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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२११/२०१६ 
दनांक – १३/०४/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २०/०४/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २०/०४/२०१६ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
    आपला व ास,ू 

                                                                                                           
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २२० 
 

दनांक - २०/०४/२०१६                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २०/०४/२०१६ 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 १२/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१९) सभावृ ांत 
कायम करण.े 

 

 
वषय .१)  मुकाई चौक रावेत स.न.ं ७७ ते ७९ brts बस टिमनल मधील यापार  गाळा .१ 

ते ६ िमळकत िलजने ३० वष कालावधीसाठ  वतरणाकामी इ छुक 
नागर काकडून ई - िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये िन वदा माग वणेत 
आ या हो या याचा तपशील खालील माण.े 
१) कामाचे नाव - मुकाई चौक रावेत स.न.७७ ते ७९ brts बस टिमनल मधील 
यापार  गाळा .१ ते ७ .२) मनपा दर र. . गाळा .१,२,६ व ७ येक . 
४,५४,७९६/- गाळा .३ र. .४,२३,६४१/- गाळा .४ र. . ४,८१,२६१/-  गाळा 
.५ र. . ७,३५,१९१/- गाळा .७ र. .४,५४,७९६/-.३) ई- िन वदा .िन वदा 

नोट स .५/२०१५-१६. ४) गाळा े  — गाळा . .१,२,६व ७ येक  ६७.८८ 
चौ.फु. गाळा .३चे ६३.२३ चौ.फु., गाळा .४ चे ७१.८३ चौ.फु., गाळा .५चे 
१०९.७३ चौ.फु.५) बयाणा र कम पय—े गाळा . .१,२,६ व ७ येक  
र. .४,५४८/- गाळा .३ चे र. . ४,२३६/- गाळा .४ चे र. .४,८१३/- गाळा 
.५चे र. .७,३५२/- ६) िलज कालावधी - ३० वष, ७) ई-िन वदा िस द द. 

०८/१२/२०१५ ते द.०७/०१/२०१६. ८) ई-िन वदा िस द —दै.केसर , दै.बंधू ेम, 

दै.दािय व, सा.पु प काश, सा.आशा करण वाता.   १०)िन वदा उघड याचा द.  

पाक ट .१ द. १५/०१/२०१६, पाक ट .२ द. ०६/०२/२०१६. ११) पा  ा  
िन वदा सं या- गाळा .१-.४, गाळा .२-.४, गाळा .३-.३, गाळा .४-४. गाळा 
.५-.३ गाळा .६-.४ एकुण ६ गाळे िन वदा ा .  तुत कामासाठ  वर ल 
माणे िन वदा ा  असुन िन वदा धारकानी दरप क सादर केले आहे. याचा 

तपशील खालील माण.े 
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अ.  गाळा .व े  िन वदाधारक नाव मनपाचा दर ा  दर कालावधी 
 

१) १ 
६७.८८चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५०/- 
 

४,५४,८११/- 
 

४,५४,९१२/- 

४,५५,२९८/- 

३० वष 
 

२) 
२ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५४/- 
४,५४,८८८/- 

 
४,५४,९९९/- 

 
४,५५,३२५/- 

३० वष 
 

३) 
३ 

६३.२३ 

चौ.फु. 

१) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
२)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
३)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  

४,२३,६४१/- 

४,२३,७५०/- 
 

४,२३,७९९/- 
 

४,२४,१३०/- 

३० वष 
 

४) 
४ 

७१.८३ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  
 
 
 
 

४,८१,२६१/- 

४,८६,७१५/- 
४,८२,१११/- 

 
४,८२,५६६/- 

 
४,८२,५५५/- 

३० वष 
 

५) 
५ 

१०९.७३  

चौ.फु. 

१) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 
 

७,३५,१९१/- 

७,३५,३३३/- 
 

७,३५,९९९/- 
 

७,३५,५५५/- 

३० वष 
 

६) 
६ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकंटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३) एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४) नवमहारा  बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२४५/- 
४,५४,८८८/- 

 
४,५५,१११/- 

 
४,५४,९९०/- 

३० वष 
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वर ल माणे सदर गाळयाकर ता मनपा दर व मनपा दराचे तुलनेने सवात 
जा त व ा  दर आहेत. यामधील सव च दर हा १) गाळा .१ म हार 
ए टर ायजेस यांचा र कम पय े ४,६०,२५०/- २) गाळा .२ म हार 
ए टर ायजेस यांचा र कम पय े ४,६०,२५४/- ३) गाळा .३ नवमहाराटू 
बेरोजगार संघ यांचा र कम पय े ४,२४,१३०/- ४) गाळा .४ म हार 
ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ एकवीरा म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पय े ७,३५,९९९/- ६) 

गाळा .६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े ४,६०,२४५/- आहे. यांची 
र कम  ह  शासन व मनपा करा यित र  या दराने ा  झालेली आहे. 

तुतकामी १) गाळा .१ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,६०,२५०/- 
२) गाळा .२ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,६०,२५४/- ३) गाळा 
.३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा र कम पय े४,२४,१३०/- ४)गाळा .४ 

म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ एकवीरा 
म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पय े७,३५,९९९/- 
६) गाळा .६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पय े४,६०,२४५/- आहे. या 
दराने आलेली िन वदा मनपा दरापे ा व इतर िन वदाधारकांचे तुलनेन े सवात 
जा त दराची असलेने ३० वष िलज कालावधीने वकृत करणेस व करारनामा  
क न िलजने देणेस मा यता देणेकामी मा. महानगरपािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय .२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 25/2015/2016 मधील अ.  1 

अ वये मनपाचे भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक 

व ुत कारंजे करणे कामी म.े िमयर व ड टेकनॉलॉ जस िल.स(िन.र. . 
1,79,68,128/- (अ र  र. . एक कोट  एकोणऐंशी लाख अडूस  हजार एकशे 
अ ठावीस फ ) पे ा 8.80 % जादा या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेकामी मा यता देणेबाबत  वचार करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/कमु यालय/HO/48/20/ 

2015-16 भाग .४१ गांधीनगर येथील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेव 
दु ती करणकेामी मे.सांडभोर क शन िन.र. .42,00,307/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख तीनशे सात फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दरान ेर. .22,05,602/- (अ र  र. .बावीस लाख पाच  हजार सहाशे 
दोन फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स  अिधन राहुन यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देण ेबाबत वचार करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/10/   

2015–16 भाग .४० खराळवाड  येथील गंगानगर खराळवाड  नाणेकर चाळ 
महाजन हॉ पटल येथील पे ह ंग लॉक दु ती करणकेामी मे.सांडभोर 
क शन िन.र. .42,01,491/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार चारशे 
ए यानव फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .22,06,224/- (अ र  र. .बावीस लाख सहा हजार दोनशे चौवीस फ ) 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 दराम य े कं ाट कालावधी 
म 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 
देणे बाबत वचार करण.े 
( दनांक २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/2/ 

2015-16 भाग .४० खराळवाड  येथील फुटपाथ व अंतगत र यावर 
रबरमो डेड पे ह ंग लॉक बस वणकेामी मे.सांडभोर क शन या ठेकेदाराची 
िन वदा रकमे या िन.र. .37,34,763/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार 
सातशे ेस  फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .19,61,143/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकस  हजार एकश े ेचाळ स फ ) 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स  अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणे बाबत वचार करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/4/  
2015-16 भाग .४१ येथील बजरंगनगर प रसरात रबर मो डेड पे ह ग लॉक 
बस वणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी म.े बारने क शन िन.र. .28,00,228/-
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(अ र  र. .अ ठावीस लाख दोनश े अ ठावीस फ ) पे ा 49.99% कमी या 
ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .14,70,414/- (अ र  र. .चौदा लाख स र 
हजार चारशे चौदा फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स  अिधन राहुन 

यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणे बाबत वचार करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ५७/१-१५-१६  भाग .५५ मधील 
स ह न.ं९७, ९८ अ को सोसायट  ते झरवर  सोसायट  पयत पावसाळ  पा याचा 
िनचरा होणेकर ता आर.सी.सी.पाईप टाकणकेामी  मे.सांडभोर क शन 

 िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार आठशे एक)  पे ा  
४९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . ३६७७२०६/- 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 याचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालया या काय े ातील मनपा  
मालक चे सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट 
प दतीने द.०१/०४/२०१६ पासून दोन म हन े अथवा िन वदा या पूण 
होईपयत या कालावधीसाठ  ित शौचालय िसट ित म हना र.  २५०/- या 
अनुदान दराने १) म.े जजाऊ म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. २) 
मे.मधुरा म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ३) मे. महाल मी 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ४) मे. दन म हला आधार रोजगार सं था 

५) मे. दपंकर मजूर सह. सं था या सं थेकडून एकुण ८०९ शौचालय िस स 
साफसफाई व देखभालीचे कामांकर ता एकुण अनुदान र. . ४,०४,५००/- पयत 
काम क न घेणे व यांचेबरोबर मुदतवाढ साठ  करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ पैक  तावात नमूद ३३ 

मशानभूमी/दफनभूमी वगळता उवर त ८ मशानभूमी/दफनभूमीत काळजी 
वाहक पुर वणेची मुदत १९/०५/२०१६ रोजी संपणार आहे.  न वन िन वदा 
कायवाह  करावयाची अस याने सव मशानभूमी/दफनभुमी या मुदतीत/ 
कालावधीत एकसारखपेणा असणे आव यक अस यान,े उवर त ४० सं थाना 
मा.आयु  सो. यांनी द. ३१/०५/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता दली 
आहे. यानुसार एकूण ४० सं थांची मुदतवाढ कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करण,े यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश 
देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३६,६८,३९१/- अथवा य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१०) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .27/2015-16कर ता  मनपाचे ब 
भागातील व वध 09 र ते म य दुभाजक सुशोिभकरणासाठ  काळ   माती  

पुर वणे व पसर वणेम.ेमाऊली एंटर ायजेस कोटेशन नोट स र. .1,99,945/- 

(अ र .र. .एक लाख न यानव हजार नउशे पंचेचाळ स फ ) अंदाजपञ कय 
दरापे ा (-5.01% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/4/का व/    /2016 द.    /03/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४३/७/१५-१६  भाग . ४६ 
काळेवाड  मशान भुमीसाठ  दश य वधी, पंडदान वधी इ याद  कर ता 
थाप य वषय कामे करण,े घाट वकिसत करण े व सुशोिभकरण करणेकामी    

मे.िशवकुमार क शन िन.र. .६७,२२,५६०/- (अ र  र. .सदुस  लाख बावीस 
हजार पाचशे साठ फ ) पे ा  ३.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दरान े र. . ६८,१०,९२८/- 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 य े 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 करण.े    

( दनाकं २०/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .१२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील 
अ. . २९ अ वये  भाग .४१ गांधीनगर येथे समाजम दंर बांधण.े कामी म.े 
बी.एम.शे ट  (िन.र.   २३,२३,३७३/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेवीस हजार 

तीनशे याह र फ )  पे ा ४ %जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र.  
२४,१६,३०८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .१३)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स . 32/2015-16 कर ता  मनपाचे 

स ु  द  मं दर उ ान िनगड  गावठाण येथे उ ान वकिसत करणे व २ वष 
देखभाल करणकेामी मे. ी. भैरवनाथ व.ं स.े सह. सं. मया. कोटेशन नोट स 
र. .1,86,967/- (अ र .र. .एक लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सदुस  फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा 21.34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 

मांक उदयान/6/ का व /204/2016 द. 11/04/2016 अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 42/9/2015-16 अ वय े भाग . 9 

