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

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०५/०१/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०५/०१/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

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

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

 
   आपला व ासू, 

                                                          
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – २०३ 

 
दनांक - ०५/०१/२०१६               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०५/०१/२०१५ 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 २२/१२/२०१५ व दनांक २९/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा 

(कायप का .२०१) सभावृ ांत कायम करणे. 
 
ब) दनांक २९/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०२)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अंतगत उपल ध िनधीतुन घनकचरा  
यव थापनाचे व वध क प राब वणेत येत आहेत. याम ये घरोघरचा कचरा 
गोळा करणेकामी Tata Ace वाहने उपल ध करणेत आली आहेत. नाग रकांना 
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठ वणेची सवय लागून अशा कारे वेगवेगळा 
केले या कच-यावर या क न यापासून मु यिनिमती व कमीत कमी कचरा 
डेपोपयत वाहुन नेला जावा व यासाठ  होणा-या खचात बचत हावी हा उ ेश आहे. 
याबाबत नाग रकांम ये मो या माणावर जनजागरण होणे आव यक आहे. 
यासाठ  म.न.पा. चे ६४ भागांम ये कचरा अलगीकरणाबाबत जनजागरण मो हम 
राब वणे व ६ भागांम ये ायोिगक त वावर “शु य कचरा भाग” क प 
राब वणेकामी आरो य वभागामाफत दनांक १२/८/२०१४ रोजी जा हर िनवेदन 
िस  क न या े ात काम करणा-या सं थांकडून ताव (Expression Of 

Interest) माग वणेत आले होते. यानुसार (१) संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था व (२) मे. जनवाणी या दोन सं थांचे ताव ा  झाले आहेत. 
सदर तावांची तपासणी क न मे. जनवाणी (मराठा चबर ऑफ कॉमस, इंड ज 
अँड अँ ीक चर यांचेशी सल न सं था) यांनी सादर केलेला ताव, यांचा पुणे 
म.न.पा. येथे स या चालू असले या कामाचा अनुभव व यांची याकामी येणा-या 
खचापैक  २५% र कम CSR (Corporate Social Responsibility) चे मा यमातुन 
उभारणेची तयार  या बाबी वचारात घेवून स या योिगक त वावर म.न.पा. चे ६ 
े ीय कायालय काय े ातील येक  एक या माणे ६ भागांम ये “शु य कचरा 
भाग” क प राब वणे वचारािधन आहे. यानुसार यांनी याकामी सादर 
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केले या तावानुसार १ वष कालावधीसाठ  सदर क प राब वणेकामी मनु यबळ, 
चार व सार सा ह य यासाठ  र. . ५६,३२,६००/- इतका खच अपे त 

अस याचे कळ वले असून यापैक  २५% हणजेच र. . १४,०८,१५०/- र कम 
CSR (Corporate Social Responsibility) च े मा यमातुन उभारणेची तयार  
दश वली आहे. उवर त र. . ४२,२४,४५०/- महापािलकेस खच करावी लागणार 
आहे. यानुसार याकामी मे. जनवाणी यांची नेमणूक करणे, यांचेशी आव यक 
अट /शत चा करारनामा करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. . ४२,२४,४५०/- चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 

(मा. थायी सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस 

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

सदरचा खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/६/२०१५-१६ अ वये, भाग 
मांक ६ मोशी येथील र ते, फुटपाथ, गटर इ.ची करकोळ दु तीची कामे करणे.  

मधील फुटपाथ/चबस रोड ड हायडर इ. ची दु ती करणेकामी  मे.एस.बी.सवई 
िन.र. .३१,५१,१६०/-  (अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार एकशे साठ 
फ ) पे ा ४७.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,५३,२९०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .१ 
अ वये, टे को र यावर ल थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक पयतचा र ता वकास 
आराख यानुसार वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे (इं) ा.िल. 
िन.र. .१५,६६,११,८१९/- (अ र  र. .पंधरा कोट  सहास  लाख अकरा हजार 
आठशे एकोणीस) पे ा ३६.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५०,७८,७००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे 

TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ 
कामगार ८ म हने कालावधीसाठ  पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत ई-
िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना 
कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन 
िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले आहे. 
याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . ९५,८१,२६८/- + सेवाशु क 
र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत आहे. िन वदा सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा 
करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क रकमेवर पा ता हा 
िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  ५ 
िन वदाधारक पा  असुन म.े ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ४३.८३%कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व 
एकूण िन वदा रकमे या ५.१०%कमी दराने िन वदा सादर केली आहे.  सदरचे 
लघु म दराने मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. 
चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणे या कामासाठ  उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ 
सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणेकामी  ८ म हने कालावधीकर ता ठेकेदार 
हणून नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करण,े 

कामाचे आदेश देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .७) मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ अ वये, देहू आळंद  

(पालखी माग) र याचे दुतफा झाडांची लागवड व र याम ये दुभाजक 
सुशोिभकरण करणेकामी मे.स द छा क शन (िन.र. .१,२७,६९,६६८/- अ र  
र. .एक कोट  स ावीस लाख एकोणस र हजार सहाशे अडुस  फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा (-०.१०%) वकृत करणेत 
आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुत कामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(िन वदा र. . १,२७,५६,८९८/-) 
( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१५-१६ कर ता मनपाचे 
उ ान वभागासाठ  फायबर कंु डया खरेद  करणेकर ता मे.एन.ड .ए. लासटेक 
कोटेशन नोट स र. .१,९८,३७५/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार 
तीनशे पं याह र) अंदाजप क य दरापे ा (१०.५०%) ने कमी कोटेशन वकृत 
करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .९) पंपर -िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय काय े ातील सव कचरा कंुडया, र यांचे, 

गटस या कडेचे कच-याच े ढ ग, मोकळया जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व 
याची वाहतूक क न, भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे 

