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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०८/२०१६ 
दनांक – १२/०२/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १७/०२/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक १७/०२/२०१६ 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 – २१० 
दनांक - १७/०२/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १७/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

 

वषय .१) 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 
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. थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती 
रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) या माणे 
सवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. द. 
१४/०९/२०१५ व द.१६/१०/२०१५ या प ां वये  म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  
महापािलका ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत भुिमगत केबल 
टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास वनाशु क परवानगी देणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 
महारा  नॅचरल गॅस िल.व भारत संचार िनगम िल.यांचेकड ल मागणीः- 
तसेच, महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते दु तीच ेदर कमी क न पुणे 

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

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

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

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

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

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

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

नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने व यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 

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 
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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 १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२) 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 १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) 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 करणेकामी  मे.चौधर  
क शन िन.र. .४८,९९,३७२/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख न या णव 
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 १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) 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/-, 
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 मे.सुरज वचिगअर यांचे बाब ं .3 या साह याचे दर र. . 56,41,860/- आ ण 
बाब ं  4 च े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 करण.े 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय  .५)  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 
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 १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) 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 याच े दर र.  3,18,000/- च े दर 
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .७) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .८) 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 
ि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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .९) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१०) 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.   
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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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .११) 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 णव हजार पाचशे अ ठावीस) पे ा 0.35 % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१२) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१३) 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 णव हजार नऊशे स र) पे ा 0.51 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१४) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 



 9

वषय .१५) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१६) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१७) 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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१८) 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 
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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. 
( दनांक १७/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय  .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल 

आव यक ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .३४/०२/२०१५-१६ 

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.एम.के.एंटर ायजेस, पुणे यांच े ंटर एकूण-६० नग (बाब .२) सा ह यासाठ  
र. .७,४५,२००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे व वध वभागांकर ता 
कर ता कॅनन कं. च े ऑल इन वन ंटरखरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा 
खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ७.१४% ने कमी आहे. सदरच ेखचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.         

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अंदाजप क सादर करताना स मानीय प कारांना 
आव यक दयावयाचे बॅग (LAP TOP BAG) फोम लेदर  ४०X३० से.मी. रंग तप कर  
(मनपा पसंत नमु या माणे) ७० नग  व पेन ाई ह ४ GB – TRANSEND  (मनपा 
पसंत नमु या माणे) ७० नग सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स 

ं .३५/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत  आली होती. ा  कोटोशन 

मधील बॅग (LAP TOP BAG) फोम लेदर  ४०X३० से.मी. रंग तप कर  (मनपा 
पसंत नमु या माणे) ७० नग  व पेन ाई ह ४ GB – TRANSEND  (मनपा पसंत 

नमु या माणे) ७० नग सा ह य खेरद कामी म.ेइं दु इ फोटेक सो युशन भोसर  
यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. . 
७०,८४०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय  .२१)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . मु यालय/५/१/२०१५-१६ मधील 

कासारवाड  ट पा .०३ येथील ४० एम.एल.ड . मते या (एस.बी.आर. तं ानावर 
आधा रत) मैलाशु द करण क ाची ०३ वषाक रता चालन, देखभाल व दु ती करण े

कामी मे.एच.एन.बी. इं ज. ा.िल.यांचेकडुन िन.र. .१,६०,८९,२६४/- पे ा -४.८९% 

कमी या दराने क न घेऊन यांचेसोबत करारनामा क न घेऊन कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२२) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . मु यालय/५/२/२०१५-१६ मधील 
रावेत येथील २० एम.एल.ड . मते या (एस.बी.आर. तं ानावर आधा रत) 
मैलाशु द करण क ाची ०५ वषाक रता चालन, देखभाल व दु ती करण े कामी 
मे.एच.एन.बी. इं ज. ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .२,६८,१५,४४०/- पे ा +३.०९% 

जा त या दराने क न घेऊन यांचसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  वा/ था/HO/28/18/13-14 अ वये 
चोटिलया (स.नं.३१,३२) फनोले स चौक, टरिलंग ह डा शो म (स.नं.२९ पी) 
आ णासाहेब मगर झोपडप ट  (स.नं.३१० पी) हंस मेड कल िचंचवड (स.नं.११९ पी) 
िचंचवड टेशन चौक व इतर पा कग जागा वकसीत करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन िन.र. . १०,४९,९०४/-   (अ र -  दहा लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे चार फ ) पे ा १४.२३ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४५,५२८/- 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. 

