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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक-  नस/८/का व/१३७८/२०१४ 

दनांक - ०४/०९/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक - ०९/०९/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०९/०९/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक- १३२ 

दनांक - ०९/०९/२०१४                     वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०९/०९/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक १२/०८/२०१४ व १६/०८/२०१४रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२७) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) दनांक १९/०८/२०१४ रोजी सकाळ  ११.००, १२.४०, सं या ५.३० व २२/८/१४ 
झाले या सभेचा (कायप का .१२८) सभावृ ांत कायम करणे. 

क) दनांक २५/०८/२०१४ रोजी सकाळ  १०.०० व दपार  ु ३.०० वा. झाले या सभेचा 
(कायप का .१२९) सभावृ ांत कायम करणे. 

ड) दनांक ३०/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३०) 
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१२/२०१४-१५ 
मधील अ. .२ अ वये, भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  
वकसीत करणेकामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT 

LTD. (िन.र. .२३,७९,६०,९६४/- (अ र  र. .तेवीस कोट  एकोणऐंशी लाख साठ 
हजार नऊशे चौस ) पे ा -५.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . २३,६७,४१,४१४/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) पंपळेिनलख मैलाशु द करण क ाची वा षक व पाची चालन, देखभाल व द तीचे ु
काम द.०६/१०/२००८ ते ०५/१०/२०१३ या कालावधीक रता मे.एच.एन.बी.इं ज. 
ा.िल. यांना िमळालेले आहे. सदर कामाची मुदत ०५/१०/२०१३ रोजी पूण होऊन 

यापुव  ए ल २०१४ पयत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. परंतु काह  कारणा तव मा. 
आयु  सो. यांचे मा यतेने सदर कामाची दोन वेळेस फेर िन वदा काढणेत आली 
आहे. सदर न वन कामाची (िन वदा .HO/ENV/१/२(१)/२०१४-१५ नुसार) िन वदा 

या चालू आहे. मैलाशु द करण क ाम ये येणारे सांडपाणी MPCB या 
मानांकानुसार या क न शु द करणे आव यक आहे. तसेच मनपावर बंधनकारक 
आहे. यामुळे मैलाशु द करण क ाची चालन देखभाल द ती करणे आव यक आहेु . 
नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन कायारंभ आदेश िमळेपयत ( डसबर 
२०१४), चालू असले या कामामधून काम क न घेणेस व यासाठ  होणा-या 
कामा या वाढ व र. . ९,१०,९५०/- खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०२/२०१३-१४ 
मधील २ अ वये, भाग .१९ मधील ठक ठकाण या घाट प रसराचे सुशोिभकरण 
करणेकामी मे.भगवंत कं शन (एस.जे.जाधव) (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२८,६८,०८८/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील ३ 

अ वये, भाग .१७ मधील र टन कॉलनी ते आकुड  येथील ना यापयत पावसा या  
पा यासाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.िशवंक क शन (िन.र. .२८,००,९११/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख नऊशे अकरा) पे ा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,८६८/- 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 राहन ू यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/८-२०१३-२०१४ मधील ८ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपा ह तील वेगवेग या मु य चौकात नवीन वाहतूक िनयं क 
दवे बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जगनाडे इले क स (िन.र. . 
२८,५६,६८०/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख छप न हजार सहाशे ऐंशी ] पे ा २१.७२ 
% कमी) यांचेकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म े & म े असोिसए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा र) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
बाजारभाव 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ 
भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी 
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पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५० % जा त) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार 
भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे ू
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

     ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  
.खपा व/ शा-३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणी साठ  
कामा या स लामसलत शु क (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व 
इतर कायलयीन खच र. . २१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे 
नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९) सन २०१४-१५ चे मुळ अंदाजप काम ये देखभाल द ती महसुली खचाम ये पान ु

.११५४ अ. . १ नुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील जलिनःसारण निलकांची 
यां क  प दतीने साफसफाई करणे या कामासाठ  . १,१०,००,०००/- एवढ  तरतुद 
करणेत आली आहे. तसेच अ. . ३,५,९,११,१३ व १५ नुसार जलिनःसारण निलकांची 
साफसफाई व चोकअप काढणेसाठ  ित भाग ५०,००,०००/- या माणे एकुण 
३,००,००,०००/- एवढ  तरतुद केलेली आहे. तथापी, या कामां या िन वदांसाठ  ३ वेळा 
मुदतवाढ देऊनह  ठेकेदाराने िन वदा भरले या नाह त. यामुळे संपुण मनपा े ातील 
चोकअप काढणेचे कामकाज अ. . १ चे कामातून चालु आहे. या कामासाठ  असलेली 
तरतुद संपत आलेली आहे. न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन या कामांचे आदेश 
दे यापयतचा कालावधी वचारात घेता अ. . १ चे कामावर तरतुद वग करणे 
आव यक अस याने खालील माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

अ. . कामाचे नांव अदंाजप क य 
पानांक/ 
अ.  

