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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/७५८/२०१६ 
दनांक –  ११/०३/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १५/०३/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक १५/०३/२०१६ 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 – २१५ 
 

दनांक - १५/०३/२०१६               वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १५/०३/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक २६/०२/२०१६ (स.११.०० वा. व सायं.५.०० वा.) रोजी झाले या सभेचा 

(काय प का .२११) सभावृ ांत कायम करणे. 
( दनांक १५/३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे-) 

ब) दनांक ५/३/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .२१२) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

क) दनांक ०५/०३/२०१६ व दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
.२१३) सभावृ ांत कायम करणे. 

ड) दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का . २१४) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

---------- 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१/२०१५-१६ अ वये भाग .२८ 

म ये MIDC F-2 ब क येथे अ नशमन क  बांधणेकामी मे. ह  टू एस ायकॉन 
िन.र. .४६,६८,५३१/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे एकतीस) 
पे ा  २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३४,३१,८६०/- 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 करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३/२०१५-१६ अ वये, भाग .५ 

िचखली अ नशामक क ाक रता इमारत बांधणेकामी मे. ह  टू एस ायकॉन 
िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा  
२७.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,२१,७६४/- पयत 
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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 करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/४/२०१५-१६ अ वये भाग . ५० 
म ये वनदेवनगर, सदािशव कॉलनी तसेच गावठाण शेजार ल तसेच इतर भागात 
रा हलेले नाले बांधणेकामी मे.जय गणेश एंटर ायजेस (गणेश मा ती काळे) 
िन.र. .१३,९९,९१९/- पे ा  ३२.३२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,९४,८३८/- 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.  

( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-४३/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५४ वशालनगर पंपळे  िनलख येथे सारथी हे पलाईन व 
वेबपोटलवर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे 
कामी (सन २०१५-२०१६) ठेकेदार मे. साकळे असोिसएटस िन.र.  ८,४०,२५०/- 
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे प नास फ ) पे ा -४१.९९% कमी, 
या मंजूर दराने र. .४,८७,४२९/- पयत ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला 
अस याने अवलोकन करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय .५) मुकाई चौक रावेत स.नं. ७७ ते ७९ brts बस टिमनल मधील यापार  गाळा .१ ते 
६ िमळकत िलजने ३० वष कालावधीसाठ  वतरणाकामी इ छुक नागर काकडून ई 
- िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या            
याचा तपशील खालील माणे. 

१) कामाचे नाव - मुकाई चौक रावेत स.न.७७ ते ७९ brts बस टिमनल मधील 
यापार  गाळा .१ ते ७ .२) मनपा दर र. . गाळा .१,२,६ व ७ येक . 
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४,५४,७९६/- गाळा .३ र. .४,२३,६४१/- गाळा .४ र. . ४,८१,२६१/-  गाळा 
.५ र. . ७,३५,१९१/- गाळा .७ र. .४,५४,७९६/-.३) ई- िन वदा .िन वदा 

नोट स .५/२०१५-१६. 
४) गाळा े  — गाळा . .१,२,६व ७ येक  ६७.८८ चौ.फु. गाळा .३च े६३.२३  

चौ.फु., गाळा .४ च े ७१.८३ चौ.फु., गाळा .५चे १०९.७३ चौ.फु.५) बयाणा 
र कम पये— गाळा . .१,२,६ व ७ येक  र. .४,५४८/- गाळा .३ चे र. . 
४,२३६/- गाळा .४ चे र. .४,८१३/- गाळा .५चे र. .७,३५२/- ६) िलज 
कालावधी - ३० वष, ७) ई-िन वदा िस द द. ०८/१२/२०१५ ते 
द.०७/०१/२०१६. ८) ई-िन वदा िस द —दै.केसर , दै.बंधू ेम, दै.दािय व, 

सा.पु प काश, सा.आशा करण वाता.   १०)िन वदा उघड याचा द.— पाक ट .१ द. 
१५/०१/२०१६, पाक ट .२ द. ०६/०२/२०१६. ११) पा  ा  िन वदा सं या- गाळा 
.१-.४, गाळा .२-.४, गाळा .३-.३, गाळा .४-४. गाळा .५-.३ गाळा .६-.४ 

एकुण ६ गाळे िन वदा ा .  तुत कामासाठ  वर ल माणे िन वदा ा  असुन 
िन वदा धारकानी दरप क सादर केले आहे. याचा तपशील खालील माणे. 
 

अ.  गाळा .व े  िन वदाधारक नाव मनपाचा दर ा  दर कालावधी  

१) १ 
६७.८८चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५०/-

४,५४,८११/-

४,५४,९१२/-

४,५५,२९८/-

३० वष  

२) 
२ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५४/-
४,५४,८८८/-

४,५४,९९९/-

४,५५,३२५/-

३० वष  

३) 
३ 

६३.२३ 

चौ.फु. 

१) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
२)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  

४,२३,६४१/- 

४,२३,७५०/-

४,२३,७९९/-

४,२४,१३०/-

३० वष  

४) 
४ 

७१.८३ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  
 
 

४,८१,२६१/- 

४,८६,७१५/-
४,८२,१११/-

४,८२,५६६/-

४,८२,५५५/-

३० वष  
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५) 
५ 

१०९.७३  

चौ.फु. 

१) यकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 
 

७,३५,१९१/- 

७,३५,३३३/-

७,३५,९९९/-

७,३५,५५५/-

३० वष  

६) 
६ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 

२) यंकटे रा वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. 
३) एकवीरा म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया. 
४) नवमहारा  बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२४५/-
४,५४,८८८/-

४,५५,१११/-

४,५४,९९०/-

३० वष  

 
वर ल माणे सदर गाळयाकर ता मनपा दर व मनपा दराचे तुलनेने सवात जा त 
व ा  दर आहेत. यामधील सव च दर हा १) गाळा .१ म हार ए टर ायजेस 

यांचा र कम पय े४,६०,२५०/- २) गाळा .२ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम 
पये ४,६०,२५४/- ३) गाळा .३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा र कम पये 

४,२४,१३०/- ४) गाळा .४ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,८६,७१५/- 
५) गाळा .५ एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा 
र कम पये ७,३५,९९९/- ६) गाळा .६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये 

४,६०,२४५/- आहे. यांची र कम  ह  शासन व मनपा करा यित र  या दराने ा  
झालेली आहे. तुतकामी १) गाळा .१ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये 

४,६०,२५०/- २) गाळा .२ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,६०,२५४/- 
३) गाळा .३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा र कम पये ४,२४,१३०/- ४)गाळा 
.४ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ 

एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पये 

७,३५,९९९/- ६) गाळा .६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,६०,२४५/- 
आहे. या दराने आलेली िन वदा मनपा दरापे ा व इतर िन वदाधारकांचे तुलनेने 

सवात जा त दराची असलेने ३० वष िलज कालावधीने वकृत करणेस व 
करारनामा  क न िलजने देणेस मा यता देणेकामी मा. महानगरपािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) पंपर  िचंचवड मनपाचे काय े ातील ाधीकरणाकड ल पेठ मांक ३२ अ येथे 
मशानभुमी बांधणे बाबत मु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यांनी दनांक २१/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये मनपा माफत 
बांधून िमळणेकामी वचारणा केली होती, यानुसार मनपा माफत वषयां कत काम 
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मनपा करणेस तयार असले बाबत दनांक २६/११/२०१५ रोजीचे प ा वये 
कळ वणेत आले होते. तदनंतर ािधकरणाकड ल दनांक ०४/०१/२०१६ रोजीचे 
ा  प ा वये ािधकरण सभा मांक ३१९ म ये ािधकरण ह त मशानभुमी 

आर ण वकास पंपर  िचंचवड मनपा माफत करणे व याक रता येणारा खच 
ािधकरणाने देणेस मा यता देणेत आली आहे. तसेच मनपा माफत वषयां कत 
मशानभुमीचे आर ण वकिसत करणेसाठ  आ कटे टची नेमणुक क न कामाचे 

आऱाखडे व नकाशे तयार क न खचाचे अंदाजप क र कम PCNTDAयांना 
कळवून अंदाजप क य र कमे या ५०% र कमेचा भरणा मनपाकडे करणेत येईल 
व मशानभुमी वकासाचे काम पूण झा यावर उव रत र कम मनपाकडे 
ािधकरणामाफत मनपाकडे भरणेत येईल. या अनुषंगाने वषयां कत काम हे 
विश  व पाचे अस याने अशाच कार या कामाचा अनुभव असणा-या 
आ कटे टकडून क न घेणे गरजेचे असून याम ये मशानभुमीसाठ  आर त 
जागेचे िनयोजन करणे व याचे आराखडे, नकाशे व अंदाजप क तयार करणेकामी 
वा तु वशारदाची नेमणुक करणे आव यक आहे, जेणेक न यो य प दतीने 
िनयोजन क न कामाचे आराखडे, नकाशे व अंदाजप क तयार क न कामाची 
अंदाजप क य कंमत ािधकरणास कळ वण े श य होईल. सबब वषयां कत काम 
कर यासाठ  यो य प दतीने िनयोजन क न याचे आराखडे / नकाशे व स व तर 
अंदाजप क तयार करणेसाठ   अशा कामाचा अनुभव असणारे मनपा या पॅनलवर ल 
आ कटे ट / वा तु वशारद मे.िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांची नेमणुक 
के यास काम िनयोजनब द रतीने पूण करणे सुलभ होईल. मनपाचे आ कटे ट 
पॅनलवर ल वा तु वशारद मे.िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांनी 
दनांक०३/०२/२०१६ रोजीचे प ा वये सदरचे काम करणेची तयार  दश वली आहे. 
सदर कामासाठ  मे.िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांची नेमणुक करणे बाबत 
तसेच वषयां कत कामासाठ  मनपाचे चिलत दराने िन वदापूव कामासाठ  िन वदा 
वीकृत र कमे या २%(सव करास हत) दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .७) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१५-१६ अ वये अ 

