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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१३२५/२०१५ 

दनांक -  ०९/१०/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-  १३/१०/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 
 

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

दनांक १३/१०/२०१५ 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- १९१ 
 

दनांक - १३/१०/२०१५       वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १३/१०/२०१५ 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 ६/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९०)  

सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 
भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 

हायराईज बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.संक प 
क शन (िन.र. . ३५,००,९३९/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे एकोणचाळ स) 
पे ा ७.०१ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३४,१८,२९९/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

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

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ मिधल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा 
०.५०% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने अंदाजप क य 
र. .७०,०१,२७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/ 

२०१४-१५ अ वये, . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज 
मिशनर ने कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION 

(िन.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सातशे 
प नास) –५.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- 
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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१/२०१४-
२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सातशे प नास) पे ा ५.०० % जादा) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३९,३४,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ 
अ वये, जल े  .७ वडमुखवाड  व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर 
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम 
डे हलपस  (िन वदा र कम . २७,९७,४६२/- (अ र  र. . स ावीस लाख स या नव 
हजार चारशे बास  फ ) पे ा १८.८० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,८५,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ९८ 
अ वये, जलशु करण क  से.२३ येथील पंपाचे जुने व नादु त टाटर बदलणेकामी 
मे.चैत य एंटर ायजेस (िन.र. .४०,७६,०११/- (अ र  र. .चाळ स लाख शहाह र 
हजार अकरा फ ) पे ा २६.२० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३१,५८,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 

वषय मांक-८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै कय वभागांतगत नेह नगर पंपर  येथे 
कायरत CNG PET INCINERATOR मिशन काया वत करणेकर ता र. .१३,८८,३५६.७४ 
(अ र  र. .तेरा लाख अ ठयाऐंशी हजार तीनशे छ पन पये चौ-याह र पैसे फ ) 
इतक  र कम वभागाचे “CNG PET INCINERATOR खरेद , देखभाल व दु ती” या 
लेखािशषकाव न खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .५१ बेल ठकानगर मु य र यास पावसाळ  गटर करणे व अंतगत 

पावसाळ  गटसची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
रकमे या (िन.र. .९१,२८,०२४/-(अ र  र. .ए या णव लाख अ ठावीस हजार 
चोवीस फ ) पे ा -४०.००%) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५७,५०,६५५/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयांतगत सांगवी दापोड  येथील 
पवना नद  पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यां या कड ल आदेश 
. क ेका/आ१५/का व/२१७/१५ द.४/३/२०१५ अ वये र. .२,००,०००/- व आदेश 
.क ेका/आ१५/का व/२६४/१५ द.२०/३/१५ अ वये र. .२,००,०००/- असे एकूण 

र. .४,००,०००/-आगाऊ घेतलेली होती यापैक  र. .३,४९,६७२/- इतका य  खच 
झालेला आहे व उव रत र. .५०,३२८/- (अ र  र. . प नास हजार तीनशे 
अ ठावीस फ ) मनपा कोषागरात रोख व पात भरणा केलेला आहे. तर  पवना 
नद  पा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला एकुण र. .३,४९,६७२/- (अ र  
र. .तीन लाख एकोणप नास हजार सहाशे बहा र फ ) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .३६ 
अ वये, अ भागाम ये भाग .१५ म ये द वाड  व भाग .१० तुळजाई व ती 
प रसराम ये पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकासाठ  पाईपलाईन टाकणे, वॉ ह बस वणे 
व करकोळ दु ती कामे करणे या कामासाठ  मे.बालाजी इं जिनअस िन.र. . 
३५,०१,६००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार सहाशे फ ) पे ा १८.५०% कमी 
या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये २९,९६,४९४/- 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  
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झालेली  वाढ  / घट दरानुसार  फरकाची  र कम  अदा  /  वसुल  करणे  बंधनकारक  राह ल  

या   अट स  अिधन  राहुन  यांचेबरोबर  कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
जमा ३१ र यावर ल डांगे चौक ते वाकड अंडरपास पयतचा ४५ मी. ं द या 

र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .२३,२७,२६,७१८/- (अ र  र. .तेवीस कोट  स ावीस लाख स वीस हजार 
सातशे अठरा फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये १७,१०,७८,५७४/- 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  कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मा. व ुत िन र क (उ वाहक), उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मुंबई यांस सन 
२०१५-१६ साठ  मनपा या शासक य इमारतीमधील एकूण ६ उ वाहकाची वा षक 
िन र ण फ  एकूण र. .३,६००/- (अ र  र. . तीन हजार सहाशे फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) अ नशामक वभागाकडे १३५ अ नशामक कमचार  कायरत असुन सदर कमचा-
यांना आगवद वर वापर या क रता हे मेट जीण झालेले असुन अपघाताची श यता 
नाकारता येणार नाह . याक रता तातड ने हे मेट खरेद  क रता मा.  अित र  आयु  
यांचे अिधकारात तातड ने कमान अ नशामक वभागाकडे ९० नग नवीन हे मेट 
खरेद ची गरज आहे. या क रता अ प कालावधीचे कोटेशन नोट स 
.अ न/०३/का व/०३१/२०१५ िस द करणेत आली होती. िस द करणेत 

आले या कोटेशन नोट स या अनुषंगाने कमी दराचे मॅ युफ चरर मे. अजील 
फायबरटेक, वाघेरे कंपाऊंड, पपर गांव, पुणे ४११ ०१७ यांना ९० नग हे मेट 
(िशर ाण) तयार क न पुर वणेचे काम आदेश .अ न/०३/का व/१००/ २०१५ द. 
१५/०४/२०१५ देणेत आला होता. संबिधत मॅ युफ चरर यांनी आदेशा माणे २१ 
दवसात पुरवठा केलेला आहे. ९० नग हे मेट (िशर ाण) क रता र. .२,२००/- x 
९० नग = र. .१,९८,०००/- ची मागणी केलेली आहे. सदरचा खच अ नशामक 
वभागाकड ल “अ नशामक उपकरणे व साह य खरेद ” या लेखािशषामधून खच  
टाकणेत आलेला अस याने सदर खचास काया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१-२०१५-१६ अ वये, 
िचंचवड उप वभागातील होणा-या व वध काय मासाठ  ता पुरती वनी ेपण काश 
व जनरेटरची यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस (िन.र. .९,९९,७७६/- 
पे ा -१.००% कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/२-२०१५-१६ अ वये, 
ब े य कायालय अंतगत होणा-या व वध काय मासाठ  ता पुरती वनी ेपण 
काश व जनरेटरची यव था करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन 