सन २०१४-
१५ मुळ 
अंदाज 

य  
लागणार  
र कम 

वाढ घट 

१ पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 
जलिनःसारण 
निलकांची यां क  
प दतीने साफ 
सफाई करणे 

११५४/१ ११०००००० २९०००००० १८०००००० - 

२ मनपा या अ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे 
व चोकअप 

११५४/३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 
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काढणे. 

३ प.ंिचं. मनपा या 
ब भागातील 
जलिनःसारण 
निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे 
व चोकअप 
काढणे. 

११५४/५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

४ प.ंिचं.मनपाचे क 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५४/९ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

५ प.ंिचं.मनपाचे ड 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/११ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

६ प.ंिचं.मनपाचे इ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/१३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

७ प.ंिचं.मनपाचे फ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/१५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

  एकुण ४,१०,००,००० ४,१०,००,००० १,८०,००,००० १,८०,००,००० 
 

 

  ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-१०) मनपाचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेसाठ  Anti Virus व Juniper 
Firewall खरेद  तसेच याची तीन वष कालावधी पयत देखभाल द ती करणेखरेद  ु
कामी ई-िन-स.ु .०६/०२/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार मे.एस.पी. टेलीकॉम 
यांना आव यक सा ह य खरेद कामी एकूण र. .२०,६८,०००/- (अ र  र. .वीस 
लाख अडुस  हजार) दर वकृत क न, करारनामा करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील 
अ. .६ अ वये, अ भाग कायालयामधील कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था 
करणे (प हला मजला) कामी मे.के.पी.कं शन (िन.र. .४१,०६,४४५/- (अ र  
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र. . ए केचाळ स लाख सहा हजार चारशे पंचेचाळ स) पे ा २७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,०४,९०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३४ अ वये, ड भाग काय े ातंगत े नेज वषयक करकोळ देखभाल 
द ती वषयक कामे करणेु कामी मे. ी कॉ टर (िन वदा र कम .३५,०१,४०१/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,८७,८६८/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३७ अ वये, िनयो जत फ भाग अंतगत ना यामधील जलिन:सारण 
वषयक सुधारणा कामे करणेकामी ी.कॉ टर (िन वदा र कम .२८,००,९७२/- 
(अ र  र. . अठठावीस लाख नऊशे बहा र) पे ा ३६.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५६,३७२/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  १३ अ वये, वॉड .४४ अशोक िथएटर येथील जलिनःसारण वषयक 
कामे करणे. व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 
(िन वदा र कम .३०,८१,२२७/- (अ र  तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
स ावीस) पे ा २५.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
२४,२५,८१९/- 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 करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, जल े  . बी/५ अंतगत MIDC  बजलीनगर पा या या टाक चे सभोवती 
िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणकेामी मे. ी क शन 
(िन वदा र कम .- २८,०१,०७९/- (अ र  र. .- अ ठावीस  लाख एक हजार 
एकोणऐंशी) पे ा ३०.८५% कमी) दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने 
र. .२०,३३,७९३/- 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 राहनू  या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 
 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-१६) अ भाग सिमती सभा दनांक १०/७/१४ ठराव .२६ नुसार, भाग .१५ द वाड  

मधील ांतीनगर भागात ना यावर पूल टाक याचे र. .१७,५०,०००/- (अ र  र. . 
सतरा लाख प नास हजार फ ) चे काम आहे. परंतू ते अजुनह  कर यात आले 
नाह . सदरचा िनधी हे पुलाचे काम न करता थाप य वषयक इतर कामे कर यास 
वग कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, . .७ काळ  िभंत, द नगर, चो वसावाड , आंबा टॉप वडमुखवाड   ते 
मोशी वखार महामंडळ, जुना पालखी माग दाभाडे व ती, हॉटेल बारासू शेजार ल 
र ता, ड  वाय पाट ल रोड  ते  भोसले व ती व आव यकतेनुसार इतर र यावर 

टलाईट यव था करणे व नुतनीकरण  करणेकामी  मे.सुमी इले कल स हसेस 
(िन.र. .४६,६८,५३२/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे ब ीस] 
पे ा १५.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 

