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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०४/२०१६ 
दनांक – २२/०१/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २७/०१/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक २७/०१/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                                                               
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – २०६ 
 

दनांक - २७/०१/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २७/०१/२०१६ 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 १९/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०५)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस 
देणेकामी िस द केले या ई-िन वदा .८/२०१५-१६ मधील ा  मह म 
िन वदाधारक मे. वािलट  केटरस यांना यांचे मह म मािसक दर र. . 
१,८८,८८८/- या दराने पाच वष कालावधीसाठ  वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न 
व पॅ  चाल वणेस देणेकामी मा यता, तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेकामी ित दन 
ित ण र. .९०/- या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता तसेच सदरचा 

खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे 
TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ 
कामगार ८ म हने कालावधीसाठ  पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत ई-
िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना 
कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन 
िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले आहे. 
याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . ९५,८१,२६८/- + सेवाशु क 
र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत आहे. िन वदा सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा 
करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क रकमेवर पा ता हा 
िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  ५ 
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िन वदाधारक पा  असुन मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ४३.८३% कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व 
एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी दराने िन वदा सादर केली आहे.सदरचे 
लघु म दराने मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. 
चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणे या कामासाठ  उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणेकामी ८ म हने कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे 
आदेश देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालये, डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ 
ाथिमक शाळांची व छता करणेकामाची मा  यिमक िश ण वभागामाफत     

ई-िन वदा िस द क न पा  िन वदाधारकांची खाली नमुद केले माणे नेमणुक 
कर यात आली आहे. 

अ. . भागाचे नाव(जुने) नेम यात आले या 
एज सीचे नाव 

मा. थायी सिमती 
ठराव मांक व 

दनांक 

कामाचा मािसक 
दर/ खच र. . कामाची मुदत 

१ अ मे.बी.एस.ए.काप रेशन िल. ४२६४, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

२ ब मे.बी.एस.ए.काप रेशन िल. ४२६६, द.९/१०/२०१३ ४,४८,७१५/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

३ क मे.ड .एम.एंटर ायझेस ४२६७, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

४ ड 
मे.युिनक डे टा फोस 
िस यु रट  ा.िल. ४३७८, द.१७/१०/२०१३ ४,६४,२५९/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

 उपरो  नमुद केले माणे सदर ठेकेदारांची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपली 
आहे. उपरो  मा. थायी सिमती ठराव, करारनामा तसेच कामाचे आदेश यानुसार 
संबंधीतांना मा. आयु  तसेच मा. थायी सिमतीचे मंजूर ने पुढ ल १ वषाकर ता 
मुदतवाढ देता येईल अशी मा यता ा  आहे. यानुसार सदरचे ठेकेदारांचे कामास 
दनांक ०१/१२/२०१४ पासून पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, याकामी 
यांचेशी करारनामा करणेस व कमान वेतन दराम ये शासनाकडून होणा-या 

वाढ नुसार येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत वषयप  सादर केले 
होते. तथा प मा. थायी सिमती ठराव मांक ११५८४, द.२/६/२०१५ नुसार सदर 
ठेकेदारांना द.१/१२/२०१४ ते द.३१/८/२०१५ पयतची मुदतवाढ दे यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता दली आहे. मा.आयु  साहेबांनी 
द.२४/८/२०१५ चे तावा वये सदर कामाची न वन िन वदेची कायवाह  अंितम 
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ट यात अस याने सदर ठेकेदारांना द.१/९/२०१५ ते द.३०/९/२०१५ पयत 
मुदतवाढ स मा यता दली असुन यानुसार सदर ठेकेदारांना १ म हना मुदतवाढ 
कामाचे आदेश दे यात असलेने याचे अवलोकन करणे.  

( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/६/२०१५-१६ अ वये, 
कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६४ 
मधील गुलाबनगर प रसरातील जु या व खराब झाले या जल:िन सारण  
निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.SANKALPA CONSTRUCTION िन.र. . 
२९,९९,८१४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे चौदा) पे ा 
३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,४१,५५२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/११/१५-१६ 
अ वये, . .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी. र ते 
वकसीत करणेकामी M/S. Nanekar and Associates (िन.र. .९३,३६,८९६/- 
(अ र  र. . या णव लाख छ ीस हजार आठशे शहा णव) पे ा ३५.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,७५,३७४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून 

र ता खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर 

सेवावा ह या नाग रकां या सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना यांचेकड ल भूिमगत 

सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी महापािलकेमाफत दे यात येते. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत 

कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल 
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करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर िन त 

केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत 

दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात 
येतो. स थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे 
सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अिधभार सरासर  र. .३०००/- ती मी. दरा माणे 
आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, शासक य/िनमशास कय 
सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या 
सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  
परवानगी दे यात येत आहेत. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व 
यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त 

वाहतूक साठ  मनपास रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची 
दु ती तातड ने करावी लागते. यासाठ  महापािलकेकडून भुिमगत सेवावा ह या 
टाकणा-या सं थकडून र ता दु तीचा चिलत दरानुसार येणारा खच आगाऊ 
व पात वसूल कर यात येतो. 

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत  भुिमगत केबल 

टाकणेसाठ  मा.आयु  यां याकड ल द.१०/०२/२०१५ च ेमा य तावानुसार व आदेश 
. थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती 

रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) या माणे 
सवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. द. 
१४/०९/२०१५ व द.१६/१०/२०१५ या प ां वये  म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  
महापािलका ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत भुिमगत केबल 
टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास वनाशु क परवानगी देणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस िल.व भारत संचार िनगम िल.यांचेकड ल मागणीः- 

तसेच, महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते दु तीच ेदर कमी क न पुणे 

महानगरपािलकेकड ल सदर कामासाठ या दरा माणे शु क आका न र ता खोदाईस 

परवानगी  िमळणेबाबत महारा  नॅचरल गॅस  िल. यांनी यांचेकड ल द. २०/०७/२०१५ 

व द.०६/१०/२०१५ या प ां वये वनंती केलेली आहे. याच माणे भारत संचार िनगम 

िल. यांनी यांचेकड ल द. ०१/०७/२०१५ व द.१९/११/२०१५ या प ां वये र ते खोदाईस 

परवानगीसाठ  महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या 
दरातील सवलतीनुसार र ते खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत तसेच महानगर 
पािलके या वकास कामातील र ता सुधारणांमुळे पुव  टाकले या केबल तुट यामुळे 

