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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२९४/२०१५ 

दनांक-  २१/०२/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-  २७/०२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२७/०२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक- १५७ 

दनांक- २७/०२/२०१५              वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, दनांक 
२७/०२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
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 २७/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, ताजनेमळा ते च होली र यावर दुभाजकाम ये ट लाईट यव था 
करणेकामी मे. वण इले कल स हसेस (िन.र. .१९,२३,५५०/- [अ र  र. . 
एकोणीस लाख तेवीस हजार पाचशे  प नास फ ] पे ा २६.७८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३०-२०१४-१५ 
मधील अ. .२५ अ वये, . .३१ उप वभागांतगत मा.सद य यांचे मागणी व 
आव यकतेनुसार अंतगत र यावर काश यव था करणेकामी मे.सनशाईन 
इले क स (िन वदा र कम .९,३३,६६६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे सहास ) पे ा २०.७८ % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . ३/३०-२०१४-१५ 
मधील अ. .१४ अ वये, भोसर  उप वभागाअंतगत भाग मांक ३४ मधील ट 
लाईटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल व दु ती करणे व अनुषांिगक व ुत 
वषयक कामे करणेकामी मे. वण इले कल स ह सेस (िन वदा र कम        
.७,४६,४२६/-(अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार चारशे स वीस) पे ा २६.७८ 

% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
 

वषय मांक-५) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३०-२०१४-१५ 
मधील अ. .९ अ वये, भोसर  उप भागाअंतगत मा.सद य यांचे मागणी व 
आव यतेनुसार अंतगत र यावर काश यव था करणेकामी मे. वण इले कल 
स ह सेस (िन वदा र कम .७,६१,६९८/- (अ र  र. .सात लाख एकस  हजार 
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सहाशे अ या नव) पे ा २१.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .अ/३ म ये पीनगर, वेणीनगर प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायजेस 
(िन वदा र कम .९,१०,३६५/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे पास ) 
पे ा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .अ/४ म ये मोरेव ती, रामदासनगर प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायजेस 
(िन वदा र कम .९,१०,३६५/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे पास ) 
पे ा ४३.३८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६६ अ वये, 
भाग .१ तळवडे पीनगर येथील थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 

मे.मह  एम.भालेराव (िन वदा र कम .९,२४,३४५/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार तीनशे पंचेचाळ स) पे ा ४२.४२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .४ मधील कोयनानगर, सुदशननगर भागात थाप य वषयक दु तीची 

कामे करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायजेस (िन वदा र कम .९,२४,३७०/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ४७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, फ भागातील पुणानगर, िशवतेजनगर, इ.भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे. जोड करणे हॉ ह बस वणे इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जय इं जिनयस (िन वदा र कम .३२,२१,२६१/- 
अ र  र. . ब ीस  लाख एकवीस हजार दोनशे एकस  फ ) पे ा ३८.४०% कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,८३,५११/- 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. 

 

वषय मांक-११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, वॉड .४९ ी.साई मं दर, बापुजी बुवा मं दर येथील जलिनःसारण वषयक 
कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी  मे देव क शन 
(िन वदा र कम .४७,६१,६४३/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख  एकस  हजार सहाशे 
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ेचाळ स फ ) पे ा २९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३५,४९,८०४/-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. 
 

वषय मांक-१२) डॉ.अपुव पटवधन,आथ पेड क सजन यांना मानसेवी आथ पेड क सजन पदावर दरमहा 
एक त र. .१,०००/- मानधनावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांका पासून 
६ म हने कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .इ मु यालय/HO/३८/०१/२०१४-१५ 
अ वये, पुणे आळंद  पालखी मागावर वडमुखवाड  स.नं.७८ येथे संत ाने र 
महाराज व संत नामदेव महाराज यांचे भेट चे समुहिश प उभारणेकामी 
मे.कलासं कार आट टु डओ अँटमरेट (B2) व तां क मा यता र कम 
.६,७८,९५,१०६/- (अ र  र. .सहा कोट  अ याह र लाख पं या नव हजार एकशे 

