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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२१४/२०१५ 

दनांक-  १३/०२/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-  २१/०२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २१/०२/२०१५ 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- १५६ 

दनांक- २१/०२/२०१५              वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शिनवार, 
दनांक २१/०२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक ३/०२/२०१५ व ६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५३)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १०/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५४)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म े & म े असोिसए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा र) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ मिधल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा 
०.५०% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने अंदाजप क य 
र. .७०,०१,२७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-
१५ अ. .१ अ वये, . .७ च होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या 
ता यात आलेले र ते खड करण व बीबीएम ने वकसीत करणेकामी ms c l 

engineers (िन.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार आठशे 
अठरा) पे ा -५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
२४,३९,८५४/- 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 अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ अ. .४ अ वये, 
पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे. वशाल   िस हल कॉ टर 
(िन वदा र कम .१,०६,१२,८००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख बारा हजार 
आठशे फ ) पे ा ४.८४  % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,००,९९,१४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ अ. .६ अ वये, फ 
े ीय कायालयाचे े ातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.सुरज कॉ टर (िन वदा र कम . 
१,०५,३९,९००/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे फ ) 
पे ा ४.८४  % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १,००,२९,७६९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे क भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.अं कता इं जिनअस 
(िन वदा र कम .१,०५,५१,२७६/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एकाव न 
हजार दोनशे शहा र फ ) पे ा १.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . १,०४,४५,७६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ मधील अ. .५ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे ड भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.अं कता इं जिनअस 
(िन वदा र कम .१,०६,१४,६००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख चौदा हजार 
सहाशे फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,०५,०८,४५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट  िश ण क ा कर ता संगणक सा ह य खरेद  कामी 
ऑनलाईन ई-िन वदा .२३/०१/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार मे. झूम 
कॉ युटस, पुणे-०४ यांना आव यक संगणक संच सा ह य खरेद कामी एकुण    
र. .३९,४२,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख बेचाळ स हजार फ ) पे ा -
०.२०%  कमी) दर वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, 
णवाल पाक इ. ठकाणचे डांबर करण करणेकामी H.C. Kataria (िन.र. . 

३५,०१,४०१/- (अ र  र. .पं तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा -२२.७५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४०,०७४/- 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 अ टस 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/४०/२०१३-१४ मधील 

भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी 
पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१३,९८,७४३/- (अ र  

र. .तेरा लाख अ ठया णव हजार सातशे ेचाळ स फ ) पे ा ३३.९९०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,४७६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणस र 
हजार चारशे शहा र फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व   अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-
१५ मधील अ. .८ अ वये, . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  
कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे अंतगत र ते खड करण व बीबीएम 
करणेकामी m/s c l engineers  (िन.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
एकोणस र हजार साठ) पे ा –५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२४,३९,९८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३६/२०१४-
२०१५ मधील अ. .१ अ वये, औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभुमी 
पयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता वकिसत करणे ( भाग .५४ वशालनगर मधुन 
जाणारा) कामी M/S H C KATARIA (िन.र. .६,९५,८१,२०९/- (अ र  र. . सहा 
कोट  पं या नव लाख ए याऐंशी हजार दोनशे नऊ) २७.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,३२,६०,९३६/- 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 
या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपाचे डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने अथँलेट स व नेमबाजी 
कर ता डा वभागास डा सा ह य खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना .  
५/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म 
िन वदाकार मे.भारती एंटर ायजेस यांचे २१ बाबींचे दर र. .१०,३२,०४७/-, मे.सुमीत 
पोटस अँ ड फटनेस यांचे ३७ बाबींसाठ  दर र. .१२,९२,८५४/- व मे. वशाल 

एंटर ायजेस यांचे ४ बाबींसाठ  दर र. .१९,४१७/- चे  असे एकूण र. .२३,४४,३१८/- 
हे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४)  सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने 
जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद 
केले माणे दरिन त ता वत करणेत आली अस याने यास मा यतेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ 

