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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/८३८/२०१५ 
दनांक - २३/१२/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २९/१२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक २९/१२/२०१५ 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 – २०२ 

 
दनांक - २९/१२/२०१५               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २९/१२/२०१५ 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 .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२२/२०१५-१६ अ वये, . .५४ 

वशालनगर येथील जगताप डेअर  समथ कॉलनी प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी िन.र. .१७,५०,६८५/- 
(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे पं याऐंशी) पे ा ३४.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९५,०२६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१६/२०१५-१६ अ वये, . .४८ 

तापक रनगर, ीनगर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स 
प दतीने दु ती करणेकामी (सन २०१५-१६) मे.लोनावळा क शन कंपनी, 
िन.र. .१४,००,४६७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदुस ) पे ा ३४.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५५,९६६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२८/२०१५-१६ अ वये, भाग 

मांक ५४ पंपळेिनलख येथील मशानभूमीकडे जाणारा र ता व न वन २४.०० 
मी.ड .पी. र यास जोडणा-या र याची सुधारणा क न हॉटिम स प दतीने 
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डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी, िन.र. .१७,५०,६६०/- 
(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे साठ) पे ा ३४.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९५,००९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१४/२०१५-१६ अ वये, भाग 

मांक ४४ अशोक िथएटर येथील सुषमा सोसायट  र व सोसायट  ाने र  नगर  
िशवद नगर व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.लोनावळा क शन कंपनी, िन.र. .२३,३४,२००/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,९३,३३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

मांक ४७ काळेवाड  येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स 
प दतीने दु ती करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी, िन.र. . 
१२,५९,९४५/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणसाठ हजार नऊशे पंचेचाळ स) पे ा 
३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,६०,०४५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/११/२०१५-१६ अ वये, . .४५ 

पंपर  वाघेरे येथील नवमहारा  शाळा व गावठाण प रसरातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेलोनावळा क शन कंपनी, 
िन.र. .१९,६०,७००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे) पे ा 
३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,३८,३८४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२८/२०१५-१६ अ वये, भोसर  

गावठाण . .३५ येथे दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे. ह.ए.झ बाडे, 
िन.र. .१५,३९,७८९/-(अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार सातशे 
एकोणन वद) पे ा ३०.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,२३,४९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/३०/२०१५-१६ अ वये, . .५६ 

वैदुव ती येथील जवळकरनगर, सुदशननगर, कािशदपाक, मनपा शाळा, 
भातनगर, नेताजीनगर इ याद  प रसरातील र यांवर ल जु या टॉम वॉटर 

लाईनवर ल लोखंड  जा या बदलून हेवी आर.सी.सी. चबस क हरची कामे 
करणेकामी मे. ओमकार क शन िन.र. .१५,२०,९९९/-(अ र  र. .पंधरा लाख 
वीस हजार नऊशे न या णव) पे ा ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,३६,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५०/२०१५-१६ अ वये, . .४५ 

पंपर  वाघेरे येथील वैभवनगर व माळ  आळ  व इतर प रसरात पे हंग लॉक 
बस वणे व फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.ओमकार क शन िन.र. . 
१५,४०,६१६/-(अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे सोळा) पे ा ४२.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,३८,२३५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
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बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६५/२०१५-१६ अ वये, भोसर  

. .३५ म ये गावठाण व धावडेव ती येथे नवीन पे हर लॉ स बस वणेकामी 
मे. ह.ए.झ बाडे िन.र. .१५,४०,७८९/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार 
सहाशे एकोणन वद) पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,०५,२८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१९/२०१५-१६ अ वये, . .६ 

मोशी येथील पुणे नािशक महामागालगत या पुव व प मेकड ल नागर  व या 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .२६,६०,७०६/- (अ र  

र. .स वीस लाख साठ हजार सातशे सहा) पे ा ४८.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,५२,७४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२३/२०१५-१६ अ वये, . .३४  

ग हाणे व ती येथे डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .३५,०१,३९४/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे चौ-या णव) 
पे ा ३२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,९९,९९५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२/२०१५-१६ अ वये, . .५४ 

