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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२१३८/२०१६ 
दनांक – २४/११/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - २९/११/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२९/११/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० 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 – २५३ 
 

दनांक -  २९/११/२०१६                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
२९/११/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 

वषय .१   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७१ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६३ म ये भाग तरावर करकोळ दू तीची व देखभालीची कामे करणकेामी 

मे. ी सदगु  कृपा क . यांना र. .७,४५,५२३/- (अ र  र. .सात लाख 

पं चेचाळ स हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा (-)८.५०% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .२)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . १/४६ (सन २०१६-१७) अ वये 
कासारवाड  येथील पंपळे भवन पर सरात पावसाळ  गटर करणेकामी मे. ी सदगु  
कृपा क . यांना र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा (-)८.५०% 
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 धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५१ (सन२०१६-१७) अ वये 
भाग .६० सांगवी येथील र यांना थम ला ट पे टचे प टे मारणे र ले टर 

बस वणेकामी मे.राहुल क श स यांना र. .४,२०,१००/- (अ र  र. .चार लाख 
वीस हजार शंभर फ ) पे ा (-) २४.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४८ (सन २०१६-१७) अ वये 

भाग .५८ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची राडारोडा उचलणे व आरो य 

वषयक कामे करणेकामी मे.राहुल क श स यांना र. .६,३०,२५२/- (अ र  

र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न फ ) पे ा (-) २४.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३१ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६१ मागदशक फलक बस वणे व बचेस पुर वणे व र यावर प टे 

मारणकेामी मे एस.एस.साठे यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी फ ) पे ा (-)१५.४२% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३० (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६२ फुगेवाड  म ये रे वे लाईन या कडेने पावसाळ  गटर करणेकामी 

मे.जी.आर.मंगोडेकर यांना र. .७,५०,०००/- (अ र  र. . सात लाख प नास हजार 
फ ) पे ा (-)१२.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . १/६९ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील जनरल लाँक म ये फुटपाथ कब ग करणेकामी मे. 

जी.आर.मंगोडेकर यांना र. .८,३९,१६२/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार एकशे बास  फ ) पे ा (-)२०.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .८)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१४ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .३९ संत तुकारामनगर म ये यशवंत चौक पर सरात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे जी.आर.मंगोडेकर यांना र. .८,३९,०४३/- (अ र  र. .आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार ेचाळ स फ ) पे ा (-)२६.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१७ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६० सांगवी येथे व वध ठकाणी दशादशक फलक बस वणेकामी मे.कृ णा 

क श स यांना र. .४,२०,०५०/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार प नास 
फ ) पे ा (-)२३.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/२९ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील जे लाँक म ये थाप य वषयक कामे करणकेामी मे व म 

सदाशीव नाणेकर यांना र. .६,९९,५१५/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार 
पाचशे पंधरा फ ) पे ा (-)१३.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  

शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .११)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५३ (सन २०१६-१७) अ वये 

भाग .३७ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य 

वषयक कामे करणेकामी मे. व म सदािशव नाणेकर यांना र. .६,३०,१३५/- 
(अ र  र. .सहा लाख तीस हजार एकशे प तीस फ ) पे ा (-)१३.००% 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 धालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .१२)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७६ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६० म ये सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी म.ेए.आर.नायडू यांना 

र. .६,३०,२२४/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा   
(-)२३.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४७ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६० म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य 
वषयक कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू यांना र. .६,३०,०००/- (अ र  र. .सहा 
लाख तीस हजार फ ) पे ा (-)२५.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८ (सन २०१६-१७) अ वये 

भाग .५९ म ये भाग थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 

करणेकामी मे.ए.आर.नायडू यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 

ऐंशी फ ) पे ा (-)२९.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३२ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य 
वषयक कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू यांना र. .६,३०,२५२/- (अ र  र. .सहा 
लाख तीस हजार दोनशे बाव न फ ) पे ा (-)२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
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केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६)   क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१०९ सन २०१६-१७ साठ  

भाग .५९ म ये सुशोिभकरण करणेकामी मे.ए.आर.नायडू यांना र. .६,३०,१२०/- 
(अ र  र. .सहा लाख तीस हजार एकशे वीस फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर 
(-)२३.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१७)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६५ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६२ फुगेवाड , कासारवाड , कंुदननगर येथील र यांचे ेचेस ड लू.बी.एम.व 

बी.बी.एम.ने भरणेकामी मे.परमानंद कृपलाणी यांना र. .६,००,०००/- (अ र  
र. .सहा लाख फ ) पे ा (-)१६.१०% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८१ (सन २०१६-१७) अ वये 

. .३९ म ये डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे.परमानंद कृपलाणी 
यांना र. . ५,६०,०८२/- (अ र  र. .पाचलाख साठ हजार याऐंशी फ ) पे ा   
(-)१४.०५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माण े भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१९)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१०२ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील जनरल लाँक म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे 

भालेराव क श स यांना र. .८,३९,३३२/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार तीनशे ब तीस फ ) पे ा (-)११.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
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केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२०)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/११० (सन २०१६-१७) अ वये 

भाग .६३ म ये सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.साकळे असोिशएट यांना 
र. . ६,३०,२५२/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न फ ) पे ा  
(-)१०.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२१)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९८ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ नेह नगर येथील हाँकस झोन वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ाजस यांना र. . ६,९९,४२८/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार चारशे 
आठावीस फ ) पे ा (-)२३.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२२)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४० (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ नेह नगर येथील बौ द वहार पर सरातील अंतगत र यांना काँ ट 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ाजस यांना र. .६,९८,९०४/- (अ र  र. .सहा लाख 

आ या णव हजार नऊशे चार फ ) पे ा (-)२६.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .२३)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६४ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ नेह नगर िशंदे वटभ ट  पर सात थाप य वषयक कामे करणे 

मे.पांडुरंग एंटर ाजस यांना र. .८,४०,०७२/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार 

बाह र फ ) पे ा (-)२६.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१५ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ म ये डांबर  र यांची दू तीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ाजस यांना र. .५,६०,०८२/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार याऐंशी 
फ ) पे ा (-)१६.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२५)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३७ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६३ मधील लांडे चाळ येथील संडास लाँकटाई स बस वणे थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.साकळे असोिशएट यांना र. .९,२१,८८७/- (अ र  
र. .नऊ लाख एकवीस हजार आठशे स याऐंशी फ ) पे ा (-)१०.००% कमी दराने 

िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३८ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६२ दापोड  रे वे टेशन र ता पावसाळ  दू त गटर करणेकामी 

मे.ड .एस.कुलकण  यांना र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार 
फ ) पे ा (-)२३.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 

अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२७)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१११ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६४ येथील हुता मा नारायण दाभाडे याचे पुत यास मेघडंबर  करणे व 

इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.हषदा एंटर ाजस यांना र. .६,९२,३१५/- 
(अ र  र. .सहा लाख या णव हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा (-)११.००% कमी 
दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
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मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .२८)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/२१ (सन २०१६-१७) अ वये 
शह द भगतिसंग पुतळा, दापोड  येथील आवारात सुशोिभकरण करणे व मेघडंबर  
बस वणेकामी मे.हषदा एंटर ाजस यांना र. .६,९९,४९९/- (अ र  र. .सहा लाख 
न या णव हजार चारशे न या णव) पे ा (-)११.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२९)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७८ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची राडारोडा उचलणे व आरो य 

