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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१७६१/२०१३ 

दनांक -  १३/१२/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  १७/१२/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

१७/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 
 

 
  नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
 

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

कायप का मांक - ९१ 
दनांक - १७/१२/२०१३          वेळ - सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनाकं १७/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक- १) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
क भाग काय े ातील दघी, मोशी उप वभागातील मनपा व वध काय माक रता 
ता पुर या व पाची यिन ेपण व काश यव था करणेकामी मे. मुत  मंडप 
पीकस & इले. (िन.र. .९,४७,०३०/- [अ र  र. .नऊ लाख स ेचाळ स हजार तीस] 

पे ा -०.०७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २) महानगरपािलकेचे सन २०१३–१४ चे सुधार त व सन सन २०१४–१५ चे मूळ अंदाजप क 

छपाई करणेकामी शासन िनणयानुसार १० लाखापयतचे काम थेट प दतीने (करारनामा न 
करता) देता येते सदरचे काम देणे बाबतचे पा  असलेचे अ पर िनबंधक महारा  रा य 

यांनी प  दलेले आहे. सदरचे काम तातड चे व कालमया दत अस याने शासन िनणय व 

अ पर िनबंधक महारा  रा य यांचे  प ा माणे थेट प दतीने (करारनामा  न करता)  
मे.सहकार मु णालय यांचेकडून छपाई करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३) मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ८४ व ८५ पैक  मंजूर वकास योजनेतील ४५.०० 
मी. ं द र याचे बाधीत िमळकतधारकांचे े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणकेामी िमळकतधारक यांचे सोबत खरेद खत करावे लागणार असुन सदर 
खचाम ये बाधीत िमळकतधारकाला देय होणार  नुकसान भरपाई (रेड  रेकनर २०१३ 
नुसार होणारे मु यांकन + ३०% दलासा र कम), वेळोवेळ या वक ल फ , टँ प 
फ , र ज ेशन फ , टेशनर , टाय पंग इ याद  व पाचा खच महानगरपािलकेस 
करावा लागणार अस याने वर ल नमुद माणे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४) यशवंतराव च हाण मृती णालया या अंतगत पो ट माटम सटर वभागाम ये 
वग ४ या कमचा-यांचे करार प दतीने एक त मानधनावर नेमणुका करणेकामी 
पुव या अनुभवा या आधारे ी.राम हसन पा रे ड , ी.शशीकांत रामदास जाधव, 