टाकणे या कामासाठ  िन वदा नोट स ं .४/१-२०१३-१४ नुसार ई-िन वदा माग वणेत 
आ या हो या.  ा  ५ िन वदांपैक  मे. आर. जी. मंगळवेढेकर यांनी सादर केलेली 
अंदाजप क य दरापे ा २२.६३ ट के कमी ह  िन वदा वकृत करणेत आली 
असून, मा. थायी सिमती ठराव ं :-५९२९, द:-१३/२/२०१५ नुसार याकामी १२ 
म हने या कालावधीसाठ  (१) कचरा थानांतर क  ित वाहन ित दन २ 
खेपांसाठ  र. . ३,३९५/- व (२) मोशी कचरा डेपो ित वाहन ित दन २ 
खेपांसाठ  र. . ३,४९५/- अशा ा  दराने वाहने ित दनी पुर वणे, कामाचा 
करारनामा करणे व याकामी येणा-या खचास मा यता दली आहे.  यानुसार अ 
े ीय कायालयाकडे ५ व फ े ीय कायालयाकडे ५ वाहने पुर वणेकामी कामाचे 

आदेश देणेत आले आहेत.  यानुसार सदर कामाची मुदत द. ३०/०४/२०१५ अशी 
होती.  सदर ठेकेदार यांची कामाची मुदत संप याने न याने ठेकेदार िन तीकामी 
अ व फ े ीय कायालयांमाफत िन वदा कायवाह  करणेत येत आहे. यामुळे सदर 
कामासाठ  ठराव ं . ११५१०, द. १९/०५/२०१५ अ वये द. ०१/०५/२०१५ ते 
३१/०७/२०१५ अखेर मुदतवाढ मंजूर झाली होती.  तसेच द. ९/७/२०१५ रोजी 
जगदगु  संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळयाच े पंपर -िचंचवड शहरात 
आगमन, पालखीचे मु काम व वारकर  िनवास यव था अ व फ े ीय कायालय 
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े ात करणेत येत.े  सदरचे कालावधीत व छता वषयक कामात अडथळा येऊ नये, 

यासाठ  मे. आर. जी. मंगळवेढेकर यांचे कामास द. ५/७/२०१५ पासून १ म हना 
अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत ( थम पुण होईल या कालावधीपयत) मा. 
आयु  यांचेकड ल द. ७/७/२०१५ च े तावानुसार मुदतवाढ मंजूर करणेत आली 
आहे.  मंजूर तावानुसार मे.आर.जी मंगळवेढेकर यांच े(अंदाजे अपे ीत खच र. . 
११,००,०००/- कामास द. ५/७/२०१५ पासून द. ४/८/२०१५ या कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१९/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी 

येथील पुणे नािशक महामागालगत या पुव व प मेकड ल नागर  व या थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .२६,६०,७०६/- (अ र  र. .स वीस 

लाख साठ हजार सातशे सहा) पे ा ४८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने र. .१४,५२,७४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 

करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/३२/२०१५-१६ अ वये, . .२३ 

मधील ता यात आले या आर णां या िसमािभंती करणेकामी मे.सुयोगराज 
क शन (िन.र. .१४,००,५४०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चाळ स) पे ा -
२२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,४८४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१५-१६ मधील काम .१ 

अ वये, नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.आर.के. मधानी अँड कंपनी (िन.र. .१५,३१,८८,२००/- (अ र  
र. .पंधरा कोट  एकतीस लाख अ याऐंशी हजार दोनशे) पे ा ३५.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४३,९०,०९९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वभागांचे संगणक करण कर यात आले 

आहे. यामुळे स थतीत असले या स हरची मता  कमी पडत आहे  यासाठ  
ई-ग हन स वभागाकडून 10 न वन जा त मतेचे स हर खरेद  करणेत आलेले 
आहेत. खरेद  करणेत आले या एकुण 10 स हर पैक  दोन स हरची मता 
वाढ वणे आव यक आहे ( एका स हरमध ेसाधारणपणे एकच णाली काय मपणे 
काय करणेची मता असते) स थतीत खरेद  केलेले 10 स हर म ये येक  
एका स हरवर एक णाली यव थीत पुण मतेने काम क न शकते (एकुण 40 

संगणक णाली) यासाठ  खरेद  केले या स हर मधील दोन स हरची मता 
वाढ वणे हा पयाय चांग या प दतीने उपयोगात आणता येऊ शकतो. Server 

Virtualization Licenseखरेद  साठ  एकुण र .१,९८,७०२/- सव खचासह त एवढा 
खच येणार होता. सदरचा खच िन वदा िस द क न करणे ऐवजी कोटेशन नोट स 
िस द केली होती याम ये एकुण तीन कोटेशन ा  झालेली आहेत. याम ये 

मे. गंुजन ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म ा  आहेत. यांच ेदर र. . १,९८,१२७/- 
असे ा  झालेले आहेत. ा  दराने खचास व करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/१/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१४) पं.िच.ंमनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/३१/२०१५-१६ अ वये 

भाग .२० अ वये, भाग .४१ गांधीनगर आंबेडकर पुतळा उ ान व गो वंद शे ट  

उ ान येथ े थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.त मय एंटर ायजेस 

िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा       
-४.४४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६२,११८/- पयत काम क न 

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

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१५) पं.िचं.मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .१६/१९/२०१५-१६ 
मधील काम .१८ अ वये, भाग .३५ मधील भोसर  सहल क  येथे नवीन 
व छतागृह बांधणेकामी मे.आमोल नवनाथ साठे िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  

र. . पाच लाख साठ हजार दोनशे चौवीस फ ) पे ा -११.४३% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२१,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालये, डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ 
ाथिमक शाळांची व छता करणेकामाची मा  यिमक िश ण वभागामाफत     

ई-िन वदा िस द क न पा  िन वदाधारकांची खाली नमुद केले माणे नेमणुक 
कर यात आली आहे. 

