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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
    पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
    मांक - नस/८/का व/१२०९/२०१३ 

    दनांक -  २५/१०/२०१३ 
 

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

 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २९/१०/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

दनांक २९/१०/२०१३ 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 ासू, 
 
 

 
 
 

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 - ८४ 

 
दनांक - २९/१०/२०१३            वेळ - सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २९/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील माणे 
कामकाज होईल. 

 

 
वषय मांक- १) नागरव ती वभागाकड ल म हलांकर ता योजनेअंतगत लाभाथ ना िशलाई मिशनचे 

वाटप करणेसाठ  िशलाई मिशन खरेद कामी ई–िन वदा .४१/२०१२-१३ अ वये 
लघू म िन वदाकार मे.नॉ हेल सु ग मिशन टे नॉलॉजीस पंपर -१८,यांना िशलाई 
मिशन खरेद कामी ित नग र. .५२००/- माणे ३३७५ नगांचे एकूण 
र. .१,७५,५०,०००/- व मे.राजेश सु ग मिशन व ड कसबा पेठ पुणे-११, यांना 
िशलाई मिशन खरेद कामी ित नग र. .५२००/- माणे ३३७५ नगांचे एकूण 
र. .१,७५,५०,०००/- असे एक त एकूण ६७५० नगाचे एकुण 
र. .३,५१,००,०००/- दर वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २९/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय मांक- २) म.न.पा ह तील वृ गणना GIS, व GPS या तं ानाचा वापर क न करणेचे 

ता वत असून याबाबत दनांक– १०/०५/२०१३ व द.१३/०६/२०१३ या 
िमट ंगम ये आय.आय.ट  मुंबईचे ा. जत  शहा यांचे मागदशनाखाली पायलट 
ोजे ट राब वणेचे ठरले आहे. सदर कामासाठ  गणक/स ह क, सुपरवायझर, 
क प सम वयक, वाहतूक, सद यांचे मानधन, टॅब खरेद  करणे इ याद  

कामासाठ  येणारे एकूण र. .४,२६,०००/- इतका खच अपे त अस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २९/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय मांक- ३) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 

वातं यवीर सावरकर उ ान (गणेश तलाव) देखभाल करणेकामी 
मे.बी. ह .जी.इं डया कंपनी (िन.र. .४५,४६,०२०/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख 
शेहेचाळ स हजार वीस) (वा षक) पे ा ५.०० % कमी) म.ेबी. ह .जी.इंड या 
िलमी यांचे दरानुसार सदर उ ान देखभालीचे कामकाज ३ वष कालावधीसाठ  
देणेस व याकामी येणारे य  खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २९/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक- ४) 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 २९/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय मांक- ५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील 

अ. .३७ अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातगत काळेवाड  स.नं.९९ संप 
व पंप हाऊस ते थेरगांव मशानभूमी ८०० मी.मी. यासाची मु य समांतर 
निलका टाकणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .२८,०१,०७३/- [अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार याह र] पे ा १८.९९९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २९/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय मांक- ६) औषधेखरेद  िन वदा . २३/२०११-२०१२ या िन वदा दरानुसार दवाखाने / 

णालयासाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह य खरेद कामी दोन वषाक रता 
माग वणेत आले या ई िन वदा .२३/२०११-१२ मधील (Allopathic Medicine 
Purchase 23/1, Surgical Item Purchase 23/2, Ayurvedic Medicine 
Purchase 23/3, Dental Item Purchase 23/4, Homeopathic Medicine 
Purchase 23/5) िन वदा ा  लघु म दरानुसार लघु म िन वदा धारकाकडुन 
सन २०१३-२०१४ या आिथक वषा करता मंजुर दरानुसार औषध/ेसा ह य 
खरेद कामी र. .६.५० कोट  (अ र  र. .सहा कोट  प नास लाख फ ) इतके 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २९/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक- ७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने जगदगु  महष  बा मक  जयंती 
महो सवा अंतगत शु वार द.१८/१०/२०१३ रोजी व वध काय मांचे आयोजन 
कर यात आलेले आहे. या तव सं संगाच,े या यानाचे मानधन,भोजन साद 
यव था, मा यवर िनवास, भोजन यव था, मृती िच ह, बॅनर छपाई इ.कामी 
एक त अंदाजे र. .१,४३,०००/- (अ र  र. . एक लाख ेचाळ स हजार फ ) 
इतका खच अपे ीत असून या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८) 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. 
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वषय मांक- ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .६१ व ६२ मधील व वध उदघाटने व जयंती कामी मांडव यव था व 