सदर केबल दु तीसाठ  वनाशु क र ता खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत वनंती 
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केलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील सव मु य व अतंगत 
र यांवर ल उप कर व ुत वा ह यां ारे महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी 
मया. यांचे माफत शहरातील नाग रकांना व ुत पुरवठा केला जातो. शहर 
स दय करण व अपघात टाळ या या ीने सदर उप कर व ुत वा ह या भुिमगत 
करणे आव यक आहे. महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत 
बहुतांश मु य र यांवर ल सदर उप कर व ुत वा ह या भुिमगत कर यात 
आले या असून उवर त ठकाणांचे कामकाज करणे बाक  आहे. तसेच, घरगुती 
वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या 
माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ   नैसिगक वायूचा वापर 

कर याचा क  शासनाने मह वाकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. याच माणे, 
शहर  भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. िसलडर 
ािमण भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ  क  

शासनाने िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा 
सुर ीत व व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने 
शहरातील नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या 
नैसिगक वायूचे ( सी.एन.जी.) भुिमगत पाईपलाईन टाक याचे व पुरवठा कर याचे 
कामकाज महारा  नॅचरल गॅस िल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच शहरातील 
नाग रकांसाठ  आव यक असलेले दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व 
मण वनी तसेच इंटरनेटची सु वधा क  शासनाचा उप म असलेली भारत संचार 

िनगम िल. यासं थेमाफत  पुर वली जाते. तसेच, संर ण वभागासार या अती 
मह वा या वभागासाठ  देखील सदर सं थेमाफत सु वधा पुर वली जाते. वर ल 
तीनह  सं थ या याच माणे क  शासन, रा य शासन यां या व यां या अंगीकृत 
सं था तसेच इतर िनमशास कय सं थ या भुिमगत सेवावा ह या शहरातील 
नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 
असणे आव यक वाटते. यासाठ  सदर तीनह  सं थ या भुिमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ  यांना आव यक असणा-या र ता खोदाई परवानगीसाठ  
महापािलकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत देणे आव यक वाटते.  क  
शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना 
पुणे महानगरपािलका ह त भूिमगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य र ते 
खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस व एम.एस.ई.ड .सी.एल 
(एम.एस.ई.बी.) यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क यांचेकड ल 
कायालयीन प रप क . पथ १९९३, द.१०/०७/२०१५ अ वये आकार यात येत 
आहेत. स थतीत, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  सव शास कय / िनमशास कय व खाजगी सं थांकडून चिलत दरानुसार 
शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेत येत आहे. तथा प, वर ल माणे नमुद 

केलेनुसार सव शास कय/िनमशास कय सं थ या सेवा वा ह या शहरातील 

नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने व यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 
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आव यक अस याने, पुणे महानगरपािलके या वर ल माणे धोरणानुसार, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, महारा  नॅचरल गॅस 

िल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, िनमशास कय सं था यांना भूिमगत सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच े चिलत र ते खोदाई दु ती शु काम ये 

चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न घेता ) व महारा  रा य व ुत  
वतरण कंपनी मया. यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न 
र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा 
वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने होणे आव यक अस याने, सदर 

शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  

वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल माणे 

शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतच े धोरण िन त करणेसाठ  मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. पुणे महानगरपािलके या वर ल 

माणे धोरणानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  

शासन, महारा  नॅचरल गॅस िल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना भूिमगत 

सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच ेवेळोवेळ  वापरात असले या चिलत 

र ते खोदाई दु ती शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न 
घेता ) व महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना र. . २३५०/- या दराने 

र ते खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर 

शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने 

होणे आव यक अस याने, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या 
सेवा वा ह या दु तीसाठ  वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या 
दु तीसाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण 

िन त करणेसाठ या तावास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/11/ 

2015-2016 साठ  . .३९ म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलाम ये उ रेस 
े क गॅलर  बांधणेकामी मे.बालाजी क शन कमल आर मेघानी 

(िन.र. .८३,९७,७५१/- अ र  र. . यांऐंशी लाख स या णव हजार सातशे 
ए काव न फ ) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५१,१४,२३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .८) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे वचगेअस आ ण 

पेअस सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना . 16/7/2015-16 अ वये, ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. सुरज 

वचगेअर यांचे दरप कातील बाब . 1,4,7,8 या सा ह याचे दर र.  17,59,700/-, 

मे. पायोिनयर से स यांचे बाब . 5,6,10 या सा ह याचे दर र. . 8,23,000/- , मे. 
श  फ सस यांचे बाब . 2 चे दर र. . 2,31,000/- व मे. धूपर दस यांचे बाब 
. 3 या सा ह याचे दर र. . 9,30,000/-असे एकूण र. . 37,43,700/- चे दर 
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .९) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील लॉ  उपकरणाचा वापर क न 

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

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

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

मुदतवाढ देणेकामी व येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे लॅ प सा ह य 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना .16/4/2015-16 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसएटस 

यांचे दरप कातील बाब .1,4,6,7,8,9,11,14,15 या सा ह याचे दर र.  

14,08,677=50, मे. धूपर दस यांचे बाब . 12 या सा ह याचे दर र. . 42,900/-  

मे. कौ तुभ इले क स यांचे बाब .3,5,10,17 चे दर र. .12,86,300/- व मे. 
पायोिनयर से स यांचे बाब .13 या सा ह याचे दर र. .3,900/-असे एकूण र. . 
27,41,777=50 चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .११) सन २०१६-२०१७ या सरकार  वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र 
बाबींची फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे िन त कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/२७/२०१५-१६ मधील 

अ. .०२ अ वये, शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील 
क पाम ये बांधकाम पुण झालेले परंतू ताबा न दे यात आले या इमारतींम ये 

समाजकंटकांमाफत तोडफोड कर यात आले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व 
जलःिन सारण वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.े ीकृपा ए टर ायजेस 
(िन.र. .४२,०१,६२८/- अ र  र कम .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
अ ठावीस) पे ा १०.८०% जा त (०.५% कमी सुधा रत) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४३,८९,६५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/28/4/13-14 अ वये ड 
भाग काय े ातील उ डाणपुल व अंडरपास व पुलाची वाहतूक सुधारणा कामे 

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

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३५,५६३/- तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१४)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/७६-२०१४-१५ 
अ वये भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल 
ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे. मे. ट ड 

जे इ ा चर, िन.र.  ९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस  फ ) पे ा -४९.०५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
४,६३,८३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 