मधील अ. .४७ अ वये, भाग मांक १५ द वाड  आकुड  येथील लोकमा य 
हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन पयत ड .पी.र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S 

V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. (िन.र. .९,३३,५१४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५०,७८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-
१५ अ. .२३ अ वये, . .५८ नवी सांगवी येथील फेमस चौक, साई चौक, कृ णा 
चौक, काटे पुरम चौक, िमलेिनअम चौकांचे सुशोिभकरण करणे व वाहतुक सुधारणा 
वषयक आव यक ती थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S SAIPRABHA 

CONSTRUCTION (िन.र. .३५,००,३६४/- (अ र  र. .प तीस लाख तीनशे चौस ) 
पे ा -३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२३,५२,२४५/- 
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 अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२३ 
अ वये, से टर .१० टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी 
मे.बजरंगबली क शन (िन.र. .२१,००,७३८/- (अ र  र. . एकवीस लाख सातशे 
अडोतीस फ ) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१५,८८,३७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, अ भाग अंतगत दुषीत पाणी त ार िनवारणाकर ता पाणी गळती थांब वणे 
कर ता व पाईप लाईन टाकणेक रता खोदलेले े चस बी.बी.एम.प दतीने व पे हंग 
लॉक ने दु ती करणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .२४,९९,८०४/- (अ र  
र. . चोवीस लाख न या नव हजार आठशे चार फ ) पे ा ३९.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,०१,१२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
. .४५ मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर 

दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.ऐस पाझम एंटर ायझेस 
(िन.र. .९,३३,४४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे पंचेचाळ स) पे ा 
३६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 



 7

वषय मांक-२०) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
. .५४ मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर 

दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.द वजय इले क स (िन.र. . 
८,६५,३०६/- (अ र  र. .आठ लाख पास  हजार तीनशे सहा) पे ा ३८.९९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .४४ मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर 

दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.वमलाई इले क काप रेशन 
(िन.र. .९,३३,४४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे पंचेचाळ स) पे ा 
३१.८७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, 
. .५६ मधील दवाब ी यव थेची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी 

मे. द वजय इले क स (िन.र. . ८,६५,३०६/- (अ र  र. .आठ लाख पास  
हजार तीनशे सहा) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२३) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
. .५५ मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर 

दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.वमलाई इले क काप रेशन 
(िन.र. . ८,६५,३०६/- (अ र  र. .आठ लाख पास  हजार तीनशे सहा) पे ा 
३८.८७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२४) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
. .४६ मधील दवाब ी यव थेची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.एसीई 
पाझम एंटर ायझेस (िन.र. .९,३३,४४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 

चारशे पंचेचाळ स) पे ा ३६.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/९-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  
त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.के.पी. 
क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  
फ ) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४६,३०९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२२-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, मुता या 
इ. करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.के पी क शन (िन.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३९.९९ % कमी) 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४६,३०९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४४ मधील सी- लॉक व प रसरात थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.ओंकार क शन (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र.  सात लाख 
दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ४६.०१ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३,७८,०८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७२-२०१४-१५ 
अ वये भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील प रसरातील पाथवेची 
द ु तीची कामे करणेकामी मे.देवराज डे हलपर (िन.र. .९,०३,१८३/- (अ र  र.  
नऊ लाख तीन हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४२.११ % कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,५२,४७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४५-२०१४-१५ 
अ वये भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील साई व छतागृह करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .८,५९,३६९/- (अ र  
र. . आठ लाख एकोणसाठ हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा ४२.६१ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,९३,१९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४०-२०१४-१५ 
अ वये भाग .४७ काळेवाड  अंतगत कॉलनी प रसरात मधील खोद यात आलेले 
र यांचे चर ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .९,१०,०६९/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
एकोणस र फ ) पे ा ४४.८३ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,०२,०८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६४-२०१४-१५ 
अ वये भाग .५७ पंपळेगुरव मधील आरो य वभागासाठ  व सारथीतील 
त ार साठ  थाप य थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड  ड  क शन 
(िन.र. . ७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ४४.२० % 
कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,९०,७५६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१-२०१४-१५ 
अ वये भाग .४६ येथील पवनानगर व इतर  थाप य वषयक करकोळ दु ती 
व देखभालीची कामे करणेकामी मे.आर एम एंटर ायझेस (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ४५.९९ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,९१,६८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/५०-२०१४-१५ 
अ वये भाग .४६ येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स 
अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. ी कॉ टर 
(िन.र. . ९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 
४६.४५ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,८७,५००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३४) मा. डा सिमती सभा द.४/२/२०१५ रोजी ठराव .७२ नुसार, डा वभागाकड ल 
ई िन वदा नोट स .१/७/२०१३-१४ यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, 
प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  
ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना 

यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल 
व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा 
र. .९७,०२०/- माणे १२ म ह यांक रता र. .११,६४,२४०/- (अ र  र. .अकरा लाख 
चौस  हजार दोनशे चाळ स फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३२/२०१४-

१५ अ वये, भाग मांक ९ म ये शाहूनगर आ ण एचड एफ कॉलनी प रसरात 
र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. (िन.र. .२२,४०,८९४/- (अ र  

र. .बाबीस लाख चाळ स हजार आठशे चौ या नव) पे ा -१९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

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

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१७/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक ४ कृ णानगर येथील मोकळ  जागा .३ म ये 
सां कृितक भवन बांधणेकामी M/S M J CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८४०/- 
(अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -२७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१०,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/६१/२०१३-१४ 
अ वये, भाग मांक १५ साई दशनगर प रसरात पा याचा िनचरा होणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईप टाकणे जुने लॉक काढून न वन बस वणेकामी मे. ी 
कं शन (िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) 
पे ा –३३.९८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने र. .१२,१३,४३७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-३८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३० 
अ वये, क भाग कासारवाड  उप वभागात व ुत पंप व अनिधकृत नळ 
तोड यासाठ  मजूरासह वाहन पुरवणेकामी मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत (िन वदा र कम .९,४६,७१७/- (अ र  र. . नऊ लाख शेहचाळ स 
हजार सातशे सतरा फ ) पे ा ११.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,७७,७४८/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६३ 
अ वये, भाग  .४० व ४१ येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व दु तीची काम े
करणकेामी मे.बरखा एंटर ायझेस (िन वदा र कम .१३,९१,२७७/- (अ र  र. . 
तेरा लाख ए या नव हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा ३२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९३,३७१/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, वॉड .६२, ६३ याभागात पाणीपुरवठा देखभाल व दु ती करणकेामी 
मे.बरखा एंटर ायझेस (िन वदा र कम .१२,६०,४४८/- (अ र  र. . बारा लाख 
साठ हजार चारशे आ ठेचाळ स फ ) पे ा ३२.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,९८,६३६/- 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 आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३८ 
अ वये, भाग . ३८ नेह नगर येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व दु तीची 
कामे करणकेामी मे.बरखा एंटर ायझेस (िन वदा र कम .११,२०,३१६/- (अ र  
र. .  अकरा लाख वीस हजार तीनशे सोळा फ ) पे ा ३१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,००,०२३/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४६ वजयनगर, येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे.के.कमलेश (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३६.४५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,८७,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ अ वये, अ. .१३ 
अ वये, ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील रंगमंचावर ल दवाब ीचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.िनशांत इले कल (िन.र. .९,६४,७४३/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चौस  हजार सातशे ेचाळ स फ ) पे ा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४४) महानगरपािलकेचे र ते क प वकसीत करणेसाठ  BPMC Act १९४९ चे कलम ६६ 
अ वये, पी.सी.एम.सी. इ ा चर कंपनी ह  कंपनी Act १९५६ नुसार थापन 
करणेस मा.महापािलका सभा द.१९/०९/२००८ ठराव .४५२ नुसार मा यता 
िमळालेली आहे. यानुसार द.१५/०३/२०१० अ वये सदर पी.सी.एम.सी. 
इ ा चर कंपनी िल. ा सं थेची न दणी झालेली आहे. तथा प न दणी 
झा यापासून आज अखेर सदर कंपनीचे लेखा प र ण झालेले नाह . तर  सदर 
न दणीकृत सं थेचे आँड ट करणे, इनकम टँ स संबंधीत बाबी, कंपनी या कायदे 
वषयक तरतुद  इ. बाबींसाठ  त  सी.ए. ची नेमणूक करणे आव यक आहे. यापक  
मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांचे कोटेशन सवात कमी दराचे होते. तथा प उपरो  
तीनह  कोटेशनधारकांनी सादर केलेले दर ित वष / ती य  / ित दन/ ित 
ड जीसी / ित माणप  असे नमूद केलेले होते. यामुळे य  होणारा खच नमूद 
करता येत न हता.  यामुळे उपरो  कोटेशन धारकांकडून पु हा तपशीलवार दरप के 
माग व यात आली होती यानुसार ा  दर र. .दोन लाख पे ा जा त येत आहे व 
यामुळे सदर खचाची मयादा र. .२ लाख पे ा जा त होत अस याने कोटेशन 