वषय .२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/१/२०१५-१६ अ वये वॉड . ४९ 
मधील ाय हर कॉलनी व इतर प रसरातील टॉम वॉटर गटर करणेकामी म.े के. 
कमलेश िन.र. . २७,९६,४७३/-   (अ र र. .स ावीस लाख शहा णव हजार 
चारशे याह र फ ) पे ा ४५.६४ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,९६,१७१/- 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 क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .४ 

अ वये बालाजीनगर झोपडप ट मधील बं द त गटर ओपन करणे व गटर दु ती 
करणे तसेच थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.प मीनी कं शन (िन.र.   

९,३०,९७०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार नऊशे स र फ )  पे ा ३०.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,४२,४६२/- 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 याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .२६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .७ 

अ वये भाग .२२ मधील वेताळनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एम.बी. कं शन (िन.र. .  
९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा 
३३.३३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,२२,२४१/- 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 याच ेअवलोकन 
करणे.  

वषय .२७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 
अ. .४६ अ वये भाग .२२ मधील वेताळनगर झोपडप ट त शौचालयाची 
दु ती करणेकामी मे.एम.बी. कं शन (िन.र. .  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा ३३.३३% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .६,२२,२४१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८) महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राख याचे हेतूने सन २०१६-२०१७ या 
आिथक वषाकर ता जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात 
प रिश  ब म ये नमूद केले माणे दरिन त ता वत केली अस याने यास  
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.    

वषय .२९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16. मधील अ. . 2 अ वये  

थेरगाव मधील ल मणनगर, मातो ीनगर, पडवळनगर, पवारनगर पर सरातील जु या 
पाईपलाईन बदलुन न वन लाईन टाकणे या कामासाठ   मे.पी. ह . देशमुख 

 (िन वदा र कम . 26,61,768/- (अ र  र. . स वीस लाख एकस   हजार  सातशे 

अडुस  फ ) पे ा 7.13 % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
25,95,583/- 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 करणे. 

वषय .३०)  मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय 

प र ा जानेवार  2016 या प ह या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स . 30/2015-16 अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर 

माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. रेखा इं जिनअ रंग व स 

यांचे एकूण 26 बाबींचे दर र. . 19375/-  व मे. ड .के दोडके अँड स स यांचे एकूण 
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16 बाबींचे दर र. . 17,450/- चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे. रेखा 
इं जिनअ रंग व स व मे. ड .के. दोडके अँड स स यांचेकडून करारनामा क न 
घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३१) भूिम आ ण जंदगी वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१२-१३ से.न.२८ संत 
ाने र महाराज यापार  संकुल आकुड  यामधील गाळा .१७ अ वये चे 

२५ वषा या िलजने वतरणाकामी गाळयाकर ता मनपा दर र. . ४,९३,५८४/- 
असा आहे व मनपा दराचे तुलनेने सवात जा त दराची िन वदा ी.िनतेश रमेश 
साहु यांची र. . १६,४०,०००/- (अ र  र. . सोळा लाख चाळ स हजार फ ) ह  
शासन व मनपा करा यित र  या दराने ा  झालेली आहे. तुतकामी ी. 
िनतेश रमेश साहु यांची र. .१६,४०,०००/- या दराने आलेली िन वदा मनपा 
दरापे ा व इतर िन वदा धारकांचे तुलनेने सवात जा त दराची असलेने २५ वष 
िलज कालावधीने वकृत करणेस व करारनामा करणेस मा यता देणबाबत वचार 
करणे. 

वषय .३२)  पंपर  िचंचवड मनपा या तालेरा व भोसर  णालयासाठ  कर ता डस इ फे टंट 

जनरेशन िस टम खरेद  करणेकामीची इ-िन वदा . 10/2015-16 मधील लघु म 

िन वदाधारक म.े ओम ए टर ायजेस यांचा ा  लघु म दर र  १०,६८,०००/- 
यानुसार दोन नगाक रता र  २१,३६,०००/- रकमेस करारनामा क न खरेद  
करणेस तसेच डस इ फे टंट जनरेशन िस टमउपकरणां सोबत मोफत पुर वणेत 

येणारे कॉ े टेड सो युशन संप यानंतर आव यकतेनुसार खरेद  करावे लागणार 
अस याने िन वदेतील कॉ ेटेड सो युशन क रता मे. ओम ए टर ायजेस यांचे 
ा  झालेले लघु म दर र  २५००/- ती लीटर यानुसार खरेद  करणेकामी 

येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-६०/२०१५-१६ 

अ वये भाग .४३ िमिलंदनगर पुनवसन क प ट पा .२ येथे थाप य 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.पांडुरंग ए टर ायजेस िन.र.  
९,२४,३५०/- (अ र  र कम  नऊ लाख चोवीस हजार ितनशे प नास फ ) पे ा 
-३५.५०% कमी, या मंजूर दराने र.  ५,९६,२०६/- 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, कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणे. 
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वषय .३४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-२२/२०१५-१६ 

अ वये भाग . ४५ पंपर  वाघेरे येथील मु य व अंतगत र यांवर थम लो ट 
पे ट व इतर अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. के. कमलेश 
िन.र.  ७,२८,२९१/- (अ र  र.  सात लाख अ ठा वस हजार दोनशे ए या नव 
फ ) पे ा -४०.०७% कमी, या मंजूर दराने र.  ४,३६,४६५/- 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, 

कामाचा आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/१४-२०१५-१६ 
अ वये ड भाग अंतगत सव मनपा इमारतीत जनरेटरची देखभाल दु ती  
करणेकामी मे. ेया इले क स िन.र.  ५,९९,८६५/- (अ र  र.  पाच लाख 
न या नव हजार आठशे पास  फ ) पे ा -२६.७०% कमी या िन वदा मंजूर दराने 
ठेकेदारांकडून र.  ४,३९,७०१/- 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 घेतला असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

  वषय .३६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२५/१५-१६  अ वये   . . ७   
च-होली येथील बुडव ती व इतर ठकाणचे अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी  
मे. मोहनलाल मथरानी क शन  िन.र.   २८,०३,९१३/-    (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख तीन  हजार नऊशे तेरा) पे ा  ३३.३३% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. . १९६२८३७/- 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 .३७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२५/१५-१६  अ वये   . . ७ च-
होली येथील कोतवाल वाड , काळजेवाड , पठारे मळा व इतर अंतगत र ते 

डांबर करण करणे.कामी  मे. मोहनलाल मथरानी क शन  िन.र.   ४२०५२९०/-
 (अ र  र. . बेचाळ स लाख पाच  हजार दोनशे न द ) पे ा  ३३.३३% कमी    या 
ठेकेदाराकडुन      िन वदा मंजुर दराने  र. . २९४३८५०/-     पयत काम क न घेणेस 
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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 .३८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२१/१५-१६  अ वये   . . ७ च-
होली, वडमुखवाड  मधील माउलीनगर साईनगर , ल मीनारायणनगर पर सरातील 

अंतगत र ते  डांबर करण करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन  िन.र.   

४२,०३,४०१/-  (अ र  र. . बेचाळ स लाख तीन हजार चारशे एक ) पे ा  ३३.३३% 
कमी    या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २९४२५२८/-   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 .३९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/१०/१५-१६  अ वये, . . ७ च-
होली, वडमुखवाड  मधील माउलीनगर काटेव ती व चो वसावाड  पर सरातील 
अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन (िन.र.   

२८,०९,४८७/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख नऊ हजार चारशे स याऐंशी) पे ा 
३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,६६,७३९/- 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 .४०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/१४/१५-१६  अ वये   . .३० 

च पाणी वसाहत मधील व कमा कॉलनी, गणेशनगर व इतर ठकाणी र यांची 
डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. 
(िन.र. .५२,५२,१०१/- (अ र  र. . बाव न  लाख  बाव न हजार एकशे एक) 
पे ा ३३.३३% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,७६,६५५/- 
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. 
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वषय .४१) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/९/१५-१६ अ वये, . .३० 
च पाणी वसाहत येथील लांडगे व ती, महादेवनगर हणुमान नगर भागातील 
र यांची डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. (िन.र. .६०,२२,४०९/-    (अ र  र. . साठ  लाख  बावीस हजार चारशे 

नऊ) पे ा  ३३.३३% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .४२,१५,८९७/-     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 .४२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१८/१५-१६  अ वये   . .३० 

च पाणी वसाहत मधील आनंदनगर, एकता कॉलनी, र यांची डांबर करणाने 
सुधारणा करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन पा.ली. (िन.र.   

