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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
 मांक  - नस/ ०३ /का व/ ४९४/२०१६ 
 दनांक ०१/०७/२०१६  

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

 
      वषय  -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक ०५/०७/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत .... 
महोदय/महोदया, 

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

०५/०७/२०१६ 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 – २३१ 
 

दनांक - ०५/०७/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०५/०७/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल.  

---------- 
 दनांक २८/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३०) चा    

सभावृतांत कायम करण.े 
  

वषय . १)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/६/१५-१६ अ वय,े वॉड .७६ 
रहाटणी स ह न.ं४३ ते स ह न.ं१२५ मधील वकास आराख यातील १८.०० मी. 
ं द चा र ता वकसीत करणेकामी  मे.लोनावळा क शन कं. 
िन.र. .८४,०३,३६१/- (अ र  र. . चौ याऐंशी  लाख तीन  हजार तीनशे एकस ) 
पे ा  २१.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६९,६१,७६४/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े    

( दनांक ०५/०७/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे ) 

वषय . २)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
२३ अ वये भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट  येथे पु षासाठ  शहाजी 
गायकवाड यां या घराशेजार  २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी म.े ीयश 
कं शन िन.र. .४२,०१,३६५/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे 
पास  फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .४२,६४,३८५/- 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 
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/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े       

( दनांक ५/०७/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे ) 

वषय . ३)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१९ 
अ वये  भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक न.ं२ 
(४िस स) पाडून १६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी म.े यंकटे रा कं शन 
िन.र. .२७,९९,९५०/- (अ र  र. .स ा वस लाख न या नव हजार नऊशे प नास 
फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२८,४१,९४९/- 
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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े       

( दनांक ०५/०७/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे ) 

वषय . ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/२०१५-१६ मधील काम . २ 
अ वये दापोड  – िनगड  या बीआरट एस काँर डाँरचे ए स ेस लेनची दु ती करणे 
या अंतगत बस टेशनसाठ  साईजनेजेस पुर वणकेामी मे.एस.बी.सवई िन.र. . 
१,९३,१६,९१९/- (अ र  र. .एक कोट  या नव लाख सोळा हजार नऊशे एकोणीस 
फ ) पे ा ३७.३७ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,२७,०३,०९६/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०५/०७/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे ) 

वषय . ५) पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजने अंतगत वाय.सी.एम. णालयातील अ थरोग वभागासाठ  लागणारे 
इ ला ट खरेद बाबत िस द केले या ई-िन वदा .३/२०१५-१६ मधील लघु म 
िन वदाधारक म.े कोठार  मे डक स यां या 283 बाबींकर ता येणा-या 
र. .39,57,532/25, मे. आकाश मे डकेअर यां या 35 बाबींकर ता येणा-या       
र. .6,88,925/-, मे. ाईम स जक स अँ ड फामा. यां या  25 बाबींकर ता येणा-या 
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र. .1,98,070/-, मे. ड हाईन ए टर ायजेस यां या 52 बाबींकर ता येणा-या र.   
.5,73,030/-, मे. ऑटोकॅल यां या एका बाबीकर ता येणा-या र. .600/- मे. 

झेनेिसस मे डकेअर यां या 2 बाबीकर ता येणा-या र. . 64,850/-, मे. आकाश 

मे डकेअर व म.े ाईम स जकल (समान दर) यां या एका बाबीकर ता येणा-या 
र. .5,000/- व मे. कोठार  मे डकल व म.े ड हाईन ए टर ायजेस (समान दर) 
यां या 4 बाबींकर ता येणा-या र. .20,400/- व मे. कोठार  मे डकल व म.े ाईम 
स जकल (समान दर) यां या एका बाबीकर ता येणा-या र. .5,550/- व मे. कोठार  
मे डकल व म.े आकाश मे डकेअर (समान दर) यां या 3 बाबी कर ता येणा-या 
र. .40,500/- या माणे ा  झाले या दरांना एक वष कालावधीसाठ  मा यता घेऊन 
करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण र. . 55,54,457/25 (अ र  र. . 
पंचाव न लाख योप न हजार चारशे स ाव न पैसे पंचवीस फ ) रकमे या 
खचास व एक वष कालावधीत श येसाठ  आव यकतेनुसार मंजुर दरानुसार 
खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय . ६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील ३०.०० मी. ं द  व सुमारे २९.०० क.मी. 