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

मा. थायी सिमती 
ठराव मांक व 
दनांक 

कामाचा मािसक 
दर/ खच र. . कामाची मुदत 

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

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

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

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

द.३०/११/२०१४ 

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

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

वषय .१७) पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .१०/२/२०१५-१६ अ वये 
जलशु करण क  से.२३ कर ता १४७३.१२ मे.टन व प पॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईड  खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  
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क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व शत नुसार पा  
असले या ०३ िन वदा द.०३/१०/२०१५ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून 
दरप काचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

  ठेकेदार                                  ा  िन वदा दर . 

 मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन           ११,९९०/- .मे.टन  1st Lowest 

 मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.             १२,०५०/- .मे.टन   2nd Lowest 

 मे.पा  असोिसए स                  १२,९००/- .मे.टन   3rd Lowest 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 वर लपैक  मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .११,९९०/- .मे.टनदराची 
िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये व प पॉली 

युिमिनयम लोराईड  हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न 
चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा 
याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर 

पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर 
िन वदेतील शत .११ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच  

1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ६० % व 2nd Lowest  ठेकेदाराकडून 
एकूण प रमाणा या ४० % प रमाण 1st Lowest  ठेकेदारा या दराने खरेद  
करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६०% माणे 
मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून ८८३.८७  मे.टन व प पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद  करणेबाबतचा ताव अला हदा सादर करणेत 
आलेला आहे. व उव रत ४०% पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .११  नुसार 
ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांना आपण 1st Lowest  ठेकेदारा या 
दराने हणजेच र. .११,९९०/- . मे. टन दराने पुरवठा करणेस तयार आहात का? 
याबाबत प ा ारे वचारणा केली असता यांनी द. ०७/१०/२०१५ चे प ा वये र. . 
११,९९०/- .मे. टन दराने व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा करणेस 
तयार असलेबाबत कळ वलेले आहे. तर  1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच 
र. .११,९९०/- .मे.टन माणे 2nd Lowest  ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) 
ा.िल. यांचेकडून ४०% प रमाण हणजेच ५८९.२५ मे.टन व प पॉली 

अॅ युिमिनयम लोराईड (अपे त खच .७०,६५,१०७/-) यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१८) पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .१०/२/२०१५-१६ अ वये 
जलशु करण क  से.२३ कर ता ३२७.३६ मे.टन पावडरपॉली अॅ युिमिनयम 
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लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न 
िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व शत नुसार पा  असले या ०३ 

िन वदा द.०३/१०/२०१५ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून दरप काचा 
तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

  ठेकेदार                                  ा  िन वदा दर . 

 मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन     ३०,९९०/- .मे.टन     1st Lowest 

 मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.       ३१,२००/- .मे.टन    2nd Lowest 

 मे.पा  असोिसए स                           ३१,८००/- .मे.टन    3rd Lowest 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 वर लपैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .३०,९९०/- .मे.टन दराची 
िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये पावडर पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न 
चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा 
याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर 

पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाच ेहाताशी असने गरजेचे असलेने सदर 
िन वदेतील शत .११ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच  

1st Lowest  ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ६०% व 2nd Lowest  ठेकेदाराकडून 
एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे 
आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६०% माणे मे.एस. ह .एस. केिमकल 
कॉप रेशन यांचेकडून १९६.४२  मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद  
करणेबाबतचा ताव अला हदा सादर करणेत आलेला आहे. व उव रत ४०% 
पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .११ नुसार ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) 
ा.िल. यांना आपण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. . ३०,९९०/-  . 

मे. टन दरान े पुरवठा करणेस तयार आहात का? याबाबत प ा ारे वचारणा केली 
असता यांनी द.०७/१०/२०१५ चे प ा वये र. .३०,९९०/- .मे. टन दराने पावडर 
पॉली अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा करणेस तयार असलेबाबत कळ वलेले 
आहे. तर  1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३०,९९०/- .मे.टन माणे 
2nd Lowest  ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.यांचेकडून ४०% प रमाण 
हणजेच १३०.९४ मे. टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड (अपे त खच 
.४०,५७,८३०/-) यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

वषय .१९) पं.िचं.मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा नोट स .६/३८/२०१५-१६ 
मधील अ. .२४ अ वये, वाकड मधील जु या पाईपलाईन बदलुन न वन लाईन 
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टाकणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .२६,६१,४२६/-(अ र  र. .स वीस लाख 
एकस  हजार चारशे स वीस फ ) पे ा-१२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा 
मंजूर दराने र. . २४,४२,३९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७३-२०१५-१६ 

अ वये, भाग .५५ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेची दु ती वषयक 
कामे करणेकामी मे. कमल इले क ए टर ायजेस िन.र. .९,१५,३९३/- (अ र  
र. .नऊ लाख पंधरा हजार तीनशे या नव फ ) पे ा -४४.२३% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१०,५१५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५१-२०१५-१६ 

अ वये, ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील शाळा इमारती म ये व ुत 
वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे. िसट लाईट पॉवर िस ट म टे नॉलॉ झस 
िन.र. .५,७७,२३९/-(अ र  र. .पाच लाख स याह र हजार दोनशे एकोणचाळ स 
फ ) पे ा -१८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,७३,३३६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२८-२०१४-१५ 

अ वये, भाग . ४८ तापक रनगर व प रसरात थाप य कामे करणेकामी मे. 
िशवकुमार क शन िन.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) 
पे ा -४६.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३,७४,५८०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४८-२०१५-१६ 

अ वये, भाग . ४८ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेची दु ती वषयक 
कामे करणेकामी मे. सनशाईन इले क स िन.र. .९,१५,०३३/-(अ र  र. .नऊ 
लाख पंधरा हजार तेहतीस फ ) पे ा-४४.३३% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,०९,३९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .५२ अ वये, भाग . ४२ अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. एम.बी. कं शन 
िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा 
-१९.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४७,५८५/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .७७ अ वये, पी.सी.एम.सी. झोपडप ट म ये भुमीपुजन उ ाटनाकर ता मंडप 
टेज, खु या पुर वणे व बस वणेकामी म.े ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. . 

