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे पं या नव) पे ा 
४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७८) मनपा या ब े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/२/२०१५-१६ 

अ वये, ब े य तरावर सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत 
बजलीनगर येथे पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी 
मे. दप क शन (िन वदा र. .५,५९,८२८/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ 
हजार आठशे अ ठावीस) पे ा ३२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७९) मनपा या ब े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/४/२०१५-१६ 

अ वये, ब े य तरावर सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ येथे पाणीपुरवठा 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. दप क शन (िन वदा 
र. .५,६०,१०९/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार एकशे नऊ) पे ा १६.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/२४/२०१४-१५ अ वये भाग 

.४९ व भाग .५० रहाटणी- ीनगर या भागातील र ते व चौकांम ये 
पादचा  यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे  करणेकामी 
मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .९,८०,०८५/- (अ र  नऊ लाख ऐंशी हजार पं याऐंशी  
फ ) पे ा ३८.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ६,२७,८४७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 घे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  थाप य/अ/HO/18/29/15-16 भाग 
.१० मधील उवर त ठकाणचे र ते, चरांचे खड करण व बी.बी.एम. प तीने 

डांबर करण करणेकामी M/s Shreeganesh Construction िन.र. .२३,१०,८७६/-     
( अ र  र. . तेवीस लाख दहा हजार आठशे शहा र फ  ) पे ा ३२.७०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,३२,९८१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .८२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 1/22/2015-16   मधील अ. .1 
अ वये (25308) फ े ीय कायालय अंतगत संभाजीनगर उप वभाग मधील 
दवाब ी यव थ ेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे व केबलची देखभाल  
दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी (15-16) मे. ऋषीकेश 
एंटर ायजेस िन.र. . ९,२४,३४९/- ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे 
एकोणप नास) पे ा ४२.४० %  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/31/2015-16  मधील अ. .1 अ वये 

(25209) फ  े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग मधील दवाब ी 
यव थ ेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे व केबलची देखभाल दु ती व 
इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी (15-16) मे. ऋषीकेश एंटर ायजेस 
िन.र. .९,३२,८२९/- ( अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे एकोणतीस) पे ा 
४२.३०%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .८४) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८५)  “ पंपळे गुरव येथील आर ण .३५० बस टिमन स वकसीत करणे” चे काम 
५०,००,०००/- चे वर ल अस यामुळे महानगरपािलके या वा तू वशारद पॅनलवर ल 
मे.अथ केप आ कटे ट चे ी.सिचन शहा यांची पंपळे गुरव आर ण .३५० 
येथील बस टिमन स वकसीत करणेसाठ  वा तू वशारद पद  (Architect) नेमणूक 
करणे व महानगरपािलके या चिलत दरानुसार लॅन, ए ट मेट तयार करणे, ी 
टडर ंग चरल डझाईन, पो ट टडर ंग व कामाचे सुपर हजन यासाठ  एकूण २% 

फ , अिधक महारा  शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन स हस टॅ स अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .८६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2015/2016 मधील अ.  21 अ वये 

अ े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप- वभागाम ये आव यक या चौकाम ये 

हायमा ट दवे उभारणे व नुतनीकरण करणे (१५/१६) कामी मे. वमलाई इले कल 

कॉप रेशन, ( िन.र. . 2,74,865/- अ र  र. . दोन लाख चौ-याह र हजार आठशे 
पास  फ ) पे ा 29.80 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .८७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 3/2015/2016 मधील अ.  .9 

अ वये वाकड मधील सदगु  कॉलनी व प रसरातील दवाब ीचे नुतनीकरण 



 32

करणेकामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन (िन.र. .१८,०१,८१३/-  (अ र  र. . 
अठरा लाख एक हजार आठशे तेरा फ  ) पे ा ३२.८६ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .१/१६/२०१५-१६ अ वये ड भागातील 
संप पंपींग टेशनमधील थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. SANKALP 

CONSTRUCTION िन.र. . २४,७८,०००/- ( अ र  र. .चोवीस लाख अ याह र 
हजार) पे ा २५.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१९,५१,१६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 करणे. 

