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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१६४६/२०१३ 

दनांक-  ६/१२/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  १०/१२/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

१०/१२/२०१३ 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 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

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

कायप का मांक-९० 
दनांक - १०/१२/२०१३          वेळ - सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १०/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

 दनांक ०३/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-८९)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक- १) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
िमिलंदनगर, पंपर  येथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  १४५६ गाळे बांधणे (या 
कामांतगत क पातील इमारतींना अडथळा ठरणारे २२ के. ह .उ चदाब वा हनी 
हल वणे) कामी मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .७३,७५,९२२/- [अ र  र. . याह र 
लाख पं याह र हजार नऊशे बावीस] पे ा ३६.१९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
िमिलंदनगर, पंपर  येथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  १४५६ गाळे बांधणे (या 
कामांतगत सदर क पास वीजपुरवठा करणेसाठ  २२/२२ के. ह .चे विचंग 
टेशन उभारणे) कामी मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .९१,८८,५३०/- [अ र  र. . 

ए या नव लाख अ याऐंशी हजार पाचशे तीस] पे ा ३२.००० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .३१ दघी म ये ठक ठकाणी पावसाळ  गटस करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  

(िन.र. . २८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
३५.२५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,०४,४११/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) महानगरपािलके या क भाग सिमती ठराव .९९, वषय .५ व ठराव .१०७, 
वषय .१३, दनांक ३/१०/२०१३ सोबतचे प ात नमुद केले माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .२६ अ वये, भाग .४ म ये गणगे शाळा व पोिलस वसाहत प रसरातील 
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र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.शंकर पांडूरंग बजबलकर 
(िन.र. . २८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
३७.१००% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,५०,०००/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .५९ सांगवी करसंकलन वभागीय कायालयाअंतगत फिनचरची कामे 

करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार चारशे) पे ा ३३.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२४,२६,८३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ७) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग . ४१ गांधीनगर सोना- पा ब ड ंग प रसरात थाप य वषयक सुधारणांची 

व द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .६,९६,५४०/- [अ र  
र. .सहा लाख शहा नव हजार पाचशे चाळ स] पे ा ३१.९९०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
. . २८ मासुळकर कॉलनी म ये बस टॉप वाचनालय (एफ.आर.पी.) मुता-या व 

बेचस बस वणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .७,७१,३७०/- [अ र  र. .सात 
लाख एकाह र हजार तीनशे स र] पे ा ३२.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
. .५२ पुनावळे येथील मु य र याचे ं द करण करणेकामी मे. ी.कृ ण 

क शन (िन.र. . २८,००,८४८/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे 
आ ठेचाळ स) पे ा ३४.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१९,४०,९८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन ु सदर या िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- १०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
. .५२ ताथवडे येथे टॉम वॉटर गटर करणे व पे ह गं लॉक बस वणेकामी 

मे. ी.क शन (िन.र. .२९,९९,९९४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव 
हजार नऊशे चौ-या नव) पे ा ३३.३५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२०,९९,४७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु सदर या िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११ 
अ वये, जल े  .अ/१ म ये िनगड , ािधकरण इ.भागात सुधारणा करणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु . ी.सदगु कृपा क शन (िन.र. .२८,०१,१९९/- 
[अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे न या नव] पे ा ३३.३००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४९ 
अ वये, जल े  .अ/७ म ये आकुड  इ.भागात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी 
पाईप लाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .४२,०१,६३४/- [अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार सहाशे चौतीस] पे ा ३०.२००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/-२०१३-१४ बाब .५ अ वये, मनपाचे 
इं दरा गांधी उ ान (िचखली) देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर 
सेवा सह.सं था (िन वदा र. .१२,३३,५४०/- पे ा ४२.७०% कमी दराने) [अ र  
र. .बारा लाख तेहतीस हजार पाचशे चाळ स] या ठेकेदाराची सवात कमी दराची 
िन वदा वकृत करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
आहे. तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७२ अ वये, 
वॉड .३८ नेह नगर येथे आंबेडकर वसाहत प रसरात थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २८.९९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- १५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२१ 
अ वये, वॉड .२४ मधील सुदशननगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
द तीु  करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .४,९०,१७४/- [र. .चार लाख न वद 
हजार एकशे   चौ-याह र] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .३,४६,७००/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा कू न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, संतोषनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु
मे.देव क शन (िन.र. .४,९०,१७४/- [र. .चार लाख न वद हजार एकशे चौ-
याह र] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३,४६,७००/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बू रोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, से.नं.२२ वॉड .१३ आ णा भाऊ साठे वसाहत म ये थाप य वषयक 
कामांची द ती करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .७,००,१७४/- [र. .सात 
लाख एकशे चौ-याह र] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .४,९५,२१४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, से.नं.२२ वॉड .१२ िमिलंदनगर वसाहत म ये थाप य वषयक कामाची 
द ती करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .९,८०,३८८/- [र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे अ याऐंशी] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .६,९३,४२८/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, से.नं.२२ वॉड .१२ बौ दनगर वसाहत म ये थाप य वषयक कामाची 
द ती करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .९,८०,३८८/- [र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे अ याऐंशी] पे ा २९.२७०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .६,९३,४२८/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- २०) यशवंतराव च हाण मृती णालया या बा ण वभागासाठ  आव यक २ नग 
लॅ टर कट ंग मशीन खरेद कामी मे. भांडारवार IT & ITES ा. िल., पुणे यांचेशी 
करारनामा न करता लघु म दर  र. .८,४००/- ती नग माणे २ नग लॅ टर 
कट ंग मशीनसाठ  येणारा खच  र. . १६,८००/-  ला मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- २१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३५ 
अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे 
करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .३१,५१,३३२/- [अ र  र. .एकतीस लाख 
ए काव न हजार तीनशे ब ीस] पे ा २४.९९० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध वभागात उजाबचतीकामी एल.ई.ड . 
फट ंग बस वणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .२३,५८,०७६/- 