सहा) व िश पकार यांनी सादर केलेली अँटमरेट नुसार र. .७,१७,७१,२१६/- म ये 
५.७८३% कमी क न दलेली र. .६,७५,५५,६३०/- म ये काम क न घेणेस व 
यांचे बरोबर तावात नमूद प  अ नुसार करारनामा क न घेणेस मा यता  

देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/१४/ 
५/२०१४-१५ अ वये, ई भाग े ातील पंपींग टेशन व STP कडे जाणा या लाईन 
म ये सुधारणा क न ना यातील घाण पाणी घेणेकामी M/S. KAPIL 

CONSTRUCTION (िन.र. .१४,१७,६५०/- (अ र  र. .चौदा लाख सतरा हजार 
सहाशे प नास) -२८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने         
र. .१०,५७,००७/-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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/३/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत, भोसर  येथील . .३३ 
गवळ नगर मधील जलिनःसारण यव थे म ये सुधारणा करणेकामी M/S. KAPIL 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८३१/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
एकतीस) -३९.१९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,४१,३९१/- 
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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/३/५/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत, दापोड -बोपखेल येथील 
. .६४ मधील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. M.G. 

MANE (िन.र. .२१,००,६२८/-(अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे अ ठावीस) -५.७७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२०,७८,३९३/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/८/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  जलशु द करण क ातंगत येणारे व ुत पंपींग टेशन 
स.नं.२१७, २३१, PS1, PS2, फुगेवाड , दापोड  येथील पं पंग टेशनवर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,११३/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख एकशे तेरा) -३३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .१४,७७,४२९/- 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 दारानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/१३/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत, भोसर  येथील . .३० 
च पाणी वसाहत मधील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. 

KAPIL CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८३९/-(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
एकोणचाळ स) -३९.१९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
१३,४१,३९६/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/१४/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मलशु द करण क ातंगत, भोसर  येथील . .३५ 
भोसर  गावठाण मधील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. 

BARKHA ENTERPRISES (िन.र. .२१,००,५२७/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
पाचशे स ावीस) -२४.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने       
र. .१६,७६,२२१/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
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बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/फ मु यालय/HO/३/१६/ 
२०१४-१५ अ वये, वॉड .४ पाईन रोड ॉिसंग करणेसाठ  जलिनःसारण वषयक 
आव यक कामे करणेकामी M/S. M.G. MANE (िन.र. .२१,१५,०१६/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख पंधरा हजार सोळा) -२३.४०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .१७,०१,१०७/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 
वभागांनी मागणी केलेले ०४ नग एलजी कंपनीचे २३५ िलटर मतेचे िसंगल डोअर 
ज/रे जरेटर खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स ं .२४/२०१४-१५ अ वये,       

मे. ी िस द वनायक इंड ज, भोसर  यांनी सादर केलेले दरप क र. .२१,३५०/- 
ती नग (सव करांस हत) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले आहे. 

मे. ी िस द वनायक इंड ज, भोसर  यांचॆकडून यांनी सादर केलेले दर 
र. .२१,३५०/- ती नग (सव करांस हत) माणे ०४ नग ज/रे जरेटर 
करारनामा न करता खरेद  करणॆस  व सदर ज / रे जरेटर खरेद कामी होणारा 
खच एकूण र. .८५,४००/- (अ र  र. .पं याऐंशी हजार चारशे) ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२२) मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .५/२०१४-१५ अ वये, क, ड, ई 
े ीय कायालयांतगत उ ान वभागासाठ  माती या (बेळगांव मेड) कंु या खरेद  

करणकेामी मे.नॅशनल ुप (कोटेशन नोट स र. .१,९८,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
अ या णव हजार फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा -१५.०७% ने कमी दराचे कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/१५३/२०१५ द.१६/२/२०१५ 

अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२३) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२४) मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .६/२०१४-१५ अ वये, १)मनपाचे 
उ ानांम ये लागवड साठ  व लॉवर शो साठ  हंगामी रोपे खरेद   करणकेामी 
मे.माउली नसर  (अंदाजप क य र. .१,१२,५००/- (अ र .र. .एक लाख बारा हजार 
पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा +५ ट के ने जा त दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/४अ/का व/१५५/२०१५ द.१६/२/२०१५ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

