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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१९०/२०१४ 

दनांक -  ३१/०१/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ४/२/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

४/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 
 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक- ९८ 
 

दनांक- ४.०२.२०१४          वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ४/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक २१/०१/२०१४ व २८/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ९६)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक २८/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ९७)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक- १) थाप य वभागाचे अित मण वरोध कायवाह साठ  वाहने पुर वणेकामी खालील 
माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

अ  कामाचे नाव 
पान 

. अ. . 
सन 

२०१३-१४ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ 

भाग १०५ बोपखेल 
मधील व वध ठकाणी 
अित मण वरोध 
कायवाह साठ  वाहने 
पुर वणे 

३०० ५१ ० १५००००० ० १५००००० 

२ 
बोपखेल वॉड  ६४ म ये 
अनािधकृत बांधकामे 
पाड याची वाहणे पुर वणे. 

३०३ ८० २५००००० ० १५००००० १०००००० 

 एकूण   २५००००० १५००००० १५००००० २५००००० 

  ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 

भोसर  येथील मनपा दवाखा याची उव रत सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणे 
कामी मे.एन.सी.क शन (िन.र. .४९,०१,९६०/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
एक हजार नऊशे साठ) पे ा ३६.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३२,४३,१६१/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 



 3 

वषय मांक-३) सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे 
हेतूने याम ये वाढ करणे आव यक आहे. सबब, जा हरात कराचे दरात प रिश  अ 
माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत 

करणेत आली अस याने मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मा.बायो मे डकल इं जिनअर यांचे टे नकल पेिस फकेशन चाटनुसार वाय.सी.एम. 
णालया यितर  इतर णालयांना आव यक लागणारे उपकरणे व सा ह य 

खरेद  करणेकामी िस द करणेत आले या िन वदा .६ए,बी,सी, ड,ई/२०१३-१४ 
मधील तावातील त यानुसार ा  िन वदाधारकांचे लघु म दरानुसार करारनामा 
क न खरेद  करणेकामी येणा या एकूण र. .१,२५,९१,२८४.३७/- (अ र  र. .एक 
कोट  पंचवीस लाख ए या नव हजार दोनशे चौ-यांऐंशी व सदोतीस पैसे) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५) पपंर  िचचंवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु यांची सं या िनयंिञत 

ठेवणेकामी क  शासनाकड ल असाधारण राजपञ .९२९ द.२४ डसबर २००१ चे 
मागदशक सुचनानुसार या ेञात काम करणा-या वयंसेवी सं थाचे सहकायाने 
संतती िनयमन श ञ या करणेकामी सुचना दले या आहेत. याक रता मे. पप स 
फाँर अँिनमल, पुणे यांचे समवेत करारनामा क न .पवै/०१/का व/४२५/२०१२ द. 
०२/०७/२०१२ अ वये १ वष कालावधीसाठ  कामकाज देणेत आले होते 
द.३०/०६/२०१३ रोजी सदरचा कालावधी संपु ात आला आहे. तथा प नवीन सं थेची 
नेमणुक होईपयत मे. पप स फाँर अँिनमल, पुणे यांना कामकाज कर यास मा यता 
देणेत आली आहे. यानुसार यांनी द.०१/०७/२०१३ ते द.१३/०९/२०१३ या 
 कालावधीत कामकाज केले अस याने या कालावधीचे मुदतवाढ स व या कालावधीत 
यानंी केले या एकुण १३३३ श ञ याचे र. .८१०/- ित ान या दराने येणा-या 
एकुण र.  १०,७९,७३०/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणऐंशी हजार सातशे तीस) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) पयावरण अिभयां क  वभागाचे भांडवली कामाचा स थतीचा आढावा घेतला 
असता काह  कामांसाठ  तरतुद कमी िश लक अस याने बले अदायगी करता येत 
नाह . यानुसार कामा या आव यकते माणे माच २०१४ अखेर आव यक असणार  
तरतुद वचारात घेवून पयावरण वभागा या भांडवली कामा या इतर लेखािशषामधून 
तरतुद वग करणे आव यक आहे यानुसार तावात नमुद केले या त या माणे 
तरतुद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.(र. .५,६८,००,०००/- वाढ/घट) 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील ए स-रे वभागातील 
केअर म कंपनीचे ड .आर. िस टमकर ता आव यक लागणा-या ए स-रे फ म 
मे.युिन हसल ेडस यांनी कमी क न दले या दरानुसार करारनामा क न व अनामत 
र कम घेवून खरेद  कर यास व येणा-या र. .२१,६४,२५०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख चौस  हजार दोनशे प नास फ  )चे खचास मा यता िमळणेकामी तसेच 
िन वदेतील अट शत म ये नमुद केले माणे दोन वषाम ये णालयाकड ल 
मागणीनुसार ई-िन वदा णाली ारा ा  लघु म दरानुसार (कमी क न दले या 
दरानुसार)खरेद  कर यास व   येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/२३/२०१३-१४ मधील 
अ. .०७ अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणार  यं  साम ी 
पुर वणेकामी मे.समीर ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,३८७/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार तीनशे स याऐंशी) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२१,६९,४७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
ि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 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेु . 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .५५ पंपळेस दागर पवना नद काठ  पुलाजवळ रटेिनंग वॉल बांधणेकामी 