ी.सिचन संपत घोलप, ी.मनोज राम रे ड  या कमचा-यांना र कम .७५००/- 
(अ र  र. . सात हजार पाचशे फ ) दरमहा एक त मानधनावर नेमणुक दे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, वॉड .११ म ये ल टर संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक कामांची द ती करणेकामी मेु . ी क शन (िन.र. .७,००,१४७/- 
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[र. .सात लाख एकशे स ेचाळ स] पे ा ३२.५७९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .४,७२,०४६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ अ वये, जेएनएनयु 
आरएम अंतगत नािशक फाटा ते क पटेव ती या बीआरट एस र यावर उव रत 
ठकाणी (उ चदाब) भुिमगत केबल टाकणेकामी मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. . 
१,१७,९१,१४२/- [अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख ए या णव हजार एकशे 
बेचाळ स] पे ा २९.१९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९ 
अ वये, भाग .६३ मधील झोपडप ट म ये करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .९,८०,३७०/- [र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे 
स र] पे ा २७.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,१३,०२३/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाू चा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, भाग .२६ मधील काळभोरनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची द तीु  करणेकामी मे.पदमीनी क शन (िन.र. .१४,००,२९०/- 
[र. .चौदा लाख दोनशे न वद] पे ा २९.९९० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .९,८०,३४३/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत ू आला असून, 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२५ 
अ वये, भाग .०८ आकुड  येथील व ानगर झोपडप ट तील थाप य वषयक 
कामांची द ती करणेकामी मेु . ी क शन (िन.र. .१४,००,२९०/- [र. . चौदा 
लाख दोनशे न वद] पे ा ३४.२२८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,२०,९९९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४२ 
अ वये, भाग .०८ आकुड  येथील द नगर झोपडप ट तील थाप य वषयक 
कामाची द ती करणेकामी मेु . ी क शन (िन.र. .१४,००,२९०/- [र. .चौदा 
लाख दोनशे न वद] पे ा ३२.२२८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. . ९,४९,००५/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ११) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४६ 
अ वये, वॉड .४४, ४५ अशोक िथएटर व पंपर  वाघेरे येथे वाढ व यासाची लाईन 
टाकणेकामी मे.एच.सी.लूंकड (िन.र. .८४,०२,९७४/- [अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख 
दोन हजार नऊशे चौ-याह र] पे ा १४.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील अितद ता 
वभागासाठ  आव यक लागणार  उपकरणे/सा ह य खरेद कामी बायोमेड कल 
इं जिनअर व आय.सी.यू. इनचाज यांनी दले या अिभ ायानुसार/िशफारशीनुसार 
िन वदेतील आयटेम मांक - १, २, ४, ५ व ६  हे ा  झाले या लघु म ई-िन वदा 
दरानुसार (कमी क न दले या दरानुसार) तसेच उवर त िन वदेतील आयटेम 
िन वदाधारकांनी सादर केलेले लघु म ई-िन वदा  दरानुसार करारनामा क न खरेद  
कर यास व येणा-या र. . ८४,४२,९३०/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख बेचाळ स 
हजार नऊशे तीस फ ) चे खचास मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४८ 
अ वये, जल े  .१ मधील भाग .६ डुडंूळगाव गट न.ं५९ ते ७३, १८ मी.ड .पी. 
र या या कडेने व इतर ठकाणी ड .आय.जल वतरण निलका टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .४६,६४,२०७/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख चौस  हजार दोनशे 
सात] पे ा १४.९९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .२८ 
अ वये, आकुड  मलशु द करण क ाअंतगत भाग .१६ म ये भुयार  गटर निलका 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .४२,०१,६२०/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख 
एक हजार सहाशे वीस] पे ा २६.२५९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १५) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/१२/२०१३ ठराव .५७ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था यां या सहकायाने माहे डसबर 
२०१३ या काळात ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथे 
अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या र कम पये ४,४५,९००/- चे खचास मा यता व 
सदर पधा अनुषंगाने व ुत, पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत 
वभाग अ भाग व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य वभाग 
अ भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .२,९५,९००/- हा 
खच डा िनधी वा षक पधा डा कला या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १६) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/१२/२०१३ ठराव .५९ नुसार, सन २०१३-१४ या 
आिथक वषात होणा-या महापौर चषक व वध डा पधा, मितमंद व अपंग 
व ा या या डा पधा व कला िगयारोहण पधा अनुषंगाने आव यक ॉफ ज, 
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मेड स, स मानिच हे, िच कला कागद, मा हती पु तका छपाई, व ा यासाठ  
खाऊ खरेद , ले स बॅनर छपाई, माणप  छपाई, िनमं ण प का छपाई, डा 
सा ह य इ. ची खरेद  आव यकते माणे कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १७) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/१२/२०१३ ठराव .६० नुसार, पपंर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा वेटिल टंग संघटना यांचे मा यतेने वॉड 
.५७, पंपळे गुरव येथे माहे जानेवार /फे ुवार  २०१४ म ये महापौर चषक 
ज हा तर वेटिल टंग पधा २०१४ आयो जत करणेकामी तावात नमुद माणे 
अंदाजे र. .२,१५,५२०/- या खचास मा यता व सदर खचातील मैदान तयार करणे, 
टेज मंडप, टेबल खु या यव था र. .२५,०००/- हा खच थाप य वभाग, 

संबंधीत भाग व व ुत पकर व माईक यव था र. .१५,०००/- हा खच व ुत 
वभाग, संबंधीत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 
र. .१,७५,५२०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स 
बॅनर, िनमं ण प का व माणप े छपाई इ.कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १८) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/१२/२०१३ ठराव .६१ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा जलतरण असोिशएशन यांचे मा यतेने व 
पंपर  िचंचवड विमंग असोिशएशन, पंपर  यांचे सहकायाने मोहननगर जलतरण 
तलाव िचंचवड येथे माहे जानेवार  २०१४ म ये महापौर चषक ज हा तर जलतरण 
पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस अंदाजे र. .३,७२,८८०/- इतका खच अपे त 

आहे. सदर खचातील टेज मंडप, टेबल खु या हा थाप य वषयक खच 
र. .५०,०००/- संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत पकर व माईक 
यव था हा व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. .२,७२,८८०/- हा खच डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माणप े छपाई इ. 
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १९) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/१२/२०१३ ठराव .६३ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने, व पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिशएशन, िचंचवड 
पुणे यांचे सहकायाने माहे डसबर २०१३ अथवा जानेवार  २०१४ या काळात भोसर  
येथे  महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१३-१४ आयो जत करणेकामी 

तावात नमुद माणे अंदाजे र. .२,६६,०९०/- चे खचास मा यता व या खचापैक  
टेज मंडप, टेबल खु या यव था, हॉल यव था, टेबल १०० नग खु या ४०० नग 

कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर  
माईक यव था कर ता र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंधीत भाग यांचे 
कडून खच  टाकणेस व उव रत र. .१,६६,०९०/- हा खच डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
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स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माणप े छपाई इ. 
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील रा य व  क शासन, महानगरपािलका, 
बँक, रे वे, पोलीस व िश ण इ याद े ातील िनवृ  सेवकां या आ ण माजी 
सैिनकां या मेळा याचे आयोजन मंगळवार द. १७/१२/२०१३ रोजी सकाळ  
१०.३०वा. ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे कर यात आले आहे. सदर 
काय मासाठ  थेट प दतीने चहापान, ना ा , ना यगृहाचे भाडे, बॅनर यासाठ  अंदाजे 
र. . ४१,०००/- (अ र  र. . ए केचाळ स हजार फ ) खच अपे त आहे. तर  
िनवृ  वेतन धारक दनािनिम  आयो जत काय मासाठ  येणा-या सदर खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- २१) िन वदा नोट स . १७/६/२०१३-१४ ची जा हरात िस द केलेचे बील अदायगी 

(जा हरात ं . १८३) कामी खालील माणे र कम सदर वृ प ास अदा करणे 
आव यक अस याने दै. इं डयन ए स ेस व लोकस ा यांना एक त अदा 
करावाया या र. .४,०४,५४४/–(अ र  पये चार लाख चार हजार पाचशे चवेचाळ स 
फ ) तसेच दै.लोकमत यांना अदा करावाया या र. .१,९३,२००/- (अ र  पये एक 
लाख या नव हजार दोनशे) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ.  

वृ प ाचे नाव व 
आवृ ी बल नं. / दनांक 

िस द  
दनांक 

जा हरात आकार 
पॅकेज दर ती 
चौ.से.मी. एकुण खच 

१ दै. इं डयन ए स ेस 
व लोकस ा 

१००१६२८१७७ 
द२५/०९/२०१३ 

२५.०९.१३ 
१२ सेमी x१४ सेमी = १६८ 
चौसेमी २४०८/- ४०४५४४/- 

२ दै. लोकमत 
३९०३४ द. 
२६/०९/२०१३ 

२५.०९.२०१३ 
१२ सेमी x१४ सेमी = १६८ 
चौसेमी ११५०/- १९३२००/- 

 
वषय मांक- २२) िन वदा नोट स . १७/६/२०१३-१४ शु द प क – १ ची जा हरात िस द केलेचे 

बील अदायगी ( जा हरात ं . २३४ ) कामी खालील माणे र कम सदर वृ प ास 
अदा करणे आव यक अस याने दै. इं डयन ए स ेस व लोकस ा यांना एक त 
अदा करावाया या र. . ७७,०५६/–(अ र  पये स याह र हजार छप न फ ) 
तसेच दै. लोकमत यांना अदा करावाया या र. . ३६,८००/- ( अ र  पये छ ीस 
हजार आठशे फ  ) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ.  

वृ प ाचे नाव व 
आवृ ी बल नं. / दनांक 

िस द  
दनांक 

जा हरात आकार 
पॅकेज दर ती 
चौ.से.मी. एकुण खच 

१ दै. इं डयन ए स ेस 
व लोकस ा 

१००१६५०४९६ 
द२१/१०/२०१३ 

२०.१०.१३ 
४ सेमी x८ सेमी = ३२ 
चौसेमी २४०८/- ७७०५६/- 

२ दै. लोकमत 
४२६६६ द. 
२०/१०/२०१३ 

२०.१०.२०१३ 
४ सेमी x८ सेमी = ३२ 
चौसेमी ११५०/- ३६८००/- 

 
वषय मांक- २३) अंदाजप क र ज टर मधील सन २०१३-२०१४ मधील पानांक १००-१०१ वर ल अ. . 

