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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०५/२०१६ 
दनांक – २९/०१/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०३/०२/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०३/०२/२०१६ 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 – २०७ 
दनांक - ०३/०२/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०३/०२/२०१६ 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 २७/०१/२०१६ व २९/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
.२०६) सभावृ ांत कायम करणे. 

 
वषय .१) 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% अस े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  
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 ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .२) 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(जुने) 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 संपली 
आहे. 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 ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) 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 
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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 ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .४) 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. 
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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. 
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 
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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  
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 
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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 ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .५) 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. . यांऐंशी लाख स या णव हजार सातशे 
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 करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील लॉ  उपकरणाचा वापर क न 

मनपा णालय / दवाखा यांतील िलननची (कपडयाची) धुलाई करणेकामी ई-
िन वदा नोट स मांक-१२/२०१५-२०१६ या ई-िन वदेस मुदतवाढ कर ता ताव 
सादर कर यात आला आहे.   परंतु दले या मुदतवाढ म ये िन वदा या पूण 

होवून  यास मा. थायी सिमतीची मा यता, करारनामा करणे, आदेश देणे याकर ता 
काह  कालावधी जाणार आहे.  यामुळे स या मनपा णालय/दवाखा यांमधील 

णसेवेत अडथळा येवू नये हणून वाय.सी.एम. णालया या लॉ  वभागातील 
उपकरणे / मिशनर चा वापर क न िलनन धुलाईकामी मे. ीकृ ण लॉ  यांना 
यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून दोन म हने कालावधीसाठ  

मुदतवाढ देणेकामी व येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/28/4/13-14 अ वये ड 
भाग काय े ातील उ डाणपुल व अंडरपास व पुलाची वाहतूक सुधारणा कामे 

करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस 
िन.र. .१४,००,३०२/- (अ र  र. . चौदा लाख ितनशे दोन फ ) पे ा ३६.३७% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३५,५६३/- 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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
( दनांक ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/७६-२०१४-१५ 
अ वये भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल 
ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे. मे. ट ड 

जे इ ा चर, िन.र.  ९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस  फ ) पे ा -४९.०५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
४,६३,८३०/- 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 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .९) मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१६-१७ या वषाकर ता 
आव यक िमळकतकर बले छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन सु . ३३/२०१५-
१६  अ वये लघु म िन वदाकार मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे नोट स छपाई 
ती नग र. . ०.७९/- या माणे ९,००,००० नगासाठ  एकुण ७,११,०००/- (अ र  

र. . सात लाख अकरा हजार फ ) खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयातील छ पती िशवाजी 

महाराज सभागृह व केशवनगर डांगणामधील वाचनालयाक रता कारपेट (मॅट) 
पसंत नमु या माणे फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नो टस 
ं .२९/२०१५-१६ िस द करणेत आली होती ा  कोटेशन मधील  मे.वैभव ेडस 

िचंचवड यांचे ४ एम.एम जाड च ेवुलन कारपेट (मॅट) खरेद कामी र. . ७२,०००/- 
व मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  यांच े२ एम.एम जाड च ेपी. ह .सी कारपेट(मॅट) 
खरेद कामी र. .२०,५२०/- ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा -या 
खचास एकुण र.  .र. .९२,५२०/- खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५१/२०१५-१६ अ वये, ब े य 
कायालयांतगत . .२२, २३ व ५२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन 
व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी M/S. KAPIL CONSTRUCTION (िन वदा 
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र कम .२०,३६,२१५/- (अ र  र. .वीस लाख छ ीस हजार दोनशे पंधरा) पे ा 
३०.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२५,३५१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१/२०१५-१६ अ वये, रावेत 
मैलाशु द करण क ांतगत वॉड .१८ मधील नगर, मामुड , वकासनगर, कवळे 
इ. प रसरात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी      
M/S. ANANT BALKRISHNA BAHIRAT (िन वदा र कम .१४,९९,९९४/- 
(अ र  र. . चौदा लाख न या णव हजार नऊशे चौ-या णव) पे ा ३६.७५ % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९६,१८४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 / वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३) मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थु रजे सस H-14,As-12(BTI) liquid 

खरेद कामी ई-िन वदा .२०/१७/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . 
यांचे बेिसलस थु रजे सस H-14,As-12(BTI) liquid चे लघु म दर र. . १४५०/- 
.िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ३०० िल. 

बेिसलस थु रजे सस H-14,As-12(BTI) liquid खरेद  कामी एकूण र. .४३५०००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
४५००००/- पे ा ३.३३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१४) मनपाचे आरो य वभागास ट .सी.एल पावडर खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/१६/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे ट .सी.एल.पावडरचे 

लघु म दर र. . ९११/- .२५ क.बॅग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण २८० बॅग ट .सी.एल.पावडर खरेद  कामी एकूण र. . 
२५५०८०/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र.  २६६०००/- पे ा ४.१० % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१५) मनपाचे आरो य वभागास फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०%wp खरेद कामी ई-
िन वदा .२०/१०/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले 
होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . यांचे फन झोन 
(सोड यम सॉ ट) ८०%wp चे लघु म दर र. . ६१९/- . क. ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ९५० क. फन झोन (सोड यम सॉ ट) 

८०%wp खरेद  कामी एकूण र. . ५८८०५० /- इतका खच येणार आहे. ा  
लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ६१७५००/- पे ा ४.७६ % ने 
कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१६) मनपाचे आरो य वभागास डे टामे ीन १.२५% ULV खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/८/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे डे टामे ीन १.२५% 

ULV चे लघु म दर र. . २१००/- . िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण १५० िल. डे टामे ीन १.२५% ULV खरेद  कामी एकूण 
र. . ३१५०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र.  ३२५५००/- पे ा ३.२२ % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत 
करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महापािलकेमाफत BSUP-JnNURM –SRA क प राब वणेत येत 
आहे. सदर क पांतगत वेताळनगर येथे उभार यात येणा-या इमारतींक रता 
जागेची उपल धता होणेसाठ  तेथील झोपडप ट धारकांना उ ोगनगर येथील प ाशेड 
येथे हल वणेत आले आहे. सदर प ाशेड मधे येक लाभधारकांना 
म.रा. व. व.कंपनीकडून वजिमटर बस वणेत आले असून वजवापरा माणे 
वजदेयके पाठ वणेत आलेली होती. परंतू प ाशेडधारकांनी वज बले भरलेली 
नस याने सदर वज बलाची थकबाक  संबंिधत म.रा. व. व.कंपनी या 
कायालयाकडून यांचेकड ल प  .Add.Ex.Eng /CHD/ SubDn/ 1379  

