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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/८६१/२०१६ 
दनांक – १८/०३/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २२/०३/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक २२/०३/२०१६ 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 – २१६ 
 

दनांक - २२/०३/२०१६               वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २२/०३/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक १५/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१५) 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 २२/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२)  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 २२/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३) 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 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. 
( दनांक २२/०३/२०१६ च ेसभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .४) 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. 

 
वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४२/११/२०१५-१६ अ वये भाग .५ 

नेवाळेव ती, हरगुडेव ती, भागात ठक ठकणी थाप य वषयक कामे करणेकामी  
मे.ओमकार एंटर ायजेस िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ 
फ ्) पे ा ४९.९९%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ७३५४४१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 

या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४२/६/२०१५-१६ अ वये भाग . १३ 

िनगड  गावठाण म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. रेणूका क शन 
िन.र.  १४,००,५०९/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे नऊ फ ) पे ा ४८.९७% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७५०४१४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१५/२०१५-१६ अ वये भाग . ३ 

िचखली मधील पाट लनगर भागात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बारणे 
क शन िन.र.  २२,४०,८०४/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार 
आठाशे चार फ ) पे ा ४७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  
१२२३७१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५/२०१५-१६ अ वये भाग .९ 

संभाजीनगर मधील ब हरवडे टे डयमचा वकास करणेकामी मे.रेणूका क शन 
िन.र.  २३,३४,२६४/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे चौस  
फ ) पे ा ३८.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५००७३३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२५/२०१५-१६ अ वये भाग . ३ 

िचखली येथील मोरे व ती मधील माऊली सोसायट  व राजगड पाक येथील र ते 
खड मु म व BBM प दतीने करणेकामी मे.बारणे क शन िन.र. . 
२२,४०,८२३/- (अ र  बावीस लाख चाळ स हजार आठशे तेवीस) पे ा ४७.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२२३७२५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

  
वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.   ४२/१३/२०१५-१६ अ वये भाग . 

५ म ये ऐनवेळ  ता यात येणा-या र या या जागेतील भागात वेटिम स, जी एस 
बी, बी बी एम प दतीने वकिसत करणेकामी मे. चैताली स लायस िन.र.  
१४,००,५१५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंधरा फ ) पे ा ४०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८८२३२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१२/२०१५-१६ अ वये भाग .3 

िचखली म ये र यां या कडेने फुटपाथ तयार करणे पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.बारणे क शन िन.र. . २२,४०,५२०/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स 
हजार पाचशे वीस) पे ा ४७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२३,५५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२३/२०१५-१६ अ वये भाग .३ 

िचखली येथील मोरेव ती येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बारणे 
क शन िन.र. .२२,४०,८०४/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे चार) पे ा ४७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२२३७१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१४/२०१५-१६ अ वये भाग .5 
कुदळवाड  – जाधववाड  मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. काश 
कॉ ॅ टर िन.र. . ११,२०,२१५/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे पंधरा 
फ ) पे ा ४९.९६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ५८८५८३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४) महारा  शासन, नगररचना व वकास वभाग प   .ट पीएस।१८०५।१०५०। 
७९५।०५।न व-१३, द.३०.०५.२००८ व ट पीएस।१८०५ सीआर १७२७।०९।न व-१३, 

द.१८.०८.२००९ अ वये पंपर  िचंचवड महापािलके या ह वाढ झाले या े ाची 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१(१) अ वये मंजुर  
दान केलेली आहे.मंजुर वकास योजनेत मौजे तळवडे, िचखली, दघी, रावेत, दापोड  

व मोशी या ठकाण या शासक य गायरान जिमनीवर आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरे, ाथिमक शाळा, मा यिमक शाळा, मनपा उपयोग, मशानभुमी, 
दफनभुमी, जलशु द करण क , पा याची उंच टाक ,बगी या,घनकचरा थानातंर 
जागा, अ नीशमन क , अिभयां ीक  कोठार, झोनल ऑफ स, सफार  पाक, पोलीस 
ठाणे, र ते अशी सावजिनक सु वधेसाठ  आर णे ता वत असुन ती वकसीत 
करणे क रता सदर या जिमनी वनामु य।महसुल मु  सारामाफ ने मनपाकडे 
ह तांतर त करणेबाबत मा. ज हािधकार , पुणे यांच े कडे वारंवार मागणी केलेली 
आहे, परतु सदर बाबत अ ापपयत काह ह  कळ वले नाह . मौजे िचखली येथील गट 

न.१६५३ व १६५४ ह  जागा ७।१२ उता-यानुसार मोफत गायरान असुन ७।१२       
उता-यानुसार गट न. १६५३ च े े  सुमारे २०.२२ हे.आर. व गट न.१६५४ च े े  सुमारे 

१५.६१ हे.आर. आहे. सदर िमळकतीम ये मनपा या मंजुर वकास योजनेत सावजिनक 

योजनाक रता खालील व वध आर णे ता वत करणेत आलेली आहेत. 

अ. . गाव गट न. आ. . योजन े .हे.आर. शेरा 
१ 

िचखली १६५३ 

१।८८अ मनपा उपयोग ९.००   

२ १।८८ब मनपा उपयोग १.६२   

३ १।८८क मनपा उपयोग २.५८   

४ १।८९ मा य.शाळा १.८०   

५ १।९० ईड युएस २.००   

६ १।९१ मनपा 
वभागीय ०.२५   
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कायालय 

७ 
१८ मी. व १२ 
मी. ं द र ते 

-------- १.५५   

८   १६५४ १।८८ अ पैक  मनपा उपयोग १५.६१   

 संदिभय शासन प रप कानुसार महापािलका े ातील सावजिनक सु वधा 
/ योजनासाठ  आर त शासक य जिमनीचा आगाऊ ताबा।जमीन संर णाथ 

महापािलकेकडे सोप व याचे अिधकार मा. ज हािधका-यांना दान केलेले आहेत. 
यानुसार वषयांक त जागा देखभाल दु तीसाठ  मनपा या ता यात दे यात 

आलेली आहे. मौजे िचखली येथील गट न.१६५३ पै. मधील आ. .१।८८ ब,मनपा 
उपयोग व आ. .१।८९, मा यिमक शाळा यांचे आर त े  ३.४२ हे.आर.हे 
तातड ने ता यात घेऊन वकसीत करावयाचे आहे, यास अनुस न सदर आर त 
जागा मनपा या ता यात देणे बाबत या वभागाकड ल द.०८.१०.२०१५ रोजी या 