९,२८,१२५/-(अ र  र. .नऊ लाख अठावीस हजार एकशे पंचवीस) पे ा -१०.५०% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,३०,६७२/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .५९ अ वये, नेह नगर येथील आंबेडकरनगर, व ठलनगर, झोपडप ट म ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. एल.एन.एंटर ायजेस 

िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा    
-३१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,४३,९८४/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .३६ अ वये, भाग .५२ मधील काळाखडक झोपडप ट  येथे इंटरलॉ कंग 
पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. आ द य एंटर ायजेस िन.र. .९,३१,९९१/-(अ र  
र. .नऊ लाख ऐकतीस हजार नऊशे ए या नव फ ) पे ा-३०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५२,३९४/-पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .२० अ वये, भाग .५३ मधील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट त 
थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.आ द य एंटर ायजेस 

िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख ऐकतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा-
३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५३,३१७/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ अ वये, 

. .५२ मधील काळाखडक झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.आ द य इंटर ायजेस िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,५३,३१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .३०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. . २७ अ वये, . .२७ मधील लालटोपीनगर झोपडप ट त शौचालयाची 
देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.आ द य इंटर ायजेस 
िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा 
२९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५३,४१४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 



 14

वषय .३१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 
अ. .४४ अ वये, भाग मांक २७ मधील लालटोपीनगर येथे पे हंग लॉक 
बस वणे व थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन  िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे दहा) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,५३,३१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. . ७३ अ वये, भाग मांक २७ मधील इं दरानगर झोपडप ट  येथे 
इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन 
िन.र. .९,३१,९९१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार नऊशे ए या णव) 
पे ा ३५.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०१,०४१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. . ४९ अ वये, भाग मांक ५२ मधील अशोकनगर झोपडप ट त थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.आर. गायकवाड िन.र. . ९,३३,३१०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा ३०.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५१,४५०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. . ४० अ वये, भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील आदशनगर व रामनगर 
झोपडप ट म ये दुमजली संडास लॉकची थाप य वषयक देखभाल व  दु तीची 
कामे करणेकामी मे.एच.आर.गायकवाड िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
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तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३४.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,४१,१२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .३० अ वये, भाग मांक २७ मधील लोलटोपीनगर झोपडप ट त थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ाययजेस 
िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा 
३८.८६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७०,६२९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झाललेी वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .२८ अ वये, शांतीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी म.े कपील क शन िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,७२,०७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .३७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .६८ अ वये, भाग मांक ४३ मधील बलदेवनगर झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.जाधव क शन कं. 
िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा 
३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५३,३२१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
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बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .५६ अ वये, भाग .२७ मधील इं दरानगर झोपडप ट त थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. राजनंदा ए टर ाययजेस 
िन.र. .९,३१,९९१/- (अ र  र. . नऊ लाख एकतीस हजार नऊशे ए या णव) 
पे ा ३७.७६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८०,०७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .१६ अ वये, भाग .१९ मधील एम.बी.कॅ प झोपडप ट  येथे इंटरलॉ कंग 
पे हंग लॉक बस वणेकामी म.ेराजनंदा ए टर ाययजेस िन.र. .९,३१,९९४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार नऊशे चौ-या णव) पे ा २९.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५२,४८९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .३१ अ वये, भाग .४ येथील मोरेव ती-िभमश नगर झोपडप ट म ये 
थाप य वषयक कामाची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.केसीआर 

क शन िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
पंधरा) पे ा ३६.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,९०,१३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 
अ. .२४ अ वये, भाग .४ येथील मोरेव ती-िभमश नगर झोपडप ट म ये 
सांडपाणी वाहून जा यासाठ  गटस करणेकामी मे.केसीआर क शन 
िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा 
३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०६,७४८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 

अ. .६१ अ वये, भाग .४२ मधील रमाबाईनगर झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.ेजाधव क शन कं. 
िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा 
१२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,१५,७१७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४३) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२/२०१५-१६ अ वये, क 

भागा अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये जल:िन सारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.B.P. KHODADE AND COMPANY िन.र. .७४,९९,९३४/- (अ र  र. .   
चौ-याह र लाख न या णव हजार नऊशे चौतीस) पे ा ३१.७०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५३,७८,५७८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/३/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, फुगेवाड  येथील भाग .६२ मधील गणेश 
सो.प रसर आनंदवन, काटेव ती प रसरातील जु या व खराब झाले या 
जल:िन सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.S. D. AJWANI िन.र. . 
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२९,९९,४६७/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार चारशे सदुस ) पे ा 
३४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७८,६३१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१५/२०१५-१६ अ वये, आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .११, यमुनानगर व से. .२२ प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.S.D.AJWANI 
िन.र. .२९,९९,९८८/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
अ यांऐंशी) पे ा ३८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,५२,९९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१२/२०१५-१६ अ वये, इ 

भागातील भाग . २९,३५,३६ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.S.D.AJWANI िन.र. .२९,९७,८१०/-
(अ र  र. .एकोणतीस लाख स या णव हजार आठशे दहा) पे ा ३२.००% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,३८,५११/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४७) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/९/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मैलाशु दकरण क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील 
लांडेवाड , बालाजीनगर भागात तसेच उव रत ठकाणी जल:िन सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे.H. C. LUNKAD िन.र. .१,४९,९९,८२३/-(अ र  र. . एक 
कोट  एकोणप नास लाख न या णव हजार आठशे तेवीस) पे ा २३.२३% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,२०,९१,१३२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४८) मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/६/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६४ 
मधील गुलाबनगर प रसरातील जु या व खराब झाले या जल:िन सारण  
निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.SANKALPA CONSTRUCTION 

