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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक-  नस/८/का व/१२७६/२०१४ 

दनांक- २१/०८/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक- २५/०८/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २५/०८/२०१४ रोजी सकाळ  १०.०० 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- १२९ 
 

दनांक- २५/०८/२०१४                                    वेळ- सकाळ  १०.०० वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, 
दनांक २५/०८/२०१४ रोजी सकाळ  १०.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) 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 २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
   

वषय मांक-२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाहन द ती कायशाळा वभागा या इतर ु
वाहने/वाहन िनवाह/ पेअर पाटस खरेद  (जे.एन.एन.यु.आर.एम) JNNURM या 
लेखािशषावर ल सुधार त तरतूद र. .१,९२,००,०००/- असून आज अखेर र. . 
९७,०६,०५५/- तरतूद िश लक आहे. सदर लेखािशषावर इतक  तरतूद खच  पडणार 
नस याने र. .१५,००,०००/- इतक  तरतूद शासक य वाहन िनवाह व पेअरपाट 
खरेद  या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत 
तुकाराम उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा सहकार  
सं था (िन.र. .२१,०१,५७२/- (अ र  र. .एकवीस  लाख एक हजार पाचशे बाह र) 
पे ा ५१.८० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.८० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये, 
वाहतुक नगर  उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा 
सहकार  सं था (िन.र. .१४,३०,८२०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीस हजार आठशे 
वीस) पे ा ५१.५० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.५० 
% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा 
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क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 ी 

पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर गं (ि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 २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
मनपाचे छ पती शाह उ ान िचंचवड येथील िमनी ू (रोड ेन) भाडे त वावर देणेकामी 
मे.माऊली बेरोजगार एस.सं था (िन.र. .९८,४८०/- (अ र .र. .अ या नव हजार चारशे 
ऐंशी) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .४०,०००/- या दराने आलेली िन वदा सवात जा त 
दराची अस याने मा.अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस मा यता दलेली असून सदर या 
ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणा-या खचास तसेच 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे 
त वावर देणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस (िन.र. .२,०२,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 
दोन हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१७,०००/- या दराने आलेली िन वदा सवात 
जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस मा यता दलेली असून 
सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणा-या 
खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ 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 २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) िन वदा .०८/२०१२-१३ अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे.गाय ी 
एंटर ायजेस, पीनगर यांचे कडून मनपाचे वै कय वभागांतगत रा य 
काय मासाठ  १० वाहने वाढ व (मुदतवाढ) 3 मह यासाठ   भाडेत वावर घेतलेली 
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अस याने  येणा-या एकुण र. .१०,७४,०६०/- (अ र  र. .दहा लाख चौ-याह र हजार 
साठ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) महानगरपािलकेचे आरो य वभागाकड ल म.न.पा. मालक चे 1) MH-14/AZ -9978 ( 

VT – 650 ), 2) MH-14/AZ -9822( VT – 500), 3) MH-14/AZ -9823 ( VT 
– 500) या तीन व मे.बी. ह .जी.इं डया िल.(ठेकेदार) यांचे मालक चे 4)MKV 503 ( 

VT – 500), 5) MKV 504( VT – 500) या दोन  असे एकूण ५ रोड वपर मिशन 
चालन, द ती व देखभाल मेु .बी. ह .जी. इंड या ली. यांचे स याचे कामास ६ 
म ह याचेकालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी अ. .(१) साठ  र. .१५,७७३/- ित 
िश ट चालन + र. .६०,०००/- मािसक मिशनर  देखभाल /द ती खच अु . .(२) व 
(३) साठ  र. .९,२९५/- ित िश ट चालन + र. .३५,०००/- मािसक मिशनर  
देखभाल/द ती खच अु . . (४) व (५) साठ  र. .१६,१११/- ित िश ट चालन यानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-११) पंपर  िचंचवड महानगरपालीकेचे औ ोगीक सं था मोरवाड  येथील वे डर वभागातील 

नाद तु   असले या मशी स कमी दराचे कोटेशनधारक  मे.एम पी एल इं जिनर ंग 
यांचेकडुन करारनामा क न द त क न घे यास व येणाु -या           
र. .१,५९,५००/- (अ र  र. .एक लाख एकोणसाठ हजार पाचशे) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत ई-िन.स.ु .१/२०११-२०१२ 

नुसार न वन सं था/एज सी/ठेकेदार/िन वदाकारस सुर ा र क पुर वणेचे कामाचे 
आदेश .सु व/३/का व/६३/२०१३ द.१८/१/२०१३ नुसार द.३१/१/२०१४ अखेर 
दलेले आहेत. स थतीत मा.आयु  यांचे कड ल द.२३/०१/२०१४ चे मा य 
तावानुसार सदर कामास द.१/२/१४ ते ३१/७/१४ पयतचे कामकाजास व 

