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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/३८५/२०१६ 
दनांक – १०/०६/२०१६ 

 
ित, 

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

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १४/०६/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

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

१४/०६/२०१६ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू 

                                                                                                   
     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 – २२८ 
 

दनांक - १४/०६/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१४/०६/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 दनांक ७/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२७) चा 

   सभावृतांत कायम करण.े  
 

वषय .१)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
०९ अ वये भाग .२६ काळभोरनगर मधील जयम हार आकुड  झोपडप ट  

मधील जूने १० िस सचे संडास लॉक पाडून न वन २६ िस सचे सूलभ शौचालय 

बांधण.े मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र.   ३२,६७,५०६/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार पाचशे सहा फ ) पे ा १७.११% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२७,०८,४३६/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े       

  ( द.१४/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .40 अ वये 

मनपाचे स.े१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे 
चालन, देखभाल व दु ती करण ेया कामासाठ   मे.ए सेल इले क स िन वदा 
र कम .59,99,521/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार पाचशे 
एकवीस फ ) पे ा 1.80% जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .61,07,512/- 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 
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  

मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 
  ( द.१४/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .01/2016-17 कर ता           
मनपाचे उदयानाम ये व वध वषयावर ल माह ती दशक बोड बस व याकामी 
मे.ओम इं टर ायजेस कोटेशन नोट स र. .1,94,276/- (अ र  र. .एक लाख    
चौ-या णव हजार दोनशे शहा र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (-2 % ने कमी) 
कोटेशन वीकृत क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

( द.१४/०६/२०१६ या सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर   
कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर  देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क शासना या शहर  वकास मं ालय (MoUD) व 
जागितक बँके या सहा याने JnNURM व SUTP योजनांतगत शहरातील 
सावजिनक वाहतूक यव था सुधारणेसाठ  बीआरट एस क प राब वत आहे. सदर 

क पांतगत प ह या ट याम ये ४५.०० क.मी. लांबीचे ४ र ते बीआरट एस बस 
सेवेसाठ  वकसीत करणेची कामे हाती घेतली असुन यापैक  सांगवी - कवळे व 
नािशक फाटा – वाकड या दोन र यावर बीआरट  बस सेवा अनु मे ५ स टबर 
२०१५ व २८ नो हबर २०१५ पासून सु  केलेली आहे. सदर मागावर ल बीआरट  
बस सेवेचे “RAINBOW BRTS” असे ँड ंग केलेले असुन यास वाशांचा चांगला 
ितसाद िमळत अस यामुळे “RAINBOW BRTS” देशभरात िस  होत आहे.  

शहरातील सावजिनक वाहतूक यव था स म करणेसाठ  METRO, MONORAIL, 

LIGHT RAIL (LRT), BRTS आ द पयायापक  सवात व त, लवकर 
अंमलबजावणी होणारा व वाशांना जा तीत जा त भागाम ये सेवा पुर वणारा 
बीआरट एस हा पयाय आहे. बीआरट एस बाबत जागितक तरावर नवीन तं ान, 

तां क बाबी, चांगले अनुभव, वाशां या सु वधा, यामधील अ याधुिनक बाबी 
यासंबधी क  शासन, रा य शासन, थािनक वरा य सं थामधील अिधकार , 

पदािधकार  यांना आंतररा ीय तरावर ल त ांचे मागदशन व अनुभव िमळणेसाठ  
दर २ वषानी Asia BRTS Conference  ३ दवसांकर ता जागितक बँक व MoUD,  

क  शासन यांचे सहकायाने आयो जत करणेत येते. प ह या दो ह   Asia BRTS 

Conference  अहमदाबाद येथे CEPT University अहमदाबाद व Ahmedabad 

Municipal Corporation यांनी नो हबर/ डसबर २०१२ व २०१४ म ये आयो जत 
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केले या आहेत. यापैक  प ह या २०१२ या प रषदेस १५ देशामधुन २५० 
ितिनधी व दुस-या २०१२ या प रषदेस २५ देशातील २०० पे ा अिधक 
ितिनधींचा भरघोस ितसाद  िमळालेला आहे. स या देशातील अनेक शहरात 