िन.र. .२९,९९,८१४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे चौदा) 
पे ा ३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,४१,५५२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४९) डॉ.क पेश ओंकार पाट ल, बालरोग श य िचक सक यांना मानसेवी त  वै क य 
अिधकार  पदावर  वायसीएम  णालयात दर महा एक त र. . ५,०००/- या 
मानधनावर आदेशा या दनांकापासून  ६ मह ने या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
डायिलसीस वभागाने मागणी कॆलेनुसार यांचे वभागातील ग ो कंपनी या 
डायिलसीस मशीनSr.No.६९९९ व ७५८९ चे AMC, संबंिधत डायिलिसस मशीनची 
उ पा दत कंपनी मे.Gambro India Pvt.Ltd, चे नई यांचेकडून यांनी सादर केलेले 
दरप क एकूण र. .५७,०००/- (अ र  र. .स ाव न हजार फ ) नुसार करारनामा 
क न AMC करणेस व सदर AMC करणेकामी होणारा खच एकूण र. .५७,०००/- 
(अ र  र. .स ाव न हजार फ )  ला मा. थायी सिमतीने ठराव ं .१३३७८, 

द.१०/११/२०१५ अ वये मंजुर  दलेली आहे. तथा प, मे.Gambro India Pvt.Ltd, 

चे नई ह  कंपनी Baxter India Pvt.Ltd यांनी ता यात घेतली अस याचे Baxter 

India Pvt.Ltd यांनी e-mail ारे कळ वले असुन ते Gambro कंपनीने पूव  सादर 
केले या दरप कातील दरानुसार, अट  व शत नुसार काम करणेस तयार आहे. 
यामुळे डायिलसीस वभागातील गॅ ो कंपनी या डायिलसीस मशीन या AMC 

बाबत पुढ ल कायवाह  करणेकामी मुळ ठरावातील मे.Gambro India Pvt.Ltd, चे नई 
हे नाव वगळून Baxter India Pvt. Ltd  या नावाचा समावेश करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५१) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  
कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/८/२०१५-१६ अ वये, भोसर  पी 
एस २ पंप हाऊस येथे जु या तीनह  पंपांचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१५-
१६ म ये तेथील एक जुना पंप काढून याजागी न वन सबमिसबल पंप 
बस वणेकामी मे.Badgujar and Company  िन.र. .३१,९६,९९९,/-(अ र  र. . 
एकतीस लाख सहा णव हजार नऊशे न या णव) पे ा २२.०२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,१७,६७१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/१/२०१५-१६ अ वये, पंपर  मेन 

डल स येथे जु या तीनह  पंपांचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१५-१६ म ये 
तेथील दोन जुने पंप काढून याजागी न वन सबमिसबल पंप बस वणेकामी 
मे.Badgujar and Company  िन.र. .३०,०६,१९६,/-(अ र  र. . तीस लाख सहा 
हजार एकशे शहा णव) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२६,८३,०३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५४) मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/६/२०१५-१६ अ वये, िचखली 

१२५३ येथे जु या तीनह  पंपांचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१५-१६ म ये 
तेथील एक जुना पंप काढून याजागी न वन सबमिसबल पंप बस वणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.Badgujar and Company  िन.र. .२७,०६,७०७/-
(अ र  र. . स ावीस लाख सहा हजार सातशे सात) पे ा २६.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,९७,४२७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
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अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/५/२०१५-१६ अ वये, नेवाळे 

व ती पंप हाऊस या इनकिमंग लो म ये वाढ झालेने जुने कमी मतेचे पंप 
काढून याजागी न वन जादा मतेचे सबमिसबल पंप बस वणे व यासाठ  जादा 
मतेचे ा सफॉमर बस वणेकामी म.ेBadgujar and Company  

िन.र. .३०,२२,९८०/- (अ र  र. . तीस लाख बावीस हजार नऊशे ऐंशी) पे ा 
२६.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,४२,५०७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५६) मनपाचे कामगार क याण वभागास स मानिच हे खरेद कामी ई-िन वदा 
.१८/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये 

एकमेव ा  िन वदाकार मे.वेदपाठक एश स यांचे स मानिच हाच ेलघु म दर 
र. . ८२०/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आव यकतेनुसार एकूण 
४०० नग स मानिच हे खरेद  कामी एकूण र. . ३,२८,०००/- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ३,६८,०००/- पे ा 
१०.८६ % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .५७) मनपा या अ नशामक वभागासाठ   आव यक फायर फायट ंग होज पाईप सा ह य 