इतर था. अनु. कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .१४,००,५६७/-  (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सदसु ) पे ा १४.८९८% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,५१,५०६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 करण.े 

 

वषय मांक- १०) मा.आयु  (कु.क.) तथा संचालक, रा य आरो य सोसायट  महारा  रा य, मुंबई 
यांचेकड ल द.१९/१/२०११ चे प ानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट  अंतगत मानधनावर 
कायरत २१ कमचार  यांचे मानधनात होणा-या वाढ बाबतचे तावासोबतचे 
प ात नमुद केले माणे मानधनवाढ स व  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ११) जननी िशशु सुर ा काय माअंतगत सुतीपुव व सुतीप ात आव यक 
योगशाळा तपासणी करणेकामी िन वदा .१३/२०११-१२ अ वये ा  झालेले 

लघु म िन वदाधारक मे.माहे र  से स काप रेशन यांचेकडून लागणारे लॅब 
केिमक स खरेद कामी येणा-या र. .१५ लाखाचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक- १२) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना  िश ण देणेक रता खालील 

अनु. . ०१ ते ०९ कमचा-यांना मा.उ च यायालय यां या आदेशास अधीन राहनू  व 

मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार द.१७/११/२०१३ रोजी एक दवस सेवाखंड 

देवून द.१९/११/२०१३ ते द.१८/०५/२०१४ पयत सहा म हने कालावधीक रता र. .१५,०००/ 

एक त मानधनावर हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                                           प   अ 

अ. . नाव पदनाम 

१) ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२) ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३) ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४) ी. दधाळ भानुदास धमाजीु  मानधन िनदेशक 

५) ीमती. बोरसे वृंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६) ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७) ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८) ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९) ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 
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वषय मांक- १३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
बोपखेल वाड .६४ येथे गणेशनगर भागात ठक ठकाणी पावसाळ  गटर 
करणेकामी मे.सुमन क शन (िन.र. .१४,००,४५४/-  (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे चोप न) पे ा १८.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  
र. .११,९१,२४८/- 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- १४) रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेकामी झालेला एकुण खच र.  १,४७,९८०/-

(अ र  र. .एक लाख स ेचाळ स हजार नऊशे ऐंशी फ ) चे खचास व सदरचा 
खच कामगार क याण वभागाकड ल “सां कृितक काय म ”या लेखािशषाव न 
खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/१३-१४ मधील अ. .१ 

