
1 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/१०/का व/१३६/२०१५ 

दनांक- ०१/१०/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-०६/१०/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०६/१०/२०१५ 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 ा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- १९० 

दनांक- ०६/१०/२०१५       वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०६/१०/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक २९/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८९)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी हायराईज बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी 
मे.संक प क शन (िन.र. . ३५,००,९३९/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे 
एकोणचाळ स) पे ा ७.०१ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ३४,१८,२९९/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ/मु यालय/HO/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 ंग 
(िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/ 
२०१४-१५ अ वये, . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज 
मिशनर ने कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION 

(िन.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सातशे 
प नास) –५.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१/२०१४-
२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सातशे प नास) पे ा ५.०० % जादा) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३९,३४,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ 
अ वये, जल े  .७ वडमुखवाड  व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर 
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम 
डे हलपस  (िन वदा र कम . २७,९७,४६२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
स या नव हजार चारशे बास  फ ) पे ा १८.८० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२३,८५,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक-७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ९८ 
अ वये, जलशु करण क  से.२३ येथील पंपाचे जुने व नादु त टाटर 
बदलणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस (िन.र. .४०,७६,०११/- (अ र  र. .चाळ स 
लाख शहाह र हजार अकरा फ ) पे ा २६.२० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३१,५८,५००/- 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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.८ झोपडप ट म ये द नगर येथील धोबीघाट येथील जूने लॉक . ७ (८ 

िस सचे) शौचालय पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन 
शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सहास  
हजार आठशे शहाह र फ ) पे ा १५.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर 
दराने र. .२७,४८,७४९/- 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 राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/११-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.८ व ानगर झोपडप ट म ये द नगर रामनगर मेनरोड येथे न वन १८ िस सचे 

शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र.  
३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा 
१५.८६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२७,४८,७५०/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/८-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.८ व ानगर झोपडप ट म ये लॉक .४ (०६ िस सचे), लॉक .२ (१० 

सीटचे) शौचालय पाडून नवीन २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन 
शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सहास  
हजार आठशे याह र फ ) पे ा १३.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .२८,१४,४१४/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.८ व ानगर झोपडप ट म ये पारधी व ती येथील जूने लॉक .२ (१० 

िस सचे) शौचालय पाडून नवीन २६ िस सचे शौचालय बांधणे कामी मे. ी 
कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा १२.८६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मजंुर दराने र. .२८,४६,७५६/- 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 राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

  ( दनांक ०६/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 

वषय मांक-१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै कय वभागांतगत नेह नगर पंपर  येथे 
कायरत CNG PET INCINERATOR मिशन काया वत करणेकर ता 
र. .१३,८८,३५६.७४/- (अ र  र. .तेरा लाख अ ठयाऐंशी हजार तीनशे छ पन 
पये चौ-याह र पैसे फ ) इतक  र कम वभागाचे “CNG PET INCINERATOR 

खरेद , देखभाल व दु ती” या लेखािशषकाव न खच करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

 

वषय मांक-१३) मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .९ 
अ वये भाग .५६ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन (िन.र. .९,०२,४१२/- [अ र  र. .नऊ लाख दोन हजार चारशे 
बारा] पे ा ३२.८६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१७ 
अ वये, भाग .५५ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन (िन.र. .८,९०,६९१/- [अ र  र. .आठ लाख न वद हजार 
सहाशे ए या णव] पे ा ३२.८६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१५ 
अ वये फ े ीय कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभागमधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. टार इले कल स हसेस 
(िन.र. .९,९७,६९१/- [अ र  र. .नऊ लाख स या नव हजार सहाशे ए या नव] 

पे ा ३९.५५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/६/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये (२६१२६) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी म ये FRP वाचनालय, FRP 
मुता-या व लोखंड  खु या, बचेस कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा 
१८.२६% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

 वषय मांक-१७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/९/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये (२६१७९) भाग .११ यमुनानगर पावन मा ती माग ते भू रामचं  माग 
िसमट काँ ट करणेकामी मे.उप  क शन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ४४.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/११/२०१५-१६ मधील अ. .१ 