पंपळे िनलख, वशालनगर येथील फुटपाथ, पाथवे, पे हंग लॉक दु ती व 
देखभाल करणेकामी (सन २०१५-१६) मे.ए.आर.नायडू िन.र. .११,२०,२२०/- (अ र  
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र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे वीस) पे ा ३४.५०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .७,७०,४३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स 
अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४) ी.काकडे सुहास एकनाथ, यव थापक म यवत  औषध भांडार यांचे अ पल 

अजावर वचार करणे. (मा. थायी सिमती ठराव .१३६९१ द. १७/११/२०१५ 
अ वये)  

 
वषय .१५) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-

१६ मधील अ. .३९ अ वये, भोसर  येथील पी.एम.ट . व पी.सी.एम.ट . चौकात 
व छतागृह बांधणेकामी मे.अशफाक स ार शेख (िन.र. .९,४२,५७६/- (अ र  

र. .नऊ लाख बेचाळ स हजार पाचशे शहा र) पे ा -६.०० % कमी) या ठेकेदारा 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-

१६ मधील अ. .६ अ वये, . .३० च पाणी वसाहत येथील लांडगे व ती 
पर सरात पे ह ंग लॉक म ये सुधारणा करणेकामी मे.एस.ड . अजवाणी 
(िन.र. .९,३३,४४१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे ए केचाळ स) 
पे ा -२२.५० % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .५० 

अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ व २ अंतगत 
पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे. लो यक 
इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन.र. .४१,९०,०२३/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
न वद हजार तेवीस) पे ा ३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .४२,२७,९४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/३२/ 
२०१५-१६ अ वये, वॉ. .३७ मधील यानचंद हॉक  टेड यम मधील थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S. G R MANGODEKAR (िन.र. .२२,३३,२५६/- 
(अ र  र. . बावीस लाख तेहतीस हजार दोनशे छप न) पे ा २९.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४३,७८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/३४/ 

२०१५-१६ अ वये, डा को कंपनी या शेजार ल नाला बांधणे व पुढे रे वे 
ळाखालील अ थ वात असले या ना यास जोडणेकामी M/S. R. G. 

MANGALWEDHEKAR (िन.र. .१३,०६,६०५/- (अ र  र. .तेरा लाख सहा हजार 
सहाशे पाच) पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,६०,४९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/२४/ 

२०१५-१६ अ वये, . .२९ मधील प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. B 

D YADAY (िन.र. . १६,८०,०००/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार) पे ा 
३४.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,५०,६५७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२१/ 

२०१५-१६ अ वये, . .४१ इ याद  ठकाणी अनािधकृत बांधकामावर हायराईज 
मिशनर ने कारवाई करणेकामी मे.संक प क शन (िन.र. .२३,३४,१३१/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे एकतीस) पे ा ४.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२२,४०,५३२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/३२/२०१५-१६ अ वये, . .२३ 

मधील ता यात आले या आर णां या िसमािभंती करणेकामी मे.सुयोगराज 
क शन (िन.र. .१४,००,५४०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चाळ स) पे ा -
२२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,४८४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/१५/२०१५-१६ अ वये, . .४२ 

भाटनगर येथील मु लम दफनभुमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.बी.ड . यादव (िन.र. .१४,००,५६५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पास ) 
पे ा -३३.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,७३,९७४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .११ 

अ वये, . .२३ व २४ म ये दा गाडन, गणेशबाग व इतर उ ानांम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम क शन संतोष टगळे 

िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स) 
पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४७,१७६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 



 9

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१८ 
अ वये, . .१७ भ  श  उ ान येथे उ ानांतील थाप य वषयक नवीन कामे 
करणेकामी ( ीराम, संत ाने र, संत तुकाराम रोपवाट का माऊली सावरकर इ.) 
मे.शुभम क शन संतोष टगळे िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख  
दोनशे ऐंशी) पे ा २५.२५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,४९,६३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२६) डा वभागांतगत व वध कारचे यायाम शाळेकर ता आरसे खरेद  करणेकामी 

िस द केले या  कोटेशन नोट स .२०/२०१५-१६ या कोटेशननुसार लघु म 

िन वदाकार मे. ओम एंटर ायजेस यांचे आरसे खरेद चे दर र. .१,८१,५८४/- हे 

अंदाजप क य दरांपे ा ७.६२%  ने कमी अस याने वकृत क न सदर 

पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी सं वदेची 
मा हतीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२७) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .३/१५/२०१५-