 10

कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक २७/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१५) मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१६-१७ या वषाकर ता 
आव यक िमळकतकर बले छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन सु . ३३/२०१५-
१६  अ वये लघु म िन वदाकार मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे नोट स छपाई 
ती नग र. . ०.७९/- या माणे ९,००,००० नगासाठ  एकुण ७,११,०००/- (अ र  

र. . सात लाख अकरा हजार फ ) खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल 

आव यक नोटा मोजणी मशीन सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई-िन वदा 
.२३/२०१५-१६ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार दोनदा अंितम मुदतवाढ देऊनह  ऑनलाईन एकच दरप क ा  झालेले 

आहे. ा  दरप काम ये मे. रयल ुप, पुणे यांच े नोटा मोजणी मशीन ित नग 
र. .७४५०/- असे एकूण १७ नग (बाब .१) सा ह यासाठ  र. .१,२६,६५०/- 
लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाच े व वध वभागांकर ता रयल मेक कं. नोटा 
मोजणी मशीन खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे 

पे ा ६.८७ % ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .3/15/2015-16   मधील अ. . 1 

अ वये  (25201) फ े ीय कायालय काय े ातील शासक य इमारत, जकात 
नाके, दवाखाने इ. ठकाण या जिन  संचाचे (जनरेटरचे) वा षक देखभाल 
दु तीचे कामे करण े (15-16) कामी मे. ेया इले क स (िन.र. .3,69,945  

(अ र  र. .तीन लाख एकोणस र हजार नऊशे पंचेचाळ स) पे ा 25.26 %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 3/10/2015-16   मधील अ. . 

1अ वये (25207) फ े ीय कायालय काय े ातील मधील शासक य इमारत 
जकात नाके, दवाखाने इ. ठकाण या वातानुकूलन यं णेचे वा षक देखभाल 
दु तीचे कामे करणेकामी (15-16) मे. ेया इले क स िन.र. . 279610  ( 

अ र  र. . दोन लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे दहा ) पे ा 27.90 %  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .१९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 3/4/2015-16   मधील अ. . 1 

अ वये (25203) फ े ीय कायालय काय े ातील शासक य इमारत जकात 
नाके, दवाखाने इ. ठकाण या EPABX यं णेचे वा षक देखभाल दु तीचे कामे 
करणेकामी (15-16) मे. ेया इले क स िन.र. . 1,80,629/- ( अ र  र. . एक 
लाख ऐंशी हजार सहाशे एकोणतीस) पे ा 16.80 %  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 1/37/2015-16   मधील अ. . 

1अ वये (25210) फ े ीय कायालय अंतगत भाग .१ तळवडे पीनगर मधील 
आव यक ठकाण या दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे, 
आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणकेामी 
(15-16) मे.पी ह आरएस  इले कल अँड इं जिनअर ंग िन.र. . 4,22,419/-     
 (अ र  र. .चार लाख बावीस हजार चारशे एकोणीस) पे ा 45.77% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 1/27/2015-16   मधील अ. . 

1अ वये (25307) फ े ीय कायालय अंतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी 
मधील आव यक ठकाण या दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त 
करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे 
करणेकामी (15-16) मे. पी ह आरएस इले कल ॲ ड इं जिनअर ंग 
िन.र. . 4,22,419/-   ( अ र  र. .चार लाख बावीस हजार चारशे एकोणीस) पे ा 
45.77%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयातील छ पती िशवाजी 

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

िचंचवड यांचे ४ एम.एम जाड च ेवुलन कारपेट (मॅट) खरेद कामी र. . ७२,०००/- 
व मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  यांच े२ एम.एम जाड च ेपी. ह .सी कारपेट(मॅट) 
खरेद कामी र. .२०,५२०/- ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा -या 
खचास एकुण र.  .र. .९२,५२०/- खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२३) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ 
म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन  टाफनस (जी.एन.एम.) हे 
पद भरणेस व सदर पदाला अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक 
तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदासाठ  Walk in interview  
ने भरणेस मा यता िमळणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .४८ अ वये, भाग .८ येथील व ानगर झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक कामाची देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
 पे ा ३७.६० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,८२,३८९/- 
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 करणे.    

 
वषय .२५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .६६ अ वये भाग .२५ मधील आंनदनगर झोपडप ट त संडास लॉक 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा २ % कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .९,१४,६४९/- 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 करणे.    

 
वषय .२६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .५५ अ वये, भाग .२५ मधील आनंदनगर येथे साईबाबानगर 
झोपडप ट त संडास लॉकची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
पंधरा फ ) पे ा १.५० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .९,१९,३१५/- 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 करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .४५ अ वये, नागसेन नगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ६ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजुंर दराने र. .८,७७,३१६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .१० अ वये, भाग .५६ मधील राजीव गांधीनगर झोपडप ट मधील 
थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अिनकेत ए टर ायजेस 

(िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा 
फ ) पे ा ७.०२ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,६७,७९६/- 
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 करणे.  

 
वषय .२९)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/२३-२०१४-

१५ मधील अ. .17 अ वये वॉड .३५ भोसर  गावठाण येथे धावडे व ती, 
गु द  कॉलनी व सयाजी ठाकूर माग येथे न वन पे ह ंग लाँक बस वणे कामी 
मे. बरखा एंटर ायजेस (िन वदा र कम . ७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
सात हजार दोनशे ऐंशी फ ) पे ा १८.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.     

 
वषय .३०) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/२३-२०१४-

१५ मधील अ. .१२ अ वये, वॉड .३५ धावडे व ती येथे सोपान धावडे माग व 
शंकर धावडे माग येथे न वन पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे. बरखा एंटर ायजेस 
(िन वदा र कम .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी 
फ ) पे ा १९.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१)  पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मंुबई-पुणे र याची हॅर स ज दापोड  ते िनगड  
जकात ना यापयत देखभाल व िनगा राखणेसाठ  िन वदा  ८/२००८-०९ अ वये 
मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांना जा हरातीचे ह काचे बद यात दे याच ेमा. थायी 
सिमती सभा ठराव .६७२७ द. १८/११/२००८ अ वये मा यता िमळाली आहे. 
सदर कामाचा म.े बी. ह .जी. इं डया िल., यां याशी रतसर करारनामा कर यात 
आलंला आहे. सदर कामाची मुदत ५ वष आहे. मे. बी. ह .जी. इं डया िल. यांना द. 

१३/१२/२०११ पासुन वषयां कत काम दे यातआले आहे. सदर कामाची मुदत द. 

