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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/६५५/२०१६ 
दनांक – ११/०८/२०१६ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १६/०८/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१६/०८/२०१६ रोजी दुपार २.३० 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 – २३७ 
 

दनांक - १६/०८/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१६/०८/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
दनांक ०९/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३६) चा 
सभावृतांत कायम करणे.  
 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४५ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता ि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 वदा धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ  े

र. .१,६२,४१,१३२/-+सेवाशु क र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने र. .२४,०००/- 
व एकूण िन वदा रकमे या ८.९६% कमी दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे 
दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय 
कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे 
व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 
कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहनचालक पुर वणेकामी 
दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला 
आहे.  सदर कामास दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-
या य  खचास मा यता देणे बाबत वचार करणे.   

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 



3 
 

 
 

वषय .२)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधी 
कर ता ि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 वदा धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होत.े याम ये कामगारांचे वेतन व भ  े

र. .१,६९,४६,६१२/-+सेवा शु क र. .१६,९४,६६१/-अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८१.५०%कमी दराने र. .३,१३,५१०/-
व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे 
दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय 

कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे 
व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 

कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
क न दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात 
आला आहे. सदर कामास  दनांक ०२/०१/२०१७ अखेर मुदतवाढ देणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच े

कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ५३ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न १ वष 
कालावधीकर ता ि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 होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 
र. .१,९०,६३,०५२/-+सेवाशु क र. .१९,०६,३०५/-अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवा शु का या ८३.००% कमी दराने 
र. .३,२४,०००/- व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर 
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केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या 
कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य 
वाहनांसाठ  ७ वाहनचालक पुर वणेकामी क न दनांक २३/०७/२०१६ अखेर 
ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला आहे.  सदर कामास  दनांक 
३१/१२/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणसे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड . 
४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड ं . ५८, ५९ व 
६० मधील  म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहनचालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ 
िस द क न ८ म हने कालावधीकर ता ि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 े या पोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदा 
धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. 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 वदेसाठ  
सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार 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 होती. सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या “ब” व "क" े ीय कायालयातील ०७ वाडातील 
म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  
येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध 
करणे या कामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा 
आदेश दे यात आला आहे मनपा या ०६ े ीय कायालयांतगत घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाम ये सारखेपणा येणे आव यक अस याने, 
माहे जुल-ै२०१६ म ये मुदत संपणा-या े ीय कायालयांतगत कामासाठ  दनांक 
३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस द. २१/१२/२०१५ चे सभावृ ांतास मा यता 
दली आहे. यानुसार दनांक ०२/०१/२०१७ अखेर मुदतवाढ कामाचे आदेश देणे 
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व याकामी कमान वेतन दराने येणा-या अंदाजे र. .६६,४८,६००/- अथवा य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०१/२०१५-१६  मधील  Supply,   

Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Gurav या कामासाठ  
मे.ऍडोर वे डंग िल.यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of GAS 

Cremator- १,०२,३०,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. Complete 
ित म हना- र. .१,९०,००० X६० = १,१४,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण =      

र. . २,१६,३०,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०२/२०१५-१६  मधील Supply,  

Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  
years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Saudagar  या कामासाठ  
मे.ऍडोर वे डंग िल., यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of 

GAS Cremator - १,०२,३०,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. 

Complete ित म हना र. .१,९०,००० X ६० = १,१४,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण = 

र. .२,१६,३०,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०३/२०१५-१६  मधील Supply, 
Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimpri Waghere  या कामासाठ  
मे.ऍडोर वे डंग िल.यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of GAS 

Cremator  १,०२,३०,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc Complete 

ित म हना र. .१,९०,००० X ६० = १,१४,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण = 
र. .२,१६,३०,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०४/२०१५-१६  मधील Supply, 
Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years with trial run of 1 months for PCMC at Wakad या कामासाठ  मे.जे ऍ ड जे 
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हॉटमॅ स ा.िल. यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of GAS 

Cremator-१,३८,००,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. complete. 
ित म हना र. .१,२५,००० X ६० = ७५,००,०००/- अस े (अ+ब) एकुण =        