तावा अ वये  मा. ज हािधकार ,पुणे यांना  ताव पाठ व यात आला होता. 
द.१६.०२.२०१६ रोजी या प ा वये  मा. ज हािधकार  यांनी जमीनीची मोजणीक न 
मागणी केलेले े  व यातील तपिशल नकाशावर दशवून मोजणी नकाशा सादर 
करणेस कळ वले आहे. तसेच उप अिध क भूिम अिभलेख यांना पंपर  िचंचवड 
महापािलकेकडुन मोजणी फ  भ न घेऊन,  मागणी केलेले े  व यातील तपिशल 
दशवून अहवाल मोजणी नकाशासह मा. ज हिधकार  कायालयास सादर कर यास 
कळ वले आहे. द.२४.०२.२०१६ रोजी या प ा वये उप अिध क भूिम अिभलेख, 
हवेली यांनी मौजे िचखली येथील गट न.१६५३ ची मोजणी फ  र. .३३०००।– इतक  
होत अस याने सदरची फ  भरणा करावी असे कळ वले आहे, सदरची फ  तातड ने 
भरणे आव यक अस याने  मोजणी फ  र. .३३०००.०० (अ र  – तेहतीस हजार 
फ ) उप अधी क भूिम अिभलेख हवेली यांना धनादेशा ारे अदा कर यात आलेली 
अस याने सदर या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)   मौजे तळवडे ता.हवेली ज.पुणे येथील वेणीनगर चौक येथून जाणा-या पाईन 
रोड र यामधील बािधत र हवा यांसाठ या पुनवसनासाठ  ािधकरणा कड ल जागा 
वाटप करणेकामी, शासनाने मा यता दली आहे.  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाने कळ वलेनुसार भूखंडापोट  र. . १६,५२,११,२००/- जमा करणेत आलेले 

आहेत. व तदअनुषंगाने पुढ ल कायवाह  चालू आहे. भूखंडाचे अिधमू य अदा 
करणेबाबतचे वषयप  मा.महापािलका सभेकडे (मा.महापािलका सभा ठराव 
.७५३, द.१९/०९/२०१५) सादर करणेत आले  होते, सदर ठरावास  खालील 

उपसूचनेसह  मंजूर  देणेत आलेली आहे. मूळ ठरावास दलेली उपसूचना  “तसेच 

वषयां कत पाईन र याच े ं द करणातील वेणीनगर चौक येथील ता वत ७५.० 

मी. ं द र यापैक  सामाईक आखणी माणे थमत: ५२ ते ६० मी. ं द नुसार य ात 
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बािधत होणा-या िमळकतधारकांच े ािधकरणाने शरदनगर, अंकुश चौक या भागात 

केले या पुनवसनाच े धत वर ािधकरणाकडून िमळणा-या वर ल भूखंडावर पुनवसन 

करावे. बािधत िमळकतधारकांबरोबर मोक या असले या भूखंडधारकांची ह  यामं ये 

गणना करावी व हे भूखंड वनामू य िमळावेत याबाबत बािधत लोकांकडून कुठलाह  

मोबदला घेणेत येऊ नये. तसेच यापूव  पा या या पाईपलाईन टाकतांना सन २०१३ साली 
जी बांधकामे यापूव च काढून टाकणेत आली आहेत या सुमारे १८ बांधकाम मधील लोक 

हलाक या प र थतीत खाजगी भा यान े राहत आहेत. यांच े २०१३ पासून आजपयत 

झाले या खचापोट  म.न.पा. िनयमा माणे नुकसान भरपाई देणेस मा यता देणेत येत 

आहे. सभावृ ांत कायम न होणेची वाट न पाहता व रत कायवाह  करावी.”  

मा.महापािलका सभेने पा रत केले या ठरावातील उपसूचनेत वरनमूद केले माणे या 
१८  बािधत िमळकतधारकांची बांधकामे िन कािसत करणेत आली आहेत यांना नुकसान 

भरपाई देणेसह  मा यता दलेली आहे. सदर पाईन र याचे भूसंपादनाबाबतची 
कायवाह   ५२ ते ६० मी. थम ट पा अंतगत  वशेष भूिमसंपादन अिधकार ,  व.घ. .१,  
पंपर  १८ यांच ेकायालयामापत सु  आहे. सन २०१३ साली शासनाने न वन भूसंपादन 

कायदा लागू केलेला आहे. वषयां कत करणातील भूसंपादनाची कायवाह  कर याबाबत 

नवीन भूसंपादन काय ाब लचे (सन २०१३ व याखालील िनयम  सन २०१४ व 

मागदशक सूचना िनगिमत द. २६/०३/२०१५) तरतूद  खालील माणे आहेत.  या करणी 
नवीन भूसंपादन काय ातील कलम १०८ या अनुशंगाने शासनाचा २०१४ या 
अिधसूचनेतील भाग १ (जिमनीच े मू यांकन) मु े  १ ते ५ अंतगत व भाग २ ( पुनवसन 

आ ण पुन थापना) मु े  १ ते १२ अंतगत भूमी संपादन, पुनवसन आ ण पुन थापना 
याम ये सदर अिधिनयमाखाली दे यात येणार  नुकसानभरपाई पुनवसन आ ण 

पुन थापना याची तरतूद करणेत आली आहे. यामुळे या बािधत य ंची कंवा 
यां या कुटंुबीयांची जमीन इतर कोण याह  शासक य काय ाखाली संपा दत कर याचे 
ता वत कर यात आले आहे, अशा य ंना अथवा यां या  कुटंुबीयांना या 

अिधिनयमाखाली नुकसान भरपाई ा  होऊ शकते. तसेच यांच ेयो य कारे पुनवसन 

आ ण पुन थापना करणे आव यक आहे. मा.महापिलका सभेने पा रत केले या 
ठरावानुसार, यापूव  पा या या पाईपलाईन टाकतांना सन २०१३ साली जी बांधकामे 

यापूव च काढून टाकणेत आली आहेत या सुमारे १८ बांधकाम मधील लोक हलाक या 
प र थतीत खाजगी भा यान े राहत आहेत. यांच े २०१३ पासून आजपयत झाले या 
खचापोट  म.न.पा. िनयमा माणे नुकसान भरपाई देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. 

तदअनुषंगाने याबाबत या भूसंपादन अिधिनयम  २०१३ च े तरतूद अंतगत नुकसान 

भरपाईसाठ  खालील माणे तरतूद नमूद आहे.   
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भाग २- पुनवसन आ ण पुन थापना अंतगत घटक  

 (४) बािधत थलांतर त कुटंुबाला  दरमहा .३०००/- िनवाह भ ा थलांतरा या 
तारखेपासून एक वषा या कालावधीसाठ  दला जाईल. अनुसूिचत  जाती आ ण 
अनुसूिचत जमातीं या  अशा कुटंुबांना अित र  . ५०,००० दले जातील. 