१६ मधील अ. .४ अ वये, भोसर  उप वभागांतगत . .३० व ३२ मधील सारथी 
वषयक व नाग रकां या मागणी माणे टलाईटची सन २०१५-१६ म ये देखभाल 
दु ती करणे व अनुषंगीक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.िसट लाईट पॉवर 
िस ट म टे नॉलॉजीस (िन.र. .५,५६,२९५/- (अ र  र. .पाच लाख च प न 
हजार दोनशे पं या णव) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड मनपाचे क े य कायालया या काय े ातील अनिधकृत बांधकाम 
हट वणेकामी य , सं था यांना पाठवायचे नोट सांची सं या मो या माणावर 
अस याने जावक क ा माफत नोट सा पाठ वणेस मा यता घे यात आली होती. 
या कामी क े य कायालयात र. .४,००,०००/- अ ीम घे  यात आले होते. सदर 

र कम भारतीय डाक वभाग यांचेकड ल बुक नं ८२७८१ पावती . ८८ द. 
२८/०६/२०११ अ वये र. .२,००,०००/- व बुक नं ८२७९७ पावती . १५ द. 
१५/०९/२०११ अ वये र. .२,००,०००/- असे एकुण र. .४,००,०००/- पो ट 
खा यात अदा करणेत आली आहे.  क  भाग कायालयाकड ल अनिधकृत बांधकामे 
हट वणेकामी आर.पी.ए.ड . व लोकल पीड पो ट, मेल, बीझनेस सटरने नोट सा 
पाठ वणेकामी एकुण र. .३,८३,०१९/- (अ र  र. .तीन लाख याऐंशी हजार 
एकोणीस) खच झालेला आहे. उवर त िश लक . १६९८१/- (सोळा हजार नऊशे 
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ऐ याऐंशी  फ ) मनपा कोषागरात सामा य पावती .B/३६५ द.२४/११/२०१५ 
अ वये भरणा केलेला आहे. मनपा कडुन घेतलेले अ ीम र. .४,००,०००/- चे 
समायोजन करणेस व झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/१/२०१४-१५ अ वये, कै.पांडुरंग 
काळभोर सभागृहाम ये म हला िश ण क  बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .९,२४,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे चौस ) पे ा -२१.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,५८,२१९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 
अ. .३४ अ वये, भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर 
प रसरातील थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. ी 
कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस  हजार तीनशे 
पंधरा फ ) पे ा ३५.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .५,९८,३४८/- 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 .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/१५/१५-१६ 
अ वये, अ े य कायालयाचे इमारतीम ये उ ाहक (िल ट) बस वणे ( थाप य 
वषयक कामे करणे) कामी M/S. G.K. Construction (िन.र. .२१,००,८४०/- 
(अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा ३०.४० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१३/२०१४-१५ अ वये, . .१५ 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.े ी क शन शैल  
िशवाजी फाळके (िन.र. .१५,१९,६०७/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार 
सहाशे सात) पे ा ३६.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .१०,१२,४००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२९/२०१४-१५ अ वये, . .१६ 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.े ी कं शन शैल  
िशवाजी फाळके (िन.र. .१५,१९,६०७/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार 
सहाशे सात) पे ा ३६.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,१२,४००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५५/२०१५-१६ अ वये, . .१५ 
म ये गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक दु तीची 
कामे करणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .१४,४९,५७६/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास हजार पाचशे शहा र) पे ा ३६.८६ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६१,०२५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५४/२०१४-१५ अ वये, . .१६ 
म ये गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .१४,४९,५७६/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास हजार पाचशे शहा र) पे ा ३६.८६ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६१,०२५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३६) मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, (24883) . .३ िचखली येथे ठक ठकाणी करकोळ दु ती डांबर  र ते 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३६२/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बास ) पे ा २२.९८ % कमी) या 
ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .३७) मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२६/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, (26153) . .५ कुदळवाड  ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३७०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा २४.६८ % कमी) या 
ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .३८) मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२५/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, (26261) . .२८ मासुळकर कॉलनी ठक ठकाणी डांबर  र ते व 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुण े(िन.र. . 
९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा २४.१९ % 
कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३९) मनपा या मा यिमक िश ण वभागाकड ल प का व उ रप का छपाई 