मुदतवाढ स मा. थायी सिमती  ठराव ं .५८०९ द.७/२/१४ नुसार मा यता देणेत 
आलेली आहे. १)मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. यांना १२० २)मे.युिनक डे टा फोस 
िस यु रट  ा.िल.यांना १२६ ३)मे. ीकृपा स हसेसयांना १२५सुर ा र क असे एकुण 
३७१ सुर ा र क पुरवून कामकाज करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. सदरची 
कामकाजाची मुदत द.३१/०७/२०१४ रोजी संपत असुन अित र  जादा सुर ा 
र काची मागणी पुर वणे कर ता कमान २५४ सुर ा र काचंी व पुव चे ३७१ असे 
एकुण ६२५ सुर ा र क आउटसोिसगणे भरणे आव यक असलेबाबत सुर ा 
अिधकार  यां या सुचनेनुसार ताव शासन वभागास सादर केला असुन अदयाप 
पयत पुढ ल आदेश ा  झालेले नाह त सदर ल सुर ा र क पुर वणे कर ता न याने 
सुर ा र क पुर वणेची ई-िन वदा सुचना िस द क न कामाचे आदेश देणेची 
कायवाह  करावी लागणार अस याने सदर कामकाजास बराच कालावधी लागु शकतो 
तर  १)मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल.यांना १२०, २)मे.युिनक डे टा फोस िस यु रट  
ा.िल.यांना१२६, ३)मे. ीकृपा स हसेसयांना १२५, यांना सुर ा र कांचे कामाचे 

आदेश देणे आव यक आहे. संबंिधत सं था/ठेकेदार यांनानवीन िन वदेनुसार कामाचे 
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आदेश देवून य  कामकाज सु  होईपयतचे कंवा ३ म हने कालावधीसाठ चे 
मुदतवाढ स व वेळोवेळ  लागु होणा-या महागाई भ ा व इतर भ यानुसार येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) ठेकेदार  सुर ा र क, ॅफ क कमचार  व पुणे ज हा सुर ा र क मंडळाकड ल 
सुर ा र क यांना सुधा रत वेतन दरवाढ लागू करणेकामी खालील त यात नमुद 
केले माणे मुळ वेतन व वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू 
करणसे व या पोट  होणा-या खचास मा यता देणे तसेच सुर ा र क, ॅ फक वाडन 
गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानुसार ित दन येणा-या दरानुसार गैरहजर 
दवसांचे वेतन,झोपले या सुर ा र क, ॅ फक वाडन यांचे बाबत ित कमचार  ित 
दन र. .१००/- गणवेष प रधान न केले या सुर ा र क, ॅ फक वाडन यांचे बाबत 
ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड माहे जानेवार  २०१४ पासूनचे सुधार त 

दरानुसार वसूल करणेस व गैरहजेर चे माण कमी होणेचे ने गैरहजर दवसांचे 
वेतनावर ५ ट के अित र  दंड आकारणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
अ. . एज सी/सं था पदनाम सं या माहे जानेवार  २०१४ 

१ मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. सुर ा र क १२० १४१३६.३९ 

२ मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल. सुर ा र क १२६ १४१३६.३९ 

३ मे. ीकृपा स हसेस सुर ा र क १२५ १४१३६.३९ 

४ मे.पुणे ज हा स.ु र. मंडळ पुण े सुर ा र क ३१ १५०८५.४८ 

५ मे.एल.एम.सी.असोिसएटस ॅ फक वाडन ६० १३८६०.६३ 

६ मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल. ॅ फक वाडन ४० १३८६०.६३ 

७ मे.ड . ह .नाणेकर लेबर ऍ ड िस.स. सुर ा र क १०० 
जानेवार  २०१३चे 
दरानुसार ११११५.४१ 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ अ वये, ब े य 
कालायलया या काय े ातील टॉम वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची वाहतूक 
करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट (िन.र. .७,८६,१८६/- (अ र  र. .सात लाख 
शहाऐंशी हजार एकशे शहाऐंशी) पे ा ७.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, क व 
ड भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणेकामी ु मे.साईकृपा 
स हसेस (िन.र. .९,००,४८०/- (अ र  र. .नऊ लाख चारशे ऐंशी) पे ा १४ ट के 
कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा सवात कमी दराची िन वदा 
वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी एक 

वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१६) ब भागातील िचंचवड येथील चापेकर चौक ते थेरगांव पुल िसमट कॉ टचा र ता 
करण,े केशवनगर काळेवाड  र यांचे कॉ ट करण करणे या र यां या कामाचे 
पुवगणकप क तयार करणे (Estimate) व वध िन वदा पुव (Pre-tender Activity) व 
िन वदा प ात (Post Tender Activity) बाबीसाठ  स लागार मे.पे हटेक क स टंट 
यांनी दे यात येत असले या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre-tender Activity) 
कामासाठ  वकृती िन वदा कंमती या ०.८० % व िन वदा प ात (Post Tender 