मे. ी क शन (िन.र. .५६,०२,२४१/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार 
दोनशे ए केचाळ स) पे ा २९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
४१,१८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .५५ पंपळेस दागर येथे गणेशम सोसायट  समोर ल ना याची उंची वाढ वणे 

कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार चारशे एक) पे ा ३९.३९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,२८,३०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेु . 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .६१ व ६२ मधील वकास आराख यातील र यामधील दभाजक बस वणेु , 
टॉम वॉटर गटर व फुटपाथ करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. . 

३५,०१,३४८/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे आ ठेचाळ स) पे ा 
३९.०१% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,२४६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 

. .३४ मधील रामनगर  समोर ल र ता सुधारणा करणेकामी मे.एन.सी.क शन 
(िन.र. .२७,९८,६३७/- (अ र  र. .स ावीस लाख अ या नव हजार सहाशे 
सदोतीस) पे ा ३५.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,८०,९७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 

भाग .३६ लांडेवाड  मधील शांतीनगर शेजार ल मोक या भुखंडास िसमािभंत 
बांधणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .२७,९९,३१२/- (अ र  र. .स ावीस लाख 
न या नव हजार तीनशे बारा) पे ा ३५.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,८१,४३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 

भाग .६२ फुगेवाड  मधील म णमंगल सोसायट  जवळ ल वकास आराख यातील 
र ता खड मु माने वकसीत करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .२७,९७,७७८/- (अ र  र. .स ावीस लाख स या नव हजार सातशे 
अ याह र) पे ा ३९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१७,६२,८९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 

. .६ मोशी मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेसाठ  यं  सामु ी पुर वणे 
कामी मे.समीर एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,२७६/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार दोनशे शहा र) पे ा ३८.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२२,६०,९४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, 

बोपखेल वॉड .६४ म ये अनिधकृत बांधकामे पाड यासाठ  वाहने पुर वणेकामी 
मे.समीर एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,३४०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
तीनशे चाळ स) पे ा ४०.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,०५,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१७) वृ गणना या लेखािशषा मधून र. .१०,००,०००/- तार कंुपन देखभाल द ती या ु

लेखािशषा मधून र. .१०,००,०००/- अशी एकूण र. .२०,००,०००/- ख डे खोदाई/भरई 
करणे या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८/२०१३-१४ मधील अ. .५ 

अ वये, नेवाळेव ती पंपहाऊस येथे इनलेट चबर क रता मेकॅिनकल न बस वणे 
कामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस (िन.र. .४३,९८,२९३/- [अ र  र. . ेचाळ स लाख 
अ या नव हजार दोनशे या नव] पे ा २९.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१९) पोलीस संर ण खच वेतनापोट  पोलीस खा यास देय असलेली सन १/५/२०१३ ते 

३१/५/२०१३ या कालावधीची महागाई भ ा फरक बीले र. .३८३०८/- व माहे 
स टेबर २०१३ ते माहे डसबर २०१३ ची मासीक वेतन बीले र. .४३,९३,०३९/- अशी 
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एकुण र कम पये ४४,३१,३४७/- मधुन र. .३,००,०००/- यापुव  अदा केले या 
आगावू रकमेचे समायोजन क न घेवून उवर त र. .४१,३१,३४७/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख एकतीस हजार तीनशे स ेचाळ स) पोलीस आयु  कायालयास 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२०) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant चे AMC करणॆकामी कोटेशन नोट स ं .०६/२०१३-१४ अ वये 
मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांनी सादर केले या दरानुसार होणा-या र. .२४,६९६/- 
(अ र  र. .चोवीस हजार सहाशे शहा नव) (सव करांसह त) खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .०९ अ वये, 