अ वये (२६१४०) भाग .५ जाधववाड मधील संडास लॉक दु तीची कामे करणे 
व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.उप  क शन (िन.र. .९,२३,९४१/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे ए केचाळ स) पे ा ३८.६०% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३५/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये (२५२०५) फ े ीय कायालय काय े ातील U.P.S. इन हाईटची वा षक 
देखभाल दु ती करणे व नुतनीकरणाची कामे करणेकामी मे. वमलाई इले कल 
काप रेशन (िन.र. .३,५१,५९२/- (अ र  र. .तीन लाख ए काव न हजार पाचशे 
या णव) पे ा २३.५९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये (२५२०८) फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग मधील 

ट लाईट पोल वर ल खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे (१५-१६) एनज  
टेक िस ट म (िन.र. .९,३१,५४०/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार पाचशे 
चाळ स) पे ा ३६.७०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय मांक-२१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२१/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये (२५२११) फ े ीय कायालय अंतगत भाग .२ वेणीनगर मधील 
आव यक ठकाण या दवाब ी यव थेमधील नादु त खळ या दु त करणे, 
आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणे (१५-१६) 
मे.एनज  टेक िस ट म (िन.र. .४,२२,४१९/- (अ र  र. .चार लाख बावीस हजार 
चारशे एकोणीस) पे ा ३८.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/६/२०१५-१६ मधील 

अ. .०२ अ वये, आ द य बला हॉ पटल ते डांगे चौक या र यावर ल फुटपाथचे 
नुतनीकरण करणे व फुटपाथवर टाई स बस वणे व थाप य वषयक कामे करणे. 
(अ) र यावर ल व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे 
कामी मे.ब हरट दस या ठेकेदाराकडुन  िन वदा रकमे या (िन.र. .९०,५६,४७०/-
(अ र  र. .न वद लाख छ प न हजार चारशे स र) पे ा -२५.२५%) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .७१,०८,१९७/- 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .५१ बेल ठकानगर मु य र यास पावसाळ  गटर करणे व अंतगत 

पावसाळ  गटसची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा रकमे या (िन.र. .९१,२८,०२४/-(अ र  र. .ए या णव लाख अ ठावीस 
हजार चोवीस) पे ा -४०.००%) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५७,५०,६५५/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक-२४) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील 

अ. .१ अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत रावेत कवळे उप वभागमधील भाग 
.१८ येथील दवाब ी यव थेकर ता या नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबाची 

रंगरंगोट  (पट ंग) व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणे. (१५-१६) कामी 
मे.अबन इले क व स (िन वदा र. .९,१४,२४५/- (अ र  र. .नऊ लाख चौदा 
हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा ४०.२७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .५,७३,३८३/- पयत काम क न घेणे 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 राहून करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२५) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील 

अ. .२ अ वये, अ े ीय कायालया या अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागाम ये 
ता पुर या व पात वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सी.सी.ट . ह  व अ य 
व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वजय इले क स ऍ ड  
जनरेटर (िन वदा र. .९,२७,३८५/- (अ र  र. .नऊ लाख स ावीस हजार ितनशे 
पं याऐंशी फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,६४,०१७/- पयत काम क न घेणे 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 राहून करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील 
अ. .४ अ वये, अ े ीय कायालया या अंतगत रावेत कवळे उप वभागाम ये 
ता पुर या व पात वनी ेपण व व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ 
कर ता) मे. वजय इले क स ऍ ड  जनरेटर (िन वदा र. .९,१५,०६५/- (अ र  
र. .नऊ लाख पंधरा हजार पास  फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .९,५१,२१०/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील 
अ. .५ अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागमधील 
भाग .१५ येथील दवाब ी यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलण,े 

खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबांची रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर 
आव यक  व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वमलाई 
इले क काप  (िन वदा र. .६,९९,५१६/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार 
पाचशे सोळा फ ) पे ा ३७.४५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,३२,८७४/- पयत काम क न घेणे 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 राहून करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील 
अ. .७ अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागमधील 
भाग .१४ येथील दवाब ी यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलण,े 

खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबांची रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर 
आव यक  व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वमलाई 
इले क काप  (िन वदा र. .६,९९,५१६/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार 
पाचशे सोळा फ ) पे ा ३८.२७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .४,५३,४०२/- पयत काम क न घेणे 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 राहून करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. . १० 
अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागमधील भाग 
.१७ येथील दवाब ी यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे, खराब 

नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबांची रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक  
व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वमलाई इले क काप  
(िन वदा र. .६,९९,५१६/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार पाचशे सोळा 
फ ) पे ा ३८.०८% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .४,५४,७५७/- पयत काम क न घेणे 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 राहून करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३०) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/11/2015-16 अ वये 

अ े ीय कायालया या अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागाम ये व वध 

काय मांकर ता वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सीसीट ह  व अ य व ुत 
वषयक कामे करणे. (सन १५-१६ कर ता) कामी मे. वजय इले क स ड 
जनरेटर (िन वदा र. .933591/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
ऐ या नव फ ) पे ा 1.00% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .970468/- पयत काम क न घेणे 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 म अदा /वसुल 
करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे  अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४/२०१५-१६ अ. .७० अ वये भाग 

.५३ वाकड मधील डांबर करण झाले या र यावर वाहतुक वषयक कामे, 

दुभाजक व र यावर प टे मारणे इ. थाप य वषयक कामे करणे.कामी मे. दपाली 
क शन िन वदा र. .१४,००,५५९/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ 
फ ) पे ा ३१.४०% कमी या या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,०८८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा . ०४/ १२/२०१५-१६ अ वये भाग . 
४२ भाटनगर येथील न दफन भूमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. आर जी मंगळवॆढेकर   िन.र. . १४००५६५ (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पास  
फ )  पे ा २३.७७ % कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये 

११२१०३३ पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट शत  माणे भाववाढ  कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  

दराम ये  कं ाट कालावधीम ये  झालेली  वाढ/घट दरानुसार  फरकाची  र कम  

अदा/वसुल  करणे  बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  

करारनामा क न  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/५३/२०१५-१६ अ वये भाग . 
५१ म ये संतोषनगर बेल ठकानगर गुजरनगर व इतर प रसरात जु या पे हंग 
लॉकची दु ती करणे पावसाळ  गटस करणे तसेच थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. आर जी मंगळवेढेकर िन.र. . २४९९८९१/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
न या नव हजार आठशे ए या नव फ )  पे ा ३०.०० % कमी या ठेकेदाराकडून 
मंजूर दराने र कम पये १८३७४२० पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे भाववाढ  कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  

केले या  बेसीक  दराम ये  कं ाट कालावधीम ये  झालेली  वाढ/घट दरानुसार  फरकाची  
र कम  अदा/वसुल  करणे  बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  

करारनामा क न  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने याचे  अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/१४/२०१५-१६ अ वये भाग . 
५० म ये ांतीवीर नगर, गावठाण, पवारनगर, पडवळनगर व इतर भागात जु या 
पे हंग लॉकची दु ती करणे पावसाळ  गटर करणे तसेच थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. आर जी मंगळवॆढेकर  िन. र. . २४९३९३४/- पे ा २९.९९% या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये १८३३३०३/- पयत  काम क न  

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

कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  दराम ये  कं ाट 
कालावधीम ये  झालेली  वाढ/घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा/वसुल  करणे  
बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  करारनामा क न  कामाचा  
आदेश  देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणे. 