१२/१२/२०१५ रोजी संपु ात आली आहे. करारना यानुसार मे. बी. ह .जी. इं डया िल. यांना 
जा हराती या ह का या बद यात ५ वषात एकूण र. . ९० लाख मनपा कोषागारात जमा 
करणेची तरतुद आहे. याच तपिशल खालील माणे आहे. 
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वष जमा करावयाची र कम जमा कर याचा कालावाधी 
वष १ १० लाख कामाचा आदेश झा यावर 
वष २ १५ लाख कामाचा आदेशानंतर ३६५ दवस 

वष ३ २० लाख कामाचा आदेशानंतर ७३० दवस 

वष ४ २० लाख कामाचा आदेशानंतर १०९५ दवस 

वष ५ २५ लाख कामाचा आदेशानंतर १४६० दवस 

एकूण ९० लाख  

          मे.बी. ह .जी.इं डया यांचा िन वदा कालावधी द.१२/१२/२०१५ रोजी संपु ात 
येत अस याने मा.आयु  यांनी द. ०९/०६/२०१५ रोजी झाले या बैठक त उ ान, 
आरो य, थाप य व व ुत तसेच आकाशिच ह परवाना वभागास दापोड  ते िनगड  
र यासाठ  येक वभागाने वतं पणे िन वदा काढणेच े आदेश दले होते.  
सदरबाबत द. १९/१२/२०१५ रोजी झाले या बैठक त मा. आयु  यांनी येक 
वभागाकड ल िन वदा कामाचा आढावा घेतला असता आकाशिच ह परवाना वभाग 
व उ ान वभागाने िन वदा िस  के याचे व यासाठ  साधारणत: ३ म हने 
कालावधी लागेल असे नमूद केले आहे. तसेच उ ान वभागाने द. १४/१२/२०१५ 
चे प ा वये मे. बी. ह .जी. इं डया यांना सुमारे ३ म हने मुदतवाढ ावी अशी 
िशफारस केली आहे. मा.आरो य अिधकार  यांनी यांचेकड ल प  द. 
३०/१२/२०१५ अ वये सदर कामास द. ३१/०३/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणेस 
िशफारस केली आहे. वर ल माणे आरो य वभाग, उ ान वभाग यांचे दापोड  
िनगड  र याचे दैनं दन देखभाल व िनगा राखणेचे काम सुरळ तपणे सु  
राह यासाठ  म.ेबी. ह .जी. इं डया यांना  द. ३१/३/२०१६ पयत मुदतवाढ देणे 
आव यक आहे.     

मंुबई-पुणे र याची हॅर स ज दापोड  ते िनगड  जकात ना यापयत देखभाल व 
िनगा राखणे या कामास द. १३/१२/२०१५ पासुन द.३१/३/२०१६ पयत 
करारना यातील अट स अिधन राहून मुदतवाढ देणेचा ताव आहे. मे. बी. ह .जी. 
इं डया िल.,  यांचेकडून द. ३१/३/२०१६ पयत मुदतवाढ या कालावधीसाठ  
जा हराती या ह काचे बद यात करारना यातील अट  शत नुसार होणारे शु क र. . 
५३७६००/- आकार यात येऊन वषयां कत कामास द. ३१/३/२०१६ पयत 
मुदतवाढ देणे या तावास मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) िन वदा .०७/२०१४-१५ अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे. साईकृपा 
ा सपोट यांचेकडून मनपाचे वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मासाठ  

भाडेत वावर १० वाहनांना असणा-या मुदतवाढ ३ म ह यासाठ  अथवा  िन वदा 
या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खच र. . १०,००,०००/- 

मा यता घेणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३३) पंपर  िचंचवड मनपा काय े ाम ये ड यु व वाईन यु रोगाचा ादुभाव 
वाढ यामुळे आजाराबाबत यावयाची काळजी, द ता याक रता प रसरातील 
नाग रकांम ये र शा भ या दारे जनजागृती करणेकामी करणेत आलेला खच 
र. .1,92,000/- चे खचास काय र मा यता घेणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/२७-२०१५-१६ 

अ वये भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील मु य र यावर ल ड हायडर व 
गतीरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी (सन२०१५-२०१६) 
मे.ओंकार क शन िन.र.  ५,६०,२२०/- (अ र  र.  पाच लाख साठ हजार 
दोनशे वीस फ ) पे ा -४१.८०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,२६,०४८/- 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 देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३-४/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे.ओंकार क शन िन.र.  ५,६०,२२४/- (अ र  
र.  पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा -४२.३३% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ३,२३,०८१/- 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 देणेत आला 
अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 
वषय .३६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-२४/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव मधील आरो य वभागासाठ  व सारथीतील 
त ार साठ  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ओंकार क शन. िन.र.  
७,००,२८०/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -४४.२०% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ३,९०,७५६/- 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 देणेत आला 
अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
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वषय .३७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-३९/२०१५-१६ 

अ वये भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील मु य व अंतगत र यांवर 
थम ला ट पे ट व इतर अनुषंिगक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी (सन 
२०१५-२०१६) मे.कृ णा क शन िन.र.  ५,६०,१५८/- (अ र  र. . पाच लाख 
साठ हजार एकशे अ ठाव न फ ) पे ा -४१.४०% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३,२८,२५३/- 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 देणेत आला 
अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 
वषय .३८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-५५/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव प रसरातील राडारोडा उचलणेची कामे 
करणेकामी (सन २०१५-२०१६) मे.कृ णा क शन िन.र. .५,६०,१९५/- 
(अ र  र. . पाच लाख साठ हजार एकशे पं या णव फ ) पे ा -४४.१०% कमी 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,१३,१४९/- 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 देणेत आला 
अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 
वषय .३९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-६१/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव प रसरातील टॉम वॉटर चबस व इतर 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन िन.र.  