(िन.र. .९,९९,७७६/- पे ा -१.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१७) 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-१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मु य लेखाप र ण वभागात ीम.अरबट आर.ए. 
हया मु.िल पक पदावर काम क रत असून यांनी द.३०/०६/२०१५  ते 
द.२४/०७/२०१५ अखेर २५ दवस अ जत रजा मंजूर करणेबाबत द.३०/०६/१५ 
रोजी अज केला असून यांची सदरची रजा मा. थायी सिमती ठराव .११९६५ 
द.०७/०७/१५ अ वये मंजूर कर यात आली आहे. तर  ीम.अरबट आर.ए. यांची 
द.३०/०६/१५ ते द.१३/०७/१५ अखेरची १४ दवसांची अ जत रजा मंजूर करणेस 
तसेच द.१४/०७/१५  ते २४/०७/१५ अखेरची १०  दवसांची मंजूर अ जत रजा 
रदद करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अ नशामक वभाग हा अ याव यक सेवेचा 
वभाग असुन सदर वभागामाफत नाग रकांचे ज वत व व हानी वाच वणेचे 
कामकाज केले जाते. अ नशामक वभागाकडे ०५ रबर बोट  उपल ध असुन सदर 
बोट  वारंवार नादु त होत असतात. याक रता कमान अ नशामक वभागाकडे ०२ 
नग नवीन रबर बोट  असणे आव यक आहे. या क रता अ प कालावधीचे कोटेशन 
नोट स .अ न/०३/का व/०७५/२०१५ िस द करणेत आली होती. िस द 
करणेत आले या कोटेशन नोट स या अनुषंगाने कमी दराचे मॅ युफ चरर मे.गणेश 
मॅ युफ चर ंग, ताथवडे, पुणे ४११ ०३३ यांना ०२ नग रबर रे कू बोट  तयार क न 
पुर वणेचे काम आदेश .अ न/०३/का व/०७५/२०१५ द.१५/०५/२०१५ देणेत 
आला होता. संबिधत मॅ युफॅ चरर यांनी आदेशा माणे २१ दवसात पुरवठा केलेला 
आहे. ०२ नग बोट क रता र. .९८,६००/- x २ नग= र. .१,९७,२००/- ची मागणी 
केलेली आहे. सदरचा खच अ नशामक वभागाकड ल अ नशामक उपकरणे व 
साह य खरेद  या लेखािशषामधून खच  टाकणेत आलेला अस याने सदर खचास 
काया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/१/२०१५-१६ अ वये, भाग .५३ 
वाकड मधील पंक िसट  येथील ड .पी. र यास फुटपाथ करणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. .३५,०१,०७७/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार 
स याह र) पे ा ४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२१,८७,२९८/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ,JnNURM- BSUP अंतगतआिथक दुबल 

घटकांसाठ  गृह योजना (EWS Housing Project)से. . १७ व १९ िचखली येथे 
गृह क प राब व यात येत आहे. सदर क पासाठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाने (PCNTDA) मनपास २५.३० हे टर जागा िलज वर दलेली आहे. सदर 
क पास PCNTDA ची बांधकाम परवानगी ा  आहे. सदर क पातील २४ 

इमारतींना (१००८ सदिनका) द. १७/०८/२०१३ रोजी भाग पूण वाचा दाखला ा  
आहे. सदर सदिनकां या ह तांतरण शु कापोट  ािधकरणाने कळ वले नुसार र. . 
२,४७,८४,६१३/- महानगरपािलकेने PCNTDA  ला दलेले आहेत. सदर क पातील 
३० इमारतींना (१२६० सदिनका) द. २१/१२/२०१३ रोजी भाग पूण वाचा दाखला 
ा  आहे. सदर सदिनकां या ह तांतरण शु कापोट  ािधकरणाने कळ वले नुसार 

र. . ३,०९,८०,५८७/- महानगरपािलकेने PCNTDA  ला दलेले आहेत. तदनंतर सदर 
क पातील २६ इमारतींना (१०९२ सदिनका) द. ३०/०८/२०१४ रोजी भाग 

पूण वाचा दाखला ा  आहे. सदर सदिनकां या ह तांतरण शु कापोट  ािधकरणाने 
कळ वले नुसार र. .३,४५,६१,५६७/- महानगरपािलकेने PCNTDA  ला दलेले आहेत. 
आता सदर क पातील १९ इमारतींना (७९८ सदिनका) भाग पूण वाचा दाखला 
ािधकरणाकडून द. २७/०७/२०१५ रोजी ा  झाला आहे. अशा कारे सदर 
क पातील आतापयत एकूण (२४+३०+२६+१९) = ९९ इमारतींना बांधकाम 