सावजिनक वाहतूक सुधारणेसाठ  बीआरट एस क प राब वणेत येत आहे. पुणे व 
पंपर  िचंचवड शहरातील वाहतूक सुधारणेसाठ  ७० – ८० क.मी. चे र ते बीआरट  
बस सेवेसाठ  वकसीत करणेत येत आहेत. पुणे व पंपर  िचंचवड शहराम ये ३ 
दवसांची आंतररा ीय प रषद (3rd Asia BRTS Conference) आयो जत करणेसाठ  
येणारा खच पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व रा य शासनामाफत करावा 
लागणार आहे. पंपर  िचंचवड मनपान ेबीआरट  क पातील नािशक फाटा जं शन 
व ए पायर इ टेट येथील उ डाणपूलाक रता जागितक बँकेचे कज पाने अथसहा य 
घेतलेले आहे. यामुळे SUTP क पांतगत पंपर  िचंचवड मनपास जागितक 
बँकेकडून GEF Grant देणेत येतो. सदर GEF Grant मधुन मनपा या ह याचा 
खच करणेस जागितक बँके या पूव मा यतेने श य होणार आहे. सदर आंतररा ीय 
प रषदेमुळे पुणे व पंपर  िचंचवड शहरातील ‘रेनबो बीआरट एस’ ला जागितक 
पातळ वर ल अनेक त ांचे मागदशन लाभेल व याअ वये ‘RAINBOW BRTS’ ची 
िस द  ह  आंतररा ीय पातळ वर जाईल. यास अनुस न या प रषदे या पुणे 

मनपा व पंपर  िचंचवड मनपा यांनी संयु पणे रा य शासना या मागदशनाखाली 
आयोजन करणेस व यासाठ  होणा-या संभा य खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 
अ. .३४ अ वये भाग .४२ मधील भाटनगर पुनवसन क पाअंतगत थाप य 
वषयक कामांची दु ती कऱण.े कामी मे.मयुर मा ती मंगळवेडेकर (िन.र.   

९,३३,३१५/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा 
२३.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,०९,४१३/- 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 
करण.े    

वषय .७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. .१६ अ वय े 

सन २०१५-१६ साठ  सांगवी भाग .५९  मधील मधुबन प रसरातील जु या 
सी.आय. लाईन बदलून नवीन ड .आय. पाईपलाईन ( वतरणनिलका) टाकणेसाठ   

मे. जय इं जिनयस यांची, िन वदा र कम .९,८०,२९२/- (अ र - नऊ लाख ऐंशी  
हजार दोनशे या नव  फ ) पे ा १७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ८,४८,१४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल 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 राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .८)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. .१२ अ वय े 

सन २०१५-१६ साठ  भाग .६२ दापोड  मधील जु या सी आय लाईन बदलून 
नवीन ड .  आय.  पाईप लाईन टाकण.ेया कामासाठ   मे. जय इं जिनयस यांची 
(िन वदा र कम .- ९,८०,३०१/- अ र - नऊ लाख ऐंशी  हजार तीनशे एक  फ ) 
पे ा १७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ८,४८,१५६/-
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 करण.े  

वषय .९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२३ 
अ वय े क भागातील नवी सांगवी व जुनी सांगवी भागातील जलवा ह यावर ल 
नादु त झालेले हॉ व बदलणे व वतरण यव थेची देखभाल व दु ती करण.े 
या कामासाठ   मे.बालाजी  इं जिनयस यांची, िन वदा र कम .- १४,००,४८०/- 
(अ र - चौदा लाख चारश ेऐंशी फ ) पे ा ३७.८६% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दरान ेर. . ९,१३,७७१/- 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 करण.े   

वषय .१०)  महारा  शासनाचे अवर सिचव, नगर वकास वभाग, यांचे प    मांक एमआर ह सी 
/३३१६/ . .४४/न व-७ द. १२/१/२०१६ प ा वये पुण–े लोणावळा दर यान ३ र  
व ४ थी उपनगर य रे व े लाईन, रे वे मं ालय व महारा  शासन यां या 
५०%:५०% सहभागाने सु  कर यास म य रे वेने मा यता दली अस याचे मुंबई 
रे वे वकास कॉप रेशन िल. यांनी महारा  शासनास कळ वले आहे. या 
क पासाठ  जिमन अिध हन (LA) सोडून सुमारे र. .२३०६ कोट  खच 