वषयक कामे करणेकामी मे जयराम क श स यांना र. .६,२९,९६१/- (अ र  

र. .सहा लाख एकोणतीस हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा (-)१८.००% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३०)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७३ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३९ संत तुकारामनगर म ये HIG व LIC पर सात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.जयराम क श स यांना र. .८,३९,८३३/- (अ र  र. .आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार आठशे तेहतीस फ ) पे ा (-)१८.००% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/२७ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .५८ सांगवी येथील र यांची वषेश दू तीची कामे करणेकामी मे.कृ णा 

क श स यांना र. .९,३३,६९१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
ए या णव फ ) पे ा (-)२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
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शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३२)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/२५ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .५९ मधील िशतोळेनगर चार र ते िश क सोसायट  वेताळ महाराज 

सोसायट  ेमराज सोसायट  या भागांचे डांबर करण व फूटपाथची कमे करणकेामी 
मे.कृ णा क श स यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी 
फ ) पे ा (-)१५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माण े

भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घे यात 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३३)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७४ (सन २०१६-१७) अ वये 
सांगवी भाग .६० म ये व वध ठकाणी गतीरोधक बस वणेकामी मे.राहुल 
क श स यांना र. . ५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
चोवीस फ ) पे ा (-)२०.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .३४)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३३ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६० सांगवी येथे व वध ठकाणी माह तीदशक व दशादशक फलक 

बस वणेकामी मे.राहुल क श स यांना र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख 
साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा (-)२०.००% कमी दराने िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 

केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१०० (सन २०१६-१७) 
अ वये भाग .५८ म ये भाग थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 

करणेकामी मे. साईराज क . यांना र. .६,९९,८५८/- (अ र  र. .सहा लाख 
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न या णव हजार आठशे आ ठाव ण फ ) पे ा (-)२४.००% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८२ (सन २०१६-१७) अ वये 

भाग .५८ म ये सुशोभीकरणाची कामे करणकेामी म.े साईराज क . यांना 
र. . ६,३०,२२४/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा   
(-)२२.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९० (सन २०१६-१७)  अ वये 
भाग .५८ नवी सांगवी येथील र यांचे चर खड मुरमाने भरणे व बी.बी.एम. 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साईराज क श स यांना र. .७,००,०२७/- 
(अ र  र. .सात लाख स वीस फ ) पे ा (-)२३.००% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३८)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८३ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील ट  लाँक म ये फूटपाथ कब ग करणेकामी मे.शाईन 

क श स यांना र. .८,३९,१६२/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार 
एकशे बास  फ ) पे ा (-)२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .३९)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१९ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील जे लाँक म येफूटपाथ कब ग करणेकामी मे.शाईन 

क श स यांना र. .८,३८,५७२/- (अ र  र. .आठ लाख आडोतीस हजार 
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पाचशे बाह र फ ) पे ा (-)२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .४०) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१३ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील एस लाँक म ये थाप य कामे करणेकामी मे.शाईन 

क श स यांना र. .८,३८,४००/- (अ र  र. .आठ लाख आडोतीस हजार 
चारशे फ ) पे ा (-)२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४१)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३७ मधील एस लाँक म ये फूटपाथ कब ग करणेकामी मे.शाईन 

क श स यांना र. .८,३९,१६२/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार 
एकशे बास  फ ) पे ा (-)२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .४२) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४४ अ वये . .६१ बो बे 

काँलनी, च हाटा पर सरात थाप य वषयक कामे करणकेामी म.ेनंदे र  

क श स यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) या 
र कमेची िन वदा मंजुर (-)२६.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  

शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .४३)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८५ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६३ दापोड  पर सर गटर, फूटपाथ, पे ह ंग लाँक इ. थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.नंदे र  क श स यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
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दोनशे ऐंशी फ ) पे ा (-)२६.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .४४)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८४ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .५८ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणकेामी मे.साईराज क . 

यांना र. .५,१२,७३५/- (अ र  र. .पाच लाख बारा हजार सातशे प तीस फ ) 
पे ा (-)२२.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४५)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५६ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .५९ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.राहुल 

क श स यांना र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 

चोवीस फ ) पे ा (-)१५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४६)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .४० मधील वाचनालय बचेस, मूतार ला थमा लाँ ट पट व मेड यन माकर 

बस वणेकामी मे. ीगु  क श स यांना र. .७,००,२५४/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे चोप न फ ) पे ा (-)१८.१८% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४७)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .४ मधील र यांना थमा लाँ ट पट व मेड यन माकर बस वणेकामी 

मे. ीगु  क श स यांना र. .७,००,०७६/- (अ र  र. .सात लाख शहा र 
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फ ) पे ा (-)८.५१% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .४८)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६२ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .४१ मधील र यांना थमा लाँ ट पट व मेड यन माकर बस वणेकामी 

मे. ीगु  क श स यांना र. .७,००,२७९/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
एकोणऐंशी फ ) पे ा (-)८.५१% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४९)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .३९ संत तुकाराम नगर येथे भाग तरावर अित मण वषयक कारवाईसाठ  

मिशनर  पुर वणेकामी मे.बी.एम.पवार यांना र. .६,९८,४५७/- (अ र  र. .सहा 
लाख आ या णव हजार चारशे स ाव न फ ) पे ा (-)८.५०% 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 धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

वषय .५०)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६३ मधीस हंदवी चौक येथील संडास लाँक टाई स बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.बी.एम.पवार यांना र. .९,२४,२९७/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चोवीस हजार दोनशे स या णव फ ) पे ा (-)८.५०% कमी दराने 

िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५१)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .३८ नेह नगर येथे भाग तरावर अित मण वषयक कारवाईसाठ  मिशनर  

पुर वणेकामी मे.बी.एम.पवार यांना र. .६,९८,०७०/- (अ र  र. .सहा लाख 
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आ या णव हजार स र फ ) पे ा (-)८.५०% कमी दराने िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 

केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५२) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३९ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६३ कासारवाड  मधील रे वे कडेचा ना याची सुधारणा करणे व दू तीची 

कामे करणेकामी मे.बी.एम.पवार यांना र. .९,३०,८८७/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तीस हजार आठशे स याऐंशी फ ) पे ा (-)८.५०% कमी दराने िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 

केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५३)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९१ (सन २०१६-१७) अ वये 
कासारवाड  येथील ाने र काँलनी म ये पावसाळ  गटर करणेकामी 
मे.बी.एम.पवार यांना र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार 
फ ) पे ा (-)८.५०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५४)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .३८ नेह नगर येथे ठक ठकाणी दशादशक फलक बस वणे व बचेस 

बस वणेकामी मे. ी साई क श स यांना र. .६,९८,४२४/- (अ र  र. .सहा 
लाख आ या णव हजार चारशे चोवीस फ ) पे ा (-)१५.००% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६७ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .५८ न व सांगवी येथील मनपा या व वध काय मांसाठ  मंडप यव था 

करणेकामी मे.एल.एस.पवार क श स यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
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लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा (-)१५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५४ (सन २०१६-१७) अ वये 
. .६४ म ये भाग थरावर करकोळ दू ती व देखभालीची कामे करणेकामी 

