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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९०४/२०१६ 
दनांक – २३/०३/२०१६ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २९/०३/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक २९/०३/२०१६ 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 – २१७ 
 

दनांक - २९/०३/२०१६               वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २९/०३/२०१६ 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 २२/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१६) सभावृ ांत कायम 

करणे. 
---------- 

वषय .१)  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 २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) 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 ा) 
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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 २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/०८/२०१५-१६ अ वये भाग .24 

मधील ा.रामकृ ण मोरे सभागृह वामी समथ सोसायट  पयत ना यास तळ करणे 
व िसमािभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .२७,०४,५६०/-
(अ र  र. . स ावीस लाख चार हजार पाचशे साठ फ ) पे ा ४७.९९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,७६,९७४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .४) 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.   

( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .५) 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 
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या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असून याचे 
अवलोकन करणे. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 वषय .६) 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.  

( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/ 

२०१४-१५ िस द क न मनपाचे अ, ब, क, ड, इ, फ े य कायालया या 
काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/ 

बेरोजगारां या सहकार  सेवा सं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून कमान वेतन 
दराने कामगार उपल ध करणे या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  िन वदा 
माग व यात आ या हो या सदर कामासाठ  ा  िन वदा धारकांपैक  पा  ठरले या 
६८ सं थाना एकूण ८६५ कामगार कमान वेतन दराने १ वष कालावधीसाठ  
पुर वणेकामी वा षक अंदाजे र. .१०,९४,८३,९८४/- इतके अपे त खचास, शासनाने 
महागाई भ ा वाढ के यास यानुसार अदा करावयाचे य  खचास, 

संबंिधतांबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच 
संबंिधताकंडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल १ वषाकर ता मा.आयु  व 
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 
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करावयाचे य  खचास यांचेशी करारनामा क न आदेश दे यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .८) 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 फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .९) 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  
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. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१०) 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. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .११) 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. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१२) 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. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१३) 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. 
( दनांक २९/०३/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१४) तावात नमूद प  अ मधील याद तील डॉ टरांना द.०१/०४/२०१६ ते 
३०/०९/२०१६ (सहा म हने) या कालावधी कर ता मानसेवी पी.जी. टचर सहा 
म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. . ५०००/- मानधनावर मानसेवी वशेष  डॉ टर 
हणून नेमणूक करणेकामी व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .१५) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०-२०१५-१६ 
अ वये भाग .२४ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक 
प तीने देखभाल व दु ती करणेसाठ  मे. हसन इले कल इं जिनअर ंग 
र. .५,९९,९९८/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे अठया णव 
फ ) पे ा -४३.०१% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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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 अधीन राहून यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
२२ अ वये भाग . ६२ मधील (फुगेवाड , दापोड ) झोपडप ट  मधील मनपा 
इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.पदमीनी कं शन 
िन.र. . ९,३०,८४०/- (अ र  र. . नऊ लाख तीस  हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा 
२०.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,३५,४५७/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.      

वषय .१७)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .  
७ अ वये भाग .५३ मधील हातोबानगर झोपडप ट त इंटरलॉ कंग पे हंग 

लॉक बस वणेकामी मे.उप  कं शन िन.र. . ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा ३३.३०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .६,२२,५२१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
१७ अ वये भाग .१२ से. .२२ म ये ठक ठकाणी बोड लावणे, वाचनालय 
पुर वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.उप  कं शन िन वदा 
र. . ९,३२,१०४/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार एकशे चार फ )  पे ा 
४५.५४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,०७,६२४/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक वदयालयातील वदया यासाठ  

व वध उप म व योजना राब वणेत येत असतात. बहुतांश वदयाथ  हे आिथक 

या मागास घटकातील असलेने या वदया याना मनपा यावितने मोफत िमक 
पु तकांचे वाटप सन २०१५-२०१६ या शै णक वषात करणेत आलेले आहे. यास 

अनुस न मा यिमक िश ण वभागांकड ल पर प क मांक मा य/िश/ 

३/का व/२३९/२०१५ दनांक २४/७/२०१५ अ वये सव मा यिमक 
वदयालयाकडून िमक पु तकांची मागणी न द वणेबाबत कळ वणेत आले असता 
या माणे ५ ऊदु  मा यिमक वदयालयांचे मु या यापक यांचे कडुन िमक 
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पु तकांची मागणी ा  झाली आहे. सन २०१५-२०१६ या शै णक वषात 