पूण वाचा दाखला ा  झालेला आहे. यापैक  ८० इमारतींचे ह तांतरण शु कापोट  
र. .९,०३,२६,७६७/- (अ र  र. . नऊ कोट  तीन लाख स वीस हजार सातशे 
सदुस  फ ) ािधकरणाकडे महानगरपािलकेने भरलेली आहे. न याने बांधकाम 
पूण व ा  झाले या १९ इमारतींतील सदिनकांचे ह तांतरण शु क ािधकरणाकडे 
भरणे आव यक आहे. सदरबाबत ािधकरणाने प  . व ा/ भू वभाग-१/२९१४ द. 
१४/०९/२०१५ अ वये न याने बांधकाम पूण व दाखला िमळाले या १९ इमारतीं या 
ह तांतरण शु कापोट  र. . ३,००,५०,४६७/- (अ र  र. . तीन कोट  प नास हजार 
चारशे सदुस  फ ) भरणे वषयी कळ वले आहे. तर  ािधकरणाने कळ वले माणे 
से. . १७ व १९ िचखली येथील EWS Housing क पामधील पुढ ल १९ इमारतींना 
(७९८ सदिनका) बांधकाम पूण व दाखला दले या े ावर ह तांतरण शु काची र. . 
३,००,५०,४६७/- (अ र  र. . तीन कोट  प नास हजार चारशे सदुस  फ ) पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणास (PCNTDA) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक-२२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.७.९.२०१५ ते द.१३.९.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१२२/२०१५ द.२९.९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१४.९.२०१५ ते द.२०.९.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१२३/२०१५ द.२९.९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२१.९.२०१५ ते द.२७.९.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१३१/२०१५ द.३.१०.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील माहे ऑग ट २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१२८/२०१५ द.३०.०९.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२६) पंपर  िचंचवड महानगपािलका, मा. महापौर यां या आसनासमोर ठेव यात येणारा 
मानदंड नादु त झाला अस याने सदरचा मानदंड दु त ( रपेअर व पॉिलश) 
करणेकामी मे.मॅ ले एशन शु वार पेठपुणेयांचेकड ल ा  दर प कानुसार एकुण 
र. .६,०००/- म ये थेट प दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
र. .६,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या जलिनःसारण  वभागाकड ल  िन.नो. .४/१७/२०१५-१६ अ वये, च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .७ च-होली येथे ताजणे मळा, पठारे मळा इ. 
भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S.B.P.KHODADE AND COMPANY 
(िन.र. .३७,४९,५८४/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार पाचशे 
चौ याऐंशी) पे ा ३८.५० %  कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. . 
२४,२१,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व  िन वदेतील  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१५/२०१५-१६ अ वये, . .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी म ये बँडिमंटन हॉल येथे लोर ंग करणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एम.जे. क शन (िन.र. .३७,३४,८२८/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख चौतीस हजार आठशे अ ठावीस) पे ा २१.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३०,९०,१९७/- 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 
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र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५०/२०१५-१६ अ वये, . .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी येथील गंगो ी पाक येथे लॉन टेिनस मैदान व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.योगेश एंटर ायजेस (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ४.०० % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२९,१३,१६५/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/७/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी 
येथील मनपा या ता यात आर णास िसमािभंत बांधणेकामी मे.साकळे असोिसए स 
(िन.र. .४१,९७,८६५/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख स या नव हजार आठशे 
पास ) पे ा ४१.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२६,००,१३७/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२४/२०१५-१६ अ वये, . .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी प रसराम ये हॉटिम स प दतीने र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .८३,३१,२९०/- (अ र  र. . याऐंशी लाख एकतीस हजार 
दोनशे न वद) पे ा ३२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५९,४८,५४१/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२९/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी 
येथील स तेवाड , आ हाटवाड , गावठाण, द म व उ र ल मीनगर, कुदळेव ती, 
िशवाजीवाड , राधाकृ ण नगर  व उवर त प रसरात र ते डांबर  करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इं ा. ा.िल. (िन.र. .७०,०२,४७४/- (अ र  र. .स र लाख दोन 
हजार चारशे चौ याह र) पे ा ३२.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .४९,९८,२९६/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२२/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी 
येथील आदशनगर संत ाने र नगर, फाितमानगर, इं लोक कॉलनी, खानदेश नगर 
व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. 
(िन.र. .७२,८२,८०९/- (अ र  र. .बहा र लाख याऐंशी हजार आठशे नऊ) पे ा 
३२.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५१,९८,३९६/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१८/२०१५-१६ अ वये, . .३१ दघी 
मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजननगर, णवाल पाक इ. ठकाणी उव रत 
र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .४९,०१,९६०/- 
(अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे साठ) पे ा ३२.०२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,९८,९७०/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१२/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी 
येथील िशवाजीवाड , राधाकृ णनगर तुपेव ती, गायकवाड व ती, इं ायणीपाक व 
प रसरात र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. . 
७०,०१,५९४/- (अ र  र. .स र लाख एक हजार पाचशे चौ या नव) पे ा ३२.०२ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४९,९७,६६८/- 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाचे काय े ातील पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मालक या िचखली पेठ .२० मधील 
आर त जागेतील महानगरपािलकेचे भाजी मंडई मधील१३९ गाळे/चौथरे ११ म हने 
कालावधीसाठ  भाडेत वावर वतर त करणेकामी नगररचना व वकास वभागाकड ल 
प  .नगररचना/१७/१५२/२०१४ द.१/९/२०१४ अ वये वह त मािसक भाडेदर ती 
चौ.फुट र. .७३/- नुसार वृ प ात जा हर कटन, शु द प क .१ व २ िस द 
करणेत येऊन इ छुक य ंकडुन आव यक कागदप ांसह पाक ट .१ (अज) व 
पाक ट .२ (दरप क) माग वणेत आलेले आहेत. सदरचे गाळा/चौथ-यासाठ  
खालील माणे ितमहा कमान भाडेदर िन त करणेत आलेला होता. 
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गाळा / चौथरा 
मांक 

े फळ 

(चौ.फुट) 
मािसक भाडे 

गाळा मांक १ ते 
३२ 

५३.८० 
र. .३,९२७/- + मनपा व शासन कर 
िनयमानुसार 

गाळा मांक ३३ 
ते ७४ 

६१.८७ 
र. .४,५१७/- + मनपा व शासन कर 
िनयमानुसार 

गाळा मांक ७५ 
ते १३९ 

५३.८० 
र. .३,९२७/- + मनपा व शासन कर 
िनयमानुसार 

 
ा  पा  अजासोबतचे दरप क (पाक ट .२) नुसार नमुद दरानुसार गाळा मांक 

िनहाय तुलना मक त यानुसार तावा सोबतचे प  “अ” म ये नमुद केले माणे 
एकुण ९२ गाळे/चौथ-यांसाठ  वह त कमान भाडेदर व यापे ा जा त भाडेदर ा  
झालेला आहे. संबिधत अजदारांना प ा दारे ११ म ह यांचे भाडे + चिलत सेवाकर 
र कम तसेच अनामत हणून ४ म ह यांचे भाडे ( बन याजी) भरणेबाबत कळ वणेत 
येवून वह त मुदतीत मागणी र कम न भरलेस पुढ ल अजदारास उ  र कम 
भरणेकामी कळ वणेस व संबिधतांना उ  र कम संपुण जमा केलेनंतर करारनामा 
करणेत येवून आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) डॉ. कशोर पंड त, डॉ. यदशनी वतक, ीरोग त  यांना मानसेवी ीरोगत   पदावर 
वाय.सी.एम. णालयात दर महा एक त मानधनावर  आदेशा या दनांकापासुन ६ 
मह ने या कालावधीसाठ  ितमहा र. .५,०००/- (अ र  र. . पाच हजार) एक त 
मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .१५/१-२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, मुंबई पुणे र यावर ल बीआरट एस मागावर ल वाहतुक िनयं क द यां या 
यव थेत सुधारणा करणेकामी मे.जगनाडे इले क स (िन.र. .७५,५९,९५३/- 
(अ र  र. .पं चाह र लाख एकोनसाठ हजार नऊशे ेप न फ ) पे ा ४०.३० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३९) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/१२/२०१५/१६ 
अ वये,  अ े ीय कायालय अंतगत भाग .०८ व ानगर, भाग .१० तुळजाई 
व ती, अ जंठानगर व  भाग .२६ काळभोरनगर पर सरात व ुत वषयक देखभाल 
दु ती वषयक कामे करणे (१५/१६) कामी मे.कमल इले क एंटर ायजेस 
(िन वदा र. .९,८३,७३५/- (अ र  र. .नऊ लाख याएंशी हजार सातशे पसतीस 
फ ) पे ा ३६.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,५६,९३८/- 
पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे 
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बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४०) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/१५/२०१५/१६ 
अ वये,  अ े ीय कायालय अंतगत भाग .२५ िचंचवड टेशन व भाग .२७ 
मोरवाड  पर सरात व ुत वषयक देखभाल दु ती वषयक कामे करणे (१५/१६) 
कामी मे.कमल इले क एंटर ायजेस (िन वदा र. .९,८३,७३५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख याऐंशी हजार सातशे प तीस फ ) पे ा ३६.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .६,५६,९३८/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा / वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४१) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/१६/२०१५/१६ 
अ वये,  अ े ीय कायालयातील U.P.S. इन हटरची वा षक देखभाल दु ती करणे 
व नुतनीकरणाची कामे करणे (१५/१६) कामी मे. वमलाई इले क कोप . (िन वदा 
र. . २,९९,८५३/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार आठशे ेप न फ ) 
पे ा २४.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२,३७,१७३/- पयत 
काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधंनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४२) म.न.पा.चे थेरगाव बोट लब उ ान व नौकानयन भाडेत वावर चाल वणेस देणेबाबत 
ई-िन वदा नोट स .१०/२०१४-२०१५ चे मा य िन वदाकार  मे.सनी वॉटर पोट 
ॉड टस ्  ा.िल यांना अंदाजप कय र. .१,०६,२०,०००/- चे कामकाज १० वष 