Activity) कामांसाठ  वकृत िन वदा कंमती या १.४५  % अिधक सेवाकर 
(Service Tax) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .५/२०१३-१४ अ वये, आ. .५२० 
घरकुल शेजार  िचखली येथील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेकामी मे. ी. 
साई उ ोग (को.र. .१,९८,२२३/- (अ र  र. .एक लाख अ या नव हजार दोनशे 
तेवीस) पे ा -३१.१ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३९ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/१ ते बी/८ अंतगत आव यकतेनुसार 
टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. .११,२७,८४८/- 
(अ र  र. . अकरा लाख स ावीस हजार आठशे आ ठेचाळ स) पे ा २५.०१ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) पाणीपुरवठा वभागातील यव थेत सुधारणा करणेसाठ  येक भागाम ये 
जनजागृतीचे काय म राब वणे या उपलेखािशषावर र. .५,००,०००/- ऐवढ  तरतूद 
केलेली आहे. जनजागृती अंतगत ले स लावणेचा खच ा लेखािशषामधून करणे 
यो य अस याने सदरचे र. .३,०२,४००/- (अ र  र. .तीन लाख दोन हजार चारशे) 
चे खचास व मे.िमड याज आय डया यांना अदा केले या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २५/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२०) 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 
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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 अंदाजप 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 
करण े

११५४/१ ११०००००० २९०००००० १८०००००० - 

२ मनपा या अ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व 
चोकअप काढणे. 

११५४/३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

३ पं.िचं. मनपा या ब 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व 
चोकअप काढणे. 

११५४/५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

४ पं.िचं.मनपाचे क 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५४/९ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

५ पं.िचं.मनपाचे ड 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/११ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

६ पं.िचं.मनपाचे इ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/१३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

७ पं.ि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 
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वषय मांक-२१) मनपाचे आरो य वभागासाठ  तातड ने खाली नमुद केले या गतवष या लघु म 
िन वदाकारांकडून जुंतनाशक / कटकनाशक औषधे रतसर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

   
अ. . तातड ने खरेद  करावयाची 

औषधे 

तातड ची 
मागणी 

सन २०१२-१३ 
मधील लघु म 
िन वदाकार 

सन २०१२-
१३ मधील 
मंजूर 
लघु म दर 

एकूण र. . 

१ LAMADASAYELETHRIN 
10%W.P 

75 kg. म.े ीराम अँ ो 
एज सी 

.२६७५/- 

. क. 
२,००६२५/- 

२ MALERIA OIL( PER 
DRUM 200 LTR.) 

7000 ltr. डॅपम स पे ट 
कं ोल अँ ड 
अलाईड 
स ह सेस 

.१३४.५० 

.िल. 
९,४१,५००/- 

३ DELTAMETHRIN 2.5 
SC (KEOTHRIN 2.5SC) 

100 ltr. म.ेरमेश 
अँ ोकेम 
कॉप . 

.१३८५/-

.िल 

१,३८,५००/- 

४ DIACHLOVOURS DDVP 
76%EC (FLYGON) 

150 ltr. म.ेरमेश 
अँ ोकेम कॉप . 

.७४०/-

.िल 

१,११,०००/- 

५ MALATHION DUST 5% 
25KG PER BAG 

500 bag म.ेडॉ फन 
से स कॉप . 

.८४३/-

.२५ 
क.बॅग 

४,२१,५००/- 

६ CARBOLIC PHINEL 
DUST 5% (50KG BAG) 

600 bag म.ेल मी 
केिमक स 
लाईम अँ ड 
पे ट कं ोल 

.१३७९/- 

.५० 
क.बॅग 

८,२७,४००/- 

७ Neemtex Herbal 
larvicide ISO co. 

360 ltr. म.ेडॉ फन 
से स कॉप . 

.७१५/-

.िल 

२,५७,४००/- 

८ Pyriproxifen 0.5GR 150 kg म.ेरमेश 
अँ ोकेमकॉप . 

.२६८०/-

. क. 
४,०२,०००/- 

९ Bifenthrin 10%wp 80 kg म.ेरमेश 
अँ ोकेम 
कॉप . 

.४१५०/-

.िल 

३,३२,०००/- 

    एकूण ३६,३१,९२५/- 
 

वषय मांक-२२) मनपा या उदयान वभागाकड ल को.नो. .१/२०१४-१५ अ वये, उ ान वभागाकर ता 
पोयटा माती वहातुक करणेकामी डंपर (हायवा) कामी मे.सुरज अँड हटाय झंग 
(को.नो.र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार)) पे ा -७ ट के ने 
कमी दराची कोटेशन वीकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग . ५६ वैदव ती पंपळे गुरव येथे यायामशाळा इमारतींची रंगसफेद  द ती ु ु

व देखभाल व थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा ४३.५२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,४५,८८२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४४ अ वये, 
भाग .४५ म ये मनपा या शाळांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सागर 

क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव फ ) पे ा ३२.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१५,९०,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  
माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर पंपळेिनलख येथील गणेशनगर प रसरात पे ह ंग लॉकची 

कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२३,२४,९३०/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चो वस हजार नऊशे तीस) पे ा ४३.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१३,७८,७७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपाचे एल.बी.ट . ( थािनक सं था कर) वभागाने मागणी के यानुसार Desktop–

