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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१७३७/२०१५ 
दनांक - २७/११/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०१/१२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

मंगळवार, दनांक ०१/१२/२०१५ 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 - १९८ 
 

दनांक - ०१/१२/२०१५              वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ०१/१२/२०१५ 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 १०/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९५)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १७/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९६)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 
वषय .०१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

७२ अ वये भाग .६४ बोपखेल प रसरात आव यकतेनुसार पाणी पुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन वदा 
र. .१४,००,४६६/- अ र  र. .चौदा लाख चारशे सहास  फ  ) पे ा ३२.४०% 
कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९४,०५०/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .०२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

९५ अ वये भाग .३० मधील सदगु नगर भागात जु या पाईपलाईनचे जागी 
नवीन पाईपलाईन टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.बजरंगबली 
क शन (िन वदा र. .१४,००,२२२/- अ र  र. .चौदा लाख दोनशे बावीस 
फ  ) पे ा १९.७२% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८०,३०३/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .०३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८६ 
अ वये अ भागांतगत जल े  बी-१ म ये कवळे, मामुड , साईनगर भागात 
पाणीपुरवठा सुरळ त ठेवणेसाठ  जलवा हनी टाकणे व  देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.द प क शन (िन वदा र. .२२,४०,७१२/- अ र  र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार सातशे बारा फ ) पे ा १५.५०% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८८,०७१/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन वचार करणे.  

 
वषय .०४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

४८ अ वये जल े  .अ/३ फ भागांतगत पीनगर येथील पी ह िसंग 
सोसायट  व साईनाथ सोसायट  येथील दु षत पा याची त ार मुळे व खोलवर 
गेलेली जु या लाईन बंद क न आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, 
हॉ व बस वणे, लाईन टाकणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र. .११,२०,४८०/- अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे ऐंशी फ ) पे ा २६.१०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,६९,४३६/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

 
वषय .०५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

८२ अ वये भाग .११ अंतगत यमुनानगर व स.े .२२ येथे पाणीपुरवठा 
नेटवक मजबुतीकरणाकामी व वध ठकाणी ड .आय.पाईप लाईन टाकणे या 
कामासाठ  मे.  द प क शन (िन वदा र. .२२,४१,१७८/- अ र  र. .बावीस 
लाख ए केचाळ स हजार एकशे अ ठयाह र फ ) पे ा १५.५०% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८८,४८५/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .०६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . १७ 
अ वये जल े  .अ/४ फ भागातील मोरेव ती येथे व ननगर  सोसायट  
येथील दु षत पा याची त ार मुळे व खोलवर गेलेली जु या लाईन बंद क न 
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, हॉ व बस वणे, लाईन टाकणे 
व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.  ीसदगु कृपा  क शन (िन वदा 
र. .१२,६०,०८४/- अ र  र. .बारा लाख साठ हजार  चौ-याऐंशी फ ) पे ा 
१९.९०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५९,७९३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .०७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

८३ अ वये फ भागांतगत िनगड  गावठाण, साईनाथनगर व ल मीनगर, 
यमुनानगर, से. .२२ येथे जु या खोलवर असले या वा ह या बंद क न  
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, हॉ व बस वणे व करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. देव क शन (िन वदा र. .१४,००,५६७/- 
अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सदुस  फ ) पे ा २८.००% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,८२८/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .०८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

४९ अ वये अ भागाम ये भाग .१० मधील ववेकनगर प रसराम ये 
पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणे, हॉ व बस वणे व करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. देव क शन (िन वदा र. .१६,८०,५९७/- 
अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार पाचशे स या णव फ ) पे ा २९.००% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,५२,८८५/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .०९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 
३५ अ वये भाग .३० म ये ठक ठकाणी जु या पाईपलाईनचे जागी नवीन 
पाईपलाईन टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी म.े बजरंगबली क शन 
(िन वदा र. .१४,००,१७४/- अ र  र. .चौदा लाख एकशे चौ-याह र फ  ) 
पे ा २१.७२% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११,५०,८५९/- 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 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८१ 