 



 7

वषय मांक-२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत कायरत  
असणा-या संगीत अकादमी वभागातील सांिगितक वादये दु ती बाबत कोटेशन 
.संअ/१/का व/११७/२०१४ द.१४/११/२०१४ माग वणेत आले होते. यानुसार 

एकुण ४ कोटेशन ा  झाले असून लघु म कोटेशन धारक सोमनाथ एस काकडे, पुणे 
यांना वादय दु ती बाबत आदेश .संअ/१/का व/१२७/२०१४ द.२/१/२०१५ 
अ वये कामकाम आदेश देणेत आले असून यांनी सदरचे कामकाज दले या 
मुदतीत पुण केलेले आहे. सदर कामकाज समाधाकारक केले असलेबाबत संगीत 
िश कांचा अहवाल ा  झालेला आहे. यानुसार सोमनाथ एस काकडे यांनी सदर 
वादय दु तीचे बील र. .१,०६,४७५/- (अ र  र. .एक लाख सहा हजार चारशे 
पं याह र) िमळणेकामी सादर केलेले असलेने मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बीआरट एसची यश वी अंमलबजावणी करणेसाठ  
तां क स लागार ी. ितक दवे यांची िनयु  पं.िचं.म.न.पा. व PMPML सवकष 
मदत व मागदशन करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .७०४८ द.१७.०६.२०१४ 
नुसार केलेली आहे. यांना र. .१.२५ लाख अिधक सेवाकर या माणे फ  पोट    
येणा-या खचास व एकूण दोन वष कालावधीसाठ  येक सहा म ह याला मा. थायी 
सिमतीची वतं  मा यता घेऊन नेमणूक करणेस व सदरचा खच SUTP GEF Grant 

मधून करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. ी. ितक दवे द.१.०९.२०१४ पासून या 
पदावर काम कर त आहेत. यांची सहा म ह यांची मुदत २८ फे ुवार  २०१५ रोजी 
समा  होत आहे. यांना पुढ ल सहा म ह यांसाठ  ( द.१ माच २०१५ ते ३१ ऑग ट 
२०१५) बीआरट एसक रता स लागार पद  नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
 

वषय मांक-२७) मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१/२०१४-१५ अ वये, 
इं ायणीनगर से.नं.२ मधील मोक या जागा व पयावरण सं कार उ ान मधील 
साफसफाई करणेकामी मे.नॅशनल ुप (अंदाजप क य र. .१,५९,५७६/- 
(अ र .र. .एक लाख एकोणसाठ हजार पाचशे शहा र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
-35.07 % ने कमी दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/५२/२०१५ द.१६/२/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  
 

वषय मांक-२८) डॉ.सुिशल पाटकर, युरो सजन यांना मानसेवी युरो सजन पदावर वाय.सी.एम. 
णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- 

(अ र  र. .एक हजार) एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/७३ 
/२०१४-१५ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील आय.ट .आय. इमारतीची करकोळ 
देखभाल दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S 

RENUKA CONSTRUCTION (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस ) २७.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,९०,४३४/- 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 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .१०४ अ वये, भाग .१८ कवळे-मामुड  मधील म.न.पा. इमारतींची करकोळ 
देखभाल दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. 

PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस  फ ) पे ा २६.५५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,०२,०९५/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .६ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील एम.आय.ड .सी. पर सरातील र ते 
डांबर करण करणेकामी M/S. LONAVALA CONSTRUCTION CO. (िन.र. . 
२१,००,८४०/- (अ र  एकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा ३.५२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,२८,२३५/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .२९ अ वये, मोहननगर प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S. LONAVALA CONSTRUCTION CO. 