लांबी असले या वतुळाकार मागावर (HCMTR) मागावर ाम/बीआरट /मोनो 
रेल/लाईट रेल/मे ो इ. सावजिनक जलद वाहतूक यव थेपैक  कोण या यव थेची 
अंमलबजावणी करणे यो य होईल या कर ता Feasibilitity Study क न धोरणा मक 
िनणय घेणेकामी या े ातील नामां कत क  सरकारची कंपनी असले या 
DMRCL, नवी द ली यांची िनयु  करणे व यासाठ  येणा-या र. . 
१,४५,००,०००/- अिधक स हस टॅ स / इतर टॅ सचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े       

 ( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .  ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/2/2015-16 अ वय,े भाग .3 मधील 
मोरेव ती मधील ीकंुज हौ.सोसा. वामी ववेकानंद हौ.सोसा. व साने व ती मधील 
उवर त ठकाणी ॉ ट पे ह ंग लॉक करणेकामी म.े लोबल क शन िन.र. . 
44,81,486/- (अ र  र. .चौरेचाळ स लाख ए याऐंशी हजार चारशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,53,251/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक 
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राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय . ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/6/2015-16 अ वय,े भाग .3 

िचखली येथील सोनवणेव ती शेलारव ती म ये उव रत ठकाणी कॉ ंट पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे. लोबल क शन िन.र. .44,81,508/- (अ र  र. . 
चौरेचाळ स लाख ए याऐंशी हजार पाचशे आठ फ ) पे ा 49.99% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,53,262/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय . ९) ी.सुिनल रामू धो े सफाई कामगार यां या अ पल अजावर वचार करणे. (मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .१६१९७ द.१०/०५/२०१६ अ वये) 

 ( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय . १०) सुर ा वभागामाफत ठेकेदार  प दतीन े िनयु  केले या ई-िन वदा सुचना  
१,२,३/२०१४-२०१५  ॅ फक वाडन मदतनीस, रखवालदार मदतनीस कमचार  यांना 
१ जानेवार  २०१६ पासून मा.कमागार क याण अिधकार  यांनी कळ वणेत आले या 
मुळ वेतन ५१००/- दरपञकात झालेला बदल हणजेच महागाई भ ा/ वशेष भ ा 
र कम पये २९५३.८० व बोनस ७०००*८.३३% माणे ५८३.१० व या या 
िन वदेत मा य केले या स ह स चाज गृह त ध न येणा-या र कमेवर माहे ३१ मे 
२०१६ पयत १४.५% स ह स टॅ स व ०१ जुन २०१६ पासून १५% स ह स टॅ स 
गृह त ध न होत असले याएकूण वेतन र कमेस या- या िन वदेत झाले या 
िनणया वय/ेअट  शत  नुसार वेतन अदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास 
मा यता देणे बाबत  वचार करण.े 

( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय . ११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  
वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678) 

ची दु ती   ( पॆअर पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s. 
Maquet यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने करणेस 
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तसेच सदर Operation Table दु त करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीने मागणी 
केले माणे यांना १००% आगाऊ र कम र. .४,०६,४८५/- (अ र  र. .चार लाख 
सहा हजार चारशे पं याऎ ंशी फ ) देणेस व सदर दु तीसाठ   होणारा खच 
र. .४,०६,४८५/- ला मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०५/०७/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .१२) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाचे े ातील  भाग .६, ७, 

२९, ३२, ३३, ३४ व ३६ मधील ॉम वॉटर चबस साफ सफाई क न गाळाची 
वाहतुक करण े या कामाची िन.नो. .२/२०१६-१७ अ वय,े र. .३,०१,८०६/- 
वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहेत. सदरची िन वदा 
द.२५/५/२०१६ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे. ी 
संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांनी अंदाजप क य र. .३,०१,८०६/- पे ा 
१५% कमी हणजेच र. .२,५६,५३५/- इत या र कमेची होत अस याने सदरचे 

दर वकृत करणेत आले आहेत. याकामी सदर सं थेबरोबर करारनामा क न सदर 
सं थेला कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये ी रोग व सुित शा  या वभागाकर ता 
बंधप ीत वै क य अिधकार  ह  दोन पदे मंजुर आहेत. परंतु णालयातील सदर 
वभागा या कामाचा ताण वचारात घेता अजुन तीन पदे मा.संचालक, वै कय 
िश ण व संशोधन (ड .एम.ई.आर.) मुंबई यां याकडुन भरणेस मजुंर  देणेबाबत 
वचार करण.े 