अ वये, देह आळंद  मु य र यालगत डू .पी. र यावर पोल बसवून LED  फ टंग 
करणकेामी  मे. वण इले कल स हसेस (िन.र. .३८,०९,५२३/- [अ र  र. . 
अडोतीस लाख नऊ हजार पाचशे तेवीस] पे ा १५.०० % कमी)या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१२ 

अ वये, मनपाभवन उप वभागातील व वध इमारतीम ये वजरोधक यं णा 
बस वणेकामी मे.अवधूत इले कल लाई स अँ ड स हसेस  (िन.र. .६,१४,६४०/- 
[अ र  र. . सहा लाख चौदा हजार सहाशे चाळ स] पे ा १७.१७ % कमी ) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ९/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत फेर िन वदा सूचना 
.१/२००५-०६ चे मा यता ा  सं था १)मे.एल.एम.सी.असोिसएटस ्  २)मे.युिनक 

डे टा िस यु रट  फोस ा.िल. यांचे माफत ॅ फक वाडन पुरवून वाहतूक यव थेचे 
कामकाज करत आहेत. महापािलके या सुर ा वभागामाफत ई-िन वदा सुचना . 
१/२०१४-१५ (१०० फक वाडन पुर वणेचे) िन वदा या चालू आहे. यापुव  
कामकाज करणा-या सं था १)मे.एल.एम.सी.असोिसएटस यांचे माफत ् ६० ॅ फक 
वाडन २) मे.युिनक डे टा िस यु रट  फोस ा.िल. यांचे माफत ४० ॅ फक वाडन 
यांचे कामाची मुदत दनांक ३१/०८/२०१४ रोजी समा  होत आहे. तर  यापूव  
कामकाज करणा-या सं था मे.एल.एम.सी. असोिसएटस व मे् .युिनक डे टा िस यु रट  
फोस ा.िल. यांना न वन िन वदा या पूण होऊन कामाचे आदेश देऊन य  
कामकाज सू  होणेचे तारखेपयतचे कालावधीस मुदतवाढ व कमान वेतन दरानुसार 
वेळोवेळ  मािसक वेतन व महागाई भ ा अदा करणेस व होणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२१) थेरगाव, वॉड .५० मधील िशवाजी महाराज अ ामेध पुतळा करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे या कामास वा तु वशारद नेमणेसाठ  सृ ी डझायनरचे ी.िगर ष 
िच रवार यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक क न िनयोजन करणेस तसेच सदरचा 

ताव मा यतेनंतर वा तु वशारद यांना Council of Architecture यांचे 
िनयमावलीनुसार देयक देय राह ल तसेच पुढ ल काम करणेबाबत काय़वाह  हया 
वभागामाफत हाती घे यात येईल.  तर   सदरचा  तावास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .५ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील रामनगर, ल मीनगर 
पर सरात पावसाळ  गटर करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.M B 

Enterprises (िन.र. .१३,९९,५९६/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार पाचशे 
शहा नव) पे ा -४३.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,३४,५७२/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .१७ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  
उ ानाची रंगरंगोट  व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.M B 

Enterprises (िन.र. .९,८०,३६६/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे 
सहास ) पे ा -३५.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
६,६६,९३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .४३ अ वये, भाग .३६ लांडेवाड  येथील रामनगर  सोसायट  
प रसरातील नाला द ती करणे व इतर ु थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.M B 

Enterprises (िन.र. .९,८०,३६६/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे 
सहास ) पे ा -४४.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
५,७४,२९४/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .अ/५ जाधववाड , शाहनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा ु
वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .र वं  क शन 
(िन.र. .९,१३,१४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेरा हजार एकशे चाळ स) पे ा ३६.३३ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७० अ वये, 
. .२८ मासुळकर कॉलनी प रसराम ये फुटपाथ व र याचे मनपा थाप य 
वषयक करकोळ देखभाल द ती व सुधारणांची कामे करणेु कामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
एकोणस र) पे ा ४३.५१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .४ नेवाळे व ती प रसरातील र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.एम.पी. धो े 

क शन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) 
पे ा ४८.४१ %  कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे.  
 

वषय मांक-२८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३३ अ वये, 
भाग .४ मधील र याचे ं द करण खड  मु माने करणेकामी मे.एम.पी.धो े 

क कशन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) 
पे ा ४८.५१ %  कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे.  
 