र. . २,१३,००,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV १२/०५/२०१५-१६  मधील Supply,  
Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 
years  with  trial run of 1 months for PCMC at Dapodi या कामासाठ  मे.जे ऍ ड 
जे हॉटमॅ स ा.िल. यांचेकडुन अ) Supply, Installation and commissioning of 

GAS Cremator १,३८,००,०००/- ब) Operation & maintenance for 5 years etc. 
complete ित म हना र. .१,२५,००० X ६० = ७५,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण = 
र. .२,१३,००,०००/- या दराने काम क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१-२०१६-१७ अ वये िशंदे व ती 
रावेत येथील १३.०० मी ं द पाईपलाईन या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 

करणे. (बीआरट एस काँर डाँरला जोडणारा र ता)  मे.धने र क शन (िन.र. . 
११,१८,३६,६९२/-) पे ा  १२.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,३१,०२,२४६/- 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 कालावधी म 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.  

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/118/2016-17 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी म ये नाना नानी पाक इमारत  चे नुतनीकरण करणेकामी मे. 
व णू वठोबा नरळे िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ ) पे ा 18.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .24,04,411/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसूल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय  .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१५-१६ मधील काम . 
२० अ वये भाग .४१ मधील को हनूर हायोना शेजार ल मोकळ  जागा वकिसत 
करणेकामी मे.देव क शन िनवीदा र. . ७५,६२,४९७/- (अ र  र. . पंचाह र 
लाख बास  हजार चारशे स या णव फ ) पे ा १६.००% कमी  या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .६६,७०,१२२/- 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 करण.े 

वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१५-१६ मधील काम .२३  

अ वये भाग .७ च-होली येथील आ. .२/६४ म ये उ ान वकिसत करणे. 
आ ण वाघे  र मंद र प रसर सुशोिभत करणे कामी मे. देव क शन िनवीदा 
र. .५६,०२,२२८/- (अ र  र. . छ प न लाख दोन हजार दोनशे अ ठावीस फ ) 
पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५०,००,०००/- 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 कालावधी 
म 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 .१४)  पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १७/१-२०१४-१५ च ेशु द करण 
१ ची जा हरात दै.सकाळ (रा य पातळ वर) दै.महारा  टाई स (रा य पातळ वर) व 
दै.टाई स ऑफ इं डया, (रा ीय पातळ वर) वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेले 
होती.सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी मा.आयु  
यांचे कड ल मंजूर तावा नुसार वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते. दै.महारा  
टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया  यांना यांची बले अदा करणेत आलेली असून 
दै.सकाळ यांनी सदर जा हरात द.२२/०१/२०१५ या अंकात 5x8=40 चौ.से.मी.  
मोजमापात िस  क न बल .८३२४९३ द.२३/०२/२०१५ नुसार र. .७६,०००/- 
चे बल या कायालयाकडे सादर केलेले आहे.सदरचे  बल यांना अदाईस हरकत 
नाह . तर  वर ल माणे जा हरात खचापोट  दै.सकाळ यांना र. .७६,०००/- (अ र  
र. . याह र हजार फ ) अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१५) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे Instrument Mechanic या ेडकर ता तािसका 
त वावर ‘िनदेशक’ नेमणूक करणेकामी मा.आयु  सो. यां याकड ल दनांक 
१७/०५/२०१६ रोजी या तावाने मा यता देणेत आलेले आहे. यासाठ  NCVT, 

