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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/८/का व/१११/२०१३ 
दनांक-  २४/१/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक २९/१/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २९/१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
 

 
      आपला व ासू, 

 

 
 

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-४३ 

दनांक- २९.१.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २९/१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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 झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .२ अ वये, पी.सी.एम.सी.झोपडप ट  े ाम ये 
भुमीपुजन उदघाटनाकर ता मंडप, टेज, खु या पुर वणे व बस वणे 
कामी मे.राहल मनोहर बरकडे ु (अंदाजप क त दर (AT PAR)) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .७,८५,६२५/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 (िन.र. .७,८५,६२५/- [र. .सात लाख पं याऐंशी हजार सहाशे 
पंचवीस]) 

 

वषय मांक- २) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर 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- ३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .९ अ वये, रमाबाईनगर व िनराधारनगर झोपडप ट  
म ये करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .एस.बी.सवाई 
(िन.र. .७,४६,२१०/- [र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार दोनशे दहा] 
पे ा २३.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .५,७२,९४०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचाू  करारनामा क न घेणेत 
आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .३३ अ वये, राजीवगांधीनगर झोपडप ट  म ये 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .एम.एस.कं शन 
(िन.र. .९,३२,१३६/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार एकशे छ ीस] 
पे ा २१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
७,३०,७९५/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .२२ अ वये, बौ दनगर झोपडप ट म ये करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .एस.बी सवाई (िन.र. .९,३३,०८३/- 
[र. .नऊ लाख तेहतीस हजार याऐंशी] पे ा २४.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .७,०७,२७७/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०११-१२ 
मधील अ. .२५ अ वये, दापोड  प रसरातील भाग .९९ ते १०४ 
झोपडप टया मधील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.परमानंद कृपलानी (िन.र. .९,२६,०७२/- [र. .नऊ 
लाख स वीस हजार बहा र] पे ा २५ % जा त) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .११,५७,५९०/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ७) मनपा या ह तील मौजे तळवडे, िचखली येथील देहरोड अँ युनेशन ू
डेपो या संर ण वभागाने रेड झोन संदभात बाधीत केले या 
जागेबाबत मा.कृषीमं ी- ी.शरदचं जी पवार व मा.संर ण मं ी-
ी.ए.के.अँथोनी, भारत सरकार यांचे समवेत कृषीभवन, नवी द ली 

येथे मा.आय़ु  व मा.उपसंचालक नगररचना, मा.महापौर, 
मा.प ने या हे द.१९/१२/१२ रोजी उप थत रा हले असून द ली 
येथे जाणे-येणेकामी झाले या एकूण र. .८८,५३७/- (र. . 
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अ याऐंशी हजार पाचशे सदोतीस) खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८) दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणारे Dental Item व 
Homeopathic Medicine तावा सोबत या प  अ नुसार पा  
िन वदाधारकांकडून ा  लघु म दराने, िनयमानुसार करारनामा 
क न व अनामत र कम घेऊन खरेद  करणेसाठ  दरांस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े (अपे त खच र. .४,०१,४४६/-) 

 

वषय मांक- ९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .२० अ वये, भाटनगर पुनवसन क पाअंतगत 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .साकळे असोिसए स 
(िन.र. .९,३१,५२०/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार पाचशे वीस] 
पे ा २०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .७,४१,४९०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . अमु यालय/HO/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .२१ अ वये, भाग द वाड  १५ जाधव चबस 
ते धन ी हॉटेल पर सर भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.ठाकूर इ ा. ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. . 
तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,५६,८६३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . अमु यालय/HO/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .१७ अ वये, नवीन भाग .१७ मधील 
से. .२७ मधील अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.ठाकूर इ ा. ा.िल. (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. . 
बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा १२.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,५८,८२३/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . अमु यालय/HO/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, नवीन भाग .१५ म ये 
द वाड  व ठलवाड  स.े .२४ येथील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.ठाकूर इ ा. ा.िल. (िन.र. . 
२२,४०,८९६/- [र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] 
पे ा १०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२१,१७,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील 
अ. .२४ अ वये, वॉड .१० मोशी पुण-ेआळंद  ते द नगर 
(काळ िभंत) र याचे डांबर करण करणेकामी मे. जत िसंग 
(िन.र. .७४,६८,८६९ /- [र. .चौ-याह र लाख अडुस  हजार आठशे 
एकोणस र] पे ा ११.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६९,६६,३२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 