वषय .८९) भुगयो अंतगत गोखले पाक येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता 
देणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन िन वदा र कम . २२,३०,९२४/-
(अ र  र. . बावीस लाख तीस हजार नऊशे चोवीस फ )  पे ा १.५०%  कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . २१,९७,४६०/- पयत काम क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९०) शहरातील नागर कांना व वध कारचे कर मोबाईल ारे भर याची सु वधा उपल ध 

करणे उदा. Property Tax, Water, व Grievance Management, Pothole व इतर 

कार या त ार ंचे Tracking करणे यासह एकूण चार संगणक णाली मोबाईल 

बेस Apple, Android, Windows & BlackBerry या चार Platform म ये वकिसत 

करणे व Hosting करणे इ. कामकाज M/s Probity Soft Pvt. Ltd., Pune  यांचेकडून 
बँक FDR व व हत नमु यात करारनामा क न घेऊन अंदाजप क य दर 
र. .21,50,000/- (अ र  र. . एकवीस लाख प नास हजार फ ) पे ा 30.23% 

कमी (Below) असून सदरचे र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) सव 
करांसह त इत या खचास व करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . थाप य/क मु यालय/८/६३/२०१५-
१६ वॉड .३७ महा मा फुलेनगर एमआयड सी मधील ना यांची कामे करणेकामी 
M/s. DEEPALI CONSTRUCTION िन.र. .२४,४८,३०४/- ( अ र  र. .चोवीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार तीनशे चार फ ) पे ा ४०.२०%  कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३७,२९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेऊन कामाचा आदेश दला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .२३ 
अ वये भाग .४० खऱाळवाड  येथील संत िशरोमणी उ ान, व.वनीता पु पराज 
देशमुख उ ान कामगारनगर, कै.भाऊसाहेब बवले उ ान येथे थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.कपील क शन िन.र. .९,८०,३९२/- ( अ र  र. .नऊ 
लाख ऐशी हजार तीनशे या णव) पे ा ३८.३०%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,३५,१४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम 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 घेऊन कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .९३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव . ३५ दनांक 
६/१/२०१६ अ वये काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन 
पुणे ४११००२ यांनी १) कॅरम(पु ष), २) कॅरम (म हला), ३) कब ड , ४) फुटबॉल,५) 
लॉन टेिनस या ५ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत या 
पधाना अनु मे र. .२२,७००/-, र. .१५,०००/-, र. .१४,७००/-, र. .२४,३००/- 

र. .२५,०००/- एकूण र. .१,०१,७००/- इतका खच असून याम ये हॉल भाडे, पंचाचे 
मानधन, वजयी उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक फोटो ाफर उदघाटन व 
ब ीस समारंभ ई.चा समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस 

असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन २०१५-१६  क रता म.न.पा. या वतीने 
आिथक पुर कारदेणेकामी आिथक सहा य र. .र. .१,०१,७००/- अदा करणेस मा यता 
देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .९४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव . ३६ दनांक 
६/१/२०१६ अ वये पंपर  िचंचवड महानगर पािलका व पंपर  िचंचवड शहर ज हा 
कु तीगीर संघ यां या संयु  व माने व महारा  रा य कु तीगीर संघ यां या माहे 

जानेवार /फे ुवार  २०१६ म ये नवमहारा  व ालय मैदान, पंपर  वाघेरे येथे महापौर 
चषक रा य तर कु ती पधा २०१६ आयो जत करणेस याकामी येणा-या खच 
र. .३५,००,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ॉफ ज,स मानिच हे, पी. ह.सी. ले सबॅनस, डा साह य इ.खरेद  कोटेशन नोट स 
िस द क न करणेस व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या 
यव था, गॅलर  खच, गा ा, उशा, बेडिशट, चादर, बादली, मग इ.भाडे खच 
र. .१०,९०,०००/- हा थाप य वभाग, ड े ीय कायालय व व ुत, पकर, माईक, 
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जनरेटर यव था खच र. .८,००,०००/- हा व ुत, वभाग, ड े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस, उव रत खच र. .१६,१०,०००/- हा डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणे बाबत 
वचार करणे. 

