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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/२५५४/२०१५ 

दनांक -  ०९/०१/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक - १३/०१/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १३/०१/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - १५० 

दनांक - १३/०१/२०१५        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १३/०१/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक ६/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४९)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
. .३७ महा माफुलेनगर मधील महा मा फुले झोपडप ट  शेजार ल ना यावर 

सी.ड . वक बांधणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .५२,४०,८८८/- (अ र  
र. .बाव न लाख चाळ स हजार आठशे अ याऐंशी) पे ा १२.१२%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .४८,३५,९७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 
दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२) मनपा या उदयान वभागाकड ल को.नो. .३/२०१४-१५ अ वये, उदयान वभागासाठ  

फायबर कंुडया (गोल) खरेद  करणेकामी मे. परॅिमड जिनअर ग (को.नो.र. . 
१,९८,२८१/- (अ र  र. .एक लाख आ या णव हजार दोनशे ए याऐंशी) या 
ठेकेदाराची कोटेशन अंदाजपञक य दरापे ा –१७.४५%  ने सवात कमी दराची 
कोटेशन वीकृत करणेत आली असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३) म.न.पा. या उ ान वभागाकड ल को.नो. .०४/२०१४-२०१५ अ वये, उ ान 

वभागासाठ  फायबर कंुडया (आयताकृती) खरेद  करणेकामी मे. परॅिमड इं जिनअ रंग 
(को.नो.र. .१,९८,४५०/- (एक लाख अठया नव हजार चारशे प नास फ ) या 
ठेकेदाराची अंदाजप कय दरापे ा – २०% ने सवात कमी दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, . 

.३८ नेह नगर मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ारयजेस 
(िन.र. .१०,४९,२२५/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार दोनशे पंचवीस) 
पे ा ४५.५५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,९९,८६८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 

भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.म े & म े असोिसए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा र) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ मिधल अ. .०२ 

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

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३ 

अ वये, भाग .६ WD 4 टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी 
टाकणेकामी मे.यतीनमणी क शन (िन वदा र कम .- ३५,०१,२५९/- (अ र  
र. .- प तीस लाख एक हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) पे ा २७.१५% कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने र. .२६,७८,२००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहन ू या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, फ े ीय कायालयातील अ णासाहेब मगर टेड यम जलतरण तलाव येिथल  
काश यव थेचे नुतनीकरण करणे व व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वामी 
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समथ इले कल कॉप रेशन (िन.र. .२०,११,४१२/- [अ र  र. .वीस लाख अकरा 
हजार चारशे बारा] पे ा १९.३५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा माफत करणेत येणा-या वृ रोपणाअंतगत चांग या जाती या रोपांची गरज 
व आव यकता पाहन वृ ाू रोपणाची रोपे व फळांची रोपे सम  पहाणी क न महारा  
शासना या व वध ठकाण या (उदा.महारा  शासनाचे सामा जक वनीकरण 
पुणे,िश र,इंदापुर, तदअनुषंिगक नसर   इ.) नसर  मधून व वध कारची वृ ारोपणाची 
रोपे, फळरोपे उपल धतेनुसार थेट प दतीने खरेद   करणेस व याकामी येणारा अंदाजे 
खच र. .३,०१,०००/- (अ र  र कम पये तीन लाख एक हजार फ ) चे खचास 
मा यता िमळून सदरची र कम आगाऊ हणून ी.बी.के. भोसले सहा.उदयान 
अिध क(वृ ) यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/०४/२०१४-
१५ मधील अ. .११ अ वये, . .१ तळवडे योितबानगर भागातील र ते डांबर करण 
करणेकामी M/s.V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD  

(िन.र. .२३,३४,९४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार नऊशे ेचाळ स फ ) 
पे ा -२.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,८०,५९१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, 
णवाल पाक इ. ठकाणचे डांबर करण करणेकामी M/S K KAMLESH (िन.र. . 