Dt.5/10/2015 नुसार र. .११,०७,०९१/- पाठ वणते आलेले आहे. स या वेताळनगर 
क पातील चार इमारतीची कामे पूण झालेली असून लाभधारकांना वाटपासाठ  

तयार असलेचे कळते. सदर इमारतींस वजपुरवठा करणेचे  बा व ुतीकरणाचे काम 
पूण क न सदर वजसंचमांडणी काया वत करणेसाठ  म.रा. व. व.कंपनीकडे संपक 
केले असता यांचेकडून वर ल माणे थकबाक ची र कम .११,०७,०९१/-पूणपणे 
भरणा करणेबाबत सुच वले आहे. त ंतरच वेताळनगर क पातील पुढ ल 
ा सफॉमर काया वत क न लाभधारकांना वजपुरवठा करणे श य होणार आहेत. 

सबब वर ल थकबाक  र. .११,०७,०९१/-  म.रा. व. व.कंपनीकडे भरणा करणे 
आव यक असून सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१७/२०१५-१६ अ वये, थेरगांव 
. . ५० म ये सुनधाम शेजार  ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे.िशवकुमार 

कं शन (िन वदा र कम .१३,९९,९५८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार नऊशे अठाव न) पे ा २८.८९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,४५,२८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२६/२०१५-१६ 
अ वये, . .२८ म ये W-secter ते भाजी मंडई पयतचा टे को कंपनी या 
िसमािभंती लगतचा र ता डांबर करण करणेकामी M/S. MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. (िन वदा र कम .१४,००,४९५/- 
(अ र  र. .चौदा लाख चारशे पं या नव) पे ा २९.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४/२०१५-१६ 
अ वये, . .२८ म ये यशवंतरावनगर पर सरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
M/S. MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. (िन वदा 
र कम .१४,००,४९५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पं या नव) पे ा २९.९९ 
% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,५११/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 / वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७१/२०१५-१६ 

अ वये भाग . २८ म ये मासुळकर कॉलनी प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. MATHARANI CONSTRUCTION PVT. LTD., िन.र. . 
१४,००,४९५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पं या णव फ ) पे ा २९.९९% कमी 
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या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२९,५११/- 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 करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१९/२०१४-१५ अ वये भाग . 

२५ िचंचवड टेशन व भाग . २६ काळभोरनगर या भागातील र ते व 
चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे. पु पाई एंटर ायजेस िन.र. . ९,१०,२८३/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार दोनशे याऐंशी फ ) पे ा ३६.३६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .६,०८,२६९/- 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 करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२५/२०१४-१५ अ वये भाग . 

३५ भोसर  गावठाण व भाग . ३६ लांडेवाड  या भागातील र ते व चौकांम ये 
पादचा-यासाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. 
पु पाई एंटर ायजेस िन.र. .९,८०,३७३/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार ितनशे 
याऐंशी फ ) पे ा ३४.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,७७,३४०/- 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 करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५४/२०१४-१५ अ वये भाग . 

४ पुणानगर येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े ी िस द वनायक 
क शन िन.र. .२२,४०,८९६/-(अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा णव फ ) पे ा ४६.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,६५,१७६/- 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 
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वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२६/२०१४-१५ अ वये भाग . 

१५ द वाड  व भाग . १६ आकुड  या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-
यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक वषयक सुधारणा करणेकामी मे. एस.एम. 
क शन िन.र. .९,१०,२९१/-(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे 
ए या णव फ ) पे ा ३८.३६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,८९,१५९/- 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 करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६९/२०१५-१६ 

अ वये भाग .२८ मधील अजमेरा सोसायट  प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD., 
िन.र. .१४,००,४९५/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे पं या णव फ ) पे ा २९.९९% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२९,५११/- 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 करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१५-१६ मधील काम .१ 

अ वये, सांगवी फाटा ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणे. अ) सांगवी येथे 
औंध णालयासाठ  कमचार  वसाहत अित मह वा या य साठ  अितिथगृह 
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ट  अँ ड ट  
इ ा. ा.िल.िन.र. .३,१२,३०,५७६/-(अ र  र. .तीन कोट  बारा लाख तीस हजार 
पाचशे शहा र फ ) पे ा  १२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,८६,६०,३००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .२८)  मनपाचे आरो य वभागास मॅलेिथऑन ५% पावडर खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/९/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे मॅलेिथऑन ५% 

पावडर चे लघु म दर र. . १११५/- .२५ क. बॅग ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १००० बॅग मॅलेिथऑन ५% पावडर खरेद  
कामी एकूण र.  ११,१५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे 
मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ११,७५,०००/- पे ा ५.१०% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .२९) मनपाचे आरो य वभागास टेमेफॉस ५०% EC खरेद कामी ई-िन वदा 

.२०/१/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.एस.के.से स यांचे टेमेफॉस ५०% EC चे 

लघु म दर र. .१,३४०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास एकूण २,००० िल. टेमेफॉस ५०% EC खरेद  कामी एकूण 
र. .२६,८०,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. . २९,००,०००/- पे ा ७.५८% ने कमी आहेत. 
सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा 
क न क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३०) मनपाचे आरो य वभागास डे टामे ीन (केओ ीन) २.५% Sc खरेद कामी ई-

िन वदा .२०/७/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले 
होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.एस.के.से स यांचे डे टामे ीन (केओ ीन) 
२.५% Sc चे लघु म दर र. .१,४७३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण २,३०० िल. डे टामे ीन (केओ ीन) २.५% Sc 
खरेद  कामी एकूण र. .३३,८७,९००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर 
हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .३७,१४,५००/- (अ र  र. . सदोतीस 
लाख चौदा हजार पाचशे फ ) पे ा ८.७९% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत 
करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३१) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर ता व वध कारचे प पस आ ण 