[अ र  र. .तेवीस लाख अ ठाव न हजार शहा र] पे ा ३३.०५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २३) महानगरपािलकेचे जलशु करण क  से.२३ कर ता टेबल लिचंग पावडर खरेद  
(िन वदा .५/२-२०१३/१४) कामी मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून ६० 
मे.टन टेबल लिचंग पावडर व मे.केिमकल पपल यांचे कडून ४०.०० मे.टन 
टेबल लिचंग पावडर र. .१८,०००/- .मे.टन  दरानेखरेद  करणेसाठ  यां याशी 

करारनामा करणेस व याकामी येणारा खच र. .१८,००,०००/- (अ र  र. .अठरा 
लाख फ ) यास मा.आयु  यांनी द.10/10/2013 रोजी मा यता दलेली आहे 
यानुसार यांचेशी करारनामा क न कामाचा पुरवठा आदेश देणेत आलेला 

अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
मनपा या शासक य इमारतीमधील व ुत संच मांडणीचे वा षक प दतीने देखभाल 
द ती करणे व अनुषंिगक कामे करणे ु ( व ुत वषयक नुतनीकरणाची कामे 
करण.े) कामी मे.अथव इले कल स ह सेस (िन.र. .९,४७,४७४/- [अ र  
र. .नऊ लाख स ेचाळ स हजार चारशे चौ-याह र] पे ा २४.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, सन २०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत भोसर  स.नं.२१७ व २३१ पंप 
हाऊसचे वा षक चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु .एन.सी.वाय.एंटर ायजेस 
(िन.र. .२१,१५,२३६/- [अ र  र. .एकवीस लाख पंधरा हजार दोनशे छ ीस] पे ा 
०.७२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- २६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .२ 
अ वये, भुगयो अंतगत पंपर  लो लेवल व पंपर  वाघेरे येथील पंप हाऊस वा षक 
चालन देखभाल द ती ु करणेकामी मे. लोमॅक इं ज.काप . (िन.र. .१९,०६,६८०/- 
अ र  र. .एकोणीस लाख सहा हजार सहाशे ऐंशी] पे ा १.२० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, सन २०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत भोसर  पी.एस. १ व पी.एस. 
२ पंप हाऊसचे वा षक चालन देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय. 
एंटर ायजेस (िन.र. .२२,८६,२३६/- [अ र  र. .बावीस लाख शहाऐंशी हजार दोनशे 
छ ीस] पे ा ०.७२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, भुगयो अंतगत िचंचवड लो लेवल व गोखले पाक येथील पंप हाऊस वा षक 
चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु . लोमॅक इं ज.काप . (िन.र. .२०,०३,८८०/- 
[अ र  र. .वीस लाख तीन हजार आठशे ऐंशी] पे ा ०.८१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, भुगयो अंतगत काकडे पाक व केशवनगर येथील पंप हाऊस वा षक चालन 
देखभाल द ती करणेकाु मी मे. लोमॅक इं ज.काप . (िन.र. .२१,४५,४८०/- [अ र  
र. .एकवीस लाख पंचेचाळ स हजार चारशे ऐंशी] पे ा ०.८५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .७ 
अ वये, सन २०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत िचखली व नेवाळेव ती पंप 
हाऊसचे वा षक चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सेल इले क स 
(िन.र. .२४,४९,०८०/- [अ र  र. .चोवीस लाख एकोणप नास हजार ऐंशी] पे ा 
२.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, सन २०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत दापोड , फुगेवाड  पंप हाऊसचे 
वा षक चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सेल इले क स (िन.र. . 
१८,४५,७६१/- [अ र  र. .अठरा लाख पंचेचाळ स हजार सातशे एकस ] पे ा २.०० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .९ 
अ वये, सन २०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत सांगवी पंप हाऊसचे वा षक 
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चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु .एन.सी.वाय. एंटर ायजेस (िन.र. . 
१०,२८,५९१/- [अ र  र. .दहा लाख अ ठावीस हजार पाचशे ए या नव] पे ा 
०.७५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .१० 
अ वये, भुगयो अंतगत पंपर  मेन व वैभवनगर येथील पंप हाऊस वा षक चालन 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .एन.सी.वाय. एंटर ायजेस (िन.र. .२३,५७,८८०/- 
[अ र  र. .तेवीस लाख स ाव न हजार आठशे ऐंशी] पे ा ०.८० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, 
भाग .१ काळभोरनगर, मोहननगर व रामनगर येथे पा.पु., े नेज, ॉसकट, 

