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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक-  नस/८/का व/१३२६/२०१४ 

दनांक- २८/०८/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक- २/०९/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २/०९/२०१४ 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- १३१ 
दनांक- २/०९/२०१४                     वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २/०९/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक-१) पंपळेिनलख मैलाशु द करण क ाची वा षक व पाची चालन, देखभाल व द तीचे ु
काम द.०६/१०/२००८ ते ०५/१०/२०१३ या कालावधीक रता 
मे.एच.एन.बी.इं ज. ा.िल. यांना िमळालेले आहे. सदर कामाची मुदत ०५/१०/२०१३ 
रोजी पूण होऊन यापुव  ए ल २०१४ पयत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. परंतु 
काह  कारणा तव मा. आयु  सो. यांचे मा यतेने सदर कामाची दोन वेळेस फेर 
िन वदा काढणेत आली आहे. सदर न वन कामाची (िन वदा 
.HO/ENV/१/२(१)/२०१४-१५ नुसार) िन वदा या चालू आहे. मैलाशु द करण 

क ाम ये येणारे सांडपाणी MPCB या मानांकानुसार या क न शु द करणे 
आव यक आहे. तसेच मनपावर बंधनकारक आहे. यामुळे मैलाशु द करण क ाची 
चालन देखभाल द ती करणे आव यक आहेु . नवीन कामाची िन वदा या पूण 
होऊन कायारंभ आदेश िमळेपयत ( डसबर २०१४), चालू असले या कामामधून काम 
क न घेणेस व यासाठ  होणा-या कामा या वाढ व र. . ९,१०,९५०/- खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील ०३ अ वये, पुणे 
नािशक महामागावर भोसर  येथील राजमाता जजाऊ उ डाणपुलाखालील प रसर 
वकसीत व सुशोिभत करणेकामी मे. ाने र  असोिसएटस (िन.र. .७१,९१,७१९/- 

(अ र  र. .एकाह र लाख ए या नव हजार सातशे एकोणीस) पे ा ३६.०४% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४८,२९,५१५/- 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 राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/०२/२०१३-१४ 
मधील २ अ वये, भाग .१९ मधील ठक ठकाण या घाट प रसराचे सुशोिभकरण 
करणेकामी मे.भगवंत कं शन (एस.जे.जाधव) (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२८,६८,०८८/- 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 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील ३ 

अ वये, भाग .१७ मधील र टन कॉलनी ते आकुड  येथील ना यापयत पावसा या  
पा यासाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.िशवंक क शन (िन.र. .२८,००,९११/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख नऊशे अकरा) पे ा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,८६८/- 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 राहन ू यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/८-२०१३-२०१४ मधील ८ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपा ह तील वेगवेग या मु य चौकात नवीन वाहतूक िनयं क 
दवे बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जगनाडे इले क स (िन.र. . 
२८,५६,६८०/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख छप न हजार सहाशे ऐंशी ] पे ा २१.७२ 
% कमी) यांचेकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .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 मंजरू 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 राहन यांचे ू
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

    ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-८) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  
.खपा व/ शा-३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणी साठ  
कामा या स लामसलत शु क (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व 
इतर कायलयीन खच र. . २१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे 
नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९) सन २०१४-१५ चे मुळ अंदाजप काम ये देखभाल द ती महसुली खचाम ये पान ु

.११५४ अ. . १ नुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील जलिनःसारण निलकांची 
यां क  प दतीने साफसफाई करणे या कामासाठ  . १,१०,००,०००/- एवढ  तरतुद 
करणेत आली आहे. तसेच अ. . ३,५,९,११,१३ व १५ नुसार जलिनःसारण निलकांची 
साफसफाई व चोकअप काढणेसाठ  ित भाग ५०,००,०००/- या माणे एकुण 
३,००,००,०००/- एवढ  तरतुद केलेली आहे. तथापी, या कामां या िन वदांसाठ  ३ वेळा 
मुदतवाढ देऊनह  ठेकेदाराने िन वदा भरले या नाह त. यामुळे संपुण मनपा े ातील 
चोकअप काढणेचे कामकाज अ. . १ चे कामातून चालु आहे. या कामासाठ  असलेली 
तरतुद संपत आलेली आहे. न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन या कामांचे आदेश 
दे यापयतचा कालावधी वचारात घेता अ. . १ चे कामावर तरतुद वग करणे 
आव यक अस याने खालील माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
अ. . कामाचे नांव अदंाजप क य 

पानांक/ 
अ.  

सन २०१४-
१५ मुळ 
अंदाज 

य  
लागणार  
र कम 

वाढ घट 

१ पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 
जलिनःसारण 
निलकांची यां क  
प दतीने साफ 
सफाई करणे 

११५४/१ ११०००००० २९०००००० १८०००००० - 

२ मनपा या अ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे 
व चोकअप काढणे. 