५,६०,०९९/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार न या णव फ ) पे ा -४४.४५% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,११,१३५/- 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 यांचबेरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७-२०१५-१६ 

अ वये भाग .५६ वैदुव ती येथील मु य र यावर ल ड हायडर व 
गतीरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१५-१६)  
मे.राहुल क शन िन.र. .८,४०,३२५/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार 
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तीनशे पंचवीस फ ) पे ा -४१.४०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,९२,४३०/- 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 देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१३-२०१५-१६ 

अ वये भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील मु य व अंतगत र यावर 
थम ला ट पे ट व इतर अनुषंिगक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी   
मे.राहुल क शन िन.र. .७,००,२७६/- (अ र  र. .सात लाख  दोनशे 
शहा र फ ) पे ा -४१.४०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,१०,३६२/- 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 देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१८-२०१५-१६ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव मधील वाहतूक वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे.राहुल क शन िन.र. .५,६०,१००/- (अ र  
र. .पाच लाख साठ हजार शंभर फ ) पे ा -४१.४०% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३,२८,२१९/- 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 देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .४३) वाय.सी.एम. णालयाम ये दाखल झाले या ी.बाळासाहेब दडगे यांचेवर झाले या 

श येदर यान यांचा पाय िनकामी झाला अस यामुळे तो Amputate  कर यात 
आलेला आहे. यामुळे यांना कायम व पी अपंग व आलेले आहे. तथा प, ी.दडगे 
यांचे करणी यांचे वयाचा व आिथक प र थतीचा वचार करता यांना 
महानगरपािलकेमाफत वशेष बाब हणून र. .३,००,०००/- इतक  र कम 
अथसहा य देणेबाबत मा यता िमळणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागामाफत शहरातील दैनं दन 

साफसफाई व व छता वषयक व या अनुषंिगक असणार  कामे केली जातात. 
तथापी सदर कामासाठ  मनपाकडे पुरेसा कमचार  वग उपल ध नस याने उपरो  
नमुद कामे ह खाजगीकरणा दारे कमचार  उपल ध क न यांचेमाफत केली 
जातात. यासाठ  िन वदा या राबवुन सं थाकडून र ते, गटस, यांची दैनं दन 

साफसफाई करणेसाठ  सन २०१०-११ म ये र. .४,५००/- सन २०११-१२ म ये 

र. .५,०००/- सन २०१२-१३ म ये र. .५,५००/- या माणे मानधन त वावर 
कामकाज क न घेणेत आले आहे. अशा प दतीने र ते/गटर सफाईकामी 
३१/३/२०१५ अखेर तर घरोघरचा कचरा गोळा करणे मनपा वाहनावर 
२३/७/२०१५ अखेर कामगार उपल ध करणेत आलेले आहेत. न वन िन वदांनुसार 
आरो य वभागाकडे र ते/गटर सफाई, घरोघरचा कचरा गोळा करणे मनपा 
वाहनावर कामगार पुर वणे कामकाजासाठ  कमान वेतन दराने खाजगीकरणा दारे 
कामगार उपल ध करणेत आले आहेत. याम ये कामगार कायदयानुसार देय लाभ 
संबंिधत कामगारांना लागु करणेत आलेले आहेत. खाजगीकरणा दारे उपल ध 
करणेत आले या सदर कामगारांचा माहे जानेवार  २०११ ते माहे नो हबर २०१३ 
याकालावधीतील भ व य िनवाह िनधी कामगार ह सा १२% व मालक ( सपल 
ए लॉयर)  ह सा १३.३६% या माणे एकूण २५.६१% र कम मनपा माफत 
भरणेचा िनणय घेणेत आलेला आहे. यानुसार सदर कालावधीतील सदर 
कामगारांचे संबंिधत शासक य कायालयाकडे जमा करणेचे भ व य िनवाह िनधीचे 
अंदाजे र कम पये २,३५,७२,७५०/- चे खचास मा. थायी सिमती ठराव मांक 
४७९३ दनांक १९/११/२०१३ नुसार मा यता देणेत आलेली आहे. तथापी सदर 
कालावधीतील य  उपल ध करणेत आले या कामगारांचे भ व य िनवाह िनधीची 
देय होणार  र कम . ३,०२,२६,७९२/- इतक  होत आहे. याबाबत म.न.पा. व  
भ व य िनवाह िनधी कायालयाने उ  काय ाचे कलम ७ ए नुसार कारवाई सु  
केली असून यानुसार सदर कायालयाकडे सुनावणी सु  आहे. सदरचे रकमेचा 
भरणा भ व य िनवाह िनधी कायालयाकडे करणे आव यक असून याबाबतची 
कायवाह  आरो य वभागामाफत सु  आहे. सदर देय होणार  र कम पये 
३,०२,२६,७६२/- ची बले लेखा शाखेस सादर करणेत आलेली आहेत. सदरचा खच 

सन २०१४-१५ चे े ीय कायालयांकड ल खाजगीकरणा ारे साफसफाई 

अंदाजप क य तरतुद मधुन खच  करणेत आलेला आहे. याकामी जादा झालेला 
र. . ६६,५४,०४२/- चे खचास काय र मा यता घेणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४५) मनपाचे आरो य वभागास िनमटे स हबल ला ह साईजड खरेद कामी ई-िन वदा 

.२०/११/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम य े ा  िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे िनमटे स हबल 

ला ह साईड चे लघु म दर र. .८१३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण ६०० िल. िनमटे स हबल ला ह साईड खरेद  कामी 
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एकूण र. .४८७८००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र.  ५१००००/- पे ा ४.३५ % ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 

आदेश िनगत करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .४६) मनपाचे आरो य वभागास डाय लो हरस DDVP (flygon) 76% EC खरेद कामी ई-

िन वदा .२०/१३/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले 
होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . यांच ेडाय लो हरस 
DDVP (flygon) 76% EC चे लघु म दर र. . ९००/- .िल. ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ९२० िल. डाय लो हरस DDVP 

(flygon) 76% EC खरेद  कामी एकूण र. . ८,२८,०००/- इतका खच येणार आहे. 
ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ८,७४,०००/- पे ा ५.२६% 

ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

राब व यात येणा-या इतर क याणकार  योजने अंतगत महानगरपािलका ह तील 

मा यता ा  खाजगी व ालयांमधील इ.10 वी व इ.12 वी या गुणवंत व ा याना 
ब ीस र कम देणे या योजनेसाठ  सन 2014-15 या आिथक वषासाठ  जा हर 
कटना ारे अज माग वले असता एकूण 2762 इतके अज ा  झाले असून 

अजा या छाननीम ये खािलल माणे अज पा  ठरले असून 893 इतके अज अपा  
ठरले आहेत. 

 १. इ. 10 वी 85 ते 90% गुण       -    995 

२. इ. 10 वी 90 %  पे ा जा त गुण  - 737 

३. इ. 12 वी 85 %  पे ा जा त गुण  - 137 

---------------------------------------------- 
                                       एकूण पा   - 1869 

             वर ल माणे 1869 अज पा  ठरले असून योजने या मंजूर धोरणा माणे या 
पा  अजदारांना खालील माणे ब ीस र कम देणे आव यक आहे. 

