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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१९१३/२०१५ 
दनांक - ११/१२/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १५/१२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

 

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

दनांक १५/१२/२०१५ 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 ास,ू 

   
     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 – २०० 
 

दनांक - १५/१२/२०१५                   वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १५/१२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

दनांक ८/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९९)सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 
वषय .१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .६ 

अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ट  मधील लॉक .२ शेजार  
मोक या जागेत पोलीस चौक जवळ नवीन २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी 
क शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- अ र  र. .ब ीस लाख 
सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा १२.८६%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .२८,४६,७५६/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अंतगत उपल ध िनधीतुन घनकचरा  यव थापनाचे 

व वध क प राब वणेत येत आहेत. याम ये घरोघरचा कचरा गोळा करणेकामी Tata 

Ace वाहने उपल ध करणेत आली आहेत. नाग रकांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा 
साठ वणेची सवय लागून अशा कारे वेगवेगळा केले या कच-यावर या क न 
यापासून मु यिनिमती व कमीत कमी कचरा डेपोपयत वाहुन नेला जावा व यासाठ  
होणा-या खचात बचत हावी हा उ ेश आहे. याबाबत नाग रकांम ये मो या माणावर 
जनजागरण होणे आव यक आहे. यासाठ  म.न.पा. चे ६४ भागांम ये कचरा 
अलगीकरणाबाबत जनजागरण मो हम राब वणे व ६ भागांम ये ायोिगक त वावर 
“शु य कचरा भाग” क प राब वणेकामी आरो य वभागामाफत दनांक १२/८/२०१४ 
रोजी जा हर िनवेदन िस  क न या े ात काम करणा-या सं थांकडून ताव 
(Expression Of Interest) माग वणेत आले होते. यानुसार (१) संत गाडगेबाबा 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था व (२) मे. जनवाणी या दोन सं थांचे ताव ा  

झाले आहेत. सदर तावांची तपासणी क न मे. जनवाणी (मराठा चबर ऑफ कॉमस, 
इंड ज अँड अँ ीक चर यांचेशी सल न सं था) यांनी सादर केलेला ताव, यांचा 
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पुणे म.न.पा. येथे स या चालू असले या कामाचा अनुभव व यांची याकामी येणा-या 
खचापैक  २५% र कमCSR (Corporate Social Responsibility) चे मा यमातुन 
उभारणेची तयार  या बाबी वचारात घेवून स या योिगक त वावर म.न.पा. चे ६ 
े ीय कायालय काय े ातील येक  एक या माणे ६ भागांम ये “शु य कचरा 
भाग” क प राब वणे वचारािधन आहे. यानुसार यांनी याकामी सादर केले या 
तावानुसार १ वष कालावधीसाठ  सदर क प राब वणेकामी मनु यबळ, चार व 

सार सा ह य यासाठ  र. . ५६,३२,६००/- इतका खच अपे त अस याचे कळ वले 
असून यापैक  २५% हणजेच र. . १४,०८,१५०/- र कम CSR (Corporate Social 

Responsibility) चे मा यमातुन उभारणेची तयार  दश वली आहे. उवर त र. . 
४२,२४,४५०/- महापािलकेस खच करावी लागणार आहे. यानुसार याकामी मे. 
जनवाणी यांची नेमणूक करणे, यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. . ४२,२४,४५०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे. (मा. थायी 

सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/११/२०१५-१६ अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .७ च-होली येथे न याने वकिसत होणा-या 
भागासाठ  मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. ी गणेश क शन 
(िन.र. .३७,४९,९१६/- अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे सोळा फ ) 
पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२९,३३,३७२/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .५) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस 

देणेकामी िस द केले या ई-िन वदा .८/२०१५-१६ मधील ा  मह म िन वदाधारक 
मे. वािलट  केटरस यांना यांचे मह म मािसक दर र. . १,८८,८८८/- या दराने पाच 
वष कालावधीसाठ  वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस देणेकामी 
मा यता, तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या 

णांना मोफत आहार पुर वणेकामी ित दन ित ण र. .९०/- या दरानुसार येणा-या 
य  खचास मा यता तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी 

जीवनदायी आरो य योजना या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/९/२०१५-१६ अ वये, 

मु य शासक य इमारती म ये आव यकतेनुसार फिनचरची कामे करणेकामी M/S. 

Harishkumar Ramdas Gaikwad (िन.र. .४६,६८,४०६/- अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
अडुस  हजार चारशे सहा) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३६,७६,३७०/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .७) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/३०/२०१५-१६ अ वये, च होली 

मैलाशु द करण क ांतगत . .७ च होली येथे बुड व ती, माळ  पेठा इ. भागात 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. BAHIRAT BHOTHERS िन वदा र कम 
.३७,४९,७७९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे एकोणऐंशी 

फ ) पे ा ३८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,४१,१०६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट 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 
करण.े 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/५२/२०१५-१६ अ वये, . .२२ 

िचंचवडगाव मोरया गोसावी गणपती मंद र प रसरात मंडप यव था करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .१४,००,५७१/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
ए काह र) पे ा ३०.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१०,२२,०६७/- 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. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०५/२०१५-१६ अ वये, . .५१ म ये 

ता यात येणारे मु य र ते तसेच अंतगत र ते खड मु माचे करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .१३,९९,७६२/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे 
बास ) पे ा ४०.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,७४,३५४/- 
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 
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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. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१९/२०१५-१६ अ वये, . .५० म ये 

ता यात येणारे मु य र ते तसेच अंतगत र ते खड मु माचे करणेकामी मे. ी कृ ण 
क शन िन.र. .२४,२०,००३/- (अ र  र. .चो वस लाख वीस हजार तीन) पे ा 
४०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . १५,२४,६०२/- 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 
करण.े 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 14 / 2015 - 2016 मधील अ. .11  

अ वये वाय.सी.एम.एच. येथील APFC Panel ची देखभाल दु ती करणेकामी मे. गती 
इले कल ए ड एंटर ायजेस िन.र. . 291264/- [ अ र  र. .दोन लाख ए या नव 
हजार दोनशे चौस ] पे ा 18.00% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .3/2015-16 मधील अ.  18 अ वये, 

. ,५३ मधील वाकड मशानभूिम मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.शमा 
इले क स िन.र. . 5,50,299/- (अ र  र. . पाच लाख प नास हजार दोनशे 
न या नव) पे ा 43.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 14 / 2015 - 2016 मधील अ. .12  

अ वये वायसीएमएच णालयामधील िगझर बदलणेकामी मे. गती इले क स ए ड 
एंटर ायजेस िन.र. .1,92,941/- [ अ र  र. .एक लाख या नव हजार नऊशे 
एकेचाळ स] पे ा 15.00% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३४/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 