 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/३३/२०१५-१६ अ वये भाग . 
५१ मधील कांतीलाल खंवसरा व यायाम शाळा इमारतीची रंगसफेद  दु ती व 
देखभाल व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. राजनंदा एंटर ायझेस िन.र. . 
१४०००९४/- (अ र  र. .चौदा लाख चौ-या नव पये फ ) पे ा २२.७६% कमी 
या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ११३५५०४/- पयत  काम क न  

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

कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  दराम ये  कं ाट 
कालावधीम ये  झालेली  वाढ/घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा/वसुल  करणे  
बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  करारनामा क न  कामाचा  
आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/६०/२०१५-१६ अ वये भाग . 
५० म ये द नगर, बारणेव ती, हरामण बारणेचाळ, आनंदपाक व इतर भागात 
जु या पे हंग लॉकची दु ती करणे पावसाळ  गटर करणे तसेच थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. छोटेलाल चौहान िन.र. .२४९८१८९/- (अ र  
र. .चोवीस लाख अ या नव हजार एकशे एको नवद फ ) पे ा २९.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये १८३६४३१/- पयत  काम क न  

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

कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  दराम ये  कं ाट 
कालावधीम ये  झालेली  वाढ  / घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा  /  वसुल  करणे  
बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  करारनामा क न  कामाचा  
आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणे. 

 
 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/१६/२०१५-१६ अ वये भाग . 
५३ म ये वाकडमधील वेणुनगर जोिगंग ॅक तयार करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण 
ब हरट िन.र. . १४,००,२३४/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे चौतीस फ ) पे ा 
३५.३५% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ९,५०,५१४/- 
पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे 
भाववाढ  कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  दराम ये  कं ाट 
कालावधीम ये  झालेली  वाढ  / घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा  /  वसुल  करणे  
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बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  करारनामा क न  कामाचा  
आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणे. 

 
 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/२८/२०१५-१६ अ वये  ताथवडे 
येथील र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. . 
२०९९८५२/- (अ र  र. .वीस वीस लाख न या नव हजार आठशे बाव न फ ) 
पे ा ३८.५१% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये 

१३५५७५९/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट शत  माणे भाववाढ  कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  

दराम ये  कं ाट कालावधीम ये  झालेली  वाढ/घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा  /  
वसुल  करणे  बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  करारनामा 
क न  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/३८/२०१५-१६ अ वये पुनावळे 
येथील र ते खड  मु माचे इकरणेकामी मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. . 
२०,९९,८५२/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार आठशे बाव न फ ) पे ा 
३८.५१% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये १३५५७५९/- 

पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे 
भाववाढ  कलमानुसार   मटे रयल या   िनधार त  केले या  बेसीक  दराम ये  कं ाट 
कालावधीम ये  झालेली  वाढ  / घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा  /  वसुल  करणे  
बंधनकारक  राह ल  या   अट स  अिधन   राहुन  यांचेबरोबर  करारनामा क न  कामाचा  
आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयांतगत सांगवी दापोड  येथील 

पवना नद  पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यां या कड ल 
आदेश . क ेका/आ१५/का व/२१७/१५ द.४/३/२०१५ अ वये र. .२,००,०००/- 
व आदेश .क ेका/आ१५/का व/२६४/१५ द.२०/३/१५ अ वये र. .२,००,०००/- 
असे एकूण र. .४,००,०००/-आगाऊ घेतलेली होती यापैक  र. .३,४९,६७२/- 
इतका य  खच झालेला आहे व उव रत र. .५०,३२८/- (अ र  र. . प नास 
हजार तीनशे अ ठावीस फ ) मनपा कोषागरात रोख व पात भरणा केलेला आहे. 
तर  पवना नद  पा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला एकुण 

र. .३,४९,६७२/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणप नास हजार सहाशे बहा र फ ) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०३/१५/२०१४-१५ मधील अ 
. १० अ वये भाग . ६४ गुलाबनगर येथील लॉक नं.१ येथील  (१२ सीटस) 

चे शौचालय पाडून २६ िसटसचे शौचालय बांधणेकामी मे. िस द क  लबींग अँड 
े नेज िस हल कॉ ॅ टर िन.र. . ३२,५८,४६०/- (अ र  र. . ब तीस लाख 
अ ठाव न हजार चारशे साठ फ ) पे ा १.६०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  
मंजरू  दराने  र कम पये ३२,०६,३२५/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे भाववाढ  

कलमानुसार  मटे रयल या  िनधार त  केले या  बेसीक  दराम ये  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   राहुन  यांचेबरोबर  कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०३/१५/२०१४-१५ मधील अ. 
. १४ अ वये भाग . ६२ संजयनगर झोपडप ट तील जनेु १६ िसटसचे 