नोट स दारे वषयां कत खच करता येणार नाह  याच माणे उपरो  तपशीलवार 
सादर कोटेशन नुसार खच जा त होत आहे. मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांनी सादर 
केलेले दरानुसार एकूण खच र. . ४८३२५०/- अिधक सेवाकर अिधक य  भरावी 
लागणार  शासक य फ  व वलंबापोट  भरावा लागणारा दंड इतका खच नमूद केलेला 
आहे. तथा प सदर दर जा त अस याने सदर ा  खचाचे कोटेशनम ये कती 
र कम कमी करणार अशी मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांना लेखीप  देवून वचारणा 
केली असता यांनी र. .३,९६,०००/- अिधक सेवाकर अिधक य  भरावी 
लागणार  शासक य फ  व वलंबा पोट  भरावा लागणारा दंड इतका दर कमी क न 
दलेला आहे. िन वदा िस द क न दर माग व यात बराच कालावधी लागायाची 
श यता आहे. व यापुव च सदर कंपनीचे लेखाप र णास वलंब झा याने दंडाची 
र कम आणखी जा त होवू नये या तव मनपा अिधिनयम १९४९ चे करण 
५(२)(२) नुसार िन वदा न मागा वता करारनामा न करता वषयां कत काम 



 13 

मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांचे कडून क न घेणेकामी व यासाठ  होणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२१/२०१४-
१५ अ वये, भाग .५ कुदळवाड  जाधववाड  मधील ता यात आलेले ड .पी.र ते 
वकिसत करणेकामी M/s S.K. YEWALE & CO. (िन.र. .१,२६,०४,८१७/- (अ र  
र. . एक कोट  स वीस लाख चार हजार आठशे सतरा फ ) पे ा १७.१० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०९,७१,८६३/- 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-४६) मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  आव यक िमळकत कर भरणेबाबतची नोट स छपाई 
सा ह य खरेद बाबत कोटेशन नो. .३१/२०१४-१५ अ वये, बंद पाक टात दरप क 
माग वणेत आले होते. यानुसार कोटेशन नो. .३१/२०१४-१५ एकुण ०४ कोटेशन 
नोट स दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक मे.जय 
गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे िमळकत कर भरणेबाबतची नोट स छपाईकामी एकुण 
र. .१,७४,०००/- चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत 
आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ अ. .१३ अ वये, अ 
े य कायालयातील आकुड  एमआयड सी उप वभाग भाग .८ व ानगर 