कालावधीसाठ  थम वष र. .१,३२,०००/- व पुढ ल येक वषासाठ  १० % वाढ 
घेऊन भाडे आकारणेस व दर वकृत करणेत आलेले असून यांचेशी एक वष 
कालावधीसाठ  करारनामा क न घेणेस व थम वष र. .१,३२,०००/- भाडे 
आकारणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद कामी ई-िन.स.ु . 
०७/२०१५/१६ अ वये, दतीय लघु म िन वदाकार मे.िस द  कॉपीअस अँड टुडंट 
क झुमर टोअर, पंपर   यांचे बाब .०३ पांढरा कागद िलगल साईज १३.५ * ८.५ 
इंच, ७० जीएसएम, ड ट ुप पेपर िम स कंपनी कागद रम साठ  यांचे एकुण 
र. .८,४०,०००/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार फ ) चे खचास  व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२/२०१५-१६ मधील काम .२ 
अ वये, िचखली येथील मैलाशु द करण क ातील  जागेत उ ान वकिसत करणे (भाग 
२) मे.एस.एम. मते (िन.र. .७९,३६,५०८/- (अ र  र. . एकोणऐंशी लाख छ ीस 
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हजार पाचशे आठ) पे ा २८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६०,००,००० पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .२७ 
अ वये, मनपा या ड े य कायालयातंगत न याने वकिसत होणा-या उ ानांचे 
व ुतीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .६,७४,८६३/- 
(अ र  र. .सहा लाख चौ-याह र हजार आठशे ेस ) पे ा ४०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०७/२०१५-१६ अ वये, . .५० 

म ये ता यात येणार  आर णे वकसीत करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. . 
१३,७४,८३७/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ याह र हजार आठशे सदोतीस) पे ा 
२१.००% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र. .११,४०,४२७/- 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 
आलेला अस याने  अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१५/२०१५-१६ अ वये, भाग .५० 
म ये स.नं.९ साठ  िसमािभंत बांधणेकामी मे.एच.एम. कं शन (िन.र. . 
१३,९९,६४७/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सहाशे स ेचाळ स) २१.९९% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,४६,४५८/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१८/२०१५-१६ अ वये, भाग .२२ 

िचंचवडगांव येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.संजय कॉ टर 
(िन.र. .१४,००,४८१/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ए याऐंशी) २१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,४७,१४१/- 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 दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/११/२०१५-१६ अ वये, भाग .४२ 

भाटनगर भाजी मंडई प रसराम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ व कार 
कं शन (िन.र. .२१,००,८४२/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे बेचाळ स) 
३३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,७७,९४२/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४४/२०१५-१६ अ वये, भाग .५३ 

वाकड भागातील क पटेव ती, यशवंतनगर, मनपा शाळेमागील भागाम ये फुटपाथ, 
पाथवे पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. .१४,००,५४७/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे स ेचाळ स) ३०.००% कमी) (सुधार त दर) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२९,४०२/- 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 दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक-५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२/२०१५-१६ अ वये, भाग .५३ 

वाकड मधील मशानभुमी घाटाचे थाप य वषयक दु ती करणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. .१४,००,५५९/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ) 
३०.००% कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,२९,४११/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/९/२०१५-१६ अ वये, भाग .५३ 

वाकड येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटल वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. .१४,००,५५९/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ) ३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .९,७०,७३४/- 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 दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/३४/२०१५-१६ अ वये, भाग .५३ 

वाकड येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 
मे.बी.ड . यादव (िन.र. .२१,००,८१७/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे सतरा) 
३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,५६,०८७/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२५/२०१५-१६ अ वये, भाग .४२ 

भाटनगर येथील हंद ू मशानभुमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.ड . 
यादव (िन.र. .१४,००,५६५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पास ) २९.८७% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,३१,३२७/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०/२०१५-१६ अ वये, भाग .५२ 

येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.बी.ड . 
यादव (िन.र. .१४,००,५०८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे आठ) २८.७७% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,४७,४६१/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५६) भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे काळभैरवनाथ चौकामधील छ पती िशवाजी महाराज 

यांचा पुणाकृती पुतळा हटवून सदर ठकाणी छ पती िशवाजी महाराज यांचा 
"िसंहासना थ" पुतळा बस वणेचा ठराव द.२०/०८/२०१५ रोजीचे मा.महापािलका 
सभेम ये ठराव .७४० अ वये पा रत झालेला आहे. सदर वषयां कत कामासाठ  
मनपाचे आ कटे ट पँनेलवर ल मा यता ा  आ कटे ट मे.सिचन शहा यांची नेमणकू 
कर याचा व यांना मनपा दराने कामा या कंमती या र. .५० लाखापयत ३% व 
र. .५० लाखा या पुढे २% या माणे फ  अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय मांक-५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४९/ 
२०१४-२०१५ अ वये, भाग .६० सांगवी येथील कंुभारवाडा येथे जुने संडास लॉक 
पाडून दूमजली नवीन संडास लॉक बांधणेकामी M/S KRISHNA CONSTRUCTION 

(िन.र. .१८,६७,४१४/- (अ र  र. .अठरा लाख सदुस  हजार चारशे चौदा) पे ा     
-२७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,११,९६१/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३४/ 
२०१४-२०१५ अ वये, भाग .५९ मधुबन येथील स.नं.९ येथील मनपा शाळे 
समोर ल जागेत सभा मंडप उभारणे व सुशोिभकरण करणेकामी M/S KRISHNA 

