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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०६/२०१६ 
दनांक –  ०६/०२/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ११/०२/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक ११/०२/२०१६ 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 – २०८ 
दनांक - ११/०२/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक ११/०२/२०१६ 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 ०३/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०७) सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

वषय .१) 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 
ि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 ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२) 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 

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 



 4

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 
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 
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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 

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 ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३) 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 ये ि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 ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/११/१५-१६  अ वये   भाग  ३३ 
गवळ नगर येथील आर ण .४०७ खेळाचे मैदान वकिसत करणे कामी  मे.चौधर  
क शन िन.र. .४८,९९,३७२/-(अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख न या णो हजार 
तीनशे बहा र फ ) पे ा  ४२.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
र. .२९,७८,५७३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
( दनांक ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/31/2/2015-

2016 साठ  पंपर  येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार 
करणे (अ) थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. हरेन क शन कंपनी 
िन.र. .1,58,17,519/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठाव न लाख सतरा हजार पाचशे 
एकोणीस फ ) पे ा 12.60% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .1,45,15,737/- 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 दरा नुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणे बाबत वचार करणे. 
( दनांक ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय  .६) म.न.पा.चे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे एल.ई.ड  
फट ं ज खरेद कामी ई िन वदा सुचना . 20 / 2015-16 अ वये ऑनलाइन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. या मधील लघुतम िन वदाकार मे. ोटोन पॉवर कं ोल 
ा .िल. यांचे दरप कातील बाब ं  1 या सा ह याचे दर र  9,78,000/-, 

मे.पायरोटेक इले ोिन स ा. िल. यांचे बाब ं . 2 या साह याचे दर र  
3,84,670/-,  मे.सुरज वचिगअर यांचे बाब ं .3 या साह याचे दर र  
56,41,860/- आ ण बाब ं  4 चे सा ह याचे दर र  11,35,782/- असे एकूण 
र. .81,40,312/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठा धारकाकडुन करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/ HO/२७/०१ /२०१५-१६ अ वये, 

शहर झोपडपटट  पुनवसन अंतगत अंजठानगर येथील क पाम ये बांधकाम पुण 
झालेले परंतू ताबा न दे यात आले या इमारतींम ये समाजकंटकामाफत तोडफोड 
कर यात आले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व जल:िन सारण वषयक 
दु तीची कामे करणेकामी  मे. एच.सी. कटार या (िन.र. . ४२,०१,५९५ /-)  पे ा 
 ९.९९% जा त (०.५५% कमी सुधा रत) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४३,८७,४११/- पयत  काम क न घेणेस याबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता  देणेबाबत वचार  करणे.   
( दनांक ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय  .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ड” े ीय कायालयाच ेकाय े ातील कचरा उचलणे 
व वाहतुक क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे 
टाकणे कामासाठ  िन वदा नो टस . ४-२/२०१३–१४ नुसार ई-िन वदा माग वणेत 
आ या हो या. ा  िन वदांपैक  लघु म दराचे िन वदाधारक मे.जय गणेश 
ए टर ायजेस, पंपर  - १७ यांची मा. थायी सिमती ठराव . १२३५९ दनांक  

८/९/२०१५ नुसार ६ म हने मुदतवाढ ( द.१/१०/२०१५ ते द. २९/०२/२०१६ पयत) 
(१) कचरा थानांतर क  ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. .४,०६०/-  व (२) 
मोशी कचराडेपो ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने वाहने 
उपल ध करणेस यांचेशी करारनामा करणेस व येणारे य  खचास मा यता 
देणेत आली आहे. यानुसार स या याकामी १२ वाहने ित दनी उपल ध करणेत 
आली आहेत. या कामासाठ  करारनामा अट ं .३० नुसार जादा वाहनांची 
आव यकता अस यास, मा य दराम ये ठेकेदार यांनी जादा वाहने उपल ध क न 
देणेची अट/तरतूद आहे.  यानुसार ब े ीय कायालयाने दनांक ६/१०/२०१५ च े

प ा वये २ जादा वाहने द. १/१०/२०१५ पासून व या यित र  ०१ जादा टपर 
वाहनाची आव यकता अस याचे कळ वले आहे.   यानुसार ब े ीय कायालयासाठ  
कचरा उचलणे व वाहतूक करणेकामी २ जादा टपर वाहने द. १/१०/२०१५ पासून 
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व ०१ जादा वाहन आदेशा या तारखेपासून उपल ध करणेबाबत ं . 
आमुका/३/का व/४४२/२०१५, दनांक ३०/१२/२०१५ अ वये आदेश दे यात आला 
आहे. याकामी यांचेशी करारनामा करणे व येणा-या अंदाजे र. . १५,४३,३६०/-
अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ११/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .९) पंपर  िचंचवड म.न.पा.च े पाणीपुरवठा यव थेअंतगत ित दन 460 ते 480 

द.ल.िल. इतका नाग रकांना पाणीपुरवठा केला जातो. से. .23 येथे उ चदाब वीज 

संच मांडणीअंतगत ए स ेस फडर ारे उ चदाब वीजपुरवठा उपल ध नसलेने 

वारंवार वीज पुरवठा खं डत होतो व यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा व किळत होतो. 
यासंदभात वारंवार मा. नगरसद यां या आ ण नाग रकां या त ार  येतात. 

से. .23 ज.शु.के. िनगड  येथे ए स ेस फडर ारे उ चदाब वीज पुरवठा करणेक रता 
अशु द जल उपसा क , रावेत ते से. .23 जलशु द करण क , िनगड  पयत 3 

कोअर 300 के.िम.िम. तां क ववरणाची उ चदाब भूिमगत केबल टाकणेचे काम 
सु  आहे. सदर कामांतगत िशंदे व ती, रावेत येथ ेभारतीय रेल यांचे ह मधून रे वे 
ॉिसंग क न उ चदाब भूिमगत केबल टाकणे आव यक आहे. सदर काम 

पाणीपुरवठा अ याव यक सेवेम ये येत असलेमुळे तातड ने पूण करणे आव यक 
आहे. याबाबत भारतीय रेल यांचेकडे पाणीपुरवठा वभागाकड ल प  . जशुके/ 2/ 

66/ 2015 द. 06.07.2015 अ वये प यवहार करणेत आला आहे. भारतीय रेल 
वभागाने प  . -- द. 09.10.2015 कळ वले माणे अंदाजप क कायवाह  शु क 
र. . 82,000 /- म.न.पा.ने भारतीय रेल वभागास अदा केले आहे याआनुषंगाने 
पुन:  भारतीय रेल वभागाने अंदाजप क कायवाह  क न प  . -- द. 
05.01.2016 ( पानांक पी- 23 ) अ वये भाडेकरारापोट  र. . 39,30,320 /- (अ र  
र. . एकोणचाळ स लाख तीस हजार ितनशे वीस फ  ) अदा करणेबाबत बाबत 
कळ वले आहे. सदर र कम भारतीय रेल वभागास अदा करणे म ा  आहे. 
सदरचा खच शु द अशु द जलउपसा क ाचे महसुली खच लेखािशषाचे तरतूद मधून 
टाकणेत येईल. पाणीपुरवठा अ याव यक सेवा वचारात घेता सदर काम तातड ने 
पूण करणे आव यक आहे. तर  िशंदे व ती, रावेत येथे भूिमगत केबल टाकणेकामी 
रे वे ॉिसंग करणेक रता भाडेकरारापोट  र. . 39,30,320 /- (अ र  र. . 
एकोणचाळ स लाख तीस हजार ितनशे वीस फ  ) भारतीय रेल वभागास अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .18/2015-16 कर ता  मनपाच े23 वे 
फुले, फळे, भाजीपाला, बागा वृ ारोपण पधा व दशन आयोजनाबाबत 
(छपाईकरणे) कोटेशन नोट स र. .80,000/- (अ र  र. . ऐंशी हजार फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (-11% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
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आदेश उदयान/4/का व/36/2016 द. 30/01/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .18/2015-16 कर ता मनपाच े23 वे  
फळे फुले, भाजीपाला, बागा वृ ारोपण पधा ले स बोड पुर वणेकामी कोटेशन 

