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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१८३०/२०१५ 
दनांक - ०४/१२/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०८/१२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

मंगळवार, दनांक ०८/१२/२०१५ 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 ासू, 

    
     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 – १९९ 
दनांक - ०८/१२/२०१५          वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ०८/१२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक २४/११/२०१५ व १/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१९७) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९८)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/५/२०१५-१६ अ वये, . .७ 
च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते 
खड करण व बीबीएमने वकिसत करणेकामी मे.जयराम क शन, ो. सितश 
जयराम मंगळवेढेकर (िन.र. .४६,६८,८१८/- अ र  र. .शेहेचाळ स लाख आडूस  
हजार आठशे अठरा) पे ा ४८.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . २५,००,६४२/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील 
अ. .६ अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ट  मधील लॉक 
.२ शेजार  मोक या जागेत पोलीस चौक जवळ नवीन २६ िस सचे शौचालय 

बांधणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- 
अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा १२.८६%कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४६,७५६/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अंतगत उपल ध िनधीतुन घनकचरा  
यव थापनाचे व वध क प राब वणेत येत आहेत. याम ये घरोघरचा कचरा 
गोळा करणेकामी Tata Ace वाहने उपल ध करणेत आली आहेत. नाग रकांना 
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठ वणेची सवय लागून अशा कारे वेगवेगळा 
केले या कच-यावर या क न यापासून मु यिनिमती व कमीत कमी कचरा 
डेपोपयत वाहुन नेला जावा व यासाठ  होणा-या खचात बचत हावी हा उ ेश 
आहे. याबाबत नाग रकांम ये मो या माणावर जनजागरण होणे आव यक 
आहे. यासाठ  म.न.पा. चे ६४ भागांम ये कचरा अलगीकरणाबाबत जनजागरण 
मो हम राब वणे व ६ भागांम ये ायोिगक त वावर “शु य कचरा भाग” 
क प राब वणेकामी आरो य वभागामाफत दनांक १२/८/२०१४ रोजी जा हर 

िनवेदन िस  क न या े ात काम करणा-या सं थांकडून ताव 
(Expression Of Interest) माग वणेत आले होते. यानुसार (१) संत गाडगेबाबा 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था व (२) मे. जनवाणी या दोन सं थांचे ताव 
ा  झाले आहेत. सदर तावांची तपासणी क न मे. जनवाणी (मराठा चबर 

ऑफ कॉमस, इंड ज अँड अँ ीक चर यांचेशी सल न सं था) यांनी सादर 
केलेला ताव, यांचा पुणे म.न.पा. येथे स या चालू असले या कामाचा 
अनुभव व यांची याकामी येणा-या खचापैक  २५% र कमCSR (Corporate 
Social Responsibility) चे मा यमातुन उभारणेची तयार  या बाबी वचारात 
घेवून स या योिगक त वावर म.न.पा. चे ६ े ीय कायालय काय े ातील 

येक  एक या माणे ६ भागांम ये “शु य कचरा भाग” क प राब वणे 
वचारािधन आहे. यानुसार यांनी याकामी सादर केले या तावानुसार १ वष 
कालावधीसाठ  सदर क प राब वणेकामी मनु यबळ, चार व सार सा ह य 
यासाठ  र. . ५६,३२,६००/- इतका खच अपे त अस याचे कळ वले असून 
यापैक  २५% हणजेच र. . १४,०८,१५०/- र कम CSR (Corporate Social 

Responsibility) च ेमा यमातुन उभारणेची तयार  दश वली आहे. उवर त र. . 
४२,२४,४५०/- महापािलकेस खच करावी लागणार आहे. यानुसार याकामी मे. 
जनवाणी यांची नेमणूक करणे, यांचेशी आव यक अट  / शत चा करारनामा 
करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. . ४२,२४,४५०/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 
(मा. थायी सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .६९ 
अ वये, लांडेवाड  पंप हाऊसमधील आळंद  रोड येथील पंपाचे नुतनीकरण करणे 
या कामासाठ  मे. ए सेल इले क स (िन.र. .४८,४४,३६८/- (अ र  
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र. .अ ठेचाळ स लाख चौ वेचाळ स हजार तीनशे अडूस  फ ) पे ा २२.५०% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३९,४२,१०४/- 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .३ 
अ वये, लांडेवाड  पंप हाऊसमधील दघी रोड येथील पंपाचे नुतनीकरण करणे या 
कामासाठ  मे. ए सेल इले क स (िन.र. .७४,६८,८५०/- अ र  र. .चौ-
याह र लाख अडूस  हजार आठशे प नास फ ) पे ा २०.७०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,१८,९३७/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/११/२०१५-१६ अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ांतगत भाग .७ च-होली येथे न याने वकिसत होणा-या 
भागासाठ  मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. ी गणेश क शन 
(िन.र. .३७,४९,९१६/- अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
सोळा फ ) पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .२९,३३,३७२/- 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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/१८/१५-१६ 
अ वये, . .१५ मधील मु य र यांचे चर खड करण व बी.बी.एम. प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S.H.A.BHOSALE (िन.र. .७,००,२०५/- अ र  
र. .सात लाख दोनशे पाच) पे ा ३३.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर 
दराने र. . ४,८८,९१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
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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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२० 
अ वये, िचखली येथील िनयो जत पा याची टाक  भरणेकर ता ४५० मी.मी. 
यासाची पाईप लाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .९८,०४,१३३/- 
अ र  र. .अ या नव लाख चार हजार एकशे तेहतीस) पे ा २३.७२ % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७८,५२,५२२/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .९ 

अ वये, जल े  .७ च-होली दाभाडेव ती व न याने वकिसत व ता यात  
येणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२७,९७,४६२/- अ र  
र. .स ावीस लाख स या नव हजार चारशे बास ) अंदाजप क य दर (AT PAR) 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,९७,४६२/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  
चाल वणेस देणेकामी िस द केले या ई-िन वदा .८/२०१५-१६ मधील ा  
मह म िन वदाधारक मे. वािलट  केटरस यांना यांचे मह म मािसक दर र. . 
१,८८,८८८/- या दराने पाच वष कालावधीसाठ  वाय.सी.एम. णालयातील 
कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस देणेकामी मा यता, तसेच राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेकामी 
ित दन ित ण र. .९०/- या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता 
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तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजना या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/९/२०१५-१६ 

