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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/६४१/२०१७ 
दनांक – ०३/०३/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०७/०३/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०७/०३/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० 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 – २६८ 
 
दनांक -  ०७/०३/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
०७/०३/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात   
नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

            (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२)  थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  

म ये अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

            (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 
( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध वभागामाफत िन वदा िस द के या जातात. 

िन वदा संचाची कंमती/दर याबाबत महारा  शासन, उ ोग उजा व कामगार वभाग 
शासन िनणय . भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ द.३० ऑ टोबर २०१५ 
चे प रप कातील ६.८ प रिश  ८ नुसार िन वदेची कंमत/शु क वाढ केली आहे. 
यानुसार भांडार वभागाने सव वभागांची एकाच कारचे िन वदा संच दराबाबत 
मा. थायी सिमती ठराव .१५८५७ द.२९.३.२०१६ अ वये मा यता घेऊन इकड ल 
वभागाचे आदेश . मभा/१/का व/२९/२०१६ द.१२.४.२०१६ अ वये दरवाढ लागू 
कर यात आलेली होती ती खालील माणे. 
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प  ‘क’ 
अ.  
 

तपिशल (कामाची 
एकूण र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन 
िनणयानुसार दर 

द.१७.१०.१३ 
चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच 
दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 

ता वत 
वा षक दरवाढ 

1 र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

2 र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

3 र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

4 र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

5 र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 

6 र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

7 र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

8 र. . १ कोट  ते २ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

9 र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

10 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

11 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

12 र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

            वर ल माणे मा य झाले या ठरावाला मा. थायी सिमती ठराव .१६२५६ 
द.१७.५.२०१६ अ वये “शासन िनणय द.३० ऑ टोबर २०१५ नुसार वर ल ठराव 
भांडार वभागामाफत सा ह य खरेद साठ  असून तो वकास कामा या िन वदांना लागू 
न करता वकास कामा या िन वदांना फॉम फ  ह  पुव याच दरानेलागु करणेस 
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मा यता देणेत येत आहे” असा मा.सद य पार त ठराव संमत झालेला आहे. 
मा. थायी सिमती ठराव .१५८१७ द.२९.३.२०१६ माणे तसेच इकड ल वभागाचे 
आदेश .मभा/१/का व/२९/२०१६ द. १२.४.२०१६ िनगत करणेत आलेले आहे. 
आदेश िनगत केलेनंतर वर ल ठरावाम ये दु ती करणेसाठ  मा.सद य ठराव झालेला 
आहे. मा.सद य ठराव . १६२५६ द. ११.५.२०१६ माणे जर अंमलबजावणी 
करावयाची अस याने यास मा.मुलेप वभागामाफत दले या अिभ ाया माणे पु हा 
मा. थायी सिमतीची मंजुर  यावी लागेल आदेश .मभा/१/का व/२९/२०१६ द. 
१२.४.२०१६ हा आदेश र  क न न याने आदेश िनगत करणे आव यक आहे. 

प  ‘ ब’ ( वकास कामासाठ ) 
अ.  तपिशल (कामाची एकूण 

र कम) 
द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

ता वत वा षक 
दरवाढ ( ती वष  
१०% माणे) 
द.१.४.२०१७ पासुन 
लागु 

सन २०१६-१७ 
क रता दरवाढ 

१  र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

२००/- -- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

३००/- -- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

५००/- -- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

७५०/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

१,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

१,५००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

२,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ कोट  ३,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 
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प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद  ) 
अ.  तपिशल (कामाची 

एकूण र कम) 
द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन िनणयानुसार 
दर 

द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच दर 

तावीत 
करावयाचे 
िन वदा संच 
दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/- Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