(१०) संबंिधत संपादन सं थांना या पायाभूत सु वधा पुरवाय या आहेत याचा 
उ लेख भूसंपादन, पुनवसन आ ण पुन थापना यो य नुकसान भरपाई  आ ण 

पारदशकता ह क अिधिनयम, २०१३ या अनुसचूी ३ म ये कर यात आला आहे. 
तथा प, संपादन सं था अशा सु वधांऐवजी यांचा मोबदला आिथक व पात देऊ 

शकतील. यासाठ  संबंिधत भूसंपादन सं थांना सदर अिधिनयमा या ितस  या 
अनुसूची खाली दे यात येणार सव सु वधांसाठ  ित कुटंुब १०% एवढ  अित र  
र कम देणे आव यक आहे. वर ल तरतूद ंबाबतचा वचार करता मौजे तळवडे 
येथील पाईन र याने याअथ  बािधत    िमळकतधारकांची (सोबत याद ) राहती 
घरे महानगरपािलके या माफत सन २०१३ साली, पा या या पाईपलाईनचे 
कामकाजासाठ  काढून टाकणेत आली आहेत. व सदरची घरे जर  अनिधकृत असली 
तर  सदरची कुटंुबे बेघर झाली आहेत. व सदर कुटंुबे अितशय गर ब असून 
हलाखी या प र थतीत असलेने संबिधत कुटंुबाना मानवतावाद  ीकोनातून वर 
नमूद  भूसंपादन तरतूद तील पुनवसन आ ण पुन थापना  भाग-२ मधील अ. .४ 
नुसार िनवाह भ ा हणून दरमहा र. .३०००/- एक वष कालावधीसाठ  देणेची 
तरतूद आहे. या तरतूद नुसार िनवाह भ ा खाली नमूद को कांत नमूद केले माणे , 

  अ. . 
भूसंपादन सन २०१३  

मधील तरतूद लागू 

१/१/२०१४ 

र. . कालावधी 

१ 
िनवाह भ ा – येक  

कुटंुबास 

३०००/- ित 

माह 

जमीन संपादन के यामुळे  

व था पत झाले या कुटंुबापासुन  

जे व था पत झालेले आहे, अशा  

येक बाधीत कुटंुबास एक  

वषा या कालावधीसाठ  दरमहा  

पये ३०००/- इतका िनवाहभ ा 
 येक म ह यास दे य़ात येईल. 

                    मौजे तळवडे वेणीनगर येथील पाईन र याचे भूसंपादन या करणी पा या या 
पाईपलाईनचे कामकाजा तव १८ बािधत बांधकाम िमळकतधारकांची बांधकामे द. 
१६/०१/२०१३ रोजी िन कािसत करणेत आलेबाबत थाप य वभागाकडुन 

कळ वणेत आले होते. सदर बाधीत िमळकतधारकांना पुनवसन व पुन थापना या  
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नवीन भूसंपादन कायदा सन २०१३ म ये िनवाह भ ा देणेकामीची  तरतूद एक वष 
कालावधीसाठ  करणेत आली आहे. तर  सदर तरतूद स अनुस न पा या या 
पाईपलाईनचे कामकाजासाठ  या बािधत कुटंुबांची घरे िन कािसत करणेत आली 
या १८ बािधत थलांतर त कुटंुबाला दरमहा . ३०००/- माणे िनवाह भ ा 
थलांतरा या तारखेपासून एक वषा या कालावधीसाठ  देणेस येणा-या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .5 अ वये 

जल े  .९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने 
मजुर पुरवीणेकामी  मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम . 24,99,203/- अ र  र. . 
चोवीसलाख न या णव हजार दोनश ेतीन फ  ) पे ा 16.47% जादा  दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 29,10,822/- 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 सदर वषयास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
 
वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .14 अ वये 

जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने 
मजुर पुरवणकेामी  मे. शुभम उ ोग (िन वदा र कम .- 22,85,292/- अ र  र. . 
बावीस लाख पं याऐंशी हजार दोनशे या णव फ  ) पे ा 16.29% जादा  दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 26,57,566/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसारव  ि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 .१९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. . 25 अ वये 
पांजरपोळ पा याची टा यांची रंगरंगोट  व साफसफाईकरणे व करकोळ देखभाल 
दु तीची कामे करणकेामी  मे.एच.एम.क शन(िन वदा र कम .14,00,107/- 
(अ र  र. . चौदा लाख एकशेसात फ ) पे ा 27.57%  कमी दराने या  
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 10,64,802/- 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 .२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16. मधील अ. . 33 अ वये 
सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथ े हायवे या कडेने 
न याने वकसीत होणा-या भागात वतरण निलका टाकणेकामी  मे. अजवाणी 
इं ा चर ा. िल. िन वदा र कम . 23,33,366./- ( अ र  र. . तेवीस लाख 
तेहतीस हजार तीनशे सहास  फ ) पे ा 11.11 % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 21,77,835/-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 .२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16. मधील अ. . 26 अ वये 
सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे गावठाण येथ े ड .आय. 
वतरण निलका पुर वणे व टाकणेकामी  मे. के. पी. क शन (िन वदा र कम 
. 14,00,329/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे एकोणतीस फ ) पे ा 15.00% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 12,49,794/- 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 .२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .71 अ वये 
जलशु द करण से. .२३ येथ े लोर न वायुगळती सुर े या ीने लोर न हाऊस 
म ये अ याव यक उपकरणे खरेद करणे व इतर आव यक कामे करणेकामी मे.रंग 
रसायन (िन वदा र कम . 6,59,841/- ( अ र  र. . सहा लाख एकोणसाठ हजार 
आठशे एकेचाळ स फ ) पे ा अंदाजप क य दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .6,59,841/- पयतकाम 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असून याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२३) सन २०१५-१६ म ये औषधे /सा ह य खरेद  साठ  र. .९ कोट ची तरतूद केली 
असून या पैक  र. .८ कोट या खचास मा. थायी सिमती ठराव मांक १२०८३ 

दनांक ४/८/२०१५ नुसार मा यता घेतली असून उवर त १ कोट या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/११/१५-१६  भाग .६ मोशी गट 
नं.६९१ ना याशेजार ल जागा मंडईसाठ  वकिसत करणेकामी  मे.रेणुका  क शन 
िन.र.   ३५,०,१,४००/-  (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार चारशे) पे ा  २८.९७% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२६११३९७/-  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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१७-१५-१६ वॉड .३४ मधील 
पी.सी.एम.सी. चौक सुशोिभकरण करणेकामी म.ेयोगेश एंटर ायजेस  िन.र. . 
१४,०१,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख एक हजार) पे ा २९.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १०२९८८२/-  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 .२६) मनपाचे भाग .२६ जागा अ चे र  जागेकर ता झाले या िनवडणूक साठ , 
िनवडणूक वभागाकडून तावात नमूद केले माणे एकूण र. .4,20,018/- (अ र  
र कम पये चार लाख वीस हजार अठरा फ ) इतका खच व वध कामाकर ता 
झालेला असून सदर झालेला खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/ १८/१९/१५-१६ अ वये 
अ े ीय काय े ात होणा-या व वध काय मासाठ  मंडप वषयक कामे 
करणेकामी M/s GANESH BALKRUSHNA PORE  िन.र. . १४,९३,९१५/- (अ र  
र. .चौदा लाख या णव हजार नऊशे पंधरा फ ) पे ा  ३१.३१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,७७,४७९/- 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 
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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. . थाप य/अ/HO/१८/८/१५-१६ भाग 
.१६ म ये आव यकतेनुसार मनपा इमारती व व छतागृहांची दु ती करणेकामी 

M/s. PRISM ENTERPRISES  र. .१५,६१,५५६/- (अ र  र.  पंधरा लाख एकस  
हजार पाचशे छप न फ ) पे ा  ३५.३६% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१०,५९,८५९/-  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 .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५/०२-२०१५-१६ अ वये भाग . २५ 