अ वये, मु य शासक य इमारती म ये आव यकतेनुसार फिनचरची कामे 
करणेकामी M/S. Harishkumar Ramdas Gaikwad (िन.र. .४६,६८,४०६/- अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार चारशे सहा) पे ा २५.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३६,७६,३७०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१५/२०१५-१६ 
अ वये, भाग . २१ मधील ना यांची दु ती करणेसाठ  म.े भा य ी 
क शन (िन.र. .९,३२,४१०/- अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार चारशे 
दहा फ ) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१२/२०१५-१६ 
अ वये, भाग . २० िचंचवडेनगर मधील िशवनगर  म ये ग ली बोळात 
कॉ ट पे ह ंग करणेसाठ  मे. कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,५४७/- अ र  
र. . नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे स ेचाळ स फ ) पे ा ३५.६१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन 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 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ८/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .१५) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .Env/०८/२०१५-१६ 
अ वये, मधील मोशी कचरा डेपो येथे दररोज येणा-या कच-यावर बायोलॉजीकल 
ओडर कं ोलर या करणे क रता दुग धीनाशक पुरवणे व फवारणे या 
कामासाठ  मे. तु बायोिस टम, पुणे यांचेकडुन र. .१९८९/- ती िलटर या दराने 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 

वषय .१६) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/११/२०१५-१६ अ वये, . .१८ 
मधील अंतगत र यांचे चर खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,८४,३१४/- अ र  र. .सात लाख 
चौ-याऐंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .४,९४,२००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 याचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१७) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१२/२०१५-१६ अ वये, . .१५ 
म ये ीकृ णनगर व ांतीनगर पर सरात पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती 
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,२४,०५३/- अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार ेप न) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .५,८२,२५०/- पयत काम क न घेणसे 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 याचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१८) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२४/२०१५-१६ अ वये, . .१८ 
कवळे व मामुड  पर सरात पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,२४,३७०/- अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार तीनशे स र) पे ा ३९.९९ % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. . ५,८२,४५०/- पयत काम क न घेणेस 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 याचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१९) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/४१/२०१५-१६ अ वये, . .१८ 
म ये वकासनगर कवळे पर सरात पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,२४,३७०/- अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . ५,८२,४५०/- पयत काम क न घेणेस 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 
याचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .२०) मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ अ वये, . .१९ 
म ये खड मु म बीबीएम व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. .८,१२,२३१/- अ र  र. .आठ लाख बारा हजार 
दोनशे एकतीस) पे ा ३०.०९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,९६,२२३/- पयत काम क न घेणेस 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 याचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२१) मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास आव यक िमळकत भरणेबाबतची 
नोट स व ज ीपुव ची नोट स छपाई सा ह य खरेद कामी अ प मुदत ई.-िन.सु. 
. २६/२०१५-१६  अ वये लघु म िन वदाकार मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे 

नोट स छपाई ती नग र. .०.६७/- या माणे ५,५०,००० नगासाठ  एकुण 
र. .३,६८,५००/- (अ र  र. .तीन लाख अडुस  हजार पाचशे) खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/८१/२०१५-१६ अ वये, . .५१ 
म ये गणेशनगर, मंगलनगर व इतर प रसरात जु या पे ह ंग लॉकची दु ती 
करणे, पावसाळ  गटर करणे तसेच थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ओंकार 
क शन (िन.र. .२४,९८,१८९/- अ र  र. .चोवीस लाख अ या नव हजार 
एकशे एकोणन वद) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,३६,१६९/-  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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२३) मे. िनमल हे थ ऑगनायझेशन, पुणे या सं थेस 19 वी पशुगणना 2012 या 
केले या कामकाजासाठ  उवर त िश लक असलेली देय र कम पये 3,44,616/- 

अदा करणे आव यक असलेने सदर या खचासाठ  वभागाकड ल ठेकेदार 
प दतीने डूकरे पकडणे या लेखािशषावर ल र. .5,00,000/- चे उपल ध 
तरतुद मधुन पशुगणना कामी येणारा खच या लेखािशषावर  4,00,000/- तरतुद 
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२४) मनपाचे िनवडणुक वभागास भाग .२६ जागा अ काळभोरनगर पोटिनवडणुक 
२०१५-१६ क रता आव यक मतदार यादया झेरॉ स व िनवडणुक वषयां कत 
इतर कागदप े ६०,००० ती छपाई यापुव चे कोटेशन नोट स सुचना . 
३३/२०१४-१५ चे मंजुर दरानुसार मे.िस द  कॉपीअस अँड टुडंट क झुमर 
टोअर, पंपर  यांचेकडुन आव यक मागणीनुसार छपाई कामी येणारा एकुण खच 

र. .७२,०००/- (अ र  र. .बहा र हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२५-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .५३ शाळा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,५४४/- अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे च वेचाळ स) पे ा -३५.६१% 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 .२६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३६-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .२१ मधील मनपा या इमारतींमधील करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .९,३०,४१०/- अ र  र. .नऊ लाख 
तीस हजार चारशे दहा) पे ा -३५.६१% 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 .२७) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३-२०१५-१६ 
अ वये, ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील वनी ेपण यं णेची वा षक चालन 
देखभाल करणेकामी मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .८,४७,९१७/- अ र  र. . 
आठ लाख स ेचाळ स हजार नऊशे सतरा) पे ा -२.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
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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 .२८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५१/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .५३ मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,५४४/- अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
पाचशे च वेचाळ स) पे ा -३५.६१% 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 .२९) मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .६२ अ वये, भाग .२९ म ये स.े .१ व ३ म ये थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी (िन.र. .९,१०,३५०/- 
अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे प नास) पे ा -३१.००% कमी या 
ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .३०) मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .४८ अ वये, भाग .३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये रोड फिनचरची 
कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. .९,१०,२६१/- अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार दोनशे एकस ) पे ा -३४.९९ % कमी या ठेकेदारास करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३१) मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .७ अ वये, भाग .६ मोशी येथे मंडप यव था व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे. ा कं शन (िन.र. .९,१०,३३५/- अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे प तीस) पे ा -३०.००% कमी या ठेकेदारास करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३२) मनपा या इ े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१/२२/२०१५-
१६ मधील अ. .३ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील पा रजात कॉलनी 
ीराम कॉलनी हनुमान कॉलनी हुता मा चौक प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 

देखभाल दु तीची कामे करणे (जल े  ३) कामी मे.सिचन एस.ढेकणे ए ड 
असोिसए स (िन.र. .५,०४,०९०/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद) 
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पे ा -३३.५० % कमी) या ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३३) मनपा या इ े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१/२२/२०१५-
१६ मधील अ. .६ अ वये, भाग .३१ मधील वजयनगर चौधर  पाक 
प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.सिचन एस.ढेकणे 
ए ड असोिसए स (िन.र. .५,०४,०९०/- अ र  र. .पाच लाख चार हजार 
न वद) पे ा -३३.७५% कमी या ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३४) मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .६० अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील र यावर ल चबर 
समपातळ त करणेकामी मे.अ व कार कं शन (िन.र. .९,३१,०१६/- अ र  
र. .नऊ लाख एकतीस हजार सोळा) पे ा -४२,९९ % कमी या ठेकेदारास 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३५) मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .३५ अ वये, भाग .७ च होली म ये अंतगत कॉलनी र ते व 
मु य र यांची व चरांची दु ती डांबराने करणेकामी मे. ीगणेश कं शन 
(िन.र. .७,००,२३९/- अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणचाळ स) पे ा –
२५.५०% कमी या ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३६) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१०/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६३ िशतळदेवी मंद र ते छ पती चौक धमवीर संभाजी बँक 
येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.सुयोगराज 
कं शन (िन.र. .७,४९,३६९/- अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार 
तीनशे एकोणस र) पे ा -३९.९९% 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 .३७) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१८/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६३ गुली तान नगरचा प रसर येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे 
व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.सुयोगराज कं शन (िन.र. .७,४९,३६९/- 
अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) पे ा -३९.९९% 