टाटस सा ह य खरेद कामी ईिन वदा सुचना .१६/९/२०१५-१६ अ वये, 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. 
सुरज वचगेअर कंपनी यांचे दरप कातील बाब . १,२ या सा ह याचे दर 
र. .५३,९२४/- (अ र  र. . येप न हजार नऊशे चोवीस फ ) मे. पायोिनयर 
से स यांचे बाब . ३ या सा ह याचे दर र. .७४,५००/- असे एकूण बाब . १ 
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ते ३ चे दर र. .१,२८,४२४/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

 
वषय .३२) मनपाचे आरो य वभागास पायरे म ए स ट २% खरेद कामी ई-िन वदा 

.२०/३/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे. ीराम अ ो एज सी यांचे पायरे म ए स ट 

२% चे लघु म दर र. . २०२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण ५०० िल. पायरे म ए स ट २% खरेद  कामी एकूण 
र. .१०,१२,५००/- (अ र  र.र.दहा लाख बारा हजार पाचशे फ ) इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
१०,५०,०००/- पे ा ३.५७% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३३) मनपाचे आरो य वभागास काब िलक पावडर ५% Rwc-1 पावडर खरेद कामी ई-

िन वदा .२०/१५/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले 
होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.ल मी केिमक स लाईम अं ड पे ट 
कं ोल यांचे काब िलक पावडर ५% Rwc-1 पावडर चे लघु म दर र.   
.१७१३/- .५० क. बॅग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास एकूण ७०० बॅग काब िलक पावडर ५% Rwc-1 खरेद  कामी एकूण 
र. .११,९९,१००/- (अ र  र. .अकरा लाख न या णव हजार शंभर फ ) इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण       
र. .१२,२५,०००/- पे ा २.११% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३४) मनपाचे आरो य वभागास पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी ई-िन वदा 

.२०/६/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . यांचे पायरोसीन ऑईल 

(ई) चे लघु म दर र. . ६२९/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण २५०० िल.पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद  कामी एकूण 
र. .१५,७२,५००/- (अ र  र. . पंधरा लाख बहा र हजार पाचशे फ ) इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण      
र. .१६,२५,०००/- पे ा ३.२३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   



 16

 
वषय .३५) मनपाचे आरो य वभागास पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर खरेद कामी ई-िन वदा 

.२०/२/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे पायर ा सीफेन 

०.५ जी. आर. चे लघु म दर र. .३,२०१/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ३८० क. पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर 
खरेद  कामी एकूण र. .१२,१६,३८०/- (अ र  र.र. बारा लाख सोळा हजार 
तीनशे ऐंशी फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .१२,५४,०००/- पे ा ३% ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 

आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/०४/२०१५-१६ मधील काम  . 

१  अ वये, भाग .११ मधील  बोधनकार ठाकरे मैदानातील उ ान येथ े 
थाप य वषयक व  नूतिनकरणाची कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस िनवीदा              

र. .४१,६०,९३३/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख साठ हजार नऊशे तेहतीस फ ) 
पे ा २५.२५% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,६५,८१२/- 
पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम 

.०७ अ वये, पंपर  कॅ प ् येथील बालभवन  उ ाना या नामकरणासाठ   २  
कमानी व छतागृह  बांधणे व शा ी पाक उ ानाची  िसमािभंत बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. हष एंटर ायजेस िन.र. .५,६०,२२४/-( 

अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा ३०.०० % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,११,७६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश   िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/०१/२०१५-१६ अ वये, िचंचवड 
आ. . २११ येथे यापार  क  वकिसत करणेकामी  मे. ए. आर. नायडू िन.र.  
१,५८,५०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठाव न लाख प नास हजार फ ) 
पे ा १३.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा  मंजूर दराने र. .१,४४,७०,६५४/- 
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 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३९) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV१०-२०१५-१६ मधील Designing, 

Providing, Erecting, Commissioning & Running the Leachate Treatment Plant 
with O & M for 5 years at Moshi for PCMC या कामासाठ  मे.वॉटर ट ट    
ई वपम स यांचेकडुन अ) Designing, Providing, Erecting, Commissioning & 

Running the Leachate Treatment Plant-२,९७,५०,०००/- ब) Operation & 

maintenance for 5 yerars etc. complete. ित म हना- र. . 
२,५०,००० X ६० = १,५०,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण  र. .=४,४७,५०,०००/- या 
दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३०/१५-१६  अ वये   मोशी 

भाग .६ गट नं. १३९३ ते १३८७ दर यानचा १८.०० मी ड .पी. र ता 
वकिसत करणेकामी  मे. एम. पी. धो े क शन िन.र. . ६३,०२,५५४/-  

(अ र  र. . येस  लाख दोन हजार पाचशे चोप न फ ) पे ा  ४७.५१% 
कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३४,७३,६२१/- 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 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .४१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२२/१५-१६  अ वये   भाग 

. ६ मोशी व डुडूळगाव मनपा या ता यात आलेली ड .पी.र ते करणेकामी  
मे.एम.पी. धो े क शन िन.र. .९८,०१,९६३/- (अ र  र. . अ ठया णव 
लाख एक हजार नऊशे येस  फ ) पे ा  ४९.११% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .५२,३७,६३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.    

 
वषय .४२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१७/१५-१६  अ वये   भाग 

. ६ मोशी मनपा या ता यात आलेले  ड .पी.र ते वकिसत करणेकामी मे. 
ीकृपा एंटर ायजेस िन.र.   ९८,०४,०४४/- (अ र  र. . अ ठया नो लाख चार 

हजार चौ वेचाळ स फ ) पे ा  ४६.८०% कमी    या ठेकेदाराकडुन    िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५४,७६,५३९/-  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 कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .४३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/११/१५-१६  अ वये   भाग  

३३ गवळ नगर येथील आर ण . ४०७ खेळाचे मैदान वकिसत करणे कामी  
मे.चौधर  क शन िन.र. .४८,९९,३७२/-(अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख 
न या णो हजार तीनशे बहा र फ ) पे ा  ४२.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,७८,५७३/-  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 कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.    