CONSTRUCTION (िन.र. .१३,०७,१९०/- (अ र  र. .तेरा लाख सात हजार एकशे 
न वद) पे ा -३८.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,४८,२३६/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/७/ 

  २०१४-२०१५ अ वये, भाग .६० सांगवी येथील चं मणीनगर येथे जुने संडास 
लॉक पाडून दुमजली नवीन संडास लॉक बांधणेकामी M/S KRISHNA 

CONSTRUCTION (िन.र. .२३,२४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चो वस हजार 
दोनशे सदुस ) पे ा -२२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
१८,७९,४१४/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/५८/ 
२०१४-२०१५ अ वये, भाग .६१ दापोड  प रसरातील मनपा संडास लॉक, मुतार  
यांची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S KRISHNA CONSTRUCTION 

(िन.र. . ४,२०,०७८/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार अ याह र) -३६.३६% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२,८०,७०५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसुार 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
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अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२१/२०१५-१६ अ वये, वॉड .५४, 
पंपळे िनलख येथे उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S SHREE CONTRACTOR (िन.र. .३२,९९,९७६/- (अ र  र. . ब ीस 
लाख न या नव हजार नऊशे शहा र) -२९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .२४,२५,८२९/- 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 दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२५/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४६ 
म ये आदशनगर, पवनानगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी 
M/S SHREE CONTRACTOR (िन.र. .४३,४९,९९७/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे स या नव) ३४.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .२९,९१,७१०/- 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 दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/८/२३/२०१५-१६ 
अ वये, . .३८ नेह नगर मधील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणे 
कामी SIDHIKI PLUMBING AND DRAINAGE CIVIL CONTR. (िन.र. . 
१४,९८,४१६/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव हजार चारशे सोळा) ३१.५९ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,७६,३२०/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

 

वषय मांक-६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/८/३१/२०१५-१६ 
अ वये, वॉ. .६३ कासारवाड  मधील ना याची कामे करणेकामी B M PAWAR 

(िन.र. .२२,३८,०३३/- (अ र  र. .बावीस लाख अडोतीस हजार तेहतीस) ३४.९९% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,२७,६९३/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय मांक-६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/८/२९/२०१५-१६ 
अ वये, वॉ. .६३ मधील शाळांची थाप य वषयक कामे करणेकामी B M PAWAR 

(िन.र. .१४,९८,४१६/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव हजार चारशे सोळा) 
३१.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,८४,०२९/- 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 दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२४/ 

  २०१४-१५ अ वये, . .५८ येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर 
कामे करणेकामी मे.ओमकार क शन (िन.र. .१७,९५,७४०/- (अ र  र. .सतरा 
लाख पं या नव हजार सातशे चाळ स) ४४.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .१०,५५,८९५/- 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 दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/६७/ 

  २०१५-१६ अ वये, . .४१ येथील कोह नुर हायोना शेजार ल र ता वकसीत 
करणेकामी मे.नंदे र  कॉ ॅ टर (िन.र. .७,४९,६२१/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार सहाशे एकवीस) -२२.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. . ६,०७,८७९/- 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 दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/८/९/२०१५-१६ 
अ वये, . .६३ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे 
करणे (सन २०१४-१५) कामी B M PAWAR (िन.र. .१४,९८,४१६/- (अ र  र. . 
चौदा लाख अ या नव हजार चारशे सोळा) ३३.३३% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१०,४८,९४४/- 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 दरानुसार फरकाची 
र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/८/३/२०१५-१६ 
अ वये, . .४० मधील बालभवनचे मोक या जागेत थाप य वषयक कामे 
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करणेकामी UPENDRA CONSTRUCTION (िन.र. .९,८४,१९९/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चौ याऐंशी हजार एकशे न या नव) २५.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .७,७४,०२३/- 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 दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३३ वा वधापन दन र ववार, द.११ ऑ टोबर २०१५ 
रोजी आहे. यािनिम  द.०९/१०/२०१५ ते द.१२/१०/२०१५ रोजी मनपा शासक य 
इमारत व ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे व वध काय मांचे आयोजन 
कर यात आलेले आहे. या काय मांतगत सनईचौघडा वादन, व वध डा पधा, 
क व संमेलन, े ागृह भाडे, यु होम िमिन टर खेळ पैठणीचा, पु हा सह  रे सह  हे 
वनोद  नाटक तसेच सुंदर माझे पंपर  िचंचवड या वषयावर छायािच  पधा व 
दशन, फॅ सी ेस पधा, रांगोळ  पधा या काय मां तव व ले स बॅनर तसेच 
व वध पधतील वजे यांकर ता पा रतो षकांसाठ  ब ीसे खरेद , ागृह भाडे, 

मा यवर यां या चहापान व भोजन यव था व इतर खचासाठ  र. .६,२०,०००/-  
(अ र  र. . सहा लाख वीस हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. उपरो  माणे 
मनपा वधापनािनिम  थेट प दतीने करावया या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-७१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .५ 
नुसार, कु.िनशा राज कशोर िचंतोळे, िचंचवड, पुणे हची Special Olympic world 

Games, Los Angeles 2015 म ये हॉलीबॉल या खेळा या पधसाठ  िनवड झाली 
असून सदर पधा द.२४/०७/२०१५ ते ०२/०८/२०१५ या काळात लॉस अँजेलीस, 
कॅलीफोिनया, यु.एस.ए. येथे उप थत राहणेकामी डा धोरणानुसार कु.िनशा 
राज कशोर िचंतोळे यांचे नावे आिथक सहा य र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .६ 
नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन 
यांचे मा यतेने व नव गती िम मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११ ०१९ यां या 
सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१५ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या 
वेळेत पंपर  िचंचवड मनपाचे कै.सौ.मिनषा भोईर वरंगुळा क  ेमलोक पाक 
िचंचवड पुणे ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१४ ( पु ष, 
म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस येणा-या अंदाजे र. . 
३,४१,८४०/- इतका खच अपे त आहे. सदर खचातील थाप य वषयक खच 
र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- 
हा संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .२,७१,८४०/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल.  तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. 
ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांकर ता चहापान व 
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अ पोपहार इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .७ 
नुसार, कु.वषा रमेश नागराळ, िनगड , पुणे ४४ हची Special Olympic world 

Games, Los Angeles 2015 म ये हॉलीबॉल या खेळा या पधसाठ  िनवड झाली 
असून सदर पधा द.२४/०७/२०१५ ते ०२/०८/२०१५ या काळात लॉस अँजेलीस, 
कॅलीफोिनया, यु.एस.ए. येथे उप थत राहणेकामी यांना डा धोरणानुसार वषा 
रमेश नागराळ यांचे नावे आिथक सहा य र. .१,००,०००/-( अ र  र. .एक लाख 
फ  ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .८ 
नुसार, कुमार भरत लहु पाट ल, भोसर , पुणे ३९ याची Special Olympic world 