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 
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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 .३८) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१३/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६३ मधील र यांची सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी 
मे.सुयोगराज कं शन (िन.र. .४,६३,०१३/- अ र  र. .चार लाख ेस  हजार 
तेरा) पे ा -३९.९९% 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 .३९) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४६/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६३ रानवडे वाडा ते पसाळ वाडा येथे टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.भगवंत कं शन (िन.र. .७,४९,३६९/- 
अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) पे ा -३९.९९% 
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 .४०) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२४/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६१ मधील र यांवर प टे मारणे पीड ेकर तयार करणे व 
ड हाईडरची पे ह ंग कामे करणेकामी मे.सुयोगराज कं शन (िन.र. . 
४,५०,०००/- अ र  र. .चार लाख प नास हजार) पे ा -३९.९९% 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 .४१) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४८/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६३ अ वनायक कॉलनी ते सागर लाझा सागर हाईट, गोयल 
रेिसडे सी पुण-ेमंुबई र ता येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग 
करणेकामी मे.जयराम क शन (िन.र. .७,४९,३६९/- अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) पे ा –४०.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
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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 .४२) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५४/२०१५-१६ 
अ वये, सांगवी येथील वसंतदादा पाट ल पुतळा थलांतर करणे व चौक 
सुशोिभकरण करणेकामी मे.ए.आर.नायडू (िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा –२३.२९ % 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 .४३) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३८/२०१५-१६ 
अ वये, सांगवी येथील मंद र प रसर वकिसत करणेकामी मे.ए.आर.नायडू 
(िन.र. .४,२०,१६८/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार एकशे अडुस ) पे ा –
३४.९० % 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 .४४) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७०/२०१५-१६ 
अ वये, . .४० मधील र यांची सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.बारणे 
कं शन (िन.र. .४,६३,०१३/- (अ र  र. .चार लाख ेस  हजार तेरा) पे ा 
–४७.२१ % 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 करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .४५) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१५-१६ 
अ वये, . .४० मनपा इमारतीची थाप य वषयक व रंगसफेद ची कामे करणे 
कामी मे.बारणे कं शन (िन.र. .७,९८,४७०/- (अ र  र. .सात लाख 
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अ या नव हजार चारशे स र) पे ा –४७.२१ % 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 .४६) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१६/२०१५-१६ 
अ वये, . .३८ म ये भाग तरावर करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 
करणे (सन २०१४-१५) कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .८,९२,६८१/- 
(अ र  र. .आठ लाख या नव हजार सहाशे ए याऐंशी) पे ा –४२.०० % 

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 .४७) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/८८/२०१५-१६ 
अ वये, . .३८ म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व 
आरो य वषयक कामे करणेकामी मे.बारणे कं शन (िन.र. .६,७५,७०४/- 
(अ र  र. .सहा लाख पं याह र हजार सातशे चार) पे ा –४७.२१ % 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 .४८) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४४/२०१५-१६ 
अ वये, मधुबन . .५९ मधील सव र ते डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात) पे ा –३०.०० % 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. 
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वषय .४९) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२२/२०१५-१६ 
अ वये, . .४१ म ये व वध ठकाणी व मनपा इमारतीची थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.सांडभोर क . (िन.र. .७,९८,९०८/- (अ र  र. .सात 
लाख अ या नव हजार नऊशे आठ) पे ा –४७.२१ % 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 .५०) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/११/२०१५-१६ 
अ वये, सांगवी गावठाण वॉ. .६० म ये व वध ठकाणी दशादशक फलक 
बस वणेकामी मे.देवराज डे हलपर (िन.र. .४,२०,१६८/- (अ र  र. .चार लाख 
वीस हजार एकशे अडुस ) पे ा –४२.३० % 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 .५१) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२१/२०१५-१६ 
अ वये, . .६० मधील र यावर न वन ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.कृ णा क श स (िन.र. .४,२०,१६८/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार 
एकशे अडुस ) पे ा –४०.०० % 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 .५२) मा.महापािलका सभा ठराव .९४४ दनांक २३/७/२०१० व महापािलका सभा 
ठराव .९७ द.१/९/२०१२ अ वये मंजूर धोरणानुसार िनःसमथ (अपंग) 
क याणकार  योजना .७ मनपा े ातील ० वषा पुढ ल मितमंद य चा 
सांभाळ करणा-या मनपा ह तील न दणीकृत वयंसेवी सं थेत अथवा पालकांना 
अथसहा य दरमहा र कम पये १०००/- दे याची तरतुद आहे. तसेच 
मा.महापािलका सभा ठराव . ४५४ दनांक २०/१/२०१४ अ वये मूळ 
योजनेम ये दु ती क न वय वष ० पे ा अिधक वय असणा-या मितमंद 
मुले/ य  यांचा सांभाळ करणा-या वयंसेवी सं था/पालक यांना दरमहा र.  
२०००/- अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात आली आहे. यानुसार सन 
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२०१४-१५ या आिथक वषामधील १०५७ पा  लाभाथ ना सन २०१५-१६ म ये 
हयातीचा दाखला घेऊन अथसहा य अदा करणे आव यक आहे. सन २०१५-१६ 
मधील प हली सहामाह  माहे ए ल २०१५ ते माहे स टबर २०१५ या कालाविध 
क रता दरमहा र.  २०००/- माणे येक  र.  १२०००/- माणे र कम पये 
१,२६,८४,०००खच अपे त आहे. तसेच दुसर  सहामाह  माहे ऑ टोबर २०१५ ते 
माहे माच २०१६ या कालाविध क रता दरमहा र.  २०००/- माणे येक  र. . 
१२०००/- माणे र कम पये १,२६,८४,०००खच असा एकूण र कम पये 
२,५३,६८,०००/- (अ र  पये दोन कोट  े प न लाख अडुश  हजार फ ) 
खच अपे ीत आहे. सन २०१५-१६ या व ीय वषात “०वषापुढ ल मितमंद 
मुल/ य चा सांभाळ करणा-यास अथसहा य“  या उपलेखािशषावर र. . 
३,९६,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असुन र. . ३,७५,९६,०००/- 
िश लक आहेत. यामधून सदरचा खच करणेत येईल. तर  सन २०१४-१५ मधे 
अज सादर केले या प  “अ “नुसार १०५७ पा  लाभाथ ना सन २०१५-१६ या 
आिथक वषातील प हली सहामाह  माहे ए ल २०१५ ते स टबर २०१५ क रता 