वषय मांक- १४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३ अ वये, वॉड .१० मोशी व वध ठकाणचे र ते 
डांबर करण करणेकामी मे. जत िसंग (िन.र. .१,३०,७१,४३०/- [र. . 
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एक कोट  तीस लाख ए काह र हजार चारशे तीस] पे ा ११.१७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,२१,९१,९१९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यताू  
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १५) प स पोिलओ मो हमेक रता आव यक लागणारे ले स खरेद कामी 
येणा-या य  र. .१,३८,०००/- (र. .एक लाख अडोतीस हजार) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १६) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे डसबर २०१२ मिधल 
अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- १७) अिभलेख क ाचे कामकाज करणेसाठ  ी.एस.ड .वाडेकर 
ज हािधकार  यांचे सेवािनवृ  वीय सहा यक व ी.ए.ए.शेख, सेवा 
िनवृ  नायब तहिसलदार यांना ६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .१५,०००/- इत या एक त मानधनावर िनयु स मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२/१३ मधील 
अ. .२ अ वये, उ ान वभागासाठ  तैवान लॉन पुर वणेकामी 
मे.साई ए टर ायजेस (िन.र. .२४,९५,०००/- [र. .चोवीस लाख 
पं या नव हजार] पे ा ६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- १९) दरसंचार वभागाचे ू “वाहन इंधन” या लेखािशषाव न 
र. .१,५०,०००/- (र. .एक लाख प नास हजार) “ वासभ ा” या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- २०) मनपा या जनतासंपक वभागामाफत द.११/९/१२ रोजी सावजिनक 
गणेशो सव सन २०१२ चे शांतता बैठक चे आयोजन कर याकामी 
आचाय अ े रंगमंद र भा याने घे यात आले होत.े याकामी र. . 
६,४८४/- इतका खच झालेला अस याने, तसेच जागितक ये  
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नागर क दनािनिम  द.१/१०/१२ रोजी आयो जत केले या 
काय माकर ता ा.रामकृ ण मोरे े ागृह भा याने घे यात आले 
होते. याकामी र. .८,२१४/- इतका खच झालेला अस याने या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा ह म ये बफ यवसाय करणा-या यावसाियकांना पुणे 
मनपा क लखाना ते पंपर  माकट आ ण / कंवा खडक  ल कर 
क लखाना ते पंपर  माकट बफ (मो या जनावरांचे मांस) 
वाहतुक कर ता मनपाचे बं द त वाहन (एकूण मता ५ टन) सेवा 
उपल ध (र. .३/- ित कलो वजना माणे) क न दे यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- २२) मनपा या लोकशाह र अ णा भाऊ साठे सां कृितक भवन 
यमुनानगर येथे पधा प र ा क  व वाचनालय सु  कर यात आल े
आहे. सदर पधा प र ा क ाचा लाभ घेणेकामी इ छुक 
व ा यासाठ  चाळणी प र ा घेऊन सभासद व देणे आव यक आहे. 
सदर वेश येकामी र. .२००/- इतके चाळणी प र ा शु क 
सव घटकातील प र ाथ कर ता आकारणे िन त करणेस तसेच 
जमा होणारे शु क वतं  लेखािशषाम ये जमा हावे यासाठ  
वतं  चाळणी पर ा शु क हे लेशािशष न याने िनमाण करणे 

आव यक अस याने सदर लेखािशषाची न द सन २०१३-१४ पासूनचे 
अंदाजप कात समा व  कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २३) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१७.१२.१२ ते २३.१२.१२ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१६६/२०१२ द.२२.१.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २४) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.२४.१२.१२ ते ३०.१२.१२ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१६७/२०१२ द.२२.१.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २५) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.३१.१२.१२ ते ६.१.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
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मुलेप/१/का व/१६८/२०१२ द.२२.१.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २६) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.७.१.१३ ते १३.१.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१६९/२०१२ द.२२.१.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २७) यशवंतराव च हाण मृती णालयामाफत यावष  द.२१/४/१३ 
रोजी १ दवसीय याय वै क य कायशाळा वै क य यवसाय करत 
असताना येणा-या व वध कायदेशीर अडचणी संबंधी ना व यपुण 
मा हती/जागृती व अंमलबजावणी या वषयावर आयो जत करणेस 
तसेच या कायशाळेम ये अ यागत न दणी फ  र. .६००/- येक  
घेणेत येणार असून सदरची र कम मनपाचे फंडात वै क य 
िश ण फ  या लेखािशषावर जमा करणेस आ ण याय वै क य 