मधील मनपा शाळेची देखभाल दु ती व सुधारणाची कामे करणकेामी M/s. 
KUBERA ENTERPRISES िन.र. .  १५,००,०००/- (अ र  र.  पंधरा लाख फ ) 

पे ा  ३०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,०२,५००/-     
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 .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२३/१५-१६ भाग 
.18 मधील मामुड  भागातील मशानभुमीत वेट ंग प ा शेड बांधणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s G.K.CONSTRUCTION .र.   १४,००,५६०/-
(अ र  र.  चौदा लाख पाचशे साठ  फ ) पे ा  ३०.४०% कमी    या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२३,५२९/-  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 .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ४१/१५/२०१५-१६. अ वये एस के एफ 
कॉलनी शेजार  वॉ कंग ॅक करणेकामी मे.आ द य एंटर ायझेस िन. र. . 
२७,९७,१२६/-  (अ र  र. .स ावीस लाख स या णव हजार एकशे स वीस फ ) 
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पे ा ४१.३२%  कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,२३,४२१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल यािनधा 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 .३२) 19th National Conference on e-Governance नागपूर या काय मासाठ  द.२१ 
जानेवार  २०१६ रोजी महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून  ी.िनळकंठ पोमण, मु य 
मा हती व तं ान अिधकार  हे नागपूर येथ ेउप थती राहणेकामी केले या पुणे ते 
नागपूर व नागपूर ते पुणे असा (Go Air) वमान वास खच र. . 5,017/- (अ र  
र. . पाच हजार सतरा फ ) मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी वतः खच 
केलेला अस याने तो यांना अदा करणे व सदरचा खच मा हती व तं ान 
वभागाचे “ वास भ ा” या लेखािशषाव न खच  टाकणेस काय र मा यता देणे 
बाबत वचार करणे. 

वषय .३३) संगणक यं णा नागपूर येथून म.न.पा. मु य कायालय येथे पोहोच करणेकामी M/s 

LAXMAN S. BALPANDE (Pre Dispatch Survey Report )बाबतचा खच 

र. .2,920/-  व United India Insurance Co. Ltd खच र. .4,745/-  आ ण Travels 

Bill (2-I T Officers) Pune To Nagpur & Nagpur To Pune बाबतचा खच 

र. .4,598/- इ. कामकाजासाठ  एकूण खच र. . 12,263/-  (अ र  र. . बारा 
हजार दोनशे ेस  फ ) इतका खच करणेत आलेला आहे. सदरचा खच हा मु य 

मा हती व तं ान अिधकार  यांनी वतः केलेला अस याने सदरचे खचाचा 
धनादेश ी.िनळकंठ पोमण, मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे नावे अदा 
करणे व सदरचे करणेत आले या खचास काय र मा यता देणे तसेच एकूण 

र. .12,263/- पैक  वमा व तपासणी रपोटचे कामकाजासाठ  झालेला र. .7,665/- 

इतका खच मा हती व तं ान वभागाकड ल “संगणक खरेद  व सॉ टवेअर 
डे हलपमट”या लेखािशषाव न तसेच वासाकामी झालेला र. . 4,598/- इतका खच 
मा हती व तं ान वभागाकड ल “ वास भ ा” या लेखा िशषाव न खच  टाकणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) 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 
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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 
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. 

वषय .३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .13 
अ वये  ब मु यालय अंतगत िचंचवड एम. एस गु व वा हनीची देखभाल दु ती 
भाटनगर ना यापासून सांगवी दापोड  पयत करणेकामी  मे.जय इं जिनअस िन वदा 
र कम . 35,01,173/-  (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार एकशे याह र 
फ ) पे ा 38.93% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
22,45,074/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/१/१५-१६ भाग .६ मोशी 
आर ण .१/१७५ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व जे  नागर कांसाठ  वरगंुळा 
क  बांधणेकामी  मे.एम जे क शन िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. . 
स र लाख दोन हजार आठशे एक ) पे ा  ३२.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. . ४९५५८८२/-  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 
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फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४३/४/१५-१६ भाग .३२ सॅ ड वक 
कॉलनी पर सरात ठक ठकाणी पावसाळ  गटर व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  मे. सांडभोर क शन िन.र. .  २८,०१,०००/- (अ र  र. . अ ठावीस 
लाख एक हजार) पे ा  ४३.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१६५३७५२/-  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 .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/८/१५-१६ भाग .३१ दघी म ये 
वनायक पाक, काटे व ती, वजय नगर इ. ठकाणी पावसाळ  गटस करणेकामी  मे. 
सांडभोर क शन िन.र. .२५,९१,०३७/-   (अ र  र. .पंचवीस लाख ए या णव 
हजार सदतीस) पे ा  ४३.७७% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१५२९७८७/- 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 करण.े    

वषय .३९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/१६/१५-१६ इ े ीय काय े ातील 
भाग . ३२, ३३, ३४, ३५ व ३६ या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  

सु वधा पुर वणे व वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी  मे. लाल दप 
क शन िन.र. .५१,३४,६९८/-  (अ र  र. .ए काव न लाख चौतीस हजार 
सहाशे अ ठया णव फ ) पे ा  ४१.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ३१५९३८०/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४७/०५/२०१५-१६ अ वये  भाग .24 

( भागाचे नाव - ा. रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये ा. रामकृ ण मोरे नाटयगृहाचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.एम जे कं शन िन. र. .५८,३७,७८४/-  (अ र  
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र. . अ ठाव न लाख सदतीस हजार सातशे चौ-याऎशी फ ) पे ा ३२.००%  कमी  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ४१,६८,१७८/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४७/०४/२०१५-१६ अ वये  भाग .21 

उ ोगनगर झोपडप ट  ते उ ोग नगर ना यापयत र या याकडेने गटर 
बांधणेकामी मे.साई भा कं शन िन. र. .३५,०१,०९६/-  (अ र  र. .प तीस 
लाख एक हजार शहा णव फ ) पे ा ४९.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१८,७२,९९९/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२२-२०१५ - १६ 
भाग .१४ म ये खड मु म व बी.बी.एम.प तीने र याचे चर ॉसकट व ख डे 

भरणेकामी M/s Shree Sadguru Kripa Construction िन.र. . ११,२०,४४८/- (अ र  
र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे अठेचाळ स) पे ा ३६.४०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,४८,२३५/-  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 ेअवलोकन करणे.    

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५/५-२०१५-१६ भाग .२७ मोरवाड  
मधील पं.िचं. मनपा या मु य शासक य इमारतीम ये दु ती देखभाल व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एन.एल.वनवे क शन र.   