महानगरपािलके या सव मा यिमक वदयालयातील इ ९ वी या वदया याना 
िमक पु तकांचे वाटप करणेकामी िमक पु तक खरेद  महारा  रा य 

पाठयपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ बालभारती पुणे यांचे कडुन 
िन वदा न माग वता व करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  कर यास 
मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. मा यिमक िश ण वभागांकड ल 
िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य पाठयपु तक िनिमती व अ यास म 

संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ९ वी या 1995 पु तकांकर ता दनांक 
17/10/2015 रोजीचे आगाऊ देयक मांक 21500035 अ वये र कम पये 
1,07,695/- मधुन वजा वटाव 16,154/- वजा जाता र कम पये 91,541/- (अ र  
र. . ए या णव हजार पाचशे एकेचाळ स फ ) आगाऊ मागणी केली होती. 
यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आ. .मा य./िश/३/का व/१८७/१५ द. 

१०/१२/२०१५ अ वये र. .९१,५४१/- फ  मा.संचालक पा यपु तक मंडळ वतरक 
पुणे–४ यांना आगाऊ अदा करणेत आली होती. या माणे महानगरपािलके या ५ 
मा यिमक व ालयास सन २०१५-१६ म ये मोफत िमक पु तकांचे वाटप करणेत 
आले असुन पु तके िमळालेबाबतची पोहोच घेणेत आली आहे. मोफत िमक 
पु तके खरेद कामी झालेला य  खच र. .९१,५४१/- या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
19/7/2015-16  ( . .61 दापोड  म ये मशानभुमीतील वेट ंग शेडसाठ  वेदर शेड 
तयार करणे व थाप य वषयक कामे करण)े साठ  मे.युिनक ेडस 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 25.16% कमी 
या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .10,85,882/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या 
अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/27/ 

2015-16 ( भाग .४१ गांधीनगर येथील पंपर  चौक ते इं दरा गांधी 
उ डाणपूलापयत टाम वॉटर/फुटपाथ करणे) साठ  मे.सांडभोर क शन 
िन.र. .11,99,203/- (अ र  र. .अकरा लाख न याणव हजार दोनशे तीन फ ) 
पे ा 47.99%  कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .6,54,891/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन 
कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
8/53/2015-16 ( . . ६१ आंबेडकर पुतळा ते सांगवी पुलापयत र या या दो ह  
बाजुने फुटपाथ करणे व रबर मो ड ंग पे ह ंग लाँक बस वणे) साठ  मे.एस.बी. 
सवई िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 40.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .9,45,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४१/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील पीनगर मधील हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 
िन.र. .२२,३८,०६४/-  (अ र  र. .बावीस लाख अडोतीस हजार चौस ) पे ा 
२९.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,४५,२१२/-  पयत काम 

क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/8/20 
15-16 (वॉड .37 मधील ठक ठकाणे चौक सुशोिभकरण करणे) साठ  मे.साकळे 
असोिसएटस िन.र. .13,93,735/- (अ र  र. .तेरा लाख या णव हजार सातशे 
प तीस फ ) पे ा 43.01% कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .8,34,004/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधन कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये 

बांधणेत येत असले या अ यावत हॉ पीटल व वाचनालय इमारतीस उ चदाब 

वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं., पुणे यांचे द.१९-१०-२०१५ चे मंजुर लोड 

सॅ शन ऑडरमधील फम कोटेशन/ डमांड नोट म ये नमुद के या माणे स ह स 
कने शन चाजस, ोसेसींग फ , सुर ा ठेव, अ ीमट फ  व सुपर ह जन चाजस असे 
एकुण र. .३५,८५,९९०/- (अ र  र. .प तीस लाख पं याएशी हजार नऊशे न वद 
फ ) म.रा. व. व.कंपनी, पुणे यांस अदा करणेकामी व सदरचा खच सन २०१५-१६ 
चे सुधार त अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या लेखािशषावर पृ  .६०, 

