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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१७९/२०१६ 
दनांक – ०७/०४/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १२/०४/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

मंगळवार, दनांक १२/०४/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 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 – २१९ 
 

दनांक - १२/०४/२०१६                 वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक १२/०४/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक ०५/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१८) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/०८/२०१५-१६ अ वये भाग .24 

मधील ा.रामकृ ण मोरे सभागृह वामी समथ सोसायट  पयत ना यास तळ 
करणे व िसमािभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस 
िन.र. .२७,०४,५६०/-(अ र  र. . स ावीस लाख चार हजार पाचशे साठ फ ) 
पे ा ४७.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,७६,९७४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/ 

२०१४-१५ िस द क न मनपाचे 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 आ या हो या सदर कामासाठ  ा  िन वदा धारकांपैक  पा  
ठरले या ६८ सं थाना एकूण ८६५ कामगार कमान वेतन दराने १ वष 
कालावधीसाठ  पुर वणेकामी वा षक अंदाजे र. .१०,९४,८३,९८४/- इतके अपे त 
खचास, शासनाने महागाई भ ा वाढ के यास यानुसार अदा करावयाचे य  
खचास, संबंिधतांबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच 
संबंिधताकंडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल १ वषाकर ता मा.आयु  व 
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मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास 
मा. थायी सिमती ठराव .१११७८ द.२४/३/२०१५ अ वये मा यता िमळाली 
आहे. यानुसार सदर सं थांनी द.१/४/२०१५ पासुन कामकाज सु  केले आहे. 
सदर िन वदा २ वष कालावधीची अस याने तसेच मा. थायी सिमती ठरावात 
नमुद केले अस याने सदर सं थांचे कामकाज समाधानकारकपणे अस याचे सव 
े ीय अिधका-यांच ेअहवाल ा  झाले असुन यांनी सदर सं थांना पुढ ल १ वष 

कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास िशफारस केली असुन यास मा. आयु  
साहेबांनी द.  /३/२०१६ चे तावा वये मा यता दली अस याने उपरो  
कामकाज करणा-या ६८ सं थांना कमान वेतन दराने द.१/४/२०१६ पासुन 
पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  ८६५ कामगार पुर वणेकामी वा षक अंदाजे 
र. .१२,३१,४६,९७१/- इतके अपे त खचास, शासनाने महागाई भ ा वाढ के यास 
यानुसार अदा करावयाचे य  खचास यांचेशी करारनामा क न आदेश 

दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 25/2015/2016 मधील अ.  1 

अ वये मनपाचे भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक 

व ुत कारंजे करणे कामी मे. िमयर व ड टेकनॉलॉ जस िल.स(िन.र. . 
1,79,68,128/- (अ र  र. . एक कोट  एकोणऐंशी लाख अडूस  हजार एकशे 
अ ठावीस फ ) पे ा 8.80 % जादा या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेकामी मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 
( दनांक १२/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४)  पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेने माग वले या िन वदा नोट स . १/२०१५-२०१६ 
क े ीय कायालय (आरो य वभाग) कामाचे नाव –क भागंतगत औ णक 
धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो( डझेलवर चालणारे) भाडयाने घेणेकामी 
मे. ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या सं थेची िन वदा रकमे या 
५९३.०० या कमी दराने आलेली आहे. सदर सं थेस दर कमी क न देणेबाबत 
प  दले असता द.२१/०३/२०१६ रोजीचे प ा वये ित दन ित र ा टे पो 
दर र. .५९०/- ठेव यात येईल असे कळ वले आहे.औ णक धुर करणाची 
कामाची िनकड ल ात घेता ती वकारणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार 
ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या सं थेबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत येत अस याने याचे अवलोकन करण.े  

( दनांक १२/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .36 अ वये  

थेरगाव मधील ल मणनगर, मंगलनगर, गणेशनगर पर सरातील जु या पाईपलाईन 
बदलुन न वन लाईन टाकणेकामी  मे. बजरंगबली क शन िन वदा र कम 
.26,61,796/- (अ र  र. .स वीस लाख एकस  हजार सातशे शहा नव फ ) 

पे ा १५.५५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,६०,२८१/- 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  देणे बाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०४/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/कमु यालय/HO/48/20/ 