 
वषय .४४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३६/२८/१५-१६  अ वये   भाग 

.५६ वैदूव ती येथील अंतगत नेताजीनगर, मयुरनगर , कािशद पाक, 
सुदशननगर, व इतर प रसरात पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी  मे. सांडभोर 
क शन  िन.र. .८८,२६,३३१/- (अ र  र. . अ ठयाऐंशी लाख स वीस 
हजार तीनशे एकतीस फ ) पे ा  ४९.९९% कमी    या ठेकेदाराकडुन    िन वदा 
मंजुर दराने  र. . ४६,३४,७५१/-  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 कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
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वषय .४५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३६/२४/१५-१६  अ वये,  भाग 
.५६ वैदूव ती जवळकरनगर येथील पाथवे, पे ह ंग लॉक व ॉम वॉटर 

लाईनची कामे करणे. कामी  मे. सांडभोर क शन  िन.र. . ६३,०२,५२१/-    
(अ र  र.  येस  लाख दोन हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा  ४९.९९% कमी   
 या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .३३,०९,४८५/-  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 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .४६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२४/१५-१६  अ वये,   भाग 

.३१ दघी म ये स.नं.७९ म ये ता यात आले या जागेत बहुउ ेशीय इमारत 
बांधणेकामी  मे. त मय एंटर ायजेस िन.र. .९३,३६,७७४/- (अ र  र. . 
या णव लाख छ ीस हजार सातशे चौ याह र फ ) पे ा  १३.१४% कमी    या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८५,१५,४१८/- 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 कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.    

 
वषय .४७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३५/२७/१५-१६  अ वये   भाग 

.३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये मनपा इमारत व खेळा या मैदानाचे सुधारणा व 

थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.अंकुश द ु िशंदे  िन. र. .  ७००१५५/-    
(अ र  र. . सात लाख एकशे पं चाव न ् ) पे ा  ३५.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .४७३४४५/-   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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .४८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३४/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी म ये म.न.पा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत बांधणे 
व  वकिसत करणे कामी  मे.अंकुश द ु िशंदे  िन.र. . ७,००,२५५/-  (अ र  
र. .सात लाख दोनशे पं चाव न ्) पे ा  ३१.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५०२९२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .४९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/८/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी पर सराम ये न याने ता यात येणा-या जागेवर खड मु म व 
ड यु बी.एम चे र ते करणेकामी मे.अंकुश द ु िशंदे  िन.र. . ७,५०,०००/-    
(अ र  र. . सात लाख प नास हजार) पे ा  ३३.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .५,२२,९००/-  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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय  .५०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१२/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी म ये ना याची सुधारणा करणे व न वन नाला गटर करणेकामी 
मे.अंकुश द ु िशंदे  िन.र. . ७,५०,०००/-   (अ र  र. . सात लाख प नास हजार ) 
पे ा  ३४.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५१८१७५/- 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 कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

 
वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/31/2/2015-

2016 साठ  पंपर  येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार 
करणे (अ) थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. हरेन क शन कंपनी 
िन.र. .1,58,17,519/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठाव न लाख सतरा हजार पाचशे 
एकोणीस फ ) पे ा 12.60% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .1,45,15,737/- 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 दरा नुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचे बरोबर करार नामा 
क न घेणेस मा यता देणे बाबत वचार करणे. 
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वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/ 
11/2015-16 भाग . ३८ नेह नगर मधील दफनभुमी म ये अंतगत फुटपाथ 
बांधणेसाठ  मे.एस. बी. सवई  या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या िन.र. .14,98,054/- 

(अ र  .चौदा लाख अ या णव हजार चोप न फ ) पे ा 45.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .865126/- पयत काम क न घेणेस 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 बंधन कारक रा हल या अट स या 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/5/ 

2015-16 भाग .३८ नेह नगर मधील मनपा गोडाऊन येथ े संर ण िभंत 
बांधणेसाठ  मे.एस बी सवई  या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या  िन.र. .14,98,276/- 

(अ र  .चौदा लाख अ या णव हजार दोनशे शहा र ) पे ा 45.54% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .8,56,759/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/2/ 

2015-16 वॉड .३७ महा मा फुले नगर एम आय ड  सी मधील गटसची व 
थाप य वषयक कामे करणेसाठ  मे. साकळे असोिसएटस  िन.र. .22,33,256/- 

(अ र  र. . बावीस लाख तेहेतीस हजार दोनशे छप न) पे ा 44.99% कमी या 
ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .12,89,940/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/31/ 

2015-2016 . .६१ दापोड  गावठाण sms colony पर सरात Readymix  प दतीने 
काँ ट पे ह ंग  व गटर करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. जयराम 
क शन ो ा.सतीश जयराम मंगळवेढेकर िन.र. .12,54,150/- (अ र  .बारा 
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लाख चोपन हजार एकशे प नास) पे ा 44.93% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .7,25,193/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/33/ 

2015-2016 भाग . ६१ आंबेडकर पुतळा ते िशतळादेवी चौक फुटपाथसाठ  एफ 
आर.पी लंब टाकणे व चेकड टाई स बस वणेसाठ  मे. जयराम क शन 
ो ा.सतीश जयराम मंगळवेढेकर िन.र. .14,00,557/- (अ र  .चौदा लाख पाचशे 

स ाव न) पे ा 43.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
8,38,086/- 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 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 .५७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ अ. .४३ 

मधील शा ीनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.िनलेश क शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,९७,४१५/- 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 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 देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .११ अ वये भाग . ४२ आंबेडकरनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िनलेश क शन िन.र. .९,३३,३१५/- 
(अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३५.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,९७,४१५/- 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 म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
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अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .८ 

अ वये भाग .४३ मधील सुभाषनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िनलेश क शन िन.र. .९,३३,३१५/- 
(अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा २८.३९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,६८,३४७/- 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 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 देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५/२०१४-१५ मधील अ. .१ 

अ वये भाग .३७ बालाजीनगर झोपडप ट तील संडास लॉक नं.४ (१२ िसटस) 
पाडून २६ िसटसचे सौचालय बांधणेकामी मे.एम.बी. क शन िन.र. . 
३२,५८,४६०/- (अ र  . ब ीस लाख अ ठाव न हजार चारशे साठ फ ) पे ा 
३% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३३,५६,२१४/- 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 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागा अंतगत 15 वभागीय 

कायालयामाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नुसार शहरातील 

इमारती व जिमनींवर कर आकारणी क न िमळकत कराची वसूली करणेत 
येते. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण ८ मधील िनयम 41 म ये व हत 

कालावधीम ये िमळकतकराची र कम भरणा न करणा-या िमळकतधारकांना ती महा 
2% दराने मनपा कर शा ती आकारणेची तरतूद आहे. सन 2010-2011 पासून सदर 

तरतूद नुसार मनपाकर शा ती लागू करणेत आली आहे.  चालू आिथक वषाम ये प ह या 
व दुस-या सहामाह ची र कम भरणा न करणा-या िमळकत धारकांना अनु मे दनांक 01 

ऑ टोबर व दनांक 01 जानेवार पासून ती महा 2% दराने मनपाकर शा ती लागू 

करणेत आली आहे. थकबाक दार िमळकत धारकांकड ल थकबाक  ह  वषानुवष िमळकत 

बंद अस याने, मालक व भाडेक  तसेच कौटंु बक वादामुळे, कोटकेस, र ता 
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ं द करणाम ये पूणत: / अंशत: पाडले या िमळकती, तसेच आिथक प र थती इ याद  

बाबींमुळे िमळकतकर भर याचा नाग रकांचा कल दसून येत नाह .  याबाबत िमळकत 

धारकांना वेळोवेळ  थक त बलांवर 2%  शा ती दरमहा आकारली जाते, या संदभात 

ेसनोट, जा हरात फलक, मागणीप ा ारे कळ व यात आलेले आहे.  वषानुवष 

िमळकतकराचा भरणा करत नस याने िमळकतकराचे थकबाक त दवस दवस वाढ होत 

आहे.   थक त िमळकतकराची र कम जा तीत जा त वसूल हो याचे ीने नाग रकांना 
मनपाकर शा तीम ये सवलत / माफ  द यास िमळकत कराची वसूली होणेस मदत 

होईल.  यामुळे थक त असलेली मालम ाकराची मूळ र कम वसूल होऊन 

महानगरपािलकेचे आिथक उ प नाम ये वाढ होईल. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमामधील अनुसूची ड करण 8 िनयम 51 अ वये शा ती फ  कंवा वसूलीचा 
खच आयु ास, आप या वे छा िनणयानुसार, िनयम 41 खालील शा ती, कंवा िनयम 

50 खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: माफ करता येईल, अशी तरतूद 

आहे. िमळकतकर थकबाक वर आकारणेत आले या मनपा कर शा तीम ये िमळकत 
धारकांक रता सवलत / माफ  देणे कामीची अभय योजना खालील माणे 

अ. . थकबाक सह संपूण िमळकतकराची 
र कम भरणेकामी कालावधी 

मनपा कर शा तीम ये देणेची 
माफ / सवलत ट केवार  

1 
दनांक 01 फे ुवार  2016 ते 29 

फे ुवार  2016 अखेर 

भरणा दनांकापयत आकारणेत 
आले या मनपा कर शा ती 
र कमेच े75% 

2 
दनांक 01 माच 2016 ते 31 माच 

2016 अखेर 

भरणा दनांकापयत आकारणेत 
आले या मनपाकर शा ती 
र कमेच े50% 

उ  नमूद माणे अभय योजना राब वणेकामी व सदर योजनेची नाग रकांम ये 

जनजागतृी हो या या ीने शहरातील मो याचे व वदळ चे ठकाणी जा हरात 
फलक लावणे, थािनक केबल नेटवक व िसनेमा िथएटर इ याद  साधना ारे 
िस द  करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६२) म.न.पा.चे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे एल.ई.ड  

फट ं ज खरेद कामी ई िन वदा सुचना . 20 / 2015-16 अ वये ऑनलाइन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. या मधील लघुतम िन वदाकार मे. ोटोन पॉवर कं ोल 
ा .िल. यांचे दरप कातील बाब ं  1 या सा ह याचे दर र  9,78,000/-, 

मे.पायरोटेक इले ोिन स ा. िल. यांचे बाब ं . 2 या साह याचे दर र  
3,84,670/-,  मे.सुरज वचिगअर यांचे बाब ं .3 या साह याचे दर र  
56,41,860/- आ ण बाब ं  4 चे सा ह याचे दर र  11,35,782/- असे एकूण 
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र. .81,40,312/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठा धारकाकडुन करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६३) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. . २/१७-२०१५-१६ 

अ वये थेरगांव वाकड उप वभागा अंतगत कायालये, णालये इ. ठकाणची 
व ुतीकरणांची वा षक देखभाल व दु ती करणेसाठ  मे. ी वामी समथ 
इले कल काप . िन. र.  ५,००,०००/-  (अ र  र. . पाच लाख फ ) पे ा -
२९.२९% 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 यानुसार मे. ी वामी समथ 
इले कल काप . यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६४) पाणी बल आऊट सोिसगचे काम सन २०१२ म ये म.े ँ नबेर  एनए स स हसेस 

ा. िल. यांना दे यात आले होते. सदरचे काम मे-२०१५ म ये संप यानंतर 
बलींग या कामाला ६ म ह यांची मुदतवाढ दे यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ या कालावधीत बलींगसाठ  नवीन िन वदा माग व यात आली, व नवीन 
ठेकेदार िन त कर याची कायवाह  अंितम ट यात आहे. सदर नवीन िन वदेतील 
कामा या Scope म ये पूव या कामापे ा इतर ब-याच बाबी समा व  कर यात 
आले या आहेत, व सदरचे काम विश  कारचे अस याने य ात नवीन काम 
सु  कर यासाठ  आरएफपीम ये ६ म ह यांचा कालावधी दे यांत आलेला आहे. 
यामुळे सु वाती या सदर सहा म ह यां या कालावधीसाठ  पूव चे बलींगचे काम 