DGT यांचे सुधा रत अ यास मा नुसार शै णक अहता व आव यक अनुभव 
अहता धारण कर त असले या उमेदवारांना िनयु  करणेकामी  ाचायाना अिधकार 
दान करणेत आलेले आहे. महारा  शासन, कौश य वकास व उदयोजकता 
वभाग, शासन िनणय मांक आयट आय-२०१५/ . .०५/ यिश-३, मं ालय 
व तार भवन, मंुबई-३२ दनांक १५ ऑ टोबर,२०१५ अ वये तािसका त वावर ल 
िनदेशक पदाकर ता सै दांितक मानधन दर ित तािसका र. .७२/- व ा य क 
साठ  र. .३६/- ित तास असे मानधन देय आहे. यानुसार ितमाह साधारण 
र. .६,०००/- ते ८,०००/-(अ र  र. . सहा हजार ते आठ हजार पये फ ) 
मानधन अ थायी आ थापना लेखािशषातून तसेच शासन िनणयात सुधारणा 
झा यास या माणे मानधन देय करणेस व सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१६)  पाणीपुरवठा अ याव यक सेवा वचारात घेता तावात नमूद माणे अ. .1 ते 5 या 
भांडवली कामांसाठ  वाढ /घट क न आव यक तरतूद च ेवग करण करणेस मा यता देणे 
बाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. . ८,००,००,०००/-) 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा .२६/१-२०१५-१६ अ वये भाग      
.१०१ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार क न 

नवीन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी    
मे. यशक असोिसए स िन.र. .२,२९,५४,४९१/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणतीस 
लाख चौप न हजार चारशे ए या नव फ ) पे ा ११.८८% कमी या ठेकेदाराकडून 

करारनामा क न घेऊन ठराव . ९७७६ द.२३/१२/२०१४ अ वये यापुव  थायी 
सिमती माफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास मा. महापािलका सभा ठराव 

.४७९ द.२०/०६/२०१४ अ वये र. .८००,००,०००/-  शासक य मा यता दे यात 
आलेली आहे. तथापी सदर ठकाणी जुनी शाळेची इमारत व याचे फाऊंडेशन 

पाडणे आव यक होते. यानुसार जुनी इमारत व इमारतीचे फाऊंडेशन पाडून 

राडारोडा अ य  हल वणेत आला. यानंतर नवीन इमारतीचे आर.सी.सी. डझाईन 

मनपा पॅनेलवर ल आर.सी.सी. डझाईनर ी. राहुल कापसे (मे. राहुल कापसे अ ड 

असोिसए स) यांचेकडून तयार करवून घेणेत आले. सदर इमारतीसाठ  य  

जागा पाहून आर.सी.सी. डझाईनरने ए ड बोअ रंग पाईल घेणेबाबत सुचना देवून 

या माणे डझाईन तयार केल.े परंतु अंदाजप कात ओपन फाऊंडेशन बाबींचा 
अंतभाव होता. तसेच इमारत पाड या या खचात सु दा वाढ झाली व वा तु वशारद 
ने मुळ कामा या अंदाजप कात भूमीगत पा याची टाक  व इमारती या प रसरात 
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पे ह ंग लॉक बिसवणे याबाबींचा मूळ अंदाजप कात समावेश केलेला नाह . 
यानुसार इमारतीचा फाऊंडेशन व एकुण आर.सी.सी. चर या प रमाणाम ये 

वाढ झाली. व यानुसार सदर वाढ व कामाचे सुधार त अंदाजप क तयार केले 
असून याची अंदाजप क य र. .३९२,९३,९६६/- एवढ  होत असून कामाचा िन वदा 
दर ११.८८ ट के कमी आहे. तसेच कामासाठ ची रॉय ट  र कम व भाववाढ फरक 
इ.चा वचार करता सदरची र कम .३,६८,०३,९७१/- इतक  होत आहे. यासाठ  
आव यक तां क मा यता घे यात आली आहे. मुळ अंदाजप कात र. . 
१,५५,६५,१००/- एवढ  वाढ होत आहे. सदर वाढ व र. .१,५५,६५,१००/- चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०४.०७.२०१६ ते द.१०.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखाप र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०६/२०१६ द.०४.०८.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
भागातील द.११.०७.२०१६ ते द.१७.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा. 
मु य लेखा प र क यांनी . मुलेप/६/का व/१०७/२०१६ द.०४.०८.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
भागातील द.१८.०७.२०१६ ते द.२४.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०८/२०१६ द.०४.०८.२०१६ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२१) महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडुन व वध 

ठकाणा या र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणेबाबत एकूण १५ 

तावांना संर ण मं ालयाने काम कर यास परवानगी दली आहे. यासाठ  एकूण   
र. . १५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी केली आहे. स थतीत एकूण १५ 