मे. एल.एस.पवार क श स यांना र. .६,९५,५८०/- (अ र  र. .सहा लाख 
पं या णव हजार पाचशे ऐंशी फ ) पे ा (-)१५.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५७)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५७ (सन २०१६-१७) 
अ वये भाग .६४ मधील हंदकेसर नगर प रसरात थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एल.एस.पवार क श स यांना र. .५,५८,५६९/- (अ र  र. .पाच 
लाख आ ठाव ण हजार पाचशे एकोणस र फ ) पे ा (-)१२.००% कमी दराने 

िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५८)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४९ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६४ मधील पावसाळ  गटसची थाप य वषयक कामे करणकेामी 

मे.एल.एस.पवार क श स यांना र. .४,१९,७१०/- (अ र  र. .चार लाख 
एकोणीस हजार सातशे दहा फ ) पे ा (-)१०.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५९)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/२३ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६४ मधील बोपखेल गावठाणातील गटर, पे ह ंग लाँक, काँ ट र याची 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एल.एस.पवार क श स यांना 
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र. .५,५८,५६९/- (अ र  र. . पाच लाख आ ठाव न हजार पाचशे एकोणस र 
फ ) पे ा (-)१२.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६०)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८९ (सन २०१६-१७) अ वये 

भाग .६२ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ी.गणेश 
क श स यांना र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा (-)१०.००% 
कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .६१)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७९ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६१ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ी.गणेश 

क श स यांना र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा (-)१०.००% 
कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .६२)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६४ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ी.गणेश 

क श स यांना र. .६,२८,४२६/- (अ र  र. .सहा लाख आठावीस हजार चारशे 
स वीस फ ) पे ा (-)१०.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .६३)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६१ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६१ म ये व वध वभागामाफत खोदलेले चेस खड मू म व बी.बी.एम.ने 
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भरणेकामी मे एस.एस.साठे यांना र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास 
हजार फ ) पे ा (-)१६.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६४)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९५ (सन २०१६-१७) अ वये 
भाग .६१ दापोड  एस.एम.एस.काँलनी पर सात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.साई भा क श स यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी फ ) पे ा (-)१५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५९/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये िशवतेज कॉलनी व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस 
लाख न या नव हजार ए काह र फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,५८,९९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े 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 याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .६६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५४/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवड गाव येथील पवनानगर व गावठाण प रसरात ोम वॉटर गटर करणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .१४,००,४१५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पंधरा 
फ ) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२०,४६२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  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 देणते 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६७) जनरल मँनेजर(आँपरेशन) पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यां या 
द.१३/१०/२०१६ चे प ा वये इ.५वी ते १०वी या मोफत बस पोट  २ कोट ची 
मागणी केलेली आहे. मनपा शाळेतील  व ा याना संपुण शै णक वषातील 
कालावधीसाठ  मोफत बस पासचे वाटप केलेले असुन इतर खाजगी व ालयातील 
व ा याना एकुण बस पास या र कमे पैक  २५ ट के र कमह  व ा याकडुन 
वसुल केलेली आहे.  सन २०१६-१७ या शै णक वषाम य मनपा ह तील इ.५ वी 
ते १०वी मधील मनपा या व खाजगी व ाथाना मनपा माफत बस पास हे 
पी.एम.पी.एल. माफत वतर त करणेत आलेले आहेत. सदरची बसपास योजना ह  
पी.एम.पी.एल. माफत राब वणेत आलेलीआहे.  पी.एम.पी.एम.एल. यांनी दपावली 
सणा या  पा भुमीवर पंपर  िचचंवड मनपा कडुन सन २०१५-१६ म य ६२८६ 
व ाथाना बस पास वतर त करणेत आले होते या पोट  र कम 
.२,४८,९८,५३६/- अदा करणेत आले होते. मागील वष  अदा केले या 

रकमे या८५% र कम .२ कोट  अि म िमळणेकामी वनंती केली आहे. 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी सन २०१६-१७ या शै णक वषाम य ६८३६ व ा याना 
मोफत बसपासच े वाटप केलेच े दनांक १३/१०/१६ च े प ा वये कळ वल े आहे. 
सन२०१६-१७ या शै णक वषात अदा करणेत आलेले पासेस व मागील खच 
वचारात घेता व यांच े मागणी नुसार  र. .२,००,००,०००/-आगाऊ व पात 
मा यिमक िश ण वभागाचे " व वध उप म" या लेखाशीषामधून अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .६८)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .16 अ वये 
. .६२ म ये मा.सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकते नुसार ट लाईटचे 

नूतनीकरण करणे, एल.ई.ड  बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सुमी 
इले.स हसेस िन.र. .17,29,581/- (अ र  र. .सतरा लाख एकोण ीस हजार पाचशे 
ए याऐंशी फ ) पे ा 11.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६९)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .11 अ वये 
सन 2016-17 कर ता क े य काय े ातील  उ ानांतील व ुत यं णेची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले.काप रेशन िन.र. .5,98,256/- (अ र  र. .पाच 
लाख अ या णो हजार दोनशे छप न फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .18 

अ वये भाग .58 मधील ट लाईटची सन 2016-17 म ये देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.कमल इले. ए टर ायझेस िन.र. .5,05,827/- (अ र  र. .पाच 
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लाख पाच हजार आठशे स ावीस फ ) पे ा 18.86% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७१)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .34 अ वये 
वाय.सी.एम.एच णालयामधील म यवत  वातानुकूल यं णेचे चालन देखभाल 
दु ती करणेकामी (2016-17) मे.आनंद रे जरेशन िन.र. .11,19,940/- (अ र  
र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे चाळ स फ ) पे ा 1.5% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .७२)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .06 

अ वये वाय.सी.एम.एच.येथील फायर हाय ंट यं णेचे नूतनीकरण करणेकामी 
मे. रअल इले.  िन.र. .16,23,463/- ( अ र  र. .सोळा लाख ते वीस हजार चारशे 
ेस  फ ) पे ा 5.40% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७३)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .21 

अ वये . .37 म ये मा.सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकतेनुसार ट 

लाईटचे नूतनीकरण करण,े एल.ई.ड  बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. वण इले.स हसेस िन.र. .16,79,256/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐशीं 
हजार दोनशे छप न फ ) पे ा 21.60% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७४) पं.िच.ंमनपा व ुत वभागाकड ल अिभयंता यांना सव कार या व ुत 
सा ह या या चाच या घेणेकर ता रांजणगांव, पुणे येथील HI PHYSIX 

LABORATORY INDIA PVT. LTD या रा ीय प र ण व चाचणी माणीत 
योगशाळा (NABL) या भारत सरकार या मा यता ा  योगशाळे म ये 

म.न.पा. या व ुत वभागाकड ल ३५ व ुत अिभयंतांना महापािलका शासक य 
कायालयातून रांजणगाव, पुणे येथे जाणे- येणे व कायशाळेस उप थत राहणे व 
कायशाळेसाठ  येणारा खच र. .१,७०,०००/- मे.HI PHYSIX LABORATORY 

INDIA PVT. LTD यांना अदा करणेस व सदरचा खच कामगार क याण 
वभागाकड ल “कामगार िश ण” या लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .12 

अ वये वाय.सी.एम.एच येथील अ याव यक व ुतीकरणाची सन 2016-17 म ये 
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कामे करणेकामी मे. गती इले & एटंर ायझेस िन.र. .9,33,348/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ते ीस हजार तीनशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 11.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७६) ी बाळु मुकंुद वाघमारे यांना शासन िनणय व महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम 66 (39) नुसार अदा करणेत आले या आिथक सहा य र कम 
पये 5,000/- फ  (अ र  र कम पये पाच हजार फ ) चे खचास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७७)  दनांक 09/10/2016 रोजी सकाळ  9.00 वाजता संजय गांधी नगर, पंपर  येथील 