Intel Core i3 2120 – 21 नग व Canon Laserjet 6300 DN Printer-08 नग चे दर 
ई-िन.स.ु .३५/२०१३-१४ नुसार मे.मोनाच टे नॉलॉजी ा.िल यांचे कडून ती नग 
र. .३९,८६१/- माणे २१ नगांसाठ  एकूण र. .८,३७,०८१/- व 
ई.िन.स.ु .३१/०२/२०१३-१४ नुसार मे.एम.के.एंटरस ायजेस यांचेकडून ती  नग 
र. .२५,७७०/- माणे ०८ नगांसाठ  र. .२,०६,१६०/-असे एकूण २९ नगांसाठ  
एक त र. .१०,४३,२४१/- (अ र  र. .दहा लाख ेचाळ स हजार दोनशे ऐकेचाळ स 
फ ) ऐवढा खच अपे त आहे. तर  सदरचे र. .१०,४३,२४१/- चे खचास व यांचे 
बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग . ५६ येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन (िन.र. .२०,०८,४०३/- (अ र  र. .वीस लाख आठ हजार चारशे तीन) 
पे ा ४३.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९१,०६३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करण ेबंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .५२ अ वये, 
भाग .५ जाधववाड  पंतनगर, कुदळवाड  येथे खड मु माचे र त े करणेकामी 

मे.के.पी.क शन (िन.र. .२६,१६,८६५/- (अ र  र. .स वीस लाख सोळा हजार 
आठशे पास ) पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१९,२३,६४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  
माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .५ जाधववाड  पंतनगर, कुदळवाड  येथे खड मु माचे र ते करणेकामी 

मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .४२,०१,१४४/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार एकशे च वेचाळ स) पे ा ४७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२३,१५,४४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 
िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 
. .६ मोशी से.६ म ये फुटपाथ करणेकामी मे.सिचन शामराव ढेकणे अँ ड 

असोिसए स (िन.र. .२१,००,७६२/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे बास ) पे ा 
३८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,४५,७५९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६० अ वये, 
. .३५ भोसर  गावठाण, धावडेव ती येथे िशवगणेश माग व भैरवनाथ व ालय 

माग प रसरात पावसा या पा याचा िनचरा होणेसाठ  गटस करणेकामी मे.अिनकेत 
एंटर ायझेस (िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) 
पे ा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४,२३,३८१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-३२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .४ अ वये, 
सावतामाळ  उ ान (जाधववाड ) देखभाल करणेकामी मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनेजमट 
स हसेस ा.िल. (िन.र. .८,०२,२७२/- (अ र  र. .आठ लाख दोन हजार दोनशे 
बहा र) पे ा ३७.६२ ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा 
३७.६२% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस व तुतकामी दोन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३६ अ वये, 
. .३५ भोसर  गावठाण, धावडेव ती येथे स.नं.१ व साई आनंदनगर येथे ना या या 

िभतींची उंची वाढ वणे व द त करणेकामी मेु .अ व कार क शन (िन.र. . 
७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ४२.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४,२३,३८१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
. .३५ भोसर  गावठाण, मधले फुगेआळ  व ल ढेआळ  प रसरात पावसा या 

पा याचा िनचरा होणेसाठ  गटस करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायझेस (िन.र. . 
७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ४२.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४,२३,३८१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
. .३५ भोसर  गावठाण, धावडेव ती येथे क ड बा लांडगे माग व बो ह लांडगे माु ग 

प रसरात पावसा या पा याचा िनचरा होणेसाठ  गटस करणेकामी मे.अ व कार 
क शन (िन.र. . ७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) 
पे ा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४,२३,३८१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .०९ अ वये, 
. .३२ सँड वक कॉलनी म ये इ. ठकाणी र या या कडेने पे ह ंग लॉकचे कामे 
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करणेकामी मे.सिचन शामराव ढेकणे अँ ड असोिसए स (िन.र. .२२,५०,०००/- 
(अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार) पे ा ३८.०५% कमी) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६३,५६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .०२ अ वये, 
. .६ मोशी येथे मनपा ता यात आलेले ड .पी.र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह. 

एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .७७,०२,४५३/- (अ र  र. .स याह र लाख दोन 
हजार चारशे ेप न) पे ा ४.२०% जा त) (सुधा रत) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .८०,२५,९५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 
िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
. .७ च-होली येथे थाप य वषयक सुधारणा करणेकामी मे.सांडभोर क शन 

(िन.र. .१४,००,५६२/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे बास ) पे ा ३५.७७९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,४४,४२८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
. .४२ पंपर नगर येथे मशानभुमीची देखभाल द तीु  व सुधारणा कामे करणे 

कामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .१६,२४,४३६/- (अ र  र. .सोळा लाख चो वस 
हजार चारशे छ ीस) पे ा ३२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,४६,७१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४०) 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. 
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वषय मांक-४१) मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/२/२०१४-१५ मधील 
अ. .१ अ वये, मोशी कचरा डेपोमधील शा ीय प दतीने कॅ पंग केले या लॅ ड केप 
गाडनची देखभाल, दु ती करणेकामी मे.तावरे क शन कंपनी (िन.र. . 
३७,३४,८०८/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे आठ) पे ा -३५.१९ 
% कमी) या दराने यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील 
अ. .२२ अ वये, भाग . २७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य शासक यइमारतीम ये नगर सिचव वभागातील फिनचर व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.एच.आर.गायकवाड (िन.र. .२३,३४,२६४/- (अ र  र. .ते वस 
लाख चौतीस हजार दोनशे चौस ) पे ा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१८,८७,४९८/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/९/२०१४-१५ मधील 
अ. .१ अ वये, भाग .१४ वाहतुकनगर  मधील मु य र ता कॉ टचा करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .७,७०,६७,४८८/- (अ र  र. .सात कोट  स र 
लाख सदस  हजार चारशे अ याऐंशीु ) पे ा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .६,२३,१७,१५६/- 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. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/९/२०१४-१५ मधील 
अ. .२ अ वये, भाग .१४ वा.न. पाक ग लॉट म ये सुधारणा करणेकामी मे.एच. 
सी.कटार या (िन.र. .४,७५,६४,६२२/- (अ र  र. .चार कोट  पं याह र लाख चौस  
हजार सहाशे बावीस) पे ा २५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३,७२,०७,४२६/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/२/२०१४-१५ मधील 
अ. .५ अ वये, िचखली मैलाशु द करण क  येथे नवीन यं  सामु ी बस वणेकामी 
मे.ए सेल इले क स (िन.र. .१,८६,७४,१०६/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी 
लाख चौ-याह र हजार एकशे सहा) पे ा –१४.५० % कमी) या दराने क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट -शत माणे भाववाढ फरक कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेू सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील 
अ. .३६ अ वये, भाग . २७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य शासक य इमारतीम ये नगर सिचव वभागातील फिनचर वषयक कामे 
करण.ेमे. मे. एच. आर. गायकवाड (िन.र. .१७,५०,६९५/- (अ र  र. . सतरा लाख 
प नास हजार सहाशे पं या नव) पे ा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४,१५,६२१/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४७) मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/२/२०१४-१५ मधील 
अ. .६ अ वये, मनपा े ातील नद चे दषण रोख यासाठ  िनमालय कलशु , जाळया, 
बोड व वसजन घाट इ.कामे करणेकामी मे.ऍडे ट ए टर ायझेस 
(िन.र. .४६,६८,५५०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे प नास) 
पे ा –१६.१६ % कमी) या दराने 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 ू
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग . २७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य 

इमारतीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ द य ए टर ायजस 
(िन.र. .३७,०४,३५६/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चार हजार तीनशे छप न) पे ा 
२४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,५२,१८७/- 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/वसलु करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-४९) 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  
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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५०) मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/६/२०१३-१४ मधील 

अ. .२ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपामधील मैलाशु द करण क ाक रता लो रन गॅस 
सुर ा उपकरणे पुर वणे कामी मे.रंगरसायन (दरपृथःकरणा दारे दलेला सुधार त दर 
र. .९,२४,३८७/- (-०.८९२ % कमी)) या दराने यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 (िन.र. .९,३२,७०९/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार सातशे नऊ)) 
 
वषय मांक-५१) मनपा या वाय.सी.एम. णालयात बस व यात आले या Multiplace Hyperbaric 

Oxygen Chamber With Air Lock System हया मिशनची ई-िन वदेत नमुद केलेले 
पेिश फकेशन माणे तां ीक तपासणी करणेकामी मा. ोफेसर, इ मटेशन अ ड 

कं ोल,कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुणे, िशवाजीनगर, पुणे – ४११ ००५ यांचेकडून ा  
कोटेशननुसार येणा-या र. .२,००,०००/- अिधक १२.३६% स ह स टॅ स 
र. .२४,७२०/- असे एकूण र. .२,२४,७२०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-५२) मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/३/२०१४-
१५ मधील अ. .१ अ वये, मोशी कचरा डेपो अंतगत सॅिनटर  लँडफ ल साईट 
(SLFट पा-२) वकसीत करणे या कामासाठ  मे.गंगामाई इंड ज ऍ ड शन 
िल. (िन.र. .११,६७,११,५१५/- (अ र  र. .अकरा कोट  सदस  लाख अकरा हजार ु
पाचशे पंधरा) पे ा –१४.१९% कमी सुधा रत दरपृ थकरणा दारे) िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५१,५७,६५९/-) 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 ू
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३ अ वये, वॉड . ५७ पंपळे गुरव येथील जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ह .आय.पी.राव 
(िन.र. . ४२,०१,६२३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे तेवीस) पे ा 
४५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,२६,४३७/- 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 कू न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .१६ अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ांतगत भाग . २६ मोहननगर 
काळभोरनगर येथे आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे. तसेच इतर 
जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर 
(िन वदा र कम .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे) पे ा 
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३९.९९ % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,०६,२५०/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेू . 

 

