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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९२०/२०१६ 
दनांक – २९/०४/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०३/०५/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०३/०५/२०१६ 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 – २२२ 
 

दनांक - ०३/०५/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०३/०५/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक २६/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२२१) सभावृ ांत 
कायम करण.े 

वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/२/२०१५-१६ थेरगाव . .५० म ये 
गावठाण येथील ी.छ पती िशवाजी महाराज पुत यास मेघडंबर  करणेकामी 
मे.सागर क शन िन.र. .२०,१६,२८५/- (अ र  र. .वीस लाख सोळा हजार 
दोनश ेपं याऎशी पये फ ) पे ा ९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 

दरान े र. .१९,२६,५६०/- 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 .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/१६/२०१५-१६ भाग .२१ 
दळवीनगर लोकमा य हॉ पटल जवळ वे टन प तीचा सुलभ शौचालय 
बांधणेकामी म.ेिस क  लं बंग & ेनेज िस हल कॉ . िन.र. .१४,००,१८३/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकश े याऎशी पये फ ) पे ा ३५.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .९,५५,४७८/- 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 .३)  मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वय े मनपाचे 

आर क .३०२ बड हॅली उ ान व नौकानयन भाडेत वावर चाल वणेस 
देणेबाबत  मे.गजराज बोट ंग लब या ठेकेदाराची (एकुण ा  उ प नापैक  
मनपास िमळु शकणारे उ प न (१० ट के) र. .१७,३८,८००/-  (अ र  सतरा लाख 
अडोतीस हजार  आठशे फ ) पे ा  ठेकेदारास िमळणा-या एकुण उ प नापैक  
मनपास २४.५० ट के या िन वदा मंजुर दराने तीन वष कालावधीसाठ  िमळणारे 
भाडे शु क र कम पय े४,२६,००६/- असे ितवष र. .१,४२,००२/-  या माणे 
वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न 

काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/२/२०१५-१६ अ वये 
मोठया झाले या वृ ांचे पंजरे काढून दु त क न पुर वणकेामी मे.रेखा 
इं जिनअर ंग व स िन.र. .१७,७५,५९५/-(अ र  र. .सतरा लाख पं याह र 
हजार पाचशे पं या नव फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय ह  सवात 
कमी दराची िन वदा (-४३.००% ने कमी ) वकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ५ म हने कालावधीसाठ  येणारे य  
खचास मा यता देणे बाबतचा वचार करण.े  

वषय .५)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८/२०१४-१५ अ वये मनपा 
प रसरातील वृ ांचे मनपा ह ीत पुनरोपण करणकेामी म.ेजी.बी.इं टर ायजेस   
िन.र. .२९,७०,९८७/-(अ र  र. . ऐकोणतीस लाख स र हजार नउशे स याऐंशी 
फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य दरापे ा (-१०.७०% कमी) सवात कमी 
दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबतचा वचार करण.े   

वषय .६)  जे.एन.एन.यु.आर.एम. ट पा १ अंतगत शहरा या ४०% भागात २४x७ पाणीपुरवठा 
योजना राब वणेचा क प पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने हाती घेतला आहे. 
सदर ४० ट के भागासाठ या कामा या र. .१४३.१७ कोट  रकमे या ड पीआरला 
क  शासनाने मंजूर  दान केलेली आहे. सदर १४३.१७ कोट  या रकमेत देखभाल 

दु ती या खचाचा समावेश नसून सदरची र कम फ  Construction 

कामासाठ ची आहे. मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १५।१।२०१५-१६ 

मधील पंपर  िचंचवड शहरा या ४० ट के भागात २४X७ पाणीपुरवठा करण े या 
कामांतगत ““Implementation of continuos (24X7) pressurised water supply in 
40% area of Pimpri Chinchwad & Operation & Maintenance of the system for 
five years.” या कामासाठ   माग वले या िन वदेचा तपशील खालील माण ेआहे. 
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* कामाचे नाव –   “Implementation of continuos (24X7) pressurised water supply 
in 40% area of Pimpri Chinchwad & Operation & Maintenance 
of the system for five years.”·          

* िन वदा . –  १५।१।२०१५-१६   

* िन वदा र. . -  Item Rate Tender अस याने Operator कडून दर माग व यांत 

  आला.   
* बयाणा र कम – १,४३,००,०००।–    

* अंदाजप क य तरतूद – सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये र. . ४० कोट  

* कामाची मुदत – २+५ वष· 

* िन वदा िस चे दैिनकाचे नाव– दै. नवभारत टाई स, दै. महारा  टाई स,  

  दै.टाई स ऑफ इं डया 
* िन वदा व  दनांक -  ०६।११।२०१५ ते द २३/०२/२०१६ 

*  िन वदापूव बैठक दनांक - २६।११।२०१५ 

*  िन वदा वकृती दनांक – २३।०२।२०१६ 

*  िन वदा उघड याचा दनांक -२५/०२/२०१६ 

*  िन वदा फॉम व  सं या – ०२ 

           दो ह  ठेकेदारांनी भरले या िन वदांचा तुलना मक त ा खालील माणे 
तयार केलेला आहे. 
अ. . ठेकेदाराचे नाव िन वदा र कम 