झोपडप ट  येथे अचानक लागले या आगीम ये एकूण 21 झोप या जळून खाक 
झा या आहेत. सदर झोप याम ये राहणा-या कुटंुबांचे घरातील सव सा ह य व 
धा य जळून खाक झा याने मनपा तफ ता काळ यांची दोन वेळ या जेवणाची 
यव था करणेबाबत झाशीची राणी म हला बचत गट, पंपर  वाघेरे, पुणे 17 यांना  

त ड  आदेश देणेत आले असलेने यांना सदर कुटंुबास जेवण पुरवठा करणेचे बील 
एकूण र कम पये 50,500/- फ  (अ र  र कम पये प नास हजार पाचशे 
फ ) अदा करणेचे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागातील कचरावाहतुक 

वभागाम ये “वाहनासाठ  टायर युब खरेद ” कामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश 

. क ेका/आ१५ब/का व/९९२/१६ द.२३/०८/२०१६ अ वये र. .४२,५८५/- 
(अ र  र. . बेचाळ स हजार पाचशे पं याऐंशी फ ) आगाऊ र कम घेणेत आलेली 
होती. कायशाळेकडुन सदर वाहनांना टायर युब बस व यात आलेले 
आहे.  वाहनासाठ  टायर युब खरेद  कामी र. .४२,५८५/- (अ र  र. . बेचाळ स 
हजार पाचश े पं याऐंशी फ )  आगाऊ र कम घेणेत आली होती.  र. .४२,९६३/- 

य  खच झालेला आहे. तर  जादा  खच  र. .३७८/- मे.िसएट िल कंपनी याना ं
सबंिधंत आरो य िनर क यांनी रोख र कम जमा केली अस याने सदर र कम 

यांना परत करणे कामी सहा. आरो यिधकार  क े ीय कायालय यांचे नाव े

र. .३७८/- चा धनादेश काढणसे व एकुण झालेला खच र. .४२,९६३/- (अ र  
र. . बेचाळ स हजार नऊशे ेस  फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागातील कचरावाहतुक 

वभागाम ये “वाहनासाठ  टायर युब खरेद ” कामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश 

.क ेका/आ१५ब/का व/९२६/१५ द.१४/१०/२०१५ अ वये र. .८२,८५२/- 
(अ र  र. . याऐंशी हजार आठशे बाव न फ ) आगाऊ र कम घेणेत आलेली 
होती. यापैक  र. .७९,९९१/- य  खच झालेला आहे. उवर त र. .२,८६१/- 



22 
 

 
 

म.न.पा. कोषागरात पावती . बी-४९६ द.१५/१२/२०१६ अ वये जमा केलेली 
असलेने एकुण झालेला खच र. .८२,८५२/- (अ र  र. . याऐंशी हजार आठशे 
बाव न फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .८०)  पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालय यितर  इतर णालयांना 
आव यक लागणारे सा ह य खरेद कामी िस द केले या ई-िन वदा . ६ए/२०१३-
१४ मधील लघु म िन वदाधारक मे. ी क स शन यांनी करारनामा क न पुरवठा 
केलेले व भोसर  णालयाम ये इ टॉल केलेले ओ.ट . लाईट २ डोम नादु त 
झा याने म.े ी क शन यांचे समवेत केले या करारना यानुसार ३ वष 
कालावधीसाठ  मोफत लेबर स हस नुसार यांचेकडून तातड ची आव यकता 
असलेने दु त क न घेणेत आलेले आहे. सदर २ डोम ओ.ट . लाईटची 
दु तीकामी मोफत लेबर स हस यितर  बदलणेत आले या भागांसाठ  आले या 
र. .४६,४६३/- रकमे या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८१)   मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं.७८ ते स.नं.११९ या दर यान १८.०० मी. र ता 
मनपामाफत कलम २०५ अंतगत घो षत केलेला आहे. सदर र ता पूव प म 

असुन र या या द णेला संर ण वभागाची  ह  आहे व र याला लागुन 

र या या काह  भागात संर ण वभागाची िसमािभंत आहे मा  सदर र या या 
ह चा वाद संर ण वभागाकडुन उप थत कर यात आ यामुळे मनपास र याचे 
काम कर यास अडथळा िनमाण होत आहे.  याबाबत संर ण वभागा या   
अिधका-यांशी द.२३/५/२०१६ रोजी झाले या बैठक त  चचा केली असता संर ण 
वभागा या अिधका-यांनी संपूण र या या जागेची मोजणी भुमीअिभलेख  

वभागाकडुन क न घेऊन संर ण वभागाची ह  कायम क न र याची ह  कायम 
करावी असे ठरले. यामुळे सदरबाब संर ण वभागाशी संबंिधत अस यामुळे वर ल 
माणे स.नं.७८ ते स.नं.११९ या दर यान या र याची मोजणी कर याक रता 
कमान शु क आका न मोजणी क न िमळणेकामी मा.जमाबंद  आयु  यांना 
द.१८/०६/२०१६ रोजी पाठ वले असता संदभ ं .२ अ वये नगरभुमापन अिधकार  
पंपर  िचंचवड यांचे प  या वभागास ा  झाले असुन यात यांनी मोजणी 
क रता र. .३,२०,०००/- मोजणी फ  भर व याचे कळ वले आहे. तुत करणी 
नगरभुमापन अिधकार  पंपर  िचंचवड यांची मागणी के या माणे र. .३,२०,०००/- 
(अ र  र. .तीन लाख वीस हजार फ ) अदा करणे आव यक अस याने 
नगररचना वभागाकड ल भंूसपादन िनधी या लेखािशषाखाली खच  टाकणेचे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८२)  भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वषािनिम  “समता व 

सामा जक याय वष” हणून साजरे कर यास सामा जक याय व वशेष साहा य 
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वभाग महारा  शासन यांचे माफत शासन िनणय .सा या व 

२०१५/ . .१६३/बांधकामे, द.०९/१०/२०१५ अ वये सूचना ा  झाले या आहेत. 
तसेच जयंतीवषािनिम  व वध काय म व उप म राब वणेकामी सूचना दे यात 
आले या आहेत.  या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सं वधान 
सा ह य संमेलनाचे आयोजन द.२९/११/२०१६ ते द.३०/११/२०१६ रोजी आचाय 
अ े रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे- १८ येथे कर यात आले आहे. याकामी 
आयो जत मा यवर, सा ह यक व कलाकारांचे मानधनासह इतर थेट प दतीने 
येणा-या र. .६,३७,५००/- (अ र  र. .सहा लाख सदोतीस हजार पाचशे फ ) चे 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२० 
अ वये  . .२१ मधील उ ोगनगर ेमलोक पाक, दळवीनगर भागात नवीन 
पाईपलाईन टाकणेकामी  मे.एच.सी.लंुकड िन वदा र कम .१,४०,०५,०४४/- (अ र 
र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार च वेचाळ स  फ ) पे ा ७.००% कमी दराने 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,३६,७५,९२५/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .८४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े य कायालय भाग २३ केशवनगर तालेरा 
णालय इमारत आहे. सदर इमारत नगरप रषद होती या काळाम ये केशवनगर 