(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा ३.५२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,१८,८२३/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .३ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील मनपा इमारतींची करकोळ दु तीची 
कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S.RENUKA 

CONSTRUCTION (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस  फ ) पे ा २७.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,९०,४३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .३४ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य शास कय इमारतीची करकोळ देखभाल दु तीची व करकोळ वकासाची 
कामे करणेकामी M/S.HARISHKUMAR RAMDAS GAIKWAD (िन.र. . 
९,१०,३५३/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार तीनशे ेप न फ ) पे ा २७.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,८८,३२२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .६६ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य शास कय इमारतीम ये आव यकतेनुसार फिनचरची देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी M/S. HARISHKUMAR RAMDAS GAIKWAD (िन.र. .१४,००,०८०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख ऐंशी फ ) पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,२९,०५९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२०१४-१५ 
अ. .१८ अ वये, भाग .४० इ याद  ठकाणी अनािधकृत बांधकामावर हायराइज 
मिशनर ने कारवाई करणेकामी M/S.SANKALP CONSTRUCTION (िन.र. . 
२३,३४,१३१/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे एकतीस फ ) पे ा 
३.०३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,७६,५७७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .१०१ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य शास कय इमारतीची करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S.HARISHKUMAR RAMDAS GAIKWAD  (िन.र. . 
२३,३३,६०१/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार सहाशे एक फ ) पे ा 
३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,१९७/- पयत काम 
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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 कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२०१४-१५ 
अ. .५५ अ वये, भाग .३९ इ याद  ठकाणी अनािधकृत बांधकामावर हायराइज 
मिशनर ने कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION (िन.र. . 
२३,३४,१३१/-(अ र  तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे एकतीस फ ) पे ा ३.०३% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,७६,५७७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३९) अिभलेख क ाचे कामकाज तसेच अिभले यां या डजीटायजेशन व कॅिनंगचे 
कामकाजातील सम वयासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या 
िनयु स दनांक १/०३/२०१५ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .२०,०००/- इत या या पूव याच एक त मानधनावर मुदतवाढ देणकामी वचार 
करणे. 
 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/९२/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील आयट आय व इतर इमारतीम ये 
दु ती देखभालीची व सुधारणांची कामे करणेकामी M/S. PUSHPAI 

ENTERPRISES (िन.र. .२१,००,८३८/-(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे अडोतीस) 
-४३.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,५२,९४०/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४१) िनगड  पेठ .२३ जलशु द करण क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणे, या कामाचे 
कायारंग आदेश द.०६/११/२०१३ रोजी दे यात आला आहे. सदर कामाचा आदेश 
िमळा यापासून उपअिभयंता जलशु द करण क  यांचे मागणी माणे मुदतीत तसेच 
संपुण केिमकॅलचा पुरवठा होई पयत कर यात यावा असे  नमुद आहे. आज दनांक 
२०/०१/२०१५ अखेर जलशु द करण क ाम ये  व प  लोर न वायुचा िनयमीत 
पुरवठा ४५८.५०७  मे.टन कर यात आलेला आहे. तथा प  सदर व प लोर न वायु 
पुर वणे कामासाठ  सन २०१४-१५ साठ  अंदाज प कात तरतूद करणात आली होती 
यानुसार व प लोर न वायु पुर वणेचे तां क मंजूर  व मा.आयु  यांची सदर 

कामाची िन वदा काढ याबाबत मंजुर  घे यात आली आहे. सदरचे काम िन वदा 
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कयात असुन िन वदा दनांक ०५/०१/२०१५ रोजी िस द  कर यात आली होती 
व िन वदा भरणे मु त दनांक २६/०१/२०१५ रोजी संपली आहे. यानंतर िन वदा 
उघडणे, थायी सिमतीची मा यता ा  घेणे व सदर कामाचा आदेश देणेबाबत 
कायवाह  होणे बाक  आहे. लोर न हा घटक पा याचे िनजतुक करण कर याचे 

येम ये मह वाचा घटक आहे. सदर  कामाचा केिमकॅल संपूण पुरवठा पैक  
३०.४९३  मे.टन पुरवठा होणे बाक  आहे. यामुळे उवर त पुरवठा सुमारे ३० दवस  

पुरणार  आहे. यानुसार सदरचा व प लोर न वायु पुरवठा करणेसाठ  मे.केिमकल 
पपल यां याकडून एकूण लोर न वायु  पुरव या या २५ % वाढ व पुरवठा घेणे 
आव यक आहे. तर  मे.केिमकल पपल यांचे ‘िनगड  पेठ .२३ जलशु करण 
क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणे’ या कामातुन वाढ व २५% (सुमारे ७३ मे. 
टन) लोर न वायु पुर वणेचे कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .४७ मधील उव रत ड .पी. व नॉन ड .पी.र ते ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. 