वषय मांक-५५) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .१७ अ वये, पंपळे िनलख मैलाशु द करण क ाअंतगत ड भाग मु य 
गु व निलका व पंपींग टेशन यामधील जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी मे.बी.पी.खोडदे ऍ ड कंपनी (िन वदा र कम .४२,०१,६४३-/- 
अ र  बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ेचाळ स) पे ा ३८.७५ % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,०२,१८२/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  ४६ अ वये, आकुड  मलशु द करण क अतंगत भाग . १५ म ये 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकण.े तसेच इतर जलिन:सारण वषयक 
आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर (िन वदा र कम  
४२,०१,६७४/- (अ र  बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे चौ-हा र) पे ा ३७.३७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,६३,०८४/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३० अ वये, वॉड .५८ नवी सांगवी येथील जलिन:सारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. ह  आय पी राव 
(िन वदा र कम .३४,९५,४२४/- (अ र  र. .चौ ीस लाख पं या णव हजार चारशे 
चोवीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५५,३०९/- 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 करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .६ अ वये, आकुड  मलशु द करण क अतगंत भाग . १६ म ये 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकण.ेतसेच इतर जलिन:सारण वषयक 
आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर (िन वदा र कम .- 
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४२,०१,६७०/- (अ र  बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे स र) पे ा ३६.३७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरू दराने र. .२८,०७,१९९/- 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 ू
या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  ८ अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत वॉड . २०,२१ मधील 
भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.संजय 
कॉ टर (िन वदा र कम .५५,७५,०८०/- (अ र  र. .पंचाव न लाख पं याह र 
हजार ऐंशी) पे ा ३७.३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३६,६६,२५६/- 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 करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .२२ अ वये आकुड  मलशु द करण क  अंतगत भाग . १३ िनगड  
गावठाण म ये आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे. तसेच इतर 
जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे संक प क शन 
(िन वदा र कम .४२,०१,६२२/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
बावीस) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२८,०७,६०८/- 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 कू न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६१) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, वॉड . ५९ मधुबन येथील जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ह .आय.पी.राव 
(िन वदा र कम  ४२,०१,५४०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे 
चाळ स) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,७०,५०६/- 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 करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६२) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३९ अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ा अंतगत वॉड ं.१९ मधील 
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वा हेकरवाड , से.२९, गु दारा प रसर इ. भागात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहाण (िन वदा र कम .२७,९९,८२८/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख न या णव हजार आठशे अ ठावीस) पे ा ३६.०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८१,१९०/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-६३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३२ अ वये, वाड .५४, पंपळे िनलख येथील जलिनःसारण वषयक 
देखभाल व द तीची कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका ु
टाकणेकामी मे. ह .आय.पी.राव डे ह. (िन वदा र कम .३०,८१,१४८/- (अ र  
र. .तीस लाख ऐ याऐंशी हजार एकशे अ ठेचाळ स) पे ा ४२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,७६,४१९/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३६ अ वये, वॉड . ६० सांगवी गावठाण येथील जलिनःसारण वषयक 
कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.बी.पी.खोडदे 
ऍ ड कंपनी (िन वदा र कम .२७,७९,१४९/- (अ र  र. .स ावीस लाख एकोणऐंशी 
हजार एकशे एकोणप नास) पे ा ३९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,५३,७८२/- 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 करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६५) 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. 

 

वषय मांक-६६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४९ अ वये, आकुड  मलशु द करण क  अंतगत भाग . १२ से टर 
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२२ प रसर म ये भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन वदा र कम 
. ४२,०१,६३०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे तीस) पे ा ३६.१३ 

% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,१७,७६०/- 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. 

 

वषय मांक-६७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४८ अ वये, वॉड .५३ वाकड येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे 
व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी ी.ब हरट दस (िन वदा 
र कम . ५४,४१,३६२/- (अ र  र. . योप न लाख एकेचाळ स हजार तीनशे 
बास ) पे ा ४०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,२२,३४५ 
/- 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 करन घेणेू स मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-६८) 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. ..५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .२० अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत संततुकारामनगर, 
गंगानगर ( भाग .३९) या भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे 
करणकेामी  मे. ह .आय.पी.राव (िन वदा र कम .४२,०१,३४३/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे ेचाळ स) पे ा ४४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,३९०/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-७०) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४२ अ वये, आकुड  मलशु द करण क  अंतगत भाग .११ 
यमुनानगर म ये आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे तसेच इतर 
जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे बी पी खोडदे ए ड 
कंपनी (िन वदा र कम .४२,०१,६५९/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे एकोणसाठ) पे ा ४०.१० % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
२६,४२,६३३/- 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 करारनामाू  करन घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक-७१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे जुलै २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२८.७.२०१४ ते द.३.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८८/२०१४ द.२०.८.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
 

वषय मांक-७३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.४.८.२०१४ ते द.१०.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८९/२०१४ द.२०.८.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
 

वषय मांक-७४) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .५२, पुनावळे भागातील पे ह ंग लॉकची देखभाल द ती व इतर थाप य ु
वषयक कामे करणेकामी मे.भ डवे कं शन (िन.र. .९,१०,२७०/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे स र) पे ा -२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७५) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७१ अ वये, 
भाग .५२, ताथवडे पावसाळ  पा याचा िनचरा कर यासाठ  बंद पाईप टाकणे व 

इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल च हाण (िन.र. .९,१०,२७०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे स र) पे ा -३५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७६) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६४ अ वये, 
भाग .५२, पुनावळे पावसाळ  पा याचा िनचरा कर यासाठ  बंद पाईप टाकणे व 

इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल च हाण (िन.र. .९,१०,२७०/- 
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(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे स र) पे ा -३५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७७) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३८ अ वये, 
भाग .५३ वाकड मधील वहातुक वषयक करकोळ द ती व देखभालीची कामे ु

करणेकामी मे.मोटवाणी अँड स स (िन.र. .९,३३,६०९/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सहाशे नऊ) पे ा -४६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७८) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .५३ वाकड येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स 