पुढे चालू ठेवणे आव यक आहे. सदर ६ म ह यां या कालावधीत िनवासी 
बलांसाठ  तीन म ह यां या दोन बलींग आवतनांसाठ  व वा ण य बलांसाठ  दर 
म ह या या बलींग आवतनासाठ  साधारणपणे र. .८० लाख इतका खच अपे त 
आहे. सदर कामासाठ  आतापयत या कामासाठ  होणा-या र. .३.९२ कोट  इत या 
खचास थायी सिमतीने ठराव मांक – १२७२५, दनांक ०६।१०।२०१५ अ वये 
मा यता दलेली आहे. सदर खचा यित र  र. .८० लाख इतका खच अपे त 
आहे. सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .६५) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव . १२ दनांक २७/१/२०१६ अ वये, 

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 
व वध योजना राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव ं . ४५७ 
द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानूसार घटक योजना ं .९ दड वष पूण 
झाले या बचतगटांस अथसहा य देणे. ह  योजना राब व यात येते. या योजने 
क रता सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ   जा हर कटना नुसार अज माग वणेत 
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आले असता एकूण ७२ अज ा  झाले आहेत.  सदर अजाची अट शत  नुसार 
तपासणी केली असता एकूण ७२ अज पा  ठरले आहे. सदर पा  
बचतगटाला येक  र कम . २०,०००/- या माणे  र कम   १४,४०,०००/- 
(अ र  र कम  चौदा लाख चाळ स  हजार फ ) इतका खच अपे ीत आहे. सन 
२०१५-१६ या व ीय वषात “ दड वष पूण झाले या बचतगटास अथसहा य ” या 
उपलेखािशषावर र कम  ४०,००,०००/-(अ र  र कम पये चाळ स लाख फ ) 
इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून सदरचा खच  कर यात येईल. पा  ठरणा-
या बचतगटाला अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास र कम . १४,४०,०००/- 
(अ र  र कम   चौदा लाख चाळ स हजार फ ) तसेच ह  योजना १२ ह  
म हने खुली अस याने सन २०१५-१६ अखेर पयत जेवढे अज ा  होतील या 
बचतगटाला पा  ठरणा-या म हला बचतगटाला अनुदान मंजूर कर यास व 

याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणबेाबत वचार करणे. 
 
वषय .६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 

वाडाकर ता आव यक पर ट (Denatured Spirit) खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना 
ं .०४/२०१५-१६ अ वये, १ मुळ मुदत + २ मुदतवाढ देऊन िन वदा माग वणेत 

आ या हो या. सदर कालावधीम ये २ िन वदाधारकां या िन वदा ा  झा या 
असुन पैक  मे.मेड केम एंटर ायजेस, पुणे यांनी सादर केलेला दर र. .४६/- ती 
नग (सव करांसह) लघु म ा  झाला आहे. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या व वध वाडाकर ता आव यक पर ट (Denatured Spirit) मे.मेड केम 
एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेला दर र. .४६/- ती नग/ Bottle 

माणे करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच एकूण 
र. .१,८४,०००/- ला मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील माहे डसबर-२०१५ मधील अ यावत एकुण कामकाज वषयक  
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/११/२०१६ द. २१.०१.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 13/2015-16 मधील अ.  7 

अ वये अ े ीय कायालय अंतगत भाग .१८ कवळे प रसरातील दवाब ी 
यव थेची देखभाल दु ती कामे करणे (२०१५-१६) कामी मे. अँ प इले क स 
( िन.र. . 12,55,383/- पे ा 45.20 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१५-१६ मधील अ. .५  

अ वये, भोसर  े ागृहातील Online Ups  बस वणे व आव यक व ुत वषयक 
कामे करणेकामी (२०१५-१६) कामी मे. पल मी इले क स िन.र. .१६,८७,३२९/- 
(अ र  र. . सोळा लाख स याऐंशी हजार तीनशे एकोणतीस फ )  पे ा ११.२३ % 

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. .१६/२०१५-१६ मधील अ. .४  

अ वये, कै.अंकुशराव लांडगे े ागृहातील रो ह संचाचे चालन देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे. रअल इले क स िन.र. .७,९९,८८४/- (अ र  र. . सात 
लाख न या णव हजार आठशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा २५.२०% 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. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .५  

अ वये, फ े ीय कायालय अंतगत थरमॅ स चौक ते साने चौक र ता 
दुभाजकाम ये दवाब ीची सोय करणेकामी (२०१५-१६) मे. हसन इले क स 
इं जिनअ रंग िन.र. .४,२८,९८३/- (अ र  र. . चार लाख अ ठावीस हजार नऊशे 
याऐंशी फ )  पे ा ४१.०९% 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. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .४  

अ वये, फ े ीय कायालय व ुत वभागाअंतगत प रसरातील णालये व 
दवाखाने येथील व ुत वषयक कामे करणेकामी (नाग रकां या व णां या 
सोईसाठ ) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .७,४४,३४५/- (अ र  र. . 
सात लाख च वेचाळ स हजार तीनशे पंचेचाळ स फ )  पे ा २८.४५% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३-२०१५-१६ मधील अ. .३ 

अ वये, भाग .२५ आनंदनगर झोपडप ट त रे वे डेपो या बाजूने िसमािभंत 
बांधणेकामी मे. यंकटे रा क शन िन.र. .९२,४०,९४५/- (अ र  र. . या णव 
लाख चाळ स हजार नऊशे पंचेचाळ स) पे ा २%  जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .९४,२५,७६४/- 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 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .२ 

अ वये, भाग .६४ िस दाथनगर येथील लॉक नं. ४ (१० िसटस) च ेपाडून २६ 
िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे.एम.बी. क शन िन.र. .३२,६०,०४०/- (अ र  
. ब ीस लाख साठ हजार चाळ स) पे ा ३% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा 