येक  र. .१२०००/- माणे एकुण र. . १,२६,८४,०००/- /-चे खचास तसेच 
दुसर  सहामाह  माहे ऑ टोबर २०१५ ते माहे माच २०१६ या कालाविध क रता 

येक  र. . १२०००/- माणे र कम पये १,२६,८४,०००/- खच असा एकूण 
र कम पये २,५३,६८,०००/- (अ र  पये दोन कोट  े प न लाख अडुश  
हजार फ ) खचास तसेच सन २०१५-१६ म ये न याने अज ा  होणारे पा  
लाभाथ ना व अपा  अजापैक  कागदप  तृट पुतता क न पा  लाभाथ ना दरमहा 
र. .२०००/- माणे माहे ए ल २०१५ ते माहे माच २०१६ या कालाविधक रता 

येक  वाष क र. . २४०००/- माणे अथसहा य अदा करणेकामी येणा-या 
एकुण य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/१३/१५-१६ 
अ वये, . .१० मधील जुनी भाजी मंडईची सुधारणा करणेकामी M/s. G.K. 

Construction (िन.र. .३७,११,४७२/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अकरा हजार 
चारशे बहा र) पे ा ३०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
२७,१२,३४४/- 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 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/१७/१५-१६ 
अ वये, मोरवाड  मधील पं.िचं.मनपा या मु य शासक य इमारती म ये 
दु ती देखभाल व थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. G.K. Construction 
(िन.र. .२८,०१,१११/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे अकरा) 
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पे ा ३०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२०,४७,०५२/- 
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 करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५५) डॉ.शैलेश पुणतांबेकर, कॅ सर सजन, डॉ.महेश ह . पवार, ओ को सजन, 

डॉ.अिभ जत फरांदे, दंतश य िचक सक यांना मानसेवी त  वै क य अिधकार  
पदावर वाय.सी.एम. णालयात दरमहा एक त र. .५,०००/- (अ र  र. . 
पाच हजार) या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ म हने या 
कालावधीसाठ  नेमणूक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५६) मंुबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार 
महानगरपािलकेचे सन २०१४-१५ या वषातील य  जमा खचाचे वा षक लेखे 
तयार कर यात आले आहेत. सदर वा षक ले यांनुसार य  जमा खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३२/२०१५-१६ अ वये, . .२८ 
मासुळकर कॉलनी येथे डा बोिधनी शाळा येथील इमारत दु तीची कामे 
करणेकामी मे. व णू वठोबा नरळे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा ३८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,९७,२०६/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/३४/२०१५-१६ 
अ वये, . .१३ म ये ठक ठकाणी पे हर लॉक बस वणेकामी M/S. S D 

AJWANI (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३१.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१४,७०६/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४९/२०१५-१६ अ वये, . .४ 
म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जी.एस. भुजबळ अँ ड असोिसए स 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४५.४५ % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,०२,२०६/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५१/२०१५-१६ अ वये, . .२८ 
म ये यशवंतनगर चौक ते संतोषी चौक र या या कडेने पे ह ंग लॉकची 
दु ती करणेकामी मे. व णू वठोबा नरळे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४४.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,१५,४४१/- 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 आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/११/२०१५-१६ अ वये, . .२८ 
मासुळकर कॉलनी प रसराम ये मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणे 
कामी मे. व णू वठोबा नरळे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा ३८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,९७,२०६/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३७/२०१५-१६ अ वये, . .२८ 
मासुळकर कॉलनी येथे यशवंतनगर शाळेची दु तीची कामे करणेकामी मे.शंकर 
पांडूरंग बजबळकर (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) 
पे ा ३८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ८,९७,२०६/- 
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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/५६/२०१५-१६ 
अ वये, . .४ कृ णानगर येथील र यावर वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी M/S. S D AJWANI (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स) पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. . १४,११,७६४/- 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 आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४२/२०१५-१६ 
अ वये, . .११ यमुनानगर मधील इमारतींची रंगसफेद  व करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी M/S. PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .११,१९,६०७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार सहाशे सात) पे ा २७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,४६,५४०/- 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 आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या   
PM सटरमधील Blue Star कंपनीची िशतगृह यं णा (Cold Storage / 

Mortuary)दु ती करणेकामी कोटेशन नोट स ं .०९/२०१५-१६ अ वये ३ वेळा 
मुदतवाढ देऊन दरप के माग वणेत आले होते. परंतू, संबंिधत कालावधीत एकाह  
पुरवठाधारकाचे दरप क ा  झाले नाह . यामुळे यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या PM सटरमधील Blue Star कंपनी या िशतगृह यं णेची (Cold 

Storage / Mortuary)दु ती करणे आव यक असुन सदरची दु ती संबंिधत 
उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांचेकडून 
थेट प दतीने, करारनामा न करता यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
र. .५६,०००/- (सव करांसह) नुसार करणेस व सदर दु तीकामी होणारा खच 
एकूण र. .५६०००/- (सव करांसह) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६६) मा.उ च यायालय, नागपुर खंडपीठ येथे दाखल झाले या जन हत यािचका 
ं .१७/२०११ अ वये,मा.उ च यायलय, नागपुर खंडपीठ यांनी दले या 

िनदशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 
णालया या PM सटरकर ता आव यक ०१ नग ट ल फोटो ाफ  कॅमेरा खरेद  

करणॆकामीकोटेशन नोट स ं .१२/२०१५-१६ अ वये दरप के माग वणेत आले 
होते. सदर कोटेशन नोट स अ वये ा  दरप कांम ये मे.गॅब एंटर ायजेस, 

पंपर  यांनी सादर केलेले दरप क र. .२१,५००/- ती नग (सव करांसह) हे 
लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले आहेत. यानुसार यशवंतराव 
च हाण मृती णालया या PM सटरकर ता आव यक ०१ नग ट ल फोटो ाफ  
कॅमेरा मे.गॅब एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेले दर 
र. .२१,५००/-  ती नग (सव करांसह) माणे करारनामा न करता खरेद  
करणेस व सदर कॅमेराखरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .२१,५००/- 
(अ र  र. .ऎकवीस हजार पाचशे फ )  ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात न वन 
र पेढ  सु  करणेत आलेली असुन तालेरा णालयातून वायसीएम णालय 
र पेढ त Blue Star कंपनीचे Walk In Chiller थानांतर त / shift करणेचे काम 
आव यक अस यामुळे Blue Star कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.मेगा टार 
इं जिनयर ंग, पुणे यांनी सादर केलेले एकूण र. .६३,४४२/- (सव करांसह त) + 
१५ फुटापे ा जा त लागणा-या Copper पाई पंगकर ता र. .८००/- ती रिनंग 
मीटर चे दरप कानुसार काम करणेकामी वायसीएम णालय भांडार वभागा ारे 
पुरवठा आदेश ं .YCMH/भांडार/२/का व/२७२/२०१५, द.०८/१०/२०१५ िनगत 
करणेत आला होता. सदर आदेशानुसार मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांनी 
तालेरा णालयातून वायसीएम णालय र पेढ त Blue Star कंपनीचे Walk In 

