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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०९/२०१६ 
दनांक – २०/०२/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २६/०२/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक २६/०२/२०१६ 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 – २११ 
दनांक - २६/०२/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक २६/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

 
अ) दनांक ११/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. व दुपार  ३.३० वा. झाले या 

सभेचा (कायप का . २०८) सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक १७/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. व दुपार  ४.४५ वा. 

झाले या सभेचा (कायप का .२१०) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) 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 २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२)   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 
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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 २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) 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 िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरा नुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/०४/२०१५-१६ मधील काम .४ 
अ वये भाग . ४ कृ णानगर येथीळ मोकळ  जागा .३ अ म ये सां कृितक 
भवन बांधणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .३०,८१,२३३/- (अ र  र. .तीस 
लाख ए याऐंशी हजार दोनशे तेहतीस फ ) पे ा २१.२१ % कमी  या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,४९,०८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाव वाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या या बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
( दनांक २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 



 4

वषय .५)  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. 
( दनांक २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) 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 टाकण े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 करण.े 
( दनांक २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .७)  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 
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के यास यानुसार अदा करावयाचे य  खचास तसेच सदर कामाचा आदेश 
दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २६/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६७-१५-१६ अ वये, भाग .१९ 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.े ी कृ णा कं शन 
(िन.र. .१५,१९,३६९/- (अ र  र. .पधंरा लाख एकोनीस हजार ितनशे एकोणस र) 
पे ा  २०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,७६,२७०/- 
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 .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/३४/१५-१६ 

अ वये, अ भागातील वॉड .८ मधील आर ण .३०१ म ये सं हालय, 
म सालय, लेझर शो बड हॅली समोर वकसीत करणे व म.गांधी यांचा पुतळा 
उभारणे (भाग १ सदर जागेस िसमािभंत बांधणे) कामी M/S. Nanekar & 

Associates (िन.र. . ५६,५४,२७६/- (अ र  र. .छप न लाख चोप न हजार 
दोनशे शहा र) पे ा  १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .४७,५०,१८६/- 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 .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५८-१५-१६ अ वये, भाग .19 

म ये व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी म.े ी 
साई कं शन (िन.र. .१४,००,४७१/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ए काह र) 
पे ा  ३३.२७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८१,२६१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम 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 .११) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३०/२६-१५-१६ अ वये, भाग .५५ 
पंपळे सौदागर येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी (सन २०१५-१६) मे.के.पी. क शन (िन.र. . 
१४,००,४००/-   (अ र  र. . चौदा लाख चारशे फ ) पे ा  ४०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८८२२५२/-  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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२०-१५-१६ अ वये, भाग .४७ 

काळेवाड  येथील र यावीरल चर ख यांची खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने 
दु तीची कामे करणेकामी मे.समथ ए टर ायजेस (िन.र. .७,००,२१५/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे पंधरा) पे ा ३५.५०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .४,७४,२२१/- 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 .१३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ९/४८-१५-१६  भाग .५५ येथील 

ठक ठकाणी खड मु माचे र ते वकसीत करणेकामी मे. फु ल रामचंद जाधव 
(िन.र. .  १४,००,५६०/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा  ३५.०१% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ९५५७३५/-   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 .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/५-१५-१६  भाग .५७ पंपळे 

गुरव येथील स ा अ त वात असलेली मशानभूमी अ ावत करणेकामी ( करकोळ 
दु ती) मे. एम जे क शन (िन.र. . १४,००,५६०/-    (अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे साठ ) पे ा  ३८.३३% कमी)   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९०६९१२/-  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  
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  १०/४७-१५-१६  वॉड . ३५ धावडे 

व ती मधील जुनी शौचालय पाडून दुमजली नवीन शौचालय बांधणेकामी 
मे.अ पाक स ार शेख (िन.र. . २२,०३,५४७/- (अ र  र. . बावीस लाख तीन 
हजार पाचशे स ेचाळ स ) पे ा  ५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . २१९८०३८/- 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 .१६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  २४/२-१५-१६ अ वये,  वॉड . ३४ 