अ वये भाग .३३ हुता मा चौक ीराम कॉलनी, फुलेनगर, हनुमान कॉलनी 
प रसरात न वन पाईपलाईन टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी 
मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र. .२१,००,५८६/- अ र  र. .एकवीस 
लाख पाचशे शहाऐंशी फ ) पे ा १२.३०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१९,३४,३२४/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ६२ 

अ वये जल े  .अ/३ पीनगर, तळवडे, वेणीनगर इ. भागात सुधारणा 
करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ व बस वणे व 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. द प क शन (िन वदा र. 
.१४,००,११८/- अ र  र. .चौदा लाख एकशे अठरा फ ) पे ा ३०.५०% कमी 

दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२१,७३६/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

५७ अ वये फ भागांतगत पा या या सव टाक  भोवतालचा प रसर सुधारणा 
कर ता थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. एच.एम.क शन (िन वदा र. 
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.१६,८०,६३७/- अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे सदोतीस फ ) पे ा 
३२.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९१,१५१/- 
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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . 

४६ अ वये अ भागांतगत जल े  बी/१ म ये वकासनगर, कवळे भागात 
जलवा हनी टाकणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. एस.ड .अजवानी 
(िन वदा र. .२२,४०,७१२/- अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे बारा 
फ ) पे ा ३५.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,२९,२८५/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ६१ 

अ वये जल े  .५ व न पाणीपुरवठा होणा-या सॅ ड वक कॉलनी, गवळ नगर 
भागाम ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली क शन 
(िन वदा र. .२१,००,७३४/- अ र  र. .एकवीस लाख सातशे चौतीस फ ) पे ा 
३४.७२% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,३९,९२७/- 
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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. . 

१९ अ वये ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  ल मणनगर प रसरात 
पाणीपुरवठा दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग यांची (िन वदा 
र. .१२,६०,९९२/- अ र  र. .बारा लाख साठ हजार नऊशे या णव फ ) पे ा 
३३.३०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८३,१३५/- 
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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
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रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. . 

१८ अ वये ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/७ येथे  
पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी म.ेशुभम उ ोग 
यांची (िन वदा र. .९,८०,३२१/- अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे एकवीस 
फ ) पे ा ३२.४०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,९५,८३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७/२०१५-१६ अ वये, क े ीय 

कायालयांतगत . .५८ ते ६४ मधील मनपा तफ साजरे कर यात येणा-या 
जयंती, पु यितथी, उदघाटन समारंभ, भूमीपुजन व समारंभासाठ  वनी ेपण व 
काश यव था करणेकामी मे. मुत  मंडप पकर & इले. (िन.र. . 

५,८१,५५२/- अ र  र. .पाच लाख ए याऐंशी हजार पाचशे बाव न फ ) पे ा 
(-) १.७१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८) क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ अ वये, वाय.सी. 

एम. णालयाम ये CCTV     यं णेची सन २०१५-१६ कर ता वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. एसी कमुनीकेशन (िन. र. .४,६५,८८२/- 
अ र  र. .चार लाख पास  हजार आठशे याऐंशी फ ) पे ा (-) ३०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९) क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१/२०१५-१६ अ वये, संत 

तुकारामनगर े ागृहातील      यं णेची चालन व देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.पी.एम.के.इले. (िन.र. .५,८९,३४६/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणन वद 
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हजार तीनशे सेहेचाळ स फ ) पे ा (-) ३०.०९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२/२०१५-१६ अ वये, मनपा 

भवन उप वभागातील इमारतीमधील जनरेटरची सन २०१५-१६ कर ता वा षक 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. ेया इले. (िन.र. .२,०९,६७७/- अ र  र. .दोन 
लाख नऊ हजार सहाशे स याह र फ ) पे ा (-) २४.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१) मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभागासाठ  आव यक क याणकार  

योजनांचे मा हती पु तका छपाई क न िमळणेबाबत मागणी केली होती.  
सदरची छपाई तातड ने करणेकामी कोटेशन नोट स .२४/२०१५-१६ अ वये बंद 
पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार कोटेशन नोट स 
.२४/२०१५-१६ एकूण ०७ कोटेशन नोट स दरप क ा  झालेले आहेत.  ा  