प दतीने वकसीत करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .४९,०१,९६१/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे एकस ) ३०.३३% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .३५,८५,९५६/- 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 दारानुसार फरकाची 
र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/७६/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील सावजिनक व छतागृहांची दु ती 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. PUSHPAI ENTERPRISES 

(िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) -४४.४६% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,३०,८९७/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
 

वषय मांक-४४) 18th National Conference on e-Governance at Gandhinagar, Gujrat या 
काय मासाठ  द.२९ जानेवार  ते ३१ जानेवार  २०१५ या कालावधीत 
महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून ी.िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकार  हे 
गांधीनगर, गुजरात येथे जाणेकामी केले या मुंबई ते अहमदाबाद व अहमदाबाद ते 
मुंबई असा (IndiGo) वमान वास खच र. .६,०६३/- (अ र  र. . सहा हजार 
ेस  फ ) संगणक अिधकार  यांनी वतः खच केलेला अस याने तो यांना अदा 

करणसे व सदरचा खच ई-ग हन स वभागाचे “ वास भ ा” या लेखािशषाव न खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-४५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये सप, व य ाणी , प ी व कटक यांचा 
नैसिगक उप व अनेक िनवासी ठकाणी आढळतो. याबाबत कायवाह  करणेकामी या 
वषयातील त  य ची बा  ोत प दतीने नेमणुक करणे आव यक आहे. 
याकामी २४ तास सेवा देणा-या ३ य ंची (सपिम , ाणीिम ) ितमाहे येक  
र. .७,०००/- मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  करार प दतीने नोमणुक कर यास 
आ ण अपघात त व य ाणी व प ी, मधमाशा, माकड, वानर यांना पकड याचे 
कामकाजाबाबत या या वेळ  लागणार  सेवा ा  क न याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४६) नॅशनल िमशननोड क पांतगत ई-ग हन स या कामकाजासाठ  आठ नग डेल 
कंपनीचे स हर आहेत. माहे ए ील २०११ म ये खरेद  करणेत आलेले आहेत. याचा 
हमी कालावधी संपलेला अस याने म यवत  भांडार वभागातील द.२५.०७.२०१४ 
रोजीचे आदेशा वये २४.०९.२०१४ पयत संपणार अस याने चार नग वीच, स हर इ 
चा हमी कालावाधी माच २०१६ पयत वाढ करणे तसेच ८ नग स हरचा हमी 
कालावधी माहे माच २०१७ पयत वाढ वणे बाबत िन वदा सुचना .०८/२०१४-१५ 
अ वये िन वदा सी द करणेत आली होती. सदर या िन वदेचा वकृती कालावधी 
०५.०९.२०१४ ते २६.०९.२०१४ असा होता. दनांक १७.१०.२०१४ रोजी ई-िन वदेचे 
पह ले पाक ट उघड यात आले असता यामधे एकुण ३ िन वदा ा  झा या हो या 
ा  कागदप ांची छाननी क न ित ह  िन वदाधारक ा  धर यात आले. यांचे 

पाक ट .दोन द. ११.११.२०१४ रोजी उघड यात आले आहे. यामधे मे.पोले टार 
क स ट ंग ा.ली. यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. यांचे दर 
अंदाजप क य दरापे ा ०.३१ % ने कमी आले आहेत यांचेकडुन काम क न 
घेणेकामी एकुण र. .२०,८०,०००/- एवढा खच येणार आहे. याबाबत कामकाजाचे 
आदेश .ई-ग/९/कावी/४३/२०१५ द.३१/०१/२०१५ र. .२०,८०,०००/- िनगत 
करणेत आलेले असून केलेले कामकाजाचा करारनामा कर यात आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४७) मनपाचे भुगयो अंतगत िचंचवड लो ले हल (देऊळमळा) मैला पंप हाऊस या वाढ व 
वीजभाराबाबत न वन वीज मीटर घेणेकामी म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. . २४,६३४/- 
(अ र  र. .चो वस हजार सहाशे चौतीस) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
 