१ मे. व राज इ ा चर िल. र. .२,०७,५८,२९,४२४/- 
२ मे.एसपीएमएल इ ा. ा.िल. र. . ३,१६,९२,३७,९१६/- 

        तां क मा यतेची २१७.१५ कोट  ह  र कम व सवात कमी दराची म.े 
व राज इ ा चर िल. यां या दरांचे व ेशन वचारात घेता सदरची सवात कमी 
दराची म.े व राज इ ा चर िल. यांचा वषयां कत कामासाठ  

र. .२,०७,५८,२९,४२४।- (अ र  र कम पये दोनशे सात कोट  अ ठाव न लाख 

एकोणतीस हजार चारशे चोवीस फ  ) यांची िन वदा वकृत कर यास तसेच  सदर 
ठेकेदाराशी करारनामा क न घेणेस व याक रता येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े                                                                

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागातील खड यांना पडदे, पाइप व 
साईड ाकेट (पसंत नमु या माण)े  फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन 
नो टस ं  ४८/२०१५-१६   िस द करणेत आली होती. ा  कोटेशनमधील 
मे. टार फॅ स िनगड  यांचे पडदे खरेद साठ  यांचेकड ल ा  लघु म दराने 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. .१,२३,८४६/- चे  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .८)  मनपाचे मा.पदािधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच सा ह य 
खरेद करणेकामी कोटेशन नोट स .४३/२०१५-१६ अ वय ेबंद पाक टात कोटेशन 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये म.ेधम एंटर ायजेस यांचे Samsung Galaxy A5 ती नग 
र. .१९,४९०/- असे एकूण ०५ नगांसाठ  एकूण र. .९७,४५०/- सा ह याचे 
लघु मदर ा  झाले आहेत.  सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३.३९% 
ने जा त आहे. मे.धम एंटर ायजेस यांचे आव यक मोबाईल संच खरेद कामी 
एकूण र. .९७,४५०/- दर वकृत करणेत आले आहेत. सदरचे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .९) ी.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.े  

वषय .१०) म.े वािलट  केटरस यांना वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न चाल वणेस देणे 
तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना 
ित दन ित ण आहार र. .९०/- या मंजुर दराने द. १/१/२०१६ पासून  
द.८/३/२०१६ कालावधीसाठ  काय र मुदतवाढ देणेस व यानुसार आले या 
य  खचास मा यता देणेबाबत  वचार करण.े 

वषय .११)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/२०१५-१६ मधील अ. . २  

अ वये भाग  ५३ मधील वाकड प रसरातील दवाब ी यव थेतचे नुतनीकरण 
करणे कामी म.े आर एन एंटर ायजेस िन.र. .११,९९,९९९/- (अ र  र. . अकरा 
लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा ३५.२०% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 
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वषय .१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१९/२०१५-१६ मधील अ.  ५  
अ वये कायशाळा येथे सी . सी. ट. ह . यं णा उभारणे कामी म.े फिन स 
इं ा चस िन.र. .२२,४५,१६७/- पे ा ०.४५% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३) मौजे मोशी येथील िशवाजीवाड  मधील गट.नं.४८ जूना (गट नं.४९)मधील ६०.०० 
मी पुण-ेनािशक महामागापासून गट न.ं१५१ (जूना गट न.ं१५१) मधील देहू-आळंद  

३०.०० मी र यापयतचा र ता वकिसत करणेसाठ   जमीन संपादनाचा ताव 

मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे सादर करणे आव यक आहे. सदर 

र ता ं द करणाखालील जिमन खाजगी मालक ची अस याने र ता ं द ने बाधीत 

होणा-या े ाचे भूसंपादन करणे आव यक अस याने र ता ं द ने बाधीत 

जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६(२) व 

भूसंपादन कायदा १८९४ चे तरतूद  अंतगत भूसंपादन करणेस मा.शहर सुधारणा 
सिमती ठराव .०७, द.७/१०/२०१५  अ वये तसेच मा.महापािलका सभा ठराव 

.७६९, द.२०/११/२०१५ अ वये मा यता घे यात आली आहे. सदर र या या 
भुसंपादनापोट  येणा-या य  खचास व सदरचे खचाचे अिधकार मा.आयु  यांना 
देणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.  सी. एम हॉ पीटल  या ठकाणी राजीव 

गांधी जवनदायी आरो य योजना राब वणेत आलेली आहे . योजनेतील  लाभाथ  

णांची संपुण मा हती Online शास कय सं थेकडे  संगणक कृत  भरणेकर ता भारत 
संचार िनगम िल. ची   4mbps  इंटरनेट  लीज लाईन (lLL) आदेश मांक –ई- 
ग ह/४/ का व/५२०/२०१४ द.१४/०८/२०१४ अ वये दनांक १०/०२/२०१५ 
पासून पुर वणेत आलेली आहे.  सदर या कामकाज खचास मा. थायी सिमती 
सभा ठराव मांक ७१८७ दनांक ८/०७/२०१४ अ वये मा यता घेणेत आलेली 
आहे. राजीव गांधी जवनदायी आरो य योजना कर ता म.े भारत संचार िनगम 