(Feasibility Report) माणे येणार आहे. यानुसार  ित कमी खच सुमारे ३३ 
कोट  पये इतका येतो. सदर क पासाठ  मुंबई नागर  प रवहन क पा या 
(MUTP) धत वर रा य शासनाकडून ५०%आिथक  सहभाग अपे लेला आहे. या 
संबंधी अवर सिचव, नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांनी या माणे मुंबई 
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नागर  प रवहन क पाम ये (MUTP) रा य शासना या वतीने दयावयाची 
५०%र कम मुंबई महानगर देश वकास ािधकरण (MMRDA) माफत दली 
जाते या माणे पुणे – लोणावळा दर यान या वषयां कत क पासाठ  (PUTP) 
रा य शासनाकडुन अपे लेली  ५०% र कम पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा/ 
ािधकरण/पुणे महानगर देश वकास महामंडळा माफत सोस याबाबत अहवाल 

देणेकामी शासनान े आदेिशत केले आहे. पुणे लोणावळा दर यान ३र  व ४थी 
उपनगर य रे वे लाईन पुण ेमनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व पुणे महानगर देश 
वकास ािधकरण यांनी आपआप या ह तील लांबी या माणातील खचा माणे 
(Pro-rata basis) महारा  शासन देय असलेला ५०% खच दयावा असे मत आहे. 
वषयां कत क पातील ३ र  व ४ थी उपनगर य रे वे मागाची पुणे ते लोणावळा 
लांबी ७०.०० कमी इतक  असून यावर १७ टेश स आहेत. यापैक  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त सदर रे वे मागाची लांबी सुमारे १६.७१ कमी 
असून यावर ०५ टेश स असुन वषयां कत क पाचा मनपा ह त होणा-या 
खचाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका लांबी या माणातील (Pro-rata basis) 
एकूण खच सुमारे र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. पुणे - लोणावळा दर यान 
३र  व ४थी उपनगर य रे वे लाईनचा नागर कांना लाभ होणार अस यामुळे पंपर  
िचंचवड मनपा या ह तील लांबीम ये होणा-या खचातील महारा  शासनाचा ह सा 
(५०%) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ावयाचा आहे (Pro-rata basis). पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका मनपा ह त १६.७१ कमी लांबीसाठ   एकूण खच सुमारे 
र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. रे व े लाईन या मनपा ह तील लांबी या 
माणातील  खचा माणे ५०% खच महारा  शासनाचा ह सा र. .२७५.२३७५ 

कोट  देणेबाबतचा वषय आहे. सदर क पासाठ  जागा अिध हन (LA) सोडून 
एकूण र. .२३०६.०० कोट  खच येणार अस याचे मुंबई रे वे वकास कॉप रेशन िल. 
यांनी कळ वलेले आहे. यापैक  ५०%  र कम हणजेच . ११५३.०० कोट  .रा य 
शासन देय आहे. पंपर  िचंचवड मनपा ह तील १६.७१ कमी लांबीसाठ   एकूण 
खच सुमारे र. . ५५०.४७५   कोट  अपे त आहे. यापैक  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका (PCMC) महारा  शासनाचा ह सा ५०% हणजेच        
र. .२७५.२३७५ कोट  देण े आव यक आहे. सदर क पाचे खचाम ये पंपर  
िचंचवड मनपा माणेच महारा  शासन देय असणा-या ५०% खच रे वे लाईन या 
लांबी या माणातील खचा माणे (Pro-rata basis) ह सा देणसे मा यता देणेकामी       
मा. महापािलका सभकेडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

वषय .११) मनपा या शासक य इमारतीमधील न वन महापािलका सभागृहासाठ  वापरात 
असले या उ ाहकाची वाष क प तीने देखभाल दु ती करण े(२०१६-१७) चे काम, 

िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न घेणेस व यापोट  
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येणारा खच र कम पये 1,91,489/- मे.कोन ेइले हेटर इंड या ा िल., पुण.े यांस 
आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२) महारा  शासनाने द. ३१ डसबर २०१५ पयत झाले या अनािधकृत बांधकामाबाबत 
धोरण तयार केलेले आहे. तथापी याबाबत रतसर आदेश ा  झालेले नाह त.  
शासनाचे न वन धोरण द. ३१/१२/२०१५ पयत या बांधकामांसाठ  अस यामुळे  
द.०१/०१/२०१६ नंतर या अनािधकृत बांधकामावर कडक कारवाई करण े हे 
महानगरपािलकेवर कायदेशीर र या बंधनकारक अस यान,े द. ०१/०१/२०१६ रोजी 
महापािलका ह तील अ त वात असले या बांधकामा या गुगल इमेजेस (Updated 

High Version) क शासक य सं था नॅशनल रमोट सेनिसंग सटर, है ाबाद यांचे 
माफत 4 band PS 0.5 m data archived from  Digital Globe इमेज थेट प ितने 
खरेद  करणे कर ता अगाऊ र कम अदा करणेव यासाठ  येणा-या अंदाजे र कम 
. ४,०३,३६८/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 6/38/2015-16 मधील अ. .11 अ वये 
इ भागात ड . आय. पाईप व हाँ व पुर वणकेामी मे. ांजल कॉप रेशन (िन वदा 
र कम . 69,98,856/- (अ र - एकोणस र लाख अ य नव हजार आठशे 
छ प न फ ) पे ा 4.72% जादा दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने    
र. .73,29,202/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े

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 देणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१४) पंपर  िचचंवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातगत सांगवी दापोड  येथील 
पवना नद पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यां या कड ल आदेश 
.क ेका/आ१५/का व/२६६/१६ द. २८/०३/२०१६ अ वये र. .१,००,०००/- 

(अ र  र. .एक लाख फ ) आगाव ूघेतलेली होती. सदरचे कामकाज मा.आयु  
साहेब यांचे द.०३/०३/२०१६ रोजी दले या सुचनेनुसार थेट प दतीने 
वभागामाफत रोजाने कमचार  लावून व जे.सी.बी. या सहा याने करणेत आलेले 
आहे. द.१६/०४/२०१६ ते ०३/०५/२०१६ अखेर एकूण १३९.५ मनु यबळाचा वापर 
क न र. .५५,८००/-इतका खच करणेत आला असून द.२०/०४/२०१६ ते 
३०/०४/२०१६ अखेर एकूण ६८ तास जे.सी.बी.वापर क न र. .४४.२००/- इतका 
खच करणेत आलेला आहे. सदरचा एकूण खच र. .१,००,०००/- इतका य  खच 
झालेला आहे. तर  पवना न दपा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झाले या 
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एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत  
वचार करण.े 

वषय .१५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015 – 2016 मधील अ. .6  

अ वये फ े ीय कायालय प रसरातील न याने बांधणेत येणा-या शाळेचे 
व ुतीकरण करणेकामी म.े व प इले कलस ए ड इं जिनअ रंग िन.र. . 

7,49,973/- [ अ र  र. .सात लाख एकोनप नास हजार नऊशे याह र फ ] पे ा 
23.90% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आललेा 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ.  22 अ वये 
भाग . ६२ दापोड  प रसरातील वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईन 

नुसार नवीन पाईप लाईन पुर वणे व टाकण.े या कामासाठ  म.े यतीनमणी 
क शन िन वदा र कम .10,49,987/- (अ र - दहा लाख एकोणप नास हजार 
नुऊशे सा यांऐंशी फ ) पे ा 21.05% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . 8,70,413/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसारव  िन वदा 
अट माण े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 करण.े   

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/६/१५-१६ अ वय,े वॉड .७६ 
रहाटणी स ह न.ं४३ ते स ह न.ं१२५ मधील वकास आराख यातील १८.०० मी. 
ं द चा र ता वकसीत करणेकामी  मे. लोनावळा क शन कं. 
िन.र. .८४,०३,३६१/- (अ र  र. . चौ याऐंशी  लाख तीन  हजार तीनशे एकस ) 
पे ा  २१.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६९,६१,७६४/-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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/३/१५-१६ अ वय,े मोशी येथील 
मशान भुमीचे व तार करण व वकसीत करणेकामी  मे. शाईन क शन.        