वषय मांक-४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/१४/१/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड  येथील . .६१ 
मधील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. SHREE GANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७४५/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे 
पंचेचाळ स) -२५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
१६,४३,३०८/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/१४/९/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मलैाशु द करण क ांतगत . .३७ महा मा फुलेनगर 
येथे जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी M/S. SHREE GANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७९१/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे 
ए या नव) -२५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
१६,४३,३४४/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/३/१८/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, फुगेवाड  येथील . .६२ 
मधील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणे करणेकामी M/S. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,६०६/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे सहा)   
-२८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,८८,०५८/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/३/१५/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  मलैाशु द करण क ांतगत नेह नगर येथील . .३८ 
मधील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. M G MANE 

(िन.र. . २१,००,६५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे प नास) -२३.४० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१६,८९,५५३/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
 

वषय मांक-५२) ई-िन.१०/२०१४-१५ चे िन वदा कटन िस द चे बल तावात नमूद माणे 
वृ प ांना अदा करणे व सदरचा खच जनता संपक वभागाचे “ िस द ” या 
लेखािशषाव न खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-५३) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१४-१५ मधील बाब .६ 

अ वये, फ भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व 
पोयटामाती भरणे कामी मे.समीर इं टर ायजेस (िन वदा र कम .९,३३,४११/- 
(अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे अकरा) ३६.०० % कमी)  या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा सवात कमी दराची िन वदा वकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ४ मह ने 
कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/अ मु यालय/HO/१४/३/ 
२०१४-१५ अ वये, रावेत मैलाशु द करण क ा अंतगत वॉ. .१९ मधील आदशनगर, 
कवळे, रावेत इ. ठकाणी रा हले या भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी M/S. B K KHOSE (िन.र. .१४,००,५५३/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पाचशे ेप न) -२४.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,०४,४०६/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
पुनावळे येथे राम मं दरा या मागे दश या वधीसाठ  घाट बांधणे व मशानभुमी 
जवळ ल घाटाचे सुशोिभकरण करणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. .१४,००,३३६/- 
(अ र  र. .चौदा लाख तीनशे छ ीस) -३८.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .८,९९,१२०/- 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 दारानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करण ेबंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 

अ. 

. 

वृ प ाचे नाव / 

जा हरातीचे आकारमान 

मंजूर 

दर 

( .चौ. 

 से.मी. 

देय 

आकारमान 

एकुण 

र. . 

आयकर 

२%र. . 

वलंब 
शु क, 

लोगो, श द 

िस द न 
केलेने 

दंड 

िन वळ 

देय र. . 

१ दै.सकाळ (८०)चौसेमी ) २५०/- ८० चौसेमी २००००/- ४००/- -- १९६००/- 

२ 
दै.इं डयन ए स ेस (९६)चौसमेी 
) ४५५ ९६ चौसेमी ४३६८०/- ८७४/- -- ४२८०६/- 
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वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 
ताथवडे येथे घाटाचे व मशानभुमीचे सुशोिभकरणाचे कामे करणकेामी 
मे. ी.क शन (िन.र. .१४,००,३३६/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे छ ीस)     
-३८.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,९९,१२०/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/१/२०१४-
१५ अ वये, पंपर नगर अजमेरा मोरवाड  प रसरात अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  
पुर वणेकामी M/S. SHIVAM ENTERPRISES Mahadev Pandharinath 

Waghale (िन.र. .२१,००,६९९/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे न या नव)      
-४३.७०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,४१,८२८/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजनेअंतगत दुस-या ट यात पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेसाठ  एकूण २०० बसेस मंजूर झा या असून बसेस खरेद  आदेश 
दले या  बसेस या एकूण रकमे या ५% माणे मो बलायझेशन ड हा स र कम 
पये ५,६६,२५,३६४/- (अ र  र कम पये पाच कोट  सहास  लाख पंचवीस हजार 

तीनशे चौस  फ ) िमळणेकामी मा.अ य  व यव था पक य संचालक, पुणे 
महानगरप रवहन महामंडळ िल. यांनी दंनाक ०५/०१/२०१५ चे प ा वये वंनती 
केली आहे. तर  मा.अ य  व यव था पक य संचालक, पुणे महानगरप रवहन यांना 
नवीन २००  बसेस खरेद  आदेश दले या बसेस या एकूण रकमे या ५% 
मो बलायझेशन ड हा स र कम पये ५,६६,२५,३६४/- (अ र  र कम पये पाच 
कोट  सहास  लाख पंचवीस हजार तीनशे चौस  फ ) पी.एम.पी.एम.एल पुणे यांना 
अदा करणे आव यक अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ.  १३ 
अ वये, जल े  .ड/४ थेरगाव म ये वतरण यव थेतसुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन  

(िन वदा र कम .-१४,०१,१७२/- (अ र  र. .-चौदा लाख एक हजार एकशे बहा र  
फ ) पे ा २१.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,४७,७०७/- 
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 
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या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२ 
अ वये, . .४१ मधील गांधीनगर झोपडप याम ये खाणी जवळ ल जूने १४ 
शौचालय पाडून २६ िस सचे दूमजली शौचालय बांधणेकामी मे.बी.एम.शे ट  (िन वदा 
र कम .-३३,९८,११७/- (अ र  र. .- तेहतीस लाख अ या नव हजार एकशे सतरा 
फ ) पे ा ३३% जा त) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४५,१९,४९६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील  िन वदा अट  शत  
माणे 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. 

 

वषय मांक-६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३७/ 

२०१४-१५ अ वये, . २८ मासुळकर कॉलनी येथील आ णासाहेब मगर टेड यमचे 
नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे ऐंशी) -२२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने               
र. .३४,४१,१७६/-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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६२) 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपाचे फ े य ( थाप य) कायालयासाठ  पी. ह .सी. कुशन चेअर खरेद कामी 
कोटेशन नोट स .३२/२०१४-१५ अ वये लघु म कोटशनधारक मे.शुभम उ ोग, 
पंपर  यांना पी. ह .सी.कुशन चेअर पुरवठा करणेकामी एकुण र. .१,८५,३३०/- 
(अ र  र. . एक लाख पं याऐंशी हजार तीनशे तीस) दर वकृती  व  करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने तुत केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-६४) मनपाचे पशुवै क य, वै क य व नगरसिचव वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य 
खरेद बाबत कोटेशन नो. .२९/२०१४-१५ अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत 
आले होते. यानुसार कोटेशन नो. .२९/२०१४-१५ एकुण ०४ कोटेशन नोट स 
दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक मे.अमृत 
मु णालय, िचंचवड यांचे छपाईकामी एकुण र. .६७,१५०/- (अ र  र. .सदुस  हजार 
एकशे प नास) चे दर वकृत करणेत आले असनु यांचेबरोबर करारनामा करणेत 
आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६५) मनपा या शासक य इमारती मधील उ ाहक .१ ते ४ ची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करणे हे काम िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा 
क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र कम पये ६,१९,९३६/- (अ र  
र. .सहा लाख एकोणीस हजार नऊशे छ ीस) ा  झाले या कोटेशननुसार मे.ओट स 
इले हेटर इंड या िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६६) शासक य इमारतीमधील न वन महापािलका सभागृहासाठ  बस वणेत आले या २ 
िल टची वाष क प तीने देखभाल दु ती करणे हे काम द.०१-०४-२०१५ ते   
द.३१-०३-२०१६ पयत या कालावधीम ये उ पाद त कंपनी मे.कोने इले हेटर इंड या 
ा.िल. यांचेकडुन िन वदा न माग वता, थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न 

क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र कम पये १,६६,०००/- (अ र  र. . एक 
लाख सहास  हजार) (स ह स टॅ ससह) ा  झाले या कोटेशननुसार मे.कोने 
इले हेटर इंड या ा.िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

      
   नगरसिचव 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२९४/२०१५ 

दनांक -२१/०२/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