Chiller थानांतर त / shift करणचे काम पुण केले असुन केले या कामाचे बील 
एकूण र. .६३,४४२/- (सव करांसह त) ची अदायगी देखील झाली आहे. 
यानुसार तालेरा णालयातून वायसीएम णालय र पेढ त Blue Star 

कंपनीचे Walk In Chiller चे थानांतरण / Shifting संबंिधत कंपनीचे अिधकृत 
वतरक मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा 
न करता करणेस व सदर कामासाठ  झालेला खच एकूण र. .६३,४४२/- (सव 
करांसह त) ला काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with Prefiltration Plant या दु तीची 
मागणी संबंिधत वभागाने केली होती. संबंिधत वभागा या मागणीनुसार 
R.O.Plant with Prefiltration Plant चे अिधकृत AMC धारक मे.कोठार  
मेड कल, पंपर  यांनी संबंिधत R.O.Plant with Prefiltration Plant चे 
दु तीकामी आव यक सा ह य / पेअसचे एकूण र. .७५,६५६/- (अ र  
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र. .पं याह र हजार सहाशे छ पन फ ) चे दरप क सादर केले असुन सदरचे 
दरप क वकृत करणेत आले आहे. तर , डायिलिसस वभागाने मागणी 
केलेनुसार R.O.Plant with Prefiltration Plant चे दु तीकामी आव यक सा ह य 
/ पेअस संबंिधत R.O.Plant with Prefiltration Plant चे अिधकृत AMC धारक 
मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता 
खरेद  करणेस व सदर सा ह य / पेअस खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण 
र. .७५,६५६/- (अ र  र. .पं याह र हजार सहाशे छ पन फ ) ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२.११.२०१५ ते द.८.११.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा  प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१५०/२०१५ द.२४.११.२०१५ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन  करण.े 

 

वषय .७०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.९.११.२०१५ ते द.१५.११.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा  प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१५१/२०१५ द.२४.११.२०१५ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन  करण.े 

 

वषय .७१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015 - 2016 मधील अ. .3 
अ वये, दघी च-होली उप वभागातील शहर  गर ब भागातील अंतगत 
र यावर ल दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी  
मे. वण इले क स स वसेस (िन.र. .17,18,187/- [ अ र  र. .सतरा लाख 
अठरा हजार एकशे स याऐंशी] पे ा 29.33 % कमी )  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 8 / 2015 - 2016 मधील 
अ. . 28 अ वये . .29  मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीचे 
अनुषंगाने नुतनीकऱण करणेकामी मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग कंपनी ( 
िन.र. . 339660/- [ अ र  र. .तीन लाख एकोनचाळ स हजार सहाशे साठ] 
पे ा 38.59% कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन. नो. . 10 / 2015 - 2016 मधील 
अ. . 21  . . 64 मधील बोपखेल येथील गणेशनगर मधील र यावर ल 
द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. सिचन इले कल ( िन.र. . 502326/- [ 

अ र  र.  पाच लाख दोन हजार तीनशे स वीस] पे ा 32.89 % कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .७४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन. नो. . 10 / 2015 - 2016 मधील 
अ. . 16  सांगवी उप वभागातील पोलवर ल तुटलेली झाकणे व फडर पीलरची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. सिचन इले कल ( िन.र. . 626695/- [ अ र  
र.  सहा लाख स वीस हजार सहाशे पं या नव] पे ा 40.99 % कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .७५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन. नो. . 10 / 2015 - 2016 मधील 
अ. . 14  . . 63 मधील रे वे गेट ते पंपळेगुरव पूल र यावर ल द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. सिचन इले कल ( िन.र. . 449998/- [ अ र  र.  
चार लाख एकोनप नास हजार नऊशे अ या नव] पे ा 37.99 % कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .७६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन. नो. . 10 / 2015 - 2016 मधील 
अ. . 24  . . 58 मधील ट लाईटची सन 2015-2016 म ये देखभाल 
दु तीची कामे  करणेकामी मे. सिचन इले कल ( िन.र. . 933522/- [ अ र  
र.  नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे बावीस] पे ा 40.56 % कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .७७) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .८/२/२०१४-१५ मधील अ. . १ 
अ वये, पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे ई भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणेकामी मे.आय स ्    पं स ऍ ड इंन हायरो 
सो युशन ा.िल. (िन वदा र कम .१,०५,५०,२६८/- (अ र  र. .एक कोट  
पाच लाख प नास हजार दोनशे अडूस  फ ) पे ा १.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०४,४४,७६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .७८) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .८/२/२०१४-१५ मधील अ.  २ 
अ वये, पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे कामी मे.आय स ्    पं स 
ऍ ड इंन हायरो सो युशन ा.िल.(िन वदा र कम  -.१,०५,३९,९००/- (अ र  
र. . एक कोट  पाच लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे फ ) पे ा ३.२२  %कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०२,००,५१५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७९) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .४/३०/२०१५-१६ अ वये, च होली 
मैलाशु द करण क ांतगत . .७ च होली येथे बुड व ती, माळ  पेठा इ. भागात 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. BAHIRAT BHOTHERS (िन वदा 
र कम .३७,४९,७७९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे 
एकोणऐंशी फ ) पे ा ३८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,४१,१०६/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८०) मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ अ वये, अ 
भागातील आकुड  रे वेलाईनचे कडेने वाहतूक बेट वकसीत करणेकामी मे.तावरे 

क शन कंपनी (िन.र. .८,१०,१०४/- [अ र  र. .आठ लाख दहा हजार 
एकशे चार] पे ा ३१.१४ % कमी)  या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा 
३१.१४ % सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचबेरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८१) तळवडे येथील पॉिलहाउस क पासाठ  मे.महाल मी हायटेक अँ ड क स टंग 
यांची पॉलीहाऊस क पासाठ  पुढ ल पकाच े िनयोजन क न पुढ ल पकाची 
लागवड करणे व  पकाचा कालावधी संपेपयत या कालावधीसाठ  स लागार 
हणुन नेमणुक करणेस व याकामी स ला फ  ित भेट र. .२०००/- (म हना 