मधील मशानभुमीतील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. फु ल रामचं  जाधव 
िन.र. .२२,४०,८०४/- (अ र  र. .बा वस लाख चाळ स हजार आठशे चार) पे ा 
४६.७६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . १२,५२,६५४/- 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 
करण.े 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१७/२०१५-१६ अ वये, . .५ म ये 

माजी सरपंच यांचे कुदळवाड  िसिल टा ब ड ंग ते पोिलस चौक   दर यान या 
र या या उजवी कड ल भागातील र ते वेटिम स, जी.एस.बी. बीबीएम प दतीने 
वकिसत करणेकामी मे.चैताली स लायस िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा ४३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,२३,६७६/- 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. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६३/२०१५-१६ अ वये, . .५ 

कुदळवाड  औ ोिगक भागातील र ते वकिसत करणेकामी मे.चैताली स लायस 
िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४६.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,९३,९७०/- 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 
करण.े 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३०/२०१५-१६ अ वये, . .५ म ये 

माजी सरपंच यांचे कुदळवाड  िसिल टा ब ड ंग ते पोिलस चौक   दर यान या 
र या या डावी कड ल भागातील र ते वेटिम स, जी.एस.बी. बीबीएम प दतीने 
वकिसत करणेकामी मे.चैताली स लायस िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा ४४.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,०८,९७०/- 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. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .१८) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४३/२०१५-१६ अ वये 
. .२० िचंचवडेनगर मधील ग ली बोळात काँ ट पे ह ंग करणेकामी 

मे.पी.जे.मोटवाणी िन वदा र. .९,३३,५४७/- अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा ३७.४५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१९) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५५/२०१५-१६ अ वये 

सन २०१५-२०१६ भाग .२० म ये पावसाळ  पा याचा िनचरा करणा-या वा ह यांची 
दु ती करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन वदा र. .९,३३,०६९/- अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार एकोणस र फ ) पे ा ३८.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२०) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/९/२०१५-१६ अ वये 

िचंचवड उप वभागा अंतगत कायालये, णालये इ. ठकाणची व ुतीकरणांची वा षक 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. व प इले क स ऐ ड इं ज. िन वदा र. 
.५,९९,८९०/- अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार आठशे न वद फ ) पे ा 

२७.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२१) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ अ वये 

वाकड थेरगाव उप वभागातील हायमा ट द यांची वा षक देखभाल व दु ती वषयक 
कामे करणेकामी मे.पी.एम.के.इले क स िन वदा र. .६,००,०००/- अ र  र. .सहा 
लाख फ ) पे ा ४०.३०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .२२) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२१/२०१५-१६ अ वये 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील वातानुकुलन यं णेची वा षक चालन देखभाल करणेकामी 

मे.आनंद रे जरेशन िन वदा र. .५,९९,८४४/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव 
हजार आठशे च वेचाळ स फ ) पे ा ३०.०६% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२३) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ अ वये 

सन २०१५-१६ मधील भाग .२० म ये पाथवे करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन वदा र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे तेहतीस फ ) पे ा ३७.३८% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२१/२०१५-१६ अ वये, भाग . २ 

वेणीनगर अंतगत हे ेव ती मधील जय िशवशंकर नं. २ िस द वनायक, ीराम 
िसंहगड संतकृपा हौ.सोसा. व उव रत सोसायटयांम ये कॉ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी M/s. SOHAM ENTERPRISES िन.र. .४१,९९,४८८/- (अ र  र. . 
एकेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा ४२.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,५७,४८८/- 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.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१०/२०१५-१६ अ वये, भाग . २ 

वेणीनगर मधील गणेशनगर कॉनर व धनगरबुवा मं दर १२.०० मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणे व टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/s. BARKHA ENT 
िन.र. .४१,९२,५१९/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख या नव हजार पाचशे एकोणीस 
फ ) पे ा ४६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२३,३३,५७७/- 
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 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/६/२०१५-१६ अ वये, भाग मांक ६ 

मोशी येथील र ते, फुटपाथ, गटर इ.ची करकोळ दु तीची कामे करणे.  मधील 
फुटपाथ/चबस रोड ड हायडर इ. ची दु ती करणेकामी  मे.एस.बी.सवई 
िन.र. .३१,५१,१६०/-  (अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार एकशे साठ फ ) 
पे ा ४७.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,५३,२९०/- 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.  

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/८/ ७/२०१३-

२०१४ अ वये, भाग .५८ नवी सांगवी येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे. व ो डेवलपस िन.र. .२०,९८,१०१/- (अ र  र. . वीस लाख अ ठया नव हजार 
एकशे एक फ ) पे ा २९.९९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,४२,१२६/- 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 दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १५/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४३/२०१५-१६ अ वये, . .२८ म ये 

अंतगत सोसायट  ते झीरो बोईज चौक पयतचा नाला दु त करणे व आव यक 
ठकाणी सी.ड . वकस करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३६.३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,३६,७६५/- 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 .२९) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV/३/२०१५ १६ मधील Preparation of 

Environmental Status Report (ESR) as per MPCB Guideline for Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation for coming 5 year या कामासाठ  मे.मं ाज ीन 
रसोसस िल. यांचेकडुन र. .४६,०६,०००/-  (सुधा रत दरपृ थ:करणा ारे) या दराने क न 
घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय .३०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/१४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(26100) . .३ िचखली येथील मोरेव ती म ये वॉड तर य कामे करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन िन.र. .६,४४,२५१/- (अ र  र. .सहा लाख च वेचाळ स हजार 
दोनशे ए काव न) पे ा ४७.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(26099) . .३ िचखली मनपा या शाळेची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.सांडभोर कं शन िन.र. .४,२०,०९६/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार शहा नव) 
पे ा ४७.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/१८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(26231) . .३ िचखली येथील मु य र यांना पडणारे ॉसकट चेस हे खड मु म व 
बीबीएस प दतीने बुज वणेकामी मे.सांडभोर क शन िन.र. .५,०४,१९७/- (अ र  
र. .पाच लाख चार हजार एकशे स या नव) पे ा ४७.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(24169) . .३ िचखली ता हाणेव ती मोरेव ती तातड चे व आव यतेनुसार करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन िन.र. .९,२४,३२२/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बावीस) पे ा ४५.६६% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/७/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(23912) . .९ म ये मनपा इमारतीची दु ती करणेकामी मे.भा य ी क शन 
िन.र. .९,२४,३६७/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे सदुस ) पे ा 
३७.५०% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(23900) . .९ म ये मुतार  दु तीची कामे करणेकामी मे.भा य ी क शन 
िन.र. .९,२४,३६८/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे अडूस ) पे ा 
३७.५०% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३९/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(24135) . .४ म ये मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.भा य ी कं शन 
िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा २७.६०% 
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कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(25321) . .९ संभाजीनगर मधील संडास लॉक दु तीची कामे करणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.भा य ी कं शन िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे एकोणस र) पे ा ३७.५०% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) मनपाचे यशवंतराव च हाण णालया कर ता तीन बाबी िलनन सा ह य खरेद कामी 