म ये िचखली फ ेशन लॉ ट  पासून शाहूनगर, संभाजीनगर या व वध 
 भागात गाडिनंगसाठ  पाईप लाईन टाकणेकामी म.ेएच.सी.कटार या 
िन.र. .56,02,238/- (अ र र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे अडतीस फ ) 
पे ा 9.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुरदराने र. .53,52,938/- 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 करण.े 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय /HO/ 
34/7/2015-16अ वय े भाग .३७ महा मा फुलेनगर जनरल लॉक म ये 
र या या कडेने बंग बसवुन इंटर लॉ कंग लॉक, फुटपाथ करणेकामी मे. 
बालाजी क शन कमल आर. मेघानी िन.र. .34,96,640/- (अ र र. .चौतीस 
लाख शहा णव हजार सहाशे चाळ स फ ) पे ा  50.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मजुंरदरान े र. .18,35,736/- 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 य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार 
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फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१६)  मनपाचे आरो य वभागासाठ  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद कामी 
ई-िन वदा .४२/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले 
होते. याम ये म.ेकापसे एंटर ायजेस यांचे ४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे 
लघु म दर एकूण र. .२,४१,३५४/-, मे.रेखा इं ज.व स यांचे ११ बाबी साफ 
सफाई सा ह याचे लघु म दर एकूण र. .१०,५८,७८०/-,  मे. टार फॅ ी स यांचे 
१ बाब सा ह याचे लघु म दर एकूण र. .५२,९९७/-,  मे. पे म एंटर ायजेस 
यांचे ४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे लघु म दर एकूण र. .४,१३,१००/-,      

मे. भारती एंटर ायजेस यांचे १२ बाबी साफ सफाई सा ह याचे लघु म दर एकूण 
र. .३,२६,८३६/-, मे.साईराज एंटर ायजेस यांचे ४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे 
लघु म दर एकूण र. .५५,१४०/- व मे.ड .के.दोडके एंटर ायजेस यांचे १ बाबीचे 
लघु म दर एकूण र. .१,७०,०००/- ा  झालेले आहेत. एक ीत ा  लघु म 
दरान ेआरो य वभागास ३६ कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद  कामी एकूण 
र. . २३,१८,२०७/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र.  ३४,२०,८७७/-पे ा ३२.२३% ने कमी आहेत. सदर 
दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/३/१५-१६  भाग . ४६ 
काळेवाड  येथे पंपर  पुलापासून बी.आर.ट .एस र यापयत मु य र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करण.ेकामी  मे. अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र.   

१,०६,४३,८९९/- (अ र  र. . एक कोट  सहा  लाख येचाळ स हजार आठशे 
न या णव फ ) पे ा  २१.१०% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 
८८,१७,९३८/- 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 करण.े    

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/२/१५-१६  भाग . ४७ 
मधील कोकणेनगर व योतीबानगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी म.े अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र.   ४६,६६,७२५/- (अ र  
र. . सेहचाळ स  लाख सहास  हजार सातशे पंचवीस फ ) पे ा  २१.१०% कमी 



10 
 

 
 

या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . ३८,६६,१४८/- 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 करण.े    

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/५/१५-१६  भाग .५५ म ये 
अंतगत र ते सुधारणा करणे व वाहतूक वषयक कामे करणेकामी  मे. ीगणेश 
क शन िन.र.  ९२,४३,६९७/- (अ र  र. . या णव  लाख यचेाळ स 
हजार सहाशे स या नव फ ) पे ा  २१.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दरान े र. . ७६,४८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माण े 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 करण.े    

