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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०३/२०१६ 
दनांक – १५/०१/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १९/०१/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक १९/०१/२०१६ 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 – २०५ 
 

दनांक - १९/०१/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १९/०१/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

 
दनांक १२/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०४)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस 
देणेकामी िस द केले या ई-िन वदा .८/२०१५-१६ मधील ा  मह म 
िन वदाधारक मे. वािलट  केटरस यांना यांचे मह म मािसक दर र. . 
१,८८,८८८/- या दराने पाच वष कालावधीसाठ  वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न 
व पॅ  चाल वणेस देणेकामी मा यता, तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेकामी ित दन 
ित ण र. .९०/- या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता तसेच सदरचा 

खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे 

TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ 
कामगार ८ म हने कालावधीसाठ  पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत ई-
िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना 
कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन 
िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले आहे. 
याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . ९५,८१,२६८/- + सेवाशु क 
र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत आहे. िन वदा सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा 
करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क रकमेवर पा ता हा 
िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  ५ 



 3

िन वदाधारक पा  असुन मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ४३.८३% कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व 
एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी दराने िन वदा सादर केली आहे.सदरचे 
लघु म दराने मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. 
चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणे या कामासाठ  उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणेकामी ८ म हने कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे 
आदेश देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .३) मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ अ वये, देहू आळंद  

(पालखी माग) र याचे दुतफा झाडांची लागवड व र याम ये दुभाजक 
सुशोिभकरण करणेकामी मे.स द छा क शन (िन.र. .१,२७,६९,६६८/- अ र  
र. .एक कोट  स ावीस लाख एकोणस र हजार सहाशे अडुस  फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा (-०.१०%) वकृत करणेत 
आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुत कामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(िन वदा र. . १,२७,५६,८९८/-) 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१५-१६ मधील काम .१ 
अ वये, नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.आर.के. मधानी अँड कंपनी (िन.र. .१५,३१,८८,२००/- (अ र  
र. .पंधरा कोट  एकतीस लाख अ याऐंशी हजार दोनशे) पे ा ३५.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४३,९०,०९९/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालये, डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ 
ाथिमक शाळांची व छता करणेकामाची मा  यिमक िश ण वभागामाफत     
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ई-िन वदा िस द क न पा  िन वदाधारकांची खाली नमुद केले माणे नेमणुक 
कर यात आली आहे. 

अ. . भागाचे नाव(जुने) नेम यात आले या 
एज सीचे नाव 

मा. थायी सिमती 
ठराव मांक व 

दनांक 

कामाचा मािसक 
दर/ खच र. . कामाची मुदत 

१ अ मे.बी.एस.ए.काप रेशन िल. ४२६४, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

२ ब मे.बी.एस.ए.काप रेशन िल. ४२६६, द.९/१०/२०१३ ४,४८,७१५/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

३ क मे.ड .एम.एंटर ायझेस ४२६७, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

४ ड 
मे.युिनक डे टा फोस 
िस यु रट  ा.िल. ४३७८, द.१७/१०/२०१३ ४,६४,२५९/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

 उपरो  नमुद केले माणे सदर ठेकेदारांची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपली 
आहे. उपरो  मा. थायी सिमती ठराव, करारनामा तसेच कामाचे आदेश यानुसार 
संबंधीतांना मा. आयु  तसेच मा. थायी सिमतीचे मंजूर ने पुढ ल १ वषाकर ता 
मुदतवाढ देता येईल अशी मा यता ा  आहे. यानुसार सदरचे ठेकेदारांचे कामास 
दनांक ०१/१२/२०१४ पासून पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, याकामी 
यांचेशी करारनामा करणेस व कमान वेतन दराम ये शासनाकडून होणा-या 

वाढ नुसार येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत वषयप  सादर केले 
होते. तथा प मा. थायी सिमती ठराव मांक ११५८४, द.२/६/२०१५ नुसार सदर 
ठेकेदारांना द.१/१२/२०१४ ते द.३१/८/२०१५ पयतची मुदतवाढ दे यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता दली आहे. मा.आयु  साहेबांनी 
द.२४/८/२०१५ चे तावा वये सदर कामाची न वन िन वदेची कायवाह  अंितम 
ट यात अस याने सदर ठेकेदारांना द.१/९/२०१५ ते द.३०/९/२०१५ पयत 
मुदतवाढ स मा यता दली असुन यानुसार सदर ठेकेदारांना १ म हना मुदतवाढ 
कामाचे आदेश दे यात असलेने याचे अवलोकन करणे.  

( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/६/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६४ 
मधील गुलाबनगर प रसरातील जु या व खराब झाले या जल:िन सारण  
निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.SANKALPA CONSTRUCTION िन.र. . 
२९,९९,८१४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे चौदा) पे ा 
३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,४१,५५२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
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बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/११/१५-१६ 
अ वये, . .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी. र ते 
वकसीत करणेकामी M/S. Nanekar and Associates (िन.र. .९३,३६,८९६/- 
(अ र  र. . या णव लाख छ ीस हजार आठशे शहा णव) पे ा ३५.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,७५,३७४/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून 

र ता खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर 

सेवावा ह या नाग रकां या सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना यांचेकड ल भूिमगत 

सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी महापािलकेमाफत दे यात येते. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत 

कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल 

करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर िन त 

केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत 

दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात 
येतो. स थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे 
सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अिधभार सरासर  र. .३०००/- ती मी. दरा माणे 
आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, शासक य/िनमशास कय 
सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या 
सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  
परवानगी दे यात येत आहेत. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व 
यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त 

वाहतूक साठ  मनपास रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची 
दु ती तातड ने करावी लागते. यासाठ  महापािलकेकडून भुिमगत सेवावा ह या 
टाकणा-या सं थकडून र ता दु तीचा चिलत दरानुसार येणारा खच आगाऊ 
व पात वसूल कर यात येतो. 
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महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत  भुिमगत केबल 

टाकणेसाठ  मा.आयु  यां याकड ल द.१०/०२/२०१५ च ेमा य तावानुसार व आदेश 
. थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती 

रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) या माणे 
सवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. द. 
१४/०९/२०१५ व द.१६/१०/२०१५ या प ां वये  म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  
महापािलका ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत भुिमगत केबल 
टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास वनाशु क परवानगी देणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस िल.व भारत संचार िनगम िल.यांचेकड ल मागणीः- 

तसेच, महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते दु तीच ेदर कमी क न पुणे 

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

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

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

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

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

सदर केबल दु तीसाठ  वनाशु क र ता खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत वनंती 
केलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील सव मु य व अतंगत 
र यांवर ल उप कर व ुत वा ह यां ारे महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी 
मया. यांचे माफत शहरातील नाग रकांना व ुत पुरवठा केला जातो. शहर 
स दय करण व अपघात टाळ या या ीने सदर उप कर व ुत वा ह या भुिमगत 
करणे आव यक आहे. महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत 
बहुतांश मु य र यांवर ल सदर उप कर व ुत वा ह या भुिमगत कर यात 
आले या असून उवर त ठकाणांचे कामकाज करणे बाक  आहे. तसेच, घरगुती 
वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या 
माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ   नैसिगक वायूचा वापर 

कर याचा क  शासनाने मह वाकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. याच माणे, 
शहर  भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. िसलडर 
ािमण भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ  क  

शासनाने िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा 
सुर ीत व व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने 
शहरातील नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या 
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नैसिगक वायूचे ( सी.एन.जी.) भुिमगत पाईपलाईन टाक याचे व पुरवठा कर याचे 
कामकाज महारा  नॅचरल गॅस िल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच शहरातील 
नाग रकांसाठ  आव यक असलेले दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व 
मण वनी तसेच इंटरनेटची सु वधा क  शासनाचा उप म असलेली भारत संचार 

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

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

नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने व यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 

आव यक अस याने, पुणे महानगरपािलके या वर ल माणे धोरणानुसार, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, महारा  नॅचरल गॅस 

िल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, िनमशास कय सं था यांना भूिमगत सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच े चिलत र ते खोदाई दु ती शु काम ये 

चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न घेता ) व महारा  रा य व ुत  
वतरण कंपनी मया. यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न 
र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा 
वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने होणे आव यक अस याने, सदर 

शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  

वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल माणे 

शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतच े धोरण िन त करणेसाठ  मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. पुणे महानगरपािलके या वर ल 

माणे धोरणानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  

शासन, महारा  नॅचरल गॅस िल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना भूिमगत 

सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच ेवेळोवेळ  वापरात असले या चिलत 
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र ते खोदाई दु ती शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न 

घेता ) व महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना र. . २३५०/- या दराने 

र ते खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर 

शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने 

होणे आव यक अस याने, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या 
सेवा वा ह या दु तीसाठ  वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या 
दु तीसाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण 

िन त करणेसाठ या तावास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  थाप य/अ/HO/18/30/15-16 अ वये, 

भाग .१९ वा हेकरवाड  येथील गु ारा प रसरातील मु य व अंतगत र ते 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी M/s.lonavla Construction िन.र. . 
९३,३४,७१५/- ( या णव लाख चौतीस हजार सातशे पंधरा फ ) पे ा ३४.९९% 

कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र कम  पये ६३,७१,९२३/- पयत  काम  

क न घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/11/ 

2015-2016 साठ  . .३९ म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलाम ये उ रेस 
े क गॅलर  बांधणेकामी मे.बालाजी क शन कमल आर मेघानी 

(िन.र. .८३,९७,७५१/- अ र  र. . यांऐंशी लाख स या णव हजार सातशे 
ए काव न फ ) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५१,१४,२३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं  ३/२६/२०१५-१६ चे क 

े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/२६ भाग  ४१ म ये भाग 
तरावर करकोळ देखभाल दू तीची कामे करणेकामी सन २०१४-१५ मे.सागर 
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पंड त ग हाणे यांना र. .६,९५,१६१/- (अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार 
एकशे एकस  फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) ४२.९९% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/१३/२०१५-१६ अ वये, . .२५ 
िचंचवड टेशन मशीद जवळ ल भाजी मंडईची सुधारणा करणेकामी M/S. G.K. 