येथे फे ुवार  १९८२ या दर यान तालेरा णालय काया वत झाले आहे. सदर 
णालयास स थतीत ३४ वष पुण झालेली आहेत. तालेरा णालयाम ये 

अितद ता वभाग बा ण वभाग, ऑपरेशन िथएटर इ याद  सु वधा उपल ध 
आहेत. स थतीत सदर इमारतीस ३४ वष पुण झा याने चरल ऑड ट करणे 
आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २६५ (अ) अ वये 
महापािलका ह तील या इमारतींची बांधकामे ३० वषापुव ची आहेत अशा 
इमारतीचे चरल ऑड ट करणे बंधनकारक आहे. मा.महापािलका सभा ठराव 
.४०८० द.१०/०९/२०१३ अ वये मनपा या इमारतीचे चरल ऑड ट क न 

घेणेकामी मा यता िमळाली आहे. मा.आयु  सो. यांचेकड ल मा य ताव    
द.०३/१०/२०१५ अ वये ी.कनावट यांना तालेरा णालय इमारतीचे चर 
ऑड ट कर याचे काम दे यात आले होते. या माणे चरल ऑड टर ी.कनावट 
यांनी जुना तालेरा णालयाच े य  पाहणी क न, तां क स ह क न सदर 
इमारतीचा अहवाल द.२४/१२/२०१५ रोजी सादर केलेला आहे.  सदर अहवालाम ये 
जु या तालेरा णालयाचे २१३०३.१८ चौ.फुट या े फळाचे ऑड ट कर यात 
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आलेले आहे. चरल ऑड ट पॅनेलवर ल चरल ऑड ट यांना ावया या फ  
बाबतह  धोरण ठरलेले आहे. या अ वये ी.कनावट यांना चरल ऑड टचे  
र. .७४,५६१/- इतक  फ  देय होत असलेने यांचे फ  अदायगीकामी काय र 
मा यता व यांना ावया या फ  र. .७४,५६१/- (अ र  र. . चौ-याह र हजार 
पाचशे एकस  फ ) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८५)   इ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद  
म ये (वाढ/घट र. .१२,५०,०००/-) तावात नमूद माणे वग करण करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत येणा-या ाथिमक व मा यिमक शाळा 
वदयालयाचे इमारतीकर ता २४ तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वतः या 
मनु यबळाचा वापर क न सुर ा यव था पुर वणेचे कामकाज करणेक रता िन वदा 
नोट स मांक ३/२०१४-२०१५ अ वये २९४ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची 
िनयु  कर ता ई-िन वदा िस द केली असता िन वदेतील अट  शत नुसार 
मा. थायी सिमती ठराव .११८०० द.२३/०६/२०१५ ठरावा वये कमचार  सं येत 
बदल क न बाक  मजकुरास मा यता दलेली होती. सदर बदला बाबत पुन य 
सद य पा रत ठराव .१२२२५ द.१९/०८/२०१५ या ठरावा वये खािलल माणे 
कमचार  वभागणीस मा यता दलेली आहे. 

अ.                     सं थेचे नाव 
रखवालदार मदतनीस 
कमचार  सं या 

१ मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. १०४ 

२ मे.एल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल १०५ 

३ 
मे.सैिनक इंटेिलज स अ ड िस यु रट  
ा.िल. ४५ 

४ मे.बी. ह .जी.इं डया िल. ४० 

 एकूण २९४ 

                आदेश .सु व/३/का व/१२७७/२०१५ दनांक २८/१२/२०१५ दनांक ०१/०१/२०१६ 
ते ३१/१२/२०१६ अखेर कामकाज आदेश देणेत आलेला असून दनांक 
३१/१२/२०१६ अखेर कामकाज आदेशाची मुदत संपु ात येत अस याने दनांक 
२५/०८/१६ रोजी उपरो  कामकाजाचे िन वदा ता वत केलेली असून कायवाह  
चालू आहे, परंतू मा.रा य िनवडणूक आयोग,महारा  रा य नगर प रषद/नगर 
पंचायती साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ व मा.भारत िनवडणुक आयोग नवी 
द ली महारा  वधानप रषद थािनक ािधकार  मतदार संघाची दैवाष क 
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िनवडणुक २०१६ िनवडणुक ची आचारसंह ता द.२४/११/२०१६ अखेर व येणा-या 
महानगरपािलका साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ बाबत अचारसं हता लागू होणेची 
श यता ल ात घेता िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देणेस वलंब 
होणेची श यता नाकरता येत नाह , यामुळे स थतीत चालू असले या िन वदेतील 
अट -शत  नुसार दनांक ०१/०१/२०१७ पासून पुढे ३ म हने कंवा न वन िन वदा 
कायवाह  जे आधी घडेल त ेपुण होवून कामकाज आदेश देईपयत मुदतवाढ स व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणे बाबात. 

वषय .८७)  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 सुर ा करणेकामी १(एक) वष 
कालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता ा  
इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ िस द केली आदेश 
.सु व/३/का व/१२७६/२०१५ दनांक २८/१२/२०१५ दनांक ०१/०१/२०१६ ते 

३१/१२/२०१६ अखेर ३७१ रखवालदार मदतनीस कमचार  व आदेश 
.सु व/३/का व/६००/२०१६ द.०१/०७/२०१६ द.२४/०२/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ 

अखेर २४ रखवालदार मदतनीस कमचार  आदेश .सु व/३/का व/६०५/२०१६ 
, द.०४/०७/२०१६ अ वये द २०/०५/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ अखेर ३६ कमचार  
व आदेश .सु व/३/का व/७८६/२०१६ , द.०१/०९/२०१६ अ वये द ०२/०९/२०१६ 
ते ३१/१२/२०१६ अखेर १८ कमचार  अस ेएकूण ४४९ कमचार  पुरवून कामकाज 
आदेश दलेला असून याची मुदत दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येत 
अस याने परंतू मा.रा य िनवडणूक आयोग,महारा  रा य यांचेकड ल प  
.रािनआ/नप-२०१६/ . ./३४/का-६ दनांक-१९ ऑ टोबर २०१६ अ वये नगर 

प रषद/नगर पंचायती साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ नुसार अचारसं हता संपुण 
ज हयाला लागू कर याबाबत प ीकरण दलेले अस याने आदश अचारसं हता 
कालावधीत कोण याह  न याने कामकाज आदेश पा रत करणेस मनाई व सुर ा 
यव था ह  अ याव यक सेवेत येत अस यामुळे स थतीत चालू असले या 
िन वदेतील अट -शत  नुसार द ०१/०१/२०१७ पासून पुढे ३ म हने कंवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देयपयत तावात नमुद माणे 
कमचार  पुरवून कामकाजास व यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .८८)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध 
ठकाणी मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चालू असते. यासाठ  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व 
िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू 



26 
 

 
 