नोट स र. .51,400 /- (अ र .र.  ए काव ण हजार चारशे फ .) 13/- ( ित 
के.फूट)  व 29/-( ित के.फूट) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 

उदयान/4/का व/34/2016 द.30/01/2016   अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे करकोळ सा ह य 

खरेद कामी ईिन वदा सुचना .16/6/2015-16 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 

माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसएटस 

यांचे दरप कातील बाब .1,2,4 व 6 या सा ह याचे दर र.  3,18,000/- च े दर 
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३) मनपाचे आरो य वभागास अिसड (३३% HCL) खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/२१/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे. ीराम अ ो एज सी यांचे अिसड (३३%HCL) चे 

लघु म दर र. . ५४/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 

वभागास एकूण १८६५ िल. अिसड (३३%HCL) खरेद  कामी एकूण र. . 
१००७१०/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र.  १०८१७०/- पे ा ६.८९ % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय  .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  १/४३ /२०१५-१६ अ वये िचंचवड व 
आकुड  मलशु करण क ांतगत वॉड .१० अजंठानगर मधील भागात 
जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणे कामी M/S.M.G.MANE 
िन.र. .- १०,४९,८९१/-   (अ र -  दहा लाख एकोणप नास हजार आठशे ए या णव 
फ ) पे ा ५.७७ % जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूरदराने र. . ११,१०,४७०/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील ि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 करन घेणेत 
आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे 
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वषय .१५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४८/२०१५-१६  अ वये 
जलिनसारण  वभाग क े ीय कायालय भाग .  ३७,३८,३९,४०,४१ म ये 
वाष क ठेकेदार प दतीने ेनेज लाईनची चबरची देखभाल दु ती करणे कामी 
M/S. M.G. MANE  िन.र. .२२,४९,६८८/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास 
हजार सहाशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा ३०.०३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र.  १५,७४,१०७/- पयत काम क न या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . १/३९ /२०१५-१६ अ वये सांगवी/ 

दापोड  मैलाशु करण क ांतगत दापोड  स ह नं.३६ पाटबंधारे खा या या जागेत 
िसमािभंतींची उव रत कामे करणेकामी M/S. B. P. KHODADE AND COMPANY 
िन.र. . १४,९९,९२३/-  (अ र  र. . चौदा लाख न या णव हजार नऊशे तेवीस 
फ ) पे ा ३२.५० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  

१०,६३,०७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाव वाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे 

 

वषय .१७)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . १/३० /२०१५-१६ अ वये िचखली 
व च-होली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ पीनगर, तळवडे प रसरातील 
जलिन:सारण निलकांची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी M/S. B P 

KHODADE AND COMPANY िन.र. .१०,४९,९७९/-  (अ र  र. . दहा लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे एकोणऐशंी फ ) पे ा ३१.७५% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूरदराने र. . ७,१६,६११/- पयत काम क न 
या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) मनपा या  जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . ४/३२ /२०१५-१६ अ वये थेरगाव, 

वाकड प रसरातील ना यामधील ठक ठकाणी नादु त असणार  चबस व पाईप 
लाईनची दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. . १६,८०,५१७/- 
  (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार पाचशे सतरा फ ) पे ा २८.०७% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १२,६९,२३६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीकदरा म ये  कं ाट कालावधी म ये झालेली 
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वाढ/घट  दरा नुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह लया  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश 
देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .११ 
अ वये, िचंचवड मलशु करण क पाअंतगत वॉड .८ व ानगर मधील भागात 
जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेदेव क शन 
िन.र. .१४,९९,८५४/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे चौप न 
फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,४९,६३८/- 
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 यांचबेरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .५० 

अ वये, ड े ीय कायालयातील भाग .४८,५४ मधील ेनेज लाईन व चबसची 
वाष क ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.संक प क शन 
िन.र. .१४,९९,९६८/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार नऊशे अडुस  
फ ) पे ा २७.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,९४,८२७/- 
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 कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२१) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .२० 

अ वये, कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३५ भोसर  
गावठाण मधील उवर त ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.छोटेलाल 
चौहान िन.र. .१४,९६,३६०/- (अ र  र. .चौदा लाख शहा णव हजार ितनशे साठ 
फ ) पे ा ५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१४,९२,६१९/- 
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 कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२२) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .५७ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत से.१० ते गुलाब पु प उ ानापयत 
मलिनःसारण निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन.र. .२२,४७,३२०/- (अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स हजार ितनशे वीस 
फ ) पे ा १३.८९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२०,३१,९२६/- 
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 कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .२६ 

अ वये, कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भाग .३० मधील फुगेव ती व 
वाळके मळा प रसरात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन.र. .१०,४८,२४७/- (अ र  र. .दहा लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे स ेचाळ स 
फ ) पे ा १६.१६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,२२,७९३/- 
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 कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या जलिन सा:रण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .२५ 

अ वये, कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३३ 
गवळ नगर मधील मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.गायकवाड 
हरेशकुमार रामदास िन.र. .१४,९३,७६२/- (अ र  र. .चौदा लाख या णव हजार 
सातशे बास  फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,९७,९१५/- 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 कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२५) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .४६ 

अ वये, कासारवाड  मलशु करण क ांतगत, फुगेवाड  येथील भाग .६२ मधील 
ाने र कॉलनी प रसर तसेच ऊव रत भागात जलिनःसारण यव थेम ये 

सुधारणा   करणेकामी मे.गायकवाड हरेशकुमार रामदास िन.र. .२२,४९,५५७/- 
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(अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार पाचशे स ाव न फ ) पे ा 
३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,५३,४२४/- 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 कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२६) मनपा या जलिन स:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .१९ 

अ वये, िचखली मैलाशु करण क ातगत भाग .२ वेणीनगर प रसरातील 
जलिनःसारण निलकांची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान 
िन.र. .१०,४९,९३७/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे सदोतीस 
फ ) पे ा ३०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,३४,८५१/- 
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 कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२७) मनपा या न याने समा व  भागातील ताथवडे या ठकाणी जलिनःसारण यव था 
कामे करणेसाठ  जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत ४१.४९ कोट ंचे खचास मा यता 
िमळालेली आहे. यानुसार थमतः ट पा १ म ये जलिनःसारण निलका टाकणेचे 
कामांचे आदेश द.४/३/२०१४ रोजी दे यात आलेले आहेत. ट पा २ अंतगत 
मैलाशु करण क प, पंप हाऊस व इतर कामे करणे या कामाची िन वदा िस  
केलेली आहे. सदर मैलाशु करण क पासाठ  मौजे पुनावळे येथील स.नं.५ 
मधील आर त जागा ता यात घेणेची कायवाह  चालु आहे. मैलाशु करण 
क पासाठ  महारा  दुषण िनयं ण मंडळाकडून परवानगी (Consent to 

Establish) ा  क न घेणे आव यक आहे. यासाठ  Consent Fee  हणून 

Regional Officer, Maharashtra Pollution Control Board Pune पुणे यांचे नांव 
र कम पये १,००,०००/- कंमतीचा डमांड ा ट देणे गरजेचे आहे. तर  सदर 
र. . १,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख पये फ ) पये कमतीचा डमांड 
ा ट महारा  दुषण िनयं ण मंडळास देणेचे खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.   
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वषय .२८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-२०१६ मधील अ. .८ 
अ वये, . . ६३ मधील हराबाई लांडगेनगर, गुली तानगर येथील द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. िम हर एंटर ायजेस िन.र. .२,९७,६४५/- (अ र  र. . 
दोन लाख स या णव हजार सहाशे पंचेचाळ स पये फ ) पे ा ३६.३६% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .२९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-२०१६ मधील अ. .११ 
. .६२ मधील ाने र कॉलनी, येथील द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.े 

िम हर एंटर ाजयजेस िन.र. .२,९७,६४५/-(अ र  र. . दोन लाख स या णव 
हजार सहाशे पंचेचाळ स पये फ ) पे ा ३३.३०% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२१ 
. .२१ अ वये फ े ीय कायालयाअंतगत िनगड  गावठाण उप वभागामधील   
वेणीनगर ते कुदळवाड  पाइन र यावर ल द यांचे नुतनीकरण करणेकामी 

मे.अँ प इले क स िन.र. .४,८०,१५४/- (अ र  र. . चार लाख ऐंशी हजार 
एकशे चोप न फ ) पे ा ४९.४९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१ 
अ वये फ े ीय कायालयातील िनगड  गावठाण उप वभाग मधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.अँ प इले क स 
िन.र. .९,९८,४९७/- (अ र  र. . नऊ लाख अ या णव हजार चारशे 
स या णव फ ) पे ा ४४.८० % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/२०१५-२०१६ मधील अ. .१० 
अ वये, भाग . २३ केशवनगर मधील काकडे आंगण, पोतदार शाळा व 
प रसरात उजा बचती या हेतूने द यांची नुतनीकरण करणेकामी मे.ओम एकदंताय 
इले क स िन.र. .३,१३,१५०/- (अ र  र. . तीन लाख तेरा हजार एकशे 
प नास फ ) पे ा ४६.४९ % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३३) मा हती व जनसंपक वभागाकड ल तावात नमूद याद  माणे एकुण २३ प कार 
ितिनधी व पयावरण वभागातील अिधकार  / कमचार  या दो-यासाठ  उप थत 

राहणास असून सदर दौरा दनांक ०५/०२/२०१६ ते दनांक ०८/०२/२०१६ या 
कालावधीत आयो जत करणेत आलेला आहे. सदर दौ-यासाठ  लागणारा खचाकामी 
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तीन ॅ ह स एज सीकडून द.२९/०१/१६ रोजी कोटेशन माग वणेत आले होते. 
यातून सदगु  ॅ ह स अ ड टुस एज सीने दश वलेला खच र. . ४,९२,६५०/- हा 

कमी अस याने या एज सीची नेमणूक करणेस तसेच सदरचा खच या 
वभागाकड ल महसुली अंदाजप कातील लेखािशष “पयावरण ”अ. .७, पान .१४८ 
मधून खच  टाकणेस मा यता िमळणेबाबत वचार करणे.     

वषय .३४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  १/५/२०१५-१६ अ वये भाटनगर 
मैलाशु करण क ांतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी प रसरात 
आव यकतेनुसार भूयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. B P KHODADE AND 

COMPANY िन.र. .१४,९९,९४८/- (अ र  र. . चौदा लाख न या णव हजार 
नऊशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ३०.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ११,००,०९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाव वाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरा नुसार फरकाची र कम 
अदा /  वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . १२/२०१५-१६ मधील अ. . 
१ अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील सब टेशन, रोह संच, व वध व ुत 

पॅनलची वा षक प दतीने देखभाल दु ती  करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.राजल मी इले क स (िन.र.  १८,१५,९०१/- अ र  र. . अठरा  लाख पंधरा  
हजार नऊशे एक  फ ) दर २१.०६% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. . 
२ अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध वातानुकुलन यं े व जलिशत 
यं े यांची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन 
(िन.र. .१८,१४,५६७/- अ र  र. .अठरा लाख चौदा हजार पाचशे सदुस   फ )   दर 
३६.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला  अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. . 
१२ अ वये सारथी हे पलाईन पाणी पुरवठा हे पलाईन सु वधा पुर वणे व चालन 
करणेकामी मे.टेक नाईन स हसेस (िन.र.  १८,००,०००/- अ र  र. . अठरा  लाख  

फ )   दर ४% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला  अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. . 
११ अ वये मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील जिन संच व इन हटसची 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे. एनज  टेक िस ट म (िन.र.  
१३,०१,५२५/- अ र  र. . तेरा  लाख एक हजार पाचशे पंचवीस फ )   दर 
२७.७०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला  अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. . 
४ अ वये मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट . 
राऊटर यं णेची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे. पासन 
टे नोलॉ जस (िन.र. . १०,१०,१३८/- अ र  र. . दहा लाख दहा हजार एकशे 
अडतीस फ )   दर २.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर 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. .३-६३/२०१५-१६ 
अ वये, भाग . ५७ पंपळे गुरव म ये संडास लॉक मुता-यांची देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.जे.क शन. िन.र.  ७,००,२८०/- (अ र  
र.  सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -३६.७७% कमी या मंजूर दराने र.  
४,४२,७८७/- 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 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-४२/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील मु य व अंतगत र यावर 
थम ला ट पे ट व इतर अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी (सन 
२०१५-२०१६ कर ता) मे.एस.बी.सवई िन.र.  ७,००,२७६/- (अ र  र.  सात लाख 
दोनशे याह र फ ) पे ा -४१.९९% कमी, या मंजूर दराने र.  ४,०६,२३०/- 
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 अवलोकन करणे. 
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वषय .४२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-९/२०१५-१६ 
अ वये, भाग . ४८ ताप करनगर ीनगर येथील थाप य वषयक करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस. िन.र.  
७,००,२२४/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे चोवीस फ ) पे ा -४१.४२% कमी, 
या मंजूर दराने र.  ४,१०,१९१/- 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 अवलोकन करणे. 

 
वषय .४३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-२२/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील र  यावर ल चर खंडयाची 
खड मु माने व बी.बी.एम.प दतीने दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१५-२०१६ 
क रता) कामी मे.के.पी.क शन िन.र.  ७,००,२८०/- (अ र  र.  सात लाख 
दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -४२.००% कमी या मंजूर दराने र.  ४,०,६,१६२/- 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 अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-२१/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .५५ पंपळे सौदागर प रसरातील राडारोडा उचलणेची कामे करणे 
(सन २०१५-२०१६ क रता) कामी मे.के.पी.क शन िन.र.  ७,००,२५०/- 
(अ र  र.  सात लाख दोनशे प नास फ ) पे ा -४२.००% कमी, या मंजूर दराने 
र.  ४,०६,१४५/- 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 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१०/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, 
मुता-या इ. करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे. (सन २०१५-२०१६) कामी 
मे.के.पी.क शन िन.र.  ७,००,२००/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे फ ) 
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पे ा -४०.५०% कमी या मंजूर दराने र.  ४,१६,६१९/- 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 अवलोकन करणे. 
 
वषय .४६) पंपर  िचंचवड शहरा या शासन िनणय .ट पाएस-१८९३।१२७६।सीआर-

१७४।९३।युड -१३, दनांक १८ स टबर १९९५ अ वये मंजुर वकास योजनेत व 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग अिधसुचना .ट पीएस-१८९३।१४१२।युड -१३, दनांक २८ नोहबर १९९५ 
अ वये मंजुर तथापी महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसुचना .पीसीएन 
– १६९७।९३४। . ८९।न व-२२, मं ालय, मंुबई, दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण क ेम ये समा व  कर यात 
आलेले तसेच शासन िनणय .ट पीएस-१८०६।१४१। . १९८६।२००९।न व-१३, 
दनांक २९ मे २०१० अ वये फेरबदल तावानुसार मंजुर वकास योजनेतील 
खालील त यात दश वले या ता वत आर णाचे भूसंपादन व रत करणे 
कर ता संदिभय प ा वये मा.नगरसद या यांनी कळ वलेले आहे. 

 

अ. .आर ण मांक 
आर णाचे 
योजन 

स.नं 

बािधत होणारे 
संपादन 
करावयाचे 
एकुण सुमारे 
े  चौ.मी. 

१. आर ण .३९४ 
मा यिमक 
शाळा 

स.नं २४५ पैक , २४६ 
पैक  व २४७ पैक  

१००००.०० 
चौ.मी. 

२. आर ण .३९६ ाथिमक  शाळा स.नं.२३१ पैक  
२०००.०० 
चौ.मी 

 
तर  उपरो  ता वत र याखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ अ वये संपादन 
करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेने दनांक १०।११।१०१४ रोजी ठराव .५८१ 
अ वये मा यता दलेली आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 



 19

वषय .४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .१० 
अ वये, अ भाग अंतगत जल े  .बी/१ मधील मामुड  भागात पाणीपुरवठा 
सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणेकामी मे.यासीन क शन (िन वदा 
र कम .३५,०१,३९८/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे अठयानो 
फ ) पे ा १५.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३०,९१,५४२/- 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 अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .३ 

अ वये, अ भाग अंतगत जल े  .बी/२ रावेत गावठाण, ल मीनगर प रसरात 
वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.यासीन 
क शन (िन वदा र कम .४२,०१,६८५/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार सहाशे पं यांशी फ ) पे ा १७.९१ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३६,२१,६२१/- 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 अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

वषय .४९) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .16/2015-16 कर ता  मेघा माट 
फुगेवाड  ते हॅर स ीज दापोड  (पुणे मंुबई र ता) र ता सुशोिभकरणासाठ  काळ  
माती पुर वणे व पसरवणे क रता मे.कृषीतेज डे हलपस यांना कोटेशन नोट स 
र. .१,९९,९४५/- (अ र  र. . एक लाख न या णव हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (२% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/६/का व/३६/२०१६ द. २०/०२/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५०) मनपा उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२०१५-१६ ब भागातील व वध ९ 
र ते दुभाजक सुशोिभकरण करणेकामी मे.तावरे क शन िन.र. . 
२५,१६,१६९/- (अ र  र. . पंचवीस लाख सोळा हजार एकशे एकोणस र फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (-३१.५९% ने कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा 
वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी १ 

वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५१) मनपा उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये गजानन हे े 
उ ान देखभआल व संर ण करणेकामी मे. ी भैरवनाथ वयंसहा यता सेवा सह. 
सं था मया. िन.र. .९,०८,०४०/- (अ र  र. .नऊ लाख आठ हजार चाळ स फ ) 
पे ा ३६.४०%  कमी दराची िन वदा मंजूर दराने बारा म हने कालावधीसाठ  येणारा 
खच र कम पये ५,७७,५१३/- माणे काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहून काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) नागपुर येिथल मा.मु य सिचव (गृह) यांच े कायालय (है ाबाद हाउस िशबीर 
कायालय) येथे दनांक 11/12/2015 या कालावधीत बैठक आयो जत कर यात आली 
होती.  यास उप थत रहाणेबाबत मा क  अिधकार  गृह वभाग यांनी प  
.सी.सीट 3615/ .  27/भाग-1/पोल-3 गृह वभाग, िशबीर कायालय िस ह ल 

लाइन, नागपुर, दनांक 7/12/2015 अ वये कळ वले होते. उपरो  प ानुसार शहर 
अिभंयता हे पुणे शहराम य़े सी सी ट  ह  काया वत करणेबाबत आढावा बैठक स 
उप थत रा हले होते यासाठ   वमान वासाठ  र कम पये 25606/- इतका खच 
झालेला आहे. शहर अिभयंता यांना नागपुर येिथल मा.मु य सिचव (गृह) यांच े

कायालय (है ाबाद हाउस िशबीर कायालय) येथे उप थत रहा यासाठ  झालेला 
वमान वास खच र. . (8956+16650) असा एकूण र. . 25606/- व शासन 

िनणयानुसार देय दौिनक भ ा  र. . 290/- इत या खचाची ितपुत  क न देणे  

आव यक आहे. शहर अिभंयता यांना है ाबाद हाउस िशबीर कायालय बैठक स 

उप थत रहा यासाठ  झालेला वमान वास खच र. . 25606/- व दैिनक भ ा र. 

 290/-  असे एकुण र.  25896/-  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/३/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४९ 
मधील स.नं.९ येथे िसमािभंत बांधणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड 
(िन वदा र कम .३२,२१,२८८/- (अ र  र. .ब ीस लाख एकवीस हजार दोनशे 
अ याऐंशी) पे ा ३८.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२०,९७,०५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फलकाची र कम 
अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/८/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४९ 

मधील कैलासनगर, धनगरबाबा प रसरात टॉम वॉटर गटर करणेकामी मे. 
ह रषकुमार रामदास गायकवाड (िन वदा र कम .२८,०२,२१४/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख दोन हजार दोनशे चौदा) पे ा ४५.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८९,१५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फलकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१५-१६ मधील काम . २ 

अ वये काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  या बीआरट एस कॉर डॉर लगत मोरवाड  
िलंगायत दफनभूमी येथे वेट ंग शेड बांधणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.पी.एन.नागणे (िन वदा र कम .१,६५,२६,१७१/- (अ र  र. .एक कोट  पास  
लाख स वीस हजार एकशे ए काह र) पे ा २४.५६ % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . १,३०,९०,७११/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फलकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५६) मनपाचे आरो य वभागास अ वॉटेन AMF (Now Green-B) 

polydimethylsiloxane (PDMS 70%) खरेद कामी अ प मुदत ई-िन वदा 
.३९/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये 
ा  िन वदाकारापैक  मे. ीराम अ ो एज सी यांचे अ वॉटेन AMF (Now Green-

B) polydimethylsiloxane (PDMS 70%) चे लघु म दर र. . ४६९५/- .िल. 
ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५०० िल. 

अ वॉटेन AMF (Now Green-B) polydimethylsiloxane (PDMS 70%) खरेद  
कामी एकूण र. .२३४७५००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र.  २४७५०००/- पे ा ५.१५ % ने कमी आहेत. सदर 
दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५७) मनपाचे आरो य वभागास कचरा ढकलगाडया खरेद कामी ई-िन वदा 

.३२/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये 
ा  िन वदाकारापैक  मे. रेखा इं ज.व स यांचे कचरा ढकलगाड  चे सवात लघु म 

दर र. . ३४७२/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास ३०८ नग कचरा ढकलगाडया खरेद  कामी एकूण र. .१०६९३७६/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
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१४७६२४४/- पे ा २७.५६ % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल 

आव यक संगणक संच सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .२४/२०१५-
१६ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
ऑनलाईन पाच दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.स यम से स 
अँ ड स ह सेस,पुणे यांचेसंगणक संच एकूण-७० नग (बाब .१)सा ह यासाठ  
र. .२४,९९,२१०/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे व वध वभागांकर ता 
कर ता लेनो हा कं.चे  Latest Generation IntelPentium ProcessorG3220 

संगणक संचखरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा २.१५%ने कमी आहे.सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५९) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे केब स, वायस 

आ ण पेअस सा ह य खरेद कामी ईिन वदा सुचना .16/8/2015-16 अ वये, 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार     
मे.सुरज वचगेअर कंपनी यांचे दरप कातील बाब .1,2,3,4,6,7,8,9,10 या 
सा ह याचे दर र.  16,79,520/-, मे. हायटेक इले क स यांचे बाब . 5,11,12 

या सा ह याचे दर र. . 44,78,500/- असे एकूण बाब . 1 ते 12 चे दर र. . 
61,58,020/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६०) मनपाचे नगरसिचव व शासन वभागाकड ल ंटर/झेरॉ स मशीनसाठ  आव यक 

म युिनट सा ह य खरेद  करणे कामी कोटेशन नोट स .३२/२०१५-१६ अ वयेबंद 
पाक टात कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली 
आहेत. ा  दरप काम ये मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे  म युिनट ती नग 
र. .१५,६००/- असे एकूण ०३ नग सा ह याचे लघु म दर ा  झाले आहेत. 
सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २.१४%ने जा त आहे. 
मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचेकडून आव यक म युिनट खरेद कामी एकूण 
र. .४६,८००/- दर वकृत करणेत आले आहेत. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६१) मनपाचे आरो य वभागास काळे फनेल ेड-१ व सटेड फनेल खरेद कामी ई-

िन वदा .२०/१४/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले 
होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . यांचे काळे फनेल 
ेड-१ चे लघु म दर र. . २२७/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 

१४१० िल. काळे फनेल ेड-१ खरेद  कामी एकूण र. . ३२००७०/- इतका व सटेड 
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फनेल कॉ सन ेड चे लघु म दर र. .२१५/- .िल. ा  झाले आहेत. ा  
लघु म दराने १३५० िल. सटेड फनेल ॉ सन ेड खरेद कामी एकूण 
र. .२९०२५०/- इतका खच येणार आहे. ा  एक ीत लघु म दर एकूण 
र. .६१०३२०/- हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ६४८९००/- पे ा ५.९४ % 
ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६२) मनपाची १८ मा यिमक वदयालये व औ ोिगक िश ण क  मोरवाड  व 

औ ोिगक िश ण क  कासारवाड  मधील एकूण ९००० वदया याना २६ 
जानेवार  २०१६ जास ाक दनािनिम  खाऊ हणून ६६ ॅम वजनाचे टािनया 
गुड डे रच बटर ब क ट पुडे ित नग र. . ९.०९ या दराने एकूण 
र.  .८१,८१०/- (अ र  र कम पये ए याऐंशी हजार आठशे दहा फ ) मे. भ  
एंटर ायजेस, िशवतेजनगर, िचंचवड १९ यांचेकडून करारनामा न करता, सरळ थेट 
प दतीने खरेद  क न सदरची र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/२/१५-१६ अ वये, भाग  ३६ 

येथील द मं दर-बाबर पे ोल पंप- आिशवाद गॅस एज सी ते पुणे नािशक 
र या या बाजूने-राजमाता महा व ालय-द मं दर या मागामधील ना यावर सी.ड . 
वक क न जॉिगंग ॅक वकिसत करणेकामी  मे.लाल दप क शन (िन.र.   

२८,००,१४६/-  (अ र  र. . अ ठावीस लाख एकशे सेहचाळ स) पे ा ३०.६०% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,४०,४६६/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/७/१५-१६ अ वये, . .३० 

च पाणी वसाहत येथील सदगु नगर उ ान व पर सरांतील र यांची डांबर करणाने 
सुधारणा करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. 
(िन.र. .४९,०१,९६०/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे साठ) 
पे ा  ३३.३३% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३४,३१,५४४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/४/१५-१६ अ वये, . .३० 

च पाणी वसाहत व स ु नगर भागात अंतगत र यांची डांबर करणाने सुधारणा 
करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. (िन.र. .४९,०१,९६०/- 
(अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे साठ) पे ा  ३३.३३% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३४३१५४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६६) मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. . ३६/७/१५-१६  अ वये  भाग .४८ 
येथील नखातेव ती ते कुणाल हॉटेल पयतचा १२.०० मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणेकामी  मे. लोनावळा क शन कं. िन.र.   ७०,०२,८०१/-  (अ र  र.   स र 
लाख दोन हजार आठशे एक ) पे ा  ३५.७३% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .४७२५७३५/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय . ६७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .१५ अ वये भाग . ३१ दघी म ये व वध ठकाणी पे हंग लॉक 
बस वणेकामी मे.भा य ी कं शन (िन वदा र कम . ९,१०,३६४/- (अ र  
र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३५.६१% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .३८ अ वये भाग . ३२ सॅड वक कॉलनी म ये करकोळ दु तीची 
व देखभीची कामे करणेकामी मे.ऑटोकल िस ट स (िन वदा र कम . 
७,००,५८७/- (अ र  र. . सात लाख पाचशे स याऐंशी फ ) पे ा ३७.८६% 

कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .६९) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ 
मधील अ. .४५ अ वये वॉड . ३४ ग हाणे व ती मधील पीड ेकर रोड सटर 
लाईन प टे थम ला ट पट  करणेकामी मे. ी. क शन, शैले  िशवाजी 
फालके (िन वदा र कम . ९,८०,३९२/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे 
या णव फ ) पे ा ३०.५०%  कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७०) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .२८ अ वये भाग . ३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये फुटपाथ करणे व 
राडारोडा उचलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेभा य ी क शन  
(िन वदा र कम . ९,०९,९२२/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे बावीस 
फ ) पे ा ३८.४०%  कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७१) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ 
मधील अ. .५४ अ वये भाग . ३१ दघी व . . ३० च पाणी वसाहत 
मधील पावसाळ  गटरची दु ती व साफसफाई करणेकामी मे.भा य ी क शन  
(िन वदा र कम . ७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 
३८.४०%  कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .७२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ 

मधील अ. .४३ अ वये भाग .७ च-होली व प रसरात अंतगत र ते खड करण 
व ब बएम करणेकामी मे.भा य ी क शन (िन वदा र कम . ९,३३,५०२/-
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे दोन फ ) पे ा ४१.६४% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 

मधील अ. .१३ अ वये भोसर  वॉड . ३५ म ये वॉड तर य योजने अंतगत 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िस द वनायक क शन (िन वदा र कम 
.९,१०,३६४/-(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 

४३.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .७४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 
मधील अ. .६ अ वये भाग मांक ६ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची 
कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन (िन वदा र कम .९,३३,१६५/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे पास  फ ) पे ा ४७.४७% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 

मधील अ. .८ अ वये भाग मांक ७ च-होली येथील व वध ठकाण या 
र यांची दु ती डाबंर करणाने करणेकामी म.े अजवाणी इ ा. ा. िल., (िन वदा 
र कम .८,४५,१३१/-(अ र  र. .आठ लाख पंचेचाळ स हजार एकशे एकतीस 
फ ) पे ा १०.१०% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 
मधील अ. .११ अ वये भाग मांक ६ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे. अजवाणी इ ा. ा. िल., (िन वदा र कम .९,२७,९७४/-(अ र  
र. .नऊ लाख स ावीस हजार नऊशे चौ-याह र फ ) पे ा १०.१०% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 

मधील अ. .४ अ वये भोसर  व धावडेव ती भाग मांक ३५ येथे डांबर  
र यांची दु ती करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा. ा.िल.,(िन वदा र कम 
.९,१०,३५५/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे पंचाव न फ ) पे ा 

१०.१०% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .७८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१५-१६ 

मधील अ. .१२ अ वये भाग मांक ३५ भोसर  गावठाण व धावडेव ती येथील 
फुटपाथ करणे व राडारोडा उचलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. 
िस द वनायक क शन (िन वदा र कम .७,००,२८१/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ए याऐंशी फ ) पे ा ३७.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७९) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 4/4-2015-16 मधील 

अ. .1 अ वये कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील वनी ेपण यं णेचे वा षक 
प तीने देखभाल दु ती करणे कामी मे.ओं कार इले क स (िन वदा र कम . 
832605/- (अ र  र. .आठ लाख ब ीस हजार सहाशे पाच फ ) पे ा 10.00% 
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कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .८०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .19/2015-16 मधील अ.  10 

अ वये मनपाची व वध कायालये व ववीध हॉ पीट स येथे उभारलेली सी. सी. 
ट. ह .यं णा आ टक  फ़ायबर ारे जोडणे व अनुषंगीक कामे करणे (क भाग) 
कामी मे.कॉमटेक टोिलसोलूश स ा.िल., (िन.र. .39,97,528/- (अ र  
र. .एकोणचाळ स लाख स या नव हजार पाचशे अ ठावीस) पे ा 0.35 % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  11 

अ वये ब  े ीय कायालया अंतगत व वध ठकाणी सी . सी. ट. ह . यं णा 
उभारणे कामी मे. वैभव ए टर ायजेस ( िन.र. .49,99,938/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख न या णव हजार नऊशे अडोतीस) पे ा 0.41 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  9 

अ वये इ े ीय कायालया अंतगत व वध ठकाणी सी. सी. ट. ह . यं णा 
उभारणे कामी मे. फिन स इं ा चस ( िन.र. . 49,99,625/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख न या णव हजार सहाशे पंचवीस) पे ा 0.45 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  7 

अ वये सुर ा वभागाचे अहवालानुसार से.२३ जशुक येथ ेअित र  CCTV यं णा 
उभारणे कामी मे. फिन स इं ा चस ( िन.र. . 45,56,596/- (अ र  र. . 
पंचेचाळ स लाख छप न हजार पाचशे शहा णव) पे ा 0.45 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  6 

अ वये भाग क- ९ संभाजी नगर येथे ववीध ठ काणी सी. सी. ट. ह . यं णा 
बस वणे (पाट -१) कामी मे. फिन स इं ा चसस ( िन.र. . 69,84,056/-  
(अ र  र. . एकोणस र लाख चौ-याऐंशी हजार छप न) पे ा 0.36 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ. . 4 
अ वये अ े ीय कायालयाअंतगत व वध ठकाणी सी. सी. ट. ह . यं णा 
उभारणे कामी मे. वैभव ए टर ायजेस (िन.र. . 49,99,970/-  (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख न या नव हजार नऊशे स र) पे ा 0.51 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  3 

अ वये ड े ीय कायालयाअंतगत व वध ठकाणी सी. सी. ट. ह . यं णा 
उभारणे कामी मे. वैभव ए टर ायजेस ( िन.र. . 49,99,731/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख न या नव हजार सातशे एकतीस) पे ा 0.47 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  2 

अ वये क े ीय कायालयाअंतगत व वध ठकाणी सी. सी. ट. ह . यं णा 
उभारणे कामी मे. कॉमटेक टोिलसोलूश स ा. िल., ( िन.र. . 49,96,588/- 

(अ र  र. . एकोणप नास लाख शहा णव हजार पाचशे अ य़ाऐंशी) पे ा 0.45 % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .८८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  1 

अ वये फ़ े ीय कायालयाअंतगत व वध ठकाणी सी. सी. ट. ह . यं णा 
उभारणे कामी मे. वैभव ए टर ायजेस ( िन.र. . 49,88,515/-  (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख अ याऐंशी हजार पाचशे पंधरा) पे ा 0.55 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/3/ 

2015-2016 अ वये, भाग .६० सांगवी येथे मुळा नद कड ल ड .पी. र ता 
वकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .1,40,05,602/- (अ र  
.एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार सहाशे दोन) पे ा 40.00% कमी) या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .88,23,529/- (अ र  र. .अ याऐंशी लाख 
तेवीस हजार पाचशे एकोणतीस) 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 दरा 
नुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन 
राहुन यांचे बरोबर करार नामा क न घेणेस मा यता देणे बाबत वचार करणे. 
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वषय .९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/55/ 
2015-2016 अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील व वध ठकाणचे नाले बांधणे 
व दु ती करणेकामी उप  क शन (िन.र. .11,44,871/- अ र  .अकरा 
लाख च वेचाळ स हजार आठशे एकाह र) पे ा 36.80% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .7,59,736/-(सात लाख एकोणसाठ हजार सातशे छ ीस) 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे  

 
वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/38/ 

2015-16 अ वये, भाग .६२ फुगेवाड  मशानभुमीचे प  े बदलणे व 
दफनभुमीसाठ  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम जी माने 
(िन.र. .7,00,332/- अ र  .सात लाख तीनशे ब ीस) पे ा 26.90% कमी) या 
ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .5,37,539/- (अ र  र. .पाच लाख 
सदतीस हजार पाचशे एकोणचाळ स ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन 

करणे 
 
वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/28/ 

2015-16 अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील यशवंतराव च हाण 
मृत  णालयातील थाप य वषयक  कामे करणे (सन २०१५-१६)) कामी मे.के 

पी क शन (िन.र. .24,99,338/- अ र  .चोवीस लाख न या नव हजार 
तीनशे अडतीस) पे ा 33.39% कमी) या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .17,48,049/- (अ र  सतरा लाख अ ठेचाळ स हजार एकोणप नास) पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरा नुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे 

 
वषय .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/62/ 

2015-16 अ वये, . .६४ मधील व वध ठकाणचा राडारोडा उचलणे व आरो य 
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वषयक कामे करणेकामी मे.मिनषा क शन ( ो ा.मिनषा महािलंग खराडे) 
(िन.र. .6,43,919/- (अ र  .सहा लाख ेचाळ स हजार नऊशे एकोणीस) पे ा 
36.99% कमी) या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .4,26,020/- (अ र  
र. .चार लाख स वीस हजार वीस )पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन 

करणे 
 
वषय .९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/15/ 

2015-2016 अ वये . .३९ संततुकारामनगर येथील वाय.सी.एम. मागील 
ना याची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस 
(िन.र. .29,98,099/- (अ र  .एकोणतीस लाख अ या णव हजार न या णव 
फ ) पे ा 48.99% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .16,05,797/-

(अ र  .सोळा लाख पाच हजार सातशे स या णव ) पयत काम क न घेणेस 
तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 
अ टस  अिधन राहुन यांचे बरोबर करार नामा क न घेणेस मा यता देणे बाबत 
वचार करणे 

 
वषय .९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/14/ 

2015-16 साठ  भाग . ३९ संत तुकारामनगर येथील काटे मळा जवळ ल नाला 
बांधणेकामी M/s DRISHTI CONSTRUCTION िन.र. .७४,९८,१४९/-(अ र  
र. .चौ-याह र लाख अ या णव हजार एकशे एकोणप नास फ ) पे ा ५०.००% 
कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३९,३६,५२८/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/6/ 

2015-16 साठ  भाग . ३९ संत तुकारामनगर येथील काटे मळा जवळ ल नाला 
बांधणेकामी M/s BARKHA ENTERPRISES िन.र. .७०,०१,७२१/- (अ र  
र. .स र लाख एक हजार सातशे एकवीस फ ) पे ा ५०.४०% कमी या 
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ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३६,४६,४९६/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .९७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये 

थेरगांव मधील अशोका सोसायट , जय म हारनगर, जु या पाईपलाईन बदलून 
नवीन लीने टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन िन.र. .२६,६१,५५४/- (अ र  
र. .स वीस लाख एकस  हजार पाचशे चोप न फ ) पे ा ११.७०% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,६७,६६०/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .९८) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .१० 

अ वये अ भागांतगत जल े  .बी/४ म ये व ननगर , भारतमाता 
हौ.सोसायट  वा हेकरवाड  प रसरातील पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर 
िन.र. .५६,०३,०५८/- (अ र  र. .छ प न लाख तीन हजार अ ठाव न फ ) पे ा 
५.८९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५५,३६,६८९/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .९९) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१० 

अ वये से टर .२३ िनगड  ट पा .३ येथील उव रत फ टर बेड ची वाळू 
बदलणे व सुर त आवरण करणेकामी म.ेिशवम एंटर ायजेस िन.र. .९६,४६,१९३/- 
(अ र  र. .शहा णव लाख सेहचाळ स हजार एकशे या णव फ ) पे ा १८.८१% 
कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८२,२३,३३१/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१००) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४५ द.०३/०२/२०१६ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या 
ट ारे दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण 

दुधर आजारांनी ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पड तांना मदत हणून 

महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-या र. .२५,००,०००/- या अनुदान रकमेतून अथसहा य 
केले जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई 
४०००३२ द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  २५ लाख एवढे अनुदान दे यास 
मा यता दलेली आहे. मा.महापौर तथा अ य़  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क 
सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर , पुणे ४११०१८ यांनी द.१२/१/२०१६ चे प ा वये सन 
२०१५-२०१६ या आिथक वषातील र. .२५,००,०००/- टला िमळणेकामी मागणी केलेली 
आहे.  सन २०१५-१६ या आिथक वषात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क 

सावजिनक चॅ रटेबल ट या सं थेस र. .२५ लाख अनुदान देणेस मा यता देणेबाबत 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१०१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४६ द.०३/०२/२०१६ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  बॉ संग असोिसएशन यांचे 
मा यतेने व पंपर  िचंचवड शहर बॉ संग असोिसएशन यां या सहकायाने माहे माच 
२०१६ म ये कै. बोधनकार केशव ठाकरे डा संकुल यमुनानगर, िनगड , पुणे ४४ येथे 
महापौर चषक रा य तर बॉ संग पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी   
येणा-या खच र. .९,२३,५५०/- चे खचास मा यता तसेच टेज, मंडप, टेबल, खु या 
यव था, गॅलर  खच र. .८०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत 
पीकर, माईक यव था खच र. .५०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 

लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .७,९३,५५०/- हा डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस व माणप े, िनमं णप का, 
पी. ह .सी. ले स, बॅनस, मेड स, ॉफ ज, मानिच हे, टो या, डा सा ह य, लो हज व 
हेड गाड इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द करणेस मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 वषय .१०२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालयाकडे व ुत पुरवठा खंड त 
झालेनंतर व ुत पुरवठा चालु राहणेकामी ५० के ह ए चा १ युपीएस बस वणेत 
आलेला आहे. क े ीय कायालयाकड ल प  .क /े व/जा/७२३/२०१५ द. 
२८.०९.२०१५ महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी चा वीज पुरवठा खंड त 
झालेनंतर सव संगणक संच बंद पडतात आ ण यामुळे संगणकांचे नुकसान होते 
तसेच चालु कामात अडथळे  येतात. सदर युपीएस दुर तीकामी अंदाजप क 
माग वले असता र. .१,६२,०००/- एवढा खच अपे ीत होता. मा.आयु  यांनी 
व ीय अिधकार दान करणे बाबत आदेश . लेखा/१/का व/७७०/२०१३ द. 
१७.०९.२०१३ अ वये दले या अिधकारांतगत वभाग मुखांना र. .२ लाखापयत 
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खरेद चे अिधकार दलेले आहेत. सदर कामाची तातड  वचारात घेता िन वदा 
िस द क न खरेद  करणेस बराच कालावधी लागणार अस याने महारा  

महापािलका अिधिनयम (सुधार त) २०११ करण ५ िनयम २/१ परंतु के मधील 
तरतुद नुसार कोटेशन नोट स िस द कर यात आलेली होती. कोटेशन िस द  नंतर 
याम ये एकुण तीन कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अितर  

आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता  याम ये मे. पॉवरटेक िस ट म यांचे दर 
लघु म ा  आहेत. यांचे दर र. . १,५९,३००/- असे ा  झालेले आहेत. यांचे 
दर अंदाजप क य दरापे ा १.६६% ने कमी आले आहेत. मे.पॉवरटेक िस ट म 
यांचेकडुन काम क न घे यास एकुण र. . १,५९,३००/-  एवढा खच येणार आहे. मे. 
पॉवरटेक िस ट म यांना पुरवठा आदेश देणेपूव  सदरचे कामकाज क न घेणेस व 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  १३/३/२०१५-१६ अ वये इ 
भागातील झोपडप टयांसाठ  मलिनःसारण यव था करणे कामी 

M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. . २५,४९,४४५/- (अ र  
र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार चारशे पंचेचाळ स फ ) पे ा ४.०० % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २५,६९,८४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाव वाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट  दरा नुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ९/७/२०१५-१६ अ वये काळेवाड  
पंप हाऊस येथे जु या चारह  पंपाचे आयुमान संपलेले सन २०१५-१६ म ये तेथील 
दोन जुने पंप काढुन याजागी न वन पंप बस वणे आ ण पंप हाऊससाठ  
ा सफामर सब टेशन उभारणे कामी N S Electgrical Corporation िन.र. . 

३०,८६,२७१/-   (अ र  र. . तीस लाख शहाऐंशी हजार दोनशे ए काह र फ ) 
पे ा २१.२९ % कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २५,५०,६६४/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाव वाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या या बरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ७/८/२०१५-१६ अ वये  
कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड  येथील भाग . ६१ मधील दापोड  
पुल ते िशवाजी पुतळा तसेच उव रत ठकाणी जलिनसारण निलकांम ये सुधारणा 
करणेकामी M/S DEV CONSTRUCTION िन.र. .२९,९८,४७५/-   (अ र  

र. . एकोणतीस लाख अठ या णव हजार चारशे पं याह र फ ) पे ा ३३.०० % 

कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २१,०९,४२७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाव वाढ 
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 या बरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१०६) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल  योजनांचे माग वलेले अज 
तपासणी/छाननीचे कामकाज चालू आहे. यांची पा /अपा  याद  तयार करावयाची 
आहे. तसेच लाभाथ ना ३१ माच अखेर लाभ दे याचे आव यक आहे. यामुळे व वध 
योजनांची कामात समुह संघटकां वना अडथळा येऊ नये, याम ये य यय येवू 
नये, सव कामे सुरळ त पणे पुण होणेसाठ , समुह संघटकांची स याची मुदत द. 
०४/०२/२०१६ रोजी संपलेनंतर पुढे तीन म हने कालावधीसाठ  हणजेच द. 
०२/०५/२०१६ पयत अथवा नवीन नेमणूका होईपयत, (जो कमी असेल या 
कालावधीसाठ ) स या वभागात कायरत असले या २ समुह संघटकांना मुदतवाढ 
दे यास व याकामी पूव या दराने येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१०७) भाग . २४ (रामकृ ण मोरे सभागृह) म ये ा. रामकृ ण मोरे ना यगृहाचे 
नुतनीकरण करणे या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत कामासाठ  ी. सिचन 
आपटे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक क न िनयोजन करणे बाबतचा ताव 
मा यतेकामी सादर. तरचे सदरचा ताव मा यते नंतर वा तु वशारद ी. सिचन 
आपटे यांना िन वदापुव कामासाठ  १%  व िन वदा प ात कामासाठ  १.३५% देयक 
देय राह ल. तसेच पुढ ल काम करणेबाबत कायवाह  या वभागामाफत हाती 
घे यात येईल सदरचा तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/०४/२०१५-१६ मधील काम . २ 
 अ वये भाग . १६ आकुड  म ये जय गणेश हजन जवळ ल मोक या जागेत 
उ ान वकिसत करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. .५६,०२,०५३/-   (अ र  
र. . छ प न लाख दोन हजार ेप न फ ) पे ा २५.७७ % कमी  या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४३,६६,३२४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाव वाढ कलमानुसार 
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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 या बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/०४/२०१५-१६ मधील काम . ४ 
 अ वये भाग . ४ कृ णानगर येथीळ मोकळ  जागा .३ अ म ये सां कृितक 
भवन बांधणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .३०,८१,२३३/- (अ र  र. .तीस 
लाख ए याऐंशी हजार दोनशे तेहतीस फ ) पे ा २१.२१ % कमी  या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,४९,०८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाव वाढ 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 या बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .११०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड,३३. या 
मधील व प रसरातील दैनं दन साफसफाईचे काम ठेका प दतीने म म हार 
एं टर ाईजेस काळेवाड  पुणे १७ या सं थसे मा. थायी सिमती सभा ठराव . 
१६०१३ द. २०/११/२०११ अ वये द.०१/११/२०११ ते द.०१/१२/२०११ पासून पुढ ल 
पाच वषाक रता ती महा र. . १६,६८२/- या दराने व ती वष  १०% वाढ देऊन 
मा यता दलेली होती. या माणे द.०१/१२/२०१२ ते ३०/११/२०१३ या 
कालावधीक रता े ागृहातील दैनं दन साफसफाई काम देणेत आले होते. मा.आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ यांचेकड ल मा य ताव 
द.१४/१२/२०१३ अ वये म म हार एंटर ाईजेस, काळेवाड  पंपर  १७, यांना न देता 
ई-िन वदा या राबवून ई-िन वदा ारे दर प क माग वणेबाबत िनदिशत केले 
होते. यानुसार े ागृहातील दैना दंन साफसफाई कामी ई-िन वदा .२ २०१४-
२०१५ या राब वणेत येत असता व उपरो  ई-िन वदा या पूण होईपयत म 
म हार एंटर ाईजेस काळेवाड  पंपर  १७ यांना दैना दंन साफसाफाई करणेस 
वेळोवेळ  मा यता घे यात आली असे,ई-िन वदा .२ २०१४-२०१५ अ वये 
े ागृहातील दैना दंन साफसफाईकामी म भगवती वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं था मया दत, पंपर  १७ यांना ई-िन वदा दर ती दन ती य  र. .४१४.३८ 
हे कमान वेतन दराशी िनगड त दरप क अस य़ाने ११ म हने क रता दोन पाळ त 
१० कमचार  पुर वणे कामी दैनां दन साफसफाई क न घेणेस व येणा-या खचास 
मा यता क रता मा. थायी सिमती सभा ठरांव .१४४४६ द.२९/१२/२०१५ 
अ वये मा यता दलेली आहे. म म हार एंटर ाईजेस काळेवाड  पंपर  १७ यांना 
यापू व मा. थायी सिमती सभा ठराव . ९३८९ द.२५/११/२०१४ अ वये 
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द.०१/१२/२०१२ ते द.३१/१२/२०१४ अखेर ती महा र.  १६,६८३/- येणा-या 
खचास व अदा करणेस मा यता दली असे. तथा प द.०१/०१/२०१५ ते 
३१/०१/२०१६ असे उव रत १३ म हने कालावधीचे बील ती महा र,  १६,६८३/- म 
म हार एटर ाईजेस काळेवाड  पंपर  १७ यांना अदा करणे आव यक असलेने येणा-
या खचास मा यता असावी. म म हार एंटर ाईजेस,काळेवाड  पुणे १७. यांना 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, यामधील दैना दंन साफसफाई कामाचे दरमहा 