कायशाळा आयो जत करणसेाठ  येणा-या अप त र. .२,५०,०००/- 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २८) मनपाचे आरो य वभागासाठ  साफसफाई सा ह य खरेद कामी 
ई.िन.सु. .३०/२०१२-१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.रेखा इं ज. 
व स यांचे बाब .१, २, ४, ५, ६, ७, ८, १२, १३, १४, १५, १६, 
२०, २१, २२, २४, २५, २८, ३०, ३४, ३७, ३९, ४२, ४४, ४५, ४७ 
व ४८ या सा ह याचे दर एकूण र. .२०,४८,१९२/-, मे.कापसे 
एंटर ायजेस पंपर  यांचे बाब .३, ९, १०, ११, १७, १८, १९, २६, 
२७, ३१, ३२, ३३, ३८, ४३ व ४६ या सा ह यांचे दर एकूण र. . 
८,१९,१८०/- व मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  यांचे बाब .१९, 
२३, २९, ३५, ३६, ४० व ४१ या सा ह याचे दर एकूण र. . 
७७,११५/- वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- २९) मनपा या व वध वभागासाठ  आव यक ३०० नग टोनर .२७८ 
†ê लघु म िन वदाकार मे.फॅ सी कॉ युटस अँ ड पेर फेर स यांचे 
कडून दर र. .४,३२५/- तीनग माणे ३०० नग टोनर र. . 
१२,९७,५००/- म ये खरेद  करणेत आलेले करारना याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय मांक- ३०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .४७ अ वये, वॉड .६९ मधील झोपडप ट  े ाम ये 
थाप य वषयक कामाची द ती व इतर अनुषंिगक कामे करणे ु

कामी मे.देव कं शन (िन.र. .११,६७,८०५/- [र. .अकरा लाख 
सदस  हजार आठशे पाचु ] पे ा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .९,८१,०७३/- पयत काम क न घे यास 
तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटेर अल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .१४ अ वये, से.नं.२२ येथील मनपा इमारतीची 
रंगरंगोट  करणेकामी मे.एस.एम.कं शन (िन.र. .१३,०१,६९१/- 
[र. .तेरा लाख एक हजार सहाशे ए या नव] पे ा १६.३५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .१०,८८,८६५/- पयत 
काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या ित ह  मटेर अल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .४६ अ वये, लांडेवाड  झोपडप ट तील थाप य वषयक 
कामाची द ती करणेकामी मेु .अ व कार कं शन (िन.र. . 
१३,०४,४३२/- [र. .तेरा लाख चार हजार चारशे ब ीस] पे ा 
८.०५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
११,९९,४२५/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटेर अल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला 
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असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .३२ अ वये, महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील 
थाप य वषयक कामाची द ती करणेकामी मेु .एच.एम. 

कं शन (िन.र. .१३,०६,१२४/- [र. .तेरा लाख सहा हजार एकशे 
चोवीस] पे ा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर 
दराने र. .११,१०,३३६/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा 
अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटेर अल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .२४ अ वये, भाग .८ मधील झोपडप यामधील 
गटर, कॉ ट पे ह ंग द ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे ु
कामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .१२,९१,६१३/- [र. .बारा लाख 
ए या नव हजार सहाशे तेरा] पे ा १०.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .११,४९,६६५/- पयत काम क न 
घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटेर अल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ३५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .१२ अ वये, वॉड .७० मधील झोपडप ट  े ाम ये 
थाप य वषयक कामाची द ती व इतर अनुषंिगक कामे करणे ु

कामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. .११,६०,३४७/- [र. .अकरा 
लाख साठ हजार तीनशे स ेचाळ स] पे ा १८.११ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .९,५०,२०८/- पयत काम 
क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटेर अल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .१ अ वये, वॉड .१३ मधील थाप य वषयक कामाची 
द ती करणेकामी मेु .बरखा एं टर ायजेस (िन.र. .१३,०४,८०९/- 
[र. . तेरा लाख चार हजार आठशे नऊ] पे ा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .१०,५७,०२६/- पयत 
काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या ित ह  मटेर अल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .८ अ वये, वॉड .१२ मधील थाप य वषयक 
कामाची द ती करणेकामी मेु .बरखा एं टर ायजेस 
(िन.र. .१३,०५,८३४/- [र. .तेरा लाख पाच हजार आठशे चौतीस] 
पे ा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
१०,५७,८५६/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटेर अल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला 
असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .४९ अ वये, वॉड .११ मधील थाप य वषयक 
कामाची द ती करणेकामी मेु .साकळे असोिसए स (िन.र. . 
१३,००,५४३/- [र. .तेरा लाख पाचशे ेचाळ स] पे ा २०.४० % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .१०,३५,२३२/- 
पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटेर अल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, दघी-मोशी उप वभागातील अंतगत र यावर 
आव यकतेनुसार काश यव था करणेकामी मे.सिचन इले. 
(िन.र. .९,५२,१८६/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे शहाऐंशी] 
पे ा ४०.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०११-१२ मधील 
अ. .२ अ वये, वॉड .१० मोशी येथे संडास लॉक बांधणेकामी 
मे.सा ी इं जिनअस (िन.र. .९,००,०००/- [र. .नऊ लाख] पे ा 
४.९५ % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, भोसर  भाग .३४ व ३५ मधील अंतगत 
र यावर आव यकतेनुसार काश यव था करणेकामी मे.सिचन 
इले. (िन.र. .९,५२,१८६/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे 
शहाऐंशी] पे ा ३८.८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .४२ अ वये, वॉड .१० मोशी येथे गटर व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.ओम इंटर ायझेस (िन.र. .९,३३,२६९/- [र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे एकोणस र] पे ा २३.४० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४३) महारा  दषण िनयं ण मंडळाकडे सेु . .२२ िनगड , वेताळनगर, 
िमिलंदनगर, व ठलनगर, अजंठानगर या झोपडप ट  पुनवसन 
क पाकर ता consent to operate िमळणेसाठ  र. . 

४,०५,१०९/- यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय मांक- ४४) पंपर -िचंचवड मनपा गृह क पांम ये SVAGRIHA ीन ब ड ंग 
क रता खालील माणे िमयममधील व सामा य कराम ये सवलत 
दे याक रता (इतर सव सवलती यित र ) सदरचा ताव 
मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे. 

  

ा  गुणांकन टार रेट ंग िमयम 
सवलत 

सामा य करातील 
सवलत 

२५-३० * १०% ५% 

३१-३५ ** २०% ८% 
३६-४० *** ३०% १०% 
४१-४५ ***** ४०% १२% 
४५-५० ****** ५०% १५% 

 

वषय मांक- ४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ. .४८ अ वये, अ भागातील वेणीनगर, कृ णानगर, 
पा या या टा यांव न पाणीपुरवठा यव थापन करणेक रता मजुर 
पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .१८,५०,२२६/- [र. .अठरा 
लाख प नास हजार दोनशे स वीस] पे ा ३.५० % जा त) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४६) स या अ त वात असले या उ ोगधंदा परवाना फ चे दरप क प  
अ, यवसाय परवाना फ चे दरप क प  ब व साठा परवाना फ चे 
दरप क प  क म ये तावा सोबत सादर केलेले असून सन 
२०१२-१३ या आिथक वषाक रता तावा सोबत या प  ड म ये 