कामाची न वन िन वदा या चालू अस यामुळे िन वदा यी पुण हो यास एक 
म हना कालवधी लागणार अस याने, व व ालयातील पर ा माहे ऑ ट बर या 
शेवट या आठव याम ये अस याने मा. अित र  आयु  यांनी 2014 – 2015 या 
पुरवठा आदेशातील बाबीस माहे ऑ ट बर 2015 अखेर मुदतवाढ दे यात आलेली 
आहे. यानुसार मे. वशाल एंटर ायजेस रहाटणी, यांना झालेला र.  2,56,865/- या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२ 

अ वये, अ भागा अंतगत . .१ पीनगर तळवडे प रसरातील आव यक 
ठकाणी र यावर दवाब ीची सोय करणकेामी मे.अबान इले. व स 
(िन.र. .१५,५३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेप न हजार सहाशे एकवीस) पे ा 
४९.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२५ 

अ वये, फ े य कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग . .३ मोरेव ती 
िचखली प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण 
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करणेकामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .१,९६,६२६/- (अ र  र. . एक लाख 
शहा नव हजार सहाशे स वीस) पे ा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१ 

अ वये, अ भागा अंतगत . .५ जाधववाड , कुदळवाड  प रसरातील आव यक 
ठकाणी र यावर दवाब ीची सोय करणे (न वन फ े य कायालय सन १५-
१६) कामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .१५,३३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख तेहतीस हजार सहाशे एकवीस) पे ा ४९.४४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२३ 

अ वये, अ भागा अंतगत . .३ मोरे व ती िचखली प रसरातील आव यक 
ठकाणी र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.अबान इले क व स 
(िन.र. .१५,५३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेप न हजार सहाशे एकवीस) पे ा 
४९.४४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१५ 

अ वये, अ भागा अंतगत . .२ वेणीनगर प रसरातील आव यक ठकाणी 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.अबान इले. व स (िन.र. .१५,३३,६२१/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख तेहतीस हजार सहाशे एकवीस) पे ा ४९.५९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .४५) पंपर  िचंचवड महानरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत या १८ शाळा 
कायरत आहेत, या शाळांमधील व ा याचे गुणव ा वाढ व शा र रक वकासा या 

ने महापािलके या डा बोिधनीमाफत व वध डा पधाचे आयोजन केले 
जाते. परंतु महापािलके या इतर मा यिमक व ालयांम ये अशा कार या डा 
पधा घेणे बाबत मा.  िश णािधकार  यांनी दनांक १६/११/२०१५ रोजी या 

सभेम ये सम  सूचना दले या असून या अनुषंगाने खाली नमूद कर यात 
आलेनुसार  संबंिधत शाळांनी यांचे मा यिमक व ालयाचे नांवासमोर नमूद 
केलेनुसार डा पधा मु या यापकांनी यांचे तरावर आयो जत क न पार 
पाडावया या आहेत. जेणेक न व ा या या शार र क, बौ द क व मानिसक इ. 
कलागुणांना वाव िमळेल व व ा या या सवािगण वकासाला चालना िमळेल. 

 

 



 14
 

अ. . मा यिमक व ालयाचे नांव 
आयो जत करावया या 
पधचे नांव 

अपे त खच 

१ पंपळेगुरव मा यिमक व ालय व ृ व पधा १०,०००/- 
२ लांडेवाड  मा यिमक व ालय िनबंध पधा १०,०००/- 
३ वाकड मा यिमक व ालय गायन पधा १०,०००/- 
४ नेह नगर मा यिमक व ालय ह ता र पधा १२,०००/- 
५ पीनगर मा यिमक व ालय िच कला पधा १५,०००/- 
६ खराळवाड  मा यिमक व ालय मंजुषा पधा १०,०००/- 
७ केशवनगर मा यिमक व ालय नाटय पधा ३०,०००/- 
८ िमकनगर मा यिमक व ालय रांगोळ  पधा १५,०००/- 
९ थेरगाव मा यिमक व ालय नृ य पधा ३५,०००/- 