Construction (िन.र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख) पे ा ३१.४० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३२,४१,३५०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत 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 करण े बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५४/२०१५-१६ 

अ वये, . .५० व ५१ म ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
बाळकृ ण पोरे (िन वदा र. .९,३२,९२४/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
नऊशे चो वस) पे ा ३५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १९/०१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
 वषय .१४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2015/2016 मधील अ.  21 अ वये 

अ े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप- वभागाम ये आव यक या चौकाम ये 

हायमा ट दवे उभारणे व नुतनीकरण करणे (१५/१६) कामी मे. वमलाई इले कल 

कॉप रेशन, ( िन.र. . 2,74,865/- अ र  र. . दोन लाख चौ-याह र हजार आठशे 
पास  फ ) पे ा 29.80 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 ( दनांक १९/०१/२०१६ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माण)े 
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वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . T.NO./5/4/2015-16 अ वये  भाग 
.१४ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर 

िन.र. .१५,९५,३२२/- (अ र  र. .पंधरा लाख पं या णव हजार तीनशे बावीस) 
पे ा ३३.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ११,०६,७३१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/41/2015-16 अ वये  भाग .८ 

म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर 
िन.र. .१५,१९,६०७/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार सहाशे सात) पे ा 
३५.१०%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  १०,३५,५३६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१७) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे वचगेअस आ ण 
पेअस सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना . 16/7/2015-16 अ वये, ऑनलाईन 

िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. सुरज 

वचगेअर यांचे दरप कातील बाब . 1,4,7,8 या सा ह याचे दर र.  17,59,700/-, 

मे. पायोिनयर से स यांचे बाब . 5,6,10 या सा ह याचे दर र. . 8,23,000/- , मे. 
श  फ सस यांचे बाब . 2 चे दर र. . 2,31,000/- व मे. धूपर दस यांचे बाब 
. 3 या सा ह याचे दर र. . 9,30,000/-असे एकूण र. . 37,43,700/- चे दर 
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) 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 
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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. 

वषय .१९) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे लॅ प सा ह य 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना .16/4/2015-16 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसएटस 

यांचे दरप कातील बाब .1,4,6,7,8,9,11,14,15 या सा ह याचे दर र.  

14,08,677=50, मे. धूपर दस यांचे बाब . 12 या सा ह याचे दर र. . 42,900/-  

मे. कौ तुभ इले क स यांचे बाब .3,5,10,17 चे दर र. .12,86,300/- व मे. 
पायोिनयर से स यांचे बाब .13 या सा ह याचे दर र. .3,900/-असे एकूण र. . 
27,41,777=50 चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/५१/०१/२०१४-१५   

मधील, सीएमई दापोड  न वन मेन गेटसाठ  बोलाड बस वणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.मे. टे  नो ँ टस िस यु रट  िस ट म ा.िल. (िन.र. .  २३,२१,४४३ /-) 
 पे ा ४.९०% जा त  या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .  २४३५१९४/- 

पयत काम क न घेणेसाठ  कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२१) सन २०१६-२०१७ या सरकार  वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र 
बाबींची फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे िन त कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) शु वार द.१५ जानेवार  ते १८ जानेवार  २०१६ या कालावधीत एच.ए.मैदान पंपर  
येथे होणा-या ८९ या अ खल भारतीय मराठ  सा ह य स मेलना यावेळ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने करावाया या कायवाह बाबत मा. आयु  यांनी मा हती व 
जनसंपक वभागाला स व तर आदेश दले होते. त ुसार महानगरपािलके या 
वकासकामांची िचञ फत दाख वण,े स मेलन थळ  मनपा या २ टॉलची यव था, 
पंपर  िचंचवड शहर दशनासाठ  बसची यव था करणे, भोजन, चहापान व ना ा, 
महापािलके या मा हतीची पु तका छपाई करणे इ.साठ  र. .२,१५,०००/- (अ र  
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र. . दोन लाख पंधरा हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. उपरो  माणे 
सा ह य स मेलन काय मासाठ  थेट प दतीने करावया या खचास काय र 
मा यता घेणेकामी वचार करणे. 