३५,०१,४०१/- (अ र  र. .पं तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा -
२२.७५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२८,४०,०७४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-
१५ मधील अ. .१० अ वये, . .३३ गवळ नगर मधील च पाणी वसाहतर ता, 
महा मा फुले नगर, ल मीनगर, राममंद र प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .३५,०१,१४८/- (अ र  
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र. .प तीस लाख एक हजार एकशे आ ठेचाळ स) पे ा -२१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . २८,६७,८०८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अिधन राहन ु यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-

१५ मधील अ. .१३ अ वये, . .३६ म ये करकोळ द तीु ची व देखभालीची कामे 
करणेकामी M/S SHREE CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा -४६.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१५,६३,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-

१५ मधील अ. .१४ अ वये, . .३३ म ये करकोळ द तीची व देखभालीची कामे ु
करणेकामी M/S SHREE CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा -४६.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१५,६३,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 

दापोड  ते िनगड  या बीआरट एस कोर ड रचे डांबर करण करणे अंतगत बीआरट एस 
साठ  फुटपाथची ं द  कमी क न स हस लेनची ं द  वाढ वणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.िल., पुणे (िन.र. .३,९७,५५,०७५/- (अ र  र. .तीन कोट  
स या नव लाख पंचाव न हजार पं याह र फ ) पे ा १६.७१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३,४७,६७,६०२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१६) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .४५ 

अ वये,  ई भागातील े नेज लाईन व चेबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व 
द ती करणेु कामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन वदा र. .४६,६८,५२२/- (अ र  र. . 
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शेहचाळ स लाख अडूस  हजार पाचशे बावीस फ ) पे ा ४०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,४१,१६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहन या याबरोबरू   करारनामा करन घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-

१५  मधील अ. . ४ अ वये, भाग .३६ म ये डांबर  र यांची द तीची कामे ु
करणेकामी M/S.SHREEGANESH CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,०७५/- 
(अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार पंचाह र फ ) पे ा -२१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,९४,३७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-

१५  मधील अ. . ८ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील गवळ नगर, 
आदशनगर, ीरामनगर पर सरातील र ते डांबर करण कराणेकामी 
M/S.SHREEGANESH CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,०७५/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एक हजार पंचाह र फ ) पे ा -२१.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२३,२३,४९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५  मधील अ. . 
४७ अ वये, वॉड .६ मोशी येथील संजयगांधीनगर झोपडप  ट म ये २० िस सचे 
व छतागृह बांधणे कामी मे. एल.एम.तुलसानी (िन.र. .३६,५१,८४०/- (अ र  र. . 

छ ीस लाख एकाव न हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा -५.२५% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,६०,११८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 
भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 

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

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२१) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ. .२८ अ वये, 

भाग . १९ येथे डांबर  र ते आक मक र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी  ु
मे. एल.एम. तुलसानी  (िन.र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे साठ फ ) पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४१,४६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

  ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ. .३० अ वये, 
भाग . ८ येथे डांबर  र ते आक मक र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी ु

मे. एल.एम. तुलसानी  (िन.र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे साठ फ ) पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४१,४६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
दघी गायरान स.नं.७७ येथे तारफे संग कंपाऊंड करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
(िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
२१.२१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,१७,३५३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/४०/२०१३-१४ मधील 

भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक द ती व आव यक या ठकाणी ु
पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१३,९८,७४३/- (अ र  

र. .तेरा लाख अ ठया णव हजार सातशे ेचाळ स फ ) पे ा ३३.९९०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,४७६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणस र 
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हजार चारशे शहा र फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व   अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/८/२०१४-१५ 
मधील अ. .१० अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य 
इमारती म ये थाप य वषयक व सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S SHRI 