रहाणेसाठ  वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वष 
कालावधीसाठ  १०० ॅ फक वाडन मदतनीस (पु ष) कमचा-यांची िनयु  करणे 
कर ता ई-िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ िस द केली असता िन वदेतील अट  
शत नुसार मा. थायी सिमती ठराव .११७९८ द.२३/०६/२०१५ अ वये) मे.एल. 
एम.सी.िस.फोस. ा.िल.यांना (७५ ॅ फक वाडन मदतनीस कमचार ) पुर वणे कामी 
व २) मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. यांना २५ ॅ फक वाडन मदनीस कमचार  असे 
एकूण १०० ॅ फक वाडन कमचार  पुर वणे कामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश  
सु व/३/का व/१२७५/२०१५ दनांक २८/१२/२०१५ अ वये द.०१/०१/२०१६ ते 
३१/१२/२०१६ अखेर कामकाज आदेश दलेला आहे यांची मुदत द.३१/१२/२०१६ 
संपु ात येत आहे. मा.रा य िनवडणूक आयोग, महारा  रा य नगर प रषद/नगर 
पंचायती साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ व मा.भारत िनवडणुक आयोग नवी 
द ली महारा  वधानप रषद थािनक ािधकार  मतदार संघाची दैवाष क 
िनवडणुक २०१६ िनवडणुक ची आचारसंह ता द.२४/११/२०१६ अखेर व येणा-या 
महानगरपािलका साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ बाबत अचारसं हता लागू होणेची 
श यता ल ात घेता िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देणेस वलंब 
होणेची श यता नाकरता येत नाह , यामुळे स थतीत चालू असले या िन वदेतील 
अट -शत  नुसार दनांक ०१/०१/२०१७ पासून पुढे ३ म हने कंवा न वन िन वदा 
कायवाह  जे आधी घडेल ते पुण होवून कामकाज आदेश देईपयत मुदतवाढ स व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबात वचार करणे.  

वषय .८९)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/30/2016-17 
अ वये भाग .५१ म ये र यांचे चर जी.एस.बी., ड लु.एम.एम. बी.बी.एम. 
प तीने डांबर करण करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ ) मे ब हरट दस 
िन.र. .7,92,650/- (अ र  र. . सात लाख या णव हजार सहाशे प नास फ ) 
पे ा- 23.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९०)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/20/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये  र यांचे चर जी.एस.बी., ड लु.एम.एम. बी.बी.एम. 
प तीने डांबर करण करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ )  मे.ब हरट दस िन.र.  
7,92,650/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार सहाशे प नास फ ) पे ा    
-23.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .९१)   मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/41/2016-17 
अ वये भाग .२० म ये बळवंतनगर व इतर भागात चर जी.एस.बी., 
ड लु.एम.एम. व बी.बी.एम. प तीने डांबर करण करणेकामी  िन.र. .7,92,448/- 

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार चारशे आ ठेचाळूस फ ) पे ा -23.00% 

कमी  मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९२)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/57/2016-17 अ वये 
भाग .२० म ये िशवनगर  व इतर भागात चर जी.एस.बी., ड लु.एम.एम. व 

बी.बी.एम. प तीने डांबर करण करणेकामी  मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 
िन.र. .7,92,448/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार चारशे अ ठेचाळ स 
फ ) पे ा -23.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .९३)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/80/2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४९ ाय हर कॉलनी प रसरातील पे हंग 
लॉकची दु ती करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .7,75,312/- (अ र  
र. . सात लाख पंचाह र हजार तीनशे बारा फ ) पे ा -21.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९४)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/84/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४९ मधील ख डे चर खड  मु माने व 
बी.बी.एम.प दतीने  भरणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .7,92,703/- (अ र  र. . सात 
लाख या नव हजार सातशे तीन फ ) पे ा -23.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम 

क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .९५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/53/2016-17 अ वये भाग .9 

मधील बजाज कुल व पर सरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एस.के.येवले 
आ ण कं.  िन.र. .46,68,472/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडूस  हजार चारशे 
बहा र फ ) पे ा 15.30% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .41,51,906/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/54/2016-17 अ वये भाग .5 

जाधववाड  मधील (उंबर ओढा ते इं ायणी नद ) नाला बांधकाम करणेकामी मे. 
जीतेश एंटर ायजेस  िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस  फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .22,94,117/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .९७) वाय.सी.एम. णालया या युरोलॉजी वभागाक रता आव यक Instrument 
खरेद कामी िस द करणेत आले या  ई-िन वदे माणे मे.कोठार  मे डकल ऍ ड 
स जकल यांनी Volksmann India Pvt Ltd  या कंपनीच े Telescope १ नग 
र. .१,०७,८००/- Visual Obturator १ नग र. .१३,८६०/-, Working Elements 

(single stem) १ नग र. .१,००,१००/- असे एकुण र. .२,२१,७६०/- (अ र  र. . 
दोन लाख एकवीस हजार सातशे साठ फ ) व ी.क शन यांनी Om 

surgicals  या कंपनीच ेUreterorenoscope – १ Nos र. .१,७५,०००/- (अ र  र. . 
एक लाख पंचाह र हजार फ ) साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन 
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .९८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा कड ल 
म हला बाल क याण योजने अंतगत सन २०१६-१७ या आिथक वषात पा  
ठरले या १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, 

बी.ड .एस, बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए अिभयं क  थमवष पदवी प र ा यासारखे 
उ च िश ण घेणा-या तावात नमूद माणे १५ युवतीनंा अथसहा य  देणे व 
याकामी येणा-या र. , २,२५,०००/-( अ र  र कम  दोन लाख पंचवीस हजार 

फ ) तसेच यानंतर द. ३१ ऑग ट २०१७ पयत अपा तेची पुतता क न पा  
ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .९९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत मागासवग य युवकांना  परदेशातील उ च 
िश णासाठ   अथसहा य देणे या योजने कर ता तावात नमूद माणे ०२ अज 
पा  झाले असुन यांना येक  र. .१,००,०००/- या माणे एकुण 
र. .२,००,०००/-  अथ सहा य देणे तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची 
ुट पुतता केलेनंतर पा  ठरणा-या अजदारांना  लाभ देणे व या कामी येणा-या 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१००) नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .९ अ वये 
मा.महापािलका सभा ठराव .४५४ दनांक २०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार 
मनपा ह तील अंध, िनःसमथ (अपंग), कणबधीर व ा याना १२ वी नंतरचे 
वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस., बी.ए.एम.एस., बी.यु.एम.एस.) 
एम.बी.ए. आ ण आिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण घे यासाठ  

येक पा  लाभाथ ना र कम पये १५,०००/-(अ र  र कम पये पंधरा हजार 
फ ) अथसहा य अदा करण े  बाबत मा यता देणेत आली आहे. सन २०१६-१७ या 
आिथक वषासाठ   जाह र कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. यानुसार ८ 
अज ा  झाले असुन अज छानणी म ये २ अज पा  व ६ अज अपा  झाले 
आहेत.  तर  २ पा  अजदारांना येक  र. १५,०००/- या माणे  अथसहा य 
दे याकर ता एकूण  र कम पये ३०,०००/- इतका खच अपे त आहे. सन २०१६-
१७ या व ीय वषात “िनःसमथ (अपंग) व ा याना उ च िश णासाठ  
अथसहा य“या उपलेखािशषावर र. .१५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली 
असुन र. .१५,००,०००/- िश लक आहेत. यामधून सदरचा खच करणेत 
येईल. यानुसार अंध, अपंग, कणबधीर व ा याना १२ वी नंतरच े वै क य 
(एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस., बी.ए.एम.एस., बी.यु.एम.एस.) 
एम.बी.ए. आ ण  आिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण घे यासाठ  