अ वये, मनपा या रावेत स.नं.९६ येथे मामुड  टाक साठ  जाणा-या राय झंग मेन 
क रता वॉटर अरे टर युिनट बस वणेकामी मे. हॅन इं जिनअ रंग कंपनी (िन.र. . 
१४,७५,०८९/- [अ र  र. .चौदा लाख पं याह र हजार एकोणन वद] पे ा 
३.०२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .१६ म ये आकुड  बेले र मं दराजवळ सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.अडे ट एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा २१.२२९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१४ 
अ वये, महा मा फुलेनगर येथील िस दाथ गौतम बु द उ ानात व छतागृह 
बांधणेकामी मे. ा क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा १५.०००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६४ 
अ वये, भाग .४ म ये र यांची थाप य व वाहतुक वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २४.६७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- १९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८४ 
अ वये, वॉड .१० अजंठानगर येथे एम.आय.ड .सी. व एस.आर.ए. क प 
प रसरातील उव रत भागात गटस बांधणे व द ती करणेकामी मेु .देव 
क शन (िन.र. . ७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२५.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२७ 
अ वये, भाग .१५ राम निसग होम प रसरात खचलेले जुने लॉक काढन ु
नवीन बस वणे कामी म.ेदेव क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.२७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३५ 
अ वये, भाग .४ म ये मनपा शाळा इमारतीची थाप य वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २२.५१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११२ 
अ वये, वॉड .१० बौ दव ती काळभोरनगर चाळ, लायगुडे चाळ, प रसरात 
पे ह ंग लॉक गटस इतर द ती करणेकामी मेु .देव क शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २५.९००% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जेसीबी पुर वणेकामी 
मे.िशवम एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा ३८.५००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१४ 
अ वये, भाग .१८ कवळे मधील मामुड  प रसरातील र ते खड  मु माचे 
करणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे. जाधव (िन.र. .३७,३४,०००/-  (अ र  
र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार फ ) पे ा ३५.९९०% कमी) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .२५,०९,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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. 
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वषय मांक- २५)मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव मांक १०९ नुसार, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालय चाल वणेसाठ  स या 
होणारा एकूण खच र. .१,३१,२१,७२२/- येत असून १६ सावजिनक वाचनालयाचे 
वा षक उ प न माच २०१४ अखेर अंदाजे र. .३,२६,१२२/- तसेच  KRA म ये 
सुच वले माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े न वन गावे समा व  
झा याने न याने सावजिनक वाचनालय सु  कर यात येत आहे.  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालया या वा षक खचाम ये दवस दवस 
वाढ होत आहे. तसेच पु तका या कंमतीम येह  वाढ होत आहे. महारा  शासन 
नगर वकास वभाग प रप क जी.ई.एन.१०९८/२५८/ . .७०/९८ न व-२४ 
दनांक २/७/१९९८ अ वये महानगरपािलके या महसुली उ प नात वाढ 
हो या या ीने य  कर याबाबत कळ वले आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील करण २९ मधील ४५८ (४२) या तरतूद स अिधन 
राहन व रा ीयू  मु यवृ द या अ प बचत योजनांनुसार वचार करता 
सावजिनक वाचनालयांचे शु क या माणात खालील माणे वाढ वणे आव यक 
आहे. अशा कार या शु क वाढ मुळे साधारणत: (एका वाचनालय) महसूल 
र. .७६,५००/- अपे त असून १६ वाचनालयांचे सभासदांपासून महापािलकेस 
अंदाजे र. .१२,२४,०००/- इतका महसूल िमळेल.  सबब सावजिनक वाचनालय 
शु कात माहे १ ए ल २०१४ पासून पुढ ल माणे दरवाढ सुच वणेत येत आहे. 
१) वाचनालय अनामत र. .५०/- ऐवजी र. .२००/- 
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५/- ऐवजी र. .३०/- 
३) वा षक वगणी अगाऊ र. .१२५/- ऐवजी र. .३००/-  

   (वगणी अगाऊ न भर यास र. .३६०/-)  

४) वाचनालय वेश शु क र. .१०/- ऐवजी र. .१०/- 
       उपरो  माणे शु कात वाढ करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता 