कोटेशन नोट स .२७/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म कोटेशनधारक मे. टार फॅ ी स 
यांचेकडून तावात नमुद तीन बाबी िलनन सा ह य एकूण १,९२,३१५/- म ये 
खरेद कामी ा  लघु म दर वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३९) संगणक यं णा Software Technology Parks of India (STPI), लॉट नं.३ आयट  पाक 

परसोड , ह .आर.सी.ई. टेिलफोन ए सचज जवळ, नागपूर- ४०० ०२२ येथून (५ नग 
IBM Make Server, ५ नग Hard Disk, १ नग LCD Monitor) इ. संगणक यं णा 
थमाकोल, बबल, काग शीट, टेप, लॅ ट क लॅिमनेशन, काटून बॉ स इ. वाप न पॅक ंग 
क न याची म.न.पा. मु य कायालय, मा हती व तं ान वभाग येथे सुर त वाहतूक 
क न पोहोच करणे इ. कामकाजासाठ  र. .34,200/- (अ र  र. . चौितस हजार दोनशे 
फ ) इत या खचास मा यता तसेच मे.सं दप पॅकर अँ ड मु हर, िचंचवड, पुणे १९ यांचे 
माफत सदरचे कामकाज करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक वदयालयातील वदया यासाठ  व वध 

उप म व योजना राब वणेत येत असतात. बहुतांश वदयाथ  हे आिथक या मागास 
घटकातील असलेने या वदया याना मनपा या वितने मोफत िमक पु तकांचे वाटप 
सन २०१५ - २०१६ या शै णक वषात करणेत आलेले आहे. यानुसार मनपा या 
मा यिमक वभागासाठ  अ यासावर आधार त व पु तक वाचणासाठ  व पुवतयार  क न 
घेणेसाठ  ह  पु तके खरेद  करणे आव यक वाटते. यानुसार मनपा या ८ वी ते १० वी 
पयत िशक वणा-या येक िश कांना मराठ , इ ंजी, याकरण, ग णत इ. वषय 
िशक व यासाठ  ह  पु तके उपयु  ठरणार असुन व ा याना सु दा या पु तकांचा 
फायदा होणार आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महापािलके या १८ मा यिमक शाळेतील 
सन २०१५ –१६ या शै णक वषातील जुलै २०१५ व ाथ  सं या तुकड  नुसार इ. ८ वी 
म ये ५९ , इ.९ वी म ये ५४ व १० वी म ये ४५ तुक या अशा एकुण १५८ तुकडया 
आहेत. येक तुकड स दोन संच ावयाचे झा यास (१५८ X २) ३१६ र. . ५७४/- 
(१५ % सवलती या दरा) माणे खरेद  के यास र. . १,८१,३८४/- इतका खच येणार 
आहे. मे.नमदा काशन यांनी पाच पु तकांचा एक संचाची र. . ६७५/- इतक  कंमत 
असुन १५ % सवलती या दराने हणजेच र. . ५७४/- या दराने सदरचे पु तक 
उपल ध क न देणार आहेत. इ. ८ वी ते १० वी पयत िशक वणा-या येक िश कांना 
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मराठ  ,इ ंजी याकरण, पधा प र ा ,बु द म ा चाचणी तसेच ग णतातील सव मुळ 
िनयम उदाहरणासह सोडवुन द यामुळे ह  पु तके अ यंत उपयु  अस याने तसेच इ. 
१० वी पयत अ यास करणा-या येक मुलास पधा प र ा, जसे पुव मा यिमक व 
मा यिमक िश यव , रा ीय ाशोध प र ा,  महारा  ा शोध प र ा, नँशनल मे रट 
कम काँलरिशप प र ा या सार या प र ासाठ  ह  पु तके उपल ध ठरणार अस याचे 
कळ वले आहे. सदरची पु तके खरेद  करणेकामी िन वदा न माग वता करारनामा न 
करता मे. नमदा काशन यांचेकडुन सदरची पु तके थेट प दतीने खरेद  करणेस मा. 
अित. आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. मा यिमक िश ण वभागा या सन 
२०१५ –१६ चे अंदाजप कात मोफत िमक पु तके या लेखािशषावर र. . २०,०००,००/- 
इतक  तरतुद करणेत आली असुन र. .९,२२,१५३/- इतक  तरतुद िश लक आहे. 
सदरचा खच िमक पु तके या लेखािशषाखाली खच  टाकणेस व सदर या खचास कंवा 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागा या अिधन त असले या 

१८ मा यिमक शाळांक रता परमवीर च  वजेते पु तक खरेद  करणेकामी मा.अित र  
आयु  यांनी दनांक–२७/१०/१५ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार पु तक, 

पो टस येक शाळेसांठ  वाटप करणेकामी ी. गे अिनल तळवलकर यांना कामाचा 
आदेश जा. .मा य/िश/३/का व/ ९०४/१५ दनांक – ०३/११/१५ अ वये देणेत आलेला 
आहे सदरचे पु तक येक शाळेस दहा पु तके खरेद  के यास पु तक थांलयात 
कायम व पी सं ह  राहुन पुढ ल येणा-या येक व ाथास ेरणादायी ठरेल तसेच 

येक शाळेस एक पो टर ( वजयफलक) खरेद  करणेत आलेले  आहे. १८शाळास 
येक  १० पु तके र. .२५/- माणे व एक वजय फलक र. .१५०/- माणे १८ 

मा यिमक शाळेसाठ  सदरची पु तके व वजय फलक शाळावर वाटप करणेत आले 
असुन याबाबत पोहोच घेणेत आली आहे. यानुसार मे.एक वरा प लसीट  पुणे यांनी 
बल सादर केले असुन र. .७२००/-ची मागणी केलेली आहे. सदरची र कम यांना 
अदा करावयाची असलेने सदर खचास मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता घेणे 
आव यक आहे. मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन 2014-15 चे अदांजप कात 
व वध उप म या लेखािशषावर तरतूद करणेत आलेली असुन सदर रकमेस काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वये, 

टे को र यावर ल थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक पयतचा र ता वकास 
आराख यानुसार वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे (इं) ा.िल. 
िन.र. .१५,६६,११,८१९/- (अ र  र. .पंधरा कोट  सहास  लाख अकरा हजार आठशे 
एकोणीस) पे ा ३६.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५०,७८,७००/- 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. 
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वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .२ अ वये, 

बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकिसत करणे (भाग-३) (बोपखेल फाटा ते दघी 
द नगर) (सा. .०.००० ते २.९६० क.मी.) म ये (अ) सा. .१.७४० ते २.९६०) कामी 
मे.मिनषा क शन कंपनी िन.र. .२५,४५,४६,१८९/- (अ र  र. .पंचवीस कोट  
पंचेचाळ स लाख शेहेचाळ स हजार एकशे एकोणन वद) पे ा ३२.५२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०३,५६,१५७/- 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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .३ अ वये, 

बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकिसत करणे (भाग-४) ताजणेमळा ते चो वसाफाटा) 
(सा. .५.६०० ते ७.०४० क.मी.) कामी मे.मिनषा क शन कंपनी 
िन.र. .७९,०८,४१,४३७/- (अ र  र. .एकोणऐंशी कोट  आठ लाख ए केचाळ स हजार 
चारशे सदोतीस) पे ा ३२.५२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५६,०३,४२,७९२/- 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 .४५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .३३ अ वये, . .३२ सॅड वक कॉलनी व . .३५ भोसर  गावठाण मधील 
पावसाळ  गटसची दु तीची व साफसफाई करणेकामी मे.एस.बी. सवाई - 
िन.र. .६,९९,८३२/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे ब ीस) पे ा 
४०.००% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .१३ अ वये, . .६ मोशी िशवाजीवाड  व प रसरात थाप य वषयक इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. . ९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४१.१०% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .४९ अ वये, . .७ च-होली व . .३४ ग हाणे व ती मधील पावसाळ  
गटरची दु ती व साफसफाई करणेकामी मे.सांडभोर कं शन - 
िन.र. .७,००,२७९/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी) पे ा ४३.९९% कमी  या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .४८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .१२ अ वये, . .७ च-होली येथील फुटपाथ करणे व राडारोडा उचलणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन.र. . ७,००,४७८/- (अ र  
र. .सात लाख चारशे अ याह र फ ) पे ा ४३.९९% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४९) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .२५ अ वये, . .७ च-होली व प रसरातील अंतगत भागात वाचनालय 
बोड बेचस पे ह ंग लॉक ची कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन - 
िन.र. .७,००,६३४/- (अ र  र. .सात लाख सहाशे चौतीस) पे ा ४३.९९% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .५०) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .५३ अ वये, . .७ च-होली व प रसरातील अंतगत भागात थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन.र. .७,००,०९३/- (अ र  र. .सात 
लाख या नव) पे ा ४३.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .५५ अ वये, . .७ च-होली येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक 
दु ती करणेकामी मे.सांडभोर कं शन - िन.र. .७,००,५९५/- (अ र  र. .सात 
लाख पाचशे पं या नव) पे ा ४३.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .३७ अ वये, . .३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये बोड बेचस ठक ठकाणी 
बस वणेकामी मे.सिचन शामराम ढेकणे ए ड असोिसए स - िन.र. . ९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३३.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .२१ अ वये, . .३६ लांडेवाड  मधील र यावर ल चबर समपातळ त 
करणेकामी मे.भगवंत क शन, एस.जे.जाधव - िन.र. . ९,३१,०१६/- (अ र  
र. .नऊ लाख एकतीस हजार सोळा) पे ा ३८.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 
मधील अ. .२० अ वये, वॉ. .३४ ग हाणे व ती म ये ठक ठकाणी मंडप यव था 
करणे व वागत कमान उभारणेकामी मे.भगवंत क शन, िन.र. . ७,००,२७४/- 
(अ र  र. .सात लाख दोनशे चौ-याह र) पे ा १९.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .२७ अ वये, . .३६ लांडेवाड  मधील र यावर ल फुटपाथची व गटसची 
सुधारणा करणेकामी मे.भगवंत क शन, एस.जे.जाधव - िन.र. . ९,३३,००३/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीन) पे ा ३८.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .१६ अ वये, . .३३ व गवळ नगर व . .३६ लांडेवाड  मधील पावसाळ  
गटरची दु ती व साफसफाई करणेकामी मे.सुयोगराज क शन - 
िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ३८.९९% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .५७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .१० अ वये, . .३० च पाणी वसाहत येथे अंतगत भागात बचेस बस वणे 
व सुधारणा करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. . ९,३४,०१०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चौतीस हजार दहा) पे ा ३६.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .३६ अ वये, . .७ च होली भागात मनपा काय मासाठ  मडंप यव था 
करणेकामी मे.भगवंत क शन (िन.र. .७,००,७३०/- (अ र  र. .सात लाख सातशे 
तीस) पे ा १५.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .३० अ वये, . .३४ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे 
करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस - िन.र. .९,१०,३६३/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे ेस ) पे ा ३७.००% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .२९ अ वये, . .३३ गवळ नगर म ये बोड, बचेस व वाचनालय इ याद  
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस - िन.र. . ९,३१,१०२/- 
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(अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार एकशे दोन) पे ा ३७.००% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .६१) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .५६ अ वये, . .३३ गवळ नगर मधील रामनगर, ल मीनगर, च पाणी 
वसाहत, म.फुलेनगर पर सरात करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन - िन.र. .९,३३,२०९/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे 
नऊ) पे ा ३७.००% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/ २०१५-१६ 

मधील अ. .४० अ वये, . .३६ लांडेवाड  मधील एम.आय.ड .सी. व ािधकरण 
प रसरात करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.ड .ड .क शन - 
िन.र. .९,३३,२०९/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे नऊ) पे ा ३७.००% 

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

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

मधील अ. .४४ अ वये, . .३६ लांडेवाड  म ये बोड, बचेस व वाचनालय इ याद  
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. . ९,३१,१०२/- (अ र  

र. .नऊ लाख एकतीस हजार एकशे दोन) पे ा ३७.००% कमी  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३/ २०१४-१५ 
मधील अ. .१९ अ वये, . .७ च-होली म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे 
करणेकामी मे.बानु आ य एंटर ायजेस - िन.र. .९,३३,९४४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार नऊशे च वेचाळ स) पे ा ४०.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३/ २०१४-१५ 

मधील अ. .८ अ वये, वॉ. .३५ भोसर  गावठाण येथे ल ढे आळ  व लांडगे आळ  व 
डोळस व ती येथे नवीन पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.गौरव असोिसए स - 
िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ५.०५% 
कमी (सुधा रत) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३५/२०१५-१६ अ वये, . .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल., पुणे- िन.र. .२२,३९,९३९/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणचाळ स हजार नऊशे एकोणचाळ स) पे ा ३३.३३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मंजूर दराने र. .१५,६८,०३६/- 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 .६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ कामगार ८ 
म हने कालावधीसाठ  पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत ई-िन वदा नोट स 
.४/२०१५-१६ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरची िन वदा 
कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व 
भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% 
असे रकमेचे वभाजन करणेत आले आहे. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . 
९५,८१,२६८/- + सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  
िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदा सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े 
यापोट  अदा करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  ५ 
िन वदाधारक पा  असनु मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांनी सेवाशु का या ४३.८३%कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा 
रकमे या ५.१०%कमी दराने िन वदा सादर केली आहे.  सदरचे लघु म दराने मे. ी 
साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणे या 
कामासाठ  उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ कामगार 
पुर वणेकामी  ८ म हने कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी 
आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश देणे व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .१३, 
अ वये, रावेत कवळे उप वभागातील व वध शहर  गर ब भागाम ये काश यव था 
करणे व काश यव थेचे नुतनीकरण करणे (१५/१६) कामी मे.शमा इले क क स - 
िन.र. .८,३१,३४६/- [ अ र  र. .आठ लाख एकतीस हजार तीनशे शेहेचाळ स] पे ा 
४२.२४% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६९) िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये   महानगरपािलका ह तील अपंग 