बोपखेल वॉड .६४, मधील केसर नगर येथे नाला बांधणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .२५,२०,७१०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख वीस हजार सातशे दहा) पे ा 
३८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,१४,७७९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल 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 राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ४/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील विन ेपण यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.पी.एम.के. इले क स (िन.र. .८,१६,२०२/- [अ र  र. .आठ लाख सोळा हजार 
दोनशे दोन] पे ा २.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 
अ वये, भाग .२० िचंचवडेनगर मधील पर सरात न याने तयार होणा-या र यांवर 
दवाब ीची सोय करणेकामी म.ेअबान इले क व स (िन.र. .७,४९,३३३/- [अ र  
र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे तेहतीस] पे ा २८.०२० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, रावेत कवळे उप वभागातील . .१९ मधील र यावर ल दवाब ीची 
यव थेचे फडर पलर, केबल पोल व फट ंगची वा षक देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .९,५१,४०१/- [अ र  र. .नऊ लाख 
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एकाव न हजार चारशे एक] पे ा ३९.८५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४५ 
अ वये, भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील न याने तयार होणा-या र यांवर दवाब ी 
यव था करणेकामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .७,४९,३३३/- [अ र  र. . 
सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे तेहतीस] पे ा २७.४५९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४७ 
अ वये, रावेत कवळे उप वभागातील . .१८ मधील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे फडर पलर, केबल पोल व फट ंगची वा षक देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.के.पी. इले कल काप रेशन (िन.र. .९,५१,४०१/- [अ र  र. .नऊ 
लाख एकाव न हजार चारशे एक] पे ा ३८.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .५९ 
अ वये, वायसीएमएच येथील व वध उपकरणांक रता बस वले या बटॅर  बॅकचे बॅटर  
बदलणे कामी मे.अवधुत इले कल लाईफ अँ ड स हसेस (िन.र. .७,४९,९९०/- 
[अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे न वद] पे ा १८.७४९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.जाधव 

क शन कं. (िन.र. .६,९९,७५९/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
सातशे एकोणसाठ] पे ा ३३.२५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर ठक ठकाणी पाथवे वर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.जाधव 

क शन कं. (िन.र. .६,९९,७५९/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
सातशे एकोणसाठ] पे ा ३१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  येथील डॉ.आंबेडकर सां.क  प रसरात थाप य वषयक 

सुधारणांची व द तीची कामे करणेकामी मेु . वनायक ए टर ायजेस (िन.र. . 
६,८१,९४३/- [अ र  र. .सहा लाख ए याऐंशी हजार नऊशे ेचाळ स] पे ा 
३०.७४९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३१) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, 
भाग .३९ संततुकारामनगर येथील मुता-यांची द ती करणेकामी मेु .एन.सी. 

क शन (िन.र. .९,२६,३९३/- [अ र  र. .नऊ लाख स वीस हजार तीनशे 
या नव] पे ा ३२.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४६ अ वये, 
भाग .३९ संततुकारामनगर येथे गटस द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.सी. 

क शन (िन.र. .९,२६,८२६/- [अ र  र. .नऊ लाख स वीस हजार आठशे 
स वीस] पे ा ३२.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
सन २०१३-२०१४ साठ  जल े  .९, १० अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची 
देखभाल व द ती करणेकामी मेु .मु ाई ए टर ायजेस (िन.र. .६,७२,२६९/- 
[अ र  र. .सहा लाख बहा र हजार दोनशे एकोणस र] पे ा ३२.३७९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) पशुवै क य वभागाकड ल द.६ ते ८ स टबर, २०१३ दर यान मनपा या िनसगकवी 
ब हणाबाई चौधर  ाणी सं ाहल इ है युशन पुण कर यात आले. याकामी 
अ याव यक व तातड या ीने मे.ओ हा एशन यांचेकडून मा हती पु तका, 
मा हतीप क आ ण सपपेट  तयार कर यात आली असून र. .६४,५७५/- [अ र  
र. .चौस  हजार पाचशे पं याह र] अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) ई-ऑ फस क पांतगत ज हािधकार  कायालय, िसंधुदग येथे भेट देवुन ईु -ऑ फस 
क पाची माह ती घेणे या कामकाजा तव मे.संिगता टूस अँ ड ँ ह स, भोसर  