घेणेकामी िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- २६) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४२ 
अ वये, पंपर  भाग .४४ मधील र यांना नामफलक बस वणे व चौकांचे 
सुशोभीकरण करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २६.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २७)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३५ 
अ वये, पंपर  भाग .४४ मधील अशोक िथएटर प रसरातील र यांवर ल 
चरांची द ती करणेकामी मेु . ी क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- २८) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१५ 
अ वये, भाग .५७ पंपळेगुरव मधील र ते, चौकांना दशादशक फलक 
बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१२ 
अ वये, पंपर वाघेरे भाग .४५ म ये करकोळ द ती व देखभालीची कामे ु
करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .६,९९,९२४/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे चो वस] पे ा ३०.०००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७० 
अ वये, थेरगांव भाग .५० म ये करसंकलन वभाग तालीम इमारत स.नं.९ 
मधील इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एन.सी.क शन 
(िन.र. . ६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] 
पे ा २३.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६२ 
अ वये, थेरगांव भाग .५१ म ये नागु बारणे शाळेची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एन.सी.क शन (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा २३.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३२) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६४ 
अ वये, भाग .४६ काळेवाड  मधील खोद यात आलेले र ते ड यु.बी.एम. व 
बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेबरखा एंटर ायझेस 
(िन.र. .६,९९,८३२/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे ब ीस] 
पे ा २७.९९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७५ 
अ वये, पंपळे भाग .४४ म ये करकोळ द ती व देखभालाची कामे ु
करणेकामी मे.बरखा एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.०००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२९ 
अ वये, भाग .५९ मधुबन सोसायट  व इतर भागातील र यावर ल चर 
ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने बुज वणेकामी मे.बरखा एंटर ायझेस 
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(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३५)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२ 
अ वये, भाग .५८ नवी सांगवी बँडिमंटन हॉलची थाप य वषयक द तीची ु
कामे करणे कामी मे.हष एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा सु.दर २६.०८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ३६) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५० 
अ वये, थेरगांव भाग .५१ म ये खंवसरा णालय जलतरण तलावाची 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.हष एंटर ायझेस (िन.र. .६,९९,९८१/- 

[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा २५.९८९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३७)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४९ 
अ वये, भाग .५९ सांगवी येथील शाळेम ये थाप य वषयक द तीची ु
कामे करणे कामी मे.हष एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४७ 
अ वये, भाग .५३ मधील संडास लॉकची द ती ु करणेकामी म.ेहष 
एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२८.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४५ 
अ वये, भाग .५८ नवी सांगवी येथे एफ.आर.पी.वाचनालये एफ.आर.पी. 
मुता-या एफ.आर.पी. बस टॉप उभारणे लोखंड  बोड बस वणे व बॅचेस 
बस वणेकामी मे.हष एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६५ 
अ वये, भाग .४९ थेरगांव मधील र यांचे ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. 
प दतीने द ती करणेकामी मेु .अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .६,९९,८३२/- 
[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे ब ीस] पे ा २७.८००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ४१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५८ 
अ वये, भाग .५५ पंपळेस दागर रहाटणी येथील सावजिनक मुता-या 
शौचालये इ.ची द ती करणेकामी मेु .साकळे असोिसए स (िन.र. . 
७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २५.०००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४२) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२८ 
अ वये, भाग .५४ वशालनगर पंपळे िनलख मधील शाळा इमारतीची 
थाप य वषयक द ती करणेकामी मेु .साकळे असोिसए स (िन.र. . 

७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४३) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, भाग .५४ वशालनगर, पंपळे िनलख येथील दवाखा यास थाप य 
वषयक कामे करणे व द ती करणेकामी मेु . व ा एंटर ायझेस 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४४)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६७ 
अ वये, भाग .६० सांगवी येथील मनपा या व वध काय मांकर ता मडंप 
यव था करणे कामी म.े व ा एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४५)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७ 
अ वये, भाग .५७ पंपळे गुरव म ये मनपा या काय मांकर ता मंडप 
यव था करणे कामी म.े व ा एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १८.९९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४६) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३१ 
अ वये, भाग .४९ बापुजीबुवानगर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक 
द ती करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मेु .देव क शन 
(िन.र. .६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] 
पे ा २९.२६९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ४७) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 