वषय .१४) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ 
म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन व वध पदे भरणेस व सदर पदांना 
अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास 
पुढ ल ६ म हने सदर पदे Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .14 
अ वय े भाग .30 मधील च पाणी रोड या कडेने न वन पाईप लाईन 
टाकणेसाठ   मे. ह .ए.झ बाडे यांची, िन वदा र कम .१४,००,४६६/- (अ र  र. . 
चौदा लाख चारशे सहा  फ ) पे ा २०.८०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,६४,६२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधारत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
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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 . १६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .२ 
अ वय,े जल े  . १ ते १४ म ये आव यक ठकाणी न वन बोअरवेल घेण.े या 
कामासाठ  म.े जीवनधारा यूबवेल  कंपनी िन वदा र कम .५,६०,११५/- (अ र  
र. .पाच लाख साठ हजार एकशे पंधरा फ ) पे ा अंदाजप क य (At PAR)  दराने 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६०,११५/- 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 . १७)   मनपा या ब े य कायालय, पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/8/2015-2016 

अ वय-ेब े ीय तरावर सन २०१५-१६ साठ  जल े .बी/७ येथे पाणीपुरवठा 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेसाठ  मे.यासीन क शन िन वदा 
र कम पये 5,59,875/- पे ा -30.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे म.ेयासीन क शन 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय . १८)   मनपा या ब े य कायालय, पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .5/1 - 2015-2016 

अ वय-ेब े ीय तरावर सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत 

दळवीनगर येथे  पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेसाठ     
मे.के.पी.क शन िन वदा र कम पये 5,60,124/- पे ा 15.93% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माण ेमे.के.पी  क शन यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 

अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तुन वाहणा-या पवना नद पा ातील 

जलपण /हायिसंथ काढणेचे काम े य कायालय तरावर मनु यबळा दारे 
कर यात येत आहे. तथा प आव यक या वेगाने सदरचे काम पुण होत नस यान े

पयावरण वभागामाफत यापुव  िन वदा िस द न करता थेट प दतीने पण 

करारनामा क न मुळा नद तील जलपण  मिशनचे सहा याने काढणेचे काम म.े 
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साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६ सुरत ट, म जद (पुव), मुंबई-४०० ००९ 
यांनी सादर कलेला दरमहा दर र. .६,००,०००/- + िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- 
+ स ह स टॅ स १२.५० या माणे कर यात आले आहे. सदर कामाचा अनुभव 
ल ात घेवुन सदर सं थेकडुन स थतीत पवना नद पा ातील हायिसंथ 
काढणेकामी म.ेसाई ाईट ा.िल.यांचेकडून दरमहा र. .६,००,०००/- + िश ट ंग 
चाजस र. .२०,०००/- + स ह स टॅ स १२.५० (शासन िनणयानुसार आरो य 
वषयक कामासाठ  सेवाकर देय नस याने सदरचा सेवाकर अदा न करता) या 
दराने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण ५ (२) (२) नुसार 
वनािन वदा थेट प दतीने पण करारनामा क न एक म ह यापयत कंवा आव यक 
कालावधीपयत चालू ठेवणकेामी येणा-या खचास व यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२०) मु य लेखा प र ण वभागाम य ेकायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . २१)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .5/2016-17 कर ता मनपाचे उ ान 
वभागास बड हॅली उ ानासाठ  एफ.आर.पी.केबी स खरेद  करणेबाबत मे.एन.ड .ए. 
लासटेक कोटेशन नोट स र. .1,80,000/- (अ र .र. .एक लाख ऐंशी हजार फ .) 
अंदाजपञ कय दरापे ा 0.1% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 

उदयान/6/ का व/315/2016 द.10/06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय . २२) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .03/2016-17 कर ता  मनपाचे उ ान 
वभागाचे वीर सावरकर उ ान ेमलोक पाक िचंचवड येथील लॉनचे नुतनीकरण 
करणेबाबत मे.िनशांत एंटर ायझेस कोटेशन नोट स र. .1,98,450/- (अ र .र. .एक 
लाख अ या न हजार चारशे प नास फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा 5.75% ने 
कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/ का व/  /2016    
द.  /06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय . २३) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .02/2016-17 कर ता  मनपाचे 
दुगादेवी उ ानातील झाडांचे खोडे काढण,े ख डे खोदणे व र ता तयार करणे कामी 
EX70 पोकलेन भा याने घेणेबाबत व पोकलेन वाहतुक करणेबाबत म.े ा ट 
कॉप .िल. कोटेशन नोट स र. .1,99,650/- (अ र .र. .एक लाख न या नव हजार 
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सहाशे प नास फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा 3% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/6/का व/  /2016 द.  /06/2016 अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२४)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .04/2016-17 कर ता  मनपाचे उ ान 
वभागाचे स.ेनं.२७ नसर साठ  माती या (बगलोर मेड) कंु या खरेद  करणेबाबत 