भागातील ड .वाय.पाट ल कॉलेज रोड, आकुड  र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण 

नुतनीकरण करणेकामी मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था िन वदा 
र कम पये ८,३५,३९८/- (अ र  र. . आठ लाख प तीस हजार तीनशे 
अ ठया णव फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य दरापे ा -३६.२० ट के 
सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .८) वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट िस टम कर ता आव यक असणारे 
हे थ काड म.े अमृता टे नोलॉजी यांचेसमवेत द.२०/३/२०१० रोजी केले या मूळ 
करारना यातील शे यूल २ मधील मु ा . ७ नुसार नमुद केले या व पुरवठा 
केलेले पाच लाख हे थ काड संपत आ याने मे. अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून हे थ 
काड मॅनेजमट िस टमची वा षक देखभाल दु तीचे कामकाज माहे जुलै २०१७ 
पयत दलेले असलेने मे. अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून १,२०,००० नग हे थ काड 
आव यकतेनुसार बनवून घेणेकामी य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ५२/१/१५-१६  अ वये  भाग . २९ 

इं ायणीनगर व एम.आय.ड .सी.पर सरात केबल व पाईप लाईनमुळे खोदाई 

झाले या र यांचे डांबर करण करणेकामी  मे.धने र क शन िन.र. .  
४,२०,१६,४५६/-  (अ र  र. .चार कोट  वीस लाख सोळा हजार चारशे छप न)् 
पे ा  १४.०५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३७९१८८०१/-  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 १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१०) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२६/२०१५-१६ कर ता पंपळे गुरव 

मनपा शाळा व मनपा भवन येथे सुशोिभकरणासाठ  रोपे,  कंु या  माती, खरेद  
करणे कर ता मे.गाडन गु ज ्  फाम अँ ड नसर  कोटेशन नोट स र. .१,९९,५८७/- 
(अ र .र. .एक लाख न या णव हजार पाचशे स याऐंशी फ ) अंदाजपञ कय 

दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/९१ 
/२०१६  द.०१/०३/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
( दनांक १५/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .११) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व वध वभागास संगणक 

टेशनर  पेपर बॉ स सा ह य खरेद कामी ई. िन. सु. . ४१/२०१५-१६ अ वये 
लघु म िन वदाकार मे.एम.के.एंटर ायजेस, पुणे यांचे संगणक टेशनर  पेपर बॉ स 

खरेद  कामी एकुण र. .७,०७,९४०/-(अ र  र. .सात लाख सात हजार नऊशे 
चाळ स फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१५.०२.२०१६ ते द.२१.०२.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/३३/२०१६ द.०३.०३.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१३)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम 
. १६ अ वये इ  े ीय कायालयातील  उव रत  उ ानांची थाप य वषयक कामे 

करणे. मे. एम. बी. एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,५५९/-(अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे एकोणसाठ फ ) पे ा ३०.०० %  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२९,४११/- 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 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/०४/२०१५-१६ मधील काम . ३  

अ वये, ािधकरण स.े .१८ िशवतेजनगर म ये मोकळया जागेवर वरंगुळा क    
उभारणे  जागा .१ व ३ येथे उ ान वकिसत करणकेामी  मे. त मय एंटर ायजेस 
िनवीदा र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे छप न फ ) पे ा 
२३.२४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,२८,८२५/- 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 कामाचे आदेश   िनगत केले 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१५-१६ भाग .१८ उ मनगर 
व इतर भागातील र याचे डांबर करण करणेकामी M/s  एच.सी. कटा रया िन.र.   

१४,००,५६०/- (अ र  र.  चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा  २४.१३% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,१५,७३५/-  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 .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ५/३४-२०१५-१६ भाग . ८ म ये 
औदेयोिगक, इतर पर सरात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी M/s 

एच.सी.कटा रया र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) 

पे ा  २४.०१% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,१७,५००/-  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 .१७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . ११/२०१५-१६ मधील अ.     
.२९ अ वये मनपा या अ े य कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत यव थेचे 

आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग िन.र. . 
१९,९९,२२५/- (अ र  र. .ऐकोणीस लाख न या णव हजार दोनशे पंचवीस फ ) 
पे ा ४३.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. 
.२५ अ वये मनपा या इ े य कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत 
यव थेच ेआव यकतेनुसार नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन इले कल 
इं जिनअ रंग िन.र. . १४,४०,६५४/- (अ र  र. . चौदा लाख चाळ स हजार सहाशे 
चोप न फ ) पे ा ४०.१०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ नशामक वभागातील ८३ कमचा-यांनी दुसरा व 
चौथा शिनवार सु टच े दवसांचा मोबदला िमळणेकामी मे. कोटात दावा . 
आरसीएस ११९/१९९२ अ वये दाखल केला होता. अ नशामक वभागा या   
कमचा-यांनी दाखल केलेला मुळ दावा .११९/१९९२ चा िनकाल महापािलके या 
व द लाग याने मे. ज हा यायालयात िस.अ. . ४०१/१९९७ दाखल केले हेते. 
याचाह  िनकाल द.२९/९/२०१० रोजी महापािलके व  लागला. सबब 
या व द  मा. उ च यायालयात मनपा या वतीने दाखल केलेले सेकंड अ पल 
.६५१/२०१२ ना. उ च यायालयात सुनावणीकामी लं बत आहे. वषयां कत 
करणी अ नशामक वभागा या कमचा-यांनी आकुड  येथील दवाणी यायाधीश 