                अ वये, भाग .६० सांगवी भागातील संडास व मुता-यांची थाप य वषयक 
द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २८.५७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४८) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, भाग .४६ काळेवाड  आदशनगर पवनानगर भागातील र याची 
बी.बी.एम. प दतीने द ती करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .६,९९,८३२/- 
[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे ब ीस] पे ा २८.२७०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५६ 
अ वये, पंपर  भाग .४५ मधील हावी आळ  प रसरातील र यांवर ल 
चरांची द ती करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .६,९९,६००/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार सहाश]े पे ा २९.२६९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५५ 
अ वये, पंपर  भाग .४४ मधील अशोक िथएटर प रसरातील करकोळ 
द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .बी.ड .यादव (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३१.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, भाग .४८ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल दु ती वषयक 
कामे करणेकामी म.ेपी. ह .आर.एस.इल.े& इं. (िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  
र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस] पे ा ३३.७६९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५२)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .७ 
अ वये, भाग .५९ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक ु
कामे करणेकामी मे.कमल इले क एंटर ायझेस (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  
र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा २८.३००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५३)वाय.सी.एम. णालयामधील पो ट माटम सटरम ये  ी. राम हसन पा रे ड , 

ी.शिशकांत रामदास जाधव, ी.सिचन संपत घोलप, ी.मनोज राम रे ड  या 
कमचा-यांना र कम . ७५००/- (अ र  र. .सात हजार पाचशे फ ) दरमहा 
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मानधनावर नेमणूक दे यास व द.९/१०/२०१३ ते ८/१२/२०१३ या दोन 
म ह याची मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ 
मधील अ. .३१ अ वये, भाग .८ व ानगर व रामनगर येथे ठक ठकामी 
सरफेस गटस बांधणे व जूने गटस द ती करणेकामी मेु .अ व कार कं शन 
(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
३३.२६९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२६,६७३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
क ा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- ५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ 
मधील अ. .७७ अ वये, भाग .४ म ये शरदनगर प रसरातील र यांचे 
कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३४.९८९% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,०४४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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- ५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ 
मधील अ. .८३ अ वये, भाग .४ म ये कृ णानगर प रसरातील र यांचे 
कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३५.९८९% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,४१,३३८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे िसमट या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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- ५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ 
मधील अ. .८५ अ वये, भाग .४ म ये कोयनानगर व सुदशननगर 
प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३४.०००% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७०,५८८/- पयत काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे िसमट या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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- ५८)मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ 
मधील अ. .२५ अ वये, भाग .८ व ानगर म ये एम.आय.ड .सी.प रसरात 
टॉम वॉटर डझाईन माणे बंद पाईप गटर करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 

(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा 
३६.२००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,०७,३५३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
िसमट या मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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- ५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२५ 
अ वये, भाग .३९ मधील इमारतींची थाप य वषयक द तींची कामे ु
करणेकामी मे.उप  क शन (िन.र. .१४,००,५२५/- (अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे पंचवीस) पे ा ३४.०९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,६९,१०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार 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- ६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, भाग .३९ मधील मनपा या शाळा इमारतींची थाप य वषयक 
द तींची कामे करणेकामी मेु .उप  क शन (िन.र. .१४,००,४६६/- (अ र  
र. . चौदा लाख चारशे सहास ) पे ा ३४.१००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .९,६९,०५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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- ६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३६ 
अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील वैशालीनगर प रसरात थाप य वषयक 
सुधारणांची व द तीची कामे करणेकामी मेु .उप  क शन 
(िन.र. .११,०५,५८५/- (अ र  र. .अकरा लाख पाच हजार पाचशे पं याऐंशी) 
पे ा ३५.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,५४,५६२/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 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 करण.े 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, िचंचवड भाग .२२ मधील शाळा इमारतींची थाप य वषयक 
सुधारणांची व द ती देखभालीची ु कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र. .२२,५२,३६३/- (अ र  र. .बावीस लाख बाव न हजार तीनशे ेस ) 
पे ा ३१.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,०८,४४७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 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- ६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  मधील आय.ट .आय. व इतर इमारती म ये द ती ु

