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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/७९३/२०१७ 
दनांक – ३१/०३/२०१७ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - ०५/०४/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०५/०४/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० 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 – २ 
 
दनांक -  ०५/०४/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
०५/०४/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
  ---------- 
        
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या साव क िनवडणुक २०१७ चे कामकाजाकर ता 

मा हती व जनसंपक क ासाठ  कॅमेरे सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स 

.४२/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार मे.इंदु इ फोटेक सो युशन, पुणे-३९ 
यांच ेकडून आव यक Nikon Camera Cool Pix –P-900  सा ह य खरेद  करणेकामी 
एकूण र. .१,१९,४००/-(अ र  र. .एक लाख एकोणीस हजार चारशे फ ) या 
र कमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

    
वषय .२)   मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/८-२०१६-१७ 

अ वये सन २०१६-१७ कर ता वॉड .५४ पंपळे िनलख वशालनगर येथे प रसरात 
पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली 
क शन िन.र. .७,००,७१७/- (अ र  र. .सात लाख सातशे सतरा फ ) पे ा 
११.११% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,२३,६३८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

 
 वषय .३)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 

१ अ वये भाग .६ व २९ मधील झोपडप ट तील अंतगत र यातील चेस 
खड मु माने भरणे यांचे डांबर करण करणे व इतर अनुषांिगक कामे कऱणेकामी 
मे.धने र क शन िन.र. .२२,४०,७७५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 



3 
 

 
 

हजार सातशे पं याह र फ )  पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .२०,१५,५७७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

     

वषय .४)   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . ८/२०१६-१७  मधील अ. .१ 
अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील सब टेशन, रोह संच व व वध पॅनलची 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अथव 
इले कल स ह सेस िन.र. .१४,९८,३२३/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव  

हजार तीनशे तेवीस फ ) दर १०.०७% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५)   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७  मधील अ. .७ 
अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील जिन  संच व  उ ाहकाची व 
इन हटरची व व वध व ुत पॅनलची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. अथव  इले कल स ह सेस िन.र. .१४,९९,८७७/- 
(अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार  आठशे स याह र फ ) पे ा ८.८१% 
कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील 
र यावर दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  ४० वॅट एलईड  ट लाईट 
फट ंग खरेद कामी िन वदा सुचना .५/१-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  मे .पायरोटेक इले ॉिन स ा. िल. 
यांचे लघु म दर ( ती नग २४१५/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार एकुण 
र. .२,४१,५००/-(अ ऱ  र. . दोन लाख ए केचाळ स हजार पाचशे फ ) इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण 
र. .२,७९,२००/- पे ा १३.५०% ने कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारका बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.               

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील 
र यावर दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  १३५ वॅट एलईड  ट 
लाईट फट ंग खरेद कामी िन वदा सुचना .५/६-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  मे. श  फ चस ा. िल. 
यांचे लघु म दर ( ती नग ७४३५/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार एकुण 
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र. .१३,८२,९१०/- (अ र  र. . तेरा लाख यऐंशी हजार नऊशे दहा फ ) इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण 
र. .१७,९१,५५२/- पे ा २२.८१% ने कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारका बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाच े काय े ातील 
र यावर दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  १८० वॅट एलईड  ट 
लाईट फट ंग खरेद कामी िन वदा सुचना .५/७-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  मे. मेगा एनज  सो युश स 
यांचे लघु म दर ( ती नग १०६७६/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार एकुण 
र. .१५,९०,७२४/- (अ र  र. . पंधरा लाख न वद हजार सातशे चौवीस फ ) 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण 
र. .१७,८७,४०४/- पे ा ११.००% ने कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारका बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. .                       

वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील 
र यावर दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  २०० वॅट एलईड  ट 
लाईट फट ंग खरेद कामी िन वदा सुचना .५/८ -२०१६/१७ अ वये िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  मे. सॉ ट ीप पॉवर 
ॉड टस यांचे लघु म दर ती नग १२,४००/- ा  झालेले आहेत. यानुसार 

एकुण र. .१३,३९,२००/- (अ र  र. . तेरा लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे फ ) 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण 
र. .१७,०४,९९६/- पे ा २१.४५% ने कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारका बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ व फ े य कायालया या काय े ातील मनपा. 
चे ३७ ाथिमक व ०४ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी 
खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) 
कामी ई-िन वदा नोट स ं .३-१/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न 
िन वदा माग व यात आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक मे.राजमाता 
अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक 
र. .५,६९,२५९/- (अ ऱ  र. . पाच लाख एकोणस र हजार दोनशे एकोणसाठ 
फ ) या दराने लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर शाळांची 
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व छता क न घेणेकामी ५३ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी 
०१ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची 
मुदत द.३१/१२/२०१७ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस 
कमान ०५ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे म.े राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक र. .५,६९,२५९/- या 
दराने  द.१/१/२०१७ ते द.३१/५/२०१७ या ०५ म हने अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे व ०५ म ह याचा अंदाजे र. .२८,४६,२९५/- 
अथवा येणा-या य  खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये 
होणा-या वाढ सह) मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब व ड े य कायालया या काय े ातील मनपा. 
चे ४५ ाथिमक व ०६ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा दारे 
कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा 
नोट स ं .३-२/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न िन वदा माग व यात 
आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक मे. राजमाता अ ह यादेवी होळकर 
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक र. .८,५८,९३४/- या दराने 

लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर शाळांची व छता क न 
घेणेकामी ८१ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी ०१ वष 
कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१६ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस 
कमान ०५ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे म.े राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक र. .८,५८,९३४/- या 
दराने द.१/१/२०१७ ते ३१/५/२०१७ पयत ०५ म हने अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे व ०५ म ह याचा अंदाजे र. .४२,९४,६७०/- 
अथवा शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये होणा-या वाढ सह येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७ कर ता मतदाना या 
दवशी मतदारांना मतदार याद तील नाव, मतदान क  मांक, याद  भाग 
इ.मा हती ता काळ उपल ध क न देणेकामी मतदान क ा या इमारतीम ये 
भाडेत वावर लॅपटॉप ऑपरेटर सह उपल ध क न देणेकामी ई.िन. .३७/२०१६-१७ 
अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.सुिमत फॅिसिलट ज ा.िल.पुणे यांना पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला आहे. मनपा साव क िनवडणूक २०१७ कर ता मतदाना या दवशी       
(१ दवसासाठ ) भाडे त वावर लॅपटॉप व ऑपरेटर पुर वणेकामी िनवडणूक 
वभागाने वाढ व लॅपटॉप ऑपरेटरसह मागणी केलेली आहे. यास मा. आयु सो. 
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यांनी वाढ व खचास मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.सुिमत फॅिसिलट ज 
ा.िल.पुणे यांच े मंजूर दरांनुसार मतदानाचे दवशी (१ दवसासाठ ) भाडेत वावर 

वाढ व लॅपटॉप व ऑपरेटर पुर वणेकामी ित नगर. .२५५०/- माणे एकूण २११ 
नगांसाठ  एकूण दर र. .५,३८,०५०/- (अ ऱ  र. . पाच लाख अडोतीस हजार 
प नास फ ) खच झालेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/१२/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ 

( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) प रसरातील चौक सुशोभीकरण करणकेामी मे. 
अ व कार क शन िन.र. .१३,८३,९०८/- (अ र  र. .तेरा  लाख याऐंशी हजार 
नऊशे आठ पये फ ) पे ा १०.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१३,०७,५०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४८/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

ताथवडे पवारनगर, ल ढे व ती, िनंबाळकर नगर प रसरात पे हंग लॉक व कलर 

टाइ स बस वणेकामी म.ेएल.एन.एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५१८/-(अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे अठरा पये फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .११,६१,७३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७९/२०१६-१७ अ वये . .४९ 

मधील बापुजीबुवानगर प रसरातील पे हंग लॉक दु ती व थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.एम.जे.क शन िन.र. .१७,६०,९९६/- (अ र  र. .सतरा 
लाख साठ हजार नऊशे या नव फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने र. .१४,६०,७४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९९/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

ताथवडे व पुनावळे येथील मनपा इमारती व शाळांची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एम.जे.क शन िन.र. .१६,१०,५९४/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा 
हजार पाचशे चौ-या नव पये फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१३,३५,९८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

वषय .१७)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .20 अ वये भोसर  उप वभागाअंतगत . .३४ व ३५ मधील अंतगत र यावर 
दवाबब ीची यव था करणेकामी मे.ओमकार इं जिनअर ंग िन वदा र कम 
.7,50,893/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार आठशे या णव फ ) पे ा 

10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१८)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .11 अ वये भोसर  उप वभागातील . .३० व ३२ ते ३५ मधील दवाब ी 
यव थेची व पोल जं शन बॉ स, केब स व फडर पलरची वा षक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. ओम रेणुका एंटर ायजेस िन वदा र कम .8,00,449/- 

(अ र  र. .आठ लाख चारशे एकोण प नास फ ) पे ा 13.91% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 मधील 
अ. .28 अ वये भाग .35 मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस िन वदा र कम .5,24,950/- (अ र  र. . 
पाच लाख चोवीस हजार नऊशे प नास फ ) पे ा 20.05% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२०)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .6/2 -2016-17 मधील 
अ. .1 अ वये इ े ीय काय े ातील दघी उप वभाग, मनपा भवन व इतर 
ठकाणी मनपा या व वध काय माक रता ता पुर या व पात विन ेपण व 
व ुत यव था करणेकामी (सन 2016-17) मे. मुत  मंडप पकर ए ड 
इले क स िन वदा र कम .9,99,746/- (अ र  र. .नऊ लाख न या णाव 
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हजार सातशे सेहेचाळ स फ ) पे ा 0.9% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२१)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .6/ 2 -2016-17 मधील 
अ. .2 अ वये इ े ीय काय े ातील व मनपा या व वध ठकाणी व वध 
काय मांक रता ता पुर या व पात विन ेपण व व ुत यव था करणेकामी  
(2016-17) मे. मुत  मंडप पकर ए ड इले क स िन वदा र कम .9,99,942/- 

(अ र  र. .नऊ लाख न या णाव हजार नऊशे बेचाळ स फ ) पे ा 0.9% कमी 
या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२२)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .14 अ वये कै.अंकुशराव लांडगे ना यगहृातील वातानुकुलन/जलिशतक यं णेची 
वा षक देखभाल व दु ती करणेकामी (सन १६-१७) मे.आनंद रे जरेशन िन वदा 
र कम .5,61,170/- (अ र  र. .पाच लाख एकस  हजार एकशे स र फ ) पे ा 
0.9% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२३)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .13 अ वये इ े ीय कायालये, इमारती, मधील वातानुकुलीन यं णेची वा षक 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन िन वदा र कम .5,79,430/- 

(अ र  र.  पाच लाख एकोणऐंशी हजार चारशे तीस फ ) पे ा 0.9% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .7 अ वये दघी उप वभागातील दवाब ी यव थेची पोल पट ंग, जं शन 
बा स, फडर पलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.आदेश 
इले क स ए ड एंटर ायजेस िन वदा र कम .9,32,791/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार सातशे ए या णव फ ) पे ा 30.08% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२५)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 