५२,५२,१०१/-    (अ र  र. . बाव न लाख  बाव न  हजार एकशे एक) पे ा  
३३.३३% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ३६७६६५५/-  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 .४३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .१०/६२/१५-१६  भाग .३१ दघी 

मधील चौधर  पाक, गायकवाड नगर इ. ठकाणी गटर दु ती करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस (िन.र. .२१,००,८४०/-    (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स ) 
पे ा  ३६.५१% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,००,५१४/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३०/३९/१५-१६  भाग .४५ पंपर  

वाघेरे येथील व वध र यांवर ल टॉम वॉटर लाईन साफ करणे, न वन बंद पाईप 
टाकणे,जुने चबस बदलून हेवी आर.सी.सी. चबस क हरची कामे करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. . 

१४,००,५००/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे फ  ) पे ा  ४७.७१% कमी) या 
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ठेकेदाराकडुन      िन वदा मंजुर दराने  र. .७६८९३८/-     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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३५/१५/१५-१६  अ वये   . . ७ 

च-होली येथील चो वसावाड  , वडमुखवाड  पर सरातील  मनपा आराख यातील 
ता यात आलेली आर णे  वकिसत करणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
( िन.र. . १४,०१,८९७/-  (अ र  र. . चौदा लाख एक हजार आठशे स या णव 
फ ) पे ा  ३७.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९१२७८२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/१०/१५-१६  अ वये   भाग . 

४५ पंपर  वाघेरे येथील बालामल चाळ व ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.ओमकार क शन (िन.र. . १४००५३०/- (अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे तीस ) पे ा  ४८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
७५०१३१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ९/३३/१५-१६  अ वये   भाग .५६ 

वैदूव ती भागातील फुटपाथ, पाथवे, पे ह ंग लॉक इ याद ंची देखभाल व दु ती 
वषयक कामे करणेकामी मे.देवराज डेवलपस ( िन.र. . ११,२०,३००/-  (अ र  र. . 
अकरा लाख वीस हजार तीनशे) पे ा  ४२.३०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. . ६७८७३४/-  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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२/१५-१६  अ वये, वॉ. .१ तळवडे 
पीनगर म ये ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग लॉक बस वणेकामी म.ेबारणे क शन 

( िन.र. .२२,४०,४७८/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे अ याह र) 
पे ा ४७.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२३,५३६/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४९) 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 
.३४/०१/२०१५-१६ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 

आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये मे. झूम कॉ पुटस, पुणे यांच े संगणक संच एकूण-७५ नग (बाब 
.१) सा ह यासाठ  र. .२८,६०,५७५/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे 
व वध वभागांकर ता कर ता लेनो हा कं.च े Core i3 + Win 8, Intel Core i3 

4130, 3.4 GHz, 65W संगणक संचखरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा ०.८८%ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५०) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५ २०१५-१६ मधील अ. . 

४२ अ वये, भाग .६४ मधील धमवीर संभाजी िम  मंडळ प रसर 
झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाच-ेर ते काँ ट करण करणे, पे हंग लॉक 
बस वणे व बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. .९,३३,६२०/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे वीस) पे ा ३.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,००,९४३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५ २०१५-१६ मधील 
अ. .४३ अ वये, लांडेवाड  झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाचे काँ ट करण 
करणे, पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीयश 
क शन (िन.र. .९,३३,६२०/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे वीस 
फ ) पे ा ४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,९६,२७५/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५ २०१५-१६ मधील 