CONSTRUCTION (िन.र. .५६,०१,७९३/- (अ र  र. .छप न लाख एक हजार 
सातशे या नव) पे ा २५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने        
र. . ४४,११,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) मनपाचे व वध वभांगासाठ  Canon-TonnerNo-3500b001(328)Black-३०० 
नग चे दर ई-िन.सु. .४३/०१/२०१३-१४ नुसार (बाब .१) ती नग र. .३,८७०/- 
माणे ३०० नगांसाठ  एकूण र. .११,६१,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख एकस  

हजार) एवढा खच अपे त आहे. सदरचे टोनर ३०० नग पूव चेच मंजूर दराने घेणेस 
व याकामी येणा-या खचास पूव  मा. थायी सिमती सभा ठराव .७३३४ 
द.१५/०७/२०१४ अ वये सद य ठराव पार त केलेला आहे. सबब, ई-ग हन स 
वभागाकड ल Canon-TonnerNo-3500b001(328)Black-३०० नग मागणी 
वचारात घेता यापूव चे ई-िन. . ४३/०१/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म दरानुसार 
मे.पॉवरटेक िस ट म यांचे कडून खरेद  करणेस व याकामी येणारा खच 
र. .११,६१,०००/- चे दर वकृत करणेत आलेले असून, करारनामा करणेस व येणा-
या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .६ अ वये, . .२९ मधील ित पती चौक ते व े र चौक व गवळ  
माथा ते पाईन रोड व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S S K 

YEWALE & CO. (िन.र. .१,१६,८०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख ऐंशी 
हजार) पे ा -२३.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
९३,८१,९६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहन यांु चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .४ अ वये, . .७ च-होली येथील काळजेवाड  ते वडमुखवाड  मिधल 
ना याचे बांधकाम करणेकामी M/S PANDURANG ENTERPRISES (िन.र. . 
७४,७०,७०८/- (अ र  र. .चौ याह र लाख स र हजार सातशे आठ) पे ा        
–४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३९,२२,९०६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .७ अ वये, . .७ च-होली येथे खड करण व बीबीएम करणेकामी M/S 

PANDURANG ENTERPRISES (िन.र. .७४,७१,४५१/- (अ र  र. .चौ याह र 
लाख ए काह र हजार चारशे ए काव न) पे ा –४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .३९,२३,२९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३०) पंपर  िचंचवड म.न.पा. या य.च. म.ृ णालयाक रता सन २०१४-१५ रोजी या 
अथसंक पीय तरतुद म ये ‘इतर खच’ या लेखािशषावर म.न.पा.चे य.च. म.ृ . येथे 
सन २०१४-१५ या अथसंक पाम ये इतर खच या गौण लेखािशषावर र. . 
१३,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली आहे. सदरचे रकमेपैक  स या द.१९/१२/२०१४ 
रोजी या लेखािशषावर र. .७५,०००/- इतक  तरतुद िश लक असून ती उव रत 
कालावधीक रता खच करणेस अपुर  पडणार आहे. सुधा रत अथसंक पाम ये सदरचे 
लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- इतक  वाढ व तरतुद ता वत असून सुधा रत 
अथसंक पास मा यता िमळेपयत दर यानचे कालावधीम ये सदर लेखािशषावर 
िश लक असणार  र. .७५,७३३/- ह  अपुर  पडणार आहे. तर  पुढ ल 
कालावधीक रता र. .७,००,०००/- ह  आव यक असणार  र कम ‘उपकरणे खरेद ’ या 
लेखािशषावर िश लक असणार  तरतुद र. .१,३८,६४,८८२/- मधून ‘इतर खच’ या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१४/२०१५ मधील अ. .८ 
अ वये, ड भाग अंतगत . .५४ मधील र यावर जु या खळ या बदलून 
उजाबचत करणा-या एलईड  खळ या बस वणेकामी मे.हसन इले कल अँ ड 
इं जिनअ रंग (िन.र. .१४,०१,३०५/- [अ र  र. .चौदा लाख एक हजार ितनशे पाच] 
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पे ा २.६१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .७ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ा अतंगत ड भागातील मु य गु व निलका 
व पंपींग टेशन याम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. ी गणेश 
क शन (िन वदा र कम .४२,०१,६८३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे याऐंशी) पे ा २५.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३२,८६,७६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बसेीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहन या याबरोबरू   करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ अ वये, राजीव 
गांधीपुल सांगवी ते मुकाई चौक कवळे बी. आर. ट . र याचे सुशोिभकरण क न  