अ. .२१ (०२) येथे र. .९,५३,००,०००/-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२६) यशवंतराव च हाण मतृी णालयाम ये पीच थेरपी कर ता अ न मेड कल फा. 
यांनी नेमले या २ कमचा-यांचा ित कमचार  र. . ६०००/- या माणे मानधन 
अदा करणेस व यांची नेमणूक द. १८/९/२०११ पासून केली अस याने येक १ 
वष कालावधी पुण झालेनंतर १ दवस ेक देऊन द. १८/९/२०११ ते २०/९/२०१५ 
या कालावधीस काय र मंजूर  देणेस व पुढ ल द.२२/९/२०१५ ते द. 
२१/९/२०१६ पयत मुदत वाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४१/०५/२०१५-१६ थेरगाव करसंकलन 

वभागास फिनचर करणेकामी म.े एम.जे.कं शन  िन.र. .२१,००,३५४/-  (अ र  
र. .एकवीस लाख ितनशे चौप न पये फ )  पे ा ३१.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १५,१९,५०१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  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 देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२८) पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .१५/१/२०१५-१६   ची जा हरात दै. 
नवभारत टाई स ( थािनक  पातळ वर), दै. महारा  टाई स ( थािनक  पातळ वर) 
व दै. टाई स ऑफ इं डया, (रा ीय पातळ वर) वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत 
आलेले होती. सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी 
मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर तावानुसार वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते.  

दै.नवभारत टाई स, दै. महारा  टाई स यांनी सदर जा हरात द. ०७/११/२०१५ 
या अंकात िस  क न एक त बल . २०८४७६९०/००१ द. १६/११/२०१५ 

नुसार  एक त र. . ५२,५३६/- चे बल या कायालयाकडे सदर केलेले आहे. व  

दै. टाई स ऑफ इं डया यांनी सदर जा हरात द. ०८/११/२०१५ या अंकात िस  



 11

क न बल. . २०८४७६८५/००१ द. १६/११/२०१५ नुसार  र. . ४,०६,५६०/- चे 
बल या यालयाकडे सदर केलेले आहे. दै. नवभारत टाई स,  दै. महारा  टाई स व 
दै. टाई स ऑफ इं डया या ितनह  वृ प ांनी या कायालयाने दले या 
मजकुरा माणे बनचूक जा हरात िस  केलेली असून याचे जा हरात बले 
मनपाकडे सादर केलेली आहेत. सदरची बले यांना  अदाईस हरकत नाह . तर , 
वर ल माण ेजा हरात खचापोट  दै. नवभारत टाई स व दै. महारा  टाई स यांचे 
एक ीत बल र. . ५२,५३६/- (अ र  र. . बाव न  हजार पाचशे छ ीस फ  ) 
व दै. टाई स ऑफ इं डया यांचे बल र. .४,०६,५६०/- (अ र  र. . चार लाख 
सहा हजार पाचशे साठ फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16  मधील अ. .63 अ वये 
भाग .34 येथील ग हाणेव ती, आ दनाथनगर, िशतलबाग व प रसराम ये 

पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणे (2015-16) कामी मे. मंगलम 
डे हलपस िन वदा र कम . 14,00,314/-  (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे चौदा 
फ ) पे ा 21.96% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 11,47,445/- 

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 .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16  मधील अ. .96 अ वये 
अशु  जलउपसा क  रावेत येथील पाणी वाह मापक यं ाची वा षक प तीने 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन वदा र कम 
. 3,66,000/- ( अ र  र. . तीन लाख सहास  हजार फ ) पे ा 3.90 % कमी या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 3,69,312/- 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 .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .12/11/2015-16  मधील अ. .2 अ वये 
मनपाचे जलशु करण क  से.23 येथील प रसरातील काश यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. एम.बी.इले क & कंपनी िन वदा र कम . 18,19,203/- (अ र  
र. . अठरा लाख एकोणीस हजार दोनशे तीन फ  ) पे ा 35.00 %  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 12,41,606/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. .35 अ वये 
ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे व 
जल े  .बी/३ अंतगत ताथवडे येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल िन वदा र कम .12,60,118/- (अ र  र. . 
बारा लाख साठ हजार एकशे अठरा फ ) पे ा 35.35% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 8,55,400/- 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 याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .३३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. . 31 अ वये 
ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत दळवीनगर 
येथे पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. जत  
पु षो म पाट ल िन वदा र कम .12,60,133/-  (अ र  र. . बारा लाख साठ 
हजार एकशे तेहतीस फ ) पे ा 34.99 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . 8,60,173/- 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 .३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. .3 अ वये 
ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ येथ े पाणीपुरवठा 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल  
िन वदा र कम . 12,60,336/- (अ र  र. . बारा लाख साठ हाजार तीनशे छ ीस 
फ ) पे ा 34.97 %  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 8,60,576/- 