दोन भेट ) व  याकामी  येणा-या य  खचास व यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/३७/२०१५-१६ अ वये, सन 
२०१५-१६ . .२० िचंचवडेनगर म ये फुटपाथ क न यावर चेकस टाई स 
बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२०,९७,१३२/- (अ र  र. .वीस 
लाख स या नव हजार एकशे ब ीस) पे ा ३५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२६,८८९/- 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 आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/८०/२०१५-१६ अ वये, . .२४ 
मधील ता यात आलेले ड .पी.र ते वकिसत करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .२३,३२,७०७/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार सातशे सात) पे ा 
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३५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८७,१७४/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/८/२०१५-१६ अ वये, . .५० 
म ये शाळा इमारतीची आ ण मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणे 
तसेच रंगसफेद  करणेकामी मे.ओंकार असोिसए स (िन.र. .१३,९९,५४०/- 
(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार पाचशे चाळ स) पे ा ३३.३० % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,८०,१६८/- 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 आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/५२/२०१५-१६ अ वये, . .२२ 
िचंचवडगाव मोरया गोसावी गणपती मंद र प रसरात मंडप यव था करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. .१४,००,५७१/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
ए काह र) पे ा ३०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१०,२२,०६७/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०५/२०१५-१६ अ वये, . .५१ 
म ये ता यात येणारे मु य र ते तसेच अंतगत र ते खड मु माचे करणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .१३,९९,७६२/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार सातशे बास ) पे ा ४०.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,७४,३५४/- 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 आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१९/२०१५-१६ अ वये, . .५० 
म ये ता यात येणारे मु य र ते तसेच अंतगत र ते खड मु माचे करणेकामी 
मे. ी कृ ण क शन (िन.र. .२४,२०,००३/- (अ र  र. .चो वस लाख वीस 
हजार तीन) पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१५,२४,६०२/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 14 / 2015 - 2016 मधील 
अ. .11  अ वये वाय.सी.एम.एच. येथील APFC Panel ची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. गती इले कल ए ड एंटर ायजेस (िन.र. . 291264/- [ अ र  
र. .दोन लाख ए या नव हजार दोनशे चौस ] पे ा 18.00 % कमी )  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .८९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .3/2015-16 मधील अ.  18 
अ वये, . ,५३ मधील वाकड मशानभूिम मधील दवाब ीचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. . 5,50,299/- (अ र  र. . पाच लाख 
प नास हजार दोनशे न या नव) पे ा 43.00 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .९०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 14 / 2015 - 2016 मधील 
अ. .12  अ वये वायसीएमएच णालयामधील िगझर बदलणेकामी मे. गती 
इले क स ए ड एंटर ायजेस (िन.र. .1,92,941/- [ अ र  र. .एक लाख 
या नव हजार नऊशे एकेचाळ स] पे ा 15.00 % कमी )  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३४/२०१५-१६ अ वये, . .१ 
तळवडे मधील मशानभुमीतील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. फु ल 
रामचं  जाधव (िन.र. .२२,४०,८०४/- (अ र  र. .बा वस लाख चाळ स हजार 
आठशे चार) पे ा ४६.७६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१२,५२,६५४/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१७/२०१५-१६ अ वये, . .५ 
म ये माजी सरपंच यांच े कुदळवाड  िसिल टा ब ड ंग ते पोिलस चौक   
दर यान या र या या उजवी कड ल भागातील र ते वेटिम स, जी.एस.बी. 
बीबीएम प दतीने वकिसत करणेकामी मे.चैताली स लायस 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४३.९९ % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,२३,६७६/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६३/२०१५-१६ अ वये, . .५ 
कुदळवाड  औ ोिगक भागातील र ते वकिसत करणेकामी मे.चैताली स लायस 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४६.०१ % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,९३,९७०/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३०/२०१५-१६ अ वये, . .५ 
म ये माजी सरपंच यांचे कुदळवाड  िसिल टा ब ड ंग ते पोिलस चौक   
दर यान या र या या उजवी कड ल भागातील र ते वेटिम स, जी.एस.बी. 
बीबीएम प दतीने वकिसत करणेकामी मे.चैताली स लायस 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४४.९९ % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,०८,९७०/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .९५) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४३/२०१५-१६ 
अ वये . .२० िचंचवडेनगर मधील ग ली बोळात काँ ट पे ह ंग करणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवाणी (िन वदा र. .९,३३,५४७/- अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे स ेचाळ स फ  ) पे ा ३७.४५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .९६)  मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५५/२०१५-१६ 

अ वये सन २०१५-२०१६ भाग .२० म ये पावसाळ  पा याचा िनचरा करणा-
या वा ह यांची दु ती करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी (िन वदा र. .९,३३,०६९/- 
अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकोणस र फ  ) पे ा ३८.००% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .९७) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/९/२०१५-१६ 

अ वये िचंचवड उप वभागा अंतगत कायालये, णालये इ. ठकाणची 
व ुतीकरणांची वा षक देखभाल व दु ती करणेकामी मे. व प इले क स 
ऐ ड इं ज. (िन वदा र. .५,९९,८९०/- अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार 
आठशे न वद फ  ) पे ा २७.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .९८) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ 

अ वये वाकड थेरगाव उप वभागातील हायमा ट द यांची वा षक देखभाल व 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.पी.एम.के.इले क स (िन वदा र. 
.६,००,०००/- अ र  र. .सहा लाख फ  ) पे ा ४०.३०% कमी दराने या 

ठेकेदाराकडून 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 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .९९) मनपा या ब े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२१/२०१५-१६ 
अ वये ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील वातानुकुलन यं णेची वा षक चालन 
देखभाल करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन (िन वदा र. .५,९९,८४४/- अ र  
र. .पाच लाख न या णव हजार आठशे च वेचाळ स फ  ) पे ा ३०.०६% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१००) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ 

अ वये सन २०१५-१६ मधील भाग .२० म ये पाथवे करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी (िन वदा र. .९,३३,५३३/- अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे तेहतीस फ  ) पे ा ३७.३८% कमी दराने 
या ठेकेदाराकडून 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 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२१/२०१५-१६ अ वये, भाग 
. २ वेणीनगर अंतगत हे ेव ती मधील जय िशवशंकर नं. २ 

िस द वनायक, ीराम िसंहगड संतकृपा हौ.सोसा. व उव रत सोसायटयांम ये 
कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/s. SOHAM ENTERPRISES 

(िन.र. .४१,९९,४८८/- अ र  र. . एकेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे 
अ ठयाऐंशी फ ) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,५७,४८८/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-१०२) मनपा या व वध वभागास आव यक मनपा दैनं दनी सन २०१६ छपाई क न 