वषय मांक-२९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .४ मधील चर खड  मु माने भरणे व गाऊट ंग करणेकामी मे.एम.पी.धो े 

क कशन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) 
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पे ा ४८.५१ %  कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३०) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील मनपा या इमारती मधील करकोळ 

द तीची कामे करणेकामी मेु .ओंकार असोिसए स (िन.र. .८,७२,३१६/- (अ र  
र. . आठ लाख बहा र हजार तीनशे सोळा) पे ा ३३.३० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता-या इ. करकोळ 

द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .ओंकार असोिसए स (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३३.३० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .४५ पंपर  वाघेरे, हावी आळ  व इतर  थाप य वषयक करकोळ 

द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .एल.एन.एंटर ायझेस (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३७.२२ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५१ अ वये, 
भाग .४६ वजयनगर येथील र यांवर ल चर ख यांची खड  मु माने व 

बीबीएम प दतीने द तीची कामे करणेकामी मेु .अनंत बाळकृ ण ब हरट 
(िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४०.८६ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३४) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव मधील काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.िस द  

एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२७९/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी) पे ा 
२०.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३५) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७५ अ वये, 
भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 

(िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा 
२५.२०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३६) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल त ार स 
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अनुस न करकोळ द ती व देखभालीची काु मे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 
(िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४६.४५ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
थेरगांव गावठाण र ते ते पदमजी पेपर िमल २४ मी.ड .पी. र याचे उव रत कामे 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल., पुणे (िन.र. .१,७५,०६,७३९/- (अ र  
र. . एक कोट  पं याह र लाख सहा हजार सातशे एकोणचाळ स) पे ा २७.९७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,३२,४०,६०९/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
भाग .४९ थेरगांव बापुजीबुवानगर येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल., पुणे (िन.र. .४१,२६,१६८/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख स वीस हजार एकशे अडुस ) पे ा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३१,२०,६८३/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, अ 
भाग कायालयामधील कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था करणे (दसरा मजलाु ) 

कामी मे.भगवंत क शन (िन.र. .४०,१४,०८२/- (अ र  र. .चाळ स लाख चौदा 
हजार याऐंशी) पे ा १७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३४,५६,५४६/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .५६ येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 

क शन ा.ली. (िन.र. .४२,०१,६८१/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे ए याऐंशी) पे ा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३५,३३,८२४/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर पंपळेिनलख येथील मा ती मंद र प रसरातील र यांचे 

डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. (िन.र. . 
२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा १९.९० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,५५,८८२/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर व रहाटणी गावठाण येथील र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. (िन.र. . 
३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे एकोणस र) 
पे ा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,९८,२३६/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
भाग .४४ म ये तपोवन मंद र व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 

मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . 
प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२९,४४,८५३/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर, रहाटणी येथील साई सागर कॉलनी, रायगड कॉलनी, 

भारत कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. (िन.र. .४२,०१,६८१/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए याऐंशी) पे ा १९.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,३३,८२४/- 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 



 13 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४५) िचंचवड वधानसभा मतदार संघातील आमदार थािनक े  वकास काय मा 
अंतगत िचंचवड वधानसभा मतदार संघातील अनुसुिचत जाती / जमाती या 
१३,६७६ कुटंुबांना येक  दोन या माणे एकूण २७,३५२ नग लॅ ट क बकेट यापुव  
महानगरपािलकेने ई.िन.स.ु .२१/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म िन वदाकार 
मे.समृ द  इंड ज िल. यांचेकडून थेट प दतीने व हत नमु यात करारनामा क न 
ित नग र. . ७०.९० या लघु म दराने खरेद  करणेस व येणा-या एकूण 

र. .१९,३९,२५७/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे स ाव न) 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४६) मनपाचे म हला / पु ष कमचा-यांसाठ  पावसाळ  सा ह य (रेनकोट, रेनसुट) 
खरेद कामी िन वदा सुचना .५३/२०१३-१४ अ वये, ऑनलाईन िस द करणेत 
आली होती. ा  िन वदेमिधल १)मे.लक  लॅ टक, मुंबई यांना बाब . १, २, ३, ४, 
व ७  साठ  र. .३१,३३,९१०/- २)मे.सुपर लॅ टक काप रेशन यांना बाब . ५ व ६  