साईडप ट , खड मु माचे र ते करणेकामी मे.अ य क शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २९.९८९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .२ वेणीनगर येथील ता हाणेव ती येथील र ते खड मु म व बी.बी.एम. 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .६,९९,६९१/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार सहाशे ए या नव] पे ा २९.२७९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०५ 
अ वये, भाग .३ िचखली मधील साने व ती येथील सोसायट  र यांना 
खड मु मीकरण करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .७,००,२६८/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे अडुस ] पे ा २८.५०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
. .६४ येथील िस दाथनगर मधील ट लाईट यं णेची द तीची कामे ु

करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .५,७१,३९३/- [अ र  र. .पाच 
लाख ए काह र हजार तीनशे या नव] पे ा ३१.०१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
कासारवाड  उप वभागातील ट लाईट या नाद त केबलची देखभाल द ती ु ु
करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. . 
१८,३९,८७०/- [अ र  र. .अठरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे स र] पे ा 
३१.८७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
दघी उप वभागातील खराब ट लाईटचे पोल बदलणे, देखभाल व द ती करणे ु
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.मनीकॉम इले क स (िन.र. .९,५२,३७८/-  
[अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे अ याह र] पे ा ३६.३३३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
मोशी उप वभाग अंतगत भागांमधील टलाईट नाद त केबल गाळे बदलणे ु
कामी मे.शमा इले क स (िन.र. .५,७१,४२८/- [अ र  र. .पाच लाख ए काह र 
हजार चारशे अ ठावीस] पे ा ४२.२४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, 
. .३७ म.फुलेनगर मधील एम.आय.ड .सी. े ातील ट लाईट यं णेची 

देखभाल व द ती करणेकामी मेु .कमल इले क एं ट ायजेस 
(िन.र. .९,२५,२६०/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचवीस हजार दोनशे साठ] पे ा 
३५.२३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४२) मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, 
. .२९ इं ायणीनगर मधील मु य र यावर ल द यांची द तीची कामे करणे ु

कामी मे.कमल इले क एं ट ायजेस (िन.र. .९,३९,५८६/- [अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणचाळ स हजार पाचशे शहाऐंशी] पे ा ३५.२३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
. .२९ इं ायणीनगर मधील एम.आय.ड .सी. े ातील ट लाईट यं णेची 

देखभाल द ती करणेकामी मेु .कमल इले क एं ट ायजेस (िन.र. .९,३१,३९८/- 
[अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार तीनशे अ या णव] पे ा ३५.२३० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
. .३६ लांडेवाड  मधील एम.आय.ड .सी. े ातील ट लाईट यं णेची देखभाल 