देखभाल करणेकामी मे.स द छा क शन  या ठेकेदाराची िन वदा (िन वदा र कम 
पये १,३३,०८,५२१/- (अ र  र. . एक कोट  तेहतीस लाख आठ हजार पाचशे 

एकवीस) पे ा २७.२०%  ट के कमी) दराची  िन वदा वकृत करणेस व याकामी 
दोन वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता िमळणे व तसेच  िन वदेतील  िनयम 
अट /शत स  अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ु  करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय मांक-३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत BSUP/JnNURM  अंतगत राब वणेत येत 

असले या  वेताळनगर, िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन क पास महारा  दषण ु
िनयं ण मंडळाची अनुमती (Consent to establish) िमळालेली आहे. संदिभय 

प ा वये िमिलंदनगर, वेताळनगर, व ठलनगर, अंजठानगर पुनवसन क पातील 

इमारतींना MPCB चा Consent to operate  िमळालेले आहे. यांची मुदत ३१ जानेवार  

२०१५  पयत आहे. 

यांचे तपशील खालील माणे— 
 Consent to operate  Project चे नाव दनांक मुदत एकुण इमारती 
िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ०३/१२/२०१४ ३१/१/२०१५ ४ 

वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ०३/१२/२०१४ ३१/१/२०१५ ६ 
व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन क प १८/१/२०१४ ३१/१/२०१५ १३ 

अंजठानगर झोपडप ट  पुनवसन क प १८/१/२०१४ ३१/१/२०१५ ७ 

Consent to Operate  या Schedule IV म ये अट .११  माणे वर ल 
क पानां मुदतवाढ घे याकर ता न याने अज क न याला लागणार   शु क पण भरावा 

लागणार आहे. MPCB या Fee Structure नुसार खालील माणे फ  अदा करावी 
लागणार आहे. 
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  Consent to operate Project चे नाव 
एकुण इमारती 