तावात नमूद माणे २ पा  लाभाथ ना र. .३०,०००/- अथसहा य अदा करणे 
कामी अपे त खचास तसेच अपा  अजापैक  कागदप ाची तृट पुतता क न पा  
लाभाथ ना अथसहा य अदा करणेस अपे त खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४८/०४/२०१६-१७ अ वये मनपा 
सावजिनक िनवडणुका २०१७ साठ  े ीय कायालया अंतगत फिनचर यव था 
करणेकामी मे.एल.एस.पवार क शन िन.र. .४६,६४,८१५/- (अ र  र. . 
शेहचाळ स लाख चौस  हजार आठशे पंधरा फ ) पे ा २७.५०% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३५,५१,०९०/-पयत काम क न घेणेकामी 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१६-१७ चे सुधार त सन २०१७-१८ चे मूळ 

अंदाजप काची छपाई करावयाची आहे.  सन २०१६-१७ चे अंदाजप काची छपाई मे. 
सहकार मु णालय पुणे यांचेकडून शासन  िनणया माणे करारनामा न करता थेट 

प दतीने क न घेतलेली आहे.  सन २०१७-२०१८ चे अंदाजप क छपाईचे 
कामाबाबत मे.सहकार मु णालय यांनी  द.१९/१०/२०१६ चे प ा वये छपाईचे दर 
दलेले आहेत.  व छपाईचे काम िमळणेबाबत वनंती केली आहे. गतवष  
अंदाजप काची छपाई मे. सहकार मु णालय यांनी बनचूक व वेळेत क न दलेली 
आहे. शासन िनणयानुसार १० लाखापयतचे काम थेट प दतीने (करारनामा न 
करता) देता येते सदरचे काम सहकार  सं थांना देणेबाबत पा  असलेचे अ पर 
िनबंधक महारा  रा य यांनी प  दलेले आहे.  उपिनबंधक (सवंका) सहकार  
सं था महारा   रा य यांनी द.०५/०८/२०११ च ेप ा वये कळ वले आहे.  मे.सहकार 
मु णालय ह  सहकार  सं था आहे. सदरचे काम तातड चे व कालमयाद त 
अस याने शासन िनणय , अ पर िनबंधक महारा  रा य यांचे प , उपिनबंधक 
सहकार  सं था महारा  रा य यांचे प ां माणे थेट प दतीने (करारनामा न करता) 
मे.सहकार मु णालय, गणेश पेठ, पूणे यांचे कडून मॅफिलथो पेपर ७० Gsm दर 

र. .१.७५ पैसे व मा.आयु  सो यांच े िनवेदन र. .४०,०००/- पु तक .१ मधील 
मा. आयु  सो यांच े िनवेदन मा. थायी सिमती अ य  यांच े िनवेदन आट  पेपर 
१/४ िलगल साईज ४ रंगात र. .८३,०००/- या माणे अंदाजप काची छपाई करणेस 
व य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/३-२०१६-१७ अ वये ए पायर इ टेट 

पूलाखाली पा कग, उ ान वकसीत करणे व इ. कामे करणेकामी मे. ीकृपा 
एंटर ायेजस िन.र. .१,७२,५१,२९८/-(अ र  र. .एक कोट  बाह र लाख ए काव न 
हजार दोनशे अ या णव फ ) पे ा २०.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,४४,८९,२७९/- 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.                     

वषय .१०४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात. मागासवग य क याणकार  योजना 
.०५ अंतगत मा. महानगरपािलका सभा ठराव .५२१ द.५.७.२०१४ अ वये 
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मंजूर धोरणानुसार घटक योजना .०५ अ वये इ.१२ वी नंतरचे वै कय 

(MBBS,BAMS,BHMS,BUMS,BDS) MBA  व अिभयां क  थम वष पदवी 
प र ा यांसारखे उ च िश ण घेणा-या मागासवग य व ा याना अथसहा य देणे या 
योजनेक रता जाह र कटना ारे  अज माग व यात आले होते. सन २०१६-१७ या 
आिथक वषात ५५ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी 
केली असता ३१ अज पा  झाले असून २४ अज अपा  झाले आहेत. सदर पा  
लाभाथ ना येक  र. .१५,०००/- या माणे एकुण कम .४,६५,०००/- 
(अ र  र कम .चार लाख पास  हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. सन 
२०१६-१७ या आिथक वषात “१२ वी नंतरचे वै कय (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, 
बी.एच.एम.एस, बी.यु.एम.एस, बी.ङ .एस) एम.बी.ए, व अिभयां क  थम वष 
पदवी प र ा”या लेखािशषावर र कम .५०,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात 
आली असुन र कम .४८,८०,०००/- इतक   िश लक आहे. यामधुन सदरचा 
 खच कर यात येईल. तर  तावात नमूद माणे ३१ पा  लाभा याना लाभ 
देणेकामी येणा-या खचास तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची ुट पुतता 
केलेनंतर पा  ठरणा-या अजदारांना लाभ देणे कामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/७/१६-१७ भाग .४४ पंपर  
अशोक िथएटर येथील मनपा शाळा इमारती व संडास मुता-यांची देखभाल, दु ती 
व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवानी (सन २०१६-१७ कर ता) 
िन.र. .४६,६८,५३४,/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस 
फ ) पे ा १६.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४१,१०,२९४/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक -राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१०६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४४/१६-१७ . .७ च-होली ते 
ड .वाय.पाट ल कॉलेज पयतचा ३० मी. ं द चा र ता डांबर करण करणेकामी 
मे.पी.सी.सी इं ा. ा.ली. िन.र. .७९,१३,५८३,/-  (अ र  र. .ऐकोणऐंशी लाख तेरा 
हजार पाचश े याऐंशी फ )  पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर 
दराने  र. .७३,९५,२४३/-  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 
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र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक -राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .१०७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६७/१६-१७ . .६ मोशी 
दवाखा यासाठ  थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.साकळे असोिसएटस ्  
िन.र. .७,००,६८३/-  (अ र  र.र सात लाख   सहाशे याऐंशी) पे ा १२.००% कमी  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,४७,४३१/- 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 .१०८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/६०/१६-१७ भाग .३२ सँ ड वक 
कॉलनी म ये मनपाचे ता यात येणा-या आर णास िसमािभंत बांधणेकामी 
 मे. ह.ए.झ बाडे िन.र. .१७,३३,५१८/- (अ र  र. .सतरा लाख तेहतीस हजार 
पाचशे अठरा फ ) पे ा १७.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१५,०८,९४१/- 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 .१०९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/६/२०१६-१७ अ वये भाग .१० 
म ये आव यकते माणे आकुड  सी.ड . वकचे व तार करण करणेकामी 
M/s.SHREE CONSTRUCTION S.S.PHALKE  िन.र. .७०,०२,६४९/-(अ र  स र 
लाख दोन हजार सहाशे एकोणप नास फ ) पे ा १५.३९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .६२,२१,१८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४८/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
मधील से. .२५,२६ मधील र यां या मजबुतीकरणांची कामे करणेकामी 
M/s.H.C.KATARIA  िन.र. .१,१२,०३,१३४/-(अ र  र. .एक कोट  बारा लाख ितन 
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हजार एकशे चौितस फ ) पे ा १४.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१,०१,०९,३७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१११)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6/2016/17 मधील अ.  20 