वषय .२०) महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय पीएमसी-३००३/१४९०  . 
१२४/०३ न व-२२ द. १९/०४/२००७ या शासन आदेशानसुार पुणे 
महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाचे प रवहन उप माचे 
वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अ वये पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन कर यास शासनाची मा यता 
दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन 
िनणय . एन. य.ु आर. -२०१३/ /३३८/न व-३३ द.१८/२/२०१४ या 
शासन आदेशा माणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१४-१५ व षक 
ले यांची तपासणी क न संचलन तुट (Operational Losses)  महानगरपािलके या  
मु य लेखा प र क यांनी मा णत करणे आहे. या क रता संदभ .३ अ वये 
मा.आयु  यांनी वषयां कत कारणासाठ  लेखा प र ण करणे या सुचना 
दले या आहेत. या माणे पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण 
कायालयाकडून पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१४-१५ या आिथक 
वषातील संचलन तुट (Operational Losses) बाबत केलेला लेखाप र ण अहवाल 
अवलोकन करण.े 
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वषय .२१) सन २०१५–२०१६ या आिथक वषात न दणीकृत साव सं था/मंडळे यांचेकडून ा  
झाले या अजापैक  पा  झाले या सं थांना १)साई सं कार सं था, आकुड , पुणे 
र. .२,९०,०००/- २) ममता िश ण ट हे े व ती, िचखली र. .९,७६०/-  
अनुदान अदा केलेल े अस याने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .२२) कु मता वसंत गांगुड भोसर  पुण े यांना सर  कॅनडा येथे द.15/07/2016 ते 
24/07/2016 रोजी होणा-या 16 वी जागितक म हला ॉ टबॉल चॅ पयनिशप 
पधक रता ॉ टबॉल असो. ऑफ इं डया या सं थे या वतीने िनवड झाली 

अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत राहणेकामी र. .1,00,000/- (अ र  र. .एक 
लाख  फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२३) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३४/२०१५-१६ कर ता उ ान 
वभागासाठ  (brush cutter) खरेद  कर ता मे.गु द  अँ ो एज सीज अँ ड 
स हसेस कोटेशन नोट स र. .१,९९,५००/- (अ र .र. .एक लाख न या णव 
हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/४/का व/१७४/२०१६  द.११/०४ /२०१६ अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२४) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३३/२०१५-१६ कर ता उ ान 
वभागासाठ  ेडर मशीन खरेद  कर ता मे.गु द  अँ ो एज सीज ्  अँ ड स हसेस 
कोटेशन नोट स र. .१,४१,७५०/- (अ र .र. .एक लाख ए केचाळ स हजार 
सातशे प नास फ .) अंदाजपञ कय दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/४/का व/१७६/२०१६  द.११/०४ /२०१६ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२५) रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष माण ेसन २०१५-१६ म ये प स पोिलओ 
लसीकरण मो हम १७ जानेवार  २०१६ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा 
यापक चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’ या 
लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 
र. .६३,०००/- अगाऊ काढुन खच करणेत आलेल ेआहेत या खचास काय र 
मा यता घेणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालय, भाग कायालय, सव णालय 
व सव नाटयगृह इ. ठकाणी अपंगाक रता आव यक हल चेअसची यव था 
करणेबाबत हार अपंग ांती आंदोलन या संघटने समवेत झाले या बैठक म ये 
मा य करणेत आलेले असुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालय, 

भाग कायालय, सव णालय  व सव नाटयगृह इ. ठकाणी अपंगाक रता 
आव यक हल चेअसची खरेद  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल    
ई-िन वदा सुचना ं .०१/२०१५-१६ अ वय े ा  लघु म िन वदाधारक म.ेआनंद 
ड युटस, पुण े यांचेकडून पूव याच मंजुर दरान,े करारनामा न करता ह ल 
चेअर-Non Folding १० नग र. .५८९०/- ती नग माणॆ व ह ल चेअर –

Folding  ०१ नग र. .४७२१/- ती नग माणे महारा  शासना या उ ोग, ऊजा 
व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-
III/उ ोग-४, द.३०/१०/२०१५ मधील प र छेद .३.३.२ अ वये खरेद  करणेस व 
सदर ह ल चेअस खरेद  करणेकामी होणारा  खच एकूण र. .६३,६२१/- (अ र  
र. . ेस  हजार सहाशे एकवीस फ ) ला मा यता िमळणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .२७) भाग  ४३ जजामाता हॉ पटल पंपर  येथील आर ण .१३३ हे पाक गसाठ  
आर ीत आहे. सदरचे पाक ग लगतच मनपाची भाजी मंडई असून पंपर  माकट 
म ये आसपास या गावामधुन मोठया माणात भाजीपाला व फळे-फुले व साठ  
येत असतात. तसेच पंपर  कॅ प येथे मोठ  बाजारपेठ असुन सदर ठकाणी 
पाक गसाठ  यव था नसलेणे नाग रक र यावरच आपली दुचाक  व चारचाक  
वाहने पाक ग करतात. यामुळे मोठया माणात वाहतूकक ड ला नाग रकांना 
सामोरे जावे लागते. यामुळे आर ण .१३३ येथील पाक ग या जागेत 
बहुमजली पाक गची इमारत बांधणेत आलेस सदर ठकाणी होणार  वाहतुक 
सम या ब-याच माणात सुटेल व माकटम य े येणा-या नाग रकांची पाक गची 
सोय होईल. सदर वषयां कत कामासाठ  मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर ल 
आ कटे ट म.े पॉट कं स टंट यांची नेमणुक कर यास व यांना मनपा चिलत 
दराने र. . ५० लाखा या वर ल कामास २ ट के या माणे फ  अदा कर यास 
मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