तावां पैक  महानगरपािलका संर ण वभागास एकुण र. . १२४,२९,६९,५५३/- अदा 
केलेले आहेत. डफे स इ टेट ऑ फसर पुणे सकल यांनी मागणी केले नुसार र ता .६ 

(आर ते एस) पंपळे िनलख या र या क रता व कग परिमशन कामी 
र. .२,२२,८२,४७०/-  अदा करणेस व जागा ह तांतरणासंबंधी इतर अनुषंगीक खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२२)  इ े ीय कायालय आरो य वभागातील सहा. आरो यािधकार  यांचेक रता लागणारे 
वाहन खरेद  करणेकामी कोटेशन/ दरप कानुसार सुमो गो ड इए स बीएस ४ या 
वाहनाची एकूण कंमत र. . ५,५४,७१०/- (अ र  र. . पाच लाख चोप न हजार 
सातशे दहा फ ) इतका खरेद  खच आहे. सदरचे वाहन मे. टाटा मोटस िलमीटेड 
यांचेकडून आगाऊ र कम अदा क न खरेद  करणेस येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .०९/२०१६-१७ पुणे मंुबई 
हमर यावर ल अ ण टॉ कज दापोड  ते हॅर स ीज  पयतचे उवर त भागात 

वृ ारोपण/सुशोिभकरणासाठ  काळ    माती पुर वणे व पसर वणे कर ता मे.कृषीतेज 
डे हलपस यांच े कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर र. .१,९९,९४५/- (अ र  
र. .एक लाख न या णव हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
६% ने कमी या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/६/का व/४३५/२०१६  द. ३०/०७/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१२/२०१६-१७ मनपाचे उ ान 
वभागासाठ  वुड कटर (wood cutter) खरेद   करणेकर ता मे.गु द  अँ ो एज सीज 
अँ ड स हसेस यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर र. .१,९३,५००/-(अ र  
र. .एक लाख या नव हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दरानुसार या दराचे 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/४५३/२०१६     
द. ०६/०८/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२५)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .08/2016-17 अ वये  मनपाचे कै. 
िसताराम ल ढे उ ान व गुलाब पु प उ ान या ठकाणी सुशोिभकरणासाठ  
पोयटामाती पुर वणे व पसर वणेबाबत मे.अथव वयं. औ. सेवा सह. सं था मया. 
कोटेशन नोट स र. .1,98,450/- (अ र  र. .एक लाख अ या नव हजार चारशे 
प नास फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (9% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/6/का व/436/2016 द. 30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .07/2016-17 अ वये  मनपाचे कै. 
िभमाबाई मडेिगर  उ ान व दघी मशानभुिम उ ान या ठकाणी 
सुशोिभकरणासाठ  पोयटामाती पुर वणे व पसर वणेबाबत मे.अथव वयं. औ. सेवा 
सह. सं था मया. कोटेशन नोट स र. . 1,95,173/- (अ र  र. .एक लाख 
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पं या णव हजार एकशे याह र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 15% ने कमी 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/434/2016 द. 
30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळेतील इ.७ वी  ते १० वी म य े 

िश ण  घेत असले या मुलींना सॅिनटर  नॅपक न मोफत पुर व याची योजना लागू 

करणेकामी सॅिनटर  नॅपक न खरेद  करणेकामी मे.नेहा एंटर ायझेस यांनी सादर 

केलेले मे. ी बालाजी हनचस या कंपनीच े ई-िन वदा दर र. .२.३७ माणे 
१४,१३,०००/- सॅिनटर  नॅपक न खरेद  कर यास  व येणा-या एकूण र. . 
३३,४८,८१०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) थाप य वभागासाठ  आव यक मोजमाप पु तके (MB) मनपा नमु या माणे छपाई 
खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स ं .१४/२०१६-१७ अ वये िस द करणेत 