खरेद कामी ई िन.सु. .१९/२०१५-१६ अ वये मे. अमृत मु णालय, िचंचवड 
यांचे दैनं दनी छपाई ती नग र. .८४.७५/- या माणे ७००० नगासाठ  एकुण 

र. .५,९३,२५०/-(अ र  र. .पाच लाख या नव हजार दोनशे प नास फ ) 
चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
 



 29 

वषय मांक-१०३) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV २/२०१५-१६ Designing, Supplying, 
Erecting, Commissioning and Running/Performing the Bio – composter waste 
treatment plant of capacity (3+2) TPD (compost in 24 hrs. micro-organism 
based) with trial run for 1 month including O&M for 5 years for wet waste at 
Sangvi Kachara Sankalan Kendra या कामासाठ  मे. ईकोमॅन ए हायरो 
सो युश स ा.िल. यांचेकडुन अ) र. . ७५,१०,०००/- (Mechanical Work – 

Supply, Installation, etc. complete) ब) (१) जुने शेड व कायालय दु ती 
( े फळ सुमारे २२४६ Sq.Ft.) क रता र. .७,५०,०००/- (२) न वन शेड 
उभारणी ( े फळ सुमारे १२०० Sq-Ft.) क रता र. . १८,००,०००/- व (३) सौर 
उजा पॅनल उभारणी (२५ क.वॅट) क रता र. .२५,००,०००/- असे एक त 
र. . ५०,५०,०००/- व क) र. .८२,५००/- (O&M) ितमहा या दराने ५ वष 
कालावधीक रता एक त र. .४९,५०,०००/- अशा कारे येणा-या एक त खच 
(अ+ब+क) र. .१,७५,१०,०००/- नुसार काम क न घेवुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/५१/२०१५-१६ 

अ वये, भाग . २६ म ये गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी कं शन 

(िन.र. .१४,४९,५७९/- अ र  र. . चौदा लाख एकोणप नास हजार पाचशे 
एकोणऐंशी फ ) पे ा १९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 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 घे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१०/२०१५-१६ अ वये, भाग 

. २ वेणीनगर मधील गणेशनगर कॉनर व धनगरबुवा मं दर १२.०० 
मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे व टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/s. 

BARKHA ENT(िन.र. .४१,९२,५१९/- अ र  र. . ए केचाळ स लाख या नव 
हजार पाचशे एकोणीस फ ) पे ा ४६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .२३,३३,५७७/- 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 मा यता देणेकामी वचार करण.े 
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वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील अ. .३१ 
अ वये, भाग .२०,२१,२२,२३ म ये उ ानांत थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. आर.जी. मंगळवेढेकर (िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे साठ फ ) पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,२९,४१२/- 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 

१६ अ वये, भाग .२९ मधील कै. भीमाबाई हनुमंतराव मेड गेर  उ ानाम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर.जी. मंगळवेढेकर 

(िन.र. .११,२०,४४८/-(अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स 
फ ) पे ा २३.७७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,९६,८२३/- 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०८) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 

काम .०४ अ वये, भाग .९ मधील संत तुकारामनगर येथील आर ण . 
६३ येथील उ ानाम ये युर स ्  बस वणेकामी मे. ीकांत गंगाधर 
कुलकण (िन.र. .५,६०,२२४/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चौवीस 
फ ) पे ा ३५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,८२,३५५/- 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 आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
 
वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 

काम .१५ अ वये, भाग .३९ मधील संत तुकारामनगर येथील जजाऊ 
सां कृितक क ा या आवारात लॅड केपींगची कामे करणेकामी मे. ीकांत 
गंगाधर कुलकण (िन.र. .५,६०,२२४/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
चौवीस फ ) पे ा ३५.५०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .३,७९,४१५/- 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 घे यात आला अस याने याचे आवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ अ वये पंपर  िचंचवड 

नवनगर वकास ािधकरणाकडून ता यात आलेले नाले व मोकळया जागा 
सुशोिभकरणा या वा षक कामां या देखभाल करणेकामी मे.बी. ह .जी.इंड या 
िल.(िन.र. .७७,८४,९६४/- अ र  र. .स याह र लाख चौ-याऐंशी हजार नऊशे 
चौस  फ ) पे ा ४.७५% जादा दराने बारा म हने कालावधीसाठ  येणारा खच 
र कम पये ८१,५४,७५०/- माणे काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन काम क न घेणेस व य  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-१११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२४/२०१५-१६ अ वये, भाग 

मांक ५५ येथील स जनगड कॉलनी ते िस द वनायकनगर पयत ना याचे 
बड ंग करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .२८,०१,१२०/- अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा ४९.११% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१४,९६,७६४/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५३/२०१५-१६ अ वये, भाग 

मांक ५५ रहाटणी गावठाण येथील मशानभूमीम ये वेट ंग शेड बांधणे, 
अ ीकंुड व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े राहुल क शन 
(िन.र. .२१,७०,८३६/-(अ र  र. .एकवीस लाख स र हजार आठशे छ ीस 
फ ) पे ा २८.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,४१,१५२/- 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 दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-११३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/११/२०१५-१६ अ वये, भाग 
मांक ३४ मधील फुटपाथ/चबस रोड ड हायडर इ. ची दु ती करणेकामी  

मे.सुिनल आ णा पा सुयवंशी(िन.र. .९,८०,३८८/-(अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .७,४१,२७६/- 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 दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक-११४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

मांक ६ मोशी येथील र ते, फुटपाथ, गटर इ.ची करकोळ दु तीची कामे 
करणे.  मधील फुटपाथ/चबस रोड ड हायडर इ. ची दु ती करणेकामी  
मे.एस.बी.सवई (िन.र. .३१,५१,१६०/- अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न 
हजार एकशे साठ फ ) पे ा ४७.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,५३,२९०/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-११५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/८/ 

७/२०१३-२०१४ अ वये, भाग .५८ नवी सांगवी येथे ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे. व ो डेवलपस (िन.र. .२०,९८,१०१/- अ र  र. . वीस 
लाख अ ठया नव हजार एकशे एक फ ) पे ा २९.९९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४२,१२६/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील ता हाणेव ती येथील राजा 
िशवछ पती, अ जं यतारा, हनुमान हौ.सौसा.येथील ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .१३,९८,३८१/- अ र  र. . तेरा 
लाख अ ठया नव हजार तीनशे ऐ याऐंशी फ ) पे ा ३०.२०% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२४,८७३/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/३/२०१५-