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 
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या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .29 अ वये 
जल े  .बी/३ अंतगत ताथवडे येथील काळा खडक झोपडप ट  येथील पा या या 
टाक साठ  पाणीपुरवठा वषयक व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. जत  
पु षो म पाट ल िन वदा र कम . 11,20,368/- ( अ र  र. . अकरा लाख वीस 
हजार तीनशे अडूस  फ ) पे ा 34.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .7,64,769/- 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 दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. .21 अ वये 
जल े   ९ ते १४ मधील अनािधकृत नळकने शन बंद करणे व मोटार ज ीसाठ  
ठेकेदार  प तीने वाहन व मजुर पुर वणेकामी मे. शुभम उ ोग यांची िन वदा 
र कम .11,07,261/- (अ र  र. .अकरा लाख सात हजार दोनशे एकस  फ ) 
पे ा 28.28 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 8,33,834/- 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 मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील 
अ. .५ अ वये मनपा या ड े य कायालयातंगत उ ानातील व ुत यव थेचे 
आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग िन.र.  
१९,९८,६३९/- (अ र  र. . ऐकोणीस  लाख अ या णव हजार सहाशे ऐकोणचाळ स 
फ ) दर ४३.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. . 
१६ अ वये मनपा या अ े य कायालयातंगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन 
पंप बस वणेकामी मे. ओंकार इं जिनअ रंग  िन.र.  ९,२२,३९१/- (अ र  र. .नऊ 
लाख बावीस हजार तीनशे ए या णव फ ) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . ११/२०१५-१६ मधील अ. . 
७ अ वये मनपा या ड े य कायालयातंगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप 
बस वणेकामी मे. ओंकार इं जिनअ रंग िन.र.  ७,१६,५५२/-  (अ र  र. . सात 
लाख सोळा हजार पाचशे बाव न फ ) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/२८-१५-१६ . .७ च-होली येिथल 
वीटभ ट  ते काळजेवाड  येथील र या याकडेने बंद पाईप गटस करणेकामी  मे. 
एस बी सवई िन.र. . १४,०४,२७२/-  (अ र  र. . चौदा लाख चार हजार दोनशे 
बहा र) पे ा ४८.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ७५२१३५/-
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 .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३६-१५-१६ भाग .७ च-होली 
प रसरात खड करण व ब बएम करणेकामी  मे.साकळे असोिसएटस ्  
िन.र. .१४,१०,५०१/- (अ र  र. . चौदा लाख दहा हजार पाचशे एक) पे ा  
४८.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७५५४७१/- 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 .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/२१-१५-१६ भाग .३३ गवळ नगर 
मधील गवळ नगर, आदशनगर पर सरात गटस करणकेामी मे. ी क शन, शैल  
िशवाजी फाळके िन.र. .२३,३३,०११/-  (अ र  र. . तेवीस लाख तेहतीस  हजार 
अकरा फ )   पे ा  ३७.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१५२२२२०/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आललेा 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    
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वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/३५-१५-१६ भाग .३६ लांडेवाड  
मधील शांतीनगर व लांडेवाड  प रसरात गटस करणेकामी  मे. ी क शन, शैल  
िशवाजी फाळके िन.र. . २२,३९,५७१/- (अ र  र. . बावीस लाख एकोणचाळ स 
हजार पाचशे ए काह र फ ) पे ा ३८.५६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४४४७९२/-  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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/५१-१५-१६  भाग .३६ लांडेवाड  
मधील लांडेवाड , वकास कॉलनी, शांतीनगर, भगतव ती, गुळवेव ती पर सरात 
करकोळ दु तीची व देखभालाची कामे करणेकामी मे. ी क शन, शैल  
िशवाजी फाळके िन.र. .२२,४०,४०३/-  (अ र  र. .  बावीस लाख चाळ स हजार 
चारशे तीन) पे ा ४०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४११४५४/-  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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत व वध कार या िन वदा 
िस द के या जातात. यानुसार िन वदा फॉम व स ठेवले जातात म यवत  भांडार 

वभागामाफत यापुव  िन वदा फॉम व चे दर सन २०१३ पासुन िन त केलेले आहेत. 