आली होती. ा  कोटेशनमधील मे.अमृत मु णालय िचंचवड यांचेकड ल मोजमाप 

पु तके (MB) मनपा नमु या माणे छपाईकामी ा  लघु म दराने खरेद  करणेस 

व याकामी  येणा-या एकुण र. . १,०८,४५०/- (अ र  र. . एक लाख आठ हजार 
चारशे प नास फ ) चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय अंतगत येणा-या पवना नद  पुनावळे 
ते प ाशेड पंपर  व मुळानद  पा ात खूप मो या माणात जलपण  काढणेकामी 
मा.आयु  यां याकड ल आदेश .ब ेका/आ/५/का व/३४५/१६ द.२५/४/१६ 
अ वये र. .१,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख) आगावू घेतली होती. सदरचे 
कामकाज मा.आयु  सो. यांचे द.०३/०३/२०१६रोजी दले या सुचनेनुसार थेट 
प दतीने े य तरावर कमचार  लावून करणेत आलेले आहे.तर  पवना 
नद पा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला एकूण खच र. .१,००,०००/-
(अ र  र. .एक लाख फ ) स मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/160/2016-17 अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ येथील से टर .२२ जकात ना या शेजार ल लोकशाह र आ णाभाऊ 

साठे यां या पुतळा प रसराला सामािभंत बांधणे व अनुषंिघक कामे  करणे कामी   
मे.त मय एंटर ायजेस िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक  फ ) पे ा 13.14% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
31,93,383/- 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 कम अदा/वसूल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/3/2015-16 अ वये भाग .६० 
मधील व वध र ते डांबर करण करणे  कामी मे.लोणावळा क शन कं 

 िन.र. .23,34,267/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) 
पे ा 21.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,33,823/- 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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/57/2016-17 अ वये भाग . 4 

कृ णानगर येथील ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व पे ह ंग लॉकची 
दु ती करणेकामी मे.त मय एंटर ायजेस िन.र. .26,61,064/- (अ र  र. .स वीस 
लाख एकस  हजार चौस   फ ) पे ा 27% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .20,39,706/- 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 कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .३३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/17/2015-16 अ वये भाग . ६० 
म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणे सन २०१४-
१५  कामी मे.राहूल क शन िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
साठ फ ) पे ा 40% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,82,353/- 

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 कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/7/2015-16 अ वये . . ६४ बोपखेल 
येथील र यांचे trenches बुज वणे  कामी मे.िस द  वनायक ुप  िन.र. .13,99,489/- 

(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे एकोणन वद फ ) पे ा 48% कमी 
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या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,64,121/- 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 कम अदा / वसूल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .३५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/18/2015-16 अ वये . .६४ मधील 
स.नं. १५२ व २ मधील वकास आराख यातील र या या बाजुने फुटपाथ करणे 
 कामी मे.मिनषा क शन ( ो.एम.एम.खराडे)  िन.र. .13,99,600/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या नव हजार सहाशे फ ) पे ा 36.66% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .9,30,832/- 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 कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/05/2015-16 अ वये भाग .2 

वेणीनगर येथील ता हाणेव ती येथील र ते खड  मु मीकरण व BBM प दतीने 
र ते करणेकामी म.ेएम.पी.धो  े क शन  िन.र. .22,39,390/- (अ र  र. .बावीस 
लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे न वद फ ) पे ा 48.99% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,99,428/- 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 कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/9/2015-16 अ वये वाड .37 मधील 
क भाग े य कायालयाम ये फिनचर वषयक कामे करणे  कामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस  िन.र. .22,19,847/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणीस हजार आठशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा 36.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .14,68,662/- 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 कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 



14 
 

 
 

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/9/2015-16 अ वये . .३९ म ये 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलामधील े क गॅलर  अ छा दत करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस  िन.र. .12,97,404/- (अ र  र. .बारा लाख स या नव हजार 
चारशे चार फ ) पे ा 30.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .9,53,456/- 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 कम अदा/ वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/6/2015-16 अ वये क भागातील 
मनपा इमारतीचे चरल ऑड ट अहवालानुसार थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस िन.र. .14,00,538/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे अडतीस फ ) पे ा 4.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .14,04,389/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदाअट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत  केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४०)  नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना . ६ अ वये 
मनपा ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन २०१५-१६ 
म ये जा हर कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  तावात नमुद 
माणे एक लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे यानुसार लाभाथ चे 