११५४/३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

३ प.ंिचं. मनपा या 
ब भागातील 
जलिनःसारण 
निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे 
व चोकअप काढणे. 

११५४/५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 
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४ प.ंिचं.मनपाचे क 

भागातील 
जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५४/९ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

५ प.ंिचं.मनपाचे ड 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/११ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

६ प.ंिचं.मनपाचे इ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/१३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

७ प.ंिचं.मनपाचे फ 
भागातील 

जलिनःसारण 
निलकांची वाष क 
ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे. 

११५५/१५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

  एकुण ४,१०,००,००० ४,१०,००,००० १,८०,००,००० १,८०,००,००० 
 

 

  ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-१०) मनपाचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेसाठ  Anti Virus व Juniper 
Firewall खरेद  तसेच याची तीन वष कालावधी पयत देखभाल द ती करणेखरेद  ु
कामी ई-िन-स.ु .०६/०२/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार मे.एस.पी. टेलीकॉम 
यांना आव यक सा ह य खरेद कामी एकूण र. .२०,६८,०००/- (अ र  र. .वीस 
लाख अडुस  हजार) दर वकृत क न, करारनामा करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील 
अ. .६ अ वये, अ भाग कायालयामधील कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था 
करणे (प हला मजला) कामी मे.के.पी.कं शन (िन.र. .४१,०६,४४५/- (अ र  
र. . ए केचाळ स लाख सहा हजार चारशे पंचेचाळ स) पे ा २७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,०४,९०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१२) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३ अ वये, वॉड . ५७ पंपळे गुरव येथील जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ह .आय.पी.राव 
(िन.र. . ४२,०१,६२३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे तेवीस) पे ा 
४५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,२६,४३७/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .१७ अ वये, पंपळे िनलख मैलाशु द करण क ाअंतगत ड भाग मु य 
गु व निलका व पंपींग टेशन यामधील जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी मे.बी.पी.खोडदे ऍ ड कंपनी (िन वदा र कम .४२,०१,६४३-/- 
अ र  बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ेचाळ स) पे ा ३८.७५ % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,०२,१८२/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३० अ वये, वॉड .५८ नवी सांगवी येथील जलिन:सारण वषयक कामे 
करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. ह  आय पी राव 
(िन वदा र कम .३४,९५,४२४/- (अ र  र. .चौ ीस लाख पं या णव हजार चारशे 
चोवीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५५,३०९/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, वॉड . ५९ मधुबन येथील जलिनःसारण वषयक कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ह .आय.पी.राव 
(िन वदा र कम  ४२,०१,५४०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे 
चाळ स) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,७०,५०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३९ अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ा अंतगत वॉड ं.१९ मधील 
वा हेकरवाड , से.२९, गु दारा प रसर इ. भागात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहाण (िन वदा र कम .२७,९९,८२८/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख न या णव हजार आठशे अ ठावीस) पे ा ३६.०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८१,१९०/- 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 राहन ू
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३२ अ वये, वाड .५४, पंपळे िनलख येथील जलिनःसारण वषयक 
देखभाल व द तीची कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका ु
टाकणेकामी मे. ह .आय.पी.राव डे ह. (िन वदा र कम .३०,८१,१४८/- (अ र  
र. .तीस लाख ऐ याऐंशी हजार एकशे अ ठेचाळ स) पे ा ४२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,७६,४१९/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३६ अ वये, वॉड . ६० सांगवी गावठाण येथील जलिनःसारण वषयक 
कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.बी.पी.खोडदे 
ऍ ड कंपनी (िन वदा र कम .२७,७९,१४९/- (अ र  र. .स ावीस लाख एकोणऐंशी 
हजार एकशे एकोणप नास) पे ा ३९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,५३,७८२/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३४ अ वये, ड भाग काय े ातंगत े नेज वषयक करकोळ देखभाल 
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द ती वषयक कामे करणेु कामी मे. ी कॉ टर (िन वदा र कम .३५,०१,४०१/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,८७,८६८/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४९ अ वये, आकुड  मलशु द करण क  अंतगत भाग . १२ से टर 
२२ प रसर म ये भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन वदा र कम 
. ४२,०१,६३०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे तीस) पे ा ३६.१३ 

% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,१७,७६०/- 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 राहन ू
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२१) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४८ अ वये, वॉड .५३ वाकड येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे 
व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी ी.ब हरट दस (िन वदा 
र कम . ५४,४१,३६२/- (अ र  र. . योप न लाख एकेचाळ स हजार तीनशे 
बास ) पे ा ४०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,२२,३४५ 
/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३७ अ वये, िनयो जत फ भाग अंतगत ना यामधील जलिन:सारण 
वषयक सुधारणा कामे करणेकामी ी.कॉ टर (िन वदा र कम .२८,००,९७२/- 
(अ र  र. . अठठावीस लाख नऊशे बहा र) पे ा ३६.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५६,३७२/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-२३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. ..५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .२० अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत संततुकारामनगर, 
गंगानगर ( भाग .३९) या भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे 
करणकेामी  मे. ह .आय.पी.राव (िन वदा र कम .४२,०१,३४३/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे ेचाळ स) पे ा ४४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,३९०/- 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 राहन या याबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .४२ अ वये, आकुड  मलशु द करण क  अंतगत भाग .११ 
यमुनानगर म ये आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे तसेच इतर 
जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे बी पी खोडदे ए ड 
कंपनी (िन वदा र कम .४२,०१,६५९/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे एकोणसाठ) पे ा ४०.१० % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
२६,४२,६३३/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२५) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .३५ अ वये, भाटनगर मैलाशु दकरण क ाअंतगत अजमेरा कॉलनी, 
मासुळकर कॉलनी ( भाग . २८) या भागात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ टर (िन वदा र कम .४२,०१,६७६/- 
(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे शहा र) पे ा ४०.८४ % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने र.  २६,०९,९९७/- 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 राहन याू याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . ५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  ४४ अ वये, भाग . १० म ये आव यकतेनुसार भयुार  गटर निलका 
टाकणे.तसेच इतर जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी 
मे.एम.जी. माने (िन वदा र कम  २८,०१,१०६/- (अ र  अठठावीस लाख एक 
हजार एकशे सहा) पे ा ११.१३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
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२६,१३,८१०/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . ५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ. .२३ अ वये, फ भागातील े नेजलाईन व चबरची वाष क ठेकेदार 
प दतीने देखभाल द ती करणेु कामी मे छोटेलाल चौहान (िन वदा र कम 
.२७,२०,७९१/- (अ र  र. .स ावीस लाख वीस हजार सातशे ए या णव) पे ा 

४०.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१३८१३/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२८) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . ५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  १० अ वये, भाटनगर मैलाशु द करण क ाअंतगत वॉड . ४२ मधील 
भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे छोटेलाल 
चौहान (िन वदा र कम .२७,८१,९४०/- (अ र  र. .स ावीस लाख ए याऐंशी 
हजार नऊशे चाळ स) पे ा ५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,६०,३८०/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 
मधील अ.  १३ अ वये, वॉड .४४ अशोक िथएटर येथील जलिनःसारण वषयक 
कामे करणे. व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 
(िन वदा र कम .३०,८१,२२७/- (अ र  तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
स ावीस) पे ा २५.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
२४,२५,८१९/- 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 राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-३०) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, जल े  . बी/५ अंतगत MIDC  बजलीनगर पा या या टाक चे सभोवती 
िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणकेामी मे. ी क शन 
(िन वदा र कम .- २८,०१,०७९/- (अ र  र. .- अ ठावीस  लाख एक हजार 
एकोणऐंशी) पे ा ३०.८५% कमी) दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,३३,७९३/- 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 राहन या याबरोबरू   करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
पंपळे स दागर ते पंपळे गुरव िमिलटर  ह तील गु व निलका िश ट करणे कामी 
मे. वजय ह . साळंुखे (िन.र. .१,३१,०८,६९०/- (अ र  र. .एक कोट  एकतीस लाख 
आठ हजार सहाशे न वद) पे ा ४.०६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मे.AGOGUE TECHNOLOGIES िचंचवड यांचेकडुन पूव याच अट  व शत नुसार व 
दरानुसार द.३/८/२०१४ पासुन ३ म हने कालावधीक रता संगणक चालक 
पुर व यासाठ  मुदतवाढ देणे बाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ.  ५ 
अ वये  ल मणनगर पा या या टाक चे रंग सफेद  करणे व इतर थाप य वषयक 
सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस (िन वदा र कम .- 
३६,७५,४५६/- अ र - सदोतीस लाख पं याह र हजार चारशे छप न) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १५/३/२०१३-१४. मधील अ.  १ 
अ वये  पांजरपोळ येथे उंच टाक  बांधणेकामासाठ   मे. वजय ह  साळंुखे (िन वदा 
र कम .- १,१९,४४,६१८/- अ र - एक कोट  एकोणीस  लाख च वेचाळ सहजार 
सहाशे अठरा फ  ) पे ा ७.३० %जादा( िन वदा वीकृती यो य दरापे ा ५.४२ % 
ने जादा)दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरू दराने र. . १,२८,१६,५७५/- 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 राहनू  या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१४-१५ मधील ०७ अ वये, दापोड  
ते िनगड  या बीआरट एस काँर डाँरचे फुटपाथ, चबर, ड हायडर  थाप य वषयक 