ता वत दरप का माणए उ ोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  
स या अ त वात असले या दरात २० % वाढ करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ४७) सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता अ, ब आ ण क नुसार 
प रिश  अ मधील जाह रात कराची व प रिश  ब मधील परवाना 
फ  / शु क याम ये ( वलंब सु क वगळता) तसेच प रिश  क 
मधील जागाभाडे दर नमुद केलेले असून सन २०१३-१४ या आिथक 
वषाक रता आकाशिच ह जाह रात कर, परवाना फ  / शु क व 
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जागा भाडे तावा सोबतचे प रिश  अ, ब आ ण क ता वत 
दरप का माणे वसुली करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४४ 
अ वये, ब भाग अंतगत रेल वहार टौक ते वा हेकरवाड  र ता 
चौक या पाईन र यावर ल ऊजाबचत कर याक रता LED फट ंग 
बस वणेकामी मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .३८,०९,०४४/- 
[र. . अडोतीस लाख नऊ हजार च वेचाळ स] पे ा ३६.३६ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ४९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .७३ 
अ वये, ब भागा अंतगत िचंचवड उप वभागातील मु य 
र यावर ल ऊजाबचत कर याक रता फट ंग बदलणेकामी 
मे.एम.बी.इले क अँ ड कंपणी (िन.र. .२९,९९,७२१/- [र. . 
एकोणतीस लाख न या नव हजार सातशे एकवीस] पे ा ३७.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच. णालयामधील उ चदाब वीज संच 
मांडणीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.सुमी इले क स (िन.र. . 
१८,८०,६५२/- [र. .अठरा लाख ऐंशी हजार सहाशे बाव न] पे ा 
३३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१६ 
अ वये, पा रजातबन १ व २ प रसरातील सो. हे. द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . 
९,९९,७१५/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे पंधरा] पे ा 
४१.३५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१२ 
अ वये, ीधरनगर प रसरातील सो. हे. द यांचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . 
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९,९९,७६१/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे एकस ] पे ा 
४२.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .४३ अ वये, दनकर अपाटमेट (ढेकणे णालय 
प रसरातील) सो. हे. द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल 
इले क इंटर ायझेस (िन.र. .९,९९,७६१/- [र. .नऊ लाख 
न या नव हजार सातशे एकस ] पे ा ३८.५१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .१० 
अ वये, ड भागातील वाकड वभागात शहर  गर ब व तीतील 

णालये व ुतीकरणाची देखभाल द ती व आव यक ु
नुतनीकरण करणेकामी मे.भा य ी ए टर ायझेस (िन.र. . 
८,५५,५७६/- [र. .आठ लाख पंचाव न हजार पाचशे शहा र] पे ा 
३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, ड भागातील थेरगांव वभागात शहर  गर ब व तीत र ता 
ं द करणात येणारे उ चदाब व लघुदाब पोल व तारा भूमीगत 
केबलचे फटर पलर हल वणेकामी म.ेसन शाईन इले क स 
(िन.र. .७,६१,९०४/- [र. .सात लाख एकस  हजार नऊशे चार] 
पे ा ३६.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५ 
अ वये, मनपा भवन उप वभागातील व ुत द यांची नाद त ु
केबल बदलणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. . 
१४,२८,४८९/- [र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार चारशे 
एकोणन वद] पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय मांक- ५७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१३ 
अ वये, भाग .१८ वकासनगर कवळे मधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल व द ती करणेकामी मेु .ओंकार इं जिनअ रंग 
(िन.र. .१४,२७,१२१/- [र. .चौदा लाख स ावीस हजार एकशे 
एकवीस] पे ा ४६.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .९ 
अ वये, ड भागातील सांगवी वभागात शहर  गर ब व तीतील 