अ वये . .30 मधील च पाणी वसाहत, सदगु नगर व प रसरातील पोल, फट ंग, 

केब सचे नुतनीकरण करणेकामी  मे.ओम रेणुका एंटर ायझेस िन.र. .7,76,995/- 

(अ र  र. .सात लाख शहा र हजार नऊशे पं यानो फ ) पे ा 13.05% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .११२)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .20 अ वये 
फ े ीय कायालय अंतगत भाग ५ कुदळवाड  जाधववाड  प रसरातील न याने 
होणा-या र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी १६-१७ (अंतगत व इतर र ते) 
कामी मे.यश इले ो लाईन िन.र. .14,70,107/- (अ र  र. .चौदा लाख स र 
हजार एकशे सात) पे ा 24.31% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११३)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .23 

अ वये सन २०१६-१७ कर ता मनपा या फ े य काय े ातील उ ानातील 
व ुत वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले.काप रेशन 

िन.र. .5,60,217/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे सतरा फ ) पे ा 
20.98% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .११४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .19 

अ वये फ े ीय कायालयातील संभाजीनगर उप वभागाम ये न याने होणा-या 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी (अंतगत व इतर र ते) (२०१६-१७) मे.यश 
इले ो लाईन िन.र. .17,24,930/- (अ र  र. .सतरा लाख चोवीस हजार नऊशे 
तीस फ ) पे ा 24.27% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .31 

अ वये फ े ीय कायालय अंतगत औ ोिगक प रसराम य े न याने होणा-या 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी १६-१७ (अंतगत व इतर र ते) मे.यश 
इले ो लाईन िन.र. .13,97,656/- (अ र  र. .तेरा लाख स यानो हजार सहाशे 
छप न फ ) पे ा 24.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११६)  भूसंपादन वभागाक रता सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात र. .१०० कोट  तरतूद केली 
होती. मा. थायी सिमती सभेत व मा.महापािलका सभेत यातील 
र. .८४,३९,४८,०००/- च े हे उपसूचना ारे वग करण केलेले आहे व स या 
र. .१५,६०,५२,०००/- तरतुद उपल ध आहे.  शहरातील बी.आर.ट .एस क पासाठ  

World Bank माफत मोबदला अदा करणेकामी मागणी होत आहे यामुळे सदर 
क पातील खाजगी वाटा घाट ने र कम अदा करावी लागणार आहे यासाठ  

यांना र. .५० कोट  र कमेची आव यकता असलेचे उपसंचालक नगररचना यांनी 
कळ वले आहे.  शहर अिभयंता थाप य,सह शहर अिभयंता जलिन:सारण, कायकार  

अिभयंता, पयावरण यांनी तावात नमूद माणे तरतूद उपल ध क न दलेली 
आहे यानुसार भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर वाढ एकूण र. .४०,२४,००,०००/-  
ची अंदाजप क य तरतूद  वाढ/घट करणेस मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

वषय .११७)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .7/2016-17 कर ता मनपाचे िचखली 
मैलाशु द करण क  उदयानात ओपन जीम साह य बस वणेकामी मे.डायनािमक 
िस टम यांचे कोटेशन नोट स र. .1,94,800/- (अ र .र. .एक लाख चौ-यानव 
हजार आठशे फ ) पे ा 27.97% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश-उदयान/4/का व/480/2016 द.13/10/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११८)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .४६/०३/२०१५-१६ मधील काम 
.०३  अ वये भाग .५ जाधववाड  येथील आ .१-१४७ म ये उ ान वकिसत 

करणेकामी मे.कृ णर  क शन िनवीदा र. .४२,०१,६८१/- (अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार सहाशे ए कयाऐंशी फ ) पे ा २१.१८% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३४,७७,३५३/- 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 करण.े 
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वषय .११९)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.२८/११/२०१६ रोजी महा मा फुले 

यां या मृित दनािनिम  महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध बोधना मक 
काय म, या याने, रांगोळ , ले स बॅनर, हो डग, मा यवरांसाठ  चहापान, भोजन 
यव था व काय माचे मानधन इ.साठ  थेट प दतीने होणारा खच अंदाजे 
र. .१,००,०००।- (अ र  र. .एक लाखफ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१२०)   मौजे वाकड येथील स.नं.२०७/२/१/६/१ मधील २४ मी. र याने बािधत े  

मनपाचे ता यात देणेबाबतचा अज अजदार यांनी या कायालयास सादर केलेला 
आहे. अजदार यांची २४.० मी र याने ४१.०० चौ.मी. े  बािधत होत आहे. सदर 
करणी कायदा स लागार यांनी य  ता यास अिधन राहून पुढ ल कायवाह  

िनयमानुसार ठेव यास हरकत नाह  असा अिभ ाय दलेला आहे. सदर करणी 
जाह र नोट स दनांक ३१।०७।२०१६ रोजी िस द केलेली असून वह त मुदतीत 
कोणाचीह  हरकत या कायालयास ा  झालेली नाह . अजदार यांनी दाखल केले या 
७।१२ उता-यावर फेरफार .१५२११ अ वये न द झालेली आहे.सदर करणी 
मु यांकन सन २०१६ चे िश  िस द गणकातील दरानुसार केलेले आहे.सदरचे 
मु यांकन एकूण र. .१४,४३,२००/- ( अ र  र. .चौदा लाख ेचाळ स हजार दोनशे 
फ ) इतके मु यांकन येत आहे. सदरचे मु यांकनास मा.आयु सो. यांनी दनांक 
०४/१०/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे.त  नंतर या कायालयाने सदरचे मंजूर 
मु यांकन अजदारास दनांक ०७/१०/२०१६ अ वये कळ वणेत आलेले 
आहे.अजदाराने दनांक ०७/१०/२०१६ नुसार सदरचे मु यांकन मा य असलेबाबत 
या कायालयास कळ वलेले आहे. ी.ल मण देवराम तांबे यांचेकडुन २४.० मी ं द 

र याने बािधत े  महापािलके या ता यात घेणेकामी ी.ल मण देवराम तांबे 
यांचकडुन खरेद खत क न नुकसान भरपाई धनादेशा ारे र. .१४,४३,२००/- अदा 
करावी लागेल तसेच र ज ेशन फ  र. .१४,४४०/- व टँ प डु यी र. .८६,७००/- 
असे एकुण र. .१,०६,१४०/-  चा खच तसेच खरेद खतासाठ , वक ल फ  व इतर खच 
र. .५०००/-  असे एकुण र. .१५,४९,३४०/- अदा करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२१)   माजी नगरसद यांना व यांचे कुटंुबीयांना हणजेच पती/प ी व यांच े दोन 
अप य २१ वषा या आतील यांचेसाठ  र. .५,००,०००/- पयत आरो य वमा योजना 
राब वणेस व याकर ता ७५% महापािलका ह सा व माजी नगरसद यांकडून २५% 
व ह सा ड .ड . व पात New India Insurance कंपनी माफत एक त क न 

सदरची र कम ‘संजीवन वमा योजना नगरसद य व ह सा’ लेखािशषावर जमा 
केलेनंतर आरो य वमा योजना  पॉिलसी उतर वणेस तसेच माजी नगरसद यां या 
सं येम ये वेळोवेळ  वाढ होत जाणार आहे. अशावेळ  नवीन माजी नगरसद यांना 
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आरो य वमा योजनेत सहभागी क न घेणेबाबत व येक वष  वमा पॉिलसीचे 
नुतनीकरण करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
 

                                 
            

नगरसिचव 
                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२१३८/२०१६  
दनांक - २४/११/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