देखभालीची व सुधारणांची कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र. .२१,००,७७३/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे याह र) पे ा 
३५.२००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,२९,३६६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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- ६४) भ व य िनवाह िनधी कायदा १९५२ ची अंमलबजावणी करणे ह  मनपाची 
जबाबदार  आहे यासाठ  आकारणी त यानूसार जानेवार  २०११ ते नो हबर 
२०१३ अखेर अंदाजे भ व य िनवाह िनधीची र. . २,३५,७२,७५०/- ह  शासक य 
िनयमानूसार मनपाने अदा करणे गरजेचे असून ती र कम भ व य िनवाह िनधी 
कायालयाकडे जमा करणे आव यक आहे. तर  सदरची र कम अ.ब.क.ड 
भागाकड ल खाजगीकरण साफसफाई या लेखािशषकातून अदा करणेत येईल 
यामुळे स य थतीत अंदाजे र. .२,३५,७२,७५०/- ह  मनपाचे  भ व य िनवाह 

िनधी खा यावर जमा करणेत येवून ती सव र कम भागामाफत सव संबंधीत 
सं था/ठेकेदार यांचेकडे या या वेळ  कायरत असणा-या कमचा-यांचे शासक य 
िनयम वेतन प क/हजेर  प का माणे व अदा केले या बलांनूसार भाग 
तरावर याची तपासणी क न कमचा-याचे भ व य िनवाह िनधी खा यावर 

जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक- ६५) सांगवी ते कवळे (औंध रावेत) र यावर ल डांगे चौक येथ े उ डाणपूल बांधणेकामी 
िन वदा वकृत मु य २१.५० कोट  आहे. या कामावर होणारा संभा य खच 
र. .२२.६२ कोट  होत आहे. मा. थायी सिमती द.२०।१०।२०११ ठराव .१५२४९ 
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नुसार र. .२१,५०,९२,५००/- चे खचास तसेच डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन मा यता देणेत आलेली आहेू . वषयां कत कामाचे खचात 