वषय .२३) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/46/2015-16 अ वये 
भाग .14 भ  श  मधील से. . 25 ते 26 येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली कं शन (िन वदा र. .6,30,253/- 
(अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे ेप न फ ) पे ा 38.00% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .410295/- पयत काम क न घेणे तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२४) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/30/2015-16 अ वये 
अ भागांतगत  ज. .अ/७ मध े द वाड  प रसराम ये  पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन वदा र. . 6,58,321/-

(अ र  र. .सहा लाख अ ठावन हजार तीनशे एकवीस फ ) पे ा 26.30% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .5,09,442/- पयत काम क न घेणे तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२५) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/26/2015-16 
अ वये अ भागांतगत आकुड  गावठाण, िचंचवड टेशन  प रसराम ये  पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन वदा 
र. .6,57,807/- (अ र  र. .सहा लाख स ाव न हजार आठशे सात फ ) पे ा 
26.30% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .5,09,044/- पयत काम 
क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२६) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/20/2015-16 अ वये 
भाग .14 म ये खड मु म बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी कं शन (िन वदा र. .784313/- (अ र  र. .सात लाख 
चौ-याऐंशी हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 23.02% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दरारे र. .633952/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा 
/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२७) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/6/2015-16 अ वये 
भाग . १७ म ये खड मु म, बी.बी.एम व हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी कं शन (िन वदा र. .784237/- (अ र  र. .सात लाख 
चौ-याऐंशी हजार दोनशे स ावीस फ ) पे ा 23.02% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरारे र. .633891/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/3/2015-16 अ वये 
भाग .15 म ये खड मु म बी.बी.एम.व हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी कं शन (िन वदा र. .7,84,313/- (अ र  र. .सात लाख 
चौ-याऐंशी हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 23.02% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दरारे र. .6,33,952/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेततील ि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 म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२९)  नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/२७/२०१५-१६ मधील 
अ. .०२ अ वये, शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील 
क पाम ये बांधकाम पुण झालेले परंतू ताबा न दे यात आले या इमारतींम ये 

समाजकंटकांमाफत तोडफोड कर यात आले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व 
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जलःिन सारण वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.े ीकृपा ए टर ायजेस 
(िन.र. .४२,०१,६२८/- अ र  र कम .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
अ ठावीस) पे ा १०.८०% जा त (०.५% कमी सुधा रत) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४३,८९,६५१/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ अ वये, फ े ीय 
कायालया या प रसरात औ णक धु रकरण कर यासाठ  हॅन फॉग मिशन ठेवून 
कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (दोन) र ा टे पो 
वाहने चालकासह भा याने घेणेकामी मे.अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सह. 
सं था मया. िन वदा र. . ३,९४,३५०/- (अ र  र. .तीन लाख चौ-या णव हजार 
ितनशे प नास फ ) ित दन दोन र ा टे पो भाडे र. .१,०८३/- या माणे 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-२०१६ मधील अ. .२१ 
अ वये, . .६ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .३३९६३०/- 
(अ र  र. .तीन लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे तीस) पे ा ३३.४२% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-२०१६ मधील अ. .१५ 
अ वये, . .६४ मधील बोपखेल येथील दघी र यावर ल द यांचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१,०५,९१८/- (अ र  
र. .एक लाख पाच हजार नऊशे अठरा) पे ा ४१.०१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .०८ 
अ वये, वॉड .६२ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने 
नुतनीकरण करणेकामी मे.पी ह आरएस इले कल ए ड इं जिनअस 
(िन.र. .१,११,३००/- (अ र  र. .एक लाख अकरा हजार ितनशे) पे ा ४७.७७% 
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. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ 
अ वये, संत तुकारामनगर े ागृहातील व ुतीकरणाची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.गजल मी इले क स ए ड एंटर ायजेस (िन.र. .४,६४,१५८/- 
(अ र  र. .चार लाख चौस  हजार एकशे अ ठाव न) पे ा २५.१०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१९ 
अ वये, कै.आ णासाहेब मगर टे डयम येथील व ुत वषयक आव यक तातड ची 
कामे करणेकामी मे. व प इले कल ऍ ड इं जिनअर (िन.र. .९,००,०८१/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ए याऐंशी) पे ा २५.९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .११ 
अ वये, िचखली तळवडे उप वभागातील शाळा डांगणावर काश यव था 
करणेकामी मे.हसन इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. .३,१६,०६६/- (अ र  
र. .तीन लाख सोळा हजार सहास ) पे ा ३९.१९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .१९ 
अ वये, वॉड .५९ येथील मधुबन सोसायट  येथील द यांचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१०,२६,४८६/- (अ र  र. .दहा लाख 
स वीस हजार चारशे शहाऐंशी) पे ा ४२.०१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .२४ 
अ वये, कासारवाड  उप वभागात वकास कामात व र याम ये अडथळा ठरणारे 
पोल व तारा हल वणेकामी मे.पी ह आरएस इले कल ए ड इं जिनअ रंग 
(िन.र. .२,७३,९९२/- (अ र  र. .दोन लाख याह र हजार नऊशे या णव) पे ा 
३३.७७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२०१५-१६ मधील 
अ. .७८ अ वये, भाग .२६ म ये व छतागृहांची करकोळ दु ती  व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव 

(िन.र. .११,२०,४४८/- अ र  र कम .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अ ठेचाळ स) पे ा २२.५५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,११,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
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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 दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 
अ. .१४ अ वये, भाग .१५ द वाड  आकुड  अंतगत र यांचे चरांचे डांबर करण 
करणेकामी M/s.Shreeganesh Construction (िन.र. .२२,४०,९२३/- अ र  र कम 
.बावीस लाख चाळ स हजार नऊशे तेवीस) पे ा ३१.०८% कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .१६,२१,६६६/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१५-१६ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग .१७ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर 