१३,८६,४५१/-    (अ र  र.  तेरा लाख शहा णव हजार चारशे एकाव न फ ) पे ा  
३६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ९,१७,२८३/- 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 
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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. .५/४९-२०१५-१६ भाग .26  मधील 
मु य र यांचे चर व साईड प यांचे खड करण व बी.बी.एम. प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/s Clincy Construction Pvt ltd.  र.   7,00,280/-    (अ र  
र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ  ) पे ा  १७.०१% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. . ६,१०.२२०/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४५) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम 

. १२  अ वये भाग .१४ मधील वीर सावरकरनगर  उ ानातील गणेश 
तलावाम ये थाप य ्     वषयक कामे करणे ी क शन शैल  िशवाजी फाळके 
(िन.र. . २१,००,८४०/-) पे ा ३३.५८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . १४,६५,१५० /-त 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 .४६) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 
.०६  अ वये   भाग .३ िचखली येथील  इं दरा गांधी उ ान  वकिसत करणेकामी 

मे. सोहम असोिसएटस  िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार 
दोनशे चोवीस फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,७०,५८८/- 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 .४७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .16 / 2015 - 2016 मधील अ. .1  

अ वये भाग .७ च-होली येथील न याने वकसीत होणा-या व न याने ता यात 
येणा-या र यावर काश यव था करणेकामी मे.हसन इले क स इं ज.  
िन.र. .13,96,621/- [ अ र  र. .तेरा लाख शहा णव हजार सहाशे एकवीस फ ] 
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पे ा 36.21 % कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8 / 2015 - 2016 मधील अ. .9  

अ वये भाग .६ मधील मनपा आर ण/न याने होणा-या न वन ड पी र यावर 
काश यव था करणेकामी मे.हसन इले क स िन.र. . 8,73,543/- [ अ र  

र. .आठ लाख याह र हजार पाचशे ेचाळ स] पे ा 33.52 % 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.नो. .16 / 2015 - 2016  मधील अ. .7  

अ वये भाग .७ च-होली येथील पठारेमळा ते ड .वाय.पाट ल कॉलेज र यावर व 
इतर न वन र यावर काश यव था करणेकामी मे.हसन इले कल  

इं जिनअ रंग िन.र. . 1396929/- [ अ र  र. .तेरा लाख शहा णव हजार नऊशे 
एकोनतीस] पे ा 36.11% 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.नो. .8/ 2015 - 2016 मधील अ. .27  

अ वये भोसर  भाग .30 च पाणी वसाहत मधील फुलेनगर येथील र यावर 
दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  नुतनीकरण करणेकामी  मे. हसन 
इले कल इं जिनअर ंग िन.र. .308332/- [ अ र  र. . तीन लाख आठ हजार 
तीनशे ब ीस] पे ा 36.02 % 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.नो. .8 / 2015 - 2016 मधील अ. .14  

अ वये भोसर  भाग .३५ येथील र यावर दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे 
अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी  मे.हसन इले कल इं जिनअर ंग िन.र. . 
3,08,332/-  [ अ र  र. . तीन लाख आठ हजार तीनशे ब ीस] पे ा 35.11 %  
कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18 / 2015 - 2016 मधील अ. .24  

अ वये भाग .६ मधील मनपा आर ण / न याने होणा-या डांगणावर काश 
यव था करणेकामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. . 9,99,848/- ( अ र  र. . नऊ 
लाख न या णव हजार आठशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 31.28 % कमी  ठेकेदाराबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५३) यशंवतराव च हाण मृित णालयाम ये चालु असले या सी.पी.एस. कोस या ी 
रोग व सुती वभागातील  सी.पी.एस. टचस डॉ.तडस यां या ऐवजी डॉ.शेलमोहकर 
यांची सी.पी.एस. टचस हणुन िनयु  करणेस आव यक असलेल े हे र फकेशन 
फ र. . ५,०००/- फ  डमांड ा ट ारे कॉलेज ऑफ फ जिशयन अँ ड सजन, 

मंुबई (सी.पी.एस.) यांना अदा केलेने सदरचा वषय काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .५४) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 1/22-2015-16 

मधील अ. .9 अ वये भाग . 7 वडमुखवाड  चो वसावाड  आझादनगर काटेव ती 
भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी म.ेसातव 
कॉ ॅ टर िन वदा र कम . 518006/- (अ र  र. .पाच लाख अठरा हजार सहा 
फ ) पे ा 26.05% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 1/22-2015-16 

मधील अ. .12 अ वये भाग . 7 च-होली गावठान काळजेवाड  पठारेमळा 
बुडव ती भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती वषयक काम ेकरणेकामी 
मे.सातव कॉ ॅ टर िन वदा र कम . 5,04,090/-  (अ र  र. .पाच लाख चार 
हजार न वद फ ) पे ा 26.05% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 1/22-2015-16 

मधील अ. .4 अ वये भाग . 34 लांडेवाड  या भागात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.मंगलम डे हलपस  िन वदा र कम . 
504090/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 26.15% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५७) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 1/22-2015-16 

मधील अ. .19 अ वये भाग . 7 दघी मँगझीन गजानन महाराज नगर भागात 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.मंगलम 
डे हलपस िन वदा र कम . 504090/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद 
फ ) पे ा 26.15% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५८) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 1/22-2015-16 

मधील अ. .17 अ वये भाग  ६ मोशी या भागात पाणीपुरवठा व देखभाल 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. र व  कं शन िन वदा र कम . 
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518006/- (अ र  र. .पाच लाख अठरा हजार सहा फ ) पे ा 40.99% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५९) मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 1/22-2015-16 

मधील अ. .1 अ वये भाग . ६ से टर .६ टाक  व न वतरण होणा-या 
भागात दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.र व  कं शन िन वदा र कम . 
504090/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 38.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६०) पंपर  िचंचवड मनपा माफत BSUP – JNNURM ( SRA )अंतगत वेताळनगर येथे 
झोपडप ट  पुनवसनांतगत इमारती उभारणीची कामे चालू आहेत. सदर इमारतीस 

वजपुरवठा करणेसाठ  म.रा. व. वतरण कंपनीकडून प  .SE/GKUC/T/Est/ 

Complex/PCMC-JNNURM/DDF-1.3% Sup/10-11/Pimpri/43/8681 दनांक 

21/10/2010 अ वये अंदाजप क ा  झाले आहे. सदर अंदाजप कानुसार 
ा सफॉमर सब टेशन उभारणे, िचंचवड वज हण क  येथून उ चदाब भूिमगत 

केबल टाकणे व अनुषंिगक कामे वभागाकडून पूण झालेली आहेत. सदर वजसंच 
मांडणीची यं णा काया वत करणेक रता िचंचवड वज हण क  येथे २२ के. ह . 
बे- ेकर उभारणी करणे आव यक आहे. स या ता पू या व पात अ य फडरव न 
वज-जोडणी करणेत आलेली असून कायम व पी वजपुरवठा करणेक रता ा  
अंदाजप कात नमुद केलेनुसार िचंचवड वज हण क  येथे न वन २२ के. ह . 
उ चदाब बे- ेकर उभारणी करणे आव यक आहे.सदरचे बे- ेकर म.रा. व.पारेषण 

कंपनीमाफत उभारणी करणेत आलेली असून वेताळनगर क पासाठ  आर त 
करणेत आलेली आहे. म.रा. व.कंपनीने यांचेकड ल प  .SE/EHV/O&M 