मे. यु पा रजात गाड स कोटेशन नोट स र. .1,99,000/- (अ र .र. .एक लाख 
न या नव हजार फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा 7% ने कमी कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/6/ का व/   /2016 द.   /06/2016 अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२५)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .05/2016-17 कर ता  मनपाचे 
उ ान वभागास उ ानांसाठ  तीन एफ.आर.पी.केबी स खरेद  करणेबाबत 

मे.एन.ड .ए. लासटेक कोटेशन नोट स र. .1,95,000/- (अ र .र. .एक लाख 
पं या नव हजार फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा 0.5% ने कमी कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/  /2016 द.  /06/2016 अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करण.े 

वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/14/2015-16 अ वये भाग .४१ 
म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करण.े सन 
२०१४-१५ कामी मे.एम.बी.क शन  िन.र. .14,74,374/- (अ र  र. .चौदा लाख 

चौ-याह र हजार तीनशे चौ-याह र फ ) पे ा 50.00% कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .7,74,046/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झाललेी वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील 
अ. .१४ अ वये भाग .६१ मधील झोपडप ट मधील मनपा इमारती व 
शौचालयाची देखभाल दु ती कऱण.ेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र.  
९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा 
१३.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,०५,१७७/- 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 . २८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
६ अ वये भाग .६४ मधील झोपडप ट  मधील मनपा इमारती व शौचालयाची 
देखभाल दु ती कऱणेकामी म.े यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३०,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार आठश े चाळ स फ )  पे ा १४% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दरान े र. .८,००,५२२/- 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 .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/०६/२०१५-१६. भाग . 21 

दळवीनगर ेमलोक पाक मधील आर.ट .ओ. ऑ फस जवळ वे टन प दतीचा 
सुलभ शौचालय बांधणे म.े एम.जे. क शन िन.र. .१४,००,१८३/- (अ र  
र. .चौदा लाख एकशे याऐंशी पये फ ) पे ा ३२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दरान ेर. .९,९९,७३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/०२/२०१५-१६. भाग .20, 21, 
22, 23, 24 व 42 या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे 
व वाहतूक सुधारणा वषयक काम े करणेकामी  मे. आ द य एंटर ायझेस िन. 
र. .२२,४०,९३४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार नऊशे चौतीस पये 
फ ) पे ा ४०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र.             
.१४,०४,७२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े

कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिध न राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३१)   संत तुकाराम महाराज सोहळा मु कामाचे ठकाणी ता पुर या व पात विन ेपण 

यव था, काश यव था, जिन  संच यव था, सी.सी.ट . ह . यव था व वारकर  
मु कामाचे ठकाणी जिन  संच स हत काश यव था करणे आव यक 
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अस यान ेसन २०१६-१७ या अंदाजप कात पानांक ७६४ अ. . ११ " अ े ीय 

कायालया क रता होणा-या व वध कायकमा क रता ता पुरती वनी ेपण, काश 
यव था, जिन संच, सी.सी.ट ह  व अ य व ुत वषयक कामे करण े(सन २०१६-
१७ कर ता) " या कामा क रता र.  ४,००,०००/- तरतूद असून तातड ची बाब 
असून िन वदा न माग वता थेट प तीन,े करारनामा क न मे. वजय इले क स 

& जनरेटर यांना यापूव या मंजूर दराने १% कमी (िन.नो. .१/११-२०१५-१६) देणेस 
व येणा-या र. .५,८१,०४६/- चे खचास  मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

वषय .३२) मे.एिशयन इले हेटर, पुण.े हे वत: उ पादक कं असून यांनी आजपयत 
समाधानकारकपणे कामकाज केलेल े आहे. यांनी सादर केलेले दर हे 
बाजारभावानुसार यो य व वाजवी आहेत. तर , यशवंतराव च हाण हॉ पटल येथील 
चार िल टचे सन २०१६ ते २०१८ (३ वष) कालावधीकर ता वा षक देखभाल 
दु ती करणेचे काम करारनामा क न करवून घेणेस व याकामी येणारा खच 
ितव ष (र  २,५३,७४२/- + टॅ सेस), मे एिशयन इले हेटर, पुणे यांस आगावू 