(िन.र. .१५,९५,३२१/- अ र  र कम .पंधरा लाख पं या णव हजार ितनशे 
एकवीस) पे ा ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,८७,१३१/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .६७ अ वये, 
भाग .५ आकुड  िचखली र यातील उंबर बांधा ना यावर ल CD वक ते  STD 

पंपींग टेशन पयतचा र ता वेटिम स जीएस बीबीबी एम प तीने वकिसत 
करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .२२,४०,८९६/- अ र  र कम 
.बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव) पे ा ३८.४०% कमी या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,४९,४१२/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .०४ कृ णानगर पुणानगर मधील भागातील र ते वकसीत करणेकामी 

मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५६०/- अ र  र कम .चौदा लाख पाचशे 
साठ) पे ा ४५.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०८,६७६/- 
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 कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .४२ अ वये, 
भाग .९ मधील मनपा इमारतींची थाप य वषयक आधुिनक करणाची कामे 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५५४/- अ र  र कम .चौदा 
लाख पाचशे चोप न) पे ा ४५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,९४,२६१/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .४ पुणानगर येथील र यांचे ंद करण खड मु माने क न ाऊट ंग 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- अ र  र कम .सात 
लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ४५.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,०४,३३८/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७/२०१५-१६ अ वये, भाग .५ 
कुदळवाड -जाधववाड  मधील बो हाई मळा ते बो हाई मं दर र ता  करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५५९/- अ र  र कम .चौदा लाख पाचशे 
एकोणसाठ) पे ा ४५.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,०८,६७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
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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 दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४५/२०१५-१६ अ वये, भाग .१ 
तळवडे- पीनगर, बाटेव ती, गणेशनगर भागातील व वेणीकरण ते तळवडे र ता 
उवर त भागात इंटरलॉ कंग लॉक बस वणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी 
(िन.र. .२२,४०,४७८/- अ र  र कम .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे 
अ याह र) पे ा ४८.६७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,०७,५३९/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१८/२०१४-१५ अ वये, भाग 
.२३ केशवनगर व भाग .२४ आकुड  या भागातील र ते व चौकांम ये 

पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,१०,०१०/- अ र  र कम .नऊ लाख दहा हजार 
दहा) पे ा ३९.३८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७९,२३०/- 
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 कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  वा/ था/HO/28/12/13-14 ब भागात 
 व वध ठकाणी र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे. झम एंटर ायजेस िन.र. . ८,४०,२२८/- (अ र  आठ लाख 
चाळ स हजार दोनशे अ ठावीस फ  ) पे ा ३६.३७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,६१,३६९/- 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 .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२८/२०१४-२०१५ अ वये भाग . 
११ यमुनानगर व भाग . १२ मधुकर पवळे हाय कुल या भागातील र ते व 
चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एम.क शन िन.र. .९,८०,३७३/- (अ र  नऊ लाख ऐंशी 
हजार ितनशे याह र फ  ) पे ा ३९.४१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,२३,७०८/- 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 .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/३२/२०१४-२०१५ अ वये भाग . 
५ कुदळवाड -जाधववाड  व भाग .६ मोशी या भागातील र ते व चौकांम ये 
पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन िन.र. .९,१०,२९१/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार दोनशे 
ए या णव फ ) पे ा ४०.३६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,७०,०४२/- 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 .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . वा/ था/HO/28/9/13-14 अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा ह तील ब भागात . .२२ म ये वाहतूक सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे. झम एंटर ायजेस िन.र. . ८,४०,२४०/- (अ र  
आठ लाख चाळ स हजार दोनशे चाळ स फ  ) पे ा ३७.३५%  कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,५२,७३१/- 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 केला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/६/२०१४-१५ अ वये भाग .६१ 
हु.भगतिसंग व ालय व भाग .६२ फुगेवाड  या भागातील र ते व चौकांम ये 
पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन िन.र. . ९,१०,१८३/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार एकशे 
याऐंशी फ ) पे ा ४०.२२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
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५,७१,३१३/- 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 
केला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . वा/ था/HO/28/10/13-14 अ वये ड 
भागात सांगवी प रसरातील र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक 

कामे करणेकामी मे. काश कॉ टर िन.र. . ८,३९,३५९/- (अ र  आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार ितनशे एकोणसाठ फ ) पे ा २९.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. . ६,१९,५७३/- 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 केला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/१६/२०१४-१५ अ वये भाग 
.६३ कासारवाड  व भाग .६४ दापोड -बोपखेल या भागातील र ते व 

चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एम.क शन िन.र. . ९,१०,१८३/- (अ र  नऊ लाख दहा 
हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ३८.३७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. . ५,८८,९९३/- 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 .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . वा/ था/HO/28/29/13-14 अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा ह तील व भागात . . ४२ म ये वाहतूक सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम. क शन िन.र. . ८,३९,१४०/- (अ र  
आठ लाख एकोणचाळ स हजार एकशे चाळ स फ ) पे ा ३४.३३% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ५,७८,६१६/- 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 .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१०/२०१४-१५ अ वये भाग . ७ 
च-होली व भाग .८ व ानगर या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम. 
क शन िन.र. .११,१८,९५७/- (अ र  र. . अकरा लाख अठरा हजार नऊशे 
स ाव ण फ ) पे ा ३८.४६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
७,२३,०३६/- 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 करण.े 

वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०/२०१४-१५ अ वये भाग . 
३३ गवळ नगर व भाग . ३४ ग हाणेव ती या भागातील र ते व चौकांम ये 
पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार 
एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४०.३६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. . ५,६९,९७५/- 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 याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१२/२०१४-१५ अ वये भाग .४३ 
जजामाता हॉ पटल व भाग .४४ अशोक िथएटर या भागातील र ते व 
चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एम.क शन िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  र. . नऊ लाख 
दहा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ३९.५७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. . ५,७७,५२५/- 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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/३०/२०१४-१५ अ वये भाग .४५ 
पंपर  वाघेरे व भाग .४६ वजयनगर या भागातील र ते व चौकांम ये  
पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार 
एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४०.३३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. . ५,७०,२६२/- 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 करण.े 

वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/28/4/13-14 अ वये ड 
भाग काय े ातील उ डाणपुल व अंडरपास व पुलाची वाहतूक सुधारणा कामे 

करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस 
िन.र. .१४,००,३०२/- (अ र  र. . चौदा लाख ितनशे दोन फ ) पे ा ३६.३७% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३५,५६३/- 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 .६३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील माहे नो हबर २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक 
गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/२/२०१६ द.११.०१.२०१६ 
अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .६४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१४.१२.२०१५ ते द.२०.१२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/३/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

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

वभागातील द.२१.१२.२०१५ ते द.२७.१२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/४/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .६६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२८.१२.२०१५ ते द.०३.०१.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/५/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदयक य वभागांतगत तावात नमुद 
केले माणे सव पदे ६ म हने या कालावधीसाठ  तावात नमुद केले या 
मानधनावर वह त प दतीनुसार भरणेस व सदरचे सहा म हनेचे कालावधीत व 
भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे दर सोमवार  Walk in Interview 
प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस व यांना दयावयाचे मानधनाचे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.                

वषय .६८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .२३ अ वये, कँ प कवळे झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल व 
दु तीची कामे वषयक देखभाल करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा 
३७.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,८१,७३२/- 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 .६९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .३५ अ वये, भाग .२६ येथील मोहननगर झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणे.कामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव 
(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,५३,४१४/- 
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 .७०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .०९ अ वये भाग .५३ मधील हातोबानगर झोपडप ट त थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे कऱणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र.  
९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा 
२७.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,७६,६५०/- 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 .७१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .७१ अ वये, भाग .८ व ानगर प रसरातील मनपा इमारतीस देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३६.६६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,९१,१६२/- पयत काम क न 
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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. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .१४ अ वये, भाग .४२ िभमनगर-सँिनटर  चाळ झोपडप टयाम ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.हष 

ए टर ायजेस (िन.र.  ९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
दहा फ ) पे ा ३६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .५,९७,३१८/- 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 .७३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .७५ अ वये, भाग .४२ बौ दनगर झोपडप टयाम ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.हष ए टर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
पे ा ३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,८७,९८८/- 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. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .६ अ वये, भाग .४५ मधील संजयगांधीनगर झोपडप टयामधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.हष ए टर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
पे ा २९.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,५४,३४७/- 
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 .७५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .५४ अ वये, भाग .४३ मधील कैलासनगर झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.हष ए टर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
पे ा २९.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,५४,३४७/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .७६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .४ अ वये भाग .२१ मधील वजयनगर झोपडप ट त शौचालयाची दु ती 
करणेकामी मे. ीयश कं शन (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )पे ा २७ %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .६,८१,३२०/- 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 .७७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .७२ अ वये, महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील एफ,आय़,जी,एच,जे कल टर 
म ये देखभाल दु ती करणेकामी मे. ीयश कं शन (िन.र. .९,३३,३१०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,५६,०७४/- 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 .७८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .१२ अ वये भाग .५३ मधील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट त 
इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक बस वणे. कामी मे. ीयश कं शन (िन.र.  
९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा २१ % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,३७,३१९/- 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 .७९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .७६ अ वये भाग .६२ मधील संजयनगर व रितलाल भगवानदास 
झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणे. कामी 
मे. ीगणेश कं शन (िन.र.  ९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे दहा फ )पे ा २१ %कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा मजंुर दराने 
र. .७,३७,३१५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