य ंना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन २०१४-१५ म ये जा हर कटनानूसार 
अज माग वले असुन  ा  अजापैक  खालील माणे एका लाभाथ चे कज करण बकेने 
मंजुर केले आहेत. 
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अ. . लाभाथ चे नाव बकेचे नाव 
बकेने मंजूर 
केलेले कज 

५०% माणे देय 
अथसहा य 

१. ी. सोडिमसे          
हनुमंत िभकू 

बँक ऑफ इं डया 
पंपर  ४११ ०१८.    2,00,000/-      1,00,000/- 

          एकूण -          2,00,000/-     1,00,000/- 

         उपरो  लाभाथ  यां या नावापुढे दश वलेनुसार ी.सोडिमसे हनुमंत िभकू यांना 
र. . 1,00,000/- (अ र .र. .एक लाख फ ) या माणे एकुण र. .1,00,000/- Back and 

Subsidy व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .७०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, फ 
भागाम ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी बोअरवेल घेणे व बोअर वे सची दु ती 

करणेकामी मे.जीवनधार युबवेल कंपनी - िन.र. .७,७०,३१०/- (अ र  र. .सात लाख 
स र हजार तीनशे दहा) पे ा at per  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१७/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(24873) . .३ िचखली येथे मोरेव ती म ये मनपा िनयो जत समारंभासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे - िन.र. . ७,४१,६७५/- (अ र  
र. .सात लाख ए केचाळ स हजार सहाशे पं याह र) पे ा २०.५०% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .७२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/५/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(23918) . .९ संभाजीनगर येथे मंडप यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
- िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा 
२५.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(24136) . .४ मधील पाईन रोड लेन बॅरफेट ंग दु ती कामे करणेकामी मे.पु पाई 
एंटर ायजेस - िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) 
पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(26274) . .२ वेणीनगर म ये ाथिमक आरो य क  दु तीची कामे करणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी - िन.र. . ९,२४,१९२/- (अ र  
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र. .नऊ लाख चो वस हजार एकशे या नव) पे ा ४०.००%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(24153) . .४ शरदनगर म ये म हलांसाठ  फायबर मुता-या बस वणे कामी मे.अडे ट 
एंटर ायजेस - िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) 
पे ा ६.२३% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

फ े य कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागा मधील दवाब ी यव थेमधील 
खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) करणे (१५-१६) कामी मे.ओम रेणूका एंटर ायजेस - 
िन.र. .४,३९,२००/- (अ र  र. .चार लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे) पे ा ४२.८६% 

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

 
वषय .७७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, फ 

े य कायालय अंतगत संभाजीनगर उप वभागातील दवाब ी यव थे या फडर पलर 
ची दु ती व अनुषंिगक कामे करणे (१५-१६) कामी मे.ओम रेणूका एंटर ायजेस - 
िन.र. .९,३०,३६१/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार तीनशे एकस ) पे ा ४३.९९% 

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

 
वषय .७८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

(25310) फ े य कायालय अंतगत संभाजीनगर उप वभागा मधील दवाब ी 
यव थेमधील खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) करणे (१५-१६) कामी मे.ओम रेणूका 
एंटर ायजेस - िन.र. .४,३९,२००/- (अ र  र. .चार लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे) 
पे ा ३६.८६% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/१०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

फ े य कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभागा मधील दवाब ी यव थेमधील 
खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) करणे (१५-१६) कामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस - 
िन.र. .४,३९,२००/- (अ र  र. .चार लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे) पे ा ३२.००% 

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

 
वषय .८०) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२५/२०१५-१६ अ वये, 

िचंचवड उप वभागातील दवाब ीचे खांबाचे पेट ंग व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ओम 
रेणूका इंटर ायजेस - िन.र. .५,९९,९९६/- (अ र  र. .पाच लाख न या नव हजार 
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नऊशे शहा नव) पे ा ३६.९१% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८१) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१५-१६ अ वये, 

. .४९ व ५० मधील दवाब ीचे खांबाचे पेट ंग व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.कमल इले क इंटर ायजेस - िन.र. .५,९९,९९६/- (अ र  र. .पाच लाख 
न या नव हजार नऊशे शहा नव) पे ा ३७.४५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८२) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३/२०१५-१६ अ वये, 

. .२२ म ये फुटपाथ दु ती करणे व यावर टाई स बस वणेकामी मे.साई भा 
क शन - िन.र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
तेहतीस) पे ा ४१.४२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८३) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१६/२०१५-१६ अ वये, 

. .२१ मधील पाथवेची दु ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.साई भा 
क शन - िन.र. .९,२९,७१८/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार सातशे 
अठरा) पे ा ४१.४२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८४) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/६/२०१५-१६ अ वये, 

. .४२ म ये फुटपाथ दु तीची कामे करणे व यावर टाई स बस वणेकामी मे.साई 
भा क शन - िन.र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 

तेहतीस) पे ा ४१.४२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८५) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/९/२०१५-१६ अ वये, 

. .२१ म ये दु ती करणे व यावर टाईल बस वणेकामी मे.साई भा क शन - 
िन.र. .९,२९,७१८/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार सातशे अठरा) पे ा 
४१.४२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८६) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३५/२०१५-१६ अ वये, 

. .२४ रामकृ ण मोरे े ागृहातील कॉ ट पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी 
मे.साई भा क शन - िन.र. .९,३३,६०६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे सहा) पे ा ४१.४२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .८७) डॉ. शांत टोणपे, अ थीरोग त यांनामानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर  

वायसीएम णालयात दरमहा एक त र. .५,०००/- या मानधनावर आदेशा या 
दनांकापासून ६ मह ने या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय .८८) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६८/२०१५-१६ 

अ वये, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व मा.फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप यव था करणे 
(सन १५-१६) कामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे - िन.र. .८,१७,६१०/- (अ र  र. .आठ 
लाख सतरा हजार सहाशे दहा) पे ा -३७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८९) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२८/२०१५-१६ 