तावातनमुद के या माणे र. .१.१२ कोट  एवढ  वाढ होणार आहे. सदर वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक- ६६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३  
मधील अ. .१ अ वये, जल े  .बी./८ प रसरातील ठक ठकाणी वॉ ह 
ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वणेकामी म.ेशुभम उ ोग 
(िन.र. .१२,६३,२९१/- [अ र  र. .बारा लाख ेस  हजार दोनशे ए या नव] 
पे ा ३.७४% जा त) (िन वदा वीकृती यो य दरापे ा ०.००१९% कमी)या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३  
मधील अ. .४७ अ वये, ड भागात ठक ठकाणी पा या या टाक ंची साफसफाई 
करणेकामी मे.इं  इनो हेटस (िन.र. .११,१५,१५०/- [अ र  र. .अकरा लाख 
पंधरा हजार एकशे प नास] पे ा १०.००% जा त) (िन वदा वीकृती यो य 
दरापे ा ८.०३% कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६८) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३  
मधील अ. .१७ अ वये, अ भागातील पा या या टाक ंचे शा ीय प दतीने 
साफसफाई करणेकामी मे.इं  इनो हेटस (िन.र. .१४,३५,२३८/- [अ र  
र. .चौदा लाख प तीस हजार दोनशे अडोतीस] पे ा १०.००% जा त) (िन वदा 
वीकृती यो य दरापे ा ८.७८% कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ६९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१९ 
अ वये, भाग .६० सांगवी येथील मनपा या इमारतीम ये थाप य वषयक 
द तीची कामे करणेकामी मेु . व म सदािशव नाणेकर (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २४.१७९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, भाग .५८ नवी सांगवी थाप य वषयक कामाची द तीु  
करणेकामी मे. व म सदािशव नाणेकर (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २४.२००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ७१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 
अ वये, भाग .५८ नवी सांगवी येथील मनपा शाळेची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. व म सदािशव नाणेकर (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २४.२००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७२)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३० 
अ वये, भाग .५७ पंपळे गुरव मनपा इमारतीची थाप य वषयक 
द तीची ु कामे करणेकामी मे.ओमेगा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.२७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ७३)मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६० 
अ वये, भाग .५७ पंपळे गुरव येथे एफ.आर.पी.वाचनालये, 
एफ.आर.पी.मुता-या एफ.आर.पी.बस टॉप उभारणे लोखंड  बोड बस वणे व बचेस 
बस वणेकामी म.ेओमेगा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.८१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७४) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६८ 
अ वये, पंपर  वाघेरे भाग .४५ मधील र यांना नामफलक बस वणे व 
चौकांचे सुशोभीकरण करणेकामी म.ेसोहम एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,६६२/- 
[अ र  र. .सात लाख सहाशे बास ] पे ा २६.६१९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१६ 
अ वये, थेरगांव भाग .५० म ये ठक ठकाणी लहान व पाची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा २६.९८९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७६) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४० 
अ वये, थेरगांव भाग .५१ मधील वाचनालयाची द ती करणे व इतर कामे ु
करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .७,००,१३२/- [अ र  र. .सात लाख 
एकशे ब ीस] पे ा २८.८१९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४६ 
अ वये, थेरगांव भाग .५१ म ये बँडिमंटन हॉल वाचनालयाची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  
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र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा २८.९८९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७८)  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, थेरगांव भाग .५१ म ये खंवसरा शाळेची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी म.ेमोटवानी अँ ड स स (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा २५.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७९)  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, थेरगांव भाग .५० म ये वाचनालयाची द ती करणे व इतर ु कामे 
करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .७,००,१३२/- [अ र  र. .सात लाख 
एकसे ब ीस] पे ा २७.९९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८०)  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५३ 
अ वये, पंपर वाघेरे भाग .४५ मधील हावी आळ  प रसरातील करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.अ य क शन 
(िन.र. .६,९९,५९५/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार पाचशे पं या नव] 
पे ा २७.९८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८१) महानगरपािलकेचे जलशु करण क  से.२३ कर ता िल वड लोर न वायु 
खरेद कामी (िन. .५/१/२०१३-१४) 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजे 
.११,९५०/- .मे.टन माणे म.ेकेिमकल पपल यांचे कडून २९३.४० मे. टन व  

मे.रंगरसायन यांचेकडून १९५.६० मे.टन िल वीड लोर न गॅस (एकूण अपे त 
खच .५८,४३,५५०/-) यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८२)  डा बोिधनी व ालयातील व ा याना अ पोपहार पुर वणे बाबत (ई-िन.सु. . 
१/२०१३-१४) नुसार लघु म दर ा  िन वदाधारक मे.साई सेवा केटरस, िचंचवड, 
पुणे-१९ यांना एकवेळ अ पोपहार ती डश र. .२८.०० माणे पुर वणेस, 

यांचेबरोबर करारनामा करणेस व याकामी येणा-या वा षक र. . १८,४८,०००/- चे 
खचास तसेच िन वदा अट  व शत  . ७ व १३ नुसार सु वातीपासून ०३ 

वषाकर ता येणा-या य  चास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-८३) म हला बालक याण सिमती सभा दनांक २३/१०/२०१३ ठराव .१६ नुसार १४ 

नो हबर बाल दना िनिम  पंपर  िचंचवड शहराम ये बाल आनंद मेळा याचे 
आयोजन कर यात यावे.  सदरचा बाल दन भोसर  स ह नं.१ गावठाण या 
मैदानात आयो जत करणसे व या काय माला येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय मांक-८४) ी. द ू गुलाब सोनवणे, गटरकुली यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 

 
 
 
 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१२०९/२०१३ 

दनांक - २५/१०/२०१३ 
 
 
 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