णालये व ुतीकरणाची देखभाल द ती व आु व यक 
नुतनीकरण करणेकामी मे.भा य ी ए टर ायझेस (िन.र. . 
८,५७,१२४/- [र. .आठ लाख स ाव न हजार एकशे चो वस] पे ा 
३७.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .५३ अ वये, ब भाग अंतगत मनपा उप वभागातील वॉड . 
३४, ३५, ६९, ७१ अंतगत मु य र यावर ल ऊजाबचत कर या 
क रता LED FITTING बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१४,९९,३७५/- [र. .चौदा लाख 
न या नव हजार तीनशे पं याह र] पे ा १०.०३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३० 
अ वये, ब भागातील . .१८ वकासनगर मधील मु य 
र यावर ल नाद त फट ंग बदलणेकामी मेु .एन.के.इले कल 
व स (िन.र. .९,५१,४९०/- [र. .नऊ लाख ए काव न हजार 
चारशे न वद] पे ा ३३.९५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ६१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .६५ अ वये, ब भागातील . .१९ वा हेकरवाड  प रसरातील 
मु य र यांवर ल नाद त ु फट ंग बदलणेकामी मे. वेद 
इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५१,४९०/- [र. .नऊ लाख ए काव न 
हजार चारशे न वद] पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
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करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .५९ अ वये, भाग .२० िचंचवडेनगर मधील न याने तयार 
होणा-या र यावर दवाब ी यव था करणेकामी मे.अबन 
इले क व स (िन.र. .९,५२,०९१/- [र. .नऊ लाख बाव न 
हजार ए या नव] पे ा ४१.९३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१४ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच.येिथल श या क ाकर ता 
बसवावया या यु.पी.एस.कर ता पॅनेल बस वणेकामी मे.एनज टेक 
िस टम (िन.र. .९,०५,५७१/- [र. .नऊ लाख पाच हजार पाचशे 
ए काह र] पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ६४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .५५ अ वये, मुत  फडर तालेरानगर, राजमाता कॉलनी, 
काकडेनगर प रसरातील सो. हे. द यांचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .९,९९,७१५/- [र. .नऊ 
लाख न या नव हजार सातशे पंधरा] पे ा ४१.६५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .७१ 
अ वये, . .२० मिधल बजलीनगर ओम चौक ते बजलीनगर 
पा या या टाक पयत या र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.सनशाईन इले क स (िन.र. . 
१४,२७,९१९/- [र. .चौदा लाख स ावीस हजार नऊशे एकोणीस] 
पे ा ३६.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ६६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६१ 
अ वये, वॉड .३५ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी 
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क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.सनशाईन 
इले क स (िन.र. .१४,९९,९१२/- [र. .चौदा लाख न या नव 
हजार नऊशे बारा] पे ा ३३.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .५७ अ वये, सन १२-१३ म ये व भागाअंतगत मनपा भवन 
वभागातील र यांवर ल पोल व फट ंगची देखभाल द ती करणे ु
कामी मे.अबन इले क व स (िन.र. .१४,२८,५६३/- [र. .चौदा 
लाख अ ठावीस हजार पाचशे ेस ] पे ा ३७.२४ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .३३ अ वये, ब भाग िचंचवड वभागातील झोपडप ट  
प रसरातील पोल फट ंगची देखभाल द ती करणेकामी मेु .अबान 
इले क व स (िन.र. .१४,२७,१२१/- [र. .चौदा लाख स ावीस 
हजार एकशे एकवीस] पे ा ३७.८५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .८ 
अ वये, थाप य वभागाचे मागणीनुसार वॉड .३४ आर ण 
.९७ येिथल िनयो जत सा व ीबाई फुले सां कृितक भवन येिथल 

रो ह संच हल वणेकामी मे.िनशांत इले क स (िन.र. . 
१८,४५,३३६/- [र. .अठरा लाख पंचेचाळ स हजार तीनशे छ ीस] 
पे ा ३२,५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ७०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .३५ अ वये, भाग .२० िचंचवडेनगर मधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल द ती करणेकामी मेु .अबन इले क व स 
(िन.र. .१४,२७,१२१/- [र. .चौदा लाख स ावीस हजार एकशे 
एकवीस] पे ा ३६.७५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ७१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६९ 
अ वये, भाग .१८ वकासनगर कवळे मधील वकासनगर 
मु य र याचे ं द करणातील दवाब ीचे खांब हल वणेकामी 
मे.सनशाईन इले क स (िन.र. .१४,२७,९१९/- [र. .चौदा लाख 
स ावीस हजार नऊशे एकोणीस] पे ा ३६.६० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .९ 
अ वये, तानाजीनगर मा तीमंद र प रसरातील सो. हे. द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . 
९,९९,७१५/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे पंधरा] पे ा 
३८.७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ७३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, भाग .२१ मिधल चापेकर चौक ते एस.के.एफ.कंपनी 
पयत या मु य र याचे ं द करणातील दवाब ीचे खांब हल वणे 
कामी मे.अवधुत इल.ेलाईफ अँ ड स हसेस (िन.र. .१४,२७,९१९/- 
[र. .चौदा लाख स ावीस हजार नऊशे एकोणीस] पे ा ३७.८५ % 

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

 

वषय मांक- ७४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, सुदशननगर गोलांडेगाडन प रसरातील सो. हे. द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअर ंग (िन.र. . 
९,९९,७१५/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे पंधरा] पे ा 
३९.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, गावडेपाक करसंकलन कायालय प रसरातील 
सो. हे. द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल 
इं जिनअर ंग (िन.र. .९,९९,७१५/- [र. .नऊ लाख न या नव 
हजार सातशे पंधरा] पे ा ४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ७६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, ब भागांतगत मनपा उप वभागातील वॉड .२९, ३१, ३२, 
३३ अंतगत मु य र यावर ल उजाबचत कर याक रता LED 