द तीु  कामे करणेकामी मे.कमल इले क एं ट ायजेस (िन.र. .९,४६,१२०/- 
[अ र  र. .नऊ लाख शेहेचाळ स हजार एकशे वीस] पे ा ३५.२३० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
दघी व मोशी उप वभाग अंतगत भागांमधील टलाईटचे फडर पीलरची द ती ु
करणेकामी मे.मनीकॉम इले कल (िन.र. .५,७९,१२७/- [अ र  र. .पाच लाख 
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एकोणऐंशी हजार एकशे स ावीस] पे ा ३६.३३२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८४ 
अ वये, जल े  .अ/१, अ/७, अ/८ प रसरात हॉ ह बस वणे, गळती थांब वणे 
व करकोळ द ती व तातड चे कामे करणेकामी मेु .जय इं जिनअस (िन.र. . 
२८,०१,१३०/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे तीस] पे ा ३३.१० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ४७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग ५ जाधववाड , कुदळवाड , 
प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन 
१३/१४) कामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१४,२८,३०२/- [अ र  
र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार तीनशे दोन] पे ा २६.५२९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग १ पीनगर तळवडे प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन १३/१४) कामी 
मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१४,२८,३०२/- [अ र  र. .चौदा लाख 
अ ठावीस हजार तीनशे दोन] पे ा २५.५०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४९) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.२२/११/२०१३ ठराव .३९ नुसार, मा.शहर 
सुधारणा सिमती सभा व वध वकास कामांची पाहणी करणेकामी केरळ अ यास 
दौरा आयो जत करणेस व याकामी येणारे र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
फ ) चे अथवा य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५०) 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. 

 

वषय मांक- ५१) महानगरपािलकेचे आरो य वभागाकड ल १) MH-14/AZ -9978( VT – 650 )  

२)MH-14/AZ -9822( VT – 500)  ३) MH-14/AZ -9823   ( VT – 500)  या ितन 
रोड वपर मिशन चालन, द ती व देखभाल मेु .बी. ह .जी. इंड या ली. यांचे 
स याचे कामास २ म हने मुदतवाढ देणेस व याकामी अ. .(१) साठ  र. . 
१५,७७३/- ितिश टचालन + ६०,०००/- मािसक मिशनर  देखभाल/द ती खच ु
+ १२.३६% स ह स चाजस, अ. . (२) व (३) साठ  र. . ९,२९५/- ित िश ट 
चालन + ३५,०००/- मािसक मिशनर  देखभाल/द ती खच ु + १२.३६% यानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ५२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग २ वेणीनगर प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन १३/१४) कामी 
मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१४,२८,३०२/- [अ र  र. .चौदा लाख 
अ ठावीस हजार तीनशे दोन] पे ा २८.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
अ भागा अंतगत भाग १ पीनगर तळवडे प रसरातील आव यक ठकाणी 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.अबान इले क वकस (िन.र. . 
९,३६,७८७/- [अ र  र. .नऊ लाख छ ीस हजार सातशे स याऐंशी] पे ा २५.५५० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
अ भागा अंतगत भाग ३ मोरेव ती िचखली प रसरातील आव यक ठकाणी 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.अबान इले क वकस (िन.र. . 
९,३६,७८७/- [अ र  र. .नऊ लाख छ ीस हजार सातशे स याऐंशी] पे ा २४.५५० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५५) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६९ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर ीनगर म ये थाप य वषयक करकोळ द ती ु
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. . सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५६) एम.पी.सी. युज यांची सु वधा १३० नगरसद यास व ६८ अिधका-यांस पुर वणेस 
तसेच यांनी यां या बात यांबरोबर मनपाचे मह वाचे संदेश मोफत एस.एम.एस. 
ारे देणे बंधनकारक क न यांस सदरचे काम िन वदा न माग वता करारनामा न 

करता थेट प तीने करणेस व येणा-या एकूण खचाची वा षक र कम .१,१९,९८८/- 
अथवा होणा-या य  खचास तसेच यापुढे दरवष  सदर सु वधा वग १ चे 
अिधकार  व नगरसेवक यांना पुर वणेस व होणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ५७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .११ 
अ वये, आकुड  व िचंचवड मलशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ व १७ 
ािधकरण प रसरात रा हले या ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी 

मे. ह .एम.मातेरे इ ा.इ. ा.िल. (िन.र. .३५,०१,३२३/- [अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार तीनशे तेवीस] पे ा २२.०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५८) मनपाचे व ुत वभागासाठ  तातड ने तावात नमूद माणे लॅ प सा ह य 
खरेद कामी ई-िन वदा .१०/१/२०१३-१४ अ वये लघू म िन वदाकार मे.एन.एस.जैन 
अँ ड कं. ा.िल.पुणे यांचे लॅ प सा ह याचे दर एकुण र. . ४,०८,५००/- वकृत 
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क न, करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तूतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
अ भागा अंतगत भाग ५ जाधववाड , कुदळवाड  प रसरातील आव यक ठकाणी 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.अबान इले क वकस (िन.र. . 
९,५२,२३६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे छ ीस] पे ा ४१.००० % 