2015-16 भाग .४१ गांधीनगर येथील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेव 
दु ती करणेकामी मे.सांडभोर क शन िन.र. .42,00,307/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख तीनशे सात फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .22,05,602/- (अ र  र. .बावीस लाख पाच  हजार सहाशे 
दोन फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 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. 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/10/   
2015–16 भाग .४० खराळवाड  येथील गंगानगर खराळवाड  नाणेकर चाळ 
महाजन हॉ पटल येथील पे ह ंग लॉक दु ती करणकेामी मे.सांडभोर 
क शन िन.र. .42,01,491/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार चारशे 
ए यानव फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .22,06,224/- (अ र  र. .बावीस लाख सहा हजार दोनशे चौवीस फ ) पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 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. 
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वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/2/ 
2015-16 भाग .४० खराळवाड  येथील फुटपाथ व अंतगत र यावर 
रबरमो डेड पे ह ंग लॉक बस वणकेामी मे.सांडभोर क शन या ठेकेदाराची 
िन वदा रकमे या िन.र. .37,34,763/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार 
सातशे ेस  फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .19,61,143/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकस  हजार एकश े ेचाळ स फ ) 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 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. 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/4/  
2015-16 भाग .४१ येथील बजरंगनगर प रसरात रबर मो डेड पे ह ग लॉक 
बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. बारने क शन िन.र. .28,00,228/-

(अ र  र. .अ ठावीस लाख दोनशे अ ठावीस फ ) पे ा 49.99% कमी या 
ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .14,70,414/- (अ र  र. .चौदा लाख स र 
हजार चारशे चौदा फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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. 

वषय .१०)  मनपा या थाप य भागाकड ल िन.नो. .६१/५/१५-१६अ वये  . . 4 महा मा 
फुलेनगर ते नेवाळे व ती र यांच ेहॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. . .4 

पुणानगर महा मा फुलेनगर व कृ णानगर मधील र ता खोदले या व वध 
वा ह या या चरांची हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .३,८०,५३,६०९/-(अ र र. .तीन कोट  ऐंशी लाख ेप न हजार 
सहाशे नऊ फ ) पे ा  २१.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .३,३३,६३,५०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 53/4/15-16 अ वये  भाग .11 

मधील पाईन र यांचे मजबूतीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .42,01,681/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) पे ा २१.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .34,76,471/- 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 मअदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखा प र ण 
वभागातील द.२९.०२.२०१६ ते द.०६.०३.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/३७/२०१६ द.१४.०३.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागातील द.०७.०३.२०१६ ते द.१३.०३.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/४२/२०१६ द.३१.०३.२०१६ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३६/२३-१५-१६  भाग .४८ येथील 
स ह नं.५९ ते स ह नं.५३ येथील १२.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत 
करणेकामी मे.लोनावळा  क शन कं. िन.र. .१४,००,५००/- (अ र  र. . चौदा 
लाख  पाचशे फ )  पे ा  ३५.७३% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .९४५१०६/- 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 .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३६/२५-१५-१६  भाग . ४७ म ये 
ड .पी व नॉन ड .पी.र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेलोनावळा 
क शन कं.  िन.र. .१२,६०,०२६/-  (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार स वीस 
फ ) पे ा ३५.७३%कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८,५०,३१०/- 
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 
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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 याच ेअवलेाकन करणे. 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/१२-१५-१६ भाग .४६ काळेवाड  
वजयनगर मधील उवर त र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी       
मे. लोनावळा क शन कं. िन.र. .१२,६०,६२१/- (अ र  र. . बारा लाख साठ 
हजार सहाशे एकवीस फ )   पे ा ३५.७३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .८५०७११/- 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 याच ेअवलेाकन करणे. 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/१२-१५-१६  भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील प रसरातील र यांवर ल ख डे, ॉसकट, चेस इ याद ची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी (सन २०१५-१६) मे. ीगणेश क शन 