५ लेखािशष ारपालन व फलक बोड यव था या लेखािशषावर ल र. .१,००,०००/- 
(अ र  र.  एक लाख फ ) तसेच अ. .१५ लेखािशष ठेकेदार  प दतीने सुर ा 
सेवा या लेखािशषावर र. .१,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख फ ) अशी तरतूद 
केली असून अ ाप या लेखािशषावर कोणताह  खच झाला नाह . थायी अ थापना 
या लेखािशषावर वाढता खच ल ात घेता व भ व य काळात होणारा खच ल ात 
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घेता ारपालन व फलक बोड यव था या लेखािशषावर ल र. .१,००,०००/- 
व ठेकेदार  प दतीने सुर ा सेवाया लेखािशषावर र. .१,००,०००/- असे एकूण र. . 
२,००,०००/-(अ र  र.  दोन लाख फ ) थायी अ थापना या लेखािशषावर वग 
कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये महारा  शासनातफ 
राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना राब व याचे ता वत असून राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत दाखल होणा-या पवळे व केसर  रेशनकाड धारक 
नाग रकांना एम.आर.आय. व िसट  कॅन सु वधा मोफत उपल ध क न देणे 
संयु क राह ल तसेच अशा रकमेची ितपूत  उ  सं थेस महानगरपािलकेमाफत 
क न देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये महारा  शासनातफ 
राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना राब व याचे ता वत असून राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत महानगरपािलके या णालयांम ये ओ.पी.ड . व 
आय.पी.ड . सु वधा मोफत उपल ध क न देणेकामी महानगरपािलके या अ य 
सातह  णालयांम ये वाय.सी.एम. णालया माणेच पवळे व केसर  रेशनकाड 
धारक नाग रकांना मोफत आय.पी.ड . व ओ.पी.ड . सु वधा तसेच २१ 
दवाखा यांम ये मोफत ओ.पी.ड . सेवा उपल ध क न देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६५ अ वये, 
भाग .२९ इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी बचेस बस वणे व बोड बस वणेकामी 

मे. ह .के. क शन (ि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- २७) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, 
भाग .३१ दघी म ये व वध ठकाणी बोड, बचेस बस वणे व र यांना 

थम ला ट पट देणेकामी मे.ए.आर.नायडु (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -२८.२८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील जे व एस. लॉक व इतर ठकाणचे र ते 
वषयक देखभाल द ती करणेकामी मेु .परमानंद कृपलाणी (िन.र. .७,४९,९५६/- 

[अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे छप न] पे ा -१४.९९८ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .३६ लांडेवाड  मधील डांबर  र यांची द ती करणेकामी ु मे. ले सी 

क शन ा.िल. (िन.र. .७,००,०१५/- [अ र  र. .सात लाख पंधरा] पे ा -
९.८९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ३०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५७ अ वये, 
भाग .७ च-होली येथील व वध ठकाण या र याची द ती डांबर करणाने ु

करणेकामी मे.परमानंद कृपलाणी (िन.र. .७,००,६००/- [अ र  र. .सात लाख 
सहाशे] पे ा -१४.९९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .३२ सँडवीक कॉलनी मधील डांबर  र यांची द ती ु हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ले सी क शन ा.िल. (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  
र. .सात लाख प नास हजार] पे ा -९.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६८ अ वये, 
भाग .३६ लांडेवाड  म ये अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी मे.आर. 

जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .९,२८,१९४/- [अ र  र. .नऊ लाख अ ठावीस हजार एकशे 
चौ-या नव] पे ा -२२.७६९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७४ अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी 

मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .७,००,२०८/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे आठ] 
पे ा -२२.७६९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८१ अ वये, 
. .३५ म ये धावडेव ती पर सरात ठक ठकाणी करकोळ द तीची कामे करणे ु

कामी मे.एम.बी.इंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी] पे ा -२९.२१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .३६ लांडेवाड  येथील भगतव ती प रसरात गटस फुटपाथ करणे तसेच थाप य 
वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .एम.बी.इटर ायजेस (िन.र. . 
७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा -२८.२०९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, 
. .३६ लांडेवाड  येथील भगतव ती प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम.बी.इटर ायजेस (िन.र. .७,००,२६४/- 

[अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा -२८.२०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय मांक- ३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३-१४ अ. .११ अ वये, 
मनपा या शासक य इमारतीमधील व ुत संच मांडणीचे वा षक प दतीने देखभाल 
द ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु . व प इले क स अँ ड इं ज. 
(िन.र. . ९,४५,५७७/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचेचाळ स हजार पाचशे स याह र] 
पे ा १८.८९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, 
. .३६ लांडेवाड  येथील गुळवेव ती प रसरात गटस, फुटपाथ करणे तसेच थाप य 
वषयक देखभाल द तीची ु कामे करणेकामी मे.एम.बी.इटर ायजेस (िन.र. . 
७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा -२९.३१९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .३० च पाणी वसाहत येथील च पाणी र ता व इतर भागाम ये बोड, बचेस 

वाचनालय द तीु  करणेकामी मे.ए.आर.नायडु (िन.र. .७,००,२५४/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे चौप न] पे ा -२८.२७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४०) मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल.मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल., मे. ीकृपा स हसेस 
मे.स य़ ी एंटर ायझेस ा.िल. मे.पुणे ज हा स.ुर.मंडळ पुण़े यांचे माफत मनपाचे 
िमळतींचे सुर ा यव थेकामी व मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल.मे.यूिनक डे टा फोस 
िस. ा.िल.,यांचे माफत वाहतूक यव थेकामी वाहतूक पोिलसांचे मदती क रता 
ॅ फक वाडन पुर वणेचे काम केले जाते. यांचे माफत तैनात केले या सुर ा र क, 

