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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/३२१/२०१६ 
दनांक – १९/०५/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २४/०५/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

२४/०५/२०१६ 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 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 – २२५ 
 

दनांक - २४/०५/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२४/०५/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
अ) दनांक १७/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२४) चा  

     सभावृतांत कायम करण.े  
वषय .१) ी.केशव द ा य थोरात राहणार िनगड  ४४ यांना कै. मधुकर पवळे 

उडडाणपुलाखालील जागा (वाहनतळ) ११ म हने कालावधीसाठ  मा. सहा.आयु  
भुिम आ ण जंदगी वभाग यांनी ठरवुन दले या ितमहा भाडे र. .५७,२४६/- 
नुसार ११ म ह याचे होणारे भाडे र. .६,२९,७०६/-, अनामत हणून ४ म ह याचे 

होणारे भाडे र. . २,२८,९९४/-, सेवाकर १५% र. .९४,४५६/-, व छ भारत सेस 

कर ०.५% र. . ३,१४९/- (शासन व मनपा वेळोवेळ  ठरवतील या करा 
यतीर ) एकूण र. . ९,५६,३०५/- (अ र  र. . नऊ लाख छप न हजार तीनशे 
पाच फ ) व िनयमानुसार होणारा िमळकतकर यितर  मनपा कोषागारात भ न 
घेऊन करारनामा क न ११ म हने कालावधीकर ता भाडयाने दे यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४८/५/२०१५-१६ अ वये भाग . ६२ 
फुगेवाड  सड वक ना याजवळ ल सीड  वक साठ  अबटमट वॉल बांधून लॅब टाकण े
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेअतुल आरएमसी िन.र. .४६,६८,५१६/- 
(अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडूस  हजार पाचशे सोठा फ ) पे ा २७.८६% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .३५,३६,२६१/- 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 कम अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

  ( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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  वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 53/5/2015-16 अ वय े भाग .3 

िचखली येथील सव ड  पी र ते वकसीत करण.े कामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) 
ा.िल.  िन.र. .1,11,99,230/-  (अ र  र. . एक कोट  अकरा लाख न या नव 

हजार दोनशे तीस फ ) पे ा  21.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .92,89,761/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा  अट  माणेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/7/2015-16 अ वये भाग .1 तळवडे 
येथे अंतगत र ते वकसीत करणेकामी म.ेएस.के. येवले आ ण कं िन.र. . 
1,86,73,571/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख याह र हजार पाचशे 
ए काह र फ ) पे ा  21.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
र. .1,54,70,120/- 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 
/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/13/2015-16 अ वये . .६४ मधील 

केसर नगर, रामनगर र ता BBM प दतीने वकिसत करणेकामी म.ेमोहनलाल 
मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .37,31,466/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकतीस हजार चारशे सहास  फ ) पे ा  21.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दरान े र. .30,95,251/- 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 / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .६) मा.आयु  सो यांचे द १७/१२/२०१५ चे मा य तावा वये न वन िन वदेचे 
कामकाजासाठ  लागणारा कालावधी ल ात घेता भाडेत वावर वाहन घेणेकामी 
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िन वदा या माहे ३०/९/२०१५ पासुन सु  करणेत आली आहे. चाल ुिन वदेची 
थममुदतवाढ द ३१/३/२०१६ रोजी संपत अस याने भाडेत वावर असले या टाटा 

सुमो/ त सम वाहनांना मुदतवाढ आदेश देणेस मा.आयु  सो यांनी मा यता 
दलेली आहे.  यानुसार सदर वाहनांना तीन म ह यांची मुदतवाढ देणेत यावी 
अथवा न वन िन वदा कामकाज पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस मा यता ावी.  
याअनुषंगाने म.ेसाईकृपा ा सपोट यांना िन वदेतील मंजुर दर र. . १३००/- ित 

वाहन ित दन ८० क.मी साठ  एकूण १० वाहने तीन म हन े अथवा न वन 
िन वदा कामकाज पूण होईपयत मुदतवाढ देणेकामी एकूण र. .१०,००,०००/- खच 
अपे त आहे. यानुसार येणा-या य  खचास मा यता घेणे आव यक आहे. 
सबब न वन िन वदा कामकाज चालु आहे परंतु थम िन वदा िस दत एकच 

िन वदाधारक आलेने मुदतवाढ देणेसाठ  ताव देणेत आला आहे.  रा य 

काय मात अडथळा येऊ नये हणून िन वदा . ०७/२०१४-१५ अ वये 
िन वदेतील लघु म िन वदाकार म.े साईकृपा ा सपोट यांचेकडून मनपाचे वै कय 

वभागाअंतगत रा ीय काय मासाठ  १० वाहने वाढ व (मुदतवाढ) ३ म हन ेअथवा 
न वन िन वदा कामकाज पुण होईपयत भाडेत वावर घेणेत येणार अस यान ेयेणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े        