यांना वास खच र. .१३,०९३/-  [अ र  र. .तेरा हजार या नव] अदा करणेस  

तसेच सदरचा खच ई-ग हन स वभागाकड ल वास भ ा या लेखाशीषाव न खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतगत ता ंक कामकाजासाठ  मा.आयु  यांचे सुचनेनुसार 
द ली येथील िनमाण भवन या ठकाणी JNNURM अंतगत   CSMC संबंिधत सभा 
आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस ी.एम.ड .िनकम, कायकार  अिभयंता 
(ज.िन.) यांना तातड ने सदर सभेस उप थत राहणेकामी सूिचत केलेव न  

ी.एम.ड .िनकम यांनी द.१६/१२/२०१३ व द.१७/१२/२०१३ रोजी मे.गो.एयर या 
वमान कंपनीचे वमानाने मे.VIA..COM या सं थेमाफत पुणे ते द ली व द ली 
ते पुणे वखचाने वास केलेला आहे. सदरचे कामकाजासाठ   ी. एम.ड .िनकम 
यांनी वमान वास खच एकुण र. .२२,६९७/- व द ली येथील हॉटेल सी–पाक 
वा त यासाठ   र. .१,८७०/- या माणे एकूण र कम .२४,५६७/- वतः खच केलेले 
असून सदरची र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३७) शासन  वभागाकड ल कमचार  व अिधकार  िश ण या लेखािशषावर र. . 
७७,५०,०००/- तरतुद करणेत आलेली असून, माहे जानेवार  २०१४  अखेर र. . 
४१,१६,८८३/- खच  पडलेली असनू र. .३६,३३,११७/- इतक  िश लक आहे. आज 
अखेर झाले या खचाचा वचार करता सदर लेखािशषाव न ‘ थायी आ थापना’ 
लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- इतक  तरतुद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३८) मनपा िमळकती या सुर ेकर ता जादा ४१ सुर ा र क ित माह र कम पये 
१३,८६८.६९ माणे व वेळोवेळ  जानेवार , जुलै म ये लागू होणारा महागाई भ ा 
( वशेष भ ा) नुसार सुर ा र क द.२५/१/२०१४ ते द.३१/१/२०१४ अखेर तैनात 
करणेकामी व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३९) ठेकेदार  प दतीने सुर ा र क पुर वणेचे कामकाजाची मुदत द.३१/०१/२०१४ रोजी 
संपत असून ई-िन वदा या कायवाह  चालू असून संबंिधत सं था/ठेकेदार 
१)मे.एल.एम.सी.से यु रट  फोस ा.िल १२० सुर ा र क २)मे.युिनक डे टा फोस िस 
ा.िल. १२६ सुर ा र क ३)मे. ीकृपा स हसेस सुर ा र क १२५ यांना य  

कामकाजाचे आदेश देऊन कामकाज सु  होणेस लागणारा कालावधी वचारात घेता 
संबंिधतांस ६ म हने कंवा िन वदा या पूण होवून कामाचे आदेश देवून य  
कामकाज सु  होई पयतचे कालावधीस मुदतवाढ व वेळोवेळ  लागू होणा-या महागाई 
भ ा व इतर भ यानुसार होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-४०) NTSE, NMMS पधापर ा द. १४/१०/२०१३ ते १९/१०/२०१३ या कालावधीत 
आयो जत केले या पर ा िशबीरासाठ  खालील माणे एकूण २५० वदयाथ , 

अिधकार , त  मागदशक व कमचार  यांचेसाठ  िश ण कालावधीम ये खच 
झालेला असून तो संबंिधतांना अदा करणे आव यक आहे. तर  वदयाथ  िश ण 
कालावधीम ये झाले या एकूण र. .१,९३,९२७/- (अ र  र कम पये एक लाख 
या नव हजार नऊशे स ावीस) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 अ.  
पुरवठाधारकाचे 

नांव 
बल मांक व 

दनांक 
तपिशल र कम पये 

१ वेळचा अ पोपहार . २१.४५ 
X२५०     

  वदयाथ   X५ दवस =       

१ वेळचे जेवण र. . ३५.९० X  २५० 
       

  वदयाथ   X ५ दवस = 

१ वेळचा चहा . १०/- X२५० 

  वदयाथ   X५ दवस = 

 