प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.ए प इले कल (िन.र. .१३,३४,२५६/- (अ र  र. .तेरा लाख चौतीस हजार 
दोनशे छ प न फ ) पे ा १५.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ अ. .१७ अ वये, अ 
े य कायालय व ुत वभागाअंतगत प रसरातील णालये व दवाखाने येथील 
व ुत वषयक कामे करणे (१४-१५) कामी मे. ेया इले क स (िन.र. . 
६,७६,२७२/- (अ र  र. .सहा लाख शहा र हजार दोनशे बहा र फ ) पे ा 
२३.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .४१ 
अ वये भाग .६२ मधील झोपडप ट तील इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.आर.एस.जोगदंड (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे न वद) पे ा २५.०७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने 
र. .६,९९,५३९ पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५०) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन २०१४-१५ कर ता व वध कारचे कुलस, फॅन आ ण 
पेअर  सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .१५/५/२०१४/१५ अ वये, ऑनलाईन 

िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.पायोिनयर बाब 
.१ ते ६ या सा ह याचे दर र. .२८,९२,६९०/- चे दर अंदाजप क य दरापे ा ३.३५ 

% ने कमी अस याने वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५१) मे.ए सल इले क स ा.िल. एम.आय.ड .सी. भोसर  पुणे. यांनी पंपर  पुलाखालील 
क लखा याक रता ETP संय  बकर  ईद िनिम  ता पुर या व पात सु  करणे या 
ठकाणी हल वणे या कामासाठ  करणेत आले या र कम पये १,२४,९७०/- (अ र  
र. .एक लाख चोवीस हजार नऊशे स र फ ) खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/७२/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक २८ येथे डांबर  र ते आक मत र ते दु तीची 
कामे तातड ने करणेकामी M/S Autocal systems bagade (िन.र. .१४,००,५६१/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकस ) पे ा -२१.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,५८,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/३/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक ४ मधील िशवतेजनगर मधील पावसाळ  पा याचा 
िनचरा होणेसाठ  आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION 

(िन.र. . २२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) 
पे ा -४९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,००,०००/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/५/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक २ वेणीनगर म ये शरदनगर झोपडप ट चे खु या 
गटर चे पाणी मु य र याने (तळवडे रोड) बंद टॉम वॉटस लाईन तळवडे रोड या 
मु य लाईनला जोडणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION 

(िन.र. .२२,४०,८८१/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे ए याऐंशी) 
पे ा -४५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९४,१०९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/७/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक ४ कृ णानगर म ये पावसाळ  पा याचा िनचरा 
होणेकर ता आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION 

(िन.र. . २२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) 
पे ा -४९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,००,०००/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/१४/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक ४ मधील भाजी माकटची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . 
बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा -४९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१२,००,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग मांक ४ कृ णानगर, िशवतेजनगर येथील आर त 
जागेवर सां कृितक भवन बांधणेकामी M/S BARKHA ENTERPRISES 

(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -३०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४४,११७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 
भाग मांक १ तळवडे प रसरातील अ जं यतारा वकास इ याद  ठकाणी 