मंजुर दराने र. .३३,५७,८४१/- 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 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७५) पंपर  िचंचवड महानगपािलकेतफ मुकाई चौक ते भ  श  चौकापयत मनपाचे 
मंजुर वकास आरख यातील ४५ मी. ं द बीआरट एस र ता वकसीत कर याचे 
काम हाती घेतले आहे.सदर र याचे िनसग दशन सोसायट  येथे पुणे मंुबई 
लोहमागामुळे दोन भागात वभाजन होत आहे. यामुळे सदर ठकाणी लोहमागावर 
उ डाणपूल (ROB) बांधणे आव यक आहे. या कामाची िन.र. . ८७,४५,५०,२६६/- 
असुन, िन वदा मांक  थाप य/मु यालय/HO/39/1/2015-2016अ वये िन वदा 
कायवाह  चालू आहे. सदर र यावर ल ता वत िनसग दशन सोसायट , रावेत 
येथील रे वे कमी. १७०/१६A – १७०/१७A मधील रे वे उ डाणपूलाचे (ROB) 
संक पिच  (GAD) म ये रे वे पुणे यांचेकडे मा यतेसाठ  सादर कर यात आले 
आहे. म य रे वेने (Central Railway) CODAL & MAINTENANCE शु का 
पोट ची उवर त र कम १०,४७,१०,४७५/-  अदा केलेनंतरच  रे वे उ डाणपुलाचे 
संक प िच  (GAD)HQ/CSTM यांचे मंजूर साठ  पाठ व यात येईल व काम 
कर यापुव  करारनामा करता येईल असे द.११/९/२०१५ या प ानुसार  
महानगरपािलकेस लेखी कळ वले आहे. रे वे शासनाकड ल नवीन िनधा रत 
िनयमांनुसार व भ व यातील मंुबई-पुणे लोहमागाच े व तार करण करणेची 
आव यकता इ. बाबींमुळे रे वेवर ल उ डाणपुलाची लांबी (Span) वाढत आहे. 
यामुळे रे वेवर ल उ डाणपुला या (Railway Portion) थाप य वषयक स लागार 

यांनी फेरसादर केले या अंदाजप क य र कमेनुसार CODAL & MAINTENCE  

शु क Sr Divisional Finance manager, Central Railway Pune यांचे नावे 
खालील माणे अदा करणाबाबत म य रे वे वभागाकडून प ानुसार 
महानगरपािलकेस कळ व यात आले आहे. 

Estimate cost of ROB   Rs. 288387516 (Railway portion) 

P & E Charges 2%    Rs. 5767750 (Deposite) 

Balance Charges 
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O & D Charges 25%   Rs. 18024220/- 

Maintenance charges 30%   Rs. 86516255/- 

Way leave charges 10 yrs   Rs. 120000/- 

2g gang man charges for protection Rs. 50000/- 

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

                                                                        10,47,10,475/- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ मुकाई चौक ते भ  श  चौक या 
र यावर ल रे वे कमी १७०/१६A -१७०/१७ Aमधील ता वत रे वे उ डाणपुल 
करणे कामापोट  म य रे वे वभागास अदा करावया या एकूण र कमेपैक  P & E 

Chargesसाठ ची र. . ३१,१६,६४६/- अदा करणेस मा. थायी सिमती ठराव . 
७०६४ दनांक १७/६/२०१४ अ वये मंजूर  घे यात आली आहे. तसेच मा. थायी 
सिमती ठराव  १२१७० दनांक ११/८/२०१५ अ वये म य रे वे वभागास 
CODAL & MAINTENANCEChargesसाठ  एक त अदा करावया या र. . 
११,०४,७८,२२५/- पैक  P & E Charges(2%) मधील र. . २६,५१,१०४/- ची 
वाढ व मागणी र कम  अदा कर यास मंजूर  घे यात आली आहे.वर ल माणे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतफ P & E Charges(2%)साठ  आज अखेर एकूण र. . 
५७,६७,७५०/- म य रे वे वभागास अदा कर यात आले आहेत. तर  रे वे 
उ डाणपुलाचे संक पिच  व आराखडा (Drawing & Design, GAD ) यांस 
HQ/CSTM यांचे मंजूर  िमळ यासाठ  व पुलाचे काम सु  कर यापुव  रे वे 
समवेत करारनामा करणे आव यक असलेने म य रे वे वभागास (Central 

Railway) CODAL & MAINTENANCEChargesसाठ  अदा करावया या र. . 
११,०४,७८,२२५/- पैक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने अदा केलेले र. . 
५७,६७,७५०/- वजा जाता उवर त र. . १०,४७,१०,४७५/- (एकूण अ र  र. . 
दहा कोट  स ेचाळ स लाख दहा हजार चारशे पं यांह र फ )   अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/६/२०१५-१६ अ वये, पंपळे 
िनलख व वाकड वाड .५४, येथील मुळा नद या कडेने मु य गु व वाह नी 
दु त करणेकामी M/s. H.C.LUNKAD (िन.र. .४४,९९,९९७/- (अ र  र. . 
चौळेचाळ स लाख न यानऊ हजार नऊशे स यानऊ फ ) पे ा ५.६५  %कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४४,५८,०३५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरा नुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
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अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .७७) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१३/४/२०१५-१६ अ वये नागर  

दिलत ती सुधारणा योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग . ५२ 
मधील काळाखडक, वाकड झोपडप ट म ये जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION (िन वदा र कम . 
४३,८८,३३६/- अ र  र. . ेचाळ स लाख अठयांशी हजार तीनशे छ ीस फ ) 
 पे ा २.५२% कमी)  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४४,९१,६३७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाटकालावधी म ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकार कराह ल या  अट स अिधन राहून या या बरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३४/२०१५-१६ अ वये, 
जलिनःसारण वभाग क े ीय कायालय भाग .५८, ५९, ६० म ये वा षक 
ठेकेदार  प तीने े नेज लाईनची  व चबरची  देखभाल दु ती करणेकामी M/s. 