 

२६,८१२/- 

 

४४,८७५/- 

 

१२,५००/- 

१)     म.े साईसेवा 
केटरस 

१९३, 
द.२९/१०/२०१३ 

एकुण ८४,१८७/- 

२) P.M.P.M.L 
FUND PUNE 

११७/२०१३ वदया याना न-ेआण करणेकर ता 
PMPML  २ बसचे भाडे =         
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२१/१०/२०१३ ९६,२५०/- 

पर े या प का व उ रप केचा 
झेरॉ स खच = 

िशबीराचे उ घाटन व समारोप संगी 
झालेला स कार व इतर खच =     

 

११,९९०/- 

 

 

१,५००/- 

३) 

मु या यापक, 
मा यिमक 
व ालय 
संततुकाराम 
नगर 

५२०, ८३६ 

द.१९/१०/२०१३ 

 

एकुण १३,४९०/- 
एकुण १,९३,९२७/- 

 
वषय मांक-४१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .२४ 

अ वये, अ भागा अंतगत भाग २ वेणीनगर प रसरातील आव यक ठकाणी 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . 
९,३६,७८७/- [अ र  र. .नऊ लाख छ ीस हजार सातशे स याऐंशी] पे ा २९.६२० % 

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

 
वषय मांक-४२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .१६ 

अ वये, अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १७ संततुकाराम महाराज 
उ ान प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन २०१३-१४) कामी 
मे.कुमार इले क & े डंग कंपनी (िन.र. .१९,०३,३९८/- [अ र  र. .एकोणीस लाख 
तीन हजार तीनशे अ या नव] पे ा १९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .२९ 

अ वये, अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १६ आकुड  गावठाण 
प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन २०१३-१४) कामी मे.ओंकार 
इले क स (िन.र. .१५,८७,३०४/- [अ र  र. .पंधरा लाख स याऐंशी हजार तीनशे 
चार] पे ा १४.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .२२ 

अ वये, अ भाग अंतगत १३/१४ कर ता िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १४ 
भ  श  मधील दवाब ी यव थेची देखभाल द ती व चालन वषयक कामे ु
करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .१९,०१,९९४/- [अ र  र. . 
एकोणीस लाख एक हजार नऊशे चौ-या नव] पे ा ३२.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .४० 

अ वये, अ भाग अंतगत १३/१४ कर ता  िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १४ 
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भ  श  मधील दवाब ी यव थेची देखभाल द ती व चालन वषयक कामे ु
करणेकामी मे.कुमार इले क & े डंग कंपनी (िन.र. .१९,०७,६२१/- [अ र  र. . 
एकोणीस लाख सात हजार सहाशे एकवीस] पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .१३ 

अ वये, अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १७ संततुकाराम महाराज 
उ ान प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी 
मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .९,४५,६७१/- [अ र  र. .नऊ लाख 
पंचेचाळ स हजार सहाशे ए काह र] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .३० 

अ वये, अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १६ आकुड  गावठाण प रसरात 
आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.हसन 
इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .९,४५,६७१/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचेचाळ स 
हजार सहाशे ए काह र] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .३६ 

अ वये, अ भाग अंतगत िचखली-तळवडे उप वभाग भाग .१ तळवडे पीनगर 
मधील दवाब ी यव थेची देखभाल द ती व चालन वषयक कामे करणे कामी ु
मे.इले ो मेकॉिन स (िन.र. .१९,०३,१९९/- [अ र  र. .एकोणीस लाख तीन हजार 
एकशे न या नव] पे ा ३७.९५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .४६ मधील र यांवर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे ु