             
  वर ल माणे को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढ प  ‘ब’ ( वकास 

कामासाठ ) व प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद ) माणे करणेत आलेली 
अस याने सदर दरवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .४)  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 वणेकामी    
ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ ि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. .१,६९,४६,६१२/-+ सेवाशु 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 दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत 
मुदतवाढ देणेसमा. थायी सिमती ठराव ं .१७१०५ दनांक ६/९/२०१६ अ वये 
मा यता िमळाली आहे.  सदर कामाची मुदत द.२/१/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  
स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न 
कामकाज सु  आहे.  याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  
यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार 

सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ३/१/२०१७ ते दनांक 
३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या पैक  जे थम 
पुण होईल या कालावधीपयत नेमणूक करणेसमुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .७०,७७,४००/- (अ र  र. .स र लाख स याह र हजार चारशे फ ) अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  उ ान वभागामाफत  सन २०१६-१७ चे 
अंदाजप काम ये  व वध लेखािशषावर खालील माणे तरतुद करणेत आलेली आहे. 
खेळणी दु ती, उ ान देखभाल व वकास कामे ठेकेदार  प दतीने करणे व उ ान वषयक 

व वध कामे करणे या लेखािशषावर ल तरतुद अपुर  पडत असलेने  सदर लेखािशषावर  
तावात नमूद माणे तरतूद वग करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

(वाढ/घट र. .१,१०,००,०००/-) 
( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 



7 
 

 
 

वषय .६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वृ संवधन वभागाचे सन २०१६–१७ अंदाजप काम ये 
खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर र. .८०,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली 
आहे. खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/-  इत या जा त 
रकमेची आव यकता आहे. तथापी तार कुपंण देखभाल दु ती या लेखािशषामधून 
र. .२०,००,०००/-  खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर वग करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आरो य वभागास आव यक ४.५ घन िमटर 

मता बी स कंटेनर म.न.पा. ॉ ग/ डझाईन/ पेिश फकेशन/नमु या माणे खरेद  

कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सुचना .१३/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन पाच िन वदा 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे. मतल इं जिनअर ंग व स, पुणे 
यांच े४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर एकूण-७५ नग (बाब .१) सा ह यासाठ  
र. .३६,२४,७५०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाच ेआरो य वभागाकर ता 
४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २४.४८% ने कमी अस याने सदरच े खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८)  मनपाचे आरो य वभागास सायफेनो ीन ५% EC खरेद कामी ई-िन.सु. .३९/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  तीन 

िन वदाकारा पैक  मे. रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे सायफेनो ीन ५% EC च ेलघु म 
दर र. .११४०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
४५० िल. सायफेनो ीन ५% EC खरेद कामी एकूण र. .५,१३,०००/- इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .५,१७,५००/- 
पे ा ०.८६%  ने कमी आहेत. सदर दर वकृत  करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६३/१६/२०१६-१७ अ वये दापोड  भाग 
.६१ र या या कडेने नवीन ८० मी.मी. रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.िस द वनायक ए टर ायझेस िन.र. .35,01,401/- (अ र  र कम पये प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .28,31,250/-  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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .19/2016-17 कर ता  मनपाच ेदुगादेवी 
उदयान येथे एफ.आर.पी. टॉयलेट लॉक पूर वणे  व बस वणेकामी मे. अ वल फायबर 
लास  कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र .र. .एक लाख अ या णव हजार 
फ ) पे ा -34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश, 
उदयान/4/का व/09/2017 द.09/01/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .14/2016-17 कर ता  मनपाचे दुगादेवी 
उदयान येथे एफ.आर.पी. टॉयलेट लॉक पूर वणे  व बस वणेकामी मे.अ वल फायबर 
लास  कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार 
फ ) पे ा -34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/4/का व/10/2017 द.09/01/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साविञक िनवडणूक फे ुवार  २०१७ म ये होणार 
आहे. मा.रा य िनवडणूक आयोगाने द.८ डसबर २०१६ चे प ा वये मनपा 
ह तील मतदारांची मतदानाबाबत मो या माणावर जनजागृती हावी यासाठ  
महापािलकेने सव सार/ िस द  यं णांचा अवलंब क न जनजागृती करणेबाबत 
कळ वले आहे. तदनुसार महापािलकेने शहराम ये व ग ती या ठकाणी तसेच 
झोपडप ट म ये पथना ये सादर करणे, ले स व होड ग लावण,े म हला बचत 
गटां ारे मतदार जनजागृती करणे, महा व ालयीन व ा या या व ृ व पधा घेणे, 