नावापुढे दश वले नुसार एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) 
Back end subsidy व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४१) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला बाल  क याण योजने अंतगत 
व वध योजना राब व या जातात. मा. महापािलका सभा ठराव . ४५७ द. 
२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार घटक योजना . १७ वधवा व 
घट फोट त म हलांना अथसहा य देणे या योजने क रता सन २०१६-१७ या 
आिथक वषा साठ  जा हर कटना नुसार अज माग वणेत आले होते. द. १ ए ल 
२०१६ ते आज अखरे ९३० अज ा  झाले असून ६०३ लाभाथ  पा  झाले असून 
३३७ लाभाथ  अपा  झाले आहेत. सदर पा  लाभाथ ना येक  र. . ६,०००/- या 
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माणे एकूण ६०३ पा  लाभाथ ना लाभ देणेकामी र. .३६,१८,०००/- (अ र  र. . 
छ ीस लाख अठरा हजार फ ) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४२) ी.तळपाडे संजय सखाराम, िल पक यांचे अ पल अजावर वचार करणे.  

            (मा. थायी सिमती सभा ठराव . १६५९८ द. २८/६/२०१६ अ वये)          

वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  
या ठकाणी एकुण ०६ मानधन िनदेशक कायरत असून तसेच २ मानधन िनदेशक 
औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  म ये कायरत आहेत तावात नमूद मानधन 
कमचा-यांनी दनांक १८/०६/२०१६ व दनांक २६/०६/२०१६ अ वये िनदेशक 
मा. थायी सिमती ठराव .१२३९४ वषय .४६ दनांक ०८/०९/२०१५ नुसार 
मानधन वाढ बाबत वनंती अज केला आहे. सदर ठराव अ वये आदेश मांक 
औ सं/०४/का व/५५२/२०१६ दनांक ०७/०६/२०१६ अ वये मानधन वाढ दनांक 
०१ जून २०१६ पासून दे यात आलेली आहे. यानुसार तावात नमुद     
कमचा-यांना देखील ०१ जून २०१६ पासून मानधन र. .१७,०००/- म ये 
र. .३,०००/- मानधन वाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४४) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .04/2016-17 अ वये  मनपाचे   
सदगु  द  उ ानाम ये एफ.आर.पी. ितकृती पुरवठा करणे व बस वणे कर ता 
मे.ए.एफ.जी.फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,99,260/- (अ र  र. .एक लाख 

न या णव हजार दोनशे साठ फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/4/का व/354/2016 द.30/07/2016 अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .४५) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स . 03/2016-17 कर ता  मनपाचे 
सदगु  द  उ ानाम ये एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे व बस वणे 

कर ता मे. ए. एफ. जी. फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र  
र. .एक लाख अठठया णव हजार फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत 

करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/352/2016 द.30/07/2016 अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४६) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .05/2016-17 कर ता  मनपाचे 
 दुगादेवी उदयानाम ये वृ रोपणासाठ  खोदले या खडयाम ये  काळ  माती पुर वणे 
व  भरणे कर ता मे. यू पा रजात गाडन कोटेशन नोट स र. . 1,99,945/- (अ र  
र. . एक लाख न या णव हजार नउशे पंचेचाळ स फ ) अंदाजपञ कय दराचे 
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कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/356/2016 द.  
 30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या लॉ  
वभागातील नादु त ायर िस ट म - Hydro Extactor Model HE/30 (4118) ची 
तातड ने दु ती ( पेअर पाटस खरेद  +  दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी NAT 

STEEL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED, MUMBAI यांचेकडून िन वदा न 
माग वता, करारनामा न करता, थेट प दतीने करणेस व यांना आगाऊ (Advance) 

देणेत आलेलीर. .२,७६,१२४/- (अ र  र. .दोन लाख शहा र हजार ऎकशे चोवीस 
फ ) चे समायोजन करणेकामी तसेच दु ती दर यान र. .३०,६२८/- (अ र  
र. .तीस हजार सहाशे अ ठावीस फ ) चे अित र  पाटस चे बील NAT STEEL 