मधील अ. .5 अ वये दघी उप वभागाअंतगत .३१ मधील अंतगत र यावर 
दवाब ीची यव था करणकेामी मे.आदेश इले क स ए ड एंटर ायजेस िन वदा 
र कम .5,24,525/- (अ र  र. .पाच लाख चोवीस हजार पाचशे पंचवीस फ ) 
पे ा 27.88% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.  
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वषय .२६)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .33 अ वये . .७ च-होली येथील व वध ठकाणचा राडारोडा 
उचलणेकामी मे. ी िस द वनायक एंटर ायजेस िन वदा र कम .7,09,501/- 

(अ र  र. .सात लाख नऊ हजार पाचशे एक फ ) पे ा 22.99% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२७)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .27 अ वये भाग .30 च पाणी वसाहत म ये रोड फिनचर ची कामे 
करणेकामी मे.आर.एस.घारगे िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 19.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 

मधील अ. .2 अ वये . .30 च पाणी वसाहत येथील उडुान पुलाखाली संडास व 
मुतार  बांधणेकामी मे.िस द वनायक ुप िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 11.50% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२९)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .54 अ वये भाग .32 सँड वक कॉलनीम य े डांबर  र ते दु ती 
करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा िल िन वदा र कम .6,99,730/- 

(अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार सातशे तीस फ ) पे ा 10.03% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३०)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .3 अ वये भाग .३५ मशानभुमीचे उवर त थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. योगेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .7,00,934/- (अ र  र. .सात 
लाख नऊशे चौतीस फ ) पे ा 5.55% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .13 अ वये भाग .३० च पाणी वसाहत म ये राडारोडा उचलणे व 
दु तीची कामे करणेकामी मे. सुिनल आ णा पा सुयवंशी िन वदा र कम . 
7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 6.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३२)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .26 अ वये . .७ च-होली येथील व वध ठकाणच ेर ते खड करण व 
ब बएम करणेकामी मे.िशवांक क शन िन वदा र कम .7,10,551/- (अ र  
र. .सात लाख दहा हजार पाचशे ए काव ण फ ) पे ा 22.99% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३३)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .39 अ वये . .३६ लांडेवाड  मधील ना याची दु ती करणकेामी 
मे.िशवांक क शन िन वदा र कम .7,00,073/- (अ र  र. .सात लाख 
याह र फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .37 अ वये भाग .३३ गवळ नगर येथे रोड फिनचर ची कामे 
करणेकामी मे.िशवांक क शन िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. सात 
लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .19 अ वये . .७ च-होली येथे मंडप वषयक कामे करणेकामी 
मे.िशवांक क शन िन वदा र कम .7,11,318/- (अ र  र. . सात लाख अकरा 
हजार तीनशे अठरा फ ) पे ा 5.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .24 अ वये भाग .३६ लांडेवाड  येथे रोड फिनचर ची कामे 
करणेकामी मे.भगवंत कं शन एस.जे.जाधव िन वदा र कम .7,00,280/- 

(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .15 अ वये . .६ मोशी येथे व वध र यावर थम  ला ट, प टे व 
साईन बोड बस वणेकामी मे. भगवंत क शन एस.जे.जाधव िन वदा र कम . 
7,18,017/- (अ र  र. .सात लाख अठरा हजार सतरा फ ) पे ा 21.99% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .३८)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .7 अ वये भाग .७ वडमुखवाड , चो वसावाड  येथील व वध 
ठकाणचे र ते खड करण व ब बएम करणेकामी म.े भगवंत क शन एस जे 
जाधव िन वदा र कम .7,16,323/- (अ र  र. .सात लाख सोळा हजार तीनशे 
तेवीस फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३९)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .11 अ वये . .३५ भोसर  गावठाण म ये मनपा काय मासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे. भगवंत कं शन एस जे जाधव िन वदा र कम 
.7,00,276/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे शाह र फ ) पे ा 5.55% कमी या 

ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४०)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .25 अ वये भाग .३३ मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. वण इले कल स ह सेस िन वदा र कम .5,24,985/- (अ र  
र.  पाच लाख चोवीस हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४१)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 मधील 
अ. .33 अ वये मोशी मनपाभवन उप वभागातील दवाब ी यव थेची पोल पट ंग, 

जं शन बा स, फडर पलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.सनशाईन इले क स िन वदा र कम .9,32,791/- (अ र  र.  नऊ लाख 
ब ीस हजार सातशे ए या णव फ ) पे ा 22.11% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४२)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .42 अ वये इ े ीय व ुत वभागातील रो ह  संचाची दु ती व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.ग जल मी इले क ऍ ड एंटर ायजेस िन वदा 
र कम .5,79,296/- (अ र  र.  पाच लाख एकोण ऐंशी हजार दोनशे शह णव 
फ ) पे ा 2.10% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .४३)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .2 अ वये मोशी मनपाभवन उप वभागा अंतगत .36 मधील अंतगत 
र यावर दवाब ीची यव था करणेकामी मे.ओम एकदंताय इले क स िन वदा 
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र कम .5,25,450/- (अ र  र. .पाच लाख पंचवीस हजार चारशे प नास फ ) 
पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .४४)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .4 अ वये भोसर  उप वभागातील . .३० व ३२ ते ३५ मधील हायमा ट 
द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. यश इले ो लाईन िन वदा 
र कम .7,99,985/- (अ र  र. .सात लाख न यानो हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) 
पे ा 23.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .४५)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .43 अ वये मोशी मनपाभवन उप वभागाअंतगत .२९ मधील अंतगत 
र यावर दवाब ीची यव था करणेकामी मे.यश इले ो लाईन िन वदा र कम 
.7,49,243/- (अ र  र.  सात लाख एकोण प नास हजार दोनशे ेचाळ स फ ) 