 १. इ. 10 वी 85 ते 90% गुण       -    995 * 10000 =     99,50,000/- 

२. इ. 10 वी 90 % पे ा जा त गुण  - 737* 15000  = 1,10,55,000/- 

३. इ. 12 वी 85 % पे ा जा त गुण  - 137* 10000  =    13,70,000/- 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                           एकूण  - 1869                = 2,23,75,000/- 
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वर ल माणे एकूण 1869 पा  व ा याना एकूण र. . 2,23,75,000/- ( अ.र. . दोन 
कोट  तेवीस लाख पं याह र हजार फ  ) अथसहा य देणे आव यक आहे. तर , 

सदर या पा  व ा याना ब ीस र कम देणेकामी र. .2,23,75,000/- (अ र  र. . 
दोन कोट  तेवीस लाख पं याह र हजार फ ) चे खचास मा यता तसेच जे अज 
कागदप ां या पूतते अभावी अपा  ठरलेले आहेत यामधुन पूतते नंतर पा  ठरणा-
या अजदारांना ब ीस र कम दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, सन 

२०१५-१६ क रता जल े  .बी/८ व जल े  .ड/१५ मधील प रसरात टँकर ारे 

पाणीपुरवठा करणे या कामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांची (िन वदा र कम .७,००,१६५/- 
अ र  र. .सात लाख एकशे पास  फ ) पे ा ३.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .७,१३,११८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे.    

वषय .४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. . ३ 
अ वये,  भाग .५६ वैदू व ती येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  जु या लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन पुर वणे या कामासाठ  मे.जय 
गणेश एंटर ायजेस यांची (िन वदा र कम .२१,००,७६९/- अ र  र. .एकवीस 
लाख सातशे एकोणस र फ ) पे ा १४.४१% कमीदराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . १८,८७,९५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
  

वषय .५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .३१ 
अ वये, जल े  .ड/४ अंतगत भाग .४९ थेरगावम ये पा य या टाक चे 
वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व 
टाकणे या कामासाठ  मे. शुभम उ ोग यांची (िन वदा र कम .२१,०१,५५२/- 
अ र  र. .एकवीस लाख एक हजार पाचशे बाव न फ ) पे ा १७.१७% कमीदराने 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,२७,७५१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  ि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 



 21

राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. . ४७ 

अ वये, भाग .४७ काळेवाड  म ये ठक ठकाणी वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणे या कामासाठ  मे.शुभम 
उ ोग यांची (िन वदा र कम .२१,०१,५५२/- अ र  र. . एकवीस लाख एक 
हजार पाचशे बाव न फ ) पे ा १७.१७% कमीदराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,२७,७५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६. मधील अ. .६ 

अ वये, पंपळे िनलख, रहाटणी, काळेवाड  प रसरात टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेया 
कामासाठ  मे. भैरवनाथ स लायस यांची (िन वदा र कम .१०,९६,२००/- अ र  
र. .दहा लाख शहा णव हजार दोनशे फ ) पे ा ३.००% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,१६,४८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.    
 
वषय .५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .२४ 

अ वये, भाग  ४७ म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती वषयक कामे 
करणे या कामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांची (िन वदा र कम . ९,८०,४९०/- अ र  
र. .नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे न वद फ ) पे ा ३३.३०% कमीदराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,८६,६८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.   
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वषय .५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६. मधील अ. .२६ 
अ वये, ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/४ अंतगत 
भाग .१९ मधील बजलीनगर टाक व न होणा-या पाणीपुरवठा प रसरात 

पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करण े या कामासाठ  मे.द प 
क शन यांची (िन वदा र कम .१२,६०,४१८/- अ र  र. . बारा लाख साठ 
हाजार चारशे अठरा फ ) पे ा ३३.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,८६,७०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
   

वषय .५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६. मधील अ. .३९ 
अ वये, जल े  .ड/७ क पटे व ती जगताप डेअर  भागात वतरण यव थेत 
सुधारणा करणे साठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या 
कामासाठ  मे.बजरंगबली क शन यांची (िन वदा र कम .२१,०१,५२७/- अ र  
र. .एकवीसलाख एक हजार पाचशे स ावीस फ ) पे ा १३.१३% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,१६,८७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.    
 
वषय .५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, 

ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत बजलीनगर 
येथे पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु तीकरणे या कामासाठ  मे. 
जत  पु षो म पाट ल यांची (िन वदा र कम .१२,६०,४५३/- अ र  र. .बारा 
लाख साठ हजार चारशे ेप न फ ) पे ा २९.९८% कमीदराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,२६,६९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .३८ 
अ वये, ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  वाकड, ल मणनगर पर सरात 
टकर दारे पाणीपुरवठा करणे या कामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांची (िन वदा र कम 
.१२,६०,५०६/- अ र  र.  बारा लाख साठ हजार पाचशे सहा फ ) पे ा ३.००% 

कमीदराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८३,८२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .३४ 

अ वये,  गणेशनगर भाग .५१ म ये पा या या टाक च े वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईनुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या 
कामासाठ  मे.सागर क शन यांची (िन वदा र कम .२१,०१,१४६/- अ र  
र. .एकवीस लाख एक हजार एकशे शेहचाळ स फ ) पे ा १८.००% कमीदराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०९,०८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.   
 
वषय .५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .५२ 

अ वये जल े  .अ/३ म ये मौजे तळवडे येथील पाणी पुरवठा यव थेचे मजबुती 
करण करणे व नवीन पाईप लाईन टाकणे या कामासाठ  मे.द प क शन 
(िन वदा र कम .१६,८०,५९६/- अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार पाचशे 
शहा णव फ ) पे ा २७.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,८८,१७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .६०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .४७ 

अ वये मौजे  िचखली अ/४ (मोरे व ती ता हाणे व ती) येथे पाणी पुरवठा 
यव थेचे मजबुती करण करणे व नवीन पाईप लाईन टाकणे या कामासाठ  मे. 
द प क शन (िन वदा र कम .१५,४०,३३६/- अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स 
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हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा ३२.१०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,९८,१८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
  

वषय .६१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, 
अशु  जलउपसा क  रावेत येथील उ चदाब वीजक ातील रो ह संचाची  व 
ेकसची वा षक प तीने देखभालदु ती करणे या कामासाठ  मे.एनज टेक 