कामी मे.पी. ह .आर.एस.इले.एँ ड इंजी. (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३९.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) थंब कॅनर खरेद  करणेकामी मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर सवात लघु म ा  
झालेले आहेत. यांचेकडुन थंब कॅनर व ड ह ड  खरेद  करणेस एकुण खच 
र. .५२,११०/- (अ र  र. .बाव न हजार एकशे दहा) एवढा खच येणार अस याने 
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५१) ई-ग हन स वभागामाफत सव िस ट मचा बॅकअप डेटा साठवुन ठेवणेकामी युएसबी 
हाडड क ची आव यकता आहे. तसेच रॅम, Internal Hard Disk इतर साह य खरेद  
करणे आव यक आहे. द.०८.०१.२०१४ रोजी कोटेशन नोट स सी द कर यात आली 
होती यामधे एकुण ३ कोटेशन ा  झाली होती. सदरची कोटेशन उघड यात आली 
असता यामधे मे.इंद इंफोटेक सो युशन यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेतु . 
यांचे कडुन संगणक साह य खरेद  करणेकामी एकुण र. .३४,६२५/- (अ र  
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र. .चौतीस हजार सहाशे पंचवीस) एवढा खच येणार अस याने सदर या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५२) मा.आयु  िनवास थान येथील कायालयाकर ता कार ेजेस खरेद  करणेकामी 
मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. यांचे कडुन 
कार ेजेस खरेद  करणेकामी एकुण र. .१४,४००/- (अ र  र. .चौदा हजार चारशे) 
एवढा खच येणार अस याने होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५३) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५४) ८७ वे अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलन द. ३ ते ५ जानेवार  २०१४ या 
दर यान सासवड येथे संप न झालेले आहे. या संमेलनाचे सह ायोजक व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने जा हरात व पात वकारलेले आहे. सदर सा ह य 
संमेलनात मनपाचे बोधिच हासह नाव दिशत करणेत आलेले आहे. या जा हरात 
व पातील सह ायोजक वापोट  मराठ  सा ह य संमेलनास र. . 3,००,०००/- (अ र  

र. .तीन लाख फ ) अदा करणेत आले असून या झाले या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपाचे आरो य वभागासाठ   अन ेकेबल ७ िल. ला ट क ड टबीन वुइथ िलड 
खरेद कामी ई.िन.स.ु .२१/२०१३-१४  म ये शु द प कांचे जाह र कटन मुदतीत व 
बनचुक िस द के याने   दै.टाई स ऑफ इं डया  यांना र. .५,५२,११०/- (अ र  
र. . पाच लाख बाव न हजार एकशे दहा), दै.इं डयन ए स ेस यांना 
र. .३,५६,२००/-(अ र  र. .तीन लाख छप न हजार दोनशे), दै.लोकमत यांना 
र. .७,२००/- (अ र  र. .सात हजार दोनशे), दै.सामना यांना र. .४,८००/-(अ र  
र. .चार हजार  आठशे) व दै.पुढार  यांना र. .८,८००/- (अ र  र. .आठ हजार 
आठशे) या र कमा उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक असलेने  या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन 
२०१४-१५ चे मळु अंदाजप क र. .१५,२८,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या 
वृ  ािधकरण ठराव .९ द.१८/१२/२०१३ चे अंदाजप कास तपिशला माणे 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, . .६४ येथील शहर  गर ब व ती मधील ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. .१५,७०,७३७/- [अ र  र. .पंधरा 
लाख स र हजार सातशे सदोतीस] पे ा २१.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या उ ान वृ संवधन वभागाकड ल सन २०१२-१३ मधील गाड म ये 
केले या वृ ांची एक वषाक रता देखभाल व संर ण करणे कामी (िन वदा नो. . 
१७/१) मे.तावरे क शन कंपनी (िन वदा र. .७,७०,०४०/- [अ र  र. .सात 
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लाख स र हजार चाळ स] पे ा -५.०१ % कमी दराने) यांना देणेस व याकामी 
येणा-या खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या उ ान वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .१७/२ अ वये, मनपा ह तील 
वृ ांचे शेजार ल पे ह ंग लॉक, िसमट, डांबर काढणे व आळ  करणेकामी मे.तावरे 
क शन कंपनी (िन वदा र. .९,१९,०८०/- [अ र  र. .नऊ लाख एकोणीस हजार 
ऐंशी] पे ा -१.०१ % कमी दराने) यांना (१ वष ) कालावधी देणेस व याकामी येणा-
या खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या वतीने PWD मैदान, सांगवी येथे पवनाथड  ज ा २०१४ कर ता ता पुर या 
व पातील व ुत, काश, विन ेपण व सी.सी.ट ह . यव था करणेकामी 