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

 

वषय मांक- ६०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
दघी उप वभाग अंतगत भागांमधील ट लाईट नाद त केबल गाळे बदलणे ु
कामी मे.शमा इले क स (िन.र. .५,७१,४२८/- [अ र  र. .पाच लाख ए काह र 
हजार चारशे अ ठावीस] पे ा ४२.९९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
दघी भाग .३१ अंतगत भागातील उव रत रर यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. .७,१०,४३५/- [अ र  र. .सात 
लाख दहा हजार चारशे प तीस] पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
बोपखेल भाग .६४ अंतगत भागातील उव रत रर यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणे व काश यव था करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. . 
७,१०,४३५/- [अ र  र. .सात लाख दहा हजार चारशे प तीस] पे ा २५.९९९ % 

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

 

वषय मांक- ६३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, मनपा या उ ानातील उ ाटन, भुमीपुजन, जयंती, पु यितथी व अनुषंिगक 
काय मांक रता पकर व व ुत यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 
(िन.र. .९,५२,२६९/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे एकोणस र] पे ा 
७.२०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६४) मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  मनपा या ड भागांतगत वकिसत असणा-या 
उ ानातील द यांची व अनुषंिगक व ुत सा ह यांची देखभाल द ती करणे ु
( जजामाता उ ान व िशव जजाऊ उ ान वगळून) कामी मे.हसन इले कल इं ज. 
(िन.र. .९,२२,५९१/- [अ र  र. .नऊ लाख बावीस हजार पाचशे ए या नव] पे ा 
४०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  मनपा या अ भागांतगत भाग .१ ते ५, ८ ते १३ 
व २६ मधील वकसीत असणा-या उ ानातील द यांची व अनुषंिगक व ुत 
सा ह यांची देखभाल द ती करणे ु (वीर सावरकर व दगादेवी ु उ ान वगळून) कामी 
मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .९,५१,६८७/- [अ र  र. .नऊ लाख ए काव न 
हजार सहाशे स याऐंशी] पे ा ३८.८६८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, भोसर  उप वभागांतगत येथील शहर  गर ब व तीमधील ट लाईट 
यव थेचे नुतनीकरण करणे व नाद त केबल बदलणेकामी मेु .हसन इले कल 
इं जिनअ रंग (िन.र. .९,९७,०७०/- [अ र  र. .नऊ लाख स या णव हजार स र] 
पे ा ३८.७१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१४ 
अ वये, च-होली भाग .७ अंतगत भागातील उवर त र यावर ल काश 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िशव फाऊं टन & इले क स (िन.र. . 
७,१४,२८५/- [अ र  र. .सात लाख चौदा हजार दोनशे पं याऐंशी] पे ा २६.०२० % 

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

 

वषय मांक- ६८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, . .३७ बालाजीनगर वसाहतीम ये ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. वण इले कल स हस (िन.र. .१६,१५,९६३/- [अ र  र. .सोळा 
लाख पंधरा हजार नऊशे ेस ] पे ा २२.७७६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, . .३६ मधील शांतीनगर वसाहतीम ये ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. वण इले कल स हस (िन.र. .१५,१०,४०६/- [अ र  र. .पंधरा 
लाख दहा हजार चारशे सहा] पे ा २१.७७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, . .२९ गवळ माथा, गणेशनगर वसाहतीम ये ट लाईट यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.सनशाईन इले क स (िन.र. .१४,९७,५०१/- [अ र  
र. . चौदा लाख स या नव हजार पाचशे एक] पे ा १९.७७० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, दघी उप वभाग अंतगत भागांमधील काश यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. वण इले कल स हस (िन.र. .१५,७१,४२४/- [अ र  र. .पंधरा 