ॅ फक वाडन, यांना खालील त यात नमुद केले माणे मुळ वेतन व वेळोवेळ  
लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू करणेस व या पोट  होणा-या खचास 
मा यता देणे तसेच सुर ा र क, ॅ फक वाडन डॉग कॉड गैरहजर असलेस यांचे 
मासीक दरानुसार ित दन येणा-या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन,झोपले या 
सुर ा र क, ॅ फक वाडन यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .१००/- गणवेष 
प रधान न केले या सुर ा र क, ॅ फक वाडन यांचे बाबत ित कमचार  ित दन 
र. .५०/- नुसार दंड माहे जानेवार  २०१३ पासून वसूल करणेस गैरहजेर चे माण 
कमी होणेचे ने गैरहजर दवसांचे वेतनावर ५ ट के अित र  दंड आकारणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ. . एज सी/सं था पदनाम सं या माहे जानेवार  २०१३ माहे जुलै २०१३ 

१ मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. सुर ा र क ११० ११४४८.८७ १३८६८.६९ 

२ मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल. सुर ा र क ११० ११४४८.८७ १३८६८.६९ 

३ मे. ीकृपा स हसेस सुर ा र क ११० ११४४८.८७ १३८६८.६९ 

४ मे.पुणे ज हा सु. र. मंडळ पुणे सुर ा र क ३१ १२५४१/- १४४७५.८२ 

५ मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. ॅ फक वाडन ६० ११११५.४१ १३६०४.९२ 

६ मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल. ॅ फक वाडन ४० ११११५.४१ १३६०४.९२ 

७ मे.स य़ ी एंटर ायझेस ा.िल. डॉग कॉड ०९ ११११५.४१ --------- 
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वषय मांक- ४१) महानगरपािलके या व वध उप माची / योजनांची मा हती सहया  वा हनीवर 
"जनता दरबार" या क ा य मािलकेमाफत सा रत करणे, या कामासाठ  मे. 
आदेश ए ट ह नेटवक यांनी २४ ते २५ िमिनटांचा एक भाग (िच करण) तयार 
क न तो सहया  वा हनीव न दर सोमवार  रा ी १०.०० वा. आ ण दर शु वार  
सकाळ  ८.०० वा. "जनता दरबार " या क ा यमािलकेमाफत सा रत करणेसाठ  
सव बाबींचा सुमारे खच र. . ५ लाख ७५ हजार  +  स हस टॅ स र. .७१,०७०/- 
असे एकूण र. . ६,४६,०७०/- इतका आहे. सदरचा काय म दरदशन या स ा  ु
वा हनीव न द.२९ जूलै २०१३ रोजी व २ ऑग ट २०१३ रोजी सा रत झाला असून 
सदरचे काम करारनामा न करता थेट प दतीने मे. आदेश ए ट ह यांनी केले 
असून यासाठ या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४२) थाप य वभागाचे अित मण वरोध कायवाह साठ  वाहने पुर वणेकामी खालील 
माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

अ  कामाचे नाव   पान .  अ. . सन २०१३-१४ 

तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

एकूण आव यक 
तरतूद 

१ 
भाग १०५ बोपखेल मधील व वध 
ठकाणी अित मण वरोध 
कायवाह साठ  वाहने पुर वणे 

३०० ५१ ० १५००००० ० १५००००० 

२ 
बोपखेल वॉड  ६४ म ये अनािधकृत 
बांधकामे पाड याची वाहणे पुर वणे. ३०३ ८० २५००००० ० १५००००० १०००००० 

 एकूण   २५००००० १५००००० १५००००० २५००००० 

 
वषय मांक- ४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .११ 

अ वये, बड हॅली उ ान येथे नवीन पोल उभे क न काश यव था करणेकामी 
मे.ओमकार इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५२,२७६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न 
हजार दोनशे शहा र] पे ा २९.९९७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, रावेत उ ान येथे नवीन पोल उभे क न काश यव था करणे व वॉटर 
फॉल बस वणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग (िन.र. .५,९९,९८६/- [अ र  र. .पाच 
लाख न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा २५.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४५) मोटार वाहन अपघात दावा मांक १८३२/०९ चे, ना. उ च यायालय गुलबगा, 
कनाटक, येथील एमएफए क् मांक ३१३२३/२०११ (एम ह ) अ वये जादा नुकसान 
भरपाई अदा करणेकामी ना. उ   यायालय – गुलबगा- कनाटक, यांनी दले या 
आदेशानुसार उपरो   करणी कै. सुयकांत माने यांचे आई-वड ल व वारसदारांना 
वाहन अपघात नुकसान भरपाईपोट  एकूण अदा करावयाची र. .१३,१५,०००/- मधुन 
मोटार वाहन अपघात यायािधकरण वजापुर, यांचे आदेश वये नुकसान भरपाईपोट   