पुव वकृत िन वदा दराने होणा-या र. . ७,६७,३४४/- (अ र  र. .सात लाख 
सदस  हजार तीनशे च वेचाळ सु ) इत या खचास व सदरचे काम िन वदा न 
मागवता तथा प, रतसर करारनामा क न मे.मोरया मंडप डेकोरेटस, िचंचवड 
यांचेकडुन करवुन घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६१) महारा  शासन िनणय .२००८/१३३८/  १७१० /०८/न व-२० मं ालय, मुंबई-३२, 
द.२/३/२००९ अ वये क वग महापािलकासाठ  र. .१ कोट या वर ल रकमेची सव 
कामे व यापे ा कमी रकमे या कामांसाठ  रॅडम प दतीने १०% कामांचे य त 
सं थेकडून तां क लेखाप र ण क न घेणे बंधनकारक केले आहे. सदरचे काम 
ज ातील शासक य अिभयां क  महा व ालय अथवा शासक य तं िनकेतन 
याचेमाफत कर याचे सुिचत केले आहे. त अनुषंगाने कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग पुणे 
यांनी द.७/९/२०१० चा ताव तसेच शासक य तं िनकेतन पुणे यांनी 
द.१९/९/२०१३ चा ताव महानगरपािलकेकडे सादर केला अस याने सव वकास 
कामे शासक य आिभयां क  महा व ालय पुणे यांस िन वदा र कमे या ०.६०%दराने 
+ चिलत सेवाकरनुसार तसेच र. . १ कोट या कमी र कमे या कामासाठ  रॅडम 
प दतीने १०%कामांचे िन वदा र कमे या १%दराने + चिलत सेवाकरनुसार शासक य 
तं िनकेतन पुणे यांना पाणीपुरवठा वभागाकड ल कामांचे तां क लेखाप र ण 
(Third Party Technical Audit) करणेकामी नेमणूक क न वर ल दराने फ  या या 
कामावर ल उपल ध अंदाजप क य तरतूद मधून अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-६२) मे.जनवाणी NGO सं थेमाफत तावात नमुद केलेली मा हती गोळा करणेसाठ  
वास, िनवास व अहवाल सादर करणेचे कामकाज असे एक त खच र कम पये 

१,६०,०००/- (सव करासह त)  सदरचे काम महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ मधील कलम ७३ ड अनुसार व यालगत करण ५ मधील २.(२) चे परंतुके 
नुसार करारनामा न करता, थेट प दतीने “मराठा चबस ऑफ कॉमस, इंड ज अँ ड 
अ ीक चर या” नांवाने मे.जनवाणी या NGO सं थेस  अदा करणेस तसेच सदरचा 
खच पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल महसुली खचाचे “पयावरण” या 
लेखािशषामधून खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपा या तालेरा णालयातील ांतीवीर चापेकर र पेढ तील र पश या सील 
करणेकामी आव यक असणारे टयुब िसलर हे मे.टम  पपोल िल. या उ पा दत 
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कंपनीने डझाईन केले अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील 
करण 5(2) (2) नुसार िन वदा न माग वता थेट प दतीने यांनी सादर केले या 

कोटेशन दरानुसार  येणा-या र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .२८ अ वये, भाग .१७ मधील पंपर  िचंचवड पॉिलटे नक ते सावरकर 
र यापयत या र यास कॉ टचा र ता दभाजक करणेकामी मेु .के.कमलेश (िन.र. . 
२७,८९,६३८/- (अ र  र. .स ावीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे अडोतीस) पे ा 
१९.७१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,५१,७९०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .२१ अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील मंगलमुत  हौ.सोसायट  हे ेमळा व 
हे ेवाड  मधील र ते खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने तयार करणेकामी मे.सुदाम 

बी.गुंड कं शन (िन.र. .३५,०१,३९२/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
तीनशे या नव) पे ा ४०.४० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२१,९१,१७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
कृ णानगर देह आळंद  र ता प रसरात व इतर चौकाम ये व र यांची वाहतूक ू
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.एम.क शन(िन.र. .८,३९,७३८/- 
(अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार सातशे अडोतीस) पे ा ३८.४४० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५,४२,७९०/- 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-६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, ड 
भागात काळेवाड  रहाटणी प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन(िन.र. .८,३९,९७२/- (अ र  र. . 
आठ लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे बहा र) पे ा ३९.३३० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,३५,०९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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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 करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, ब 
भाग काय े ातील मु य र यांवर ल शाळा या प रसरात व ा याना/नागर कांना 

सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.क शन 
(िन.र. .८,४०,३८८/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे अ याऐंशी) पे ा 
३९.३३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने  र. .५,३५,३५७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े 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 करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, अ 
भाग काय े ातील मु य र यांवर ल शाळा हॉ पीटल प रसरात व ा याना, 

नागर कांना सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. 
क शन (िन.र. .८,४०,१३३/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार एकशे 
तेहतीस) पे ा ३८.४४० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .५,४३,०४५/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
यमुनानगर ािधकरण प रसरात व इतर चौकाम ये व र यांची वाहतूक सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .८,३८,५५८/- (अ र  
र. .आठ लाख अडोतीस हजार पाचशे अ ठाव न) पे ा ३९.४६० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,३३,०४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 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 करणे. 