 14 

लाख ए काह र हजार चारशे चो वस] पे ा २२.७०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, मोशी उप वभाग अंतगत भागांमधील काश यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. वण इले कल स हस (िन.र. .१५,६३,७५४/- [अ र  र. .पंधरा 
लाख ेस  हजार सातशे चौप न] पे ा २२.८८८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४१ 
अ वये, . .२९ इं ायणीनगर वसाहतीम ये ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.सनशाईन इले क स (िन.र. .१४,९७,५०१/- [अ र  र. . चौदा 
लाख स या नव हजार पाचशे एक] पे ा १९.९९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .९ 
अ वये, दापोड  येथे न याने तयार होणा-या दफनभूमी येथे काश यव था 
करणेकामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .७,१४,१९०/- [अ र  र. .सात लाख 
चौदा हजार एकशे न वद] पे ा २७.४४९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .२९ इं ायणीनगर मधील उव रत र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१३,३०,३३८/- 
[अ र  र. .तेरा लाख तीस हजार तीनशे अडोतीस] पे ा २५.८६० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, . .६१ येथील ट लाईट यं णेची द तीची कामे ु करणेकामी मे.अबान 
इले क व स (िन.र. .५,७१,३९३/- [अ र  र. .पाच लाख ए काह र हजार 
तीनशे या णव] पे ा ३१.३५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२३ 
अ वये, कासारवाड  उप वभाग अंतगत मशानभूमी, दफनभूमी येथील 
आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.अबान इले क व स 
(िन.र. .८,३२,३७८/- [अ र  र. .आठ लाख ब ीस हजार तीनशे अ याह र] 
पे ा ३१.२४९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, िचखली तळवडे उप वभागातील शाळा डांगणावर काश यव था करणे 
कामी मे.िसट लाईट पॉवर िस टम टे नॉलॉजीस (िन.र. .९,५०,५३९/- [अ र  र. . 
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नऊ लाख प नास हजार पाचशे एकोणचाळ स] पे ा १५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१५ 
अ वये, अ भाग अंतगत व वध डांगणावर काश यव था करणे व 
नुतनीकरण करणेकामी मे.िसट लाईट पॉवर िस टम टे नॉलॉजीस (िन.र. . 
९,४९,७२७/- [अ र  र. . नऊ लाख एकोणप नास हजार सातशे स ावीस] पे ा 
१५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 
अ वये, अ भागा अंतगत आकुड  एमआयड सी प रसरातील आव यकतेनुसार 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.जी.पी.इले क कंपनी (िन.र. . 
६,८५,६६५/- [अ र  र. .सहा लाख पं याऐंशी हजार सहाशे पास ] पे ा ३१.७९९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .३७ अ वये, 
. .६ मोशी गट नं.६९० ते ६७२ पयत नाला बांधणेकामी मे.बालाजी क शन 

(िन.र. .३५,०१,२०२/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे दोन) पे ा 
३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,८८८/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, 
. .७ चो वसावाड  ते वडमुखवाड  व इतर ठकाण या ना याचे बांधकाम करणे 

कामी म.ेबालाजी क शन (िन.र. .४२,०७,२२३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
सात हजार दोनशे तेवीस) पे ा ३७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२७,३९,३४४/- 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 फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२० अ वये, 
भाग .३७ महा माफुलेनगर येथे एमआयड सी लॉट नं.१५३/२ जवळ नाला 

बांधणेकामी मे.बालाजी क शन (िन.र. .२९,९८,६५०/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख अ या णव हजार सहाशे प नास) पे ा ३७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,५२,४३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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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. 

 

वषय मांक- ८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२२ अ वये, 
. .६ मोशी संतोष हॉटेल पासून िशवाजीवाड  पयत नाला बांधणेकामी मे.भगवंत 

क शन (िन.र. .६३,०२,४७१/- (अ र  र. . ेस  लाख दोन हजार चारशे 
ए काह र) पे ा ३९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३९,७१,२१८/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .५५ पंपळेस दागर येथे हॉटेल वराज गाडन जवळ १८.०० मी. ं द ड .पी. 

र यावर आर.सी.सी. क हट बांधणेकामी मे.भगवंत क शन (िन.र. . 
६९,०६,६९७/- (अ र  र. .एकोणस र लाख सहा हजार सहाशे स या णव) पे ा 
२९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५०,७७,१४७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .४८ मधील ठक ठकाणी टॉम वॉटर पाईप टाकणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  

र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,८६,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, 
पंपर  भाग .४४ म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ी गणेश क शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१७,९४,४११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 



 17 

वषय मांक- ८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .४८ मधील तांबे शाळा व शा ीनगर पर सरात टॉम वॉटर पाईप टाकणे 