अदा केलेली र. .४,२५,०००/- वजा जाता र. .८,९०,०००/- मे. कोटाचे आदेशानुसार 
६% दराने होणा-या याज रकमेसह महारा   महानगरपािलका अिधिनयम  मधील 
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कलम ८८,ह(दोन) या तरतुद नुसार महानगरपािलका िनधीतुन अदा करणे 
आव यक आहे.  सदर नुकसान भरपाई देणेकामी म.े यायािधकरणाने दा याचे 
तारखेपासून ितवष  ६% दराने याज देणेचा िनणय द याने र कम लवकरात 
लवकर अदा करणे आव यक आहे. यानुसार याजासह नुकसानभरपाई अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४६) मा. वधी सिमती सभा दनांक ९/१२/२०१३ ठराव .१४४ नुसार, मा.उपमहापौर, 
मा.अित. आयु  व मा.नगरसद यांची मागणी वचारात   घेऊन पंपर  िचंचवड 
शहरातील नद , नाले, तलाव याम ये िनमा यामुळे होणारे दषण रोखणेबाबत ु
आव यक या उपाय योजना करणेचे कामातून व वध ठकाणी आव यकतेनुसार 
िनमा य कलश व याबाबत िनदशक बोड सुमारे ३० कलश व ३० बोड बस वणेचे 
सुधार त अंदाजप क तयार केले असून यासाठ  सुमारे र. .७,४५,०००/- इतका 
वाढ व खच होणे अपे त आहे. सदरचे वाढ व काम िन वदा ( .ENV/05/2012-13) 
मंजूर दराने करणेसाठ  तसेच सुधा रत एकुण र कम पये ३३,००,०००/- चे खचास 
सुधा रत शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .२० (वॉड .६०) िचंचवडेनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .५०,४०,९७२/- (अ र  

र. .प नास लाख चाळ स हजार नऊशे बहा र) पे ा २०.५९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४२,०२,७११/- 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. 

 

वषय मांक- ४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .२० (वॉड .६०) िचंचवडेनगर, िशवनगर  प रसरातील र ते हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .५०,३७,३४४/- (अ र  

र. .प नास लाख सदोतीस हजार तीनशे च वेचाळ स) पे ा १८.९९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४२,८४,३१४/- 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. 

 

वषय मांक- ४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
भाग .१८ कवळे म ये बंद पाईप गटर करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस 

(िन.र. .४६,६८,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार) पे ा ४१.०० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,९१,८२६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा 
कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३८ 
अ वये, वॉड .५२ मधील काळाखडक झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामाची 
द ती करणेकामी मेु .सांडभोर क शन (िन.र. .९,८०,३८६/- [र. .नऊ लाख 
ऐंशी हजार तीनशे शहाऐंशी] पे ा २८.१०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .७,०४,८०९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, वजयनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .४,९०,१७४/- [र. .चार लाख न वद हजार एकशे  
चौ-याह र] पे ा २७.२८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३,५६,४५५/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३७ 
अ वये, भोईरनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .४,९०,१७४/- [र. .चार लाख न वद हजार एकशे  
चौ-याह र] पे ा २८.१०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
३,५२,३९१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ५३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, उ ोगनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .४,९०,१७४/- [र. .चार लाख न वद हजार एकशे  
चौ-याह र] पे ा २७.२८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
३,५६,४५५/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ५४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३९ 
अ वये, वॉड .५३ मधील अ णाभाऊसाठेनगर झोपडप ट म ये ना याची द ती ु
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. . 
९,८०,२९३/- [र. .नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे या नव] पे ा २८.१०९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७,०४७४२/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न ू
घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय मांक- ५५) भाग .३४ आर ण .९७ येथील न याने होणा-या सा व ीबाई फुले सां कृितक 
भवन इमारतीसाठ  उदवाहक उभारणीचे काम मे.आयड या इले हेटस कं.यांचेकडून 
िन वदा न माग वता तथा प रतसर करारनामा क न घेणेस व याकामी येणारे 
र. .९,२४,३१४/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार ितनशे चौदा फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५६) महापौर चषक रा य तर य शर रसौ व पधा २०१३ दनांकः-२८/३/२०१३ रोजी 
संत तुकाराम उ ान जवळ महापौर िनवास थात आर त जागा ािधकरण येथे 
वनी ेपण व काश यव था करणेत आलेली होती. सदर कामास मा. थायी 