अ वये, . .३९ संत तुकारामनगर मधील व वध काय मांसाठ  मंडप यव था 
करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे - िन.र. .७,४५,०१०/- (अ र  र. .सात लाख 
पंचेचाळ स हजार दहा) पे ा -३६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल 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 राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .९०) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७१/२०१५-१६ 

अ वये, . .४०, ४१ येथील व वध समारंभासाठ  मंडप यव था करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे - िन.र. .७,९९,६१०/- (अ र  र. .सात लाख न या नव 
हजार सहाशे दहा) पे ा -३८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल 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 राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .९१) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१/२०१५-१६ अ वये, 

. .३९ संत तुकारामनगर येथे बोड बचेस बस वणे व होकस झोन वषयक कामे 
करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे - िन.र. .९,४७,३१२/- (अ र  र. .नऊ लाख 
स ेचाळ स हजार ितनशे बारा) पे ा -४४.४४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९२) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६/२०१५-१६ अ वये, 

. .३९ संत तुकारामनगर मधील अमर मृती मैदान व प रसरातील थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे - िन.र. . ९,४७,३१२/- (अ र  र. .नऊ 
लाख स ेचाळ स हजार तीनशे बारा) पे ा -४२.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९३) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१२/२०१५-१६ अ वये, 

. .३८ नेह नगर म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व दशादशक 
फलक बस वणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस - िन.र. .९,४७,३१२/- (अ र  र. .नऊ 
लाख स ेचाळ स हजार तीनशे बारा) पे ा -४१.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९४) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१९/२०१५-१६ अ वये, 

. .६२ म ये भाग तरावर करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे (सन२०१४-१५) 
कामी मे.एस.बी.सवई - िन.र. .६,७५,०००/- (अ र  र. .सहा लाख पं याह र हजार) 
पे ा -४१.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल 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 राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .९५) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३/२०१५-१६ 

अ वये, . .६२ म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई - िन.र. .६,७५,०००/- (अ र  र. .सहा लाख 
पं याह र हजार) पे ा -४१.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल 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 राहुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .९६) मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ (१) अ वये, 

महानगरपािलकेचे सन २०१२-२०१३ या आिथक वषाचे ताळेबंदप क (Balance Sheet) 

तयार कर यात आले आहेत. १) Balance Sheet 2) Income & Expenditure Account 3) 

Notes of Account 4) Accounting Policies सन २०१२-२०१३ या आिथक वषाचे 
ताळेबंदप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९७) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/९०/२०१४-२०१५ अ वये, 

भाग .३७ म ये भाग तरावर करकोळ देखभाल दु तीची व देखभालीचे कामे 
करणेकामी (सन २०१४-१५) मे.एस.बी सवई - िन.र. . ६,९०,३११/- (अ र  र. . सहा 
लाख न वद हजार तीनशे अकरा फ ) पे ा ४१.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९८) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/८९/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .५९ म ये भाग तरावर करकोळ देखभाल दु तीची व देखभालीचे कामे 
करणेकामी (सन २०१४-१५) मे.साई भा क शन - िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  
र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा ४१.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९९) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/६१/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .५८ म ये भाग तरावर करकोळ देखभाल दु तीची व देखभालीचे कामे 
करणेकामी (सन २०१४-१५) मे.साई भा क शन - िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  
र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा ४१.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१००) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/३१/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४१ मधील र यांची सुशोभीकरणाची कामे करणे मे. सांडभोर क शन - 
िन.र. .४,६५,५४३/- (अ र  र. .चार लाख पास  हजार पाचशे येचाळ स फ ) पे ा 
४७.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने ि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 
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बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०१) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/८१/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .३८ नेह नगर सोिनगरा सोसायट या आजुबाजु या थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.बी सवई - िन.र. .९,४७,३१२/- (अ र  र. .नऊ लाख स ेचाळ स 
हजार तीनशे बारा फ ) पे ा ४१.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०२) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/७८/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .६२ आनंदवन व काटेव ती प रसराम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.बी सवई - िन.र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा ४१.०१% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने ि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 घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०३) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/६०/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .३८ नेह नगर येथील नूरमोह ला प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस - िन.र. .७,४९,१३५/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार एकशे प तीस फ ) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०४) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/१४/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .३८ म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची राडारोडा उचलणे व आरो य 
वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस - िन.र. .८,२८,५१६/- (अ र  
र. .आठ लाख अ ठावीस हजार पाचशे सोळा फ ) पे ा ४२.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने ि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 घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०५) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/७४/२०१५-२०१६ अ वये, 
भाग .३८ नेह नगर येथे िशतल हॉटेल या पाठ मागील भागात थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस - िन.र. .९,४७,३१२/- (अ र  र. .नऊ लाख 
स ेचाळ स हजार तीनशे बारा फ ) पे ा ४२.४२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०६) मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/४३/२०१५-२०१६ अ वये, 

मधुबन भाग .५९ म ये ॉम वॉटर लाईन टाकणे व दु ती करणेकामी मे.साई भा 
क शन - िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस 
फ ) पे ा ४१.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने ि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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१०७) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .०१/९/२०१५-२०१६ अ वये, अ 

े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी पर सरातील भाग . ०८, १०, २५, २६ 
व २७ प रसरातील फडर पलरची व ुत वषयक देखभाल दु ती वषयक कामे 
करणेकामी (सन २०१५/१६) मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस -िन.र. .७,२४,०७५/- (अ र  
र. .सात लाख चोवीस हजार पंचाह र फ ) पे ा ३३.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,०२,८४८/- काम क न घेणे 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१०८) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .०२/२५/२०१५-२०१६ अ वये, अ 

भागातील जल े  .बी./२ अंतगत गु ारा प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. सोहम क शन - िन.र. .६,४४,४१४/- (अ र  
र. .सहा लाख च वेचाळ स हजार चारशे चौदा फ ) पे ा १०.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने    र. .६,०५,५८९/- काम क न घेणे 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०९) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .०२/१५/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग . २७ म ये अंतगत र यांचे ( ेनचेस) डांबर करण करणेकामी मे. एम.पी.धो े 
कं शन - िन.र. .९,२४,३०६/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे सहा 
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फ ) पे ा ३५.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,२५,८८९/- काम 
क न घेणे 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११०) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .०२/९/२०१५-२०१६ अ वये, अ 

े ीय काय े ात होणा-या काय मासाठ  मंडप वषयक कामे करणेकामी   मे. ीगणेश 
बाळकृ ण पोरे - िन.र. .९,२४,३५४/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे 
चौप न फ ) पे ा ३६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,२१,१६६/- 
काम क न घेणे 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 घे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१११) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .०२/२/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