 12 

द तीची कामे करणेु कामी मे.देव क शन (िन.र. .७०,०२,७१२/- (अ र  र. . 
स र लाख दोन हजार सातशे बारा) पे ा ४०.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४३९७००३/- पयतकाम क न घेणे व यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील ०५ अ वये, टे को 
र यावर ल के एस बी चौक ते यशवंतनगर चौकापयत र याचे बी सी प दतीने 
डांबर करण करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. . 
४,९९,५९,२१४/- (अ र  र. .चार कोट  न या नव लाख एकोणसाठ हजार दोनशे 
चौदा) पे ा २६.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,८५,०३,५६६/- 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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-३८) अ भाग सिमती सभा दनांक १०/७/१४ ठराव .२६ नुसार, भाग .१५ द वाड  
मधील ांतीनगर भागात ना यावर पूल टाक याचे र. .१७,५०,०००/- (अ र  र. . 
सतरा लाख प नास हजार फ ) चे काम आहे. परंतू ते अजुनह  कर यात आले 
नाह . सदरचा िनधी हे पुलाचे काम न करता थाप य वषयक इतर कामे कर यास 
वग कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, . .७ काळ  िभंत, द नगर, चो वसावाड , आंबा टॉप वडमुखवाड   ते 
मोशी वखार महामंडळ, जुना पालखी माग दाभाडे व ती, हॉटेल बारासू शेजार ल 
र ता, ड  वाय पाट ल रोड  ते  भोसले व ती व आव यकतेनुसार इतर र यावर 

टलाईट यव था करणे व नुतनीकरण  करणेकामी  मे.सुमी इले कल स हसेस 
(िन.र. .४६,६८,५३२/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे ब ीस] 
पे ा १५.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक-४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, देह आळंद  मु य र यालगत डू .पी. र यावर पोल बसवून LED  फ टंग 
करणेकामी  मे. वण इले कल स हसेस (िन.र. .३८,०९,५२३/- [अ र  र. . 
अडोतीस लाख नऊ हजार पाचशे तेवीस] पे ा १५.०० % कमी)या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील ७ 
अ वये, भाग . १ तळवडे पीनगर भागातील पी नविनमाण, पंचगंगा, रा भुषण, 

वकास माऊली हौ. सोसायट  भागातील र ते डांबर करण   करणकेामी मे.एच.सी. 
काटार या (िन.र. .२१,००,८४० /- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा 
१९.२०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१७,८२,३५३/- पयत 
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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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक-४२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१२ 
अ वये, मनपाभवन उप वभागातील व वध इमारतीम ये वजरोधक यं णा 
बस वणेकामी मे.अवधूत इले कल लाई स अँ ड स हसेस  (िन.र. .६,१४,६४०/- 
[अ र  र. . सहा लाख चौदा हजार सहाशे चाळ स] पे ा १७.१७ % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक-४३) मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई-िन.सु. . 
०४/०१/२०१४-१५ अ वये, लघु म िन वदाकार १) मे आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड 
यांचे एकुण २२ बाबी साठ  र. .५८,५५५/-, २) मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे 
एकुण ११ बाबी साठ  र. .३,४४,९७५/-,  ३) मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे एकुण 
२५ बाबी साठ  र. .१,४८,६३०/-, ४) मे. वशाल एंटर ायजेस यांचे एकुण ११ बाबी 
साठ  र. . १,३६,८५८/- व ५) जजाऊ म हला वयंमरोजगार सं था यांचे एकुण ०९ 
बाबी साठ  र. .३०,६७०/-, असे एकुण र. .७,१९,६८८/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणीस हजार सहाशे अ याऐंशी) दर वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

वषय मांक-४४) “SARATHI- An effort to connect Citizens with City Manager संगणक 
णालीचे भावी वापराबाबत दे यात आलेला Smart City 2014 हा पुर कार 
वकारणेसाठ  द.१८/०७/२०१४ रोजी महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून 
ी.िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकार  यांनी नवी द ली येथे जाणेस िनवास खच, 

थािनक वास खच व वमान वास खच असे एकूण २६,३७९/- (अ र  
र. .स वीस हजार ितनशे एकोनऐंशी) यांनी वत: खच केले अस याने यांना अदा 
करणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .५१ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथील व वध ठकाणी चर 
द तीची कामे करणेकामी ु M/S.M.P. DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. .. 
९,८०,४८१/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे ए याऐंशी) पे ा -४१.५१ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०२,१५८/- 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 या 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु
करण.े 



 14 

वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .५५ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथील र ते खड मु माने 
द ती करणेकामी ु M/S. M.P. DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. . 
९,८०,४८१/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे ए याऐंशी) पे ा -४१.४१ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०३,१८७/- 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 या 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय मांक-४७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

                                                                                                            
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
                                                                                         पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,       

पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१३२६/२०१४ 

दनांक- २८/०८/२०१४ 
 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 

 