वषय .७)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .12/2015-16 अ वये अ, ब व 
फ े ीय कायालयातील उदयानासाठ  पोयटामाती पुर वणे व पसर वणे िन वदा 
र कम पये 28,44,450/- (अ र  र. . अ ठवीस लाख च वेचाळ स हजार चारशे 
प नास फ ) मे. यांका इं टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य दरापे ा 
( ित घन मीटर 651.55 ) सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या  य  खचास मा यता 

देणे बाबतचा वचार करण.े   
( द.२४/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 

वषय .८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१८.०४.२०१६ ते द.२४.०४.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/७१/२०१६ द.११.०५.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२५.०४.२०१६ ते द.०१.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/७२/२०१६ द.११.०५.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय .१०) अकाऊंटंट जनरल (ऑ डट) महारा , नागपुर यांनी द. २६/२/२०१६ रोजी 
‘बायोमे डकल वे ट मॅनेजमट’ ची पाहणी करणेक रता मनपा णालयांना भेट 
दली आहे. या भेट दर यानचे िन र णांतगत आढळले या ुट बाबत यांनी 
इन पे शन रपोट सादर केला आहे. या अहवालात . ६ म ये नमुद केले माणे 
बायोमे डकल वे ट हाताळणारे अिधकार  / कमचा-यांचे संसगज य आजारापासुन 
बचाव करणेसाठ  लसीकरण करणेसाठ  सुचना द या आहेत. या अनुषंगाने   
मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी द.३०/०३/२०१६ चे वभागाचे आढावा 
बैठक त सव णालय मुखांबरोबर चचा क न व बायोमे डकल वे ट हाताळणारे 
अिधकार  व कमचार  सं येची पाहणी घेऊन एका अिधकार  / कमचा-यास ३ 
डोसची आव यकता ल ात घेऊन Inj. Hepatitis B (Adult dose) 1000 vials खरेद  

ता वत करणेचे आदेश दले आहेत. पंपर  िचंचवड मनपा या वेबसाईटवर वर ल 
औषधां या खरेद बाबत कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. यानुसार  
मे. संजय मे डकल अँ ड जनरल टोअस, पंपर  यांचेकडुन Inj. Hepatitis B (Adult 

dose) 1 Amp चा र. . ४५.८० असा लघु म दर ा  झाला आहे. यानुसार १००० 
हाय ससाठ  र. .४५,८००/- इतका खच यणेार असुन सदरचा खच ‘औषधेखरेद ’ 

लेखािशषातुन भाग वणे श य आहे. उपरो  माणे बायोमे डकल वे ट हाताळणारे 
अिधकार /कमचा-यांचे संसगज य आजारापासुन बचाव करणेसाठ  लसीकरण 
करणेकामी Inj. Hepatitis B (Adult dose) खरेद साठ  कोटेशन नोट स .२९-/ 
२०१६-१७ नुसार माग वणेत आले या दरप कातील ा  लघु म दर कोटेशनधारक 
मे. संजय मे डकल अँ ड जनरल टोअस, पंपर  यांचेकडुन Inj. Hepatitis B (Adult 

dose) –1000 Amp, दर 45.80 (सव करास हत) करारनामा न करता खरेद  करणेस 
व यासाठ  येणा-या एकुण र. .४५,८००/- खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सहकायाने पंपर  िचंचवड प कार संघाने अ खल 
भारतीय मराठ  प कार प रषदेचे ४० वे अिधवेशन द.०६/०६/२०१५ ते 
द.०७/०६/२०१५ रोजी दोन दवस अंकुशराव लांडगे नाटयगृह,  भोसर  या ठकाणी 
आयो जत केल ेहोते. या अंतगत नाटयगृहाचे दोन दवसांचे भाडे, हॅलोजन, हड ओ 
शुट ंग, कॉडलेस माईक, टॉल, ह.आय.पी म चाजस, मा यवरांसाठ  िनवास 
इ याद . यव था कर ता र. .१,००,७३०/- (अ र  र. .एक लाख सातशे तीस 
फ ) इतका खच आला अस यान ेथेट प दतीने झाले या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२) मनपाचे शासन व लेखा वभागांकड ल ंटर / झेरॉ स मशीनसाठ  लागणारे  
फ सींग असबली  व टोनर सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.४२/२०१५-१६ अ वय े बंद पाक टात कोटेशन दर माग वणेत आले होते. 
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यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे एकूण तीन बाबींसाठ  एकूण र. .१,४५,४५०/- असे 
एकूण (बाब .१ ते ३) २१ नग सा ह याचे लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा 
खच हा अंदाजप क य र कम ेपे ा ४.१८% ने कमी आहे. मे.एस.बी.इले ॉिन स 
यांचेकडून आव यक फ सींग असबली  व टोनर खरेद कामी एकूण 
र. .१,४५,४५०/- वकृत दराचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े           