 माणप  व ॉफ  खच            ३५,०००/- 

             एकूण १,८२,०००/- 
 

सदर या पधासाठ  होणारा र. . १,८२,०००/- इतका अपे त खच व या 
खचा यित र  पधत सहभागी असणारे व ाथ  व िश क यांचा वास खच 
तसेच पधत सहभागी होणा-या व ा यासाठ  सा ह य भाडे उदा. ेपर  इ. साठ  
१८ मा यिमक व ालयांना येक  र. .१०,०००/- माणे एकूण र कम . 
१,८०,०००/- मु या यापकां या नावे अगाऊ र कम अदा करणे आव यक अस याने 
असे वर ल माणे एकूण र कम . ३,६२,०००/- खचास  अथवा येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४६) मनपा या थाप य वाहतूक मु य कायालयाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/२८/ 
१३/१३-१४ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा ह तील ब भागात . .१८ म ये 
वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन ( िन.र. . 
८,३८,६६५/- (अ र  र. .आठ लाख अडतीस हजार सहाशे पास ) पे ा ३६.५८% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,५८,४७५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१५-१६ मधील काम .१ 
अ वये, नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.आर.के. मधानी अँड कंपनी (िन.र. .१५,३१,८८,२००/- (अ र  
र. .पंधरा कोट  एकतीस लाख अ याऐंशी हजार दोनशे) पे ा ३५.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४३,९०,०९९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४८) मनपा या थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२२/५९/२०१५-१६ अ वये, 

. . ३ िचखली येथील पाट लनगर म ये कॉ ं ट पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,४७८/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार चारशे अ याह र) पे ा ४७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,२३,५३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६९/२०१५-१६ अ वये, . .१ 

तळवडे, पीनगर प रसरातील र याचे कडेने पदपथ करणेकामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .२२,४०,५२०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार पाचशे 
वीस) पे ा ४७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२३,५५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५०/२०१५-१६ अ वये, . .३ 

िचखली येथील देहू आळंद  र ता ते इं थ गाडन मेन र यावर टॉम वॉटर 
लाईन टाकणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे स या णव) पे ा ४७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,६५६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४८/२०१५-१६ अ वये, . .३ 

िचखली येथील सोनवणे व ती ड .पी. र यालगत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार सहाशे स या णव) पे ा ४७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,२३,६५६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४०/२०१५-१६ अ वये, . .३ 

िचखली मधील मोरेव ती मधील भावे र  सोसायट  व अंगणवाड  रोड येथे टॉम 
वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे स या णव) पे ा ४७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,६५६/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचबेरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वभागांचे संगणक करण कर यात आले 
आहे. यामुळे स थतीत असले या स हरची मता  कमी पडत आहे  यासाठ  
ई-ग हन स वभागाकडून 10 न वन जा त मतेचे स हर खरेद  करणेत आलेले 
आहेत. खरेद  करणेत आले या एकुण 10 स हर पैक  दोन स हरची मता 
वाढ वणे आव यक आहे ( एका स हरमध ेसाधारणपणे एकच णाली काय मपणे 
काय करणेची मता असते) स थतीत खरेद  केलेले 10 स हर म ये येक  
एका स हरवर एक णाली यव थीत पुण मतेने काम क न शकते (एकुण 40 

संगणक णाली) यासाठ  खरेद  केले या स हर मधील दोन स हरची मता 
वाढ वणे हा पयाय चांग या प दतीने उपयोगात आणता येऊ शकतो. Server 

Virtualization Licenseखरेद  साठ  एकुण र .१,९८,७०२/- सव खचासह त एवढा 
खच येणार होता. सदरचा खच िन वदा िस द क न करणे ऐवजी कोटेशन नोट स 
िस द केली होती याम ये एकुण तीन कोटेशन ा  झालेली आहेत. याम ये 
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मे. गंुजन ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म ा  आहेत. यांच ेदर र. . १,९८,१२७/- 
असे ा  झालेले आहेत. ा  दराने खचास व करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                    
                                                        नगरसिचव 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/८३८/२०१५ 
दनांक - २३/१२/२०१५ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