प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. . 
२२,४०,४०४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे चार) पे ा २५.५० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,५२,५५६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/४/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग .१ म ये डांबर  र यांचे व अक मत व तातड ची 
दु तीची कामे करणेकामी M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,००,१६२/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे बास ) पे ा -२१.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६१,४३४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/७/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग .४ म ये डांबर  र यांची अक मत व तातड ची 
दु तीची करणेकामी M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा -२१.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६१,७६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/६२/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग .११ म ये डांबर  र यांचे अक मत व तातड ची 
दु तीची कामे करणेकामी M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION 
(िन.र. .१३,९७,१८८/- (अ र  र. .तेरा लाख स या णव हजार एकशे अ याऐंशी) 
पे ा -२१.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५८,९६७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/७१/ 
२०१४-१५ अ वये, भाग .३ म ये डांबर  र यांचे अक मत व तातड ची 
दु तीची कामे करणेकामी M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,००,४४९/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे एकोणप णास) पे ा -२३.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,२६३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-६३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४० 
अ वये, अ भागातील पा या या टाक चे शा ीय प दतीने साफसफाई करणेकामी 
मे.साझ टॅक लन स हसेस ा.िल. (िन वदा र कम .१४,००,०२५/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पंचवीस फ ) पे ा १४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,६४,२२२/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे जानेवार  २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१२.१.२०१५ ते द.१८.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२३/२०१५ द.१२.२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१९.१.२०१५ ते द.२५.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२४/२०१५ द.१२.२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२६.१.२०१५ ते द.१.२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२५/२०१५ द.१२.२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.१६/२/२०१५ ते १९/२/२०१५ या 
कालावधीत िशवजयंती िनिम  शहरा या व वध ठकाणी या यानमाला व 
सां कृितक काय माचे आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर कालावधीत आयो जत 
कर यात आले या या यान मािलकेतील मा यवरांना मानधन, चहापान, भोजन, 
होड ग, बॅनर, रांगोळ , िनवेदक मानधन इ. काय मा या अनुषंगाने इतर करकोळ 
खच रोखीने करावा लागणार अस याने यासाठ  अंदाजे र. .४,७६,०००/- (अ र  
र. . चार लाख शहाह र हजार फ ) चा खच अपे त आहे. तर  थेट प दतीने 
येणा-या य  खचास काय र  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६९) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध क याणकार   योजनांपैक  
म हलांना वयंरोजगारासाठ  मोफत िशवणयं  वाटप योजनेचे अज, सन २००९-१० व 
सन २०१०-११ म ये, नागर  सु वधा क /समुह संघटकांकडे  अज द याची जुनी 
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पोहोच पावती असणा-या अजदारांसाठ , फेर अज भ न घे याकर ता अजा या एकूण 
८,००० ती मे. स झेरॉ स, पंपर -१७. यांचेकडून तातड ची बाब हणून 
ी.संभाजी ऐवले समाज वकास अिधकार  (ना वयो) यांनी बाहे न झेरॉ स काढून 

घेतले या आहेत. सदर ८,००० झेरॉ सचे बल .१४७/२०१४-२०१५ दनांक 
१९/०७/२०१४ अ वये, एकूण र. .१२,०००/- (अ र  र. .बारा हजार फ ) थेट 
प दतीने खच करणेत आलेले आहेत. यापैक  मा.सहा. आयु  (ना वयो) यांनी 
दनांक २२/१२/२०१४ चे मा य तावानुसार आव यक असले या २,२०० झेरॉ यचे 
बल र. .३,३००/- (अ र  र. .तीन हजार तीनशे) अदा करणेस मा यता दलेली 
आहे. यानुसार थेट खच करणेत आले या र. .३,३००/- या खचास काय र तसेच 
सदरचा खच म हला व बालक याण योजनेतील उपलेखािशषक इतर योजना/काय म 
या लेखािशषावर ल तरतूद र. .५,००,०००/- मधून खच करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२१/२०१४-
१५ अ वये, वॉड .६३ मधील र याचे डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA 

(िन.र. .१७,९६,९२३/- (अ र  र. .सतरा लाख शहा णव हजार नऊशे तेवीस) पे ा   
-३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,३०,१६६/- 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-७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/६/४२/२०१४-
१५ अ वये, सन २०१४-१५ साठ  . .३९ संततुकारामनगर प रसरातील मु य व 
अंतगत र याचे चेस, चर व ख डे हॉटिम स प दतीने डांबर करण क न 
बुज वणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .२२,३३,९५०/- (अ र  र. .बावीस लाख 
तेहतीस हजार नऊशे प नास) पे ा -३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. . २२,७५,२७८/- 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-७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/५०/२०१४-
१५ अ वये, . .६२ फुगेवाड  कंुदननगर मा णकमंगल सोसायट  इ. प रसरातील 
अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S V M MATERE 

INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. (िन.र. .१४,९६,९५५/- (अ र  
र. .चौदा लाख शहा णव हजार नऊशे पंचाव न) पे ा -३.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,२३,०७७/- 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 
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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-७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/५२/२०१४-
१५ अ वये, . .६४ बोपखेल येथील वकास आराख यातील र याने बािधत 
होणा या मशानभुमी ित ालय थलांतर त करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/S BARKHA ENTERPRISES (िन.र. .१३,९७,०६२/- (अ र  
र. .तेरा लाख स या णव हजार बास ) पे ा -१५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. . १२,४६,८७८/- 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-७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२८/२०१४-
१५ अ वये, . .६४ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे, कॉ ट पे ह ंग व 
गटस करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S BARKHA ENTERPRISES 

(िन.र. .१३,९८,६३१/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या णव हजार सहाशे एकतीस) 
पे ा -२६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,८६,७३६/- 
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-७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/२५/२७/ 
२०१४-१५ अ वये, . .३९ संततुकारामनगर प रसराम ये ठक ठकाणी फुटपाथ, 
पाथवे व गटस इ. थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/S DRISHTI 

CONSTRUCTION (िन.र. .९,०८,५४५/- (अ र  र. .नऊ लाख आठ हजार पाचशे 
पंचेचाळ स) पे ा -४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
५,७२,३८३/- 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-७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२९/ 
२०१४-१५ अ वये, वॉड .६३ टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/S D D 

CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९३,३७४/- (अ र  र. .चौदा लाख या णव हजार 
तीनशे चौ याह र) पे ा -५०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. . ७,८४,०२१/- 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 
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वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/९/२०१४-
१५ अ वये, एच.ए. कॉनर, म हं ा रॉयल सोसा., कमयोग सोसा., र या या दो ह  
बाजुने पे ह ंग लॉक व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S VYANKATESHWARA 

CONSTRUCTION (िन.र. .१०,७७,०१६/- (अ र  र. .दहा लाख स याह र हजार 
सोळा) पे ा -४०.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,७२,८६६/- 
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-७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/५/२०१४-
१५ अ वये, संतोषी माता मंद र चौक ते गंगानगर अ नशामक क  पे ह ंग लॉक व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION 

(िन.र. .१०,७९,१३२/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणऐंशी हजार एकशे ब ीस) पे ा   
-४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,७४,१८८/- 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-७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/३१/२०१४-
१५ अ वये, वॉड .६३ सी.एम.ई. कडेचा र ता डांबर करण करणेकामी M/S H C 

KATARIA (िन.र. .२२,४६,८१७/- (अ र  र. .बावीस लाख शेहेचाळ स हजार आठशे 
सतरा) पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२२,८८,३८३/- 
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-८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/३६/२०१४-
१५ अ वये, . .५८ नवी सांगवी िशवाजी पाक व इतर भागातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .२२,४७,२६३/- 
(अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स हजार दोनशे ेस ) पे ा -३.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२२,८८,८३७/- 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-८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/८/२०/२०१४-
१५ अ वये, . .६० पवारनगर येथे अंतगत ग ली बोळात रबर मो डेड कॉ ट 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -३२.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .१४,८३,०१४/- 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-८२) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/४४/२०१४-१५ अ वये, अ े य 
कायालय अंतगत िचंचवड टेशन उप वभागात आव यक ठकाणी दवाब ीची 
यव था करणेकामी मे.सिचन इले कल (िन.र. .६,१०,५२१/- (अ र  र. .सहा 
लाख दहा हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा २९.५५% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .४,५१,६१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८३) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/१७/२०१४-१५ अ वये, अ े य 
कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभाग मधील दवाब ी यव थे मधील 
खांबाची रंगरंगोट  (पट ंग) करणेकामी मे.सिचन इले कल (िन.र. .६,९४,५८५/- 
(अ र  र. .सहा लाख चौ-या णव हजार पाचशे पं याऐंशी फ ) पे ा ३३.७८% 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,८२,९५२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

      
   नगरसिचव 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२१४/२०१५ 

दनांक - १३/०२/२०१५ 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