खरेद कामी ई िन.सु. .४३/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार ०१. मे भारती 
एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुणबाबी ०१ साठ  र. . ५,४६,३००/-  व ०२. मे मनोज 
फायर इ युपमट ा.िल., िचंचवड यांचे एकुण बाबी ०१  साठ  र. .४,३२,१९५/- 
नुसार एकुण र. .९,७८,४९५/- (अ र  र. .नऊ लाख अठयाह र हजार चारशे 
पं या णव फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .७ 
अ वये, वाकड . .५३ म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईनुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. (िन.र. .२६,६१,६३४/- (अ र  र. . स वीस लाख एकस  
हजार सहाशे चौतीस) पे ा ११.११ %  कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .२४,८४,२२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .५ 
अ वये, गणेशनगर पर सरात पाणीपुरवठा करणार  ३०० िम.मी. यासाची 
पाईपलाईन बदलून न वन टाकणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. (िन.र. . 
५६,०२,४८८/- (अ र  र. .छ प न लाख दोन हजार चारशे अ याऐंशी फ ) 
पे ा १०.९० %  कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५२,४१,४०७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .६०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .८ 
अ वये, . .१४, से. .२५ एल.आय.सी. वसाहत इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व चाचणी 
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१,१२,०४,४८४/- (अ र  र. .एक कोट  
बारा लाख चार हजार चारशे चौ-याऐंशी) पे ा २३.७२ %  कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .८९,७४,११९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.७.१२.२०१५ ते द.१३.१२.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१६०/२०१५ द.२२.१२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .६२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३०.११.२०१५ ते द.६.१२.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१५९/२०१५ द.२२.१२.२०१५ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .६३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील माहे ऑ ट बर २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक 
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गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१६२/२०१५ 
द.२३.१२.२०१५ अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६१/२०१५-१६ अ वये, . .१० 
म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन 
(िन.र. .१४,००,४०२/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे दोन) पे ा ३४.११ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६८,८६१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४६/२०१५-१६ अ वये, . .२६ 
मधील काळभोरनगर व खंवसरा शाळेची देखभाल दु ती व सुधारणाची कामे 
करणेकामी मे.एच.एम. कं शन (िन.र. .१६,१०,६४४/- (अ र  र. .सोळा लाख 
दहा हजार सहाशे च वेचाळ स) पे ा ७.४६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,६५,०१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/११/१५-१६ 
अ वये, . .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी. र ते 
वकसीत करणेकामी M/S. Nanekar and Associates (िन.र. .९३,३६,८९६/- 
(अ र  र. . या णव लाख छ ीस हजार आठशे शहा णव) पे ा ३५.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,७५,३७४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .६७) मा.महापािलका सभा ठराव .९४४ द.२३/०७/२०१० मंजुर धोरणानुसार िनःसमथ 
(अपंग) क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .८ अ वये कु पड त 
िनःसमथ (अपंग) य ना सहामाह /वा षक अथसहा य या योजने अंतगत वा षक 
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एकुण र. .१२,०००/- अथसहा य दे याची तरतुद आहे. तसेच मा. महापािलका 
सभा ठराव . ७३९ दनांक २५/८/२०१५ अ वये मूळ योजनेम ये दु ती क न 
कु पड त य ना दरमहा र कम पये २०००/- अथसहा य अदा कर यास 
मा यता दे यात आली आहे. सदरचे ठराव . ७३९ द.२५/८/२०१५ ला मा. 
आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -१८ यांचे कड ल आदेश . 
ना वयो/५/का व/ २५०/२०१५ द.३० / ११/२०१५ अ वये मा यता दे यात आली 
आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या आिथक वषामधील १०७ पा  अजदारांना सन 
२०१५-१६ म ये हयातीचा  दाखला घेवुन व सन २०१४-१५ या आिथक वषापासून 
न वन एकूण ०६ पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा करणे आव यक आहे. सन 
२०१५-१६ मधील माहे. ए ल २०१५ ते न हेबर-२०१५ या आठ म हने कालावधी 
क रता एकूण ११३ पा  लाभाथ ना येक  र. .८०००/- माणे र. . ९,०४,०००/-
(अ र  र कम पये नऊ लाख चार हजार फ ) खच  तसेच माहे डसबर २०१५ 
ते माच २०१६ अखेर चार म ह या कर ता ९,०४,०००/-(अ र  र कम पये नऊ 
लाख चार हजार फ )  अशा कारे एकुण र कम पये १८,०८,०००/- (अ र  
र कम पये अठरा लाख आठ हजार फ ) या माणे अथसहा य अदा 
कर याक रता खच अपे त आहे. सन २०१५-१६ या आिथक वषात “मनपा 
ह तील कु पड त य ंना अथसहा य” या उपलेखािशषावर र. .८१,८४,०००/- 
तरतूद करणेत आली असुन र. . ८१,८४,०००/- िश लक आहे. यामधून खच 
करणेत येईल. तर  प  अ नुसार सन २०१४-१५ म ये अज सादर केले या ११३ 
पा  लाभाथ ना सन २०१५-१६ या आथ क वषातील दरमाह र. .१,०००/- माणे 
माहे ए ल २०१५ ते नो हबर२०१५ क रता येक  र.  ८०००/- माणे एकुण 
र.  ९,०४,०००/- चे खचास तसेच दरमाह र. .२,०००/- माणे माहे डसबर 
२०१५ ते  माहे माच २०१६ अखेर चार म ह या कर ता र.  ९,०४,०००/- असा 
एकुण र. .१८,०८,०००/- चे खचास व सन २०१५-१६ म ये न याने ा  होणा-या 
अजापैक  पा  ठरणा-या अजदारास तसेच अपा  अजापैक  कागदप  पुतता क न 
पा  लाभाथ ना माहे ए ल २०१५ ते माच २०१६ या कालावधी कर ता येक  
र. .२४,०००/- माणे अथ सहा य दे यास व याकर ता येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/३१/१५-१६ 

अ वये, . .१७ ािधकरण भागात टॉम वॉटर लाईन, स ह स ड ट टाकणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. Sadgurukrupa construction 
िन.र. .२९,४१,१८२/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ए केचाळ स हजार एकशे 
याऐंशी) पे ा ३६.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,६४,१२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६९) गरोदर माता, गंभीर आजार  ण, णालयातील अिधकार  कमचार  यांना ावी 

लागणार  वाईन यु ितबंधक लस Inj. Influvac Vaccine ह  शासन दर करार 
(DHS) माणे Abbott कंपनीचे वतरक व मनपाचे िन वदाधारक मे.फामािसआ 
िलंक, पुणे यांचेकडुन खरेद  करणेत आले या १००० हाय स व भ व यातील 
आव यकता २०००  हाय स असे एकुण ३००० हाय स खरेद  करणेस व येणारे 
खच र. . ८,७८,८५०/-  ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून 

र ता खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर 

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

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

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

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

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

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

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

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत भुिमगत केबल 
टाकणेसाठ  मा. आयु  यां याकड ल द. १०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व 
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आदेश . थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द. १०/०२/२०१५ अ वये 
र. .२३००/- ती रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व मनपा 
अिधभार) या माणे सवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी 
दे यात येत आहे. द. १४/०९/२०१५ व द. १६/१०/२०१५ या प ां वये  

म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  महापािलका ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - 
२ अंतगत भुिमगत केबल टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास 
वनाशु क परवानगी देणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

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

तसेच, महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते दु तीच ेदर कमी क न पुणे 
महानगरपािलकेकड ल सदर कामासाठ या दरा माणे शु क आका न र ता खोदाईस 

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

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

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

परवानगीसाठ  महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या 
दरातील सवलतीनुसार र ते खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत तसेच 