EQUIPMENT PRIVATE LIMITED,  MUMBAI यांना अदा करणेसव ायर 
िस ट म - Hydro Extractor Model HE/30 (4118) दु तीकामी झालेला खच एकूण 
र. .३,०६,७५२/- (अ र  र. .तीन लाख सहा हजार सातशे बाव न फ ) खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .६ 
अ वये  ब मु यालय अंतगत िचंचवड एम.एस. गु व वा हनीची देखभाल दु ती 
भाटनगर ना यापयत करणे या कामासाठ   मे. बालाजी इं जिनअस  िन वदा र कम 
.३५,०१,३४४/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे च वेचाळ स  फ ) 

पे ा ३०.२०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,६६,१३५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दरा म 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 .४९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-२३/२०१५-१६ 

अ वये भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल 
ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे (सन २०१५-

१६) कामी मे.िशवम ए टर ायजेस (एम.पी.वाघळे) िन.र.  ८,४०,३३०/- (अ र  
र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे तीस फ ) पे ा -३६.३६% कमी या मंजूर 
दराने र. .५,३४,७८६/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 
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करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने 
अवलोकन करणे. 

वषय .५०)  मनपा या ड े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१६-१७ अ वये 
ड े य कायालयाचे काय े ात औ णीक धुर करण करणेसाठ  पक अप हॆन/ 
र ा टे पो भाडे त वावर पुर वणे कामांबाबत ठेकेदार मे. व गंगा वयंरोजगार 
सेवा सह. सं था मया. िन.र.  ६,४१,१२३/- (अ र  र. . सहा लाख एकेचाळ स 
हजार एकशे तेवीस फ ) ती दन ती पक अप हॆन/ र ा टे पो र. . 
५२५/- या मंजूर दराने ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार पे ोल/ डझेलचे दर कमी 
जा त झा यास मंजुर दराम ये काम करणे ठेकदारावर बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचे 
आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणे. 

वषय .५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल कामकाजाचे संगणक करण 

कर यात आलेले आहे. यासाठ  आव यक असलेली संगणक य यं णा येक 

वभागात काया वीत करणेत आलेली आहे. सन २०१६-१७ साठ  संगणक यं णा व 

देखभाल दु तीची िन वदा िस द तयार करणेकामी अंदाजप क य र कम पये 

५०,०८,५६४/- एवढे घेणेत आले आहे. ई िन वदा सूचना . ०३/२०१६-१७ अ वये 

िन वदा िस द केली असता याम ये एकुण चार िन वदा ा  झा या हो या 
कागदप ांची  छाननी केली असता मे. याटेक सो यूशन ा.िल. यां या अनुभव 
माणप  वत: या नावने नाह  याम ये सुजाता कॉ युटस देखील समावेश आहे 

व बाक ची उव रत कागदप े मा  मे. याटेक सो यूशन ा. िल. यां या नावाने 
अस याने सदर िन वदाकारास अपा  ठरवून बाक ची तीन िन वदाकाराचे दर     
मे. मोनाच टे नोलॉजी, मे. झूम कॉ यूटस, मे. पोले टार कं सलंट ग ा.िल. 
द.२६/०७/१६ रोजी उघड यात आलेले आहे. िन वदाकांराचे दरप क उघडले असता 
मे. पोले टार कं सलंट ग ा.िल. यांचे दर सवात लघु म र. .४३,३८,०००/- ा  

झाले आहेत, सदरचे दर अंदाजप क य र कमे पे ा १३.३८% कमी दराने ा  झाले 
आहे. सदर या दर वकृतीस मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. सन 