FITTING बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.यश 
इले ोलाईन (िन.र. .१४,९९,३७५/- [र. .नऊ लाख न या नव 
हजार तीनशे पं याह र] पे ा १०.०३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .६७ अ वये, सैिनक वसाहत, बकाऊ फ सोसायट  प रसरातील 
सो. हे. द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. टार इले कल 
स हसेस (िन.र. .९,९९,२६१/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार 
दोनशे एकस ] पे ा ३९.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१९ 
अ वये, . .१९ वा हेकरवाड  मधील से. .२९ मिधल नवशांती 
िनकेतन सोसायट  प रसरातील र यावर ल गंजलेले खांब बदलून 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अवधुत इले कल 
लाई स अँ ड स हसेस (िन.र. .१४,२७,९१९/- [र. .चौदा लाख 
स ावीस हजार नऊशे एकोणीस] पे ा ३६.९५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .५२ अ वये, ब भागा अंतगत . .५२ ताथवडे मिधल 
र यावर ल पोल व फट ंगची वा षक देखभाल द ती करणेकामी ु
मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .९,५१,४०१/- [र. .नऊ लाख 
ए काव न हजार चारशे एक] पे ा ४४.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील 
अ. .२५ अ वये, . .२२ िचंचवडगांव मिधल दवाब ी यव थेची 
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देखभाल व द ती करणेकामी मेु .अबन इले क व स (िन.र. . 
१४,२७,०२१/- [र. .चौदा लाख स ावीस हजार एकवीस] पे ा 
३६.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ८१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१० 
अ वये, भाग .५२ ताथवडे पुनावळे मिधल न याने तयार 
होणा-या र यांवर दवाब ी यव था करणेकामी मे. वेद 
इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५१,९७१/- [र. .नऊ लाख ए काव न 
हजार नऊशे ए काह र] पे ा ४६.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६० 
अ वये, भाग .५२ सानेव ती, जीवननगर प रसरातील 
र यावर दवाब ी यव था करणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,५२,३३१/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे 
एकतीस] पे ा ४३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ८३) सन २०११-१२ पासून पुढ ल पाच वषाचे आयकर रटन दाखल 
करणे व याअनुषंगाने WCT/TDS/PROPOITIONAL TAX / 
SALES TAX / SERVICE TAX इ.बाबत कर स लागार 
िनयु कामी मे.सतीश नगरे अँ ड असोिसए स यांनी ितवष  
र. . १,९५,०००/- (र. .एक लाख पं या नव हजार) असे दर दले 
अस याने ५ वषा या एकूण र. .९,७५,०००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/१२-१३ 
मधील अ. .३ अ वये, ब भागातील ेनेज लाईन व चबसची 
वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल व द ती करणेकामी ु
मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .७५,८६,८०९/- [र. .पं याह र लाख 
शहाऐंशी हजार आठशे नऊ] पे ा ३९.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय मांक- ८५) मनपा या नवीन ह वाढ या भागशः मंजुर वकास योजनेतील 
अ)मा.महापािलका ठ. .८५ दनांक १/९/२०१२ ब)मा.महापािलका 
सभा ठ. .१५२ दनांक २६/११/२०१२ नुसार भाग मांक ७ 
मधील- तावात नमुद केलेले उवर त र यांचे व आर णांचे 

तावाने बाधीत खाजगी िमळकतींचे मंु. ां. व न.र.अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ मधील तरतुद स तसेच भुसंपादन कायदा १८९४ 
माणे संपादन करणेस व येणा-या खचास (भूसंपादन अिधकार  

कळवतील ती र कम) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ८६) मंुबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९ चे कलम २० (४) अ वये 
थायी सिमती या व मान सभासदापैक  दनांक १ माच, २०१३ 

रोजी दपार  िनवृ  होणाु -या आठ मा.सभासदांची नावे लॉट प दतीने 
िन त कर यासाठ  मा. भार  नगरसिचव यांचे दनांक 
१६/०१/२०१३ चे प  वचारासाठ . 

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/१११/२०१३ 

दनांक-  २४/०१/२०१३ 
 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