वषय .१३)  मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .2/2016-17 मधील सन 2016-17 

या वषाम य े मनपाचे वृ संवधन वभागासाठ  मोठ  रोपे खरेद  करणकेामी  

मे.स द छा क शन िन वदा र कम पये 60,00,000/- (अ र  र. .साठ लाख 
फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा - 2.10 ट के ने कमी ह  
सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी 6 म हने कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणे 
बाबतचा वचार करण.े  

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५९/०३/२०१५-१६. दळवीनगर भाग 
.२१ भाजी मंडई बांधणकेामी म.ेसाईदुगा कं शन िन.र. .१४,००,११७/- 

(अ र  र. .चौदा लाख एकशे सतरा पये फ )  पे ा २६.०२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१०,८७,५९७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ४७/०९/२०१५-१६. भाग . 53 वाकड 
गावठाणातील मनपा या शाळेतील जुन े व छतागृह पाडुन न वन व छतागृह 
बांधणे व थाप य वषयक काम े करणेकामी म.े पांडुरंग एंटर ायझेस िन. 
र. .१४,००,५३०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे तीस पये फ )  पे ा ३५.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .९,५५,८६२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४७/०३/२०१५-१६. भाग . 21 

दळवीनगर मधील पांढरकर चाळ येथील ना यावर ल सी.ड  वक वाढ वणेकामी म.े 
एस.बी.सवाई िन.र. .१४,००,५०९/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे नऊ पये फ ) 
पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१०,२९,३७४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१७) मनपाचे आरो य वभागास आव यक मॉ कटो किलंग िस टम मशीन गतवष 

खरेद  केले या ई.िन.स.ु .३१/२०१५-१६ मधील लघु म िन वधारक म.ेइं िनल 

टे नोलॉजीस यांचेकडून मंजूर लघु म दर र. .२,१०,५४२/- .नग माण ेएकूण २ 
नग मॉ कटो किलंग िस टम मशीन एक वष देखभाल दु तीसह खरेद करणेस 
एकूण दर र.  ४,२१,०८४/- वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपाचे डा बोिधनी व ालयाक रता 
आव यक फिनचर सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन  िन वदा नो टस ं  ४४/२०१५-
१६ िस द करणेत आली होती. ा  िन वदेमधील  १) म.ेरेखा इं जिन रंग व स 
िचंचवड यांचे बाब ं  १, २ व ४ क रता र.  ४८,४६१/- २) मे.पी.शेषा  अँ ड कं. 
पंपर  यांचे बाब ं  ३,५,६ व ७ र. .१,७८,५३०/- असे एकुण ७ बाबी क रता 
यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण 

र. .२,२६,९९१/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .१९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
५७ अ वये भाग .२२ येथील वेताळनगर झोपडप ट त पे हंग लॉक बस वण.े 
कामी म.ेएम.बी.कं शन िन.र.   ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा २५.२५ %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .६,९७,६५३/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२०) मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .७/४-२०१५-१६ अ वये 
ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागा अंतगत व वध काय माक रता ता पुर या 
व पाची वनी ेपण, िसिसट ह , जनरेटर व काश यव था करणेकामी म.ेमोरया 
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मंडप काप रेशन िन.र. .७,००,२५७/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे स ाव न 

फ ) पे ा -०७.५०% कमी या िन वदा मंजूर दराने ठेकेदारांकडून र. . 
६,४७,७३८/- 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 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा घेतला 
असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण े

वषय .२१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-८/२०१५-१६ 
अ वये भाग . ५४ पंपळे िनलख मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी म.ेएस.एम.मते िन.र.  ८,४०,३१८/- (अ र  र. . 
आठ लाख चाळ स हजार ितनशे अठरा फ ) पे ा -४१.९९% कमी, या मंजूर दराने 
र.  ४,८७,४६८/- 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 
करारनामा क न घेणेत आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-७१/२०१५-१६ 
अ वये भाग .५४ वशालनगर पपंळे िनलख प रसरातील टॉम ्  वॉटर चबस व 
इतर थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१५-१६) म.ेएस.एम.मते 
िन.र.  ८,४०,३१५/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार ितनशे पंधरा फ ) 
पे ा -४४.६०% कमी, या मंजूर दराने र.  ४,६५,५३५/- 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 करारनामा क न घणेेत आलेला असुन, कामाचे 
आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करण.े 