. १० ववेकनगर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुशंिगक कामे करणेकामी म.े 
ओमकार एंटर ायजेस - िन.र. .६,९९,९९३/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
नऊशे या नव फ ) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,४०,९९६/- काम क न घेणे 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 घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११२) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .०२/३७/२०१५-२०१६ अ वये, अ 

भागातील जल े  .बी/२ अंतगत रावेतम ये पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. सोहम कं शन - िन.र. . ६,५८,३०१/- (अ र  र. .सहा लाख 
अ ठाव न हजार तीनशे एक फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,१५,१८२/- काम क न घेणे 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 घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११३) पं.िचं.मनपा या इ े य कायालयातील भोसर  हॉ पीटल येथील िल टचे 

द.२०/०९/२०१५ ते द.२९/०९/२०१६ या कालावधीसाठ  वाष क देखभाल दु तीचे 
काम उ पाद त कंपनी मे.एिशयन इले हेटस, पुणे यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट 
प दतीने परंतु रतसर करारनामा क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच 
र. .६५,८५९/- (स हस टॅ ससह) (अ र  र. .पास  हजार आठशे एकोणसाठ फ ) 
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ा  झाले या कोटेशननुसार मे.एिशयन इले हेटस, पुणे यांस आगाऊ अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .११४) पं.िचं.मनपा या काय े ातील कै. अंकुशराव लांडगे नाटयगृह येथील दो ह  िल टचे सन 

२०१५-१६ चे वाष क देखभाल व दु तीचे काम उ पाद त कंपनी मे. ओमेगा इले हेटस 
यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने परंतु रतसर करारनामा क न क न 
घेणेस व याकामी येणा-या खच र. .२,१९,६००/-      (अ र  र. .दोन लाख 
एकोणीस हजार सहाशे फ ) ा  झाले या कोटेशननुसार मे.ओमेगा इले हेटस यांस 
आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११५) पं.िचं.मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत मनपाकड ल व वध वभागाचे 

वापरात असलेली सव कारची वाहने दु ती करणेत येतात. सदरची वाहने वेगवेगळया 
वभागाम ये यांचे कायालयीन कामासाठ  वापर कर त असतात याची वर त 
दु तीकरणे आव यक असते. याकर ता सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वष 
कालावधीम ये सदरची वाहने गटवार प दतीने दु ती करणेकामी एज सी िन त 
करणेकामी िन.सु. .३/२०१५-१६ ई–टेडर ंग ारे िस द क न दर माग वणेत आले 
असून क गट भाग-०१ (टाटा ४०७, ६०८, ७०९, ७१२ ॅ टर ॉली व फरते 
शौचालय)साठ  मे. शामराव गॅरेज यांचे दर १८% कमी, क गट भाग ०२ (टाटा 
ए.सी.ई.ड िस ट ंग, हाई ेशर, जेट ंग, ड टॅच हेईकल)साठ  मे. ी.बालाजी गॅरेज यांचे दर 
-७% कमी असे आहेत. सदर ा  झाले या लधु म दराचे िन वदाधारक यांचेकडून सन 
२०१५-२०१८ या तीन वष कालावधीकर ता करारनामा क न घेवून कामे क न घेणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१६/२०१५-१६ अ वये, फ भागातील 

. .१, २, ११, १२, १३ मधील े नेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल 
दु ती करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION - िन.र. .४०,७९,८३२/- (अ र  
र. .चाळ स लाख एकोणऐंशी हजार आठशे ब ीस) पे ा ३७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .२५,७०,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/५/२०१५-१६ अ वये, आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत . .१३ िनगड  गावठाण, साईनाथनगर प रसरात भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी M/S.S.D.AJWANI - िन.र. .२९,९९,९४५/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे पंचेचाळ स) पे ा ३७.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८४,४६४/- 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. 
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वषय .११८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/४/२०१५-१६ अ वये, फुगेवाड  पं पंग 
टेशन अंतगत मु य जिनःसारण निलकेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. KAPIL 

CONSTRUCTION - िन.र. .५२,४९,९६०/- (अ र  र. .बाव न लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे साठ) पे ा ३६.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .३५,११,४३६/- 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 .११९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३३/२०१५-१६ अ वये, सांगवी 

मैलाशु द करण क ांतगत . .५७ मधील पवना नद या कडेने मु य जलिनःसारण 
निलकाची सुधारणा कामे करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION - 
िन.र. .१,४९,९९,९८५/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख न या नव हजार 
नऊशे पं याऐंशी) पे ा २२.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,२२,८३,४१३/- 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 .१२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे तळवडे ता. हवेली ज. पुणे येथील 

वेणीनगर चौक येथून जाणा-या पाईन र याम ये बािधत िमळकतधारकां या 
पुनवसनासाठ  जागा वाटप करणेकामी,  ािधकरणाकडे  से. .२ मधील ब क लड .१ ते 
४ े  १४७५४ चौ.मी. चे भूखंडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/-  व तदअनुषंगीक 
खच (उदा. सेवा कराची र कम, र ज ेशन फ , वक ल फ , भूिम अिभ यास तयार 
करणेकामीची फ  इ याद ) करणेचे, तसेच ािधकरणाकडून भूखंड म.न.पा.कडे 
ह तांतर त केलेनंतर ािधकरणाचे िनयमानुसार रेखांकन तयार करणेसाठ  व वेळोवेळ  
फेरबदल करणे, मंजूर  घेणे, जागा वाटप करणे,भूखंडाचे मु यांकन िन चत करणे, र कम 
वसूल करणेचे अिधकार इ याद  सव अिधकार मा.आयु  यांना देणे या तावास 
मा.महापािलका सभा ठराव .७५३, द.१९/०९/२०१५ मंजूर  देणेत आली आहे. तसेच 
वषयां कत र याने बािधत िमळकतधारकांचे पुनवसनकारणाने पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरणाकडे से. .२ मधील ब क लड .१ ते ४ े  १४७५४ चौ.मी. 
चे भूखंडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/-  व तदअनुषंगीक वेळोवेळ  येणा-या य  
खचास मा. थायी सिमतीची मा यता संदभ . २ नुसार िमळालेली आहे. नगररचना व 
वकास वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या लेखािशषासाठ  र कम . ४४,५१,००,०००/- 
इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. तथा प सदर तरतुद मधील अ य भूसंपादनापोट  
खच वजा जाता आज द.०४/१२/२०१५ रोजी र कम .१५,८७,८२,१७३/- इतक  
तरतुद िश लक आहे. वर नमुद केले माणे वेणीनगर येथील पाईन र याने बािधत 
िमळकतधारकांचे पुनवसन करणेसाठ  भूखंडापोट  ािधकरणास अदा करावयाची र कम 
.१६,५२,११,२००/- व तदअनुषंिगक र कम अदा करावी लागणार आहे. सबब र कम 
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.६४,२९,०२७/-(र. .१६,५२,११,२००-१५८७८२१७३=६४,२९,०२७/-) इतक  रकमेची 
तरतूद कमी पडत आहे. सुधा रत अंदाजप ामं ये सदर र कम . १६५२११२००/ व 
तदअनुषंिगक खचासह र. .२०.०० कोट  पयां या तरतूद चा अंतभाव सुच वणेत 
येत/आला आहे. तथा प ािधकरणाकडून मागणी केलेली र कम, सदरची र कम 
भरणेसाठ  दलेला  कालावधीचा वचार करता, तसेच स माननीय सद यांकडून या 
करणाबाबत होणारा पाठपुरावा, या बाबींचा वचार करता, सदर योजनाथ तरतूद करणे 