 
वषय .८०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .६७ अ वये गणेशनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा २७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,८१,३१६/- पयत काम क न 
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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 .८१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .६५ अ वये, भाग .६३ मधील झोपडप ट तील थाप य वषय़क कामांची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३३,३१०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ )पे ा २७ %कमी 
या ठेकेदाराकडूनिन वदा मजंुर दराने र. .६,८१,३१६/- 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 .८२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .३२ अ वये, भाग .१० मधील अंजठानगर झोपडप ट म ये मिधल अंतगत 
र ते ॉ ट करणे व थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ी कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .५,८०,०५५/- 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 .८३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .१० मधील दुगानगर झोपडप ट म ये मिधल अंतगत 
र ते ॉ ट करणे व थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ी कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .५,८०,०५५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .३३ अ वये, भाग .४३ मधील इं दरानगर झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र.  
९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,७२,०८०/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/ HO/ १४/०१/२०१५-१६ 

मधील, शहर झोपडपटट  पुनवसन अंतगत वठठलनगर येथील क पाम ये 



 27

थाप य वषयक दु तीची  कामे करणेकामी मे. हष ए टर ायजस  (िन.र. . 
२३,३४,२०७/-)  पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .  
२०८३२८०/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८६) मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुणे, येथील पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नावे असले या चबर नं.५२ या, सी ब डंगच े सन    
२०१५-२०१६ या वषाचा ब ड ंगचा देखभाल खच र. .१०,०००/- अदा 
करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.फ भाग सिमती अ य ा यांच ेवापरातील 
वाहन . एम. एच.१४ सी. एल. १३४५ कर ता नवीन टायर खरेद कामी कायकार  
अिभयंता कायशाळा यांचे कड ल अिभ ायानुसार आदेश .फ ेका/१/का व 
/९५६/२०१५, द.३०/११/२०१५ अ वये मा यता देवून मे. महारा  ेडस यांना र.  
१८,८००/- र.  अठरा हजार आठशे फ  आगाऊ अदा करणेत आले होते. तुत 
र कमेचे बल .८०५०१ दनांक २९/१२/२०१५ र. .१८,८००/- संबंधीत 
वाहनचालक यांनी या कायालयाकडे सादर केले आहे. मे महारा  ेडस यांचेकडून 
ीजटोन कंपनीचे ५ टयुबलेस टायर खरेद कामी झाले या र.  १८,८००/- चे 

खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १/६१/२०१५-१६ वॉड . ४९ ी.साई 
मं दर थेरगाव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. ANANT BALKRISHNA BAHIRAT 
िन.र. . १३,८४,४३८/- ( अ र  र. .तेरा लाख चौ-याऐंशी हजार चारशे अडोतीस 
फ  ा) पे ा ३८.७६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,९०,२२१/- 
पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८९)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/४०-२०१५-१६ 
अ वये भाग .५४ वशालनगर पंपळे िनलख येथील मु य र यांवर ल 
ड हायडर व गितरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणे (सन २०१५-१६ 
कर ता) मे. िश पा क शन िन.र.  ८,४०,१९०/- (अ र  र.  आठ लाख 
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चाळ स हजार एकशे न वद फ ) पे ा -३९.१०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र.  ५,११,६७६/- 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 क न आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९०)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/७६-२०१४-१५ 
अ वये भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल 
ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे. मे. ट ड 

जे इ ा चर, िन.र.  ९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस  फ ) पे ा -४९.०५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
४,६३,८३०/- 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 क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९१)  पंपर  –िचंचवड मनपा चे पाणीपुरवठा वभागात कायरत कायकार  अिभयंता ी 
बरशे ट  जयंत मधुकर  यांचेकड ल स या वापरातील वाहन जुने झा यामुळे वारंवार 
नादु त होत अस याने वभागातील कामकाजात अडचण िनमाण होते, याबाबत 
सदर अिधकार  यांनी नवीन वाहन िमळणे कामी वनंती केले व न कायशाळा 
वभागाचा अिभ ाय ा  क न   Tata Zest XT Qit 90PS (BSIV) खरेद  करणेस 
मा यता देणेत आलेली आहे. सदर वाहनाची एकूण कंमत ६,०९,१९७/- ( थािनक 
कर वेगळे ) मे.टाटा मोटस िल.मंुबई यांना अदा करणेकामी व इतर थािनक 
कराची र कम अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वृ ािधकरणा या वतीने 23 वे फुले-फळे भा या - 
बागा वृ ारोपण पधा व दशन द.25/2/2016 ते द.27/2/2016 या कालावधीत 
शाहूनगर ाउंड िचंचवड येथ ेआयो जत करणेचे ठरले आहे. सदर पधा वेगवेगळया 
गटात होणार असून यात वजे या पधकांनी व वध कारची ब से ॉ फज 
लागणार आहे. सदर पधा व दशनातील वजेते पधकांना व वध कारची ब से 
व ॉ फज देणे आव यक असलेने सदर पधा व दशनासाठ  व वध कारची 
छपाई,जाह रात, ॉ फज, रोख ब से या कामी र. .8,83,000/- आव यक आहेत. 