पे ा 18.27% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .४६)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 

मधील अ. .24 अ वये मोशी इं ायणीनगर उप वभागातील शाळा इमारतीम ये 
व ुत वषयक देखभाल दु ती करणेकामी (सन १६-१७) मे. व प इले क स 
ऍ ड इं जिनअर ंग िन वदा र कम .5,93,582/- (अ र  र.  पाच लाख या नव 
हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४७)  मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .18 अ वये भोसर  उ पवभागअंतगत णालय इमारतीमधील व ुत वषयक 
कामांचे नुतनीकरण करणे व आवशकतेनुसार व ुतीकरण करणेकामी मे. व प 
इले क स ऍ ड इं जिनअर ंग िन वदा र कम .6,00,801/- (अ र  र. .सहा लाख 
आठशे एक फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४८)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. . 
४ अ वये भाग .६१ मधील महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील अंतगत 
ग लीबोळाचे कॉ ट  करण करणे-पे हंग लॉक बस वणे,गटस ओपन करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ायजेस 
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िन.र. .९,३३,७०५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे पाच फ )  पे ा 
३५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,०६,९०८/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.       

वषय .४९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.०१/१२/२०१६ ते द.२६/०१/२०१७ चे 
दर यान घरकुल सोडत, अनिधकृत बांधकाम कारवाई, पवनाथड  ज ा २०१६, व वध 
वकास कामाचे  भूिमपुजन व उ ाटन , व छ भारत अिभयान, पुणे आंतररा ीय 
महो सव २०१७, इ भाग सभापती िनवड या इ याद  कामकाजाबाबतचे 
हड ओ शु टंग कर यात आलेले आहे. सदर हड ओ शु टंगचे काम मे. दशन 
ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी पुणे २७ यां याकडूनक न घे यास व याकामी 
येणा-या खचास मा. थायी सिमतीने ठराव मांक १६६४५ द.०५/०६/२०१६ 
अ वये मा यता दलेली आहे. सदर कामासाठ र. .९०,८००/- (अ र  र. .न वद 
हजार आठशे फ ) इतका खच आला असून याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.१५/१०/२०१६ ते द.३०/११/२०१६ च े

दर यान व छ सव ण मो हम, अनिधकृत बांधकाम कारवाई, सं वधान सा ह य 

संमेलन, सुगम संिगत पधा तसेच व वध बैठका इ याद  कामकाजाबाबतच े

हड ओ शु टंग कर यात आलेले आहे. सदर हड ओ शु टंगचे काम म.े दशन 

ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी पुणे २७ यां याकडूनक न घे यास व याकामी 
येणा-या खचास मा. थायी सिमतीने ठराव मांक १६६४५ द.०५/०६/२०१६ 

अ वये मा यता दलेली आहे. तदनुसार सदर कामासाठ र. .५५,२००/- (अ र  

र. .पंचाव न हजार दोनशे फ ) इतका खच आला असून याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५१)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .14 अ वये 
वायसीएम णालयामधील मु य पॅनलचे नुतनीकरण करणे कामी मे. पल मी 
इले.िन.र. .10,98,000/- (अ र  र. .दहा लाख अ या णो हजार फ ) पे ा 
16.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .03 

अ वये मनपा या इ े य कायालयातंगत इं ायणीनगर येथील कै. रामकृ ण मोरे 
उ ानांतील व ुत यव थेचे आव य े नुसार नुतिनकरण करणेकामी मे.पी ह आरएस 
इले & इं ज िन.र. .2,99,840/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार आठशे 
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चाळ स फ ) पे ा 9.70% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .07 अ वये 
औंध कवळे बीआरट एस मागावर ल सांगवी उप वभागात येणा या दवाब ीची 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेिम हर एंटर ायझेस िन.र. .11,19,509/- (अ र  
र. .अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे नऊ फ ) पे ा 22.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .५४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .24 अ वये 
. .६१,६४ मधील ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.कमल इले.ए टर ायझेस िन.र. .13,50,079/- (अ र  र. .तेरा लाख 
प नास हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा 20.93% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .17 अ वये 
संत तुकारामनगर े ागृहातील विन पेण यं णेचे सन २०१६-१७ म ये चालन व 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेपी.एम.के इले. िन.र. .1,86,263/- ( अ र  र. . 
एक लाख शहाऐशी हजार दोनशे ेस  फ ) पे ा 1.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .01 

अ वये . .२९ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीच ेअनुषंगाने 
LED फट ंग बस वणे व नुतनीकऱण करणेकामी मे.पी ह आरएस इले & इं ज  

िन.र. .6,35,600/- ( अ र  र. .सहा लाख पस ीस हजार सहाशे फ ) पे ा 9.70% 

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

वषय .५७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .३१ अ वये 
. .६४ म ये मा.सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकतेनुसार ट लाईटचे 

नूतनीकरण करणे, एल.ई.ड  बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अबान इले 
व स िन.र. .17,92,356/- (अ र  र. .सतरा लाख या नो हजार तीनशे छप न 
फ ) पे ा 18.05% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   
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वषय .५८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .16 
अ वये फ े य कायालय अंतगत िनगड  गावठान उप वभागाम ये आव यक या 
चौकात हायमा ट दवे उभारणेकामी मे.यश इले ोलईन िन.र. .6,95,849/- (अ र  
र. .सहा लाख पं या णव हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 11.55% कमी  
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.      