मधील ओ.पी.ड  इमारत रंगरंगोट चे कामे करणेकामी मे.अंकुश द ु िशंदे (िन.र. . 
९,८०,३८६/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे शहाऐंशी) पे ा  ३१.५०% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ७०५१४३/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ९/२८-१५-१६ अ वये   भाग .४७ 

काळेवाड  येथील व वध मनपा शाळा, सां कृितक क , यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट  देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.हष एंटर ायजेस 
(िन.र. . ६,९९,९२८/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे अ ठावीस) 
पे ा  ३५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ४,७७,७०१/- 
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 
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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३५/१३-१५-१६ अ वये,  भाग .६ 

मोशी-आळंद  र याचे चौक सुशोिभकरण करणकेामी मे. सिचन शामराव ढेकणे  & 

असोिसएटस ्  (िन.र. . २३,४३,२११/-  (अ र  र. . तेवीस लाख येचाळ स हजार 
दोनशे अकरा ) पे ा  ४२.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
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१४०२६५८/-  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 .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२०-१५-१६ अ वये,  भाग .६ 

मोशी डुडूळगाव मशानभूमी वकिसत करणेकामी म.े सिचन शामराव ढेकणे  & 

असोिसएटस ् (िन.र. . २३६५३१७/-  (अ र  र. . तेवीस लाख पास  हजार तीनशे 
सतरा) पे ा  ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४१५८९१/-  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 .२०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २४/१०-१५-१६ अ वये,  भाग  ३३ 

गवळ नगर येथील भोसर  आळंद  र यावर मुतार  ,सुलभ शौचालय उभारणेकामी 
मे.एम जे क शन (िन.र. . २०,९९,६२५/- (अ र  र. . वीस लाख न या णव 
हजार सहाशे पंचवीस ) पे ा  २४.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . १६७५५०१/- 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 .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  १०/३१-१५-१६ अ वये,  भाग  ३६ 

लांडेवाड  मधील भगतव ती व गुळवेव ती प रसरात गटस करणेकामी मे. ी 
क शन, शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. . २२,३९,५७१/-  (अ र  र. . बावीस 
लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे ए काह र फ ) पे ा  ३७.८६% कमी)   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १४६१२५३/-  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 .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  १०/२-१५-१६ अ वये, भाग  ३३ 
गवळ नगर मधील रामनगर, ल मीनगर, पसायदान कॉलनी, जय महारा  चौक, 

हुता मा चौक, प रसरात गटस करणेकामी मे. ी क शन, शैल  िशवाजी 
फाळके िन.र. .२३,३३,०११/-  (अ र  र. . तेवीस लाख तेहतीस हजार अकरा 
फ ) पे ा ३७.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १५२२२२०/-
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 .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/३-१५-१६ अ वये, भाग . ४३ 

म ये रे वे लाईन या कडे या र यालगत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. 
सोहम एंटर ायजेस िन.र. .  १८,६४,२३६/-   (अ र  र. . अठरा लाख चौस  हजार 
दोनशे छ ीस ) पे ा  ४९.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .९९८२९८/-  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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/६-१५-१६ अ वये,  भाग . ४४ 

अशोक िथएटर येथील शिन मं दर, साई चौक व गेलाड चौक व इतर प रसरातील 
जु या  टॉम वॉटर लाईनची  दु ती करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे कऱणेकामी मे. आर बी पमनाणी सी ड हजन िन.र. . १६,८०,६७२/-(अ र  
र. . सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहाह र) पे ा  ४७.७४% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ९२२२३५/- 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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/१२-१५-१६ अ वये   भाग . ४४ 

अशोक िथएटर शा ी गाडन वै णोमाता मं दर प रसरात पे ह ंग लॉकची व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. आर बी पमनाणी सी ड हजन िन.र. . 
  १६,१०,६००/-  (अ र  र. . सोळा लाख दहा हजार सहाशे फ ) पे ा  ४७.७४% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ८८३७८५/- पयत काम क न 
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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 .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ९/३८-१५-१६ अ वये   भाग .५४ 