२०१६-१७ साठ  संगणक यं णा व देखभाल दु ती करणेकामी व या कामा 
क रता येणा-या र. .४३,३८,०००/- इत या खचास मा यते देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) मनपाचे वैदयक य वभागासाठ  आव यक कॅनर व युिनट सा ह य खरेद  
करणेकामी Canon Make उ पा दत कंपनीचे कॅनर खरेद  कामी ई.िन वदा 
सु. .११/२०१६-१७ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार तीन  िन वदा धारकांकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  
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दरप काम ये मे. एस.एस.टेिलकॉम एंटर ायजेस, पुणे यांचे कॅनर व युिनट 
सा ह याचे एकूण ०९ नगांसाठ  एकूण र. .१२,७९,८००/- लघु मदर ा  झाले 
आहेत. मनपाच े व वध वभागांकर ता कॅनन कं. च े कॅनर व युिनट खरेद  करणे 
आव यक आहे सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा २.३४% ने कमी 
अस याने सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .५३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशामक वभागा कड ल फायर टडर 

.MH14-V-4174 वर ल पोटबल पंप नादु त झालेला अस याने तातड ने दु त 
करणेक रता कोटेशन नोट स मांक-अ न३/का व/१४०/०१६ दनांक १८/०६/२०१६ 
अ वये लघु म दरधारक म.ेहायटेक स ह सेस, गट .१५३६ लॉट .५ िनगड  
तळवडे रोड, सोनवणे व ती, िचखली पुणे ४११०६२ पोटबल पंप दु ती करारनामा न 
करता लघु म दर अंदाजे र.र.२४,०००/-(अ र  र. .चोवीस हजार फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28/2015-2016 मधील अ. .1  

अ वये फ े ीय कायालयांतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. कमल 
इले क कॉप रेशन िन.र. .52,780/- (अ र  र. . बाव न हजार सातशे ऐंशी फ ) 
पे ा 0.00%  कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28 / 2015 - 2016 मधील अ. .3  

अ वये फ े ीय कायालयातील िचखली - तळवडे उप वभाग भाग .१ पीनगर 
तळवडे प रसरातील आव यक असणा-या ट लाईट द यांच े नुतनीकरण 
करणेकामी मे. आर.एन.एंटर ायजेस िन.र. .1,66,846/- (अ र  र. . एक लाख 
सहास  हजार आठशे शेहचाळ स फ ) पे ा 7.00% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28 / 2015 - 2016 मधील अ. .5  

अ वये फ े ीय कायालयातील िचखली - तळवडे उप वभाग भाग .2 

वेणीनगर प रसरातील आव यक असणा-या ट लाईट द यांच े नुतनीकरण 
करणेकामी मे. आर.एन.एंटर ायजेस िन.र. .1,66,846/- (अ र  र. . एक लाख 
सहास  हजार आठशे शेहचाळ स फ ) पे ा 7.00% कमी या ठेकेदारा बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28 / 2015 – 2016 मधील 

अ. .9 अ वये फ े ीय कायालया अंतगत भाग ४ कृ णानगर प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. आर. एन. 
एंटर ायजेस िन.र. . 1,51,520/- (अ र  र. . एक लाख ए कावन हजार पाचशे 
वीस फ ) पे ा 10.00 % कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28 / 2015 - 2016 मधील अ. .7  

अ वये फ े ीय कायालयातील िचखली - तळवडे उप वभाग भाग .5 

जाधववाड , कुदळवाड  प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. आर.एन.एंटर ायजेस िन.र. .1,93,616/- (अ र  र. . 
एक लाख या नव हजार सहाशे सोळा फ ) पे ा 7.00% कमी या ठेकेदारा बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने दरवष  राज ी छ पती शाहू महाराज 
जयंती िनिम  महो सवाचे आयोजन साई उ ान िचंचवड येथे द.२५/०६/२०१६ ते 
२६/०६/२०१६ रोजी कर यात येणार आहेत. सदर काय माचे अनुषंगाने तुत 
ठकाणी आव यक ती मंडप यव था करणे सदर कामाची तातड ची गरज व 
आव यकता ल ात घेता मे.कोकरे मंडप कॉ ॅ टर यांच े कडून िन वदा न 
माग वता परंतु करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व यासाठ  येणा-या 
र. .४,९९,७००/- (अ र  र. .चार लाख न या णव हजार सातशे फ ) चे खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                      

                                                      
                                                          नगरसिचव 
                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/६५५/२०१६  
दनांक - ११/०८/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 