/Circle/PN/410 दनांक ११.०२.२०१६ अ वये सदर बे- ेकर उभारणीचे 
र. .२६,४८,४९९/- भरणा करणेस कळ वले आहे. सबब उपरो  बे- ेकर उभारणीची 
र कम .२६,४८,४९९/- भरणा आव यक असून सदरचा भरणा केलेनंतरच 
वेताळनगर क पाचा वजपुरवठा कायम व पी काया वत करणे श य आहे. तर  
सदर र कम भरणा करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६१) पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे जलशु करण क  स.े२३ येथे पा याच ेशु करण या 
क न संपूण शहरास पाणी वत रत करणेत येते. सदर कामासाठ  से टर २३ येथे 
स या वापरात येणा-या पं पंग मिशनर साठ , पाणीशु करण येसाठ  तसेच 
काश यव थेसाठ  म.रा. व.कंपनीकडून ९०० के. ह .ए. इतका वजभार मंजूर 

करणेत आलेला आहे. से टर २३ येथील ट पा-३ या संपवर एस-२ क रता तसेच 
से.२२ क रता न वन पं पंग मिशनर  बस वणेत आलेले आहे, यािशवाय ट पा-३ 
कड ल बॅकवॉशचे पाणी पुनवापरासाठ  रसायकिलंग पंप बस वणेत आलेले आहे. 
सबब यामुळे से टर २३ येथील वजभार वाढ वणे आव यक आहे.  याक रता 
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म.रा. व. कंपनीकडे पाणीपुरवठा वभागाकड ल द.३०.०४.२०१५ या प ा वये 
कळ वले असता यांनी प  . SE/GKUC/T/1.3%Sup/HT-558/Add./F.No. 
2252/15-16/Bhosari/106/873 Dt.8/02/2016 अ वये Existing 900kva + New 

700kva = Total 1600 kva या माणे वाढ व वजभार मंजूर केलेला असून 
FQ/Demand Note  ारे र. .२६,११,९९०/- भरणा करणेबाबत कळ वणेत आले 
आहे. जलशु करण क  से.२३ येथील पं पंग मिशनर  व इतर शु करण येची 
यं णा वना य यय कायरत राहणेसाठ  वाढ व वजभार जोडणी करणे आव यक 
आहे. याक रता म.रा. व. व. कंपनीकडे वर ल र. .२६,११,९९०/- भरणा करणे 
आव यक आहे. सदर या  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .16 / 2015 - 2016 मधील अ. .3  

अ वये मोशी मनपा भवन येथील र ता ं द करणात अडथळा िनमाण करणारे 
उ चदाब / लघुदाब वा हनी फडर पलर रो ह  संच हल वणे कामी मे.कमल 

इले क एंटर ायजेस िन.र. . 9,99,936/- [ अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार 
नऊशे छ ीस] पे ा 30.79% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2015 - 2016 मधील अ. .5  

अ वये भाग . ४७ मधील काळेवाड  प रसरातील दवाब ीच े नुतनीकरण 
करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. िन.र. . 8,99,922/- [ अ र  र. .आठ लाख 
न या नव हजार नऊशे बावीस ] पे ा 31.11% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7 / 2015 - 2016 मधील अ. .8  

अ वये ड भागातील पंपर  वभागात शहर  गर ब व तीतील दवाब ी यव थेची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. िन.र. . 608711/- [ अ र  
र. . सहा लाख आठ हजार सातशे अकरा  ] पे ा 38.01 % कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 13 / 2015 - 2016 मधील अ. . 
6  अ वये फ े ीय कायालयांतगत िचखली तळवडे उप वभागातील कुदळवाड  ते 
जाधववाड  उ डाणपुल द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले क स 
इं जिनअ रंग िन.र. .35,876/- [ अ र  र. .प तीस हजार आठशे शहाह र] पे ा 
29.09% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   
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वषय .६६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .16 / 2015 - 2016 मधील अ. .6 

अ वये कै.अंकुशराव लांडगे े ागृह येथे वातानुकुलन यं णेच े चालन देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन िन.र. . 5,12,299/- [ अ र  
र. .पाच लाख बारा हजार दोनशे न या नव] पे ा 24.24% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला  अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 10 / 2015 - 2016 मधील अ. . 2 

अ वये भाग .६० मधील ट लाईटची सन 2015-16 म ये देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.ओम एकदंताय इले क स िन.र. . 933522/- [ अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे बावीस] पे ा 43.43 % कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदानो. . ११/२०१५-१६मधील अ. . 
३ अ वये मनपा या क े य कायालयातंगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन  पंप 
बस वणेकामी मे. ओंकार इं जिनअ रंग िन.र.  ७,२४,९८८/-  (अ र  र. . सात 
लाख चोवीस हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६९) मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी द. ६/१/२०१६ चे प ा वये व छ भारत 
िमशन नागर  अंतगत अिभयानाची आखणी व भावी अंमलबजावणी करणेकामी 
े ीय कायालयाकड ल वग – ४ चे आरो य कमचा-यांसाठ  मता बांधणी िश ण 

/कायशाळा आयो जत करणेकामी कळ वले होते. सदर प ा वये अ व फ या दोन 
े ीय कायालयांसाठ  दनांक ८ फे वुार  २०१६ रोजी मनपाचे रा माता जजाऊ 

सां कुितक भवन,मोहननगर,िचंचवड या ठकाणी िश ण आयो जत केले होते. 
सदर िश ण वगाचे आयोजनाचे अनुषंिगक करकोळ खच व यांचे मानधन व 
अ पोहार यासाठ  र  ५०,०००/- इतक  आगाऊ र कम े ीय अिधकार , फ 
े ीय कायालय यांचे नावे अदा करणेत आली होती. परंतु आगाऊ र  ५०,०००/- 

पैक  र  ३९,८८०/- इतका खच झालेला  असून उवर त  र  १०,१२०/- इतक  
िश लक र कम  बॅक ऑफ बडौदा पी सी एम सी खातेवर मता बांधणी िश लक 
अ ीम जमा  केली आहे.  तर  मनपाचे अ व फ या े ीय कायालयांम ये कायरत 
असणा-या आरो य वभागाकड ल वग– ४ च े कमचा-यांसाठ  मता बांधणी 
िश ण/ कायशाळा आयो जत करणेकामी  अदा केले या आगावू र  ५०,०००/- 

पैक  र  ३९,८८०/- एवढा खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
२८ अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील यमुनानगर दवाखाना येथील थाप य 
देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी मे.साकळे असोिसए स िन.र. . 
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१६,७६,१२२/- (अ र  र. .सोळा लाख याह र हजार एकशे बावीस फ )  पे ा ४० 
ट के कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .१०,०५,६७३/- 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 .७१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
१६ अ वये वॉड .१३ येथील २५६ गाळे प रसरात संडास लॉकची देखभाल व 
दु ती करणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र.  २०,५२,५४६/- (अ र  
र. .वीस लाख बाव न हजार पाचशे शेहचाळ स फ )  पे ा ४९.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१०,४६,५९३/- 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 .७२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
५३ अ वये वॉड .११ से. .२२ राजनगर,िमलींदनगर प रसरातील थाप य 
वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र. .  
१३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार चारशे सात फ ) पे ा 
४७.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,४१,०१६/- पयत काम 
क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.      