व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन.र. . 
३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.८० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,८६,७६५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ८९) िन वदा नोट स . २४/६/२०१२-१३ मुदतवाढ ची जा हरात िस द केलेकामी बील 
अदायगी (जा हरात ं . ३४७) कामी र कम खाली नमुद केले या वृ प ास अदा 
करणे आव यक असलेने  दै. टाई स ऑफ इं डया व दै. महारा  टाई स, यांना अदा 
करावाया या र. . ७३८७२/- (अ र  पये याह र हजार आठशे बाह र फ ) या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  

अ.  
वृ प ाचे 
नाव व 
आवृ ी 

बल न.ं / 
दनांक 

िस द  
दनांक 

जा हरात 
आकार 

पॅकेज दर ती 
चौ.से.मी. एकुण खच 

१ 

दै.टाई स 
ऑफ इं डया, 
दै.महारा  
टाई स 

८६२६८२९/००१ 
द१५/०३/२०१३ 

१३.०३.१३ 

४ समेी 
x६ सेमी 
= २४ 
चौसेमी 

येक शहराचे वेगळे 
दर ६१.३७५, १८.७९१, 
५४२.५, ५६.३७५, 
४६.६२५, २२०.४१६, 
३५.५४१, २३.५, 

२१.७९१, १६४५.५, व 
४०५.५८३ एकूण 

७३८७२/- 

एकूण र. . ७३८७२/- 
 
 

वषय मांक- ९०) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजरू 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- ९१) दनांक 7/12/2013 रोजी टाफनस या पदा या लेखी पर ेक रता मे.झील टेक ्
स ह सेस कोथ ड पुणे यांचेकडून खालील दराने ओएमआर उ रप का छपाई क न 
घेणे तसेच मशीनवर उ रप का तपासणीचे काम करारनामा न करता थेट प दतीने 
क न घेणेस व याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ.  तपशील दर एकूण 

१ 208 ओएमआर उ रप का छपाई काबन तीसह र. 10/- ित िशट 2080.00 

२ हॅट 5 ट के 104.00 

३ 208 उ रप का तपासणी र. .19.50 ित 
िशट 

4056.00 

४ सेवाकर 12.36 ट के 501.32 

  एकूण 6741.82 

  पूणाक त र. . 6742.00 
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वषय मांक- ९२) जजामाता णालय येथील एलजर कंपनीचे 500mA Double Tubeए स रे मिशन 
डसमटल करणे, याची वाहतुक करणे व भोसर  णालय येथे install क न 
देणेकर ता मे. एलजर मे डकल िस टम िल. यांचेकडून क न घेणेकामी यांनी 
दले या ए टमेटनुसार करारनामा क न येणा या र. . 95,506/- रकमे या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२ 
अ वये, मुंबई पुणे महामागावर ल वेगवेग या चौकात वाहतूक िनयं क द यांचे 
वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .जे.पी. ॉिनक िस ट स (िन.र. .६,६६,६५४/- 
[अ र  र. .सहा लाख सहास  हजार सहाशे चोप न] पे ा २.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, पंपर  िचंचवड अ व ब भाग ह तील वेगवेग या चौकात वाहतूक िनयं क 
द यांचे वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .जे.पी. ॉिनक िस ट स 
(िन.र. .६,६६,६५४/- [अ र  र. .सहा लाख सहास  हजार सहाशे चोप न] पे ा 
२.४९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१६ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे क व ड भाग ह तील पादचा-यांसाठ  
िस नल बस वणे व त अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स 
(िन.र. .३,८०,६२०/- [अ र  र. .तीन लाख ऐंशी हजार सहाशे वीस] पे ा ११.१०० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३८ 
अ वये, मुंबई पुणे महामागावर ल पादचा-यांसाठ  िस नल बस वणे व त  अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स (िन.र. .५,७१,४०५/- [अ र  र. .पाच 
लाख ए काह र हजार चारशे पाच] पे ा ७.५१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४० 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ व ब भाग ह तील पादचा-यांसाठ  
िस नल बस वणे व त  अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स 
(िन.र. .३,८०,६२०/- [अ र  र. .तीन लाख ऐंशी हजार सहाशे वीस] पे ा ७.५० % 

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

 

वषय मांक- ९८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, मनपा भवन उप वभागातील सो. हे. द यांचे फडर पलरची द ती ु
करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .६,३९,४६५/- [अ र  र. .सहा 
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लाख एकोणचाळ स हजार चारशे पास ] पे ा ३४.७५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .११ 
अ वये, भाग .४२ व ४३ मधील सो. हे. द यांचे फडर पलरची द ती ु
करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .४,४८,३७०/- [अ र  र. .चार 
लाख आ ठेचाळ स हजार तीनशे स र] पे ा ३२.९५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१००) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४६ 
अ वये, संततुकारामनगर े ागृहातील वायुशीतक यं णेचे चालन व देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .िगल एअर कं डशिनंग अँ ड रे जरेशन स ह सेस (िन.र. . 
३,९६,३१५/- [अ र  र. .तीन लाख शहा नव हजार तीनशे पंधरा] पे ा ३.००० % 