सिमती  सभा ठराव . २९६७ दः-२६/२/२०१३ अ वये थाप य व व ुत 
वषयक कामाचे एक ीत खचास र.  १,२५,०००/- मा यता देणेत आली असून 
सदरचे काम मे. वजय इले क स यांचे कडून पुण करणेत आले आहे यानुसार 
सदर कामावर झाले या खचास िन वदा नोट स .३/८५-२०१२/१३ चे मंजूर दर 
२१.२१%कमी माणे र.  १३१५९४/- मे. वजय इले क स यांस करारनामा न 
करता अदा करणे कर ता या द त ठरावास मा यताु  देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ५७) िनःसमथ(अपंग)क याणकार  योजना घटक योजना .७ अ वये मनपा े ातील ५ 
वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकांना व मनपा ह तील 
न दणीकृत वयंसेवी सं थेस सहामाह /वा षक अथसहा य देणेकामी सन २०१२-१३ 
मधे अज सादर केले या प  “अ“  नुसार ७३२ पा  लाभाथ ना सन २०१३-१४ या 
आिथक वषातील प हली सहामाह  माहे ए ल २०१३ ते स टबर २०१३ क रता 

येक  र. .६०००/- माणे एकुण र. . ४३,९२,०००/- चे खचास तसेच माहे 
ऑ टोबर २०१३ ते माहे माच २०१४ या कालाविध क रता येक  र. . ६०००/-
माणे र कम पये ४३,९२,०००/- खच असा एकुण र कम पये ८७,८४,०००/-

(अ र  र कम पये स याऐंशी लाख चौ-याऐंशी हजार फ ) खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .२३ अ वये, भाग .५ मधील वकास आराख यानुसार ता यात आले या 
येणा-या ड .पी.र ते खड मु म करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. . 
४२,०१,१४४/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार एकशे च वेचाळ स) पे ा 
४०.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२६,४६,७२१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५९) पंपर  िचंचवड मनपा माफत आयो जत शासक य ज हा तर शालेय डा पधा 
२०१३-१४ अनुषंगाने होणा-या डा पधकर ता ता प या व पात पकर, 
वदयुत व जनरेटरची यव था करणे याकामी मे.मोरया मंडप डेको. यांचेकड ल 
सादर बीलातील र. .२,९५,२९४/- (िन वदा दर १२.५०% कमी हणजे 
र. .३६,९१२/- वजा जाता र. .२,५८,३८२/-) झाले या य  खचाचे बील 
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करारनामा न करता अदा करणेस व िनवीदा न मागवीता थेट प दतीने केले या 
कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ६०) १. जा हरात बोडाचे स ह  २. बोनस तथा सानुगृह अनुदान ३. वाहन इंधन ४.  टायर 
युब या लेखा िशषावर िश लक असले या र कमेमधून अनु मे १) र. . 

१८,००,०००/- २) र. .८०,०००/-     3) र.  ७०,०००/- ४) र.  ५०,०००/-   अशी 
एकूण र. .२०,००,०००/- अंतगत वग करणातून उपल ध होणार  तरतूद चालू 
आिथक वषात “ अनािधकृत जा हरात फलक तथा संबंिधत खच“या लेखािशषावर 
उपल ध होणे गरजेचे अस याने. सदर तरतूद ‘अनािधकृत जा हरात फलक तथा 
संबंिधत खच’ या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ६१) ी.िनळकंठ पोमण यांना ॉपट  टॅ स फॉर डे हलपमट अथॉरेट ज अँड युनिशपल 
कॉप रेशन या कायशाळेस वशाखाप टणम येथे उप थत राहणेसाठ  केले या वमान 
वासास व यासाठ  मे.मेक माय ितक ट ा.िल. व मे.रे डएंट एअरिलंक ा.िल.पुणे 

यांना आदा करणेत आले या र कम पये.१८,१३६/- चे खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
भाग .४२ पंपर नगर बी. लॉक ४ समोर नाला बांधणेकामी मे.साई भा 

क शन (िन.र. .१६,४०,८५८/- (अ र  र. .सोळा लाख चाळ स हजार आठशे 
अ ठाव न) पे ा २८.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१२,२३,४४९/- 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- ६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, 
भाग .३९ मधील बी.ड . क लेदार उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एम.बी. 