दरप कातील लघु म कोटेशनधारक मे.आिशष एंटर ाईजेस, िचंचवड यांचे 
छपाईकामी एकूण र. .८९,५५०/- (अ र  र. .एकोणन वद हजार पाचशे प नास 
फ ) चे दर वकृत करणेत आले असून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) भाग .२२ (िचंचवडगाव) म ये ी छ पती संभाजी महाराज पुतळा उभारणे 

या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत कामासाठ  ी सिचन शहा यांची 
वा तु वशारद हणून नेमणूक क न िनयोजन करणेबाबतचा ताव 
मा यतेकामी सादर तसेच सदरचा ताव मा यतेनंतर ी.सिचन शहा यांना 
िन वदापुव कामासाठ  १% व िन वदा पा ात कामासाठ  १.३५% देयक देय 
रा हल तसेच पुढ ल काम वभागामाफत करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१६/२०१५-१६ अ वये, 

सांगवी मैलाशु द करण क ांतगत . .५६ मधील पवना नद या कडेने मु य 
जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN 
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(िन.र. .१,१२,५०,०००/- अ र  र. .एक कोट  बारा लाख प नास हजार) पे ा 
३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८०,३१,३१९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट 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. 

 
वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२० 

अ वये, िचखली येथील िनयो जत पा याची टाक  भरणेकर ता ४५० मी.मी. 
यासाची पाईप लाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .९८,०४,१३३/- 
अ र  र. .अ या नव लाख चार हजार एकशे तेहतीस) पे ा २३.७२ % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७८,५२,५२२/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .३२ 

अ वये, इ भागातील स.नं.७, १० व इतर पंपींग टेशनची व टा यांची 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सिचन ढेकणे अँड असोिसए स 

(िन.र. .३५,००,३८४/- अ र  र. .प तीस लाख तीनशे चौ-याऐंशी) पे ा 
४२.८५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,००,४९२/- 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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .९ 

अ वये, जल े  .७ च-होली दाभाडेव ती व न याने वकिसत व ता यात  
येणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२७,९७,४६२/- अ र  
र. .स ावीस लाख स या नव हजार चारशे बास ) अंदाजप क य दर (AT PAR) 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,९७,४६२/- 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 कालावधी म ये झालेली 



 10 

वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

  
वषय .२७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .८८ 

अ वये, अ भागातील द वाड  व आकुड  गावठाण मधील प रसरात पाणीपुरवठा 
सुधारणा करणेसाठ  आव यक ती करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.द प 
क शन (िन.र. .१५,४०,४९७/- अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार चारशे 
स या नव) पे ा ३३.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१०,७५,६५२/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .१५ 

अ वये, मनपा या इ व फ भागांतगत येणा या शु द पाणीपुरवठा करणा या 
पंप हाऊसम ये पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार पं पंग मिशनर  बस वणे 
(या कामा अंतगत लांडेवाड  येथे सज अरे टर बस वणे) कामी मे. हॅन 
इं जिनअ रंग कंपनी (िन.र. .१४,८०,८१०/- अ र  र. .चौदा लाख ऐंशी हजार 
आठशे दहा) पे ा २.७५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१५,१२,०९२/- 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 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .९ 

अ वये, भाग .५७, पंपळेगुरव येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.जय गणेश एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,४८०/- अ र  
र. .चौदा लाख चारशे ऐंशी) पे ा ३०.३३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,२४,५००/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .४९ 
अ वये, ब मु यालय अंतगत २०१५-१६ साठ  थेरगांव . .४९ मधील प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.यािसन क शन 
(िन.र. .१२,६०,६६२/- अ र  र. .बारा लाख साठ हजार सहाशे बास ) पे ा 
३१.९१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,०१,३०३/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१५ 

अ वये, जल े  .ड/४ अंतगत . .५० थेरगांव म ये पा या या टाक चे 
वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे 
व टाकणेकामी मे.यािसन क शन (िन.र. .२१,०१,५५२/- अ र  र. .एकवीस 
लाख एक हजार पाचशे बाव न) पे ा १५.९१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,५५,५५४/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१४ 

अ वये, . .४८ ीनगर म ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन 
(िन.र. .२१,०१,०४३/- अ र  र. .एकवीस लाख एक हजार ेचाळ स) पे ा 
१६.७२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,३७,२३६/- 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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .४५ 