तावात नमूद (प रिश  अ व ब माणे) सदर या खचापैक  तावात नमुद 
प रिश  क म ये नमूद माणे र.र. .4,47,000/- रोखीने आव यक आहे.व ॉ फज 
खरेद  करणे, ले स बोड तयार करणे इ याद  खच र. .4,36,000/- कोटेशन ारे 
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करावा लागेल.  तर  सदर पधा व दशनकामी आव यक खच र. .8,83,000/- 

अथवा य   येणा-या खचास व यापैक  ब से छपाईचा खच कोटेशन ारे 
करणेस तसेच रोखीने करावयाचा खच र. .4,47,000/- आगाउ र कम हणून 

ी.गायकवाड पी.एम.(उदयान अिध क,वृ ) यांचे नांवे अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.        

वषय .९३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-४५/२०१५-१६            
अ वये, भाग .४६ वजयनगर व इतर  येथील थाप य वषयक करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणे मे. आर.एम.ए टर ायजेस,             
िन.र.  ८,४०,००७/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार सात फ )  पे ा         
– ४२.४५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ४,८३,४२४/- 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 क न घेणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .९४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/२८-२०१५  

                      मधील अ. . १६ अ वये, भाग . ५४ वशालनगर पंपळे िनलख येथील                        

थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे. (सन २०१५-१६ 

कर ता) मे.िश पा क शन िन.र. .८,४०,३२०/- (अ र  र. . आठ लाख 
चाळ स हजार तीनशे वीस फ ) पे ा -३९.७०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ५,०६,७१३/- 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 क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .९५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील 
अ. .३ अ वये, भाग .४६ वजयनगर येथील थाप य वषयक करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. आर. एम. ए टर ायजेस 
(िन.र. .८,४०,००७/- अ र  र कम .आठ लाख चाळ स हजार सात) पे ा 
४१.०३%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,९५,३५२/- 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 कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .९६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील 
अ. .२३ अ वये, भाग .४५ पंपर  वाघेरे प रसरातील टॉम वॉटर चबस व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर. एम. ए टर ायजेस 
(िन.र. .७,२८,१५०/- अ र  र कम .सात लाख अ ठावीस हजार एकशे प नास) 
पे ा ४२.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,२०,६५२/- 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 कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

                                                                                                            
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०३/२०१६  
दनांक - १५/०१/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( मांक-कर/मु य/५/का व/१५/२०१६ दनांक ११/१/२०१६ चे लगत) 
(सन 2016 -  2017 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत) 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- ते 
12000/- 

13% 14% 15% 18% 

र कम पये 12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 18% 21% 

र कम पये 30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 26% 28% 

1ब 

साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 चे 
चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 

क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 
2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 6% 6% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 6% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 3% 4% 

5 

वशेष साफसफाईकर 

( फ  मॉ स,लॉ जंग बो डग,मंगल 
कायालय,सभागृह, णालय,हॉटे स,कॅ ट
स,रे टॉरंट या व पा या िमळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 5% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
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अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2015-2016 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

7 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   
अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा 
 जा त  बैठक  यव था 
(िस स) असणा-या िथएटरला 

ती दवस .250/- ती दवस .500/- 

ब) मराठ  िसनेमा            करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर   ती दवस .350/- ती दवस .500/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

3. सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

4. तमाशा                      ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे (िथयटरमधील कंवा 
िथयटर यित र  येक 
योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

6. वर ल खेर ज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .200/- 

 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर 
+ अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2015-2016 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

1 

माजी सैिनक व वातं य सैिनक 
कंवा यांचेप ी यांचे वत: 
रहात असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 
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ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 
अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2015-2016 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

2 
फ  म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ  एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% र कम 
सूट 

3 

40% कंवा यापे ा जा त अपंग व  

असणा-या अंध, अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या नावावर असणा-या िमळकतीस 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% र कम 
सूट 

4 
संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-यां 
कर ता सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.    वतं  न द 
असले या िनवासी 
वापरा या  
िमळकतीस- 10% 

र कम सूट 

2.    बगरिनवासी / 
िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस -5% 

र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 

1.    वतं  न द 
असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 
10% र कम सूट 

2.    बगरिनवासी / 
िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस -5% र कम 
सूट 

5 

ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम िमळकती  

ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 2500 

चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 3Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 4Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 5Star Rating- 10%  
 र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 3Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 4Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 5Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 

व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत अंितम 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणी तील देय 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
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भोगवटाप क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate  ा  झाले या िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

सामा यकर र कमे या 

 1Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 2Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 3Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 4Star Rating- 12% 

र कम सूट 

   5Star Rating- 15% 

र कम सूट 

सामा यकर र कमे या 

 1Star Rating -  05% 

र कम सूट 

 2 Star Rating -  08% 

र कम सूट 

 3Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 4Star Rating- 12% 

र कम सूट 

 5Star Rating- 15% 

र कम सूट 

 

 योजना सन 2015-2016 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

6 

सामा यकर सवलत योजनेचा 
लाभ घेणेकामी दो ह  सहामाह ची 
थकबाक सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी आगाऊ 
भरणेची मुदत ( बल िमळो 
अथवा न िमळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 

 

क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2015-2016 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ   

करयो य मू यावर 5% करयो य मू यावर 5% 

2 
थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ  

ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा               ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 
4 शासक य सेवा शु क       ित बीलास 10/- पये ित बीलास 10/- पये 

 