वषय .९५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव . ३७ दनांक 
६/१/२०१६ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ज हा बु द बळ 
सकल यांचे मा यतेने पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिसएशन, िचंचवड पुणे ३३ 
यांचे सहकायाने दनांक २० ते २१ फे ुवार  २०१६ या काळात मनपाचे संत ाने र 

डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  पुणे २६ येथ ेमहापौर चषक ज हा तर बु द बळ 
पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व ॉफ ज, मेड स, स मानिच हे, 

पी. ह .सी. ले स बॅनस, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर 
खचातील टेज, मंडप, टेबल, खु या, मॅट/चटई यव था, टेबल १०० नग, खु या ४०० 
नग कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य वभाग ई े ीय कायालय व व ुत 
पकर, माईक व जनरेटर यव था कर ता र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग ई 
े ीय कायालय यांचेकडून खच  टाकणेस व उव रत र. .१,९१,९५०/- हा खच महापौर 

चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणे बाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .९६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव . ३९ दनांक 

६/१/२०१६ अ वये पुणे ज हा आंतर कचेर  डा पधातगत व वध डा पधाचे 
( केट, हॉलीबॉल, अथलेट स, कब ड , कॅरम, टेबलटेिनस) आयोजन करणेत 
आलेले असून याम ये मनपा कमचार  संघ सहभागी होत आहे. सदर मनपा कमचार  
खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  डा गणवेश ( ॅकसुट, शॉट, ट शट, पॅ ट, बुट, 
क टबॅग इ.) सा ह य तातड ने पुरवठा करणेस व याकामी येणारे खचास काय र 
मा यता देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .९७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .४१ दनांक ६/१/२०१६ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, नेह  युवा क  संगठण, पुणे 
ज हा अथले ट स असो.यां या मा यतेने माहे जाने./फे .ु २०१६ म ये महापौर चषक 
ज हा तर युिन. ॉसकं  पधा २०१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .५,००,०००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणे बाबात वचार 
करणे.  

वषय .९८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/४६-२०१५-१६ 
अ वये भाग .४७ मधील दवाब ी यव थेची दु ती वषयक कामे करणे (सन 
२०१५-१६ कर ता) मे. प ह आरएस इले. ए ड इं ज. िन.र.  ९,१५,७१३/- (अ र  
र.  नऊ लाख पंधरा हजार सातशे तेरा फ ) पे ा -३७.७७% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ५,६९,८४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९९)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/५३-२०१५-१६ 
अ वये ड भाग अंतगत वाकड उप वभागातील शाळा, मनपा इमारतीम ये व ुत 
वषयक देखभाल दु ती करणे. कामी मे. ीया इले क स िन.र.  
५,७७,२५७/- (अ र  र.  पाच लाख स याह र हजार दोनशे स ाव न फ ) पे ा 
-२६.७०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ४,२३,१२९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१००)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/४९-२०१५-१६ 
अ वये ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील जं शन बॉ स, दु ती, पट ग 
फडर पलरची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे. प ह आरएस इले. ए ड 
इं ज. िन.र.  ९,२०,०१३/- (अ र  र. . नऊ लाख वीस हजार तेरा फ ) पे ा  -
२७.९९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,६२,५०१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३३/१/२०१५-१६ अ वये भाग .४५ 
पंपर  वाघेरे येथे जलतरण तलाव येथे ी े ड कॉ टचे छत उभारणे 
कामी मे.धने र क शन िन.र. .१,७४,६९,९८८/- ( अ र  र. .एक कोट     
चौ-याह र लाख एकोणस र हजार नऊशे अ ठयाऐंशी) पे ा ३.००% जा त या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  १,७९,९४,०८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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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 
करणे. 

                                                                                                          
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०२/२०१६  
दनांक - ०८/०१/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