वषय .७३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
५ अ वये भाग .२९ गवळ माथा झोपडप ट तील संडास लॉक नं.२ (४ िस स) 
पाडून १० िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव िन.र. .  
१४,००,३६०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे साठ फ )  पे ा १०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,६०,३२४/- 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 .७४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
६० अ वये  भाग .८ व ानगर झोपडप ट म ये बालवाड  इमारत बांधणेकामी 
मे.जयराम कं शन िन.र. . १३,९५,२६०/- (अ र  र. .तेरा लाख पं या नव 
हजार दोनशे साठ फ )  पे ा २५.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१०,४६,३०५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.      

वषय .७५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
२० अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील मनपा इमारत व कंपाऊ ड वॉल 

रंगसफेद  व दु ती करणेकामी मे.साकळे असोिसए स िन.र.  १३,९८,४०७/- 
(अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार चारशे सात फ )  पे ा ३८.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,५३,१६८/- 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 .७६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . 
४४ अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील थाप य वषयक देखभाल व दु तीची 
कामे करणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र. . १३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा 
लाख अ या नव हजार चारशे सात फ )  पे ा ४८.०१% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. . ७२७०३२/- 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 .७७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 13/2015 - 2016  मधील अ. . 
18 अ वये अ भाग अंतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी प रसरातील 

आव यक ठकाणी र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.हसन इले क स 

इं जिनअ रंग  िन.र. . 580813/- [ अ र  र. .पाच लाख ऐंशी हजार आठशे तेरा] 
पे ा 35.11% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील 
गॅिललीओ (Hamilton) हट लेटर कंपनीचे 3 नग ह टलेटस दु त करणेकामी 
M/s.TMS Techimed Solution, Katraj, Pune  यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार 
खरेद  कर यास  व येणा-या एकूण र. . २०,८२,०००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . २१-२०१५/१६ मधील   
अ. .३ अ वये सीट  स हल स क रता सीसीट ह  यं णा उभारणेकामी (इ  भाग) 
मे.फोिन स इन ा चर िन.र. .२४,९२,०८८/- (अ र  र. . चोवीस लाख 
या णव हजार अ याऐंशी  फ ) दर ०.७२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .८०) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .9/8/2015-16 मधील अ. . 4अ वये 

देऊळ मळा पंप हाउस येथे जु या तीनह  पंपाचे आयूमान संपलेले सन 2015-16 

म ये येथील तीनह  जुने पंप काढुन नवीन पंप बस वणेकामी M/s. Badgujar and 

Company िन वदा र कम .11,46,776/- (अ र  र. .अकरा लाख  शे चाळ स हजार 
सातशे शहा र फ ) पे ा 24.60% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .9,07,903/-  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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८१) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .9/8/2015-16 मधील अ. .2 अ वये 

काकडे पाक पंप हाउस येथे जु या तीनह  पंपाचे आयूमान संपलेले सन २०१५-१६ 
म ये येथील दोन जुने पंप काढुन याजागी नवीन पंप बस वणेकामी M/s, 

Badgujar and Company िन वदा र कम . 8,89,500/- (अ र  र. . आठ लाख 
एकोणन वद हजार पाचशे फ ) पे ा 19.50 % कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 7,51,850/- पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .८२) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .9/8/2015-16  मधील अ. .3 अ वये 

भोसर  पी एस 1 पंप हाउस येथे जु या तीनह  पंपाचे आयूमान संपलेले असलेले 

सन 2015-16 मधे तेथील एक जुना पंप काढुन याजागी न वन सबमिसबल पंप 

बस वणेकामी M/s. Badgujar and Company िन वदा र कम .14,14,873/- (अ र  
र. . चौदा लाख चौदा हजार आठशे याह र फ ) पे ा 21.20 % कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,70,666/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 7/12/2015-2016 भाग .2 

वेणीनगर येथील हे ेव ती अंतगत सोसायटयांमधील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी  मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. . 
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22,38,342/-    (अ र  र. . बावीस लाख अडतीस हजार तीनशे बेचाळ स) पे ा  
29.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .16,45,416/- 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 .८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन. नो . . 7/66/2015-2016 भाग . 2 

वेणीनगर येथील सहयोगनगर, पीनगर मधील उवर त र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी  मे. मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. 
िन.र. .22,38,342/- (अ र  र. . बावीस लाख अडोतीस हजार तीनशे बेचाळ स 
फ ) पे ा  29.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .1645416/-  

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/घटदरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 7/29/2015-2016 भाग . 2 

वेणीनगर येथील टॉवर लाईन र ता व इतर भागात हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी  मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. . 
22,40,737/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदतीस फ ) पे ा  
29.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .1647177/- 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 
झालेलीवाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधन कारक राह ल 
या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .7/9/2015-2016 भाग .28 म ये 
डा बोिधनी शाळा प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे.मोहनलाल 

मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .14,00,495/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
पं या णव फ ) पे ा  29.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .1029511/- 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  
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८७) मा.उ च यायालय, नागपुर खंडपीठ येथे दाखल झाले या जन हत यािचका ं . 
१७/२०११ अ वये, मा.उ च यायलय, नागपुर खंडपीठ यांनी दले या िनदशानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या PM 

सटरकर ता आव यक ०२ नग शॅडोलेस लॅ प खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना 
ं .०६/२०१५-१६ अ वये, िन वदा माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  

िन वदांम ये मे. पे म एंटर ायजेस, िचंचवड यांनी सादर केलेली िन वदा र. . 
१,२६,०००/- ती नग (सव करांसह) लघु म ा  झाली असुन वकृत करणेत 
आलेली आहे. मा.उ च यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी दले या िनदशानुसार 
यशवंतराव च हाण मृती णालया या PM सटरकर ता आव यक ०२ नग शॅडोलेस 
लॅ प खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना ं .०६/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म 
िन वदाधारक म.े पे म एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेकडून यांनी सादर केलेला दर 
र. .१,२६,०००/- ती नग (सव करांसह) माणे करारनामा क न खरेद  करणेस व 
सदर लॅ प खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .२,५२,०००/- (अ र  र. .दोन 
लाख बाव न हजार फ ) ला तसेच िन वदा अट  व शत नुसार संबंिधत सा ह याचा 
०१ वषाचा वारट  कालावधी संप यानंतर पुढ ल ३ वषाकर ता AMC करणेकामी 
वा षक १% माणे (र. .२५२०/- वा षक) ३ वषा या AMC कर ता होणारा खच 
एकूण र. .७५६०/- (अ र  र. .सात हजार पाचशे साठ फ ) ला मा यता 
िमळणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८८) मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. . ३/६७-२०१५-१६ 

अ वये भाग .४४ मधील दवाब ती यव थेची देखभाल व दु ती वषयक 
कामे करणेकामी मे.हसन इले कल इ जंिनअर ंग िन.र. . ९,१५,१२३/- (अ र  
र.  नऊ लाख पंधरा हजार एकशे तेवीस फ ) पे ा -३७.११% कमी या िन वदा 
मंजूर दराने ठेकेदारांकडून र.  ५,७५,५२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा घेतला असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .८९) मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/६९-२०१५-१६ अ वये 