अनुस न करकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .पी जे मोटवाणी 
(िन.र. .९,३३,५८२/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे याऐशी) पे ा -
४३.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७९) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
भाग .५३ वाकड येथील र यावर ल चर ख यांची खड मु माने व बी बी एम 

प दतीने द तीची कामे करणेकामी मेु . पी जे मोटवाणी (िन.र. .९,३३,५०२/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे दोन) पे ा -४२.०८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८०) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .५३ वाकड येथील मनपाचे व वध इमारती संडास-मुता-या इ. करकोळ 

द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु . पी जे मोटवाणी (िन.र. .९,३३,५९३/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे या नव) पे ा -४३.०८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८१) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .५३ वाकड येथील थाप य वषयक करकोळ द ती व देखभालीची कामे ु

करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,५९१/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे ए या नव) पे ा -४६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८२) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५४ अ वये, 
. .२३ केशवनगर मधील मनपा या इमारतींमधील करकोळ द तीची कामे करणे ु

कामी मे.आ द य एंटर ायजेस (िन.र. .९,०९,९०९/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ 
हजार नऊशे नऊ) पे ा -४०.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८३) दै.टाई स ऑफ इं डया ुप व दै.इं डयन ए स ेस (दै.लोकस ा) व दै.पुढार  या 
वृ प ांनी िन.नो. .१०/८/२०१४-१५ ची जाह रात .७३ वशेष रोटेशन बाबत या 
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दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै, टाई स ऑफ इं डया 
ुप यांना अदा करावयाचे र.  3,42,144/- (अ र  र कम पये तीन लाख बेचाऴ स 

हजार एकशे च वेचाळ स फ ) व द इं डयन ए स ेस(दै. लोकस ा) यांना अदा 
करावयाचे र.  2,23,200/- (अ र  र कम पये दोन लाख तेवीस हजार दोनशे 
फ ) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८४) दै.टाई स ऑफ इं डया (इं जी) व दै.महारा  टाई स (मराठ ) दै.नवभारत टाई स 
( हंद ) published in English इ. या ुप या वृ प ांनी िन.नो. .९/२/२०१४-१५ 
ची जाह रात .५३ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदा करणेक रता दै, टाई स ऑफ इं डया ुप यांना अदा करावयाचे र.  

3,12,336/-(अ र  र कम पये तीन लाख  बारा हजार तीनशे छ ीस फ )) या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८५) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३३ अ वये, वाड . ४७ काळेवाड  येथे जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संक प क शन 
(िन वदा र कम .३०,८१,२२८/- (अ र  र. .तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
अठठावीस) पे ा ३६.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५०,२०३/- 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 करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३५ अ वये, भाटनगर मैलाशु दकरण क ाअंतगत अजमेरा कॉलनी, 
मासुळकर कॉलनी ( भाग . २८) या भागात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ टर (िन वदा र कम .४२,०१,६७६/- 
(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे शहा र) पे ा ४०.८४ % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  २६,०९,९९७/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . ५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  ४४ अ वये, भाग . १० म ये आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका 
टाकणे.तसेच इतर जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी 
मे.एम.जी. माने (िन वदा र कम  २८,०१,१०६/- (अ र  अठठावीस लाख एक 
हजार एकशे सहा) पे ा ११.१३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
२६,१३,८१०/- 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 



 23 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८८) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . ५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .२३ अ वये, फ भागातील े नेजलाईन व चबरची वाष क ठेकेदार 
प दतीने देखभाल द ती करणेु कामी मे छोटेलाल चौहान (िन वदा र कम 
.२७,२०,७९१/- (अ र  र. .स ावीस लाख वीस हजार सातशे ए या णव) पे ा 

४०.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१३८१३/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेू . 

 

वषय मांक-८९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . ५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  १० अ वये, भाटनगर मैलाशु द करण क ाअंतगत वॉड . ४२ मधील 
भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे छोटेलाल 
चौहान (िन वदा र कम .२७,८१,९४०/- (अ र  र. .स ावीस लाख ए याऐंशी 
हजार नऊशे चाळ स) पे ा ५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,६०,३८०/- 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 याू बरोबर करारनामा करन घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९०) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .१४ अ वये, भाग .41 मधील झोपडप ट म ये न वन जलिन:सारण 
निलका टाकणकेामी मे.सजंय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .४२,०१,४६४/- (अ र  
बेचाळ स लाख एक हजार चारशे चौस ) पे ा २९.२९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३७,४३,४६३/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९१) 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 करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९२) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .११ अ वये, दापोड  पंपींग टेशन व फुगेवाड  पंपींग टेशन कडे जाणा-
या मु य जलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करणेकामी मे.संक प कं शन 
(िन वदा र कम .३५,०१,३४९/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे 
एकोणप नास) पे ा ३५.६४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
२३,६६,१४२/- 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 करन घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .२७ अ वये, वाड ः- ४८ रहाटणी, तापक रनगर, ीनगर इ याद  
ठकाणी रा हले या भागात जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे 
करणकेामी मे.संक प क शन (िन वदा र कम .३०,८१,१८३/- (अ र  र. .तीस 
लाख ए याऐंशी हजार एकशे याऐंशी) पे ा ३६.६४ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र.  २०,४९,८४९/- 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 करन घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक-९४) म.न.पा जागेत व र यांवर गणेश मुत  व इतर मुत व  यवसाय अनािधकृतपणे 
/ वनापरवाना करणा-या  यावसाियकांवर े ीय कायालयाचे तरावर कारवाई क न 
यांचेकडुन ित टॉल र. .५,०००/- दंड आकारणी करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक-९५) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१७/२०१३-१४ मधील 