तसेच िन वदा फॉम ऑनलाईन ारे िस द क न व स ठेवणेत येतात. सदरच ेदर हे ३ 

वषापुव च े असुन खुपच कमी आहेत. महारा  शासन उ ोग उजा व कामगार वभाग 

शासन िनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४मं ालय, मंुबई ४०००३२ द. 

३० ऑ टोबर २०१५ अ वये िन वदा संचाची कंमत ठर वणेत आलेली आहे. शासन 

िनणयानुसार दरवाढ करणेकामी मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. सदर 

िनणयानुसार खालील माणे िन वदा संच व  दर व वा षक दरवाढ ता वत करणेत 

आले आहेत. 
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प  “क” 

अ. तपिशल (कामाची एकूण 
र कम) 

शासनाकड ल 
दर 

द.१७.१०.१३ 
ते 

आदेशा माणे 
यापुव चे 

िन वदा संच 
दर 

तावीत 
करावयाचे 

िन वदा संच दर

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

-- २००/- ५००/-  

२ 
र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/-  

३ 
र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/-  

४ 
र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-
yearly 

increase 
100/- 

७५०/- १५००/- १००/- 

५ 
र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- 
yearly 

increase 
200/- 

१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ 
र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- 
yearly 

increase 
300/- 

१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/-
yearly 

increase 
1000/- 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

८ र. .१ कोट  ते २ कोट  

Respective 
dept to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 
९ र. .२ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- १५,०००/- २०००/- 
१० र. .५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- २०,०००/- २०००/- 
११ र. .१० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 
१२ र. .५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

 वर ल माणे िन वदा फॉम व  संचाच ेदराम ये दरवाढ  करणेत आलेली आहे. 
सदर दरवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४६) मनपाचे िनवडणूक वभागास भाग .०८ जागा अ पोटिनवडणुक २०१६ क रता 
आव यक ह ड ओ िच ीकरण करणेकामी कोटेशन नोट स सु . ४१/२०१५-१६  

अ वये लघु म दरधारक मे.राहुल ह डोओ अँड शुट ंग, पंपर  यांचे ह ड ओ 

िच ीकरण ती दवस र. . ७९९/- माणे थम १० दवसांसाठ  ०१ कॅमेरा 
कॅमेरामन सह र. . ७९९/- माणे र. . ७९९०/- व उव रत १८ दवसांसाठ  ०४ 

कॅमेरे कॅमेरामन सह र. . ७९९/- माणे र. . ५७५२८/- असे एकुण अंदाजे र. . 
६५,५१८/- (अ र  र. . पास  हजार पाचशे अठरा फ ) चे खचास व यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखाप र ण वभागासाठ  कॅनन या 
उ पाद त कंपनीकड ल आव यक हेवी डयुट  ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन 

ई-िन वदा .४०/०२/२०१५-१६ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 

माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये मे.एस.बी.इले ॉिन स, पुणे यांच े ंटर एकूण-०१ नग (बाब .१) 
सा ह यासाठ  र. .१,५०,२००/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाचे मु य 
लेखाप र ण वभागाकर ता कॅनन कं.चे ऑल इन वन-Monochrome Laser 
Multifunctional (Reader/Printer Separated)Maximum Original Size-A3Reader -
4245 ंटर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा १.३४% ने कमी अस याने खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 25/2015/2016 मधील अ.  1 

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

व ुत कारंजे करणे कामी मे. िमयर व ड टेकनॉलॉ जस िल.स (िन.र. . 
1,79,68,128/- पे ा 8.80 % जादा) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेकामी 
मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

                                  
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९०४/२०१६  
दनांक - २३/०३/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