शौचालय पाडून २६ िसटसचे शौचालय बांधणेकामी मे. िस द क  लबींग अँड ेनेज 
िस हल कॉ ॅ टर िन.र. .३२,६०,१०५/- (अ र  र. . ब तीस लाख साठ हजार 
एकशे पाच फ ) पे ा ५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये ३०,८०,७९९/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट शत  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  कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०३/१५/२०१४-१५ मधील अ. 
. ७ अ वये भाग . ६२ िलंबोरेव ती येथील लॉक नं.२ (२० िसटस) चे पाडून 

२६ िसटसचे शौचालय बांधणेकामी मे. िस द क  लबींग अँड ेनेज िस हल 
कॉ ॅ टर िन.र. . ३२,६२,४५०/- (अ र  र. . ब तीस लाख बास  हजार चारशे 
प नास फ ) पे ा ५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये ३०,८३,०१५/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट शत  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  कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक-४४) वाय.सी.एम णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल व यास दे याबाबत या द. 
२७/५/२०१५ रोजी या िन वदा पुव सभे या इितवृ ांतानुसार मे. वािलट  केटरस 
यांना वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न द. ३१/१२/२०१५ पयत अथवा िन वदा 

या पुण होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  
चाल वणेस देणे तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी 
झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेबाबत मे. वािलट  केटरस यांची माहे 
स टबर २०१५ अखेर मुदत संपत आलेली असलेने मनपा ह तील पवळे व केशर  
रेशनकाड धारक णांना मोफत आहार पुर वणे तसेच राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार पुर वणे आव यक 
असलेने मे. वािलट  केटरस यांना ित दन ित ण आहार र. . ९०/- या 
मंजूर दराने द. १/१०/२०१५ ते ३१/१२/२०१५ कालावधीसाठ  अथवा िन वदा 

या पुण होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेस व यानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-४५) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  “अ”  म ये दश वले माणे रजा मंजूर  
कामीचे तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-४६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३१.८.२०१५ ते द.०६.०९.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११८/२०१५ द.१९.०९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
 

वषय मांक-४७) मा यिमक िश ण वभागांकड ल िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य 
पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ८ 
वी ते १० वी चे २१,३६८ पु तकांकर ता दनांक २०/४/२०१५ रोजीचे आगाऊ देयक 
मांक २१५००००३ अ वये र कम पये १२,६८,०५५/- मधुन १,९०,२०८/- वजा 

जाता र कम पये १०,७७,८४७/- (अ र  र. .दहा लाख स याह र हजार आठशे 
स ेचाळ स फ ) आगाऊ मागणी केली होती. यानुसार मा.आयु  यांचेकडूल 
आ. .मा य/िश/३/का व/६९/१५ दनांक-१६/५/२०१५ अ वये र. .१०,७७,८४७/- 
फ  मा.संचालक पा यपु तक मंडळ वतरक पुणे – ४ यांना आगाऊ अदा करणेत 
आली होती. या माणे महानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयांस सन २०१५-
१६ म ये मोफत िमक पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन पु तके 
िमळालेबाबतची पोहोच घेणेत आली आहे. तर  मोफत िमक पु तके खरेद कामी 
झालेला य  खच र. .१०,७७,८४७/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

 

वषय मांक-४८) पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत वाय.सी.एम. णालयास आव यक 
उपकरणे व सा ह य खरेद  करणेकामी िस  करणेत आले या ई-िन वदा 
.२/२०१५-१६ मधील बाब . १ व ४ वगळता उवर त बाब .२ व ३ कर ता ा  

लघ म दरानुसार र. .४१,६००/- रकमेस मे. ाईम स जकल अँ ड फामा यांचेकडून- 
बाब . ५ ते ७ कर ता ा  लघु म दरानुसार र. .७,८७,०००/- रकमेस मे.बालाजी 
ेडस यांचेकडून व बाब .८ कर ता ा  लघु म दरानुसार र. .३,३१,५००/- रकमेस 
मे. ी.ए टर ायजेस यांचेकडून करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण 
र. .११,७६,६००/- रकमे या खचास मा यता तसेच सदरचा खच वै क य 
वभागाकड ल “उपकरणे खरेद ” या लेखाशीषामधून खच  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 