वषय .५९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .32 

अ वये फ े ीय कायालयातील िनगड  गावठाण उप वभाग म ये न याने होणा-या 
र यावर दवाब ी सोय करणेकामी मे.कुमार इले & ेड ंग को. िन.र. .4,90,168/- 

(अ र  र. .चार लाख न वद हजार एकशे अडुस  फ ) पे ा 24.01% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.    

वषय .६०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .09 अ वये 
इ े ीय कायालयाअंतगत सव भागाम ये र यावर ल द यांचे नुतनीकरण व 
उजाबचतीसाठ  LED फट ंग बस वणेकामी मे.अबान इले व स िन.र. .23,32,984/- 

(अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार नऊश ेचौ-याऐंशी फ ) पे ा 13.07% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .६१)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .24 अ वये 
. .३२ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीच े अनुषंगाने LED 

फट ंग बस वणे व नुतनीकऱण करणेकामी मे.यश इले ोलईन िन.र. .6,37,680/- 

(अ र  र. .सहा लाख सद ीस हजार सहाशे ऐंशी फ ) पे ा 2.50% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .६२) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 मधील 
अ. .3 अ वये . .६,२९ व ३६ मधील दवाब ी या केबल व फडर पलरची 
वा षक देखभाल दु ती करणेकामी म.ेएन.के.इले कल व स िन वदा र कम 
.7,93,257/- (अ र  र.  सात लाख या नव हजार दोनशे स ाव न फ ) पे ा 

22.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .६३) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 मधील 
अ. .9 अ वये भोसर  उ पवभागाअंतगत . .३०,३२ व ३३ मधील अंतगत 
र यावर दवाबब ीची यव था करणेकामी मे.ओमकार इं जिनअर ंग िन वदा 
र कम .7,50,900/- (अ र  र.  सात लाख पं नास हजार नऊशे) पे ा 10.0% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६४) क े ीय व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .3/3 २०१६/१७ अ वये पं िच 
मनपा पवनाथड  ज ा 2016-17 कर ता जनरेटर दारे ता पुरता वीजपुरवठा 
करणेकामी मे. मुत  मंडप पीकस ड इले. िन.न. .9,94,375/- ( अ र . नऊ 
लाख चौ-या णव हजार तीनशे पं याह र फ ) पे ा (-) 0.45% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेले आस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .६५) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/12 -2016-17 मधील 
अ. .9 अ वये प.िच मनपा या पवनाथड  ज ा सन 2016-17 कर ता काश 
विन ेपण व सी सी ट  ह  ची यव था करणेकामी मे. मोरया मंडप डेकोरेटस  

िन वदा र कम .9,99,268/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार दोनशे 
आडूस  फ ) पे ा 0.50% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .८ 

अ वये भाग .६३ मधील झोपडप ट म ये अंतगत ग ली बोळांचे कॉ ट करण-
पे हंग लॉक बस वणे, बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक कामे 
कऱणेकामी मे. यंकटेश मोहन धो े िन.र. .९,३३,६२५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस फ ) पे ा २०.२५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .७,४४,५६६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .६७) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .32/2016-17 कर ता मनपाचे िनगड  
मशानभूमी उदयानाम ये तैवान लॉन लावून िमळणेकामी मे.भैरवनाथ 
वं.से.सह.सं.मया. यांच े कोटेशन नोट स र. .1,86,967/- (अ र  र. . एक लाख 

शहाऐंशी हजार नउशे सदूस  फ ) -21.34 % ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश, उदयान/6/का व/57/2017 द.8/03/2017 अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  



17 
 

 
 

 
 वषय .६८)  मनपाचे आरो य वभागास टेमेफॉस ५०% EC  खरेद कामी ई-िन. .४५/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक   मे. एस के. से स यांचे टेमेफॉस ५०% EC  चे  लघु म दर र. . 
१४४६/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण 
११५४ िल. टेमेफॉस ५०% EC  खरेद  कामी एकूण र. .१६,६८,६८४/- इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१६,७३,३००/- 
पे ा ०.२७% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आला अस याने याचे  अवलोकन करणे.  

वषय .६९) मनपा साव क िनवडणूक २०१७चे कामकाजाकर ता िनवडणूक वभाग यांच े

मागणीनुसार आव यक कागदप ां या झेरॉ स ती काढणेकामी बाब .१ ते ३(७० 
जीएसएम िलगल पेपर एक बाजू झेरॉ स-९४२७ ती, ७० जीएसएम ऐ/४ पेपर 
एक बाजू झेरॉ स-१,४६,०८६ तीव ७० जीएसएम ऐ/४ पेपर दो ह  बाजू झेरॉ स- 
४३,४८६ ती) झेरॉ स तींसाठ  एक त एकूण र. .१,७३,०००/- इतका सव 

करांस हत खच झालेला आहे.मनपा साव क िनवडणूक २०१७ चे कामकाजा कर ता 
आव यक झेरॉ स ती काढणेकामी यापुव चे ई.िन वदा सु. .१६/२०१६-१७ चे मंजूर 
दरांनुसार थेट प दतीने  मे.जयगणेश ऑफसेट यांचे कडून करारनामा न करता 
झेरॉ स ती काढणेत आले या असून याकामी र. .१,७३,०००/- खच आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७०) मनपाचे झोिनपू वभागाकड ल झेरॉ स मशीन दु त करणे कामी आव यक 
असलेले पेअरपाट (एकूण५ बाबी) खरेद क न दु तीकरणेकामी कोटेशन नोट स 