साठ  र. .४,५९,३३५/- यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी 
येणा-या एकुण र. .३५,९३,२४५/- (अ र  र. .प तीस लाख या णव हजार दोनशे 
पंचेचाळ स) चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता आव यक व वध रॉ मटे रयल 
सा ह य खरेद बाबत ई-िन वदा सुचना .३६/२०१३-१४ अ वये, लघु म िन वदाकार 
मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे एकूण ३४१ बाबी र. .७,२६,४४५/- २) मे.शेषा  
अँ ड कंपनी यांचे एकूण २१७ बाबी र. .१०,६५,८६६/- व ३) मे.एस.बी. 
इले ॉिन स यांचे एकूण १० बाबी र. .८,१०२/- असे एकूण र. .१८,००,४१३/- 
(अ र  र. .अठरा लाख चारशे तेरा) चे खचास व यांचेबरोबर करारानामा क न 
खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-४८) द. ३१/०३/२००५ पासुन परवाना र  केले या टेिलफोन बुथ, दध क  योजनाु , 

लोखंड  के बन व गटई कामगार यांना दले या जागा र ता ं द करण व अित मण 
कारवाईत काढ यात आले या असुन सदर यावसायीकांनी दले या प यावर यांचे 
वा त य सापडत नस याने सन १९८४ ते २००५ या कालावधीतील सदर 
यावसायीकांकडे असलेली थकबाक  वसुल होणे श य नाह  यामुळे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १५२ नुसार ड भाग कायालयाकड ल सोबत या 
प  अ नुसार एकुण १२९ यावसायीकांकड ल सन १९८४ ते २००५ या कालावधीतील 

वसूल न हो याजोगी थकबाक ची र कम पये ६,३९,०३०/- मा. थायी सिमती या 
मा यतेने िनल खत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .४४ अ वये, भाग .३६ लांडेवाड  येथील देवकर लाझा मागील 
इंड यल भागात पावसाळ  गटस करणेकामी M/S CHOUDHARI 

CONSTRUCTION (िन.र. . १३,९९,५९६/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
पाचशे शहा नव) पे ा -३९.५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .८,८९,०९३/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
 

वषय मांक-५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .५९ अ वये, भाग .२९ म ये से. .२ िमनी माकट चौक ते ना या 
पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/S CHOUDHARI CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा -३४.५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६३,२३५/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

 
वषय मांक-५१) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/२/२०१४-१५ 

मधील अ. . ४ अ वये, मनपा े ातील मैलाशु द करण क ांना रंगसफेद  करणे व 
इतर  थाप य वषयक  कामे करणे (२०१५-१८) या कामासाठ  मे.भगवंत 
क शन एस जे जाधव (िन.र. .२८,००,७३२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
सातशे ब ीस) पे ा -२४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,०५,८७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट -शत  माणे भाववाढ 
फरक कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५२) डॉ अमोल डंुबरे, क सलटंट ऑ को सजन यांना वाय.सी.एम. णालयात मानसेवी 

क सलटंट ऑ को सजन या पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या 
कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- (अ र  र. .एक हजार) एक त मानधनावर 
नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५३) मनपाचे करसंकलन वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई-िन.स.ु . 

५२/२०१३-१४  अ वये लघु म िन वदाकार १)मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे 
एकुण ०३ बाबी साठ  र. .१,१४,०००/- व २) मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे 
एकुण १४ बाबी साठ  र. .१,९३,११५/- असे एकुण र. .३,०७,११५/- दर वकृत 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करण े

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४७ अ वये, वॉड .५५ रहाटणी, पंपळे सौदागर येथील जलिनःसारण 
वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव 
क शन (िन वदा र कम .२८,०१,११५/- (अ र  र. .अठठावीस लाख एक 
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हजार एकशे पंधरा) पे ा ३६.२८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,७४,११४/- 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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .७/६/२०१४-१५. मधील अ. .४ अ वये, 

जलशु करण क  से.२३ येथील ट पा ३ व ४ क रता टडबाय बॅकवॉश पंप 
बस वणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन वदा र कम .- 
३४,५२,३९०/- (अ र  र. . चौतीस लाख बाव नहजार तीनशे न वद) पे ा १०.२७ 
% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,५२,७२१/- 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 राहन ू
यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .७/६/२०१४-१५. मधील अ. .३ अ वये, 

अशु  जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४ अंतगत व ुत मोटसची द ती व ु
रवाय डंग वा षक प तीने करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन वदा र कम .  
३७,४९,९२६/- (अ र  र. . सदोतीस लाख एकोणप नासहजार नऊशे स वीस) पे ा 
११.८० %कमी) दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,७२,८०६/- 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 राहन ू यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ. .३१ 

अ वये, गवळ माथा पंपींग टेशन व से टर १० य़ा आवारात देखभाल द ती व ु
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत क शन (िन वदा र कम . 