िस ट स (िन वदा र कम .१३,७८,५०६/- अ र  र. . तेरा लाख अ याह र 
हजार पाचशे सहा फ ) पे ा २५.०२% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,८५,२८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .६२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .४४ 

अ वये, इ भागात ठक ठकाणी टँकरणे पाणी पुरवठा करणे (सन २०१५-१६) या 
कामासाठ  मे.शुभम उ ोग (िन वदा र कम .१४,००,५६०/- अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा ६.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,८२,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .६३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 65 

अ वये, भाग इं ायणीनगर येथील गवळ माथा प रसरात जल वतरण निलका 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम . 23,29,430/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख एकोणतीस हजार चारशे तीस फ ) पे ा 2.89 % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23, 75,215/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 



 25

 
 
वषय .६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .92 

अ वये, भाग .29 मधील लांडगेनगर भागात जु या पाईपलाईनचे जागी नवीन 
पाईपलाईन टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
(िन वदा र कम .21,00,622/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे बावीस फ ) 
पे ा 2.99% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21, 39,704/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .5 

अ वये, भाग .35 भोसर  गावठान व भाग .36 लांडेवाड  या भागातील 
गावठान, लांडेवाड , भगतव ती/गुळवेव ती शांतीनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वतरण निलका पुर वणे व टाकणे (2015-16) कामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा 
र कम .14,00,490/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे न वद फ ) पे ा 7.77 % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13, 56,255/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 54 

अ वये, भाग .32 सँड वक काँलनी गु कृपा काँलनी इ. ठकाणी ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .21,00,592/- 

(अ र  र. . एकवीस लाख पाचशे या णव फ ) पे ा 6.89 % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,53,654/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .६७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .13 

अ वये, भाग .29 इं ायणीनगर भागात पाणी पुरवठा वतरण निलका पुर वणे 
व टाकणे (2015-16) कामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .21,00,742/- 
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(अ र  र. . एकवीस लाख सातशे बेचाळ स फ ) पे ा 3.33 % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,32,327/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .६८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .34 

अ वये, अ भागा अंतगत दु षत पाणी त ार िनवारणाक रता, पाणी गळती 
थांब वण ेक रता व पाईपलाईन टाकणेक रता खोदलेले े चेस बी.बी.एम. प दतीने 
व पे ह ंग लॉक ने दु ती करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा 
र कम .22,41,022/- (अ र  र. .बावीस लाख एकेचाळ स हजार बावीस फ ) 
पे ा 36.90% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,84,789/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२४ 

अ वये, वॉड .५५ पंपळे सौदागर पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य 
वषयक व सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.जय इं जिनयस (िन वदा र कम 
. १२,००,००१/- (अ र  र. . बारा लाख एक पये फ ) पे ा ३७.४० % कमी) 

या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८८,७६१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .७ 

अ वये, सांगवी येिथल भाग . ५८ मिधल जुने पाइप बदलून न वन पाईप 
लाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस (िन वदा र कम .१०,४९,६५२/- 
(अ र  र. . दहा लाख एकोणप नास हजार सहाशे बाव न पये फ ) पे ा 
२४.८०% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२८,८०५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ. .१९ 

अ वये जल े  .ड/३ ल मणनगर म ये वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणकेामी मे.पी. ह . देशमुख 
(िन वदा र कम . १४,०१,१७२/- (अ र  र. . चौदा लाख एक हजार एकशे 
बहा र पये फ ) पे ा १६.०३% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,३५,३९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२९ 

अ वये, ज. .ड १ वाकड म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार पाईप लाईन टाकणेकामी मे.पी. ह . देशमुख (िन वदा 
र कम .१४,०१,१७२/- (अ र  र. . चौदा लाख एक हजार एकशे बहा र फ ) 
पे ा १६.०३% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,३५,३९२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७३)  पयावरण वभागाकड ल र. .२३.०० ल ची बँक गॅरंट  व ३ वषाची फ  पयावरण 
वभागाकड ल महसुल अंदाजप कामधील लेखािशष “ पंपर  िचंचवड मनपामधील 
पयावरण वभागाचे व वध कामासाठ  लागणार  फ  अदायगी करणे (क स ट फ , 

बँक गॅरंट  इ)” पान मांक २१६/१७, अ. .९ नुसार केले या र. . १ ल  या 
तरतुद मधून टाकणे आव यक आहे. तथापी. सदर तरतुद म ये बँक गॅरंट  व 
कं से ट नुतनीकरण करणेकामी कमी तरतुद उपल ध अस याने सदर बँक 

गॅरंट साठ  व कं से ट नुतनीकरणाकामी लागणार  फ  ह  खालील माणे वग करण 

क न घेणे श य होईल. 
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. लेखािशष 
सन २०१५-१६ 
मधील तरतुद 

आव यक 
तरतूद  

वाढ घट 

१ 

पं.िचं.मनपा मधील 
पयावरण वभागाचे व वध 
कामासाठ  लागणार  फ  
अदायगी करणे. (कं से ट 
फ , बँक गॅरंट  इ.) 
(२२०८०) पा. . २१६/१७ 

१,००,०००/- २५,००,०००/- २५,००,०००/- -- 

२ 

पं.िचं.मनपातील 
मलशु द करण क ाक रता 
लोर न गॅस सुर ा 

उपकरणे पुर वणे (२२०१२) 
पा. . २१४/१५ 

५०,००,०००/-  -- २५,००,०००/- 

 MPCB कड ल मनपास सव मैलाशु द करण क ासाठ  देणेत आले या कं से ट 
माणे भरावयाची पयावरण वभागाशी संबंिधत २३ ल  बँक गॅरंट  व मैला 

शु द करण क ासाठ  कं से ट नुतनीकरण करणेकामी ३ लाखाची फ  MPCB ला 
पयावरण वभागाकड ल महसुल अंदाजप कातील पान . २१४/१५ वर ल लेखािशष 
“ पं.िचं.मनपातील मलशु द करण क ाक रता लोर न गॅस सुर ा उपकरणे 
पुर वणे” अ. .४ नुसार केले या तरतुद तून वग करणासह देणेकामी मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७४) मनपा या वृ ािधकरणाच ेसन २०१५-१६ च ेसुधार त र. .१५,६५,२१,०००/- व सन २०१६-

१७ च े मुळ अंदाजप क र. .१८,८१,४६,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  

ािधकरण च ेअंदाजप कास तपिशला माणे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०४.०१.२०१६ ते द.१०.०१.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/७/२०१६ द. १८.०१.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .७६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.११.०१.२०१६ ते द.१७.०१.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/९/२०१६ द.१९.०१.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .७७) अ नशामक वभागांस आव यक Fast Action Dual Purpose Nozzle  खरेद कामी 