अ वये, ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  वाकड वॉड .५३ 
पाणीपुरवठा दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.बजरंगबली क शन 
(िन.र. .१२,६०,९९२/- अ र  र. .बारा लाख साठ हजार नऊशे या नव) पे ा 
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३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२६,८२९/- 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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .२५ 

अ वये, . .५५ पंपळेस दागर येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  जु या लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन पुर वणेकामी मे. ीसदगु  
कृपा क शन (िन.र. .२१,००,१९७/- अ र  र. .एकवीस लाख एकशे 
स या नव) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१९,४०,५८२/- 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 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .३५ 

अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळेगुरव येथील स.नं.७२ पा या या टाक चे वतरण 
यव थेत सुधारणा करणेसाठ  जु या लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन 
पुर वणेकामी मे. ीसदगु  कृपा क शन (िन.र. .२१,००,४९१/- अ र  र. . 
एकवीस लाख चारशे ए या नव) पे ा १३.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१९,१६,५९३/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील 

अ. .२० अ वये, थेरगांव पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक 
सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .१८,१३,६६६/- अ र  
र. .अठरा लाख तेरा हजार सहाशे सहास ) पे ा २५.८६% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,११,८८४/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
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अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१५-१६ मधील अ. .३ 

अ वये, जल े  .बी/३ व ५ ते ८ म ये आव यकतेनुसार टॅकर दारे 
पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. .११,१९,८४०/- अ र  
र. .अकरा लाख एकोणीस हजार आठशे चाळ स) पे ा २५.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७०,२३३/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील 

अ. .३० अ वये, जल े  .ड/१५ प रसरात पंपर  कॅ प व पंपर गांव इ. 
भागात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप टाकण,े जोड करणे हॉ ह 
बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
(िन.र. .१०,१८,५७६/- अ र  र. .दहा लाख अठरा हजार पाचशे शहा र) पे ा 
२३.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,१२,९३०/- 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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३९) 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. 

 
वषय .४०) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागाम ये णालयीन 

अ याव यक सेवेम ये अडथळा येऊ नये याकर ता यापूव  एक त मानधनावर 
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नेमणूक दले या तावात नमुद एकूण १४ उमेदवारांना १ दवस सेवा खंड त 
क न पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  अथवा मानधनावर ल नवीन नेमणूका 
होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल तो पयतचे कालावधीसाठ  फ  
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या आय.ट .आय मोरवाड  वभागासाठ  व वध कारचे रॉ मटे रयल 

सा ह य खरेद  कामी ई-िन.सु. .१४/१/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.िनम ती इं जिनअ रंग 
व स यांचे दरप कातील एकुण ६८७ बाबी सा ह याचे दर र. .१७,६५,९९५/- व 
मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे एकुण ४३५ बाबींचे दर र. .६,०७,०२५/- असे 
एकूण ८४६ बाबींचे दर र. .२३,७३,०२०/- वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४२) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन.नो. .11/2013-14 अंतगत मनपाचे व वध 

काय मासाठ  हार, फुल,े नारळ, गु छ इ. सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार म.ेगणेश 
पु प भांडार यांची कामाची मुदत 10/09/2015 अखेर होती. संबंिधत ठेकेदारास 
द.31/07/2015 अखेरचे बील अदा करणेत आले असुन सदर कामास 

01/08/2015 ते 10/9/2015 चे कालावधीम ये अंदाजप कय रकमेपे ा र. . 
2,27,205/- (अ र  र. .दोन लाख स ावीस हजार दोनशे पाच) जा त खच 
झालेला असलनेे सदरचे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४३) डॉ.पंकज जंदाल, अथ पेड क (हॅ ड) सजन यांना मानसेवी त  वै क य 

अिधकार  पदावर ता पुर या व पात वाय.सी.एम णालयात दरमहा एक त 
र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार) या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून 
६ म हने या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-

CSSD/OSSD वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक 
पेअर पाटस High Pressure Steam Trap– 36 KW, M-Shah Make ०२ नग 

खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .०८/२०१५-१६ अ वये ा  दरप कांम ये 
मे.पी. शेषा  & कं., पंपर  यांनी सादर केलेले दरप क र. .४३,३७७/- ती नग 
(सव करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले आहेत. मे.पी. 
शेषा  & कं., पंपर  यांचेकडून OT-CSSD/OSSD वभागातील नादु त 
उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस High Pressure Steam 

Trap– 36 KW, M-Shah Make र. .४३,३७७/- ती नग माणे ०२ नग 
करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणा या र. .८६,७५४/- 
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(अ र  र. . शहाऐंशी हजार सातशे चौप न) खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

३/१५/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, दघी च-होली उप वभागांतगत 
. .३१ व ७ सारथी वषयक व नागर कां या मागणी माणे ट लाईटची सन 

२०१५-२०१६ म ये देखभाल व दु ती करणे अनुषंिगक व ुत वषयक कामे 
करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन (िन.र. .५,९८,२११/- अ र  
र. .पाच लाख अ या नव हजार दोनशे अकरा) पे ा ४३.६६% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/२८/१९/१३-

१४ अ वये, अ भागात व वध ठकाणी र यांवर व चौकांम ये वाहतूक 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .८,४०,२२८/- 
अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार दोनशे अ ठावीस) पे ा ४०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२९,३४४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४७) मनपाचे मा.अिधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच सा ह य 

खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .२६/२०१५-१६ अ वये, बंद पाक टात 
कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. 
ा  दरप काम ये मे.धम एंटर ायजेस यांच े BlackBerry Leap  ती नग 

र. .१९,४५०/- असे एकूण ०६ नग सा ह याचे लघु म दर ा  झाले आहेत. 
सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.०१% ने कमी आहे. मे.धम 
एंटर ायजेस यांचेकडून आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एकूण 
र. .१,१६,७००/- (अ र  र. .एक लाख सोळा हजार सातशे) दर वकृत करणेत 
आले आहेत. सदरचे खरेद कामी करारनामा करणेस व येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४८) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१०/२०१५-१६ 

अ वये, भुगयो अंतगत वाकड येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल दु ती 
क रता देणेकामी मे.एन.सी.वाय. एंटर ायजेस (िन.र. .१२,८३,१२४/- अ र  र. . 
बारा लाख याऐंशी हजार एकशे चो वस) पे ा २.१२% कमी या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .१३,१८,७१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .४९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१२/२०१५-१६ 

अ वये, मनपाचे मैला शु द करण उदंचनगृह आवरातील काश यव थेची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.कलम इले क एंटर ाईजेस (िन.र. . 
४,९४,०५४/- अ र  र. .चार लाख चौ या नव हजार चौप न) पे ा ३५.२३% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,१९,९९८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट 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 यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४४/२०१५-१६ अ वये, 

भाटनगर मैलाशु द करण क ांतगत . .४१ म ये गांधीनगर, भारत मातानगर 
भागात तसेच मह  लाईफ पेस तसेच उवर त प रसरात जलिनःसारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. . 
२२,४९,९६५/- अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे पास ) पे ा 
१२.८९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,५७,९४२/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५३/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत नेह नगर येथील . .३८ मधील 
वजय भा सोसा. प रसर तसेच उव रत भागात जलिनःसारण यव थमे ये 
सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,८५१/- 
अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार आठशे ए काव न) पे ा १६.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,६०,९८१/- 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 



 17 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत . .२९ इं ायणीनगर म ये मलिनःसारण 
यव थे म ये सुधारणा करणे व उव रत ठकाणी भुयार  गटर निलका 
टाकणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .१४,९९,२४७/- अ र  
र. .चौदा लाख न या नव हजार दोनशे स ेचाळ स) पे ा १५.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,४९३/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३१/२०१५-१६ अ वये, 

वॉ. .५० प जी पेपर मील थेरगांव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. CHOTELAL 

CHAUHAN (िन.र. .१३,८३,६८२/- अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार सहाशे 
याऐंशी) पे ा ३०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१०,१६,२८०/- 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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/६०/२०१५-१६ अ वये, ब 

े य कायालयांतगत . .२०, २१, २४ व ४२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने 
ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी M/S. CHOTELAL 