आव यक आहे. तर  या वभागातील पुणे महानगरिनयोजन या ‘महसूली’ 
लेखािशषकामधील र. .१,००,००,०००/- (एक कोट ) तरतूद भूसंपादन िनधी या भांडवली 
लेखािशषकावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४७/२०१५-१६ अ वये, 

. .३ सोनवणेव ती शेलारव ती मोरेव ती पाट लनगर प रसरातील थाप य वषयक 
कामे करणेकामी M/S. P V DESHMUKH - िन.र. . १४,००,५४२/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे बेचाळ स) पे ा ३६.७८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,२९,६९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट शत  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 .१२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३६/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 

मधील जुने लॉक दु ती करणे व आव यक या ठकाणी नवीन लॉक बस वणेकामी 
M/S. ADEPT ENTERPRISES - िन.र. . २२,४०,८९०/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे न वद) पे ा ४८.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,१०,५८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट शत  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 .१२३) मा. कायदा स लागार ( .) यांचेसाठ  वापरात असलेले महानगरपािलचे वाहन मांक 

एमएच – १४ – सीएल – २४६ चे टायस खराब झालेने सदर वाहनासाठ  
(BRIDGESTONE) कंपनीचे नवीन चार नग टयुबलेस टायर खरेद साठ  र. .१२,७६८/- 
इतका खच अपे त आहे.  यानुसार कायदा वभागाचे उपरो  वाहनासाठ  नवीन चार 
नग टयुबलेस टायर खरेद साठ  येणारा अपे त खच र. .१२,७६८/- कंवा येणारा 

य  खच मे. िसएट िलिमटेड यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीनेिनवृ  वेतन धारक दनािनिम  (पे शनस डे) 

पंपर  िचंचवड प रसरातील रा य व क शासन , महानगरपािलका, बँक, रे वे, पोिलस व 
िश ण इ याद  े ातील  िनवृ  सेवकां या आ ण माजी सैिनकां या मेळा याचे आयोजन 
गु वार, द.१७/१२/२०१५ रोजी सकाळ  ११:००वा. आचाय अ े रंगमं दर, संत तुकाराम 
नगर येथे कर यात येणार आहे. सदर काय मासाठ  थेट प दतीने चहापान, ना ा, 
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ना यगृहाचे भाडे, ले स, रांगोळ , बॅनर यव था इ. साठ  अंदाजे र. .३६,५००/- 
(अ र  र. . छ ीस हजार पाचशे फ ) अपे ीत खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय .१२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४५/२०१५-१६ अ वये, . .१७ मधील 

मु य र यांचे चर खड करण व बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ी कृ णा 
क शन - िन.र. .२३,१०,९१८/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे अठरा) 
पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,९८,५२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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 .१२६) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये तावात नमुद माणे दर महा एक त 

मानधनावर ६ म ह याक रता वतमानप ात जा हरात देऊन लेखी प र ा घेऊन व वध 
पदे भरणेस व सदर पदाला अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे 
उमेदवार न िमळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदासाठ  Walk in interview ने 
भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२७) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये आव यक असणारे हाऊसमन व र ज ार ह  

पदे तावात नमुद माण े दर महा एक त मानधनावर ६ म ह याक रता 
वतमानप ात जा हरात देऊन लेखी प र ा घेऊन भरणेस व सदर पदाला अनुभवानुसार 
मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल ६ म हने 
कालावधीत सदर पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय .१२८) िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१६-२०१७ चे वा षक 

अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मुंबई 
ाथिमक िश ण िनयम १९४९ चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  

मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे.  सन २०१५-२०१६ या ४ म ह यातील 
य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कमा नमूद 

केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर शासन अिधकार  
िश ण मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१५-२०१६ चे सुधार त अंदाजप क र. . 
११४,२६,९०,०००/- चे व सन २०१६-२०१७ चे मूळ अंदाजप क र. . ११५,२७,२४,०००/- 
मा यतेकामी सादर केले अस याने यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१२९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४१/२०१५-१६ अ वये, 

. .२३ मधील पाथवेची दु ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी मे.िनतीन 
राघव भामरे - िन वदा र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
चौदा) पे ा ४०.३०% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३३/२०१५-१६ अ वये, 

. .२२ मधील पाथवेची दु ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी 
मे.एल.एन.एंटर ायजेस - िन वदा र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे तेहतीस) पे ा ४४.११%कमी या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .१३१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१५-१६ अ वये, 

. .५२ म ये गटर दु तीची कामे करणे व पे ह ंग लॉक दु तीची कामे करणेकामी 
मे.िनतीन राघव भामरे - िन वदा र. .९,३२,७४२/- (अ र  र. . नऊ लाख ब ीस 
हजार सातशे बेचाळ स) पे ा ४०.३०% कमी या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .१३२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१३/२०१५-१६ अ वये, 

. .५२ मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िनतीन राघव भामरे - 
िन वदा र. .९,३२,४५५/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार चारशे पंचाव न) पे ा 
३६.३०% कमी या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०/२०१५-१६ अ वये, 

. .२३ म ये फुटपाथ दु ती करणे व यावर टाईल बस वणेकामी मे.अ द य 
इंटर ायजेस - िन वदा र. .९,२९,७१८/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार सातशे 
अठरा) पे ा ४०.३०% कमी या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१३४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२१/२०१५-१६ अ वये, 

. .२२ मधील मनपा या इमारतींमधील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.अ द य इंटर ायजेस - िन वदा र. .९,१०,२३२/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
दोनशे ब ीस) पे ा ३३.४०% कमी या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .१३५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२३/२०१५-१६ अ वये, 

. .२४ रामकृ ण मोरे े ागृहा मधील देवधर कॉलनी प रसरातील पे ह ंग लॉकची 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.अ द य इंटर ायजेस - िन वदा र. .९,३३,०७९/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकोणऐंशी) पे ा ४०.३०% कमी या ठेकेदाराकडून 
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 कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/११/२०१५-१६ अ वये, 

. .४२ मधील मनपा या इमारतींमधील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.एल.एन.इंटर ायजेस - िन वदा र. .९,३३,६००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे) पे ा ४२.२७% कमी या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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