अ प कालावधीचे कोटेशन नोट स .अ न/०३/का व/२३८/२०१५ अ वये ा  

लघु म कोटेशनधारक मे.हायटेक स ह सेस, सोनवणे व ती, िचखली, पुणे ४११ ०६२ 
यांना ०६ नग Fast Action Dual Purpose Nozzle र. .१,७८,८००/- (अ र  एक लाख 
अठठयाह र हजार आठशे फ ) चे खचास मा यता व याचबरोबर खरेद स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७८) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV/६/१/२०१४-१५ मधील महानगर 

पािलकेतील मैलाशु द करण क ासाठ  फॅ टर  ऍ टनुसार से ट  डॉ युम स तयार 
करणे या कामासाठ  मे.एच आर फोरम ऑफ इं डया यांचेकडुन िन.र. . ४१,६०,६८८/- 
पे ा -१६.५०% कमी या दराने क न घेऊन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ.  ६ 

अ वये  जल े  .ड ९/५५, पंपळे सौदागर टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  ड झाईन करणे व डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे 
या कामासाठ   मे.जय इं जिनयस (िन वदा र कम .१४,९९,३२४/- अ र  र. . 
चौदा लाख न या णव हजार तीनशे चोवीस फ ) पे ा २४.८०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८३,८६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४३ 
द.२०/१/२०१६ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने आंतरशालेय ८ 
कला व िगयारोहण पधा २०१६ आयो जत करणेस व यानुषंगाने व ा याना 
ावयाचा खाऊ/ ब कटे खरेद , कला पु तका छपाई, िच कला कागद खरेद , 
ले स बॅनर, ॉफ ज, िनमं णप का व माणप  छपाई इ.खरेद  कोटेशन 

नोट स िस द क न खरेद  करणेस तसेच े ागृह भाडे, पी.एम.पी.एम.एल. 
बस भाडे कामी येणा-या अंदाजे खच र. .५,०९,५८०/- अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व सदरचा खच डा िनधी मधील वा षक पधा डा कला 
या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच िच कला, लेझीम व िगयारोहण या पधा 
अनुषंगाने टेज, मंडप, टेबल, खु या इ. खच थाप य वभाग संबंिधत भाग, 
व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग संबंिधत भागातून खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४४ द.२०/१/२०१६ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा फुटबॉल 
असोिसएशन व वे टन इं डया फुटबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने व 
व.राजेश बहल पोटस ्  अ ड सोशल फ डेशन, संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ 

०१८ यांचे सहकायाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल संत तुकारामनगर, 
पंपर  ४११ ०१८ येथे माहे फे ुवार  २०१६ म ये महापौर चषक रा य तर 
फुटबॉल पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .२०,३०,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ॉफ ज, स मानिच हे, पी. ह .सी. ले स बॅनर, नेट, बॉल, फ क , लॅग, डा 

सा ह य इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील 
मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, गॅलर  खच, गा ा, 
उशा, बेडिशटस,् चादर, बादली, मग इ.भाडे खच र. .४,९०,०००/- हा थाप य 
वभाग क े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून व व ुत पीकर, माईक, 
जनरेटर यव था खच र. .४,५०,०००/- हा व ुत वभाग क े ीय कायालय 
यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१०,९०,०००/- हा डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                                                                              
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०४/२०१६  
दनांक - २२/०१/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( मांक-कर/मु य/५/का व/१५/२०१६ दनांक ११/१/२०१६ चे लगत) 
(सन 2016 -  2017 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत) 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- ते 
12000/- 

13% 14% 15% 18% 

र कम पये 12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 18% 21% 

र कम पये 30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 26% 28% 

1ब 

साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 चे 
चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 

क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 
2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 6% 6% 
3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 6% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 3% 4% 

5 

वशेष साफसफाईकर 

( फ  मॉ स,लॉ जंग बो डग,मंगल 
कायालय,सभागृह, णालय,हॉटे स,कॅ ट
स,रे टॉरंट या व पा या िमळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 5% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
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अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2015-2016 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

7 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   
अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा 
 जा त  बैठक  यव था 
(िस स) असणा-या िथएटरला 

ती दवस .250/- ती दवस .500/- 

ब) मराठ  िसनेमा            करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर   ती दवस .350/- ती दवस .500/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

3. सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

4. तमाशा                      ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे (िथयटरमधील कंवा 
िथयटर यित र  येक 
योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

6. वर ल खेर ज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .200/- 

 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर 
+ अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2015-2016 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

1 

माजी सैिनक व वातं य सैिनक 
कंवा यांचेप ी यांचे वत: 
रहात असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 
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ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 
अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2015-2016 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

2 
फ  म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ  एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% र कम 
सूट 

3 

40% कंवा यापे ा जा त अपंग व  

असणा-या अंध, अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या नावावर असणा-या िमळकतीस 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% र कम 
सूट 

4 
संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-यां 
कर ता सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.    वतं  न द 
असले या िनवासी 
वापरा या  
िमळकतीस- 10% 

र कम सूट 

2.    बगरिनवासी / 
िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस -5% 

र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 

1.    वतं  न द 
असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 
10% र कम सूट 

2.    बगरिनवासी / 
िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस -5% र कम 
सूट 

5 

ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम िमळकती  

ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 2500 

चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 3Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 4Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 5Star Rating- 10%  
 र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 3Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 4Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 5Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 

व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत अंितम 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणी तील देय 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
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भोगवटाप क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate  ा  झाले या िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

सामा यकर र कमे या 

 1Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 2Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 3Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 4Star Rating- 12% 

र कम सूट 

   5Star Rating- 15% 

र कम सूट 

सामा यकर र कमे या 

 1Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 2 Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 3Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 4Star Rating- 12% 

र कम सूट 

 5Star Rating- 15% 

र कम सूट 

 

 योजना सन 2015-2016 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

6 

सामा यकर सवलत योजनेचा 
लाभ घेणेकामी दो ह  सहामाह ची 
थकबाक सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी आगाऊ 
भरणेची मुदत ( बल िमळो 
अथवा न िमळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 

 

क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2015-2016 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ   

करयो य मू यावर 5% करयो य मू यावर 5% 

2 
थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ  

ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा               ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 
4 शासक य सेवा शु क       ित बीलास 10/- पये ित बीलास 10/- पये 

 
 