िन.र.   ३९,२१,५६८/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस  हजार पाचशे 
अडुस  फ ) पे ा  ३९.३९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 
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र. .२४,९५,७०५/- 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 .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/४/१५-१६ अ वय,े वॉड .७५ 
पंपळे सौदागर येथे मशानभूमीची सुधारणा करणे व व ुत दा हनी उभारण.े 
(भाग-०२) कामी  मे. राहूल क शन. िन.र.   १,६३,८६,५५५/- (अ र  र. . 
एक कोट  येस   लाख शहाऐंशी  हजार पाचशे पं चाव न ्  फ ) पे ा  ४.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १,६५,१७,६४७/- 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 य े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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/३/२०१५-१६ अ वय,े भाग .५४ 
पंपळे िनलख गावठाण येथील मशानभूमी मधील शेडची दु ती व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे. एस.बी. सवई.  िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास  हजार सातश ेफ ) पे ा  ३२.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१२,४०,८०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माण े 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 देणते आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ५५/२५-१५-१६ अ वय,े भाग .५४ 
पंपळे िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मंद र पयत या मु य र याची 
सुधारणा क न डांबर करणाचे काम करणेकामी म.े ल सी क कशन 
ा.ली. िन.र. . २३,१०,९२४/- (अ र  र. .तेवीस  लाख दहा  हजार नऊशे चोवीस 

फ )   पे ा  २१.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१९,११,५७३/- 
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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े    

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३-१५-१६ अ वय,े भाग .७  
च-होली म य े अंतगत कॉलनी र ते व मु य  डांबर  र यांची दु तीची काम े

करणेकामी  मे. मोहनलाल मथरानी क कशन ा.ली.िन.र. .२४,५३,०१३/-
  (अ र  र. . चोवीस  लाख ेप न ्     हजार तेरा फ ) पे ा  ३३.३३% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१७,१७,१९५/- 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 .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/२-१५-१६ अ वय,े भोसर  गावठाण 
व धावडेव ती येथील सव चौकाचे सुशोिभकरण करणेकामी म.े सुिनल अ णा पा 
सुयवंशी िन.र. . ७,०७,२८३/- (अ र  र. .सात  लाख सात हजार दोनशे याऐंशी 
फ ) पे ा  ९.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .६,७०,६१०/-
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 य े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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/३-१५-१६ अ वय,े भोसर  येथील 
अकंुशराव लांडगे ना यगृहा मधील थाप य वषयक कामे करणे व रंगरंगोट  
करणेकामी   मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. . आठ 
 लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा  ९.७०% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरान े र. .७,९६,७६५/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१५-१५-१६ अ वय,े भाग .४८ 
तापक रनगर, ीनगर येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर खड मु म व 
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बी.बी.एम.प तीने दु ती करण.े(सन २०१५-१६)  मे. बरखा एंटर ायजेस. िन.र. . 
११,२०,४००/-(अ र  र. .  अकरा  लाख वीस हजार चारश)े पे ा  ४२.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . ६,७०,६७७/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३०/२७-१५-१६ अ वय,े भाग  ४७ 
मधील र ते ड यु बी.एम. व बी.बी.एम प दतीने वकिसत करणकेामी  मे. ी 
क शन. िन.र. . २३,३३,६८६/- (अ र  र. . तेवीस  लाख तेहतीस हजार 
सहाशे शहाऐंशी फ ) पे ा  ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. . १३,९६,९५६/- 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 .२७) मनपा या शासक य इमारतीमधील उ ाहक .१ ते ४ ची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करण.े 2016/17 (मे.ओट स मेक) हे काम उ पाद त कंपनी म.ेओट स 
इले हेटर कं (इ) िल., पुण.े यांचेकडुन िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु 
रतसर करारनामा क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र कम पये 6,20,236/- 

मे.ओट स इले हेटर कंपनी इंड या िल.यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

                           
     नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

             पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/३८५/२०१६  
दनांक - १०/०६/२०१६. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