Games, Los Angeles 2015 म ये सायकिलंग या खेळा या पधसाठ  िनवड झाली 
असून सदर पधा द.२४/०७/२०१५ ते ०२/०८/२०१५ या काळात लॉस अँजेलीस, 
कॅलीफोिनया, यु.एस.ए. येथे उप थत राहणेकामी यांना डा धोरणानुसार भरत 
लहु पाट ल, भोसर , पुणे ३९ यांचे नावे आिथक सहा य र. .१,००,०००/- ( अ र  
र. .एक लाख फ  ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .९ 
नुसार, शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व 
पधकामी पी. ह .सी. ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहापान अ पोपहार खच, 

नारळ, बुके, पुजा खच, टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद , कोटेशन/ 
िन वदा प दतीने करणे, पधा आयोजन सभा चहापान, सा ह य भाडेपोट  खच, 
े ागृह भाडे इतर खच इ. सन २०१५-१६ म ये वभाग तर पधसाठ  मनपा 

शाळेतील अंदाजे ३०० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर १५०, रा ीय पातळ वर ५० 
व संघटनेमाफत आयो जत डा पधसाठ  ५० शालेय खेळाडू यांचे समवेत जाणारे 

डा  िश क व यव थापक यांचे वासखच, दैिनक भ ा, वेश फ , औषध खच 
इ. अदा करणेकामी अंदाजे र. .१,००,०००/- असे तावात नमुद माणे एकूण 
येणा-या संभा य खच र. .१३,१४,५००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने येणारा खच डा िनधी वा षक डा 
पधा, डा कला सा ह य या लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- 

मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने 
मंडप, बैठक यव था, वनी/ व ुत यव था, मैदान तयार करणे व प या या 
पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा े ीय कायालय / उ ान ( थाप य) 
माफत होणार आहे.  यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग संबंधीत े ीय 
कायालये यांचे लेखािशषातून खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .१० 
नुसार, मा.महापािलका सभा ठराव मांक १२०६, द.२०/१०/२०११ व आदेश . डा 
/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे डाधोरण व सदर 
आदेशातील अट .१० म ये  खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने 
सलग दोन वषात रा य, रा ीय व आंतर व ा पठ तरावर ा व य न िमळ व यास 
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अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे.  
यानुसार खेळाडू द क योजना २०१२-१३ व २०१३-१४ चे लाभाथ  ६२ खेळाडंू या 
ा व याबाबत संबंिधत डा पयवे क व डा  अिधकार  यांनी तपासणी केली 

असता २४ खेळाडू पा  असा अहवाल डा अहवाल दलेला आहे.  तावात नमुद 
२४ पा  खेळाडंूना द क योजना २०१५-१६ चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी 
येणा-या र. .३३,००,०००/- (अ र  र. .तेहतीस लाख फ ) चे खचास व सदरचा 
खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-७७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .१२ 
नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा ३३ वा वधापन दन २०१५ अनुषंगाने व वध डा 
पधा आयो जत करणेस व पधतील वजे या / उप वजे या खेळाडंूना ब स 
व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, 

पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य  खरेद , पधा संगी अिधकार  पाहुणे, 
कमचार  यांना चहापान व अ पोपहार, केट पध या दवशी उप थत अिधकार  
व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ.कामी येणा-या अंदाजे र. .३,३२,६२०/- (अ र  
र. .तीन लाख ब ीस हजार सहाशे वीस फ ) चे खचास ्    मा यता व पधतील 
वजे या / उप वजे या खेळाडंूना ब स व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, 
ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य इ.ची 

खरेद , कोटेशन नोट स िस द क न करणेस, सदरचा खच डा िनधी, मनपातफ 
आयो जत व वध डा पधा या लेखािशषावर केले या तरतुद र. .५,००,०००/- 
मधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ७/१०/१५ ठराव .१३ 
नुसार, भाग .११ से टर नं.२२ मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा मनपा या 
िनयमानुसार ११ म हने कालावधीसाठ  जय भवानी  िम  मंडळ यांस चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-७९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .४ 

अ वये, ड े ीय कायालय क ेतील वाकड उप वभागातील बी.आर.ट .एस 
र यावर ल दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले क 
कॉप . (िन.र. .१०,२६,४५५/- [अ र  र. .दहा लाख स वीस हजार चारशे पं चावन] 
पे ा ३९.१६% 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. . ७/२०१५-१६ मधील अ. .७ 
अ वये, फ े ीय कायालयातील संभाजीनगर उप वभाग मधील दवाब ी यव थेची 
देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस (िन.र. . 
९,९९,६०५/- [अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार सहाशे पाच] पे ा ४३.०५% 

कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-८१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, कै.अंकुशराव लांडगे े ागृहातील जिन ाची देखभाल दु तीचे कामे 
करणेकामी मे.एनज टेक िस टम (िन.र. .४,९७,३५३/- [अ र  र. . चार लाख 
स या नव हजार तीनशे ेप न] पे ा २७.१६% कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग . ३१ म ये आदशनगर, मंजुर बाई शाळा प रसर, अ वनायक 
कॉलनी येथील र यावर दवाब ी  यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकऱण 
करणेकामी  मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग (िन.र. .१,८१,५८९/- [अ र  र. .एक 
लाख ए याऐंशी हजार पाचशे एकोनन वद] पे ा ४०.०१% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .२६ 
अ वये, दघी उप वभागांतगत भाग .७ च-होली येथे व वध चौकात हायमा ट 
उभे क न काश यव था करणेकामी मे. वमलाई इले. कॉप . (िन.र. .७,४९,९८७/- 
[अ र  र. .सात लाख एकोनप नास हजार नऊशे स याऐंशी] पे ा ३३.०१% कमी )  
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .३३ 
अ वये, मोशी भाग .६ येथील गट .२९२ ते ३६२ मधील र यावर व इतर 
र यावर काश यव था करणेकामी मे. वमलाई इले. कॉप . (िन.र. .९,६५,३३९/- 
[अ र  र. .नऊ लाख पास  हजार तीनशे एकोणचाळ स] पे ा ३२.९५% कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .१३ 
अ वये, मोशी मनपा भवन उप वभागातीस टलाईट द यां या नादु त केबल 
बदलणे व अनुषंिगक वा षक व पाची कामे करणेकामी मे.ओमरेणुका एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,९९,९८८/- [अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार नऊशे अ याऐंशी] 
पे ा ४३.०६% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .२० 
अ वये, भाग .७ च-होली मधील र यावर काश यव था करणे व नुतनीकरण 
व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले. कॉप . (िन.र. .१५,९१,३५७/- 
[अ र  र. .पंधरा लाख ए या नव हजार तीनशे  स ावन] पे ा ३२.९५% कमी)  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .६ 
अ वये, भाग .२९ इं ायणीनगर व . .३६ लांडेवाड  येथील व वध चौकात 
हायमा ट दवे उभारणे कामी मे. वमलाई इले. कॉप . (िन.र. .७,९९,७०२/- [ अ र  
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र. .सात लाख न या नव हजार सातशे दोन] पे ा ३२.९५% कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ८/२०१५-१६ मधील अ. .३४ 
अ वये, . .३१ येथील र यावर दवाब ी  यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने 
नुतनीकऱण करणेकामी  मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग कंपनी 
(िन.र. .१,६३,९३३/- [अ र  र. .एक लाख ेस  हजार नऊशे तेहतीस] पे ा 
४१.०९% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-१६ मधील अ. .३२ 
अ वये, .  ७ च-होली येथील येथील र यावर दवाब ी  यव थेचे ऊजा बचतीचे 
अनुषंगाने नुतनीकऱण करणेकामी  मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग कंपनी (िन.र. . 
१,६२,५३०/- [ अ र  र. .एक लाख बास  हजार पाचशे तीस] पे ा ४१.०१% कमी)  
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-१६ मधील अ. .२४ 
अ वये, मोशी मनपा भवन उप वभागातील शहर  गर ब भागातील अंतगत 
र यावर ल दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी 
मे. वमलाई इले. कॉप . (िन.र. .२४,३६,९६४/- [ अ र  र. .चोवीस लाख छ ीस 
हजार नऊशे चौस ] पे ा ३०.९७% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-१६ मधील अ. .३१ 
अ वये मोशी . .६ मधील िनयो जत र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी 
मे. वमलाई इले क कॉप रेशन (िन.र. .८,८४,३१३/- [ अ र  र. .आठ लाख     
चौ-याऐशी हजार तीनशे तेरा] पे ा ३२.९५% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-१६ मधील अ. .११ 
अ वये, डुडूळगाव अंतगत र यावर काश यव था व नुतनीकरण करणेकामी 
मे. वमलाई इले क कॉप रेशन (िन.र. .९,९९,७१०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
न या नव हजार सातशे दहा] पे ा ३१.६९% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-१६ मधील अ. .१६ 
अ वये, मोशी भागात व वध चौकात हायमा ट दवे बस वणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन (िन.र. .९,७१,३०३/- [अ र  र. .नऊ लाख एकाह र हजार 
तीनशे तीन] पे ा ३३.०१% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 8 / 2015 - 2016 मधील अ. .17  

अ वये मोशी . .६ मधील ५७ ते ६१, येथील र यावर व इतर र यावर 
दवाब ीची यव था करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन (िन.र. . 

965677/- [ अ र  र. .नऊ लाख पास  हजार सहाशे स याह र] पे ा 32.95% 

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. . 8 / 2015 - 2016 मधील अ. . 

38  अ वये इं ायणीनगर . .२९ म ये ठक ठकाणी हायमा ट पोल बस वणेकामी 
मे. वमलाई इले क कॉप रशन ( िन.र. . 635739/- [ अ र  र. .सहा लाख 
प तीस हजार सातशे एकोनचाळ स] पे ा 32.95% 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. . 8 / 2015 - 2016 मधील अ. .5  

अ वये दघी उप वभागांतगत भाग .३१ दघी येथे व वध चौकात हायमा ट उभे 
क न काश यव था करणेकामी मे. वमलाई इले. कॉप . ( िन.र. . 898830/- [ 

अ र  र. .आठ लाख अ यानो हजार आठशे तीस] पे ा 32.95% 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. . 7 / 2015 - 2016 मधील अ. . 

11  अ वये भाग .४८ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन ( िन.र. . 1491699/- [ अ र  र. .चौदा लाख ए या नव हजार 
सहाशे न या नव ] पे ा 32.86% 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. . 8/2015 - 2016 मधील अ. .2 

अ वये भाग .४६ मधील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप . ( िन.र. . 899922/- [ अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे 
बावीस] पे ा 28.45% 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. . 7 / 2015 - 2016 मधील अ. .12  

अ वये ड भागातील वाकड वभागात शहर  गर ब व तीतील दवाब ी यव थेची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस ( िन.र. . 608711/- [ 

अ र  र. .सहा लाख आठ हजार सातशे अकरा] पे ा 44.05% 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. . 8 / 2015 - 2016 मधील 

अ. .15  अ वये दघी च-होली उप वभागातील ट लाईट द या या नादु त 
केबल बदलने व अनुषंिगक व पाची कामे करणेकामी मे.हसन इले क स       
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( िन.र. . 782018/- [ अ र  र. .सात लाख याऐंशी हजार अठरा] पे ा 44.99% 

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

 
वषय मांक-१०१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 8 / 2015 - 2016 मधील अ. .  

29  अ वये मोशी मनपा भवन वभागातील व वध चौकात लींकर बस वणेकामी 
मे.जगनाडे इले क स ( िन.र. . 599980/- [ अ र  र. .पाच लाख न या नव 
हजार नऊशे ऐंशी] पे ा 45.55% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2015/2016 मधील अ.  1 

अ वये अ े ीय कायालय भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान प रसरातील 
दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती करणे कामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन 
( िन.र. . 9,99,254/- पे ा 39.16% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2015/2016 मधील अ.  32 

अ वये अ े ीय कायालय अंतगत भाग .२६ व भाग .२७ प रसरामधील 
ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे कामी मे. अँ प इले कल ( िन.र. . 

6,75,688/- पे ा 45.00% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१५/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये 

(२५३०६) फ े ीय कायालयांतगत भाग .४ कृ णानगर मधील आव यक 
ठकाण या दवाब ी यव थेमधील नाद ु त खळ या दु त करणे, आव यक 
देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी (१५-१६) 
मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन िन.र. . ४,२२,४१९/- (अ र  र. .चार लाख 
बावीस हजार चारशे एकोणीस फ ) पे ा ३७.९०% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
 वषय मांक-१०५)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . १/४१/२०१५-१६  मधील अ. .  

1 अ वये (२५३०५) फ े ीय कायालय अंतगत भाग .९ शाहूनगर मधील 
आव यक ठकाण या दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे , 
आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणे. (१५-१६) 
मे. वमलाई इले कल काप रेशन िन. र. .४,२२,४१९/-  ( अ र  र. . चार लाख 
बावीस हजार चारशे एकोणीस) पे ा ३७.९०%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . १/४२/२०१५-१६  मधील अ. . 