CHAUHAN (िन.र. .२०,३६,२७२/- अ र  र. .वीस लाख छ ीस हजार दोनशे 
बहा र) पे ा २८.२८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,६०,४१४/- 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 बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .५५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/९/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत भोसर  येथील . .३४ ग हाणेव ती 
मधील मलिनःसारण यव थे म ये सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY 

CONTRACTOR (िन.र. .१४,९५,६७०/- अ र  र. .चौदा लाख पं या नव हजार 
सहाशे स र) पे ा २१.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१२,३७,०४६/- 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .५६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४७/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत . .३० च पाणी वसाहत मधील 
पांडवनगर, म.फुले नगर इ. भागाम ये मलिनःसारण यव थे म ये सुधारणा 
करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .२०,९९,५४०/- अ र  र. . 
वीस लाख न या नव हजार पाचशे चाळ स) पे ा २४.२४% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,७०,१४२/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५६/२०१५-१६ अ वये, 

वॉ. .४६, ४७ पवना नद या कडेने मु य गु व वा हनीची सुधारणा वषयक 
कामे करणे कामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,९९६/- 
अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे शहा नव) पे ा ६.६६% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,०५,१५४/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१५/२०१५-१६ अ वये, अ 
भागातील . .८, २५, २६ व २७ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक 

ठेकेदार  प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी M/S. PRAVIN 

CONSTRUCTION (िन.र. .४०,८१,०८९/- अ र  र. .चाळ स लाख ए याऐंशी 
हजार एकोणन वद) पे ा ३१.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,७९,२२१/- 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२४/२०१५-१६ अ वये, अ 

भागातील . .१८ व १९ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  
प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी M/S. PRAVIN CONSTRUCTION 

(िन.र. .२८,०१,०८१/- अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार ए याऐंशी) पे ा 
३५.६६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०२,२१६/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/९/२०१५-१६ 

अ वये, मु य शासक य इमारती म ये आव यकतेनुसार फिनचरची कामे 
करणेकामी M/S. Harishkumar Ramdas Gaikwad (िन.र. .४६,६८,४०६/- अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार चारशे सहा) पे ा २५.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३६,७६,३७०/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 

व वध वभागांसाठ  आव यक गा ा खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स . 
६/२०१५-१६ अ वये ा  दरप कांम ये मे. टार फॅ ी स, िनगड  यांनी सादर 
केलेले दरप क र. .३१६८/- ती नग (सव करांसह) लघु म ा  झाले असुन 
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वकृत करणेत आले आहेत. यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 
वभागांसाठ  आव यक गा ा ३० नग मे. टार फॅ ी स, िनगड  यांचेकडून यांनी 
सादर केलेले दर र. . ३१६८/- ती नग (सव करांसह) माणे करारनामा न 
करता खरेद  करणेस व सदर गा ा खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. . 
९५,०४०/- (अ र  र. . पं या नव हजार चाळ स फ ) ला मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

 
वषय .६२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२३/२०१५-१६ अ वये, वॉड 

. ५३ वाकड गावठाण प रसरामधील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION(िन.र. .१३,८४,९८०/- अ र  र. . तेरा लाख चौ-यांशी  
हजार नऊशे ऐंशी फ ) पे ा ३०.१७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,१५,४८८/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .६३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१२/२०१५-१६ अ वये, रावेत 
मैलाशु द करण क ातगत वाड . १९ मधील वा हेकरवाड  से. .२९, गु ारा इ. 
प रसरात जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. 

CHOTELAL CHAUHAN (िन.र. .१४,९९,९७६/- अ र  र. . चौदा लाख 
न यानऊ हजार नऊशे याह र फ ) पे ा २८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,३३,८२४/- 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 केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३३/२०१५-१६ अ वये, 

िचंचवड मलशु दकरण क ातगत वॉड .२६ काळभोरनगर प रसरात 
जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,८४८/- अ र  र. . चौदा लाख न यानऊ 
हजार आठशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,४९,६३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
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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 केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .६५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५२/२०१५-१६ अ वये, आकुड   
मलशु दकरण क ातगत वॉड .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान प रसरात 
जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .१०,४९,९४५/- अ र  र. . दहा लाख एकोप नास 
हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,५९,९०५/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .६६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४०/२०१५-१६ अ वये, आकुड   
मलशु दकरण क ातगत वॉड .१६ आकुड  गावातील जलिन:सारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,९९,८६७/- अ र  र. . चौदा लाख न या णव हजार आठशे सदुस  
फ ) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,६५,३९७/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४९/२०१५-१६ अ वये, आकुड   