अदा करणेस व दु तीकामी वापरले या सा ह याचा य  खच या या वेळ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय . ३३) मनपाचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप क मा. थायी सिमती सभेसमोर सादर केलेले 
आहे. सदर अंदाजप कासाठ  मा. आयु  सो. यां या िनवेदना या ती स माननीय 
सद यांना सभेत देणेक रता छपाई करणेकामी कोटेशन . १/१५-१६ अ वये बंद 
पा कटात दरप क माग वणेत आल ेहोते. यानुसार कोटेशन नोट स .१/  १५-१६ 
एकूण ३ कोटेशन दरप क ा  झालेले आहेत.  ा  दरप कातील लघु म 
कोटेशनधारक म.े िस द  कॉपीअस, संत तुकारामनगर, पंपर  पुणे यांचे छपाईकामी 
एकूण र. .३०,६७५/- चे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. तुतकामी  दले या 
कायारंभ आदेशाची मा हतीचे अवलोकन करण.े 

 

वषय . ३४) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  “अ” म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर  कामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . ३५) इ े य कायालयांतगत भाग .6 मोशी येथील जल े  .1 मधील मोशी 
जाधववाड या ह लगतचा  २४ मी.ड .पी.र या या कडेने व उव रत    ठकाणी 
ड .आय जल वतरण  निलका टाकणे कामातुन मोशी चौकात पुणे नािशक र ता 
रा ीय महामाग यांना कळ वले माणे मु य डांबर  र ता न खोदता बोर मा न 
पाईप लाईन टाकणे या कामासाठ  खालील माणे र कम भरावी लागणार आहे. 
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१) रे टॉरेशन चॉजेस                  पये १०९७५५/-     ड .ड . व पात भरण.े 

२) वन टाईम लायस स फ           पये १७८२०/-       ड .ड . व पात भरण.े 

३) बक गरट                             पये १८००/-         बँक गँरट  जमा करण.े 

एकुण र कम पये १,२९,३७५/- इतका खच कळ वला आहे. यानुसार सदरचे 
काम पुण करण ेगरजेचे असलेने र कम पये १,२९,३७५/-(अ र  र. .एक लाख 
एकोणतीस हजार तीनश े पं याह र फ ) चे  खचास शासक य मा यता 
िमळणेकामी तसेच सदरची र कम अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय . ३६) दघी गायरान गट .७७ येथे १०,००० वृ ारोपण करणे व याची ३ वष देखभाल 
करणेचे कामास  येणारे ित वृ  ६१०/- माणे येणारे र. .६१,००,०००/- खचास 
मा. थायी सिमती ठराव .१३३०८  द.१०/११/२०१५ अ वये मा यता िमळालेली 
असुन सदर वृ ारोपण दघी गायराण ऐवजी जागा बदल क न सी.एम.ई.दापोड  
ह तील सी.ई.ड .य.ु२६२ येथे १०,००० वृ ारोपण करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय . ३७) मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी 
करणेकामी आव यक लागणा-या 3 ते 5 वषाचे आितल टु र ट परिमट ( पवळे 
नंबर लेट) असले या 11 टाटा सुमो अथवा त सम वाहने (6+1) भाडे त वावर 
घेणेकामी िस द करणेत आले या ई-िन वदा .15/2015-16 मधील लघु म दर 
िन वदाधारक ओम एंटर ायझेस यांचे ा  दर, ितवाहन ित दन 60 कमीसाठ  
र. .1500/- माण ेव ित 60 कमी पुढ ल अंतरासाठ  र. .8.50/- दर या माणे 
एकूण र. .99,00,000/- खचास मा. थायी सिमतीची मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय . ३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल 
आव यक ोजे टर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा स.ु .०६/२०१६-१७ 
अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
तीन  िन वदाधारकांकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.झूमकॉ पुटस यांचे ोजे टर सा ह याचे एकूण १० नगांसाठ  एकूण 
र. .७,७३,९००/- लघु मदर ा  झाल ेआहेत. मनपाचे व वध वभागांकर ता सोनी 
कं.चे  ोजे टर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
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र कमेपे ा १.१४% ने कमी अस यान ेसदरचे खचास मा यता देणबेाबत वचार 
करण.े      

               
         नगरसिचव 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/ ०३ /का व/ ४९४/२०१६  
दनांक - ०१/०७/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत.  
 