.५३/२०१६-१७ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न 
िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद 
िलफा यात तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये म.ेफोिन स 
बजनेस मशीन,यांचे आव यक झेरॉ स मशीन दु तीचे बाब .१ ते ०५ 
सा ह याच े र. .१२,२३१/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २.१५%ने कमी आहे. मे.फोिन स बजनेस मशीन,पुणे 
यांच ेआव यक झेरॉ स मशीन दु ती करणेकामी एकूण र. .१२,२३१/-दर वकृत 
क न यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .७१) मनपाचे आरो य वभागास मले रया ला ह साईड ऑईल खरेद कामी ई- .३८/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
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िन वदाकारा पैक   मे. डॅपम स पे ट कं ोल अ ड अलाईड स हसेस यांचे मले रया 
ला ह साईड ऑईल चे लघु म दर र. . १३३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ६००० िल. मले रया ला ह साईड ऑईल 
खरेद  कामी एकूण र. .७,९८,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  

मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ८,१०,०००/- पे ा १.४८% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

 
वषय .७२)मनपाचे आरो य वभागास काळे फनेल व सटेड फनेल खरेद कामी ई-

िन. .४२/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांचे काळे फनेल व 

सटेड फनेल चे  लघु म दर येक   र. .२३६/- .िल. व र. .२३२/- .िल. 
ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास १८०५ िल. काळे फनेल 

र. .४,२५,९८०/- व १४९७ िल. सटेड फनेल र. .३,४७,३०४/- म ये खरेद  कामी 
एक ीत एकूण र. .७,७३,२८४/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  

मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .७,९२,४८०/- पे ा २.४२% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. आहे.  

 
वषय .७३)मनपाचे आरो य वभागास अ फासायफर मे ीन ५%WP खरेद कामी ई-

िन. .७१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच े अ फासायफर 

मे ीन ५% WP चे  लघु म दर  र. .१२८७/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास ७७ क. अ फासायफर मे ीन ५%WP खरेद  
कामी एकूण र. .९९,०९९/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .१,००,१०० /- पे ा १% ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 

क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .७४)मनपाचे आरो य वभागास पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR  खरेद कामी ई-

िन. .४०/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांच े  पायर  ॉ सफेन 

०.५%  GR  च े लघु म दर र. .३२९०/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण २७० क. पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR खरेद  कामी 
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एकूण र. .८,८८,३००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .८,९१,०००/- पे ा ०.३०% ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 

क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .७५) मनपाचे आरो य वभागास पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी ई-िन. .४९/२०१६-

१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांचे पायरोसीन ऑईल (ई) च े  लघु म 
दर र. .७३३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
एकूण २५०० िल. पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद  कामी एकूण र. .१८,३२,५००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
१८,५०,०००/- पे ा ०.९४% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .७६) मनपाचे आरो य वभागास बायफे ीन १०%WPखरेद कामी ई-िन. .५२/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स व  मे. ीराम अ ो एज सीज यांच ेबायफे ीन 
१०%WP चे  समान लघु म दर र. .४०८०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५०० क. बायफे ीन १०%WP खरेद  कामी 
एकूण र. .२०,४०,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२०,८०,०००/- पे ा १.९२% ने कमी आहेत. सदर 
समान लघु म दर वकृत करणेस व सदरचे काम वभागून देणेस मा यता दलेली 
असून समान लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात वंत  करारनामे 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .७७) मनपाचे आरो य वभागास अिसड ३३% HCL खरेद कामी ई-िन. .६८/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांचे अिसड ३३%HCL चे  लघु म दर 
र. .५६/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण 

१०९० िल. अिसड ३३%HCL खरेद  कामी एकूण र. .६१,०४०/- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६२,१३०/- पे ा 
१.७५% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म 

िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .७८) मनपाचे आरो य वभागास ट  सी एल पावडर  खरेद कामी ई-िन. .६९/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो एज सीज यांच ेट  सी एल  पावडर चे  लघु म 
दर र. .८९५/- .२५ क.बॅग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास एकूण ५२३ बॅग ट  सी एल पावडर   खरेद  कामी एकूण र.  
४६८०८५/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .४,७०,७००/- पे ा ०.५५% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/81-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर व  सहयोगनगर प रसराम ये फुटपाथ व र यांची मनपा 
थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणकेामी म.े 

केसीआर कं शन िन.र. .9,24,368/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे अडूस  फ ) पे ा 04.99%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय .८०) मनपाचे आरो य वभागास पॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl खरेद कामी ई-
िन. .५०/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच े पॅरा वॉट 

डाय लोराईड २४% Sl चे लघु म दर र. .५७०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास ५०० िल. पॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl खरेद  
कामी एकूण र. .२,८५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२,६६,०००/- पे ा ७.१४% ने जादा आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा 

क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८१)  मनपाचे आरो य वभागास साय य़ु ीन १०% WP खरेद कामी ई-िन. .४७/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांचे साय य़ु ीन १०% WPचे लघु म 
दर र. .४७३०/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
एकूण ५०० क. साय य़ु ीन १०% WP खरेद  कामी एकूण र. .२३,६५,०००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
२३,७५,०००/- पे ा ०.४२% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
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दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८२) मनपाचे आरो य वभागास फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% WP खरेद कामी ई-
िन. .४१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच े फन झोन 

(सोड यम सॉ ट) ८०% WP चे  लघु म दर र. .६४६/- . क. ा  झालेले 
आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १००० क. फन झोन (सोड यम 
सॉ ट) ८०% WP खरेद  कामी एकूण र. .६,४६,०००/- इतका खच येणार आहे. 
ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६,५०,०००/- पे ा ०.६१% 

ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म 

िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८३) मनपाचे आरो य वभागास Polydimethylsiloxane (PDMS 70%) खरेद कामी ई-
िन. .६२/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे.एस.के.से स यांच ेPolydimethylsiloxane (PDMS 

70%) चे लघु म दर र. .४९२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण ५०० िल. Polydimethylsiloxane (PDMS 70%) 
खरेद कामी एकूण र. .२४,६२,५००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर 
हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .२४,०७,५००/- पे ा २.२८% ने जादा 
आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८४) मनपाचे पयावरण वभाग अंतगत फुगेवाड  येथील िसवेज पंपहाऊस मधील 
कऑ क िमटर ंग युिनटच े म.रा. व. व.कं.यांस अदा करणेत आलेले तपासणी शु क 
र. .२०,७००/- (अ र  र. . वीस हजार सातशे फ )  मे. एन.सी.वाय.एंटर ायझेस, 
भोसर   यांना परतावा हणून अदा करणेत आले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .८५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .12 

अ वये न वन तालेरा हॉ पटल मधील पॅनेल दु ती करणेकामी मे. रअल 

इले क स िन.र. .8,96,605/- पे ा 14.40% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .८६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .29 अ वये 
सन २०१६/१७ कर ता 'ड' े य काय े ातील उदयानातील व वध कारचे 
बोअरवेल व इतर पंपांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ओंकार इं जिनअ रंग   

िन.र. .2,99,992/- पे ा 11.88% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दैनं दनी सन २०१७ छपाई क न पुरवठा 
करणेकामी म यवत  भांडार वभागाकड ल ई िन.सु. .६७/२०१६-१७ अ वये मे. 
गणराज ंटस आकुड  यांचे लघु म दर ती नग र. .८७.९३/- या माणे ८००० 
नगासाठ  एकुण र. .७,०३,४४०/-(अ र   र. . सात लाख तीन हजार चारशे 
चाळ स फ ) म ये पुर वणेकामी मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल द. १/३/२०१७ 
रोजी या ता वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.गणराज ंटस आकुड  
यांचेकड ल  लघु म दर एकुण र. .७,०३,४४०/- म ये छपाई क न पुर वणेकामी 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .८८) मनपा साव क िनवडणुक २०१७ चे िनवडणुक कामकाजा कर ता काय वीत  करणेत 

आले या िनवडणुक िनणय अिधकार  यांचे कायालया ठकाणी ठेव यासाठ  सव 

े ीय कायालयांना ६० िल. अन ेकेबल ला ट क बकेट झाकणासह तातड ने 

खरेद कामी कोटेशन नोट स . ४५/२०१६-१७ अ वये  िसलबंद पाक टात कोटेशन 
दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  कोटेशन धारकांपैक  मे. रेखा इं ज.व स 
यांचे ६० िल. ला ट क बकेटचे लघु म दर र. .८९९/- .नग ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ३०० नग ६० िल. ला ट क बकेट 

खरेद  कामी एकूण र. .२,६९,७००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  

मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .२,७६,०००/- पे ा २.२८% ने कमी आहेत.  
लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून कोटेशनधारक यांचेबरोबर 
व हत नमु यात  करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८९) मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थुरज सस H-14, 12As, (BTI) Liquid 

खरेद कामी ई-िन. .५१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे.रमेश अ ो केम कॉप . यांचे 
बेिसलस थुरज सस H-14, 12 As, (BTI) Liquid चे  लघु म दर र. .१४९५/- 
.िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १४४० िल. 

बेिसलस थुरज सस H-14, 12As,(BTI) Liquid खरेद  कामी एकूण र. . 
२१,५२,८००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र. .२१,६०,०००/- पे ा ०.३३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत 
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करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा हती व जनसंपक वभागासाठ  आव यक 
मतदार जनजागृती आव यक टकस मनपा नमु या माणे छपाई खरेद कामी 
कोटेशन नोट स ं .51/2016-17अ वये मे. अमृत मु णालय िचंचवडयांचे लघु म दर 
एकुण र. .2,92,000/- म ये  खरेद करणेस मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल द. 
20/2/2017 रोजी या ता वये मा यता दलेली आहे. मे.अमृत मु णालय 
िचंचवडयांचेकड ल लघु म दर एकुण र. .2,92,000/- म ये छपाई क न 
पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .९१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/५१/१६-१७  भाग .५६ वैदूव ती 
येथील प रसरातील पाथवे, फुटपाथ, ॉम वॉटर, व चबस इ याद ंची देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.जयगणेश एंटर ायजेस 
िन.र. .११,२०,३५०/-  (अ र  र. .अकरा  लाख वीस हजार तीनशे प नास 
फ ) पे ा २०.०५% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .९,४०,५०६/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

वषय .९२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१६/१६-१७  भाग .५६ वैदूव ती 
येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतींची 
रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी(सन २०१६-१७ कर ता) मे. 
जयगणेश एंटर ायजेस  िन.र. .  ११,२०,३९०/-   (अ र  र. . अकरा लाख वीस 
हजार तीनशे न वद) पे ा १२.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. . १०,३५,२४०-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .९३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/२३/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  
म ये कोकणे नगर व राजवाडेनगर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
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वषयक कामे करणेकामी  मे. िस द वनायक ुप िन.र. . ७,००,२८०/-   (अ र  
र. . सात  लाख दोनशे ऐंशी) पे ा १२.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .६,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .९४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/५९/१६-१७ भाग .४३ पंपर  
मेन बाजार येथील ाम वॉटर गटसची दु ती करण.े कामी  मे. देव क शन 
िन.र. .११,१९,७७३/- (अ र  र. .अकरा  लाख ऐेकोणीस हजार सातशे याह  
फ ) पे ा ५.२७% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .११,१३,७९९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