वषय मांक-४९) मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील माय ोबायलॉजी लॅब वभागाने यांचे 
वभागात असणा-या Bactec MHIT 960 या उपकरणाची M/s.BD India Pvt. Ltd., 
यांचेकडून AMC कर ता ा  झालेले कोटेशन दरानुसार व Biosafety Cabinet Type 

या उपकरणाची AMC M/s. Freudenberg Filtration Technologies India Pvt. Ltd., 
यांचेकडून ा  झाले या कोटेशन दरानुसार क न घेणेकामी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण ५ (२) (२) नुसार िन वदा न 
माग वता थेट प तीने यांनी सादर केले या कोटेशन दरानुसार अनु मे 
र. .१,२७,९०८/- व र. .९,९४४/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय मांक-५०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील माहे जुलै २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१२१/२०१५ द.२९.०९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . ५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .४० 
अ वये से टर .२३ िनगड  ट पा .४ येथील लॅ र लॉ युलेटरला सुर त 
आवरण करणे (Epoxy Coating) कामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. . 
६२,५५,४३७/- (अ र  र. . ब तीस लाख बास  हजार चारशे प नास फ ) पे ा 
२५% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ४९,२६,१५६/- 
पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .३६ 

अ वये, अ भागाम ये भाग .१५ म ये द वाड  व भाग .१० तुळजाई व ती 
प रसराम ये पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकासाठ  पाईपलाईन टाकणे, वॉ ह 
बस वणे व करकोळ दु ती कामे करणे या कामासाठ  मे.बालाजी इं जिनअस 
िन.र. . ३५,०१,६००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार सहाशे फ ) पे ा 
१८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये २९,९६,४९४/- 
पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५३) ी.शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .३०,०००/- एक त मानधनावर 
सम वयक भुसंपादन अिधकार  या पदावर ६ म हने कालावधीसाठ  िनयु  करणेस 
व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  

वभागातील द.१७.०८.२०१५ ते द.२३.०८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११६/२०१५ द.१९.०९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  

वभागातील द.२४.०८.२०१५ ते द.३०.०८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११७/२०१५ द.१९.०९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५६) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील 
अ. .६ अ वये, . .२४ व ४२ हायमा  द यांची देखभाल व दु ती वषयक 
कामे करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स िन.र. .४,६६,८१९/- (अ र  र. .चार 
लाख सहास  हजार आठशे एकोणीस फ ) पे ा -४०.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  

क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

   

वषय मांक-५७) मनपा या ब े य कायालय व तु वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील 
अ. .२ अ वये, िचंचवड उप वभागातील हायमा  द यांची वा षक देखभाल व 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स िन.र. .५,९८,४६८/- 
(अ र  र. .पाच लाख अ ठया णव हजार चारशे अडुस  फ ) पे ा -४०.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडून  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट शत  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  कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५८) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ 

मधील अ. .१० अ वये, भाग .२० मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर 
पलसची वा षक प तीने देखभाल व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई 
इले क काप रेशन िन.र. .५,९९,९८४/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार 
नऊशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा -४३.८४% कमी या ठेकेदाराकडून  काम क न  घेणेस  

तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५९) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील 

अ. .१ अ वये, भाग .२२ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची 
वा षक प तीने देखभाल व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले क 
काप रेशन िन.र. .५,९९,९८६/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे 
शहाऐंशी फ ) पे ा -३९.८९% कमी या ठेकेदाराकडून  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६०) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ 
मधील अ. .१२ अ वये, भाग .२३ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर 
पलसची वा षक प तीने देखभाल व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.अवधुत 
इले कल लाईफ आ ण स ह सेस िन.र. .५,९९,९८६/- (अ र  र. .पाच लाख 
न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) पे ा -४१.८५% कमी या ठेकेदाराकडून  काम 
क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. .७ 