 िन.र. . ७,००,२५०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे प नास फ ) पे ा  
१४.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६२७९१४/- 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. .३६/१-१५-१६ भाग . ५५ पंपळे 
सौदागर येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी (सन २०१५-१६)    
मे. पी. ह .देखमुख  िन.र. . १४,००,५०५/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे 
पाच फ )  पे ा  ३६.५७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .९३२७५७/- 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 .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३५/३३-१५-१६ भाग .७ च-होली 
म ये डांबर  र यांची व चरांची  दु तीची कामे करणेकामी मे. ाने र  
असोिसएटस ्   िन.र. . १७,९६,८०२/- (अ र  र. .सतरा  लाख शहा नो  हजार 
आठशे दोन फ ) पे ा  ३०.३३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. . १३१४४२४/- 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. .  ३०/८-१५-१६  भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील पंपर  कॉलनी व ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचा िनचरा 
होणेक रता आर.सी.सी. बंद पाईप टाकणेकामी  मे. देव क शन िन.र.     
.१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा  लाख पाचशे साठ फ ) पे ा  ४४.०७% 

कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८२२५००/-  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. .  ३६/२०-१५-१६ भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी (सन २०१५-१६)  
मे. ा क शन  िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे 
चाळ स फ ) पे ा  ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४३१६१७/-  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 .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ५७/१-१५-१६  भाग .५५ मधील 
स ह नं.९७, ९८ अ को सोसायट  ते झरवर  सोसायट  पयत पावसाळ  पा याचा 
िनचरा होणेकर ता आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी  मे.सांडभोर क शन 

 िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार आठशे एक)  पे ा  
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४९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ३६७७२०६/- 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 याचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ५२/५/२०१५-१६ मोशी . .६ गट 
नं. २९२ ते ६६४ दर यानचा ३० मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मे. ब हरट 
दस िन.र. .४२,०४,४२३/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख चार हजार चारशे तेवीस 

फ )  पे ा  ४९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२४२८५९६/- 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 याचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.१/१०/२०१५ ते द. ०८/०१/२०१६ चे 
दर यान अित मण कारवाई, झोपडप ट  पुनवसन, अ, ब, क, ड, इ व फ 
मधील ेञीय सभा, व वध उ ाटने व इतर काय मांचे  हड ओ शु टंगचे काम 
मे. दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी पुणे – २७ यां याकडून मा. थायी 
सिमतीने ठराव .११४७५ द.१२/०५/२०१५ चे मा य दरानुसार क न घे यात 
आलेले आहे. याकर ता र. .१,३८,५००/-(अ र  र. . एक लाख अडोतीस हजार 
पाचशे फ ) इतका खच आला असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

 
वषय .२५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 

वभागातील द.१४.०३.२०१६ ते द.२०.०३.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/४६/२०१६ द.०२.०४.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण   
वभागाकड ल माहे जानेवर  २०१६ मधील मुलेप/१/का व/४४/२०१६ 
द.२/०४/२०१६ अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन 
करणे. 
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वषय .२७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०१६ मधील मुलेप/१/का व/४५/२०१६ 
द.२/०४/२०१६ अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन 
करणे. 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ५९/०१/२०१५-१६ अ वये   भाग 
.२४ मधील लोकमा य हॉ पीटल ते ल मीनगर पयत ना यास तळ करणे, 

िसमािभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे. एस. ह . सातपुते डे ह. & ब डस.          
िन.र. .२७,०४,५६०/-  (अ र  र. .स ावीस लाख चार हजार पाचशे साठ फ ) 
पे ा ४६.२६% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,२६,१०२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालया या काय े ातील मनपा  
मालक चे सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट 
प दतीने द.०१/०४/२०१६ पासून दोन म हने अथवा िन वदा या पूण 
होईपयत या कालावधीसाठ  ित शौचालय िसट ित म हना र.  २५०/- या 
अनुदान दराने १) मे. जजाऊ म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. २) 
मे.मधुरा म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ३) मे. महाल मी 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ४) मे. दन म हला आधार रोजगार सं था 

५) मे. दपंकर मजूर सह. सं था या सं थेकडून एकुण ८०९ शौचालय िस स 
साफसफाई व देखभालीचे कामांकर ता एकुण अनुदान र. . ४,०४,५००/- पयत 
काम क न घेणे व यांचेबरोबर मुदतवाढ साठ  करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३०) मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .७/३-२०१५-१६ 
अ वये ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागा अंतगत व वध काय माक रता 
ता पुर या व पाची वनी ेपण, िसिसट ह , जनरेटर व काश यव था करणे 
कामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र.  ७,००,२५१/- (अ र  र.  सात लाख 
दोनशे एकाव न फ ) पे ा -०६.०१% कमी या िन वदा मंजूर दराने ठेकेदारांकडून 
र.  ६,५८,१६६/- 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 
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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 .३१) यशवंतराव च हाण मित णालयातील एक त मानधनावर ता पुर या व पात 
टाफनस या पदांवर सहा म हने कालावधी कर ता भरणेकामी वतमानप ात 