अ. .४१ अ वये, भाग .६४ मधील जय हंद बालवाड  र धळेवाडा प रसर 
झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाचे र ते काँ ट करण करणे, पे ह ंग लॉक 
बस वणे व बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .९,३३,६२०/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे वीस फ ) पे ा ३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,०५,६११/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .५४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .३१ अ वये, भाग .६४ मधील आदश कॉलनी म जद लाईन 
झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाचे र ते काँ ट करण करणे, पे हंग लॉक 
बस वणे व बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. .९,३३,६२०/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे वीस फ ) पे ा ३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,०५,६११/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .५५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .५३ अ वये, भाग .२१ मधील उ ोगनगर झोपडप ट त शौचालयाची 
दु ती करणेकामी मे. ा क शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख 
तेहतीस हजार ितनशे पंधरा फ ) पे ा १४.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .७,९३,४११/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .१३ अ वये, संजय गांधीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.अथव ए टर ायजेस (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  
.नऊ लाख तेहतीस हजार ितनशे दहा फ ) पे ा २९.९९% कमी) या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,५३,४१०/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .६० अ वये, भाग .४३ मधील िमलींदनगर झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िनलेश क शन 
(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार ितनशे पंधरा फ ) पे ा 
२८.३९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,६८,३४७/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .५८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .८ अ वये, शांतीनगर झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाचे काँ ट करण 
करणे, पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. ीयश क शन (िन.र. .९,३३,६२०/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे वीस फ ) पे ा ४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,९६,२७५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .२७ अ वये, भाग .६४ मधील ब हरट चाळ प रसर झोपडप ट मधील 
अंतगत ग ली बोळाचे र ते काँ ट करण करणे, पे ह ंग लॉक बस वणे व बं द त 
गटर ओपन करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
(िन.र. .९,३३,६२०/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे वीस फ ) पे ा 
३.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,००,९४३/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .६०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .६३ अ वये, भाग .४३ मधील महा मा गांधीनगर झोपडप ट मधील 
थाप य वषयक कामांची देखभाल करणेकामी मे.अथव ए टर ायजेस 

(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार ितनशे पंधरा फ ) पे ा 
३४.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०७,१२१/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .४५ अ वये, महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील गटारांची दु ती करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीयश क शन 
(िन.र. .९,३०,९७०/- (अ र  .नऊ लाख तीस हजार नऊशे स र फ ) पे ा ४% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,९३,७३१/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स 

.३/२०१४-१५ िस द क न म.न.पा.चे अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या 
काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था/बेरोजगारां या सहकार  सेवा सं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून कमान 
वेतन दराने कामगार उपल ध  करणे या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  िन वदा 
माग व यात आली होती. सदर कामासाठ  ा  ८७ िन वदाधारकांपैक  पा  
ठरले या ६८ सं थाना अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील 
र ते/गटस साफसफाई करणेसाठ  एकूण ८६५  कामगार कमान वेतन दराने १ 
वष कालावधीसाठ  उपल ध कर यात आले आहेत. तथा प सदर कामगार कमी 
पडत अस याने सव े ीय अिधका-यांनी जादा कामगार उपल ध करावयाची 
मागणी केली असुन सव े ीय कायालयांना स थतीत कायरत असले या 
सं थांकडून े ीय कायालय िनहाय येक  १० जादा कामगार असे एकूण ६० 
जादा कामगार कमान वेतन दराने १ वष कालावधीसाठ  पुर वणेकामी वा षक 
अंदाजे र. . ८०,०१,५६४/-इतके अपे त खचास, शासनाने महागाई भ ा वाढ 
के यास यानुसार अदा करावयाचे य  खचास तसेच सदर कामाचा आदेश 
दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४६/२०१५-१६ मधील काम . २ 
अ वये मंुबई पुणे र ता दापोड  (हँर ज ीज) येथे उ डाणपुल बांधणेकामी मे. 
वालेचा इं जिनय रंग िल. (िन.र. . २१,७४,७३,९८५/- Lumpsum व र. . 
२,६०,४६,७१०/-) Utility/Royalty) एकूण र. . २४,३५,२३,६०५/- पे ा Lumpsum 
१९,८५,८६,१७२/-+ Utility /Royalty २,६०,४६,७१०/- या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . Lumpsum १९,८५,८६,१७२/- + Utility/Royalty २,६०,४६,७१० / -  
 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 करणे.   

 वषय .६४)  मनपाचे एलबीट  व करसंकलन मु य कायालय यां याकड ल झेरॉ स मशीन 

देखभाल दु तीकरणे कामी कोटेशन नोट स .२/२०१४-१५ अ वयेबंद पाक टात 

कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यानुसार चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये मे.ओम िस ट म यांचेकडूनझेरॉ स मशीन देखभाल व दु तीचे 
कामकाज क न घेत यास २ मशीनसाठ  ०१ वषास र. .११,२३६/- अधीक पेअर 
पाटचा खच वेगळा असे एकूण ०२ मशीन देखभाल व दु तीसाठ   लघु म दर 
ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २३.०७% ने कमी 

आहे. मे.ओम िस ट म यांचेकडून आव यक ०२ मशीन देखभाल व दु तीसाठ  
एकूण र. .११,२३६/- दर वकृत करणेत आला अस यान ेसदरचे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. . 
६ अ वये मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील व ुत संच मांडणीचे व 
पंपाच ेवा षक प दतीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. 
इले ो मॅकेिन स (िन.र.  ११,५१,१३१/- अ र  र. . अकरा  लाख ए काव न  