कामगारांचे मेळावे घेणे, ये  नाग रक संघ व घरकुल वािसयांचे मेळावे घेणे, 

शहरातील गॅस  वतरका ारे मतदान करणेबाबतचे टकस वतर त करणे, मॅरेथॉन 
पधा व सायकल रॅली पधा आयो जत करणे, र ास टकस लावणे, रे डओ 

िमच , वृ प ,े सोशल िमड या, ऑड ओ हड ओ लप यां यामाफत चार करणे इ. 
उप म राबवून जनजागृती करणेबाबत मो या माणावर काय माचे आयोजन केले 
आहे. सदर काय मां या अनुषंगाने तातड या होणा-या खचासाठ  अंदाजे र. . 
८१,३६,५००/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख छ ीस हजार पाचशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०७/०३/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .१३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८०-२०१६-१७ 

अ वये भाग .५६ वैदुव ती मधील मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग 

लॉकची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .७,००,१६४/- (अ र  र. .सात लाख एकशे चौस  
फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४६,१२८/- 
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.  

  
वषय .१४)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२८-२०१६-१७ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव प रसरातील राडारोडा उचलणेची कामे करणेकामी 
मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .६,१६,२४६/- (अ र  र. .सहा लाख सोळा 
हजार दोनशे सोळा फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .५,०५,३२२/- 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.  

 
 वषय .१५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७२-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४४ अशोक िथएटर पंपर  येथे व वध अंतगत ग यांम ये पे ह ंग, 

लॉक दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. बालाजी क शन 
िन.र. .८,३८,९२०/- (अ र  र. .आठ लाख अडोतीस हजार नऊशे वीस फ ) पे ा 
२०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७१,१३६/- 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.  

 

वषय .१६)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६/२-२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ कर ता ीनगर व रहाटणी प रसरात टँकर ारे पाणी पुरवठा 
करणेकामी  मे. भैरवनाथ स लायस िन.र. .४,२१,०१७/- (अ र  र. .चार लाख 
एकवीस हजार सतरा फ ) पे ा ०२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .४,१२,५९७/- 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.  

 
वषय .१७)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/४-२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ कर ता वजयनगर प रसरात पाणी पुरवठा वषयक  करकोळ 
दु ती कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर िन.र. .७,००,७१७/- (अ र  र. .सात 
लाख सातशे सतरा फ ) पे ा ३३.३३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .४,६७,१६८/- 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.  

 
वषय .१८)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/९-२०१६-१७ अ वये 

ड भाग अंतगत वाकड उप वभागातील भाग .४८, ५४ ते ५७ हायमा टचे 
दु तीची कामे करणेकामी मे. पी एम के इले क स िन.र. .२,९६,५३५/- (अ र  
र. .दोन लाख शाह नव हजार पाचशे प तीस फ ) पे ा १६.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,४९,०८९/- 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 करण.े  

 
वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा व व वध े ीय कायालयासाठ  आव यक 

6x9 फुटाचे 50 नग व 2x3 फुटाचे 25 नग वट व रा वज खरेद  करण ेआव यक 
आहे. याकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा व व वध े ीय 
कायालयासाठ  आव यक 6x9 फुटाचे 50 नग व 2x3 फुटाचे 25 नग वट व रा वज 
दोर  गुटकासह त िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने मंुबई 
खाद  अ ड हलेज इंड ज असोिसएशन, मंुबई यांचेकडून खरेद  करणेकामी  
येणा-या र. .3,14,625/- अिधक पॅक ंग या करासह येणा-या य  खचास तसेच, 