जा हरात दली होती. या या मुलाखती घेणेत आ या हो या. याम ये जे 
उमेदवार पा  झाले यांना नेमणुका देणेत आले या आहेत. यांची याद चे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ पैक  तावात नमूद ३३ 

मशानभूमी/दफनभूमी वगळता उवर त ८ मशानभूमी/दफनभूमीत काळजी 
वाहक पुर वणेची मुदत १९/०५/२०१६ रोजी संपणार आहे.  न वन िन वदा 
कायवाह  करावयाची अस याने सव मशानभूमी/दफनभुमी या मुदतीत/ 
कालावधीत एकसारखेपणा असणे आव यक अस याने, उवर त ४० सं थाना 
मा.आयु  सो. यांनी द. ३१/०५/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता दली 
आहे. यानुसार एकूण ४० सं थांची मुदतवाढ कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणे, यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश 
देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३६,६८,३९१/- अथवा य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३) मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  येथील फॅशन टे नॉलॉजी या 
यवसाया या िशलाई मशीन दु तीबाबत कोटेशन नोट स .39/2015-16 अ वये, 

ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार   
मे. यू शाम सु ग मशीन यांचे एकूण 32 बाबींच े दर र. .37,931/- वकृत 
कर यात आलेले आहेत. मे. यू शाम सु ग मशीन यांचेकडून करारनामा क न 
घेणेत आला असून यानंा पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2015 - 2016 मधील अ. . 6  

अ वये ड भागातील पंपर  वभागात भाग .४३ मधील शहर  गर ब 
व तीतील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती  करणेकामी मे.हसन इले कल 
इं जिनअ रंग   िन.र. . 9,35,663/- [ अ र  र. . नऊ लाख प तीस हजार सहाशे 
ेस  फ ] पे ा 36.33 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 

आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/2015 - 2016 मधील अ. . 4  

अ वये ड े य कायालय क ेतील पंपर  उप वभागातील ट  ५ व इतर 
फ टंगची दु ती करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस िन.र. . 

7,74,624/- ( अ र  र. . सात लाख चौ-याह र हजार सहाशे चोवीस फ ) पे ा 
11.11 % कमी या कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .27/2015-16कर ता  मनपाचे ब 
भागातील व वध 09 र ते म य दुभाजक सुशोिभकरणासाठ  काळ   माती  

पुर वणे व पसर वणेमे.माऊली एंटर ायजेस कोटेशन नोट स र. .1,99,945/- 

(अ र .र. .एक लाख न यानव हजार नउशे पंचेचाळ स फ ) अंदाजपञ कय 
दरापे ा (-5.01% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/4/का व/    /2016 द.    /03/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१३-१४ मधील 
अ. .११ अ वये भाग .४१ गांधीनगर येथ े यायामशाळा बांधणे .कामी 
मे.अशफाक स ार शेख (िन.र.  ९,३३,२५०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार दोनशे प नास फ )पे ा १.७५ %जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .९,४९,५८२/- 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 .३८) शहर फेर वाला सिमतीमधील वग २,३ व ४ मधील सद यांनी यांना शहर 
फेर वाला सिमतीचे बैठक कामकाजापोट  बैठक  भ ा िमळणेबाबत मागणी केली 
होती. शहर फेर वाला सिमतीम ये एकूण २९ सद य + २ वशेष सद य असे 
एकूण ३१ सद यांचा समावेश आहे. व उवर त वग २, ३ व ४ म ये व वध 
संघटनांचे एकूण २४(२२+२) ितिनधींचा समावेश आहे.फेर वाला (उप ज वका 
संर ण आ ण र यावर ल व  िनयमन) अिधिनयम २०१४ मधील करण ७ 
मधील कलम २२(३) व २४ (२) नुसार सिमतीमधील नामिनदिशत य ंना 
यो य सरकार ारे ठर व या माणे भ े देणेबाबत नमुद आहे. मनपाचे नगरसिचव 