पंपळे िनलख येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी म.े के. 
कमलेश  िन.र. . १४,००,४३०/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे तीस) पे ा  
१२.७१% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १२८३५५७/-  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 .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/४०-१५-१६ अ वये   भाग .४८ 

तापक रनगर, ीनगर येथील फुटपाथ, पाथवे, पे ह ंग लॉक दु ती व देखभाल 
करणेकामी मे.ओमकार क शन  िन.र. .११,२०,३००/-    (अ र  र. . अकरा 
लाख वीस हजार तीनशे ) पे ा  ४८.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ६०८८६१/- 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 .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६०-१५-१६ अ वये   वॉड .३४ 
म ये खंडोबामाळ पर सरात ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.योगेश 

एंटर ायजेस  िन.र. . ९,१०,३६२/-  (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे बास ) 
पे ा  २७.९९% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ६८८३२९/-     
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.   



 11

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  १०/१५-१६ अ वये   . . ७ च-होली 
येथील च-होली गावठान कोतवाल वाड , काळजेवाड , ताजणेमळा, व इतर  अंतगत 
प रसरातील अंतगत भागात पे हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक दु ती 
करणेकामी मे.अटोकॉल िस ट मस  िन.र. .  १८,२१,२९४/-  (अ र  र. . अठरा लाख 
एकवीस हजार दोनशे चौ-या णव) पे ा  ३६.५१% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१२१४१५७/-   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 .३०) मा.क शासनाचे िनदशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ व छ भारत 
अिभयान हा काय म हाती घे यात आला आहे. तदनुसार मनपा प रसरातील 
व वध चौकांम ये ले स ं टंग क न होड गवर लावून देणेकामी ऑनलाईन 

िन वदा .१/२०१५-१६ अ वये िन वदा दर बंद पा कटाम ये माग व यात आले 

होते. यानुसार एकूण ३ िन वदा ा  झा या आहेत. ा  िन वदांम ये लघु म 
िन वदाधारकाचा तपशील खालील माणे आहे. 

अ. . लघु म िन वधा धारकाचे नांव सा ह याचा 
तपशील 

एकूण लघु म दर 
र. . 

१ मे.िमड या आय डया, पुणे ४०X२० =८०० 
कवेअर फुटांचे 

३४ ले स 
ंट ग क न 

होड गवर लावणे 
(नमु या माणे) 

४,०८,०००/- 

 मे.िमड या आय डया यांनी पुरवठा आदेशा माणे मनपा प रसरातील व वध 

चौकाम ये एकूण ३४ ठकाणी हो डगवर ले स लावले आहेत. ा  लघु म दर हे 
िन वदा र. . ४,५६,९६०/- पे ा १०.७१% ने कमी आहेत. सबब सदर ले सचे 
ती वेअर फुट र. .१५/- नुसार ८०० वेअर फुटाचे ती नग र.  १२,०००/- 
माणे एकूण ३४ ले सची कमंत र.  ४,०८,०००/- (अ र  र. . चार लाख आठ 

हजार) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 



 12

वषय .३१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील २५/०१/२०१६ ते ३१/०१/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१८/२०१६ द.१०/०२/२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील १८/०१/२०१६ ते २४/०१/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१७/२०१६ द.१०/०२/२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२१-२०१५/१६  मधील अ. .१ अ वये सीट  

स हल स क रता सीसी ट ह  यं णा उभारणे (ब भाग) कामी मे.वैभव 
इंटर ायजेस िन वदा र कम .४४,९९,९६१/- (अ र  र. . चौवेचाळ स लाख 
न या णव हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा ०.३५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
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 .३४)  व छ भारत अिभयान (नागर ) राब वणेकामी संयु  सिचव व िमशन िनदेशक 

(एस.बी.एम) शहर  वकास मं ालय, भारत सरकार यांनी द. १८/१२/२०१५ रोजी 
कळ वले होते. तदनुसार पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील नाग रकांम ये 

व छतेबाबत जनजागृती हावी यासाठ  व छ भारत अिभयान हा मह वाकां ी 
काय म पंपर  िचंचवड महापािलकेने हाती घेतला आहे. “ व छ भारत अिभयान” 
अंमलबजावणीकामी पथना याचे आयोजन करणे, शहरात व वध ठकाणी हो डगवर 
व छतेबाबतचे संदेश देणारे ले स लावणे, फोटोशुट ंग व हड ओ शु टंग करणे 

(ए ड टंगसह), मा यवरांसाठ  चहापान व भोजन यव था इ. साठ  थेट प दतीने 
झाले या र. . ४,०५,२३४/- (अ र  र. . चार लाख पाच हजार दोनशे चौतीस 
फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.                    

वषय .३५) मनपा या ड े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .३-७५/ 
२०१५-१६ अ वये भाग . ५७ पंपळे गु व येथील र यावर ल ख यांची 
हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणे कामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. . ७,००,२००/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे फ ) पे ा  -२३.०२% कमी  

या मंजूर दराने र. . ५,३९,०१४/- 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 
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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 .३६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-७०/२०१५-१६ 

अ वये भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथील र यावर ल ख डयांची हॉटिम स 
प दतीने दु तीची कामे करणेकामी (सन – २०१५-२०१६) मे. ल सी क शन 
ा.िल. िन.र.  ७,००,२३०/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे तीस) पे ा -२३.०२% 

कमी या मंजूर दराने र.  ५,३९,०३७/- पयत ठेकेदाराकडून 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 याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-६६/२०१५-१६ 

अ वये भाग . ४७ काळेवाड  येथील र यावर ल ख डयांची हॉटिम स प दतीने 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र.  ८,३९,६५९/- 
(अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे एकोणसाठ फ )                

पे ा -२३.०२% कमी, या मंजूर दराने र.  ६,४६,३६९/- 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 याचे अवलोकन करणे.  
 
वषय .३८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-५७/२०१५-१६ 

अ वये भाग . ४५ पंपळे वाघेरे येथील र यावर ल ख डयांची हॉटिम स 
प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र.  
७,२८,२००/- (अ र  र. .सात लाख अ ठा वस हजार दोनशे फ ) पे ा -२३.०२% 
कमी, या मंजूर दराने र.  ५,६०,५६८/- 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 याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .३९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . 
३ अ वये भाग .८ येथील रामनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामाची 
देखभाल व दु तीची कामे करण.े कामी मे.भालेराव कं शन (िन.र.  

९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा  
३७.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,८६,५८८/- 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 .४०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .२५ अ वये भाग .०८ येथील द नगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.भालेराव कं शन (िन.र.  ९,३३,३१५/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७.१५ % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,८६,५८८/- 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 .४१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .५० अ वये भाग .४२ मधील िनराधारनगर झोपडप ट म ये थाप य 

वषयक कामांची देखभाल दु ती करणे. कामी मे.िनलेश कं शन  िन.र.  
९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा  

२८.८९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,६३,६८०/- 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 .४२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .७४ अ वये भाग .१० मधील शरदनगर झोपडप ट म ये मधील अंतगत 

र ते ॉ ट  करणे व थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करण.े कामी 
मे. एस. बी. सवई िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 

तीनशे पंधरा फ ) पे ा ४६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 

र. .५,०३,९९०/- 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.   

 
 
 
 
 



 15

वषय .४३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .१४ अ वये भाग .८ व ानगर प रसरातील चेस खड  मु माने 
भरणेकामी मे.एम.बी.एंटर ायजेस िन.र. .९,३३,६१०/- (अ र  र. . नऊ लाख 
तेहतीस हजार सहाशे दहा फ ) पे ा ४०.२१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .५,५८,२०५/- 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 .४४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील 

अ. .१५ अ वये ड भागातील झोपडप यातील र याचे डांबर करण करणे व तर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ल सी कं शन ा. िल., पुणे (िन.र. . 
१४,९३,०००/- (अ र  र. . चौदा लाख या णव हजार फ ) पे ा १७.८९% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,२५,९०२/- 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 .४५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .५८ अ वये भाग . १० मधील आंबेडकरनगर झोपडप ट मधील अंतगत 
र ते कॉ ट  करणे व थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.एस.बी. सवई िन.र. . ९,३३,३१५/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा फ ) पे ा ४६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 

र. .५,०३,९९०/- 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 .४६)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये व वध पदे र ज ार/हाऊसमन या 

पदासाठ  सव वभागाक रता आव यक असले या तावा सोबत जोडले या 
याद मधील व वध पदे र ज ार/हाऊसमन यांना सहा म हने कालावधीसाठ  
ता पुर या व पात एक त मानधनावर नेमणुका देणेत आले या अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .   
 १७ अ वये मनपा या ई े य कायालयांतगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन 
पंप बस वणेकामी मे. व प इले क स ए ड इं जिनअ रंग िन.र.  ७,००,१५६/-  
(अ र  र. . सात  लाख ऐकशे छ पन फ ) दर ३२.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. . ८ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता मनपा या इ े ीय काय े ातील उ ानातील व ुत 
वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स िन.र.  
९,५२,३४४/-  (अ र  र. . नऊ  लाख बाव न हजार तीनशे चौ वेचाळ स फ ) 
पे ा ३९.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .४९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .७ 

अ वये सन २०१५-१६ क रता मनपा या फ े ीय काय े ातील उ ानातील व ुत 
वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स िन.र.  
९,५२,३४४/-  (अ र  र. . नऊ  लाख बाव न हजार तीनशे चौ वेचाळ स फ ) 
पे ा ३९.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .५०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .९ 

अ वये सन २०१५-१६ क रता मनपा या इ व फ भाग काय े ातील हायमा ट 
द यांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स िन.र.  
६,६६,३५४/-  (अ र  र. . सहा  लाख सहास  हजार तीनशे चोप न फ ) पे ा 
३९.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील 

अ. .२८ अ वये मनपा या फ े ीय कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत 
यव थेची आ यकतेनुसार नूतनीकरण करणेकामी मे. व प इले क स अँड 
इं जिनअ रंग िन.र. . १७,६७,६८०/-  (अ र  र. . सतरा  लाख सदुस  हजार 
सहाशे ऐंशी फ ) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५२) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये र ज ार/हाऊसमन या पदासाठ  एकुण 

१७ वभागासाठ  आव यक असले या तावा सोबत जोडले या याद मधील 
र ज ार/ हाऊसमन यांना सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त 
मानधनावर नेमणूक देणेत आलेली अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये एकुण १२ कार या व वध पदांवर 

आव यक असलेले तावा सोबत जोडलेले याद मधील वै क य अिधकार  / 
कमचार  यांना सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त मानधनावर 
नेमणूक देणेत आलेली अस याने यांच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .५४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल गट- अ ते गट-ड मधील  

व वध पदां या लेखी पर ेसाठ  पोलीस बंदोब ताकर ता आदेश . 
शा/०१/का व/१०००/२०१५ द.१७/१२/२०१५ चे आदेशा वये र. . ३५,०००/- 

(अ र  प तीस हजार फ ) आगाऊ र कम घे यात आली होती. पंपर  पोलीस 
टेशन, भोसर  पोलीस टेशन, राखीव पोलीस िनर क, पुणे शहर यांचेकडून 

पोलीस बंदोब त घेणेकामी सदर पोलीस टेशन म ये ( पंपर  पोलीस टेशन म ये 
र. . १७,३३४/- भोसर  पोलीस टेशन म ये र. . ४,७९०/- राखीव पोलीस 
िन र क, पुणे शहर म ये र. .६४८८/-) एकूण र. .२८,६१२/- (अ र  र. . 
अ ठा वस हजार सहाशे बारा  फ ) जमा क न याबाबतची पावती घे यात आली 
आहे. तसेच आगाऊ र. . ३५,०००/-  वजा २८६१२/-  अशी एकूण र. . ६३८८/- 
एवढ  र कम पावती .c/2205 dt 19/12/2015  अ वये म.न.पा कोषागरात (लेखा 
वभागात) जमा कर यात आलेली आहे. द.२०/१२/२०१५ रोजी या व वध पदां या 
लेखी प र ेसाठ  घे यात आलेला पोलीस बंदोब ताकर ता झाले या खचास व 
आगाऊ र कमे या समायोजनास मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता 
मा यता घेणे आव यक अस याने द.२०/१२/२०१५ रोजी या व वध पदां या 
लेखी प र ेसाठ  घे यात आले या पोलीस बंदोब ताकर ता झाले या खचास (एकूण 
र. .२८,६१२/- अ र  र. . अ ठा वस हजार सहाशे बारा फ ) व आगाऊ 
र कमे या (एकूण र. . ३५०००/- अ र  प तीस हजार फ ) समायोजनास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७५-१५-१६ भाग .१८ मामुड  

येथील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. 
एच.सी.कटार या िन.र. . १४,००,५६०/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) 
पे ा  २३.२३% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,२८,९७०/- 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. .५/५०-२०१५-१६ भाग .१८       

िस दाथ नगर येथील र याचे खड मु म व डांबर करण करणेकामी मे. 
एच.सी.कटार या िन.र. .  ९,२४,३७०/-  (अ र  र.  नऊ लाख चोवीस हजार ितनशे  
स र फ  ) पे ा  २८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
६,९८,७२७/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५७) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .22/2015-16 कर ता  जाधववाड  

गायरान येथे उदयान वकसीत करणे व 5 मह ने देखभाल करणे कर ता मे.िनशांत 
इं टर ायजेस  कोटेशन नोट स र. .1,99,195/- (अ र .र. .एक लाख न या णव 
हजार एकशे पं या णव फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (-16% ने कमी) कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून आदेश देणेत आला अस याचे याचे अवलोकन करणे. 

 वषय .५८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. 
.२१ अ वये मनपा या क े य कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत 
यव थेच े आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग 
िन.र. . १९,९८,२९१/-  (अ र  र. . ऐकोणीस  लाख अ या णव हजार दोनशे 
ऐ या णव फ ) दर ४३.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

 वषय .५९) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२१/२०१५-१६ कर ता मनपाचे 
उ ानांम ये लागवड साठ  व लॉवर शो साठ  हंगामी रोपे खरेद   करणे कर ता 
मे.सुमन इंटर ायजेस कोटेशन नोट स र. . १,६७,४००/- (अ र .र. . एक लाख 
सदुस  हजार चारशे फ ) अंदाजपञक य दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून कामाचा आदेश देणेत आला  याचे अवलोकन करणे. 

 

 वषय .६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.17/2/2016 ते 19/2/2016 या 
कालावधीत िशवजयंती िनिम  शहरा या व वध ठकाणी या यानमाला व 

सां कृितक काय माचे आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर कालावधीत 
आयो जत कर यात आले या या यान मािलकेतील मा यवर/कलाकारांना 
मानधन, चहापान, भोजन, िनवास होड ग, बॅनर, रांगोळ , िनवेदक मानधन इ. 
काय मा या अनुषंगाने इतर करकोळ खच रोखीने करावा लागणार अस यान े

यासाठ  अंदाजे र. . 3,02,700/- (अ र  र. . तीन लाख दोन हजार सातशे फ ) 
चा खच अपे त अस याने थेट प दतीने येणा-या य  खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६१)  मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. . 55 

अ वये िचखली व च ह ली मैलाशु करण क ातगत भाग .३ िचखली व 

मोरेव ती प रसरात भुयार  गटर निलका टाकणे व जलिन:सारण निलकांची 
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देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  मे. अनंत बालकृ ण ब हरट (िन वदा 
र कम र. . 14,98,159/- (अ र  र. . चौदा लाख अ या णव हजार एकशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा 33.76 % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . 9,92,381/- 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 .६२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.23/2/2016 व द.27/02/2016 रोजी 

अनु मे लांडेवाड  चौक, भोसर  व व.तानाजी िशतोळे उ ान जयमालानगर, 

सांगवीयेथे या यानमालेचे आयोजन कर यात आलेले आहे.सदर कालावधीत 
आयो जत कर यात आले या या यान मािलकेतील या याते, शा हर, कलाकारांना 
मानधन, चहापान, भोजन, िनवास,  होड ग,  टेज, काय म, कमान बॅनर, े म भाडे, 

रांगोळ , िनवेदक मानधन, इ. तसेच काय मा या अनुषंगाने इतर करकोळ खच 

रोखीने करावा लागणार अस याने यासाठ  अंदाजे र. .1,19,000/-(अ र  र. . 
एक लाख एकोणीस हजार फ ) चा खच अपे त अस याने थेट प दतीने  येणा-
या य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .६३)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. . १६/१९/२०१५-१६ मधील काम 
. १७ अ वये मनपा  उ ानांचे   भूमीपूजन समारंभासाठ  व इतर  काय मांसाठ  

मंडप यव था करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस  (िन.र. .  ५, ६०,२२४ /-)  पे ा 
३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४,११,७६५/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४८ द.१७/०२/२०१६ 

नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद 
केले माणे मा.आयु  यांचेकड ल द.२२/१०/२०१२ चे मा य तावानुसार खेळाडू 
द क योजने अंतगत खेळाडू िनवड व खेळाडंूना लाभ दे यासाठ  सिमती नेमलेली 
आहे. यानुसार डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना २०१५-१६ (चौथी बॅच) चे 
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अजावर िनणय घेणेकामी मा.सहा.आयु  ( डा) यांचेकड ल आदेश . डा/७ 
/का व/५७४/२०१५, द.२७/१०/२०१५ नुसार डा अिधकार , खेळाडू द क 
योजना मुख व संबंिधत खेळाचे डा पयवे क यांनी तावात नमुद एकूण ५१ 
अजापैक  ३४ खेळाडंूचे अज पा  क न खेळाडू द क योजना २०१५-१६ कर ता 
लाभ देणेस व याकामी येणा-या र. .८१,३२,४००/- चे खचास व सदरचा खच 
“खेळाडू द क योजना” या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .६५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४९ द.१७/०२/२०१६ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा हॉलीबॉल 
असोिसएशन यांचे मा यतेने व जय गणेश युवा फ डेशन, वनायकनगर, बो-
हाडेवाड , मोशी, पुणे ४१२ १०५ यां या सहकायाने माहे माच २०१६ म ये 
वनायकनगर, बो-हाडेवाड , मोशी, पुणे ४१२ १०५  येथे महापौर चषक ज हा तर 
हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे एकूण र. .१०,२३,५००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता व सदर या खचातील थाप य वषयक खच र. .५,००,०००/- हा 
थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .१,००,०००/- हा व ुत 
वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .४,२३,५००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स  मानिच हे, 
माणप ,े िनमं णप का, ले स, बॅनस, डा सा ह य, इ.खरेद  कोटेशन नोट स 
िस द करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
 
                           

वषय .६६)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५० द.१७/०२/२०१६ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा हॅ डबॉल असोिसएशन 
यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड हॅ डबॉल असोिसएशन, आकुड , पुणे ३५, त ण 
िम  मंडळ णत सदभावना ित ान यांचे सहकायाने माहे माच २०१६ म ये या 
काळात मौलाना अबुल कलाम आझाद उदू  मा यिमक व ालय मैदान व वसंतदादा 
पाट ल ाथिमक व ालय आकुड , पुणे ३५ येथे महापौर चषक ज हा तर 
हॅ डबॉल पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे एकूण 
र. .४,४०,००८/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या 
खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत 
भाग व व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग 

यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .२,९०,८०८/- हा डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच 
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पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स  मानिच हे, माणप ,े िनमं णप का, ले स, बॅनस, 
डा सा ह य, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द करणेस 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/०९/२०१६  
दनांक - २०/०२/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