वषय .२३) मनपा या ड े य कायालय भूिम आ ण जंदगी वभागाकड ल िन.नो. .१-/२०१६-
१७ अ वये पंपर  भाजी मंडई येथील आ. . १३३ जागा पे अँ ड पाक प दतीने 
िन वदा अट  व मनपा दरानुसार ०१ वष कालावधीसाठ  वाहनतळासाठ  भा याने 
देणे कामी (सन २०१६-२०१७) मे. साई सेवा इंटर ायजेस ी. सुरेश नामदेव ढवळे 
रा. उ मनगर, पंपर , पुण-े१८ िन.र.  ९,६८,२७२/- (अ र  र.  नऊ लाख अडुस  
हजार दोनश ेबाह र फ ) पे ा - ४४.४५% जा त, या ठेकेदाराकडून मंजूर दराने 
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र.  १३,९८,६६९/- पयत काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे काम करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणसे मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 

वषय .२४) मनपाचे मा हती व जनसंपक वभागाकर ता शॉल खरेद कामी कोटेशन नोट स 

सु. .४/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म कोटेशनधारक म.े टार फॅ ी स यांचेकडून 
५०० नग शॉल एकुण र. .१,१२,५००/-म ये खरेद  कामी ा  लघु म दर वकृत 
क न यां याबरोबर व हत नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेकामी व येणा-या य  खचास मंजूर  देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२५) मनपाचे सावजिनक वाचनालयाक रता आव यक फिनचर सा ह य खरेद कामी 
ऑनलाईन िन वदा नो टस ं  ०४/२०१६-१७ िस द करणेत आली होती. ा  
िन वदेमधील  १) मे.एम.पी.एल इं जिन रंग िचंचवड यांचे बाब ं  १ क रता र. . 
३,६७,७००/- २) मे.पी.शेषा  अँ ड कं. पंपर  यांचे बाब ं  २ क रता र. . 
१,५५,७७०/- असे एकुण २ बाबी क रता यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. .५,२३,४७०/- खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े     

वषय .२६) मनपाचे व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल आव यक युपीएस बॅट-या 
सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा स.ु .४७/२०१५-१६ अ वये िस द 
क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन  

िन वदाधारकांकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.पॉवरटेक िस ट म, पंपर -१७ यांचेयुपीएस बॅट-या(Exide Make)बाब .१ व २ 
(12Volts/7AH Ups Battery-१५० नग व  12Volts/100AH Ups Battery-५० नग) 
एकूण-२०० नगसा ह यासाठ  र. .५,९६,७००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. 
मनपाचे व वध वभागांकर ता ए ससाईड कं.चे युपीएस बॅट-या खरेद  करणे 
आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३.२१%ने कमी आहे. 
सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागांतगत नाले साफसफाई 
करणे कामाची िन वदा नोट स  ३/२०१६-२०१७ अ वय,े क े ीय काय े ातील 
नाले खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न 
मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी मे.  जनसेवा वयंरोजगार सेवा 
सह. सं था यांना िन वदा र कम .४,८१,४७६/-  (अ र  र. .चार लाख ए याऐंशी 
हजार चारश ेशहा र फ )  यांनी िन वदा रकमे या ३७.००% लघु म ा  कमी दरान े
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कामाचा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणसे व  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागांतगत पावसाळ  गटस 
चबस ॉम वॉटर साफसफाई करणे कामाची िन वदा नोट स  ४/२०१६-२०१७ 
अ वये क े ीय काय े ातील पावसाळ  गटस चबस खरडून साफ करण े व यातून 

िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न 

देणकेामी मे. अ णासाहेब मगर वयंरोज.सेवा सह.सं था मया. यांना  िन वदा र कम 
. ४,३८,८४०/- (अ र  चार लाख अडोतीस हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा 

४४.१७% लघु म दरान ेर. . २,४५,०००/- पयत यां याशी कामाचा करारनामा करणे, 
कामाचा आदेश देणसे व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२९) 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 माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े द.१६/०१/२०१६ ते द.११/०४/२०१६ चे 
दर यानमनपा या व वध वभागाकड ल आदेशानुसार कामकाजाचे, े सभेचे, डा 
पधाचे, घरकुल सोडतीचे व व वध कामाचे भूिमपूजन व उ ाटनचे वेगवेगळया 

काय माचे, िनवड येचे, अनिधकृत बांधकाम वरोधी कारवाईचे, भारत व छता 
अिभयानांतगत होणा-या काय मांची हड ओ शुट ंग कर यात आलेली आहे. 
हड ओ शुट ंगचे काम म.े दशन डजीटल हड ओ ाफ , नवी सांगवी, पुण-े२७ 

यां याकडून क न घे यात आलेले आहे. याकर ता  र. . १,८७,७००/- इतका खच 
आला असून यास  काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                                   
     नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

             पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/३२१/२०१६  
दनांक - १९/०५/२०१६ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