पुण 
क पावर झालेला साधारण खच 

या माणात 
लागणार  फ  

िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ४ २६,०००,००००/- ७५,०००+१०० 
वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ६ ३९,०००,००००/- ७५,०००+१०० 
व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन क प १३ ८४,५०,००,०००/- १२५०००+१०० 
अंजठानगर झोपडप ट  पुनवसन क प ७ ४५,५०,००,०००/- ७५०००+१०० 
  एकुण   ३,५०,०००+४०० 
वर ल इमारतींकर ता MPCB कडुन  Consent to operate  या मुदतवाढ कर ता 
र. .३,५०,४००/- (अ र  र. .तीन लाख प नास हजार चारशे) यांचेकडे जमा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १३/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/२०१४-
१५ मधील अ. .१ अ वये, . .४ मधील शरदनगर प रसरातील र यांचे ं द करण 
क न ाऊट ंग करणेकामी M/S M.P. DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. . 
२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा -
५०.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७६,२३५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३२/२०१४-१५ 
मधील अ. .२ अ वये, . .१३ यमुनानगर मधील िनगड  गावठाणा म ये उव रत 
र ते डांबर करण करणेकामी M/S Clincy Construction Pvt. Ltd. Pune (िन.र. . 
२२,६८,९०८/- (अ र  र. .बावीस लाख अडुस  हजार नऊशे आठ) पे ा -१८.९०% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३२,०८९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३२/२०१४-१५ 
मधील अ. .४ अ वये, . .११ योजना .३, ४, ५ व ६ र ता डांबर करण 
करणेकामी M/S Clincy Construction Pvt. Ltd. Pune (िन.र. . २२,३८,४९०/- 
(अ र  र. .बावीस लाख अडोतीस हजार चारशे न वद) पे ा -१८.९०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,०६,१८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३८) मा.महापौर यांचा महापािलका सभेसाठ  सॅट न कापडाचा लाल पांढ-या रंगात गाऊन 
व महापािलका सभे यावेळ  मानदंड घेऊन उभे राहणारे िशपाई कमचार  यांचा संपुण 
गणवेश मे.पुनम े सेस अँ ड टेल रग फम, पुणे यांचेकड ल ा  दर प कानुसार 
एकुण र. .१३,४४०/- म ये थेट प दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास एकुण र. .१३,४४०/- (अ र  र. .तेरा हजार चारशे चाळ स) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/२०१४-
१५ मधील अ. .१० अ वये, . .२ वेणीनगर येथील मुत  हौिसंग सोसायट  
येथील ग ली . १ व २ चे अंतगत तसेच इतर ठकाणी र याची टॉम वॉटर 
लाईन टाकणेकामी M/S CHHOTELAL CHAUHAN (िन.र. .२२,४०,८८१/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे ए याऐंशी) पे ा –४६.०१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७०,३४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/२०१४-
१५ मधील अ. .११ अ वये, . .२ वेणीनगर येथील गट .१४४५ व १४४६ 
मधील ािधकरण ह पासून ते हे े म यापयत िमळणारा १२ मी. र ता खड  व 
मु म प दतीने वकसीत करणेकामी M/S M.P. DHOTRE CONSTRUCTION 

(िन.र. . २२,४०,८२२/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे बावीस) 
पे ा –५०.४१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६६,७८५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/२०१४-
१५ मधील अ. .१३ अ वये, . .२ वेणीनगर तुळजाभवानी मं दर ते ान काश 
शाळा सहयोग नगर येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/S CHHOTELAL 

CHAUHAN (िन.र. .२२,४०,८८१/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
ए याऐंशी) पे ा –४८.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२३,२८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१४-१५ या आिथक वषातील अज सादर केले या 
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अंध, अपंग, कणबधीर व ाथ ना १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., 
बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस., बी.ए.एम.एस., बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए. आ ण  

आिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण घे यासाठ   २ पा  लाभाथ ना 
र. . ३०,०००/- (अ र  र. . तीस हजार) अथसहा य अदा  करणकेामी अपे त 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ.  ४ 
अ वये, वॉड .५० थेरगांव गावठाण येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.बी.पी.खोडदे ऍ ड कंपनी 
(िन वदा र कम -.४७,६१,६४३/- (अ र  र. . स ेचाळ स लाख एकस  हजार 
सहाशे ेचाळ स) पे ा ४०.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२९,९४,८३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहन या याबरोबरू   करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत . .३१ दघी म ये उव रत भागात 
जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी मे. ी गणेश क शन (िन वदा र कम 

.३५,०१,१५३/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे ेप न) पे ा २५.५०% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,३८,७७७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहन ू
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-
१५ मधील अ. .२६ अ वये, . .३८ नेह नगर येथील संतोषीमाता चौक ते मयुर 
पॅनोरमा सोसायट  पयत र ता दो ह  बाजूला फुटपाथ करणेकामी M/S DRISHTI 

CONSTRUCTION (िन.र. .२९,९७,५३९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव 
हजार पाचशे एकोणचाळ स) पे ा –४९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,०५,१८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-४६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 

. .३२ सँड वक कॉलनी सावंतनगर शेजार ल ना यावर आव यकतेनुसार सी.ड . वक 
बांधणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायजेस अिनकेत सी. नाणेकर (िन.र. .३०,००,०००/- 
(अ र  र. .तीस लाख) पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,०४,६६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-
१५ मधील अ. .३ अ वये, . .७ च-होली येथील काळ िभंत द नगर आझादनगर, 
दाभाडