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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९४३/२०१६ 
दनांक – १३/०५/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १७/०५/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

१७/०५/२०१६ 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 – २२४ 
 

दनांक - १७/०५/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
१७/०५/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
अ) दनांक ०३/०५/२०१६ व ६/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 

     २२२) चा सभावृतांत कायम करण.े  
आ) दनांक १०/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२३) चा  

     सभावृतांत कायम करण.े  

वषय .१) 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.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .२)  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 णव 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.े  

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .३) ी.केशव द ा य थोरात राहणार िनगड  ४४ यांना कै. मधुकर पवळे 

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

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

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

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .४) 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.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .५) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/९/२०१५-१६ मधील 

िचखली मैलाशु द करण क  येथील तळयातील गाळ काढणे व सुशोिभकरण करण े
या कामासाठ  मे.भगवंत क शन यांचेकडुन िन.र. .९३,३६,९७१/- पे ा        
-३९.९९% कमी या दराने क न घेणेस तसेच िन वदा अट -शत माणे भाववाढ 
फरक कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

  ( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/५/२०१५-१६ मधील 

पं.िचं. मनपा या मैलाशु द करण क ात तयार होणा-या लजची वाहतुक 
करणे या कामासाठ  मे.भगवंत क शन यांचेकडुन िन.र. .३६,९५,५१३/- पे ा  
-१२.९९% कमी या दराने क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणसे मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

  ( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/१६-२०१५-१६ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड  मधील िशंदेव ती येथील बी.आर.ट .एस.र ता ते रे वेलाईनपयतचा 
र ता वकिसत करणेकामी म.ेएस.के.येवले ऍ ड कं., िन वदा र. .१,८६,७२,९९९/- 
(अ र  र. . एक कोट  शहाऐशी लाख बहा र हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा 
१४.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,५४,६९,६४६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

  ( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/3/2015-16 अ वय े भाग .9 
संभाजीनगर मधील मु य र यांचे कॉ ट करण करणे व अधुिनकरण, 
सुशोिभकरण करणेकामी म.े धने र क शन  िन.र. . 3,49,87,639/- (अ र  
र. . तीन कोट  एकोणप नास लाख स याऐंशी हजार सहाशे एकोणचाळ स फ ) 
पे ा  23.40% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .2,81,40,558/-
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 
बंधन कारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

  ( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४८/५/२०१५-१६ अ वये भाग . ६२ 

फुगेवाड  सड वक ना याजवळ ल सीड  वक साठ  अबटमट वॉल बांधून लॅब टाकण े
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेअतुल आरएमसी िन.र. .४६,६८,५१६/- 
(अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडूस  हजार पाचशे सोठा फ ) पे ा २७.८६% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .३५,३६,२६१/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .१०) मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२५/१५-
१६ अ वय े मु य शासक य इमारतीम ये थाप य वषयक सुधारणांची कामे 
करणेकामी म.े ह रशकुमार रामदास गायकवाड िन.र.  ४६,६८,४७२/- (अ र  र.  
शेहचाळ स लाख अडुसषठ हजार चारशे बहा र) पे ा  ३२.००% कमी    या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ३३,३३,२८९/-  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 ाटकालावधी म ये झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह लया 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणे बाबत 
वचार करण.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

   वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 53/5/2015-16 अ वय े भाग .3 

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

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

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

िन वदा  अट  माणेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा 
/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .१२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/7/2015-16 अ वये भाग .1 तळवडे 
येथे अंतगत र ते वकसीत करणेकामी म.ेएस.के. येवले आ ण कं िन.र. . 
1,86,73,571/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख याह र हजार पाचशे 
ए काह र फ ) पे ा  21.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
र. .1,54,70,120/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा 
/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/13/2015-16 अ वये . .६४ मधील 
केसर नगर, रामनगर र ता BBM प दतीने वकिसत करणेकामी म.ेमोहनलाल 
मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .37,31,466/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकतीस हजार चारशे सहास  फ ) पे ा  21.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दरान े र. .30,95,251/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१७/०५/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 

वषय .१४) मा.आयु  सो यांचे द १७/१२/२०१५ चे मा य तावा वये न वन िन वदेचे 
कामकाजासाठ  लागणारा कालावधी ल ात घेता भाडेत वावर वाहन घेणेकामी 
िन वदा या माहे ३०/९/२०१५ पासुन सु  करणेत आली आहे. चाल ुिन वदेची 
थममुदतवाढ द ३१/३/२०१६ रोजी संपत अस याने भाडेत वावर असले या टाटा 

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

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

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

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

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

वषय .१५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१२ 
अ वये भाग .२९ इं ायणीनगर मधील झोपडप ट तील मनपा इमारती व 
शौचालयाची देखभाल दु ती कऱणेकामी मे. दा ए टर ायजेस (िन वदा 
र. .९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा 
३५.३५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०१,७८८/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
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करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े       

वषय .१६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१० 
अ वये महापािलके या इमारती व शौचालया या झोपडप ट मधील इमारतीची 
देखभाल दु ती करणकेामी म.ेपदमीनी कं शन (िन.र.  ९,३०,८४०/- (अ र  
र. . नऊ लाख तीस हजार आठश े चाळ स फ )  पे ा ३५.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,९५,८३१/- 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 यान े याचे अवलोकन करण.े       

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीन ेभगवान महावीर जयंतीिनिम  मंगळवार, 
द.१९/०४/२०१६ रोजी कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  येथे काय माचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर काय मा या अनुषंगाने संबंिधतांचे मानधन 
े ागृह भाडे, मा यवर चहापान, ना ा भोजन यव था, टेज, ले स, बॅनर व 

रांगोळ  इ. साठ  थेट प दतीन ेहोणा-या अंदाजे र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक 
लाख फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
१७ अ वये भाग .४३ मधील आंबेडकरनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक 
कामांची दु ती कऱणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. . ४,६३,४३७/- 
(अ र  र. .चार लाख ेस  हजार चारशे सदुतीस फ )  पे ा ३७..९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२,८७,३७७/- 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 करण.े       

वषय .१९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा 
नो टस .४/५ अ वये – भाग .३७/३८ महा मा फुले नगर या भागातील 
पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणकेामी मे. शेखमु सा शेख मुिनर   
िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र. . पाच लाख एकोणसाठ हजार सातशे तीन) पे ा 
-२२.२०% कमी दरान े या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेल ेअस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य व ूत वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.२/७ २०१५-१६ अ वय े . .३७ मधील ट लाइटची सन-२०१५-१६ म ये 
देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे. हसन ईले स िन.र. .९,३२,९७२/- 
(अ र  र. . नऊ लाख ब तीस हजार नऊशे बहा र) पे ा -४२.१९% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य व ूत वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.२/६/२०१५-१६ अ वय े . .३९ मधील ट लाइटची देखभाल दु तीची कामे 
करणकेामी मे. हसन ईले स यांना र. . ९,३२,९७२/- (अ र  र. . नऊ लाख 
ब तीस हजार नऊशे बहा र) पे ा -४३.०१% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन  करण.े 

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा  
नो टस .३/३६/२०१५-१६ भाग .६१ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, 
राडारोडाउचलणे व आरो य वषयक कामे करणकेामी मे. बरखा एंटर ायजेस 
िन.र. . ६,२९,९०२/- (अ र  र. . सहा लाख एकोणतीस हजार नऊशे दोन) पे ा 
३०.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .२३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा 
नो टस .४/९-२०१५-१६ अ वये – भाग . ६२ कंुदननगर या भागातील 

पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणकेामी मे.सदगु कृपा क श स 
िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र.  पाच लाख एकोणसाठ हजार सातशे तीन फ ) 
पे ा १८.१०% कमी दराने या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणी पूरवठा वभागाकड ल िन वदा 
नो टस .४/१२-२०१५-१६ अ वये – भाग . ३७/३८ महा मा फुले नगर या 
भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणकेामी मे. शुभम उ ोग 
िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र.  पाच लाख एकोणसाठ हजार सातश ेतीन फ ) 
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पे ा ८.८८% कमी दरान ेया ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा 
नो टस .४/३/२०१५-१६ अ वय े – भाग .६३ कासारवाड  या भागातील 
पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणकेामी मे.बजरंगबली क श स  
िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र. . पाच लाख एकोणसाठ हजार सातशे तीन फ ) 
पे ा ३२.९१% कमी दरान ेया ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा 
नो टस .४/११/२०१५-१६ अ वये – भाग . ६४ बोपखेल या भागातील 
पाणीपूरवठा व देखभाल दु ती करणकेामी मे.जय गणेश एंटर ाजस 
िन.न. .५,६०,०९१/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार ए या णव फ ) पे ा 
२७.२७% कमी दरान े या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/८-२०१५-१६ अ वये . .१ तळवडे 
पीनगर येथील नाला दु ती करणेकामी म.ेड .पी.बाबर (िन.र.  २२,४०,६४२/- 

(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे बेचाळ स फ )  पे ा ५०.००% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दरान ेर. .११,७६,३३७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/11/2015-16 अ वये भाग .४१ 
गांधीनंगर येथील फुटपाथ / अंतगत र यावर रबर मो डेड पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी म.ेबारणे क शन िन.र. .11,19,960/-  (अ र  र. . अकरा लाख 
एकोणीस हजार नऊशे साठ फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .5,88,097/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीकदराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करण ेबंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/19/2015-16 अ वय े भाग .४० 
म य ेमु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणकेामी सन 

२०१४-१५ कामी मे.बारणे क शन  िन.र. .14,91,327/-  (अ र  र. .चौदा लाख 
ए या णव हजार तीनशे स ावीस फ  ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरान े र. .7,83,103/-   पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीकदराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करण ेबंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३०) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .12/2015-16 अ वये अ, ब व 
फ े ीय कायालयातील उदयानासाठ  पोयटामाती पुर वणे व पसर वणे िन वदा 
र कम पये 28,44,450/- (अ र  र. . अ ठवीस लाख च वेचाळ स हजार चारशे 
प नास फ ) मे. यांका इं टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य दरापे ा 
( ित घन मीटर 651.55 ) सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या  य  खचास मा यता 

देणे बाबतचा वचार करण.े   

वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा. आयु  यांचे कायालयात िमट ंग हॉलसाठ  २० 
नग लॅ टक खु या (िनलकमलचे कं) खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स 

ं . ०१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  कोटोशन 

मधील २० नग लॅ टक खु या (िनलकमलचे कं) खेरद कामी म.े साई सेवा 
एंटर ाईजेस यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास एकुण र. . १६,५४०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव मृित णालयातील णवा हका 
वभागातील वाहन .MH14CW 551  साठ   5 टायर+ 5 युब  मे.िसएट.िल. 
यांचेकडुन थेट प तीने खरेद  करणेकामी मे.िसएट िल. यांना अगाऊ र कम देणेस 
व सदर टायर+ युब खरेद स र. . 23615 /- (अ र  र. . तेवीस हजार सहाशे 
पंधरा फ )  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३३) मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास आव यक िमळकत कर पावती 
संगणक टेशनर  पेपर बॉ स सा ह य खरेद कामी ई िन सु .02/2016-17 अ वये 
लघु म िन वदाकार म.े जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे िमळकतकर पावती संगणक 
टेशनर  पेपर 200 बॉ स खरेद  कामी एकुण र. . 3,49,800/-(अ र  र. . तीन 
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लाख एकोणप नास हजार आठशे फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2/2015-2016   मधील अ. .1 
अ वय े भाग .१३ िनगड  गावठाण येथील अमरधाम मशानभूमीचे वेश ारावर 
ग ड बसले या तुकाराम महाराजांचे वैकंुठ गमन हे िश प उभारण ेमे. िस ाथ 
कं शन िन.र. . 1,96,000/-  ( अ र  र. . एक लाख शहा णव हजार) पे ा 
09.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/5/2015-16   मधील अ. .1 अ वये 
फ भागाम ये जल े  .५ म ये भाग .९ व अ ेला ाडन प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.जय इं जिनअस 
िन.र. . 7,70,310/- ( अ र  र. . सात लाख स र हजार तीनशे दहा) पे ा 
30.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/14/2015-16 मधील अ. .1 अ वये 
भाग .१३ अंतगत िनगड  गावठाण, ल मीनगर, साईनाथनगर व ५७६,२५६ 

गाळेकार ता पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी 
मे.एस.एस.साठे िन.र. .5,60,761/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार सातशे 
एकस ) पे ा 30.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणते आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .16 

अ वये थेरगाव-वाकड उप वभागात आव यकतेनुसार हायमा ट दवे बस वण,े 

द यांची नुतनीकरण करणे व LED फ टंग बस वणे कामी म.े अवधूत इले कल 

लाईफ अँड स हसेस िन.र. .3,64,343/- पे ा 31.40% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३८) मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .२९, ३५ व ३६ मधील 
नाले साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणेकामी िन.नो. .१/२०१६-२०१७ 
अ वये िन वदा र. .१२,२३,५५७/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात 
आले आहेत. सदरची िन वदा द. ३०/४/२०१६ रोजी उघड यात आली आहे. सदर 
िन वदाचे अनुषंगाने म.ेभगवंत क शन यांनी अंदाजप क य र. . 
१२,२३,५५७/- पे ा ३३.९९% कमी हणजेच र. . ८,०७,६७०/-  इत या रकमेची 
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होत अस याने सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. याकामी यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस व कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३९) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१६ दनांक ११/०५/२०१६ अ वये 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व 
बालक याण योजने अंतगत म हलांसाठ  व वध क याणकार  योजना व उप म 
राब व यात येतात. याम ये २१ जून हा जागितक योग दन साजरा करणे हा 
उप म राब व यात येतो. तर  या वष  २१ जून २०१६ रोजी या जागितक योग 
 दना या दवशी म हलांसाठ  योगासन ा य के, योगासन या वषयावर 
या याने व उप थत म हलांना अ पोपहार देणे असा उप म राब व यास व 
याकामी येणा-या र. .७५,०००/- (अ र  र. .पं याह र हजार फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. .1  अ वये 
भाग .५७ पंपळे गुरव येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  

जु या लाईन बदलुन नवीन पाईपलाईन पुर वणेकामी मे. संजय कॉ ॅ टर यांची 
िन वदा र कम . 21,00,709/- (अ र  र. . एकवीस लाख सातशे नऊ फ ) पे ा 
3.99% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े र. .21,17,735/- 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 करण.े   

वषय .४१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. . 27 
अ वये सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ म य ेकेशवनगर, तानाजीनगर भागात 
पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सधुारणा करणेसाठ  वतरणनिलका टाकणकेामी  मे. 
संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम .21,00,685./-  (अ र  र. . एकवीस लाख 
सहाशे पं याऐंशी फ ) पे ा 3.50%  कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .21,28,519/- 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 करण.े   
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वषय .४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. . 19 अ वये 
सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ म य े िचंचवडगाव भागात पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  वतरणनिलका टाकणेकामी  मे.संजय 
कॉ ॅ टर िन वदा र कम .21,00,685/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे 
पं याऐंशी फ ) पे ा 3.50%  कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . 21,28,519/- 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 दे यात आले या अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .17/13/2015-16 मधील अ. .4 अ वये 
कुदळवाड  येथील भैरवनाथ मं दर समोर ल व इतर ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणेकामी  मे.पी. ह .देशमुख िन वदा र कम .22,41,067/- (अ र  र. .बावीस 
लाख एकेचाळ स हजार सदुस  फ ) पे ा 23.03% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 18,11,196/- 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 घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४४) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. .37 
अ वय े कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत संत तुकारामनगर भाग .३९ 

मधील अ य सोसा., ययाती सोसा. तसेच उव रत ठकाणी जलिनःसारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. SHREE CONTRACTOR  िन वदा र कम 

  . 22,49,912/- ( अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे बारा फ ) 

पे ा 28.88% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े र. .16,80,144/-  
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े 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 यान े याचे अवलोकन करण.े   
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वषय .४५) पंपर  िचंचवड शहरा या सन १९९५ मंजुर वकास योजनेतील आर ण  . १४० 
अ वये पंपर   िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन गृह क पातंगत मधील ट पा . 
२ मधील काम स थतीला चालु आहे. सदर ट पा . २ या सुधार त  मंजुर  

रेखाकंनास (sanction layout) लम रहँ लटेशन अँथो रट  (SRA) वभागाकडुन द. 
२२/७/२०१५ रोजी ी.सं दप महाजन, लाय. आ क.  (ओंकार असोिसएटस)् माफत  

बांधकामास परवानगी घेणेत आली आहे. सदरहु मंजुर रेखाकंनाम ये 
गृह क पासमवेत ओपन - पेस म य े िनयो जत सां कृितक क  व बहुउ ेशीय 
हॉल बांधणेस िनयमानुसार परवानगी घेणेत आली आहे. पंरतु पंपर  िमिलंदनगर 
येथील पुनवसन क प ट पा .२ मंजुर रेखाकंनातील खु या  जागेवर सां कृितक 
क  व बहुउ ेशीय हॉल या इमारत बांधकामास मुळ DPR व क प खचाम ये 
समावेश केलेला  नस याने ी.सं दप महाजन, लाय. आ क. (मे.ओंकार 
असोिसएटस)् यांना open space मधील इमारतीबाबत स लागार फ  अदा करता 
येणार नाह . तसेच वर ल मंजुर नकाशामधील िनयो जत इमारत बांधकामातील 
इमारतीचे मंजुर नका या माणे open space मधील साईड मा जन म ये अडचणी 
येत अस याने सदरहु बांधकामास सुधार त बांधकाम परवानगी घेण ेआव यक आहे. 
यामुळे म.े ओंकार असोिसएटस ्  यांची NOC घेऊन वर ल रेखाकंनामधील खु या 

जागेवर (open space No.1 & 2)  मे. योती पानस े असोिसएटस ्  यांची नेमणुक 
क न open space मधील िनयो जत सां कृितक क ाचे  बहुउ ेशीय हॉल या 
सुधार त बांधकाम नकाशास परवानगी घणेे आव यक आहे. खुली जागा (open 

space No.1 & 2)  येथे िनयो जत सां कृितक क  व बहुउ ेशीय हॉल या इमारत 
बांधकाम करणे व याकामी वा तु वशारद स लागार नेमणुक करणे या कामाचा 
सन २०१६-१७ या अंदाजप कात  अंतभाव  कर यात आलेला आहे. सदर  पंपर  
िमिलंदनगर पुनवसन गृह क पामधील ११ पैक  ५ इमारतींचे बांधकाम पुण झालेले 
असुन स या सदरहु इमारतीम ये ३३६ सदिनकांचे ह तातंरण होऊन झोपडप ट  
पुनवसन क पातील लाभाथ चे भोगवटा/वापर चालु असुन या नाग रकांसाठ  
सां कृितक क  व बहुउ ेशीय हॉलचे बांधकाम क न िमळणेबाबत इकड ल 
वभागास वारंवार मागणी होत असुन तसेच  याबाबत थािनक नगरसद य सतत 
पाठपुरावा करत आहेत.  तसेच वर ल बाबत ता कालीन मा. आयु  यांनी सुचना 
केले या आहेत. वर ल क पा या बांधकाम परवानगीस लागणारे नकाशे तयार 
क न िन वदा पुव, िन वदा सेवाअंतगत येणार  कामे कर यासाठ  म.े योती पानसे 
असोिसएटस ्  हे ‘ द ली’येथील (council of Architecture)  सं थेचे सद य अस यान े 

सदर सं थेस संपुण भारतात  आ कटे ट व स लागार   हणुन काम कर याची 
परवानगी असते.  सदर कामासाठ  वचारणा केली असता यांनी यांचे द. 
३०/५/२०१६ रोजी या प ा वये काम कर यास सहमती दश वली आहे.  या 
कामासाठ  मनपा या चिलत दरानुसार क प खचावर २% फ  अदा कर यात 
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येईल. तर   उपरो  कामासाठ  म.े योती पानसे असोिसएटस ्  यांची आ कटेक व 
कं स टंट हणून नेमणुक करणसे 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/९४३/२०१६  
दनांक -  १३/०५/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  