अ. .१ अ वये, आकुड  मैलाशु द करण क ाअंतगत यमुनानगर ना यामधुन हॉटेल 
सावली ते से.नं.२२ पयत मु य जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संक प 
क शन (िन.र. .५५,९३,४१०/- (अ र  र. .पंचाव न लाख या नव हजार 
चारशे दहा) पे ा ३१.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक-९६) मनपा या ब े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६५ अ वये, 
. .२२ िचंचवड गावठाण मधील घाटांची करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु

मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र. .९,०९,९०९/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे 
नऊ) पे ा -४०.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९७) मा. डा सिमती सभा दनांक २०/०८/२०१४ रोजीचा ठराव .११ नुसार, मे.सुिमत 
पोटस अ ड फटनेस ् इ वपमट िचंचवड पुणे १९ यांना नेह नगर, थेरगाव, भोसर , 

िचंचवडगाव, मा.आयु  िनवास, पंपळे गुरव, यमुनानगर तलावाचे पाणी शु द करण, 
प रसर व छता, देखभाल व यां क द ती कामकाज व मेु .वरदाियनी 
ए टर ाईजेस िचंचवड पुणे १९ यांना िनगड  ािधकरण, मोहननगर, सांगवी, 
कासारवाड  तलावाचे पाणी शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व यां क द ती ु
कामकाज द.०१/१२/२०१३ ते ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची या पुण 
होईपयत यापूव  केले या करारना यातील अट  व शत नुसार तावात नमुद 
केले या गतवष या दराने मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक-९८) मा. डा सिमती सभा दनांक २०/०८/२०१४ रोजीचा ठराव .१३ नुसार, सन २०१३-
१४ या आिथक वषात न दणीकृत सं था / मंडळे यांचेकडून ा  झाले या अजापैक  
पा  झाले या सं थांना १) साई सं कार सं था, आकुड  पुणे र. .२,०२,०८२/- २) 
शारदा म हला बाल वकास िश ण सारक मंडळ, पंपळेगुरव, पुणे र. .८८,३३३/- 
३) माई बाल भवन, आदशनगर, मामुड गांव, पुणे र. .५३,४५३/- या माणे एकूण 
र. .३,४३,८६८/- अनुदान अदा केले अस याने याचे अवलोकन होऊन यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक-९९) मा. डा सिमती सभा दनांक २०/०८/२०१४ रोजीचा ठराव .१४ नुसार, पंपर  
िचंचवड महानगार पािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड विमंग असोिसएशन यांचे 
सहकायाने द.२९ ऑग ट २०१४ डा दनािनिम  , द. २८ ऑग ट २०१४ रोजी कै 
आ णासाहेब मगर टे डयम जलतरण तलाव ,नेह नगर पंपर  ४११०१८ येथे 
दशनीय जलतरण पधचे आयोजन कर यात येत आहे. सदर जलतरण पधा 

१४,१७,वषाखालील मुले व मुली तसेच १७ वषावर ल म हला व पु ष या ६ वयोगटात 
होणार असून या पधत अंदाजे १०५ खेळाडंूचा समावेश होणार आहे. म.न.पा. या 
वतीने डा दनािनिम  दशनीय जलतरण पधचे आयोजन करणेकामी खालील 
माणे खच यणार आहे.  

 
 

अ. . खच तपिशल  

अंदाजे खच 

र. . 
 १ १४,वषाखालील मुले व मुली=१२ ॉ फज  

१७,वषाखालील मुले व मुली=१२ ॉ फज 

१७ वषावर ल म हला व पु ष=१२ ॉ फज =एकूण ३६ ॉ फज  

३६,०००/- 

२  व ज या  खेळाडंना ावयाची मेर ट माण प े ू =५० नग 

सहभागी खेळाडंना ावयाची माण प े ू =१०० नग  
३,७५०/- 

३ पी. ह .सी. ले स बॅनर खच  ७५०/- 
४ हार बुके नारळ खच  ४,०००/- 

५ िनमं ण प का छपाई=५०० नग  ५,०००/- 
                         एकूण र. . ४९,५००/- 
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 वर ल माणे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पंपर  िचंचवड विमंग 

असोिसएशन यांचे सहकायाने द.२९ ऑग ट २०१४ डा दनािनिम  , द. २८ 
ऑग ट २०१४ रोजी कै.आ णासाहेब मगर टे डयम जलतरण तलाव ,नेह नगर 
पंपर  ४११०१८ येथे दशनीय जलतरण पधचे आयोजन करणेस व याकामी येणा-
या र. .४९,५००/-चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
 

    
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,       

पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१२७६/२०१४ 

दनांक- २१/०८/२०१४ 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