VIP RAO DEVELOPERS (िन.र. .- १९,६१,५२३/-   (अ र - एकोणीस लाख 
एकस  हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा १३.७५  %कमी) याठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. १६,९१,८१४/- पयत काम क न या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेत आला असुन आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. ७/१०/२०१५-१६ अ वये, कवळे 
पं पंग टेशन अंतगत देखभाल दु तीसह इतर थाप य वषयक कामे करणे 
कामी M/s R.G.Mangalvedhekar (िन.र. . - १४,९९,९७०/-   (अ र -चौदा लाख 
न या णव हजार नऊशे स र फ ) पे ा ३०.००  % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,०२,४७८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .८०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  १३/२/२०१५-१६ अ वये, इ 
भागातील भाग .३०, ३२, ३३, ३४ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक 

ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी M/s Manish Associates 
(िन.र. . २९,९८,७१७/- (अ र  र. .  एकोणतीस लाख अ या णव हजार सातशे 
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सतरा फ ) पे ा ७.७७  % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२९,०४,००३/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१३/५/२०१५-१६ अ वये, इ 
भागातील भाग .६, ७, ३१ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  

प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी M/s Manish Associates (िन.र. . 
२९,९७,०८०/- (अ र   -एकोणतीस लाख स या णव हजार ऐंशी फ ) पे ा  
७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,६४,२०७/- पयत 
काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१३/२०१५-१६ अ वये 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३३ गवळ  नगर म ये ीराम 
कॉलनी व उवर त भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s KAPIL 

 CONSTRUCTION  (िन.र. . २५,४८,८३६/- (अ र - पंचवीस लाख अ ठेचाळ स 
हजार आठशे छ ीस फ ) पे ा ३३.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,९१,७६८/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ७/१७/२०१५-१६ अ वये दापोड  
पंपींग टेशन अंतगत  मु य जलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करणे  कामी 
M/S.SANKALP  CONSTRUCTION (िन.र. .५२,४९,८९८/- (अ र  
र. . बाव न लाख एकोणप नास हजार आठशे अठठया णव फ ) पे ा ३३.०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. ३६,९२,७५२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .८४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१३/६/२०१५-१६ अ वये िचचंवड 
मैला शु करण क पा अंतगत भाग .८ म ये व ानगर, रामनगर, द नगर,् 
प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाक़णे तसेच इतर जलिनःसारण 
वषयक आव यक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s.SHIVAM 

ENTERPRISES MAHADEV  P WAGHALE (िन.र. .४६,६८,५००/-   (अ र -

शेहचाळ स लाख अडूस  हजार पाचशे फ ) पे ा ५.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४६,३२,३१९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 



 32

अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .८५) मनपाचे डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद कामी 

अ पमुदत ईिन वदा सुचना . 37/2015-16 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. मुत  इं जिनअ रंग यांचे 
13 बाबींचे दर र. . 4,24,222/-  मे. ड  एस बॉड मा टर इं जिनअ रंग यांचे 6 बाबींचे 
दर र. . 5,57,100/-,मे. सुमीत पोटस अ ड फटनेस इ वीपमट यांचे 8 बाबींचे दर 
र. . 2,51,740/- व मे. लोबल फटनेस यांचे 7 बाबींच ेदर र. . 4,25,818/- असे 
एकूण 1 ते 34 बाबींचे दर र. . 16,58,880/- चे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/ HO/२७/०१ /२०१५ -१६ 

अ वये, शहर झोपडपटट  पुनवसन अंतगत अंजठानगर येथील क पाम ये 
बांधकाम पुण झालेले परंतू ताबा न दे यात आले या इमारतींम ये 
समाजकंटकामाफत तोडफोड कर यात आले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व 
जल:िन सारण वषयक दु तीची कामे करणेकामी  मे. एच.सी. कटार या (िन.र. . 
४२,०१,५९५ /-)  पे ा  ९.९९% जा त (०.५५% कमी सुधा रत) या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४३,८७,४११/- पयत  काम क न घेणेस याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार  करणे.   

वषय .८७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ड” े ीय कायालयाच ेकाय े ातील कचरा उचलणे 
व वाहतुक क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे 
टाकणे कामासाठ  िन वदा नो टस . ४-२/२०१३–१४ नुसार ई-िन वदा माग वणेत 
आ या हो या. ा  िन वदांपैक  लघु म दराचे िन वदाधारक मे.जय गणेश 
ए टर ायजेस, पंपर  - १७ यांची मा. थायी सिमती ठराव . १२३५९ दनांक  

८/९/२०१५ नुसार ६ म हने मुदतवाढ ( द.१/१०/२०१५ ते द. २९/०२/२०१६ 
पयत)(१) कचरा थानांतर क  ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. .४,०६०/-  व 
(२) मोशी कचराडेपो ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने 
वाहने उपल ध करणेस यांचेशी करारनामा करणेस व येणारे य  खचास 
मा यता देणेत आली आहे. यानुसार स या याकामी १२ वाहने ित दनी उपल ध 
करणेत आली आहेत. या कामासाठ  करारनामा अट ं .३० नुसार जादा वाहनांची 
आव यकता अस यास, मा य दराम ये ठेकेदार यांनी जादा वाहने उपल ध क न 
देणेची अट/तरतूद आहे.  यानुसार ब े ीय कायालयाने दनांक ६/१०/२०१५ च े

प ा वये २ जादा वाहने द. १/१०/२०१५ पासून व या यित र  ०१ जादा टपर 
वाहनाची आव यकता अस याचे कळ वले आहे.   यानुसार ब े ीय कायालयासाठ  
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कचरा उचलणे व वाहतूक करणेकामी २ जादा टपर वाहने द. १/१०/२०१५ पासून 
व ०१ जादा वाहन आदेशा या तारखेपासून उपल ध करणेबाबत ं . 
आमुका/३/का व/४४२/२०१५, दनांक ३०/१२/२०१५ अ वये आदेश दे यात आला 
आहे. याकामी यांचेशी करारनामा करणे व येणा-या अंदाजे र. . १५,४३,३६०/-
अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .८८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१५-१६ या आिथक वषातील अज सादर 
केले या अंध, अपंग, कणबधीर व ाथ ना १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., 
बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस., बी.ए.एम.एस.,बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए. आ ण  

आिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण घे यासाठ  एक पा  लाभाथ स 
र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) अथसहा य अदा  करणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .८९) िचखली पेठ .२० मधील गाळा/चौथरा ११ म हने कालावधीसाठ  भाडेत वावर 

देणेकामी ४ मह यांचे अनामत हणुन वकारणेत येऊन करारनामा करणेत 
येऊन गाळा/चौथरा ता यात देणे व ११ मह ने कालावधीचे भाडे एक ीत न घेता दर 
तीन मह यांचे आगाऊ भाडे + चिलत सेवाकर जमा क न घेणसे 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/०५/२०१६  
दनांक - २९/०१/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