1अ वये (२५३०९) फ े ीय कायालय अतगत संभाजीनगर उप वभाग मधील ट 
लाईट पोल वर ल खराब नाद ु त ज शंन बॉ स बदलणे.(१५-१६) मे. वमलाई 
इले कल काप रेशन िन. र. .९,३१,५४०/- ( अ र  र. . नऊ लाख एकतीस 



 26 

हजार पाचशे चाळ स) पे ा ३५.९२%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. .३/१९/२०१५-१६   मधील अ. . 1 

अ वये (२४१५८) भाग . ४ म ये दशादशक फलक ीिसटर चेअस बस वणे .मे. 
मह  एम भालेराव िन. र. . ९,२४,३७०/-  ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे स र) पे ा ४७.००%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. .३/१७/२०१५-१६  मधील अ. . 1 

अ वये (२६१३३) भाग . २८ मासुळकर कॉलनी म ये पे ह ंग लॉकची दु ती 
करणे व अनुषंिगक कामे करणे मे. व णू वठोबा नरळे िन. र. . ९,२४,३७०/-     
( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा ४४.९८%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
  
वषय मांक-१०९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. .१/४७/२०१५-१६   मधील अ. . 1 

अ वये (२५२१६) भाग .४ कृ णानगर येथील शरदनगर प रसरातील फुटपाथ 
पे ह ंग लॉक इ याद ची दु ती करणे. मे. व णू वठोबा नरळे  िन. र. . 
९,२४,३७०/-  ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा ३८.७५%  

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

 
वषय मांक-११०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . १/२६/२०१५-१५   मधील अ. . १ 

अ वये (२५२१५) भाग .४ कृ णानगर मधील कं लटची (त ार  कामे) तातड ने 
पुण करणे.मे. ी. क शन (एस. एस. फालके )िन. र. . ९२४३७० ( अ र  र. 
. नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा ३८.३८%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 

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

वषय मांक-१११) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . १/२५/२०१५-१६   मधील अ. . १ 
अ वये (२४८८४) भाग . ३ िचखली म ये आव यक तेथे फुटपाथ करणे मे. 
ी.क शन िन. र. . ९२४०३७ ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार सदतीस) 

पे ा ३५.८५%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-११२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. .१/२०/२०१५-१६   मधील अ. . १ 
अ वये (२४१४५) भाग .४ कृ णानगर येथे थाप य वषयक करकोळ दु तीची 
कामे करणेमे. ी कं शन (फालके) िन. र. . ९,२४,३७०/-  ( अ र  र. . नऊ 
लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा ४०.००%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-११३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . ४/२/२०१५-१६   मधील अ. .१ 
अ वये फ े ीय कायालयांतगत िनगड  गावठाण उप वभागाकड ल व वध 
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काय मांकर ता वनी ेपण यव था, काश यव था, सी सी ट ह  कॅमेरे, जिन  
भाडे त वावर वापरणे ( सन २०१५-१६) मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िन. र. 
.९,३२,३५३/-  ( अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार ितनशे ेप न) पे ा १.७०%  

ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . ४/१/२०१५-१६   मधील अ. .१ 

अ वये फ े ीय कायालयांतगत िचखली तळवडे उप वभागाकड ल व वध 
काय मांकर ता वनी ेपण यव था, काश यव था, सी सी ट ह  कॅमेरे, जिन  
भाडे त वावर वापरणे ( सन २०१५-१६)मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िन. र. . 
९,३२,३५३/-  ( अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार ितनशे ेप न) पे ा १.७०%  

ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 4/3/2015-16   मधील अ. . 

1अ वये फ े ीय कायालयांतगत संभाजीनगर व ुत उप वभागाकड ल व वध 
काय मांकर ता वनी ेपण यव था, काश यव था, सी सी ट ह  कॅमेरे, जिन  
भाडे त वावर वापरणे ( सन 2015-16) मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िन. र. . 
९,३२,३५३/-  ( अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार ितनशे ेप न) पे ा 1.70%  

ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११६) पंपर  िचंचवड मनपा या वापराकर ता आव यकते माणे वाहने वाहन उ पाद त 

कंपनी / यांचे व े ते इ. यांचेकडून खरेद  करणेत येतात. सदरची वाहने ह  हमी 
कालावधी म ये या या वाहन उ पाद त कंपनीचे अिधकृत व े यांकडून स ह िसंग 
/ दु ती क न घेणे आव यक असलेने यां याकडून स ह िसंग /दु ती क न 
घे यात येतात तर काह  वाहने उदा. करोला, ला सर, ह डा  इ. वाहने हमी कालावधी 
नंतरह  या या कंपनीचे अिधकृत व े यांकडून स ह िसंग / दु ती क न यावी 
लागतात. अशा कामांकर ता संबंिधत अिधकृत कंपनीकडून येक वषाकर ता िस द 
होणा-या यां या दरप कानुसार  + सेवाकर + इतर कर  या माणे यांना यां या 
बलांची अदायगी करावी लागते. सदर कायवाह  िन वदा न माग वता, करारनामा न 

करता, थेट प दतीने क न यावी लागते. या कारे यापुव  क न घेतले या वाहन 
दु ती या कामांकर ता आले या खचास व भ व यात वाहन दु तीकामी होणा-या 

य   खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-११७) पंपर  िचंचवड मनपाचे वायसीएमएच, करसंकलन व ई-ग हन स वभागांसाठ  

आव यक ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .०३/०१/२०१५-१६ 
अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  दरप काम ये 

मे.मोनाच टे नॉलॉजीस ा.िल.यांचे दोन बाबींचे (HQ 2600 Hsd Mp Printer ,HQ 

2600 Hsd Mp Printer  Ribbon व IR 5240 Advance colour Printer) एकूण दर 

र. .८,४८,४१९/- लघु मदर ा  झाले आहेत.मनपाचे व वध वभागांस ंटर 
सा ह य खरेद  करणे आव यक आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
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२.२८% ने कमी आहे.सदरचे खचास मा यता घेणेकामी वषयप  नजीक या 
मा. थायी सिमती सभेपुढे िनणयाथ ठेव यात यावे.        

 
 

वषय मांक-११८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/२०१५-१६ मधील अ. .०१ अ वये, 
भाग .५९ मधील मधुबन प रसरातील र ते UTWT V  व TWT प दतीने 

मॉडेलवॉड धत वर वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. . 
५,५९,१५,८३८/- (अ र  र. .पाच कोट  एकोणसाठ लाख पंधरा हजार आठशे 
अडोतीस) पे ा ३०.०१%कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .४,१०,९२,२७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस 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/१३२५/२०१५ 

दनांक - ०९/१०/२०१५ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 