भाग .४५ मधील दवाब ती यव थेची देखभाल दु ती वषयक कामे 
करणेकामी मे.हसन इले कल इ जंिनअर ंग िन.र. .९,१५,४१६/- (अ र  र. . नऊ 
लाख पंधरा हजार चारशे सोळा फ ) पे ा -३८.११% कमी या िन वदा मंजूर दराने 
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ठेकेदारांकडून र. .५,६६,५५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा घेतला असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .९०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-६५/२०१५-१६ 

अ वये भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील मु य व अंतगत र यावर ल ख डयांची 
हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणकेामी (सन २०१५-२०१६) ठेकेदार मे. 
एच.सी.कटा रया िन.र. . ५,६०,१२४/- (अ र  र.  पाच लाख साठ हजार एकशे 
चोवीस फ ) पे ा -१९.९९% कमी या मंजूर दराने र. . ४,४८,१५५/- 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 याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९१) दुस-या ट यात महापािलका काय े ाम ये एकूण २८ भागांक रता नागर  सु वधा 
क  सु  कर यासाठ , नागर  सु वधा क  चालक िनयु  कर याकर ता पा  
झाले या २८ अजदारांना महानगरपािलका िन त कर ल या इतर अट /शत नुसार 
ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन यापैक  र. .५/-

महापािलकेस ा  होणार आहेत. तसेच िमळकत, पाणीप ट  इ याद  बलासाठ  
वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा 

करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न क  चाल व यास 
दे यासाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९२) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .17/2015-16 कर ता  अ ेला पाक 

उ ान नुतणीकरण करणेकर ता मे. यु पार जात गाडन यांना कोटेशन नोट स 

र. .1,97,307/- (अ र .र. .एक लाख स या णव हजार तीनशे सात फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (19% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश उदयान/6/का व/121/2016 द.15/03/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९३) क  शासनाने मंजूर केले या जेएनएनयुआरएम अिभयाना अंतगत ९ UIG 
क पांपैक  जलिन:सारण ट पा .२ या क पास क  शासनाने १९ ऑग ट 

२००८ रोजी मा यता दली असून या क पाची मूळ कंमत १२०७०.४५ लाख 
इतक  होती. सदर क पाच े कंमतीनुसार क  शासन ५०% ह सा र. .६०३५.२३ 
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लाख व रा य शासन २०% ह सा र. . २४१४.०९ लाख असा एकूण िनधी 
मनपास ा  झाला आहे. क  शासनाकडून सुधार त DPR नुसार जलिन:सारण 
ट पा .२ या क पाची सुधा रत कंमत र. .१११६४.०४ लाख इतक  कर यात 
आली आहे. सदर क पाच े सुधा रत कंमतीनुसार क शासनाचा िनधी ह सा 
र. .५५८२.०२ लाख व रा य शासनाचा ह सा र. .२२३२.८१ लाख इतक  र कम 
मनपास ा  होण े अपे त आहे. यानुसार सदर क पाच े अनुषंगाने क  
शासनाकडून र. .४,५३,२०,०००/- व रा य शासनाकडून र. .१,८१,२८,०००/- 
इतक  र कम मनपास जादा ा  झाली आहे. सदर बाब क  शासनाचे िनदशनास 
आ याने जेएनएनयुआरएम अंतगत काळेवाड  फाटा-देहू आळंद  बीआरट एस 
क पाची क  शासनाकड ल ितस-या ह याची र कम क  शासन व  वभाग 

िनणय . No 59 (1)/ PFI/2013-1752 द. २६/३/२०१४ सह Minutes of 129th  
Meeting of CSMC UIG JNNURM NO. K-140012 (129)/2006-NURM III dt.26th 
Dec.2013 नुसार ा  होताना र. .४,५३,२०,०००/- (जलिन:सारण ट पा .२ 
कर ता जादा ा  िनधी ह सा र कम) आ ण यावर ल द.२७/०७/११ ते 
२३/०३/१४ या कालावधीचे याज र. .१,०८,७५,०००/- अस े एकूण 
र. .५,६१,९५,०००/- इतक  र कम वजा जाता उव रत . ७,५३,२५,०००/- इतक  
र कम ा  झाली आहे, तसेच नगर वकास वभाग, मं ालय यांचेकड ल शासन 
िनणय .एनयुआर-२०१३/ . .९३/न व-३३ द.३१/३/२०१५ अ वये रा य 
शासनाचे ह यामधील र. .१,८१,२८,०००/- (जलिन:सारण ट पा .२ कर ता 
जादा ा  िनधी ह सा र कम) आ ण यावर ल द. २७/०७/११ ते २३/०३/१४ 
या कालावधीचे याज र. .१५,४३,०००/- अस े एकूण र. . १,९६,७१,००० लाख 
इतक  र कम वजा जाता उव रत . ४,६०,९७,०००/- इतक  र कम मनपास ा  
झाली आहे. अशा कारे काळेवाड  फाटा-देहू आळंद  बीआरट एस क पाच े  
ितस-या ह याच े िनधीच े र कमेपैक  क  शासनाकडून र. .५,६१,९५,०००/- व 
रा य शासनाकड ल र. .१,९६,७१,०००/- या माणे एकूण .७,५८,६६,०००/- इतक  
मनपास र कम कमी ा  झालेली आहे. याकामी मु य लेखापाल यांच े द. 
०२/०३/२०१६ रोजीचे अिभ ायानुसार क शासन व  वभाग यांचेकड ल िनणय 
. F.No sq/(1)PF1/2013-1752 दनांक २६/०३/२०१४ व C.S.M.C यांचेकड ल 

१२९ वी िमट ंगम ये झाले या िनणयानुसार JNNURM जलिन:सारण ट पा २ हा 
सुधा रत कर यात आला असून सदर क पावर क शासन ह सा र. . 
४,५३,२०,०००/- व रा य शासन ह सा र. . १,८१,२८,०००/- एवढा जादा िनधी 
जमा झाला अस याने जादा अदा केले या रकमेवर दनांक २७/०७/२०११ ते 
दनांक २३/०३/२०१४ या कालावधीतील याज अनु मे र. . १,०८,७५,०००/- व 
र. .१५,४३,०००/- अशी एकूण र. . १,२४,१८,०००/- बाबत मा यता तसेच 
जलिन:सारण ट पा .२ मधून काळेवाड  देहू आळंद  या क प खा यावर 
क शासन ह सा र. .५,६१,९५,०००/- व रा यशासन ह सा र. . १,९६,७१,०००/- 
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अस ेएकूण र. . ७,५८,६६,०००/- वग करणेकामी मा. थायी सिमतीची मा यता 
घेणे आव यक आहे. सबब जलिन:सारण ट पा .२ मधील क  व रा य 
शासनाकड ल जादा जमा र कमेमधून (खाते .११५९७) वग करणा ारे र. . 
७,५८,६६,०००/- काळेवाड  फाटा-देहू आळंद  बीआरट एस  या क पाच ेखा यावर 
(खाते .११६०८) वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

                                                                                                         
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/८६१/२०१६  
दनांक - १८/०३/२०१६ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