 

वषय मांक-७१) यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये अित वशेष त  यांची ता पुर या व पात 
६ म हने कालावधीकर ता वृ प ात जा हरात देवून Walk In Interview ने नेमणे 
कर ता खाली नमुद केले या येक  पदास ती महा र. .७०,०००/-(अ र  र. . 
स र हजार फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  

अ.  पदनाम शै णक पा ता आव यक 
सं या ावयाचे मानधन 

१ ने ॉलॉ ज ट D.M. 
(Nephrology) 

१ ७०,०००/- 
२ ला टक सजन M.Ch. (Plastic) १ ७०,०००/- 
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वषय मांक-७२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे डसबर २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२३.१२.२०१३ ते द.२९.१२.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/०७/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३०.१२.२०१३ ते द.५.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/०८/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.६.१.२०१४ ते द.१२.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/०९/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१३.१.२०१४ ते द.१९.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  मधील नढेनगर म ये व वध ठकाणी पावसाळ  बंद पाईप 

गटर व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. . 
२८,०१,०८३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार याऐंशी) पे ा ४१.९९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,०६,१५४/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देु णेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथील मु य र यास ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 

मे.लाल दप क शन (िन.र. .२६,२३,७४०/- (अ र  र. .स वीस लाख तेवीस 
हजार सातशे चाळ स) पे ा ४१.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . १५,९८,१३३/- 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 फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, 
पंपर  भाग .४४ अशोक िथएटर प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .३२,६०,५०४/- (अ र  र. . 
ब ीस लाख साठ हजार पाचशे चार) पे ा ३५.७७ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९८,९३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील बाजारभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .६१ दापोड  मधील प.ंिचं.मनपा या इमारतीसाठ  थाप य वषयक 

देखभाल द तीची ु कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,५५८/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा ३५.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५५,८८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
. .३७ महा मा फुलेनगर म ये बोड बे चेस बस वणे व थम फा ट पे ट ने लेन 

मा कग करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .१४,९६,६३४/- (अ र  र. .चौदा लाख 
शहा नव हजार सहाशे चौतीस) पे ा ३९.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .९,४३,०३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार 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-८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, 
. .३५ म ये ठक ठकाणी करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .अिनकेत 

एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,७००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे) पे ा 
४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,७८,५२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभावानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भोसर  जलतरण तलाव प रसरात उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.अिनकेत एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
अ ठाव न) पे ा ४०.५६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
८,७३,९८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभावानुसार 
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-८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
मोशी . .६ येथे ल मीनगर, आ हाटव ती व गावठाण गटर व कॉ ट पे ह ंगची व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,८३९/- 
(अ र  र. . एकवीस लाख आठशे एकोणचाळ स) पे ा ३४.३५० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,४८,१६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, 
भाग .३२ सँड वक कॉलनी व सावंतनगर महादेवनगर प रसरात र यां या कडेने 

पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.लालद प क शन (िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  
र. .बावीस लाख प नास हजार) पे ा ३०.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१६,३०,३६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार 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-८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ गणेशनगर मु य र ता फुटपाथ करणेकामी मे.साकळे 
असोिसए स (िन.र. .२१,०२,३३५/- (अ र  र. .एकवीस लाख दोन हजार तीनशे 
प तीस) पे ा २२.२२ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१७,१६,९५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभावानुसार 
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.े 
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वषय मांक-८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
वॉड .३८ नेह नगर येथील व ठलनगर जवळ ल ना या या िभंतीची द ती करणे ु
व उंची वाढ वणे व ना याचे बेड ंग करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. . 
१४,९४,४४२/- (अ र  र. .चौदा लाख चौ-या नव हजार चारशे बेचाळ स) पे ा 
३८.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५७,३४७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
 

                                                                                                  
  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१९०/२०१४ 

दनांक- ३१/०१/२०१४ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