वभागाच े अिभ ायानुसार पं.िच.म.न.पा चे स मा. सद यांना महारा  शासन 
नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय ं . संक ण/२००९/ . . 
१४८/न व-२६ दनांक २२ जानेवार  २०१० अ वये मानधन व सभा भ ा अदा 
करणेत येतो. सदर शासन िनणयाचे अवलोकन केले असता स मा. सद यांचे 
बैठक भ याबाबत खालील माणे तरतूद आहे.    ती बैठक भ ा र. . १००/- 
(कमाल मयादा र. . ४००/- दरमहा) तर  वर नमूद शासन िनणयाचे अनुषंगाने 
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शहर फेर वाला सिमतीमधील वग २,३ व ४ मधील सद यांना व वशेष 
िनमं त सद यांना ित बैठक भ ा र. . १००/- (कमाल मयादा र. .४००/- 
दरमहा) शहर फेर वाला सिमती बैठक आरंभापासून अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  १०/१२-१५-१६  भाग . ३१ दघी 
मधील पुव भागात करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस  हजार चारशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा ३५.५२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .७,५८,५८८/- 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. . ४३/७/१५-१६  भाग . ४६ 
काळेवाड  मशान भुमीसाठ  दश य वधी, पंडदान वधी इ याद  कर ता 
थाप य वषय कामे करण,े घाट वकिसत करणे व सुशोिभकरण करणेकामी    

मे.िशवकुमार क शन िन.र. .६७,२२,५६०/- (अ र  र. .सदुस  लाख बावीस 
हजार पाचशे साठ फ ) पे ा  ३.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ६८,१०,९२८/- 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 .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५२/८/१५-१६  भाग . ३१ दघी 
मधील पुव भागातील ता यात आलेले ड .पी. र ते वकिसत करणे व डांबर करण 
करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र.   १,१६,२४,६५०/- (अ र  र. . 
एक कोट  सोळा लाख चोवीस हजार सहाशे प नास फ ) पे ा  २१.२२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ९६,१५,७९४/- 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 .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/8/2015-16 अ वये . .64 बोपखेल 
येथे र ते वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .69,97,710/- 

(अ र र. .एकोणस र लाख स या नव हजार सातशे दहा फ ) पे ा 21.20% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .57,89,905/- 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. .53/11/2015-16 अ वये भाग . 9 

संभाजीनगर येथील अ यािसका यायामशाळा व ओपीड  मधील फिनचर 
बन वणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .68,41,090/- (अ र  र. .अडूस  
लाख ए केचाळ स हजार न वद फ ) पे ा 33.33% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .47,89,002/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीकदराम 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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/1/2015-16अ वये भाग .28 W 

Sector ते टे को कंपनी िसमािभंती लगत र ता वकसीत करणेकामी मे. ली सी 
क शन िन.र. .70,02,801/- (अ र र. .स र लाख दोन हजार आठशे एक 
फ ) पे ा 21.22% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .57,92,647/- 

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 .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/10/2015-16 भाग . 62 दापोड  
म ये मोठे (गँ ) दशादशक फलक बस वणेकामी मे. भगवंत क शन 
एस.जे.जाधव िन.र. .14,00,548/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठेचाळ स 
फ ) पे ा  24.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .11,03,079/- 

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 
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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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
व वध क याणकार  योजना  राब वणेत येतात.  या योजनांची व ती पातळ वर 
भावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठ ,  MSW अहता ा  समुह संघटकांची  

ता पुर या  व पात ६ म हने कालावधीसाठ  मानधन त वावर नेमणूक करणेत 
आली आहे. सदरची मुदत दनांक ०२/०५/२०१६ रोजी संपत अस याने तावात 
नमुद प  “अ” मधील ८ समुह संघटकांना मुदत वाढ देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/41/2015-16 . .64 मधील र याचे 
ख डे Cold Mix ने भरणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
 िन.र. .8,78,347/- (अ र र. .आठ लाख अ ठयाह र हजार तीनशे स ेचाळ स 
फ ) पे ा  22.93% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .7,10,789/-

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 
कालावधी म 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. 

                                                                          

                                       
   नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१७९/२०१६  
दनांक - ७/०४/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 

 