महानगरपािलके या वकास कामातील र ता सुधारणांमुळे पुव  टाकले या केबल 

तुट यामुळे सदर केबल दु तीसाठ  वनाशु क र ता खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत 

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

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

शासनाने िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा 
सुर ीत व व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने 
शहरातील नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या 
नैसिगक वायूचे ( सी.एन.जी.) भुिमगत पाईपलाईन टाका याचे व पुरवठा कर याचे 
कामकाज महारा  नॅचरल गॅस िल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच, शहरातील 
नाग रकांसाठ  आव यक असलेले दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व 
मण वनी तसेच इंटरनेटची सु वधा क  शासनाचा उप म असलेली भारत संचार 
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िनगम िल. यासं थेमाफत  पुर वली जाते. तसेच, संर ण वभागासार या अती 
मह वा या वभागासाठ  देखील सदर सं थेमाफत सु वधा पुर वली जाते. वर ल 
तीनह  सं थ या याच माणे क  शासन, रा य शासन यां या व यां या अंगीकृत 
सं था तसेच इतर िनमशास कय सं थ या भुिमगत सेवावा ह या शहरातील 
नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 
असणे आव यक वाटते. यासाठ  सदर तीनह  सं थ या भुिमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ  यांना आव यक असणा-या र ता खोदाई परवानगीसाठ  
महापािलकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत देणे आव यक वाटते.  क  
शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना 
पुणे महानगरपािलका ह त भूिमगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य र ते 
खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०%सवलत देणेस व एम.एस.ई.ड .सी.एल 
(एम.एस.ई.बी.) यांना र. . २३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क यांचेकड ल 
कायालयीन प रप क . पथ १९९३, द. १०/०७/२०१५ अ वये आकार यात येत 
आहेत. स थतीत, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत भुिमगत सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  सव शास कय / िनमशास कय व खाजगी सं थांकडून चिलत दरानुसार 
शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेत येत आहे. तथा प, वर ल माणे नमुद 

केलेनुसार सव शास कय / िनमशास कय सं थ या सेवा वा ह या शहरातील 
नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने व यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील योगदान 

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

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

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

चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न घेता ) व महारा  रा य व ुत  

वतरण कंपनी मया. यांना र. . २३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न 
र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा 
वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातड ने होणे आव यक अस याने, सदर 

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

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

शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतच े धोरण िन त करणेसाठ  मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. पुणे महानगरपािलके या वर ल 
माणे धोरणानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात क  शासन, महारा  

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

सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाच ेवेळोवेळ  वापरात असले या चिलत 

र ते खोदाई दु ती शु काम ये चालू दरा या ५०%सवलत देणेस ( मनपा अिधभार न 

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

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

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

िन त करणेसाठ या तावास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 
अ. .३९ अ वये बालाजीनगर झोपडप ट मधील ए.बी.सी.ड .ई कल टरम ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.कपील कं शन 

िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा 
२७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,७२,०७७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 
अ. .५१ अ वये बालाजीनगर झोपडप ट मधील एफ.जी.एच.आय.जे. कल टरम ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अ व कार कं शन 

िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा 
२१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,३७,३१५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 
अ. .६४ अ वये खंडेव ती झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
व दु ती करणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा ३३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .६,१६,०७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .७४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील 
अ. .६९ अ वये महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील ए,बी,सी,ड ,ई कल टरम ये 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेअ व कार क शन िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा ३३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .६,१६,०७८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२७ अ वये  
अ े ीय कायालय अंतगत भाग . १९ वा हेकरवाड  मधील दवाब ीमधील 
दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती व चालन वषयक कामे करणेकामी (२०१५-
१६) मे.अबान इले कल व स िन.र. .१५,५३,९७३/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
ेप न हजार नऊशे याह र) पे ा ४४.१५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 

क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१६ अ वये अ 
े ीय कायालय अंतगत भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील दवाब ी यव थेची 

देखभाल दु ती कामे करणेकामी (२०१५-१६) मे. अँ प इले क स िन.र. . 
१२,५५,३८३/- (अ र  र. .बारा लाख पंचाव न हजार ितनशे याऐंशी) पे ा 
४५.२०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१७ अ वये  
अ े ीय कायालय अंतगत भाग .१८ कवळे मधील दवाब ीमधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल दु ती व चालन वषयक कामे करणेकामी (२०१५-१६) मे. 
अबान इले कल व स िन.र. .१५,५३,९७३/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेप न 
हजार नऊशे याह र) पे ा ४३.१५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७८) मनपा या ड े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७२/१५-१६ 
अ वये . .५६ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेची दु ती वषयक कामे 
करणेकामी मे.कमल इले क एटर ायजेस िन.र. .९,१५,१२३/-(अ र  र. .नऊ 
लाख पंधरा हजार एकशे तेवीस) पे ा ४४.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,१०,५१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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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 .७९) मनपा या ड े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३०/२०१५-१६ 
अ वये ड भाग अंतगत सव मनपा इमारती वातानुकूलन यं णेची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन िन.र. .४,६४,६४०/-(अ र  र. .चार  
लाख चौस  हजार सहाशे चाळ स) पे ा ३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .३,२३,८५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८०) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नो. .१५/२०१५-१६ क रता मनपाचे उ ान 
वभागासाठ  नसर  सा ह य खरेद  करणेक रता मे.कापसे ए टर ाईजेस कोटेशन 
नोट स र. .१,९०,९८०/- (अ र  र. .एक लाख न वद हजार नऊशे ऐंशी) 
अंदाजप क य दरापे ा (१९.६५% ने कमी) कोटेशन वकृत करणेत आले असून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५४/२०१५-१६ अ वये, 
वॉ. .५३ क पटेव ती वाकड प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 
उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. SANJAY 

CONTRACTOR (िन.र. .१३,८४,०२२/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ-यांऐंशी हजार 
बावीस) पे ा २२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,२२,३२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४१/२०१५-१६ अ वये, ब े य 
कायालयांतगत . .४९, ५०, ५१, ५३ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने े नेज 
लाईन व चबसची देखभाल व दु ती करणेकामी M/S. PRAVIN 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,७६,२३४/- (अ र  र. .एकवीस लाख शहा र 
हजार दोनशे चौतीस) पे ा ३१.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,९०,५०३/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ अ वये, क 
े य कायालयांतगत येणा-या पंपींग टेशनची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
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M/S. PRAVIN CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,९५४/- (अ र  र. .चौदा 
लाख न या नव हजार नऊशे चौप न) पे ा १७.९१% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९२,८७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३६/२०१५-१६ अ वये, 
सांगवी/दापोड  मैलाशु द करण क ांतगत . .५९ म ये मधुबन, िश क सोसा. 
प रसर तसेच उव रत ठकाणी जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी M/S. 

SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,९८१/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे ए याऐंशी) पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०६,४१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२१/२०१५-१६ अ वये, आकुड  
मैलाशु द करण क ांतगत वॉ. .१४ भ -श  उ ान मधील भागात जलिनःसारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR 

(िन.र. .१०,४९,९१७/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे सतरा) 
पे ा २६.६२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ८,०८,९५१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१४/२०१५-१६ अ वये, सांगवी / 
दापोड  मैलाशु द करण क ांतगत वॉ. .६० सांगवी गावठाण मधील चं मणीनगर 
व उव रत भागात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY 

CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,९९२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे या णव) पे ा २७.७२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,०७,६०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 



 32

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 .८७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/८/२०१५-१६ अ वये, िचंचवड 
मैलाशु द करण क ांतगत वॉ. .२७ मोरवाड  प रसरात जलिनःसारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. . 
१४,९९,८४८/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे आ ठेचाळ स) 
पे ा २३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,९७,०३६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३/२०१५-१६ अ वये, च होली 
मैलाशु द करण क ांतगत . .७ च-होली मधील मलवा हनी सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S. H. C. LUNKAD (िन.र. .३७,४९,९०३/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे तीस) पे ा १७.५१% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .३२,४७,९६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/८/२०१५-१६ अ वये, च-होली 
मैलाशु द करण क ांतगत . .६ मोशी मधील मलवा हनीची सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S. H. C. LUNKAD (िन.र. .३७,४९,८९७/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार आठशे स या नव) पे ा २४.८०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२९,६०,९१९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१३/२०१५-१६ अ वये, ड े ीय 
कायालयातील . .४५, ५५, ५६, ५७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION 
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(िन.र. .२९,९९,९९५/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
पं या णव) पे ा २४.७८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
२२,५६,५९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 6/38/2015-16. मधील अ. . 
28अ वये  वॉड .५३ मंुबई– पुणे हायवे पासुन हंजवड कडे जाणा-या र यावर 
न याने वकसीत होणा-या भागासाठ  पाईपलाईन टाकणे. या कामासाठ   मे. 
अजवाणी इ ा चर ा. िल. (िन वदा र कम .35,01,666/- अ र - प तीस 
लाख एक हजार सहाशे सहास  फ  ) पे ा 15.00 % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 31,25,236/- 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  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती योजना वभागामाफत म हला, बाल 
क याण, मागासवग य व अपंग क याणकार  योजनतगत संगणक सा र 

करणेकर ता धोरण ठर व यात आले आहे. या योजनतगत महानगरपािलका 
ह तील म हला, मागासवग य व अपंग लाभाथ ना M/s.MKCL अिधकृत MSCIT 
संगणक िश ण अ प मुदतीचे कोसस औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांच े

िनयं णात यश वीपणे राब व यात येत आहेत. स या खालील ५ ठकाणी 
मनपा या ाथिमक/मा यिमक शाळांम ये MSCIT संगणक िश ण क  
कायरत आहेत. 
१)    कत  व ालय िनगड  

२)   मा यिमक व ालय केशवनगर िचंचवड 

३)   सा व ीबाई फुल े ाथिमक व ालय भोसर  

४)   मा यिमक व ालय पंपळेगुरव 

५)   औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /संभाजीनगर 

M/s. MKCL यांच े धोरणानुसार स या (२०१५) र. .३,०५०/- िश ण फ  
आकार यात येत आहे. M/s. MKCL यांचे दनांक ३०/११/२०१५ या ई-मेल 
अ वये यांनी सन २०१६ जानेवार  पासून MSCIT /KLIC कोसस या िश ण 
शु कात सुधारणा केलेली आहे. यानुसार जानेवार  २०१६ बॅच पासून सदर कोसस 
कर ता र. .३,५००/- िश ण शु क आकार यात येणार आहे. याबाबत 
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M/s. MKCL यांनी खालील माणे धोरण िन त केले आहे.  

१) MSCIT /KLIC संगणक िश ण शु क (एकुण) र. .३,५००/- 
२)  MKCL चा (MSBTE सह) ह सा र. . १,२२६/- 
३)  ALC चा (MSCIT Centre) ह सा र. . २,२७४/- 
सबब महारा  नॉलेज काप रेशन िलमी. (MKCL) यांचे MSCIT / KLIC संगणक 

िश ण शु कवाढ स मा यता िमळणे कामी व यापुढे वेळोवेळ  M/s.MKCLयांच े

सुधार त धोरणानुसार शु कवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९३)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ थापनेवर ल अिधकार  व कमचार  तसेच सेवा 
िनवृ  अिधकार  व कमचार  यांचेकर ता ध वंतर  वा य योजना धोरण २०१३ 

वै क य वभागाने तयार केलेले असुन यासाठ  संगणक णाली तयार क न 

उपल ध करणेचे कामकाज तीन वष कालावधीत मे. ो बट  सॉ ट ा. िल.,यांना 
करारनामा क न दे यास व याकर ता येणा-या र. . १२,००,०००/- चे खचास 
मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

                                                          
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/०१/२०१६  
दनांक - ०१/०१/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