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

 

वषय मांक-१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
. . ६ डुडंूळगाव येिथल मनपा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत 

बांधणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव (िन.र. .१४,००,४६२/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे बास ) पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. . १०,२९,५०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
मोशी . .६ बो-हाडेवाड  येथे गटर व कॉ ट पे ह ंगची व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे कामी मे.बालाजी क शन ो.िनला मुकेश अलकंुटे (िन.र. .१४,००,५१३/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे तेरा) पे ा ३४.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५५,९९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

 

वषय मांक-१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
. .६ मोशी येिथल मनपा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत बांधणेकामी 

मे.िशवंक क शन (िन.र. .१४,००,४६२/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे बास ) 
पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,५०१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु
करण.े 

 

वषय मांक-१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 
. .७ च-होली येिथल मनपा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत बांधणेकामी 

मे.िशवंक क शन (िन.र. .१४,००,४९७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
स या नव) पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१०,२९,५२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .७ मधील चो वसावाड  येिथल मनपा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत 

बांधणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव (िन.र. .१४,००,४९७/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे स या नव) पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१०,२९,५२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेु बरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२/१३ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .५५ येिथल पंपळे स दागर मधील व वध ड .पी. र यालगत पदपथ 

तयार करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . २२,४३,०१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१०७) शासन वभागाकड ल कॅनन आय.आर.३२४५ ंटर खरेद  क न द ड वष कालावधी 
होऊन गेलेला आहे तसेच याचा व  प ात सेवा कालावधी जाने-१३ मधे समा  
झालेला आहे. तसेच ंटरचे पेअर पाट ठरा वक कालावधी नंतर बदलावे लागतात. 
या कामी कॅनन कंपनीचे अिभयं याने ंटरची तपासणी क न अहवाल सादर केला 
असून फं सींग अँस ली (Fixing Assy) आ ण हॉपर अँस ली (Hopper Assy) 

बस व याची (बदल याची) गरज असून यासाठ  एक ीत र. . ४०,९३७/- इतका 
खच येणार असून सदर कामाची तातड  वचारात घेता िन वदा िस द क न खरेद  
करणेस बराच कालावधी लागणार अस याने महारा  महापािलका अिधिनयम 
(सुधार त) २०११ करण ५ िनयम २/१ परंतु के मधील तरतुद नुसार तसेच 
मा.आयु  यांनी दले या व ीय अिधकार दान आदेश 
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.लेखा/१/का व/७७०/२०१३ द. १७.०९.२०१३ यास अिधन राहन कोटेशन ु
प दतीचा अवलंब क न कोटेशन नोट स िस द कर यात आली होती. यामधे 
एकुण तीन कोटेशन ा  झाले आहेत. यामधे मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे दर 
सवात कमी ा  झाले असुन यांचेकडुन काम क न घे यास एकुण र. .४०,७००/- 
एवढा खच येणार आहे. सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१०८) सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ऑफ इं डया ह्  क  शासन अंगीकृत सं था अस याने 
क  शासनाने ठरवून दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने         
द.२८.०८.२०१२ चे करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व 
द.०१.०१.२०१४ ते द. ३०.०६.२०१४ या कालावधीत 24 MBPS (1:1) बँड व थ 
चाजस व ८ कायालये मु य कायालयाशी जोडणेकामी सहा म हने कालावधीकर ता 
मुदतवाढ व यासाठ  येणारा एकूण र. . ११,६५,०००/- अिधक Fiber Cable ारे 
बॅकअप लाईन STPI ते मनपा मु य कायालय येथे कने ट हट  कर ता 
द.१५.०५.२०१३ ते द.३१.१२.२०१३ अखेर कालावधीकर ता र. . ३,१६,४०६/- असे 
एकूण र. .१४,८१,४०६/- (अ र  र. . चौदा लाख ए याऐशी हजार चारशे सहा 
फ )  अथवा येणा-या य  खचास थेट प दतीने मा यता तसेच अित र  
बँ ड व थ अथवा लोकल लुप कर ता सादर केले या दरप कास 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/१६४६/२०१३ 

दनांक-  ६/१२/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