अ वये, सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील नाग रकांचा सहभाग अंतगत 
नाग रकांनी सुच वले या चौकात न वन वाहतुक िनयं क दवे बस वणे व 
त अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॅ फक ऑटोमेशन ा.िल. 
िन.र. .२२,४९,४६५/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे पास  
फ ) पे ा ४६.५४% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-६२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .११ 

अ वये, वॉड .४३ मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .३२,९९,९९७/- (अ र  र. .ब ीस लाख न या णव हजार नऊशे 
स या णव फ ) पे ा २८.०७% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये २४,९२,३७२/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट शत  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  कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-६३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .२० 

अ वये, वॉड .४४ म ये अशोक िथएटर हेमूकलाणी गाडन प रसर येथील 
जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) पे ा २७.७८% कमी या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये २२,७४,९३०/- पयत  काम क न  

घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

जमा ३१ र यावर ल डांगे चौक ते वाकड अंडरपास पयतचा ४५ मी. ं द या 
र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .२३,२७,२६,७१८/- (अ र  र. .तेवीस कोट  स ावीस लाख स वीस हजार 
सातशे अठरा फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  

र कम पये १७,१०,७८,५७४/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट शत  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  

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक-६५) यशवंतराव च हाण मृती णालयातील णवा हका वभागाकड ल वाहन मांक 

एच १४ सीएल २९१,२९२,२९३,२९४,२९५ या वाहनांसाठ  न वन टायर युब येक  
पाच नग असे एकूण २५ नग टायर टयुब घेणेकामी म.ेसीएट िल. यांचेकडून 
िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने र कम .१,२६,२५८/- चे 
खरेद  करणेत आली असुन संबंिधत वाहनांना टायर युब बस वणेत आलेले आहेत. 
मे.सीएट िल. यांचेकडून िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने 
खरेद  करणेस व सदर टायर युब खरेद स होणारा खच र. .१,२६,४२१/- (अ र  
र. .एक लाख स वीस हजार चारशे एकवीस फ ) इतक  सव करांसह रकमेला 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-६६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५/२०१६ मधील अ. .११ 

अ वये, काळेवाड  फाटा ते पुनावळे व मानकर चौक ते हंजवड  या बी.आर.ट . 
र यावर ल दवाब ी यव थेची वाष क देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओम रेणुका 
एंटर ायजेस (िन.र. .७,९९,९९९/- पे ा ४३.९८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५/२०१६ मधील अ. .१४ 

अ वये, िचंचवड उप वभागातील शाळा,इमारती, दवाखाने इ. ठकाणी व ुत 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,९९,९१३/- पे ा ३२.९५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५/२०१६ मधील अ. .१७ 

अ वये, थेरगांव मधील पडवळनगर प रसरातील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन (िन.र. .१५,३४,१०३/- पे ा ३१.९६% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .१ 
अ वये, सन २०१५-१६ साठ  िनगड  ते दापोड  या महामागाव रल हायमा ट 
द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.पी.एम.के. इले कल 
(िन.र. .५,९९,८९९/- पे ा ४१.०८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .३ 

अ वये, सन २०१५-१६ साठ  नािशक फाटा ते दापोड  या महामागावर ल द यांची 
वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.पी.एम.के. इले कल (िन.र. .५,९९,९९९/- 
पे ा ४१.८०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .४ 

अ वये, सन २०१५-१६ साठ  िचंचवड टेशन ते नािशक फाटा या महामागावर ल 
द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.सीट लाईट पॉवर िस टम 
टे नॉलॉजीस ्  (िन.र. .५,९९,९९९/- पे ा ४२.४४% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .७ 

अ वये, सन २०१५-१६ साठ  िनगड  ते िचंचवड टेशन या महामागावर ल द यांची 
वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.पी.एम.के. इले कल (िन.र. .५,९९,९९९/- 
पे ा ४२.०३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
 
 
 

                                                     
   नगरसिचव 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/१०/का व/१३६/२०१५ 

दनांक- ०१/१०/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 