हजार एकशे एकतीस  फ ) दर २७.२७%कमी, या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा या वै क य वभागांतगत रा ीय 

काय माची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकर ता व जनजागृती करणेकर ता 
राब व यात येणा-या रा ीय व सामा जक काय मांकर ता, पयावरण, पशुवै क य 
तसेच आरो य वभागाकर ता आव यक लागणारे वॉटर ुफ बोड व म ट  कलर 
टकरस मे. पे म एंटर ायझेस यांनी ई-िन वदा काय णाली ारे सादर केले या 

18cm  x 24 cm  (B x L) Sticker कर ता र. . २/- ती टकर, 30 cm x 60 cm  ( 

B x L ) Sticker कर ता र. . २.५० ती टकर  व Water Proof Board कर ता ित 
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वे.फुट कर ता र. . ३४/- या लघु म दराने  ई-िन वदेत नमुद अंदाजीत रकमेचा 
वचार न करता ा  दराचा वचार क न िन वदाधारका समवेत करारनामा क न व 
अनामत र कम घेवून दोन वष कालावधीकर ता छपाई करणे कामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 वषय .६७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 3/2015-16 मधील अ.  4 अ वये 
मनपा या भाटनगर येथील िलंक  र यावर ल  व ुत दा हनीचे वा षक प तीने 
चालन  देखभाल  दु ती कऱणेकामी मे.एन सी वाय एंटर ायजेस ( िन.र. . 
18,97,524/- पे ा 5.72 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 19/2015-16 मधील अ.  8 

अ वये अशु द जलउपसा क  रावेत येथील सी.सी.ट . ह . कॅम-ेयाचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. फिन स इं ा चस (िन.र. .६,८२,०७४/- पे ा ०.७२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .६९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध िमळकती/ 
उदा. करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा, कायशाळा इ. ठकाणी सुर ा 
यव थेच ेकाम ठेकेदार  प दतीने आदेश .सु व/३/का व/१२७६/२०१६ द.२८/१२/२०१६ 

च ेआदेशा वये द.०१/०१/२०१५ ते द.३१/१२/२०१५ अखेर (१) एक वष कालावधीकर ता 
कामकाज आदेश दे यात आलेला असून यानुसार मनपा िमळकतीवर (३७१) रखवालदार 

मदतणीस माफत सुर ा वषयक कामकाज चालू आहे.सुर ा यव था ह  अ याव यक 

सेवेत येत अस याने दनांक.०५/०१/२०१६ व द.०६/०१/२०१६ रोजी झाले या बैठक  नुसार 

रखवालदार मदतनीस पुर वणेची आव यकता ल ात घेता  द.  /०२/२०१६ च े मा य 

तावा अ वये २४ जादा रखवालदार मदतनीस कमचार  १) मे.युिनक डे टा िस यु रट  

फोस ा.िल.यांना ०६ रखवालदार मदतनीस २)मे.नॅशनल िस यु रट  स हसेस ा.िल ०८ 

रखवालदार मदतनीस. ३) मे.शुभम उदयोग ०६ रखवालदार मदतनीस. ४) मे. टल 

इं ट ेटेड स हसेस ा.िल.०४ माणे कमचार  तैनात करणेस व सं था एज सीज यां या 
नावापुढे नमुद केले माणे कमचार  वभागणीस मा यता देणेत आली अस याने 
मनपा या िमळकती या सुर ेकर ता जादा २४ रखवालदार मदतनीस यांना ई-िन वदा 
सुचना .२/२०१४-२०१५ या मा य दराने व वेळोवेळ  जानेवार , जुल ैम ये लागू होणा-
या महागाई भ ा ( वशेष भ ा) नुसार रखवालदार मदतनीस कमचार  द.११/०२/२०१६ 

पासून ते द.३१/१२/२०१६ अखेर तैनात करणेकामी व यापोट  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-

CSSD/OSSD वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर 
पाटस बाब .१ ते ३ खरेद  करणेकामी ई कोटेशन नोट स .११/२०१५-१६ अ वये 
ा  दरप कांम ये मे.पी.शेषा  & कं., पंपर  यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 

र. .९९,९६७/- (सव करांसह) लघु म ा  झाले होते. सदर दर वकृतीस व ा  
दरानुसार पेअर पाटस खरेद ची कायवाह  करणेबाबतचा अहवाल त  वै क य 
स लागार सिमतीने दला असुन यानुसार मे.पी. शेषा  & कं., पंपर  यांचेकडून 
यांनी सादर केले या दरप कानुसार OT-CSSD / OSSD वभागातील नादु त 

उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस बाब .१ ते ३ करारनामा न 
करता खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच एकूण र. .९९,९६७/- (सव 
करांसह) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या  र पेढ  
वभागाने र दान िशबीरांकर ता आव यक २० नग न वन Folding Beds ची मागणी 
केली होती. संबंिधत वभागाने मागणी केलेले सा ह य खरेद  करणेकामी ई कोटेशन 
नोट स ं .१६/२०१५-१६ अ वये दरप के माग वणेत आले होते. यानुसार ा  
दरप कांम ये मे.रॉयल अ लायंसेस, मंुबई यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
र. .३७००/-  ती नग (सव करांसह) लघु म ा  झाले आहेत.  मे.रायल 
अ लायंसेस, मंुबई यांचे दरप क र. .३७००/- ती नग (सव करांसह) वकृत 
करणेस हरकत नसुन सदर दरानुसार Folding Beds खरेद ची कायवाह  
करणेबाबतचा अहवाल त  वै क य स लागार सिमतीने दला आहे. यानुसार 
मे.रॉयल अ लायंसेस, मंुबई यांचेकडून वायसीएम णालय र पेढ  वभागासाठ  
आव यक Folding Beds  यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .३७००/-(सव 
करांसह) नुसार करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर सा ह य खरेद  
करणेकामी होणारा खच एकूण र. .७४,०००/- (अ र  र. .चौ-याह र हजार फ ) 
(सव करांसह) मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .७२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या  ENT-

OT वभागासाठ  आव यक स जकल सा ह य (एकूण १३ बाबी) खरेद  करणेकामी 
ई कोटेशन नोट स ं .१५/२०१५-१६ अ वये दरप के माग वणेत आले होते. 
यानुसार ा  दरप कांम ये मे.अि त स जकल कंपनी, पुणे यांनी सादर केलेले 

दरप क एकूण र. .८४,४६२/- (सव करांसह) लघु म ा  झाले असुन सदर दर 
वकृत करणेत येऊन यानुसार सा ह य खरेद स त  वै क य स लागार 

सिमतीने मा यता दली आहे. यानुसार मे.अि त स जकल कंपनी, पुणे यांचेकडून 
ENT-OT वभागासाठ  आव यक स जकल सा ह य (एकूण १३ बाबी) यांनी सादर 
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केलेले दरप क एकूण र. .८४,४६२/-(सव करांसह) नुसार करारनामा न करता 
खरेद  करणेस व सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. . 
८४,४६२/- (सव करांसह) मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७३) मु य लेखा प र ण 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  कामीचे वषयास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये प स पोिलओ मो हम द 17 जानेवार  

2016 व 21 फे ुवार  2016 रोजी राब वणेत येणार आहे. याक रता घरांवर ए स खूण 
करणेक रता खडु बॉ सची आव यकता अस याने रंगीत खडु बॉ स 1100 (1*100) 

नग ित बॉ स 24.50 माणे मे. पे  म ए टर ायजेस यांचेकडुन खरेद  करणेत 
आलेले अस याने सदर खडु बॉ स क रता एकुण र  26950/- चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७५) पंपर  िचंचवड मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत अ नशामक 

वभागाचे वापराकर ता ०३ नग फायर टडर वाहने खरेद  कामी िन वदा नोट स 

.१-१/२०१५-१६ चे अनुषंगाने ा  िन वदाधारक मे. वजय फायर हेईकल & 

पं पस िल. मंुबई यांचे दर िन वदा र कमे पे ा कमी आहेत (वजा १०.६२८ %). 

सबब मे वजय फायर हेईकल & पं पस िल. मंुबई यांनी सादर केले या दरानुसार 
यांचेकडून करारानामा क न घेऊन ०३ नग फायर टडर वाहने खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या र. . २,३४,६०,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .७६) मा.सहा.आयु  शासन यांच ेवापरातील म.न.पा.वाहन .MH-14 CL-0330 टाटा 
मांझा कर ता टयुबलेस टायस व द ता व िनयं ण क  यांचे वापरातील म.न.पा 
वाहन . MH-14 AE-8090 इंड काकर ता न वन टायस टयुब मे.दशन टायस यांचे 
कडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 
र. .३१,९५०/- (अ र  र.  एक ीस हजार नउशे प नास फ ) खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये प स पोिलओ मो हम द 17 जानेवार  

2016 व 21 फे ुवार  2016 रोजी राब वणेत येणार आहे. याक रता नाग रकांम ये 

जनजागृती करणेची आव यकता असलेने 3*3 साईजचे ले सची आव यकता 
अस याने ले स 500 नग ित ले स 76.50 माणे मे. ओम  ए टर ायजेस 

यांचेकडुन खरेद  करणेत आलेले आहेत. सदर ले स 3*3 क रता एकुण र. . 
37,485/- चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२०१५-१६ मधील काम .१ 
अ वये भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५ मीटर र यावर िनसग दशन 
सोसायट जवळ रे वे लाईनवर उ डाणपुल बांधणकेामी म.ेबी.जे.िशक क शन 
टे नाँ. ा.िल.(िन.र. . ७०,२९,९७,५९०/- Lumpsum व र. . १७,१५,५२,६७६/- 
Utility /Royalty) एकूण र. . ८७,४५,५०,२६६/-  पे ा  Lumpsum ६०,३२,८८,३१५/- 

+ Utility /Royalty १७,१५,५२,६७६/- या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
Lumpsum ६०,३२,८८.३१५/- + Utility /Royalty १७,१५,५२,६७६/- 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 
करणे.     

वषय .७९)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .२१ 
अ वये भाग .२५ अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये पे हंग लॉक बस वणे 
कामी मे. यंकटे रा कं शन िन.र.  १८,६४,२४२/- (अ र  र. .अठरा लाख 
च स  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा ४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .१७,८९,६७२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.      

 वषय .८०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .२६ अ वये महा मा फुलेनगर झोपडप ट म ये दुमजली अंगणवाड  बांधणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीयश कं शन िन.र.  
१४,००,३८५/- (अ र  र. .चौदा लाख ितनशे पं याऐंशी फ )  पे ा १% जा त या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१४,१४,३८९/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े      

वषय .८१)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१८ 
अ वये भाग . २५ अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये शौचालयाची दु तीची 
कामे करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन िन.र. .१८,६४,२४२/- (अ र  
र. .अठरा लाख चौस  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा ४% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१७,८९,६७२/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.     
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वषय .८२)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .११ 
अ वये भाग .२५ आनंदनगर झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन िन.र. .१८,६४,२४२/- (अ र  
र. .अठरा लाख चौस  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा ४% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१७,८९,६७२/- 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 .८३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .५६ अ वये भाग .२५ अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन 
िन.र. .१८,६४,२४२/- (अ र  र. .अठरा लाख चौस  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  
पे ा ४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१७,८९,६७२/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

 

वषय .८४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३-२०१५-१६ मधील अ. .२ 

अ वये भाग .२५ आनंदनगर येथे साईबाबानगर झोपडप ट त थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र.  
१८,६४,२४२/-(अ र  र. .अठरा लाख च स  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा 
अंदाजप क य दराने (AT PAR) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१८,६४,२४२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.      

 

वषय .८५) पंपर  िचंचवड मनपाचे नगररचना व वकास वभागाकड ल वाहन मांक MH-14 

CL 0334  साठ  Bridgestone कंपनीचे ४ नवीन टयूबलेस टायस  मे.दशन टायस 
ए पायर इ टेट, िचंचवड यांचेकडून िन वदा न माग वता, कोटेशन न माग वता थेट 
प दतीने दरप क घेणेत येऊन खरेद  करणेत आलेले आहेत. मा.आयु  यांचेकड ल 
आदेश .नर व/का व/आ-५/२१७/२०१५ दनांक ०१/१०/२०१५ अ वये र. . 
१९०५०/-  (अ र  र. . एकोणीस हजार प नास फ ) आगाऊ र कम घेणेत आली 
होती. सदर र कम दशन टायस ए पायर इ टेट, िचंचवड यांना अदा करणेत येऊन 
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यांचेकडून ४ नवीन टयूबलेस टायस खरेद  करणेत येऊन वाहन मांक MH-14 

CL 0334 साठ  फ टंग क न घेणेत आले आहेत. सदर कामी झालेला खच र. . 
१९०५०/- यांस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                                                  
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०८/२०१६  
दनांक - १२/०२/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