सदरची र कम मंुबई खाद  अ ड हलेज इंड ज असोिसएशन, मंुबई यांना 
आगाऊ र कम अदा करणेस मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. 
या माणे, मंुबई खाद  आ ण हलेज इंड ज असोिसएशन, मंुबई यांचेकडून 
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र. .3,14,625/- अिधक पॅक ंग या करासह खरेद  करणेत आलेली अस याने तसेच 
सदरची र कम मंुबई खाद  आ ण हलेज इंड ज असोिसएशन यांना आगाऊ 
र कम अदा केली अस याने यास  काय र मा यता देणेबाबत वचार  करणे.  

 
वषय .२०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/3/-2016-17 

अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ म ये दळवीनगर  भागातील ख डे 
चेस हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या  

िन.र. .7,92,485/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार चारशे पं याअंशी फ ) 
पे ा -10.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१)  क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/२ २०१६-१७ भाग .६१ 

दापोड  पर सरातील उवर त र ते व टचस हाँटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ले सी क श स र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख 
प नास हजार फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-)८.५०% कमी दराने िनयमानुसार 
व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .२२)  मे.मानस एंटर ायजेस, का ज पुणे यांचे ा  एकुण दर र. .1,86,196/- हे 
अंदाजप क य र कमेचे तुलनेत 3.74 ट के ने कमी असुन बाजारभावा नुसार यो य 
आहेत. व साव क िनवडणूक 2017 कर ता तातड ने कामकाज करणे आव यक 
अस यामुळे मु य माह ती व तं ान अिधकार  यांनी दनांक 08/02/2017 चे 

वा वये वकृत क न मे मानस एंटर ायजेस यांना मातं व/9/का व/75/2017 

दनांक 09/02/2017 अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहे.  यानुषंगाने मे 

मानस एंटर ायजेस यांचे कडुन करारनामा न करता आव यक संगणक साह य 
ा  लघु म दर एकुण दर र. .1,86,196/- (अ र  र. . एक लाख शहाऐंशी हजार 

एकशे ए या णव फ ) म ये खरेद  क न कामकाज क न घेतले अस याने  
येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३)  मे. टेक 9 स ह सेस, िचंचवड यांचे ा  एकुण दर र. .1,91,700/- हे अंदाजप क य 
र कमेचे तुलनेत 1.69 ट केने कमी असुन बाजारभावा नुसार यो य आहेत व 
साव क िनवडणूक 2017 कर ता तातड ने कामकाज करणे आव यक अस यामुळे 
मु य माह ती व तं ान अिधकार  यांनी दनांक 06/02/2017 च े तावा वये 
वकृत क न मे. टेक 9 स हसेस यांना मातं व/9/का व/60/2017 रोजीचा पुरवठा 
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आदेश दे यात आलेले आहे. यानुषंगाने मे. टेक 9 स हसेस, िचंचवड यांचे कडुन 
करारनामा न करता 10 MBPS Dedicated Leased Line सु वधा सांगवी, िचखली व 
भोसर  येथील कायालयात ा  लघु म दर एकुण दर र. .1,91,700/- (अ र  र. . 
एक लाख ए या णव हजार सातशे फ ) म ये कामकाज क न घेतले अस याने 
येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/२३-२०१६-१७ मधील 

अ. .२३ अ वये भाग .३७ मधील लांडेवाड  झोपडप ट मधील अंतगत र ते 

हॉटमी स प दतीने डांबर करण कऱणेकामी मे. ीगणेश कं शन, मोशी 
िन.र. .१७,७३,८०९/- (अ र  र. .सतरा लाख याह र हजार आठशे नऊ फ ) 
पे ा १७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१४,७२,२६१/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .२५)  मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय 

प र ा फे ुवार  2017 थम स ा या बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  

करणेकामी कोटेशन नोट स .37/2016-17 अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर 

माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार  मे. रेखा इं जिनअ रंग व स 
यांचे एकूण 31 बाबींचे दर र. .60,505/- (अ र  र. . साठ हजार पाचशे पाच फ ) 
चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचेकडून 
करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६)  मनपाचे औ. .क  मोरवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा फे ुवार / माच 
2017 स ा या ा य क पर ेसाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स .38/2016-17 अ वये ऑनलाईन कोटेशन दर 
माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. रेखा इं जिनअ रंग व स 
यांचे एकूण 135 बाबींचे दर र. .1,41,635/- (अ र  र. .एक लाख ए केचाळ स 
हजार सहाशे प तीस फ ) चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.रेखा 
इं जिनअ रंग व स यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.   
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वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणुक २०१७ क रता मा.िनवडणूक 

अिधकार  व थायी सिमती हॉल साठ  आव यक LED TV Screen सा ह य 
खरेद कामी बाब .०१ (Led Tv Screen samsung (size 55”) सा ह य पुरवठा 
करणेकामी ऑनलाईन कोटेशन नो. .३६/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.झूम कॉ पुटस, पुणे-०४ यांच ेआव यक एलईड  ट ह  सा ह य खरेद  करणेकामी 
एकूण र. .१,९९,४००/- (अ र  र. . एक लाख न या णव हजार चारशे फ ) या 
रकमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.      

वषय .२८)  मनपा साव क िनवडणूक २०१७ कर ता कॅनन या उ पाद त कंपनीचे टोनर व ड -
िलंक कंपनीचे वीच सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सु. .७६/२०१६-१७ 
अ वये लघु म िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुणे) ा.िल.,पुणे-०४ यांच े
टोनर व वीच सा ह य खरेद कामी एकूण र. .८,०७,७५९/- (अ र  र. . आठ 
लाख सात हजार सातशे एकोणसाठ फ ) दर वकृत क न करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .२९)  मनपा साव क िनवडणूक २०१७ चे कामकाजाकर ता मतदार व मतदान क  

शोधणेकामी आव यक संगणक णाली (सॉ टवेअर) वकिसत करणेकामी 
ऑनलाईन ई.िन वदा सु. .८१/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार मे.मोनाच 

टे नॉलॉजीस (पुणे) ा.िल.यांचेकडून आव यक संगणक णाली(सॉ टवेअर) 
वकिसत करणेकामी एकूण र. .६,४८,०००/- (अ र  र. . सहा लाख अ ठेचाळ स 
हजार फ ) दर वकृत क न करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .३०)  मनपा साव क िनवडणुक २०१७ चे िनवडणुक कामकाजाकर ता नेमणुक केले या 
अिधकार  व कमचार  यांचेकर ता चहा, ना ा व भोजन पुर वणेकामी ई.िन वदा 
सुचना मांक.५९/२०१६-१७ अ वये मे.साई सेवा केटरस यांचे चहा, ना ा व भोजन 
यांचे लघु म दर एकूण र. .३९,२१,९७६/- ा  झालेले आहेत. परंतु मे.साई सेवा 
केटरस यांची  दुस-या एका करणात चौकशी चालू अस याने  यांना सदरचे काम 
न देता दतीय लघु म िन वदाकार मे.िशवसमथ एंटर ायजेस हे एल-१ चे दरात 
काम करणेस तयार अस याने यांना सदरचे काम  देणेत आलेले आहे. तर  मे. 
िशवसमथ एंटर ायजेस यांचेकडून  चहा, ना ा व भोजन पुर वणेकामी एकूण 
र. .३९,२१,९७६/- (अ र  र. . एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार नऊशे शहा र 
फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर 
र. .३९,४५,९८०/- पे ा ०.६०% ने कमी आहेत. उपरो  कामकाज साव क 
िनवडणुक २०१७ कर ता तातड चे अस याने सदरचे दर वकृत क न यांचेबरोबर 
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करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत  करणेत आले अस याने सदरचे 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/६४१/२०१७  
दनांक - ०३/०३/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