किन  तर यांचे यायालयात फायनल ड  .१/२०१३ दाखल केलेली होती. 
यातील मे. कोटाने र कम अदायगी बाबत या आदेशा व  दाखल केलेला र ू 

अज . ४/२०१४ मे. कोटाने फेटाळून लावला आहे. या व द िस ह ल 
अ लकेशन टे. .९९५/२०१५ मनपाचे वतीने दाखल करणेत आला असून ते 
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लंबीत आहे. यानुसार फायनल ड  .१/२०१३ मे. आकुड  कोटाचे आदेशा वये 
व या वषयी मा. आयु  यांचेकडे दनांक २६/०२/२०१५ रोजी मा. महापौर यांचे 
समवेत झाले या बैठक म ये ठर या माणे व सभावृतांतानुसार दावेदार 
अ नशामक वभागाकड ल ८३ कमचा-यांना माहे ए ल १९९२ ते माच २०१२ 
अखेर र. . ५१,९१,०६२/- इतक  र कम कमचा-यांकडून आव यक ते बंधप  घेवुन 
व सदर बंधप  मसुदा कायदा वभागाकडून तपासून घेऊन संबंधीत ८३    
कमचा-यांना र कम अदा करणेत आली यानंतर ए ल २०१२ ते माच २०१५ 
पयतची र. . १९,००,६४१/- ह  अदा करणेत आली व याबाबत कमचार  समाधानी 
झाले असून कमचा-यांची त ार नाह . सदर बाबत मनपाने दाखल केले या दुस-या 
व चौथा शिनवार सु ट चे  दवसाचा मोबदला देणे करणी मे. उ च यायालयात 
दाखल केलेले अ पल .६५१/२०१२ दावा मा.उ च यायालयात सुनावणीकामी 
लंबीत आहे. व िस ह ल ऍ लीकेशन टे .९९५/२०१५ हे दो ह  लंबीत आहेत. 

हे दो ह   दावे मे. कोटातून काढून घेणे आव यक अस याने मनपाने दाखल केलेले 
मे. कोटातील दावे मागे घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)  नागरव ती वकास योजना वभागांतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात.  महापािलके  या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .१ अ वये 
मनपा ह ीतील अंध, अपंग, कणबिधर व ा याना अपंग  िश यवृ ी दे याकर ता 
सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठ  दनांक ०६/०९/२०१५ रोजी जा हर 
कटनानुसार अज माग व यात आले होते.  यानुसार ११६ अज ा  झाले असून 

अज छाननीम ये ९२ अज पा  व २४ अज अपा  झाले आहेत.  तर  ९२ पा  
अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता एकूण लाभाथ पोट  
र. .४,३४,०००/- इतका खच अपे त आहे.  सन २०१५-१६ या आिथक वषात 
िन:समथ (अपंग) व ा याना अपंग िश यवृ ी या उपलेखािशषावर 
र. .१,३२,७१,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून र. .१,३२,३५,०००/-  
िश लक आहे. यामधून सदरचा खच करणेत येईल. यानुसार पा  ९२ लाभाथ ना 
र. .४,३४,०००/- चे अपे त खचास मा यता तसेच अपा  अजापैक  कागदप ांची 
ुट  पुतता क न पा  लाभा याना िश यवृ ी अदा करणेस व याकामी येणा-या 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  नागरव ती वकास योजना वभागांतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात.  महापािलके  या इतर क याणकार  योजना अ वये मनपा ह ीतील 
अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी दे याकर ता सन २०१५-१६ या आिथक 
वषासाठ  दनांक ०६/०९/२०१५ रोजी जा हर कटनानुसार अज माग व यात आले 
होते.  यानुसार १४३ अज ा  झाले असून अज छाननीम ये ६३ अज पा  व 
८० अज अपा  झाले आहेत.  तर  ६३ पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य 
दे याकर ता एकूण लाभाथ पोट  र. .२,५४,०००/- इतका खच अपे त आहे.  सन 



 11

२०१५-१६ या आिथक वषात अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी या 
उपलेखािशषावर र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून 
र. .२५,००,०००/- िश लक आहे. यामधून सदरचा खच करणेत येईल.  
यानुसार पा  ६३ अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी अदा करणेकामी  

र. .२,५४,०००/- चे अपे त खचास मा यता तसेच अपा  अजापैक  कागदप ांची 
ुट  पुतता क न पा  लाभा याना  िश यवृ ी अदा करणेस व याकामी येणा-या 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) भाग . ४३ पंपर  बी लॉक १६ ते २४ मधील मोडकळ स आलेले एकूण चार 
संडास लॉक पाडून याच ठकाणी पु षाक रता ५ सीट व ीया क रता ४ सीटचे 
शौचालय व पु षाक रता ३ सीटची मुतार  बांधणेच ेकाम मे.सुलभ इंटरनॅशनल या 
सं थेकडून क न घेणेस व यासाठ  येणा-या खचास अंदाजप क य र कम पये 
३८,२९,६०६/- व यावर कायवाह  भार शु क १७.५०% या माणे करारनामा क न 
थेट प दतीने देणेस तसेच सदर कामासाठ  वक ऑडर सोबत ३०% अँड हा स व 
लंथले हल पयत काम झाले नंतर दुसरा ३०% अड हा स तसेच आर.सी.सी. व 
वट बांधकाम पुण झाले नंतर ३०% र कम व उवर त १०% र कम काम पुण 
झा यावर देणेत ये या या तावास व यासाठ   येणा-या र कम 
.४४,९९,७८७/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३) भाग . ४३ कमला नेह  शाळेलगत जुनी सुमारे २५ वषा पुव ची मुतार   असुन 
सदरची मुतार  िन काशीत क न सदर ठकाणी न वन शौचालय व मुतार  सुलभ 
प दतीने पैसे ा व वापरा या प दतीने पु षाक रता ५ सीटचे शौचालय व ४ 
सीटचे मुतार  व ीया क रता ३ सीटचे शौचालय बांधणेचे काम मे.सुलभ 

इंटरनॅशनल या सं थेकडून क न घेणेस व यासाठ  येणा-या खचास 
अंदाजप क य र कम पये ३८,२९,९७७/- व यावर कायवाह  भार शु क  

१७.५०%  या माणे करारनामा क न थेट प दतीने देणेस तसेच सदर कामासाठ  
वक ऑडर सोबत ३०% अड हा स व लंथले हल पयत काम झाले नंतर दुसरा 
३०% अड हा स तसेच आर.सी.सी. व वट बांधकाम पुण झाले नंतर ३०% र कम 
व उवर त १०% र कम काम पुण झा यावर देणेत ये या या तावास व 
यासाठ   येणा-या र कम . ४४,९९,०४८/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 
वषय .२४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .१० अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील राजनगर, िमलींदनगर 

प रसरातील मनपा इमारती व कंपाऊ ड वॉल दु ती करणे रंगसफेद  करणेकामी 
मे. ीकृपा ए टर ायजेस िन.र.  १३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या णव 
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हजार चारशे सात फ ) पे ा ३७.३७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,७५,८२२/- 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 .२५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .५१ अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील पाईन रोड लगत या 
र या या पावसाळ  पाणी वाहून जाणेकर ता ॉम वॉटर पाईप लाईन टाकणेकामी 
मे.सांडभोर कं शन (िन.र.  १३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या णव 
हजार चारशे सात फ )  पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,९७,२३२/- 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 .२६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .२३ अ वये भाग .१३ से. .२२ येथील पी.सी.एम.सी. कॉलनी जवळ ल 

यायाम शाळेसमोर ल प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक 

देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन.र.  

१८,६४,२४२/- (अ र  र. .अठरा लाख च स  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा 
४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,६२,८०४/-  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. .६ 
अ वये भाग .१३ से. .२२ मधील २५६ गाळे येथील माता मं दर व द  मं दर 
येथील प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. 
सांडभोर कं शन िन.र. .१८,६४,२४२/- (अ र  र. . अठरा लाख च स  हजार 
दोनशे बेचाळ स फ ) पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजुर दराने 
र. . १०,६२,८०४/-  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) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 
अ. .३७ अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम प रसरात पावसाचे पाणी वाहून 
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जाणेकर ता ॉम वॉटर पाईप लाईन टाकणेकामी मे. सांडभोर कं शन 
िन.र. .१३,९८,४०७/- (अ र  र. . तेरा लाख अठया णव हजार चारशे सात फ ) 
पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .७,९७,२३२/-  
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 .२९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .४७ अ वये भाग .१३ से. .२२ येथील पी.सी.एम.सी.कॉलनी व २५६ गाळे 
प रसरात पावसाचे पाणी वाहून जाणे कर ता टॉम वॉटर पाईप करणेकामी 
मे.सांडभोर कं शन िन.र.   १८,६४,२४२/- (अ र  र. . अठरा लाख चौस  
हजार दोनशे बेचाळ स फ ) पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .१०,६२,८०४/- 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 .३०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 
अ. .२५ अ वये भाग . ६४ मधील (नव भारतनगर प रसर) झोपडप ट मधील 
अंतगत ग ली बोळाचे - र ते ॉ ट करण करणे-पे हंग लॉक बस वणे व बं द त 
गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.एम.जे.कं शन 

िन.र. . ९,३३,६२०/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे वीस फ ) पे ा 
२५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,००,२१५/- 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 .३१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .५५ अ वये लांडेवाड  झोपडप ट म ये गटाराची देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.एम.जे.कं शन िन.र. .९,३०,९७०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस  

हजार नऊशे स र फ )  पे ा १२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,१९,२५४/- 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 .३२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
६१ अ वये भाग .४३ हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .९,३२,०४९/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
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एकोनप नास फ ) पे ा ३.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,९९,४२७/- 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 .३३) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  “अ”  दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. . 20 अ वये 
सन २०१५-१६ साठ  भाग .४४ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलून नवीन 
ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे. जय इं जिनअस यांची (िन वदा र कम . 
21,00,438/- (अ र  र. . एकवीस लाख चारशे अडतीस फ ) पे ा 17.60% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,17,299/- 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 असून याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. .2 अ वये 

कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३६  भोसर  

लांडेवाड  मधील उवर त ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी 
 M/S.M.G.MANE िन वदा र कम . 14,97,425/- (अ र  र. . चौदा लाख 

स या णव हजार चारशे पंचवीस फ ) पे ा 1.99% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .15,41,006/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असून सदर वषयास अवलोकनाथ मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३६) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. .58 अ वये 

जलिन:सारण  वभाग क े ीय कायालय भाग . ६१,६२,६३,६४ म ये वा षक 
ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी 
 M/S.M.G.MANE िन वदा र कम . २२,४९,६८८/- (अ र  र. . बावीस लाख 

एकोणप नास हजार सहाशे अ याऐंशी फ ) पे ा ३०.०३% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,७४,१०७/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला असून याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३७)  मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .13/7/2015-16 मधील अ. .7 अ वये 
भाग .३७ मधील बालाजीनगर झोपडप ट म ये जलिन:सारण निलका 

टाकणेकामी M/S. SHREE GNESH CONSTRUCTION िन वदा र कम . 
23,34,266/-  ( अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा 
1.60% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 24,11,764/-  पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

 वषय .३८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१३/१/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये नागर  दिलतव ती सुधारणा योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भाग . ५३ वाकड मधील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट म ये जलिन:सारण 

निलका टाकणेकामी M/S. VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. . 
२०,०६,५४५/- (अ र  र. .वीस लाख सहा हजार पाचशे पं चचेाळ स फ ) पे ा 
२.५२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२०,५३,७७९/- 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 .३९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३६/६/२०१५-१६  भाग .५४ 

वशालनगर क पटेव ती भागातील नाग रकांनी ह तांतर त केलेले र ते खड मु म 

व बी.बी.एम. प दतीने वकसीत करणेकामी मे.एस. बी. सवई  िन.र. . 
१४,००,५६०/-   (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ ) पे ा  ४५.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ८०८८२३/-  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 .४०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/३३-१५-१६  भाग .५४ पंपळे 

िनलख येथील मशानभूमीजवळ ल दश या वधी घाटाची सुधारणा क न इतर 

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. एस बी सवई  िन.र. .   १७५०६००/-    (अ र  

र. . सतरा लाख प नास हजार सहाशे ) पे ा  ४१.००% कमी     या ठेकेदाराकडुन 
 िन वदा मंजुर दराने  र. . १०८४४९७/-  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 
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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 .४१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  १०/३०-१५-१६  भोसर  भाग . ३५ 
येथे धावडेव ती येिथल व भैरवनाथ शाळेजवळ ल नाला बांधणकेामी मे. िशवगंगा 
क शन  िन.र. . १५,४०,६३१/-  (अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे 
एकतीस) पे ा २९.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
११३२५२६/-  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 .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ९/५६-१५-१६ भाग .४७  काळेवाड  
येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.शेख मुसा शेख मुनीर  िन.र. . ६,९९,४६२/-  (अ र  र. . सहा लाख 
न या णव हजार चारशे बास ) पे ा  ४६.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ३८९५४४/-  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 .४३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ९/२०-१५-१६  भाग  ४७ 

काळेवाड  येथील र यावर ल चर,ख यांची खड मु माने व बी.बी.एम.प दतीने 
दु तीची कामे करणे मे. फु ल रामचं  जाधव  िन.र. .   ७००२१५/-    (अ र  
र. . सात लाख दोनशे पंधरा ) पे ा  ३५.५०% कमी     या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. . ४७४२२१/-     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. .  ३६/११-१५-१६ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील प रसरातील र यांवर ल चेस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व 
बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणकेामी (सन २०१५-१६) मे. ड . ड .  क शन 
िन.र. . ७,००,२००/-  (अ र  र. . सात लाख दोनशे)  पे ा  ४४.००% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .४११७१८/-   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 करण.े      

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३६/१८-१५-१६  भाग .५५ रहाटणी 
येथील व वध मनपा इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल, दु ती व थाप य वषयक 
कामे करणे (सन २०१५-१६) कामी मे. के.पी. क शन िन.र. . १४,००,५६०/- 
(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ ) पे ा  ३८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .९१०२९४/- 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. .  ३६/१९-१५-१६  भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील  संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे 
करणे. (सन २०१५-१६)  मे. के. सी. आर. क शन िन.र. . २१,००,५९९/-   
(अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे न या णव) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१३२३५९८/-  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. .  ३५/२६-१५-१६  . . ७ च-होली 
येथील कोतवाल वाड , काळजेवाड , ताजणेमळा, पठारे मळा व पर सरातील अंतगत 
र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस ् िन.र. . 
१४,१०,६८०/-  (अ र  र. . चौदा  लाख दहा हजार सहाशे ऐंशी )   पे ा  ४८.५०% 
कमी     या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ७६२८२५/-   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 उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये म.न.पा.चे 
अ ब फ भागातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण  देखभाल कामाबाबत मे. ी 
भैरवनाथ वयंसहायता सेवा सह. सं था मया. या ठेकेदाराची िन वदा र कम 
9,43,620/- (अ र  र. . नऊ लाख ेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) पे ा 42.40% 

कमी दराची िन वदा मंजुर दराने बारा म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र कम 
पये 5,43,525/- माणे काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील िनयम अट /शत स 

अिधन राहुन काम क न घेणेस व य  येणारे खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/२९-१५-१६  . .७ च-होली येथील 
कोतवालवाड  ते भोसलेव ती मधील ना याचे बांधकाम करणेकामी (सन २०१५-१६) 
मे.ड  ड  क शन िन.र. .२३,३४,००५/-  (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस 
हजार पाच) पे ा  ४६.११% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१३२०६८५/-  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 .५०) मा. महापािलका सभा ठराव ं .३९९ द.२१।११।२०१३ नुसार नुकसान भरपाई अदा 
करावया या कायप दतीनुसार मौजे रहाटणी येथील स.नं. ६४,६५,६६, ५९, ५८, ५६, 

५४ व ५३ पैक  मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. ं द र याने बाधीत 
िमळकत धारकांना नुकसान भरपाई अदा करणेस द. १३।०३।२०१५ रोजी मा यता 
िमळालेली आहे. तसेच सदर करणी मा. महापािलका सभा ठराव मांक ७७४ द. 
२०।११।२०१५ नुसार क  शासना या भूसंपादन अिधिनयम १८९४ ऐवजी “The Right 
to fair compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation 
Resettlement Act 2013” (भूसंपादन कायदा २०१३) तसेच महारा  शासनानेह  
महसूल व वन वभाग, यांचेकड ल शासन िनणय मांक- संक ण-०३।२०१५। . ं . 
३४।अ-२ द.१२।०५।२०१५ नुसार खाजगी े ातील जमीन खाजगी वाटाघाट ने थेट 
खरेद  करतांना भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शे युल -१ 
या तरतूद नुसार रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक १००% दलासा 

र कमअशी िमळुन एक त होणार  र कम मा. महापािलका सभा ठरावातील 
उपसूचनेनुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ.मी. पयत आहे अ या 
छो या छो या िमळकत धारकांना १००% दलासा र कम व यानुसार मोबदला 
अदा करणे या धोरणास मा यता दलेली आहे. तसेच या िमळकत धारकांचे े  
३००.०० चौ.मी. पे ा जा त आहे अ या बाधीत िमळकत धारकांना रेड रेकनर 
नुसार होणारे मु यांकन अिधक ३०% दलासा र कम अशी िमळुन एक त होणार  
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र कम अदा करणेबाबत या धोरणास मा यता दलेली आहे. सदर धोरणांस 

अनुस न तुत करणी सदर र याने बाधीत सव संबिधत आगाऊ ताबा 
दले या िमळकतधारकांना खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई ताव दाखल 

के यानंतर नुकसान भरपाई अदा करावी लागेल. तर  सदर िमळकतधारकांची 
नुकसान भरपाई मा.महापािलका सभा ठराव ं .७७४ द.२०।११।२०१५ नुसार 
धोरणानुसार अदा करणेकामी तसेच यांचे सोबत खरेद खत करणेकामी येणारा खच 
जसे  टँ प फ , र ज ेशन फ , वक ल फ , टेशनर , टाय पंग इ याद  व पाचा 
खच असा सव खच महानगरपािलकेस करावा लागणार आहे. तसेच सदर 
र या या बाधीत जागा ता यात घेणेकामी मा. खाजगी वाटाघाट  सिमती या 
होणा-या व झाले या बैठक या िनणयांस अिधन राहून नुकसान भरपाई अदा 
करणेस व याकामी येणारे सव खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३६/१३-१५-१६  भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर खड मु म व बी.बी.एम 
प दतीने दु ती करणेकामी मे. ड . ड . क शन िन.र. . ७,००,२८०/-  (अ र  
र. . सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ४४.११% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ४१०९५६/- 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 .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/१८-१५-१६  भाग .५४ मधील 
मनपा या इमारतींची देखभाल व दु तींची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस िन.र. . १४,००,५४५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स 
फ ) पे ा  ३०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०२९४०१/-  
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 .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/१९-१५-१६  भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील मा यिमक व ालयात टॉयलेट लॉक बांधणे व व तार करण 

करणेकामी मे.कृ णा क शन िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. . बारा लाख साठ 
हजार पाचशे चार फ )  पे ा  २०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१०५८८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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ि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 .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/४-१५-१६ भाग .५६  वैदूव ती 
येथील नेताजीनगर, राजीवगांधी झोपडप ट  प रसरामधील अंतगत र या या कडेने 
बंद पाईप गटसची कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन  िन.र. .१५,२१,००८/-
(अ र  र. .पंधरा लाख एकवीस हजार आठ फ ) पे ा ४६.९९% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ८४६६०१/- 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 करण.े 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१९-१५-१६  . .७ च-होली मधील 
ट  ड  आर ने ता यात आलेले व इतर र ते वकिसत करणे  मे. एस बी सवई 

 िन.र. .२१,०७,१४३/- (अ र  र. .एकवीस  लाख सात हजार एकश े येचाळ स 
फ ) पे ा  ४८.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११३९४३८/- 

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 .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५४-१५-१६ भाग  ३० म ये 
च पाणी वसाहत येथे दु तीची कामे करण.े मे.साकळे असोिसएटस  िन.र. . 
१४,००,५२६/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे स वीस फ ) पे ा  ३६.९९% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ९२६५९५/- 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 .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१३-१५-१६ भोसर  गावठाण 

. .३५ येथे डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे. ल सी  क शन ा.ली. 
िन.र. .१५,४०,७७६/- (अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार सातशे शहा र  
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फ ) पे ा  ३१.५५% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११०७३९४/- 
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 .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३७-१५-१६ . .७ च-होली येिथल 
चो वसावाड  व वडमुखवाड  प रसरातील बंद पाईप गटस करणेकामी  मे. बारणे 
क शन िन.र. .७,०३,०१६/- (अ र  र. .सात लाख तीन  हजार सोळा 
फ ) पे ा ४७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ३८३९२१/-
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 .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/६८-१५-१६ भाग .३३ 

गवळ नगर मधील च पाणी र ता ते खंडोबा माळ, मधील महामागावर ल 
फुटपाथची सुधारणा करणेकामी मे.एन सी क शन िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  

र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस फ )   पे ा  २९.९९% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१७१३९२४/- 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 .६०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल कोटेशन नो. . 1/2015-16 मधील अ. . 1 

अ वये सन 2015-16 चे सुधार त व सन 2016-17 चे मुळ अंदाजप क पु तकाची 
छपाई क न घेणे बाबत मे. अिभषेक ा फ स र. . 32,400/- (अ र  र. . ब ीस 
हजार चारशे फ ) अंदाजप क ती पु तक र. . 810/- करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/३२-१५-१६  भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील मशानभूमी शेजार ल अ त वात असलेले दोन टॉयलेट लॉक पाडून 
न वन दुमजली संडास लॉक बांधणेकामी ( करकोळ दु ती) मे. ओमकार 

क शन िन.र. . १४,००,५२०/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे वीस फ ) 
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 पे ा  ३४.७५% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ९५९५३१/-   
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 .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/४-१५-१६ भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील व वध आर णांना िसमािभंत बांधणेची कामे करणेकामी ( करकोळ 
दु ती) मे. ह.टु.एस. ायकॉन िन.र. .२३,३४,२६७/-  (अ र  र. . तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ )  पे ा  ३९.९९% कमी     या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४७०८३३/- 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 .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३६/८-१५-१६  भाग .५५ पंपळे 
सौदागर भागातील फुटपाथ, पाथवे, पे ह ंग लॉक इ याद ंची देखभाल व दु ती 
वषयक कामे करणेकामी (सन २०१५-१६) मे. ड . ड  क शन 
िन.र. . ७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ )  पे ा  ४८.००% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३८२३५३/- 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 .६४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध 

िमळकती/उदा. करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा, कायशाळा 
इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  प दतीने ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-
२०१५ अ वये ३९५ रखवालदार मदतनीस पुरवून कामकाज चालू आहे. परंतू 
न याने सु  होत असलेले दघी करसंकलन कायालय, पधा पर ा क  व पंपर  
भाजी मंडई या ठकाणची सुर ा यव था करणे कर ता) मे.युिनक डे टा 
िस यु रट  फोस ा.िल. यांना ०६ रखवालदार मदतनीस २) मे.नॅशनल िस यु रट  
स हसेस ०६ रखवालदार मदतनीस. ३) मे. टल इं ट ेटेड स हसेस ा.िल. ०६ 

माणे एकूण जादा १८ रखवालदार मदतनीस कमचार  पुर वणे कामी मा यता देवून 

ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ या अट  व शत  नुसार व मा य केले या 
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दरानुसार तसेच वेळोवेळ  जानेवार , जुलै म ये लागू होणा-या महागाई भ ा ( वशेष 
भ ा) नुसार रखवालदार मदतनीस कमचार  थायी सिमतीने मा यता दलेपासून 
ते दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर तैनात करणेकामी या वेतनपोट  होणारे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय . ६५)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२२.०२.२०१६ ते द.२८.०२.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क 

यांनी .मुलेप/१/का व/३५/२०१६ द.१०.०३.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

                                                     

     नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/७५८/२०१६  
दनांक - ११/०३/२०१६ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