वषय .९५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१५-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग . ५७ मधील र यांवर ल दवाब ी यव थेची 
देखभाल व दु भ ्    करणेकामी मे. मे. द वजय इले क स िन.र. .७,३४,४६४/- 
(अ र  र. .सात लाख चौतीस हजार चारशे चौस  फ ) पे ा २०.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८७,५७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१९-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागाअंतगत व वध काय माकर ता 
ता पुर या व पाची विन ेपण सी.सी.ट . ह  जनरेटर व काश यव था 
करणेकामी मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .९,७४,९९९/- (अ र  र. .नऊ लाख 

चौ-याह र हजार नऊशे न या नव फ ) पे ा ००.६०% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,१४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/६-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत वाकड उप वभागाअंतगत व वध काय माकर ता 
ता पुर या व पाची विन ेपण सी.सी.ट . ह  जनरेटर व काश यव था 
करणेकामी मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .८,७१,५०१/- (अ र  र. .आठ लाख 

ऐकाह र हजार पाचशे एक फ ) पे ा ००.६०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,६६,२७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .९८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५९-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील मु य व अंतगत र यावर थम ला ट 

पे ट व इतर अनुषंगीक करकोळ दु तीची  कामे करणेकामी मे. आर बी पमनानी 
सी ड ह जन िन.र. .७,८४,१९३/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार एकशे 
या नव फ ) पे ा १२.९९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,८२,३२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .९९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५८-२०१६-१७ 

अ वये भाग . ४४ अशोक िथएटर पंपर  मधील मु य व अंतगत र या या 
कडे या पे ह ंग लॉकची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य  वषयक कामे 

करणेकामी मे. आर बी पमनानी सी ड ह जन िन.र. .७,८२,१३५/- (अ र  र. . 
सात लाख याऐंशी हजार एकशे प तीस फ ) पे ा १५.९४% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,५७,४६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१००) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४५-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील ड  वॉड व ठकाणी थाप य 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन 
िन.र. .८,४०,०५४/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार चोप न फ ) पे ा 
२७.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,१३,२३९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१०१)मनपाचे आरो य वभागास टेर  एएफ एम म ट   खरेद कामी ई-िन. .७८/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.सुह रद केिमक स यांचे टेर  एएफ एम म ट  चे लघु म दर 
र. .१३२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
एकूण १००० िल. टेर  एएफ एम म ट    खरेद  कामी एकूण र. .१३,२५,०००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .१३,४०,०००/- पे ा १.११% ने कमी आहेत. सदर लघु म दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात  करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या झोिनपू व व वध वभागांकर ता आव यक 
संगणक यं णा सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा .७५/२०१६-१७ अ वये 
लघु म िन वदाकार मे.एस.बी.इले ॉिन स, पुणे यांचेकडून एक कारचे आव यक 
Printer/Xerox machine सा ह य खरेद कामी र. .१,०३,८६०/- व मे.पॉवरटेक 
िस ट मस, यांचेकडून एक कारच ेयुपीएस सा ह य खरेद कामी र. .७,४०,५८३/-
असे एकूण र. .८,४४,४४३/- (अ र  र. . आठ लाख चौवेचाळ स हजार चारशे 
ेचाळ स फ ) चे खचास करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१०३)मनपाचे आरो य वभागास ई-िन. .८०/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म  िन वदाकार 
मे.डॉ फन से स यांचे १५२४ बॅग मॅलेथीऑन ड ट ५%  च े लघु म दर  
र. .१८,२८,८००/- हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१८,४०,९९२/- पे ा 
०.६६% ने कमी आहेत. ा  लघु म दर वकृत क न िन वदेतील काम लघु म 
िनवेदाकार म.े डॉ फन से स कॉप रेशन यांचे कडून १५२४ बॅग मॅलेथीऑन ड ट 
५%  एकूण र. .१८,२८,८००/- (अ र  र. . अठरा लाख अ ठावीस हजार आठशे 
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फ ) म ये खरेद कामी व हत नमु यात करारनामे क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१०४) मनपाचे वै कय वभागास  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य  खरेद कामी  
ई-िन. .४६/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  
याम ये ा  िन वदाकारा पैक  मे.रेखा इं ज. व स यांचे बाब 

.१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७, 
२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५ असे एकूण ३५ बाबीच े लघु म दर एकूण 
र. .१२,३०,७६६/- इतके ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .११,८२,२४८/- पे ा ४.१०% ने जादा आहेत. सदर 
लघु म दर वकृत क न लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात  

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .१०५) मनपा साव क िन डणुक २०१७ चे िनवडणुक कामकाजाकर ता नेमणुक केले या  
उप थीत सव  सबंधीत अिधकार  व कमचार , पोलीस अिधकार / कमचार , रा य 
राखीव पोलीस दल, होमगाड, अ नशमक दल, वै क य पथक, आरो य, सुर ा, 
पाणीपुरवठा, व ुत, उ ान वभागाचे कमचार , कार व बस चालक इ. टाफ 
कमचार  यांना आव यकतेनुसार िसलबंद पाणी जार ला ट क लाससह  

पुर वणेकामी  दे यात आले या मुळ पुरवठा आदेशातील र. .१,१८,५८०/- चे व 
य  व तु थतीनुसार एकूण र.र.२१,२५२/-  इतका वाढ व खच अस ेएकूण खच 

र. .१,३९,८३२/- (अ र  र. .एक लाख एकोणचाळ स हजार आठशे ब ीस फ ) 
इतका आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

                                                                    
        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                     पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/७९३/२०१७  
दनांक - ३१/०३/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