मलशु दकरण क ातगत वॉड .१५ द वाड  मधील भागात जलिन:सारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,९९,८७१/- अ र  र. . चौदा लाख न यानऊ हजार आठशे एकाह र 
फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,४९,६५१/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५९/२०१५-१६ अ वये, फ 
भागातील भाग . ९ व २८ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार 

प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. 
.२१,४९,५३९/- अ र  र. . एक वस लाख एकोणप नास हजार पाचशे 

एकोणचाळ स फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,०४,६७७/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२९/२०१५-१६ अ वये, 

िचंचवड मैलाशु द करण क ांतगत भाग .९ संभाजीनगर प रसरात भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. 
.१०,४९,७६१/- अ र  र. . दहा लाख एकोणप नास हजार सातशे एकस  

फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,५९,७५४/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७०) क  शासन, रा य शासन यांचेकडे जमा करावयाचे करांचे तरतूद म ये तीवष  

होणारे बदल महानगरपािलके या कोण याह  अिधका-यास ता काळ 
अंमलबजावणीसाठ  ात होत नाह त असे िनदशनास आले आहे.  यामुळे कर 
आकारणी / वसुली म ये दरंगाई / तफावत दसून येते.  ह  बाब भ व यात 
टाळ यासाठ  वतं  सनद  लेखापाल यांची गरज आहे.  महापािलके या लेखा 
वभाग, े ीय कायालय व इतर वभाग यांना क  शासनाचे व रा य शासनाचे 
सेवा वषयक Service Tax Return, T.D.S. Return, VAT Return, J1 & J2 

Annexture for VAT, Return, W.C.T. Return  महापािलके या सव वभागांना   
सव कारच ेकर वषयक स ला व कायवाह  पूण करणेसाठ  सशु क सेवा देणे 
इ याद  कामकाज करणेकामी मा.आयु  यांचकेड ल द.१९/१०/२०१५ चे मा य 

तावानुसार कोटेशन नोट स िस द न करता मे.सागर डंुबे & असोिसए स 
चाटड अकाऊंटंट यांचेशी करारनामा क न  नेमणुक करणे व तावात नमुद 
केले माणे येणा-या वा षक खचास अंदाजे र. .८५,०००/- (अ र  र. .पं याऐंशी 
हजार फ ) अिधक सेवा कर कंवा  य ात येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .७१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/६२/२०१५-१६ अ वये, 
सांगवी/दापोड  मैलाशु दकरण क ातगत वॉड .५८ नवी सांगवी येथील संत 
तुकाराम नगर, समतानगर भागात व उव रत प रसरात जलिन:सारण यव था 
सुधारणा करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४९,७५२/-
अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार सातशे बाव न फ ) पे ा 
२५.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६५,३०२/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२७/२०१५-१६ अ वये, 

कासारवाड  मलशु दकरण क ातगत दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६४ 
म ये िस दाथनगर तसेच ऊव रत प रसरात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION(िन.र. .२२,४९,६५८/- अ र  र. . 
बावीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे अ ठाव न फ ) पे ा २४.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९५,२२७/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१५/२०१५-१६ 

अ वये, भाग . २१ मधील ना यांची दु ती करणेसाठ  म.े भा य ी 
क शन (िन.र. .९,३२,४१०/- अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार चारशे 
दहा फ ) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 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 .७४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१२/२०१५-१६ 

अ वये, भाग . २० िचंचवडेनगर मधील िशवनगर  म ये ग ली बोळात 
कॉ ट पे ह ंग करणेसाठ  मे. कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,५४७/- अ र  
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र. . नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे स ेचाळ स फ ) पे ा ३५.६१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन 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. 

. 
 

  
  नगरसिचव 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८ 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१७३७/२०१५ 
दनांक - २७/११/२०१५ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