 

वषय .२८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-१/२०१५-१६ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता जल े  . ड-१५ मधील भाग .४४ म य े
देखभाल दु तीचे काम करणकेामी म.े शुभम उ ोग िन.र.  ६,३०,२५२/- 
(अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनश ेबाव न फ ) पे ा -४०.१४% कमी, या 
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ३,७७,२६९/- 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 य े कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .२९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-५/२०१५-१६ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता जल े  . ड-१५ मधील भाग .४५ म ये 
देखभाल दु तीचे काम करणकेामी म.े शुभम उ ोग िन.र.  ६,३०,२५२/- 
(अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनश ेबाव न फ ) पे ा -४०.१४% कमी, या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३,७७,२६९/- 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 य े कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-४/२०१५-१६ 
अ वये भाग ५५ व ५६ म ये टँकर दारे पाणीपुरवठा करणकेामी म.े डस ्  
वॉटर स लायस िन.र.  ३,४९,९७०/- (अ र  र.  तीन लाख एकोण प नास 
हजार नऊशे स र फ ) पे ा -०१.००% कमी, या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र.  ३,४६,४७०/- 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 कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 
 

वषय .३१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-३/२०१५-१६ 
अ वये भाग ५७ पंपळे गुरव प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी म.े 
डस ्  वॉटर स लायस िन.र.  ३,४९,९७०/- (अ र  र.  तीन लाख एकोणप नास 

हजार नऊशे स र फ ) पे ा -०१.००% कमी, या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र.  ३,४६,४७०/- 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 य े 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 कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 

वषय .३२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-९/२०१५-१६ 
अ वये भाग . ५४ पंपळे िनलख वशालनगर येथे प रसरात पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.सागर क शन िन.र.  
६,३०,५८६/- (अ र  र.  सहा लाख तीस हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा -
४०.१४% कमी, या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३,७७,४६९/- 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 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .३३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-११/२०१५-१६ 
अ वये वजयनगर प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी म.ेसागर क शन िन.र.  ६,३०,५८६/- (अ र  र.  सहा लाख 
तीस हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा -४०.१४% कमी, या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .३,७७,४६९/- 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 कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 
 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/२२-१५-१६ भाग . ५४   
वशालनगर येथील ड े य कायालय प रसरातील वाहनतळ व र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.ली. 
िन.र. . १७,५०,६९०/-  (अ र  र. .  सतरा  लाख प नास  हजार सहाशे न वद 
फ ) पे ा  १४.६५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 
१५,६८,९२५/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
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अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े    

वषय .३५) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  
कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले 
माण ेरजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभागासाठ  आव यक 
टोनर व म युिनटसा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई.िन वदा स.ु .४३/२०१५-१६ 
अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
ऑनलाईन पाच िन वदा ा  झा या आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.एस.बी.इले ॉिन स, यांचे बाब .०१ ते ०८ साठ  एकूण र. .७,५३,२५१/- 
लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे मा हती व तं ान वभागासाठ  आव यक 
टोनर व म युिनटसा ह यखरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा १३.४६% ने कमी अस याने सदरचे खचास मा यता 
देणबेाबत वचार करण.े 

 

                                        
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२११/२०१६  
दनांक - १३/०४/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
 
 
 
 