२०१६ अ वये, िनगड  गावठाण भाग .१३ िनगड  म ये ठक ठकाणी ॉम 
वाटर पाईप लाईन टाकणेकामी S.D. AJWANI (िन.र. .२२,४०,८९२/- अ र  
र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे या नव फ ) पे ा ३६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,०५,८७९/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य५/५७/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .२६ म ये मोहननगर, काळभोरनगर व इतर प रसरात 
व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. 
साई भा कं शन(िन.र. .२३,२४,९२९/- अ र  र. . तेवीस लाख चौवीस 
हजार नऊशे एकोणतीस फ ) पे ा ३१.३२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१६,७६,५९९/- 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 घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य५/२१/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .२६ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी   
मे.साई भा कं शन (िन.र. .१५,१९,६०७/- अ र  र. . पंधरा लाख 
एकोणीस हजार सहाशे सात फ ) पे ा ३०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,१५,९५४/- 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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य५/१९/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .१४ म ये गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन, इ. 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 

(िन.र. .१४,४९,५७६/- अ र  र. . चौदा लाख एकोणप नास हजार पाचशे 
शहा र फ ) पे ा २७.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,९९,३८०/- 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 दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक-१२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०५/६७/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .२३ भीमनगर, ल ढेनगर येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.अिनकेत एंटर ायझेस (िन.र. .१३,९७,२८४/-अ र  र. . तेरा लाख 
स या नव हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा ३३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,८२,९८९/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६९/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .२२ िचंचवडगाव गावठाण व केशवनगर शाळा पर सरात ोम वॉटर 
गटर करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस (िन.र. .१३,९९,१००/- अ र  र. . तेरा 
लाख न या नव हजार शंभर फ ) पे ा ३२.७९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,८७,३५२/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/१०/२०१५-२०१६ अ वये, 
भाग .२० िचंचवडेनगर म ये ोम वॉटर करणे व पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.एस.एस.साठे (िन.र. .२३,३३,१४८/- अ र  र. . तेवीस लाख 
तेहतीस हजार एकशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ३५.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८७,४७४/- 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 दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/७६/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४२ बी लॉक म ये लेन न १ ते १५ ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१४,००,४८१/- अ र  र. . चौदा 
लाख चारशे ऐं याऐंशी फ ) पे ा ३५.२०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,५२,८८७/- 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 दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .१२५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ०२/१२/२०१५ 
ठराव .३१ नुसार म.न.पा. यावतीने, महारा  आचर  असो. यां या मा यतेने 
महापौर चषक रा य तर धनु व ा पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .१२,००,०००/- ( अ र  र. .बारा लाख फ  ) अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .१२६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ०२/१२/२०१५ 
ठराव .३२ नुसार दनांक ३ डसबर जागितक अपंग दन व ८ डसबर 
मानिसक अपंग दना िनिम  गतवष माणे साई सं कार सं था मितमंद मुलांची 
शाळा व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या संयु  व माने होणा-या डा 
पधा याह  वष  आयो जत करणेत येत आहेत.  सदर पधा माहे डसबर म ये 

अपंग व ा यासाठ  आंतरशालेय पधा आयो जत करत आहोत. या पधसाठ  
सोयीचे डांगण – वामी ववेकानंद डांगण महा मा फुलेनगर येथे 
आयो जत करणेस व यासाठ  तावात नमुद माणे येणारा अंदाजे खच 
र. .६,००,०००/- ( अ र  र. .सहा लाख फ  ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .१२७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक ०२/१२/२०१५ 
ठराव .३४ नुसार मा.शरदचं जी पवार साहेब यां या वाढ दवसा िनिम  
पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने व महारा  रा य कब ड  असो., पुणे ज हा 
कब ड  असो. यां या मा यतेने भाग .५२ पुनावळे येथ े न वन वकिसत 
होणारे मैदानावर महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. .३०,००,०००/- ( अ र  र. .तीस लाख फ  ) 

चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय .१२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 
२०१५-१६ मधील अ. .१० अ वये, भाग .६० मधील प म भागातील 
र यांवर दो ह  बाजंूनी ८० िम.मी. जाड चे रबरमो ड पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन वदा र. .१८,२०,७००/- अ र  
र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे फ ) पे ा ४४.४५% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६१,९६९/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

२०१५-१६ मधील अ. .१६ अ वये, भाग .३८ नेह नगर मधील र यांवर ल 
चेस ख डे खड मु म क न बी.बी.एम. करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 

(िन वदा र. .१४,९६,७६२/- अ र  र. .चौदा लाख शहा णव हजार सातशे बास  
फ ) पे ा ४३.०१% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,९५,६५५/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वये, भाग .६० मधील द ण भागातील 
र यावर दो ह  बाजंूनी ८० िम.मी. जाड चे रबरमो ड पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन वदा र. .१८,२०,०००/- अ र  
र. .अठरा लाख वीस हजार फ ) पे ा ४५.३३% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४४,७४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
 
वषय .१३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

२०१५-१६ मधील अ. .२१ अ वये, नेह नगर मधील व ठलनगर प रसरातील 
र ते खड करण व बी.बी.एम. करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन वदा 
र. .१४,९९,२२५/- अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार दोनशे पंचवीस फ ) 
पे ा ४३.०१% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,९७,१२९/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

२०१५-१६ मधील अ. .२२ अ वये, भाग .३७ म ये मु यालय तरावर 
करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन वदा र. .१४,९८,४१६/- अ र  र. .चौदा लाख अ या णव हजार चारशे 
सोळा फ ) पे ा ४४.०१% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,८०,९११/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

२०१५-१६ मधील अ. .२२ अ वये, भाग .४० खराळवाड  येथील व वध 
ठकाणचे र यांचे चेस भरणे व र ते खडकरण व बी.बी.एम. करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन (िन वदा र. .१५,००,१६०/- अ र  र. .पंधरा लाख एकशे 
साठ फ ) पे ा ३२.९९% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५५,५२०/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, भाग .६१ दापोड  मधील ३० मी. ं द चा 
र ता वकास आराख यानुसार वकिसत करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन वदा र. .१०,५०,०००/- अ र  र. .दहा लाख प नास हजार फ ) पे ा 
३५.२०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,१४,४२०/- 
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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

२०१५-१६ मधील अ. .५६ अ वये, भाग .६१ म ये मु यालय तरावर 
करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन वदा र. .१५,००,०००/- अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा ३५.२०% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२०,६००/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, भाग .४१ म ये करकोळ दु तीची व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे.पी.जे. मोटवाणी (िन वदा र. .२३,९९,७२३/- 
अ र  र. .तेवीस लाख न या णव हजार सातशे तेवीस फ ) पे ा ३४.९९% 
कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,३८,०६३/- 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 कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

२०१५-१६ मधील अ. .६६ अ वये, भाग .६२ दापोड  रे वे टेशन ते 
आंबेडकर चौक पयत दो ह  बाजुने फुटपाथवर रबर मो ड ंग पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.िशवगंगा क शन (िन वदा र. .११,२५,०००/- अ र  
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र. .अकरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा ३७.९९% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,३२,४९३/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
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/१८३०/२०१५ 
दनांक - ०४/१२/२०१५ 

 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