क शन (िन.र. .१९,५९,८८१/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकोणसाठ हजार 
आठशे ए याऐंशी) पे ा ३६.००९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,१६,८५५/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ म ये र ो र ले ट व फलक, मा हतीदशक फलक लावणे, 
थम ला ट प टे मारणे व इ.रोड फिनचरची कामे करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास 
गायकवाड (िन.र. .१७,५०,६७९/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे 
एकोणऐंशी) पे ा ३८.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
११,३९,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
उ ोगनगर येथे फुटपाथ करणेकामी मे.सोहम क शन ( ो.महेश हर शचं  
कसबे) (िन.र. .१४,००,३६७/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे सदसु ) पे ा 
२९.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,४३१/- 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- ६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  येथे वाहतुक वषयक कामे व र याचे कडेने रेिलंग करणेकामी 

मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१७,५०,६७४/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सहाशे चौ-याह र) पे ा ३८.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .११,३९,६८९/- 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- ६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  येथे व वध ठकाणी ॉम वॉटर गटर व पे ह ंग लॉक कामे 

करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .२१,००,८३४/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख आठशे चौतीस) पे ा ३७.९९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१३,६७,६६५/- 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- ६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
मोरवाड  लाल टोपी नगर येथील मु य र यांचे ं द करण करणेकामी मे.साकळे 
असोिसए स (िन.र. .२३,३३,९८८/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार नऊशे 
अ याऐंशी) पे ा ३९.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४,९४,९१९/- 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- ६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
उ ोगनगर येथे रे वेलाईन कडेने गटर करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड 
(िन.र. .२४,८३,२४२/- (अ र  र. .चोवीस लाख याऐंशी हजार दोनशे बेचाळ स) 
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पे ा ३६.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १६,६८,७३९/- 
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- ७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
ेमलोक पाक येथील फुटपाथ करणेकामी मे.सोहम क शन ( ो.महेश हर शचं  

कसबे) (िन.र. .१३,९४,७०९/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ-या नव हजार सातशे नऊ) 
पे ा ३४.६६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,७३६/- 
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- ७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
. .४२ पंपर नगर येथे वाहतुक वषयक कामे व र याचे कडेने रेिलंग करणेकामी 

मे.शुभ ी क शन योगेश सी.डोके (िन.र. .१३,५४,६५८/- (अ र  र. .तेरा लाख 
चोप न हजार सहाशे अ ठाव न) पे ा ३७.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .८,९६,१०६/- 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- ७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .५५ रहाटणी येथील शाळा इमारतीची िसमािभंत बांधणेकामी मे.गणेश 

क शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस) पे ा ३६.३६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,७१,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, 
पंपर  वाघेरे भाग .४५ म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.मोटवानी & स स (िन.र. .२८,००,२१६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
दोनशे सोळा) पे ा ३७.०२ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,५१,७५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 



 17 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .५३ वाकड गावठाण व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार चारशे एक) पे ा २२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२८,४५,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, 
. .३७ महा माफुलेनगर मधील पवना इंड ज चौक ते गुजर गँस चौकापयतचा 

र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .३७,२९,०९३/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणतीस हजार या नव) पे ा 
२३.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,८४,८२२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
भाग .३२ सँड वक कॉलनी मधील गु कृपा कॉलनी ते आळंद  रोड व संत 

तुकारामनगर संभाजी कॉलनी इ.प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .३०,००,०००/- 
(अ र  र. .तीस लाख) पे ा २३.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . २४,०१,२४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .३१ अ वये, 
. .३४ मधील र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 

(िन.र. .३५,००,०६१/- (अ र  र. .प तीस लाख एकस ) पे ा २३.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,०१,५०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, 
. .७ च-होली येथील द नगर कडे जाणा-या र याचे डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .३५,०१,५२८/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार पाचशे अ ठावीस) पे ा २४.१९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२७,८७,२३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल 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 अटस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ अ. .१५ अ वये, 
बोपखेल, च-होली, मोशी, दघी गावठाणात हायमा ट दवेस बस वणेकामी मे.ओम 
एकदं ताय इले कल (िन.र. .१४,२८,१०२/- [अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस 
हजार एकशे दोन] पे ा १६.०७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .३७ महा माफुलेनगर मधील पमय चटज  चौक प रसरातील अंतगत 

र ते डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .३७,२५,०१०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख पंचवीस हजार दहा) पे ा २३.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,८१,५५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
. .७ च-होली येथे व वध ठकाणी बंद पाईप गटस करणेकामी मे.चौधर  

क शन (िन.र. .२४,९९,९६८/- (अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार नऊशे 
अडुस ) पे ा ३३.५०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१७,४५,६०३/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
. .६३ िशतळादेवी समोर ल प रसरातील करकोळ द ती व पे ह ंग लॉकची ु

कामे करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायजेस (िन.र. .१०,५०,४२२/- (अ र  र. .दहा 
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लाख प नास हजार चारशे बावीस) पे ा ३३.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  
िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३८,९७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभावानुसार 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

    
नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१७६१/२०१३ 

दनांक -  १३/१२/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