र. .१६,६८३/- या माणे द.०१/०१/२०१५ ते ३१/०१/२०१६ अखेर र. .२,१६,८७९/- 
(अ र  र. .दोन लाख सोळा हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) येणा-या खचास व 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१११)  मनपाचे शासन वभागाकड ल ँ कंग मशीन कर ता आव यक का ज सा ह य 

खरेद  करणे कामी कोटेशन नोट स .३३/२०१५-१६ अ वयेबंद पाक टात कोटेशन 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  

दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे काटज ती नग र. .४६८०/- असे 
एकूण १० नग सा ह याचे लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमे पे ा ३.७०%ने कमी आहे. मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचेकडून 
आव यक काटज खरेद कामी एकूण र. .४६,८००/- दर वकृत करणेत आले 
आहेत. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .११२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने मंजूर वकास आराखडयातील मौजे कवळे येथील 
मुकाई चौक ते भ  श  चौक िनगड  हा ४५मी ं द बी.आर.ट .एस. र ता 
वकिसत कर याचे काम हाती घेतले आहे. या ४५मी. र ता ं द ने बािधत मौजे 
रावेत स ह . १७७/२/१ येथील गायरानाची जागा इतर अिधकाराम ये म.औ. व. 
महामंडळा या ता यात आहे. मुकाई चौक कवळे ते भ  श  चौक िनगड  या 
र याची एकूण लांबी ५.२५ कमी आहे. यापैक  चैनेज ३४०० ते ४२०० या ८०० मी 
लांबीची व ३० मी ं दची जागा महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ (MIDC) 

यांजकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस द. १३/०९/२००७ रोजी ह तांतर त 
क न य  ताबा पावती कर यात आली आहे. उव रत १५.०मी ं दची जागा 
महानगरपािलकेस ह तांतर त कर याबाबत द. ३/५/२०१४ व द. १३/०२/२०१५ 
रोजी या प ा वये महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ (MIDC) यांजकडे मागणी 
कर यात आली आहे. तथा प, कायकार  अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास 
महामंडळ (MIDC) यांनी वेळोवेळ  प ा वये महामंडळा या ह तील र याचे काम 
भू-संपादन या पूण के यािशवाय हाती घेऊ नये असे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस कळ वले आहे. सदरची जागा मनपा या ता यात देऊन र याचे 
काम चालु करणे आव यक अस याने याबाबत आव यक तो प यवहार करणेत 
आलेला आहे. तसेच याबाबत माहे नो हबर २०१५ चे मा. संचालक मंडळ व 
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म.औ. व. महामंडळ यां या बैठक म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून 
जागेचा मोबदला आकारणेबाबतचे सवािधकार मा. मु य कायकार  अिधकार  
(CEO) यांस दान केलेबाबत मा. सह मु य कायकार  अिधकार  म.औ. व.मं. 
मु यालय मंुबई यांचे प  द. २१/०१/२०१६ रोजी महानगरपािलकेस ा  झाले 
आहे. द. ०६/०१/२०१६ रोजी मा. मु य कायकार  अिधकार  म.औ. व.मं. व मा. 
आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांसमवेत झाले या बैठक त मा य 
झा यानुसार र या या जागेची नुकसान भरपाई महानगरपािलकेने . १०.० कोट  
अदा कर याचे िन त केले आहे. यापैक  र. . ५.० कोट  महामंडळाचे प  ा  
झा यानंतर ८ दवसाचे आत महामंडळाकडे जमा करावेत, यानंतर र या या 
जिमनीचा आगाऊ ताबा महानगरपािलकेस येईल व उव रत ५.० कोट  म.औ. व.मं. 
मंडळास अदा के यानंतर र यासाठ  आव यक जागा विधवत ह तांतर त 
कर यासंबंिधचे कायदेशीर या पूण कर यात येईल असे प ा ारे कळ वले आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ८००मी लांब व ३०मी ं द चे र याच े े  
ह तांतर त करणेसाठ  र. . ४५,३५,५९७/- म.औ. व. महामंडळ यास यापुव  अदा 
केले आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील प म बाहयवळण माग, 

वाकड येथील राजीव गांधी उ डाणपुलापासून हंजवड  आय.ट . पाककडे जाणा-या 
र यावर ६००मीमी यासाची ड .आय. जल वतरण निलका टाकणेकामी खोदलेला 
८८५ र.मी. लांबीचा र ता पुववत करणेसाठ चे शु क व मनपा अिधभार अशी 
एकूण र. . १,१९,७९,१८०/- म.औ. व. महामंडळ यांनी महानगरपािलकेस अ ापह  
जमा केलेली नाह . म.औ. व. महामंडळाने द. २६/५/२०१५ चे प ानुसार सदरची 
र कम वषयां कत जागे या मोबद यापोट  देय असणा-या र कमेमधून वजाती 
करणेबाबत महानगरपािलकेस कळ वले आहे. यानुसार म.औ. व. महामंडळाने 
र या या जागे या नुकसान भरपाईसाठ  मागणी केले या र. . १०.० कोट  मधून 
यापुव  अदा केलेली र. . ४५,३५,५९७/- व मनपास अ ापपयत अदा न केलेले 
र ताखोदाई साठ चे शु क र. . १,१९,७९,१८०/- वजा जाता उव रत र. . 
८,३४,८५,२२३/- म.औ. व. महामंडळ यांस अदा करणेचा ताव सादर कर यात 
येत आहे. सदरचा खच सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप काम ये भू-संपादन 
िनधीम ये तरतुद िश लक नस यामुळे सुधा रत अंदाजप कास मा. थायी 
सिमतीची मा यता िमळेल या उमेद मा यतेवर भू-संपादन िनधीसाठ  कर यात 
आले या र. . ९२.८८ कोट  या एक त तरतुद मधुन खच  टाक याचा ताव 
आहे. सन २०१५-१६ या सुधा रत अंदाजप कास  मा. थायी सिमतीची मा यता 
िमळ याची वाट न पाहता सदर तावास मा. थायी सिमती या मंजुर नंतर 
म.औ. व. महामंडळाने मागणी केले या एकूण र कमेपैक  र. . ५.० कोट  थम 
अदा करणेत येतील व उव रत र. . ३,३४,८५,२२३/- र या या जिमनीचा आगाऊ 
ताबा महानगरपािलकेस ा  झा यानंतर म.औ. व. महामंडळ यांस फॉम नं. २२ 
अ वये अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.        
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वषय .११३)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/63-2015-16 

मधील अ. .26 अ वये भोसर  वाड . ३५ येथील डांबर  र यांच ेपॅचवक प तीने 
डांबर करण करणे कामी म.े एच.सी.कटा रया ( िन वदा र कम .7,07,280/- 

(अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 24.60% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच े अवलोकन करणे. 

                                                                                  
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०६/२०१६  
दनांक - ०६/०२/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