३०,३४,२००/- (अ र  र. . तीस लाख चौतीसहजार दोनशे) पे ा ३८.९९ % कमी) 
दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,४३,७२३/- 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 राहन ू
यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५८) मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .३/२०१४-१५. मधील अ. .१ अ वये, भाग 

.४५ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. . 
२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा 
४४.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,१७,६४७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 



 16 

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 राहन यांू चेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-५९) मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .३/२०१४-१५. मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .४७ म ये काळेवाड  म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी & स स ् (िन.र. .२१,००,१२४/- (अ र  
र. .एकवीस लाख एकशे चो वस) पे ा ४६.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,९०,७७०/- 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 राहन ू यांचेबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६०) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 

मधील अ. .४३ अ वये, कासारवाड  मलशु करण क ांतगत, इं ायणीनगर येथील 
भाग . २९ म ये से. .७ व १० मधील जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 

करणकेामी मे.आ ष असोिसएट (िन वदा र कम .२८,००,९४५/- (अ र  
र. .अठठावीस लाख नऊशे पंचेचाळ स) पे ा ४८.४८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र.  १५,१५,१९९/- 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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-६१) SARATHI- An effort to connect Citizens with City Manager संगणक 

णालीचे भावी वापराबाबत दे यात आलेला Smart City 2014 हा पुर कार 
वकारणेसाठ  द.१८/०७/२०१४ रोजी महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून 
ीमती.मो हनी लांडे, मा.महापौर यांनी नवी द ली येथे जाणेस िनवास खच, 
थािनक वास खच व वमान वास खच असे एकूण र. .३९,२३२/- (अ र  र. . 

एकोणचाळ स  हजार दोनशे ब ीस) यांनी वत: खच केला अस याने सदरची 
र कम मा.महापौर वास खच या लेखािशषाव न खच  टाकणेस व सदरचा खच 
यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-६२) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 

मधील अ. .१९ अ वये, वाड .४६ वजयनगर येथील जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ी कॉ टर 
(िन वदा र कम .३५,०१,३९७/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे 
स यानव) पे ा ३५.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,७६,८३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-६३) मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, ब 

भागात पंपर  रे वे टेशन ते मुंबई पुणे हायवे वर ल फनोले स कंपनी चौक व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकापयत ४ मी. ं द चा फुटपाथ करणेकामी मे.मह  एम. 
भालेराव (िन.र. .८,४०,३६०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे साठ) 
पे ा ३७.३५ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५२,८१०/- 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 राहन यांू चेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील 
अ. .३५ अ वये, भाग .८ व ानगर भागातील रामनगर द नगर म ये गटस 
द ती करणेकामी ु M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION 

(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा -३६.१८ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,३८,५२९/- 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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .१११ अ वये, 
. .१९ वा हेकरवाड  येथील ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेकामी 

पाईप टाकणे व चबर द तीु  करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन.र. . 
२२,४०,५७०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार पाचशे स र) पे ा ३६.१८ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,०१,४२८/- 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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील 
अ. .९६ अ वये, भाग .८ व ानगर येथे थाप य वषयक देखभाल द तीची ु
कामे करणेकामी M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. . 
२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा -
३६.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,०१,६४७/- 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 
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अट स अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

 
 
वषय मांक-६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .६० अ वये, 

भाग .२६ मधील गटस व ना याची व इतर द तीु  वषयक कामे करणेकामी 
मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार 
सहाशे बहा र) पे ा ३६.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११,२६,२३५/- 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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपाचे वै क य वभागांतगत कुटंुब क याण वभागास व वध छपाई सा ह य 
खरेद बाबत ई-िन.स.ु .११/२०१४-१५ अ वये, ा  लघु म िन वदाकार १)मे.आिशष 
एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकूण ०१ बाबी साठ  र. .२६,५५०/-, २)मे.जय गणेश 
ऑफसेट, पुणे यांचे एकूण ०१ बाबी साठ  र. .१३,०५०/- व ३)मे.अमृत मु णालय, 
िचंचवड यांचे एकूण १० बाबींसाठ  र. .१,०३,४३५/- असे एकूण र. .१,४३,०३५/- 
(अ र  र. . एक लाख ेचाळ स हजार प तीस) दर वकृत क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेले अस याने तृतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करण.े 

 

                                                      
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१३७८/२०१४ 

दनांक - ०४/०९/२०१४ 
 

टप - ततु कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