िल.4mbps इंटरनेट लीज लाईन ( ILL)चे९ फे ुवार  २०१६ ते ३१ माच २०१७ या 
कालावधीचे बील र कम पये ६४७,९६८/-  ( अ र  र. पये सहा लाख 
सतेचाळ स हजार नउश े आडूस ट  पये फ ) चे खचास  तसेच ित वष  येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१५)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३४/२०१५-१६ क,ड,ई े ीय 

कायालयांतगत र याचे कडेने लागवड केले या  झाडांची आळ  करण े कर ता 
मे.िनशातं इंटर ायजेस कोटेशन नोट स र. .१,२१,८००/- (अ र .र. .एक लाख 

एकवीस हजार आठशे फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा ३%ने कमी या दराचे 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/१७२/२०१६  द. 
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११/०४/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .१६)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .०१/२०१६-१७ कर ता  पुणे मुंबई 

हमर ता िनगड  ते दापोड  र ता सुशोिभकरण व र याचे कडे या 
वृ ारोपणासाठ  टकरने पाणीपुरवठा करणे कर ता म.ेद  ा सपोट अँ ड वॉटर 
स लायस कोटेशन नोट स र. .१,९६,६५०/- (अ र .र. .एक लाख शहा नव हजार 
सहाशे प नास फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा १७.५५%कमी दरान े

(र. .१,६२१३८/-) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/१७८     /२०१६ द. १२/०४/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१७)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .30/2015-16 कर ता  मनपाचे क 

े ीय कायालयांतगत र याचे कडेचे वृ ारोपणासाठ  ५००० ली मते या 
टकरणे पाणीपुरवठा करणेकर ता म.ेिशवामृत वॉटर स लायस कोटेशन नोट स 
र. .1,89,000/- (अ र .र. .एक लाख एकोनन वद हजार फ .) अंदाजपञ कय 
दराने (700/- ित प)कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 

उदयान/4/का व/170/2016 द.11/04/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१८) भोसर  एम.आय.ड .सी आर ण . ४०, लॉट .ट  २०१ येथे लघुउ ोजकां या  
पुनवसनासाठ  इमारत  बांधणे या क पासाठ  महापािलका सभेने मंजुर  दलेली 
आहे. सदर क पाचे नकाश े एम.आय.ड .सी कडे मंजुर साठ  पाठ वणेत आली 
आहेत. सदर नकाशे मंजुर साठ  डे युट  िचफ ऑ फसर  एम.आय.ड .सी मुंबइ ९३ 
यांचे कड ल अ नशमन ना हकरत दाख याची आव यकता आहे. या अनुषंगाने  
यांचे द. २९/०२/२०१६ चे प ा वये फायर ोटे शन फंड र.  २,०१,७९५/- ची 

फ  डमांड ा टन ेकायकार  अिभयंता  िस हल ड ह जन िचंचवड  पुणे यांचे नावे 
देणेबाबत मा. कायकार  अिभयंता एम.आय.ड .सी.िस ह ल ड ह जन िचंचवड पुणे 
यांनी कळ वल ेआहे. यापुव  र. . २७,६३,६५०/- ची फ  डमांड ा टने कायकार  

अिभयंता एम.आय.ड .सी िस ह ल ड ह जन पुणे यांचे नावे द.२/७/२००८ रोजी 
अ नशमन ना हरकत दाखला िमळणेकामी अदा करणेत आलेली आहे. मनपाने 
द.१/२/२०१६ रोजी अ नशमन ना हरकत दाखला िमळणेकामी अज केला 
असता यांनी यांचेकड ल प  .No/MIDC/Hinj/fire/FMS-A64407 

Dt.29/02/2016 नुसार  उव रत फायर ोटे शन फंड र कम . २,०१,७९५/- 
भरणेबाबत मनपास कळ वले आहे. सदर उवर त अ नशमन सुधार त ना हकरत 
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दाखला िमळणेकामी फायर ोटे शन फंड र कम .२,०१,७९५/- एम. आय. ड . 
सी. ला   मागणी केले माणे अदा करणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

वषय .१९) मनपा या बीआरट एस वभागाकड ल काळेवाड  फाटा ते पवनानद पयत या 
र यावर एम.् एम.् कुल या ठकाणी सबवे बांधण ेया कामी म.े सी. ह . कांड 
क स टंटस ्  ा.िल. यांना क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणसे 
व महापािलके या चिलत दरानुसार क प यव थापन स लागार यांना वकृत 

िन वदा रकमे या (Accepted Tender Cost) २.३५% फ  (िन वदापूव बाबींसाठ  

०.९०% व िन वदाप ात बाबींसाठ  १.४५%) + सेवा कर फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                   
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९२०/२०१६  
दनांक - २९/०४/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
 
 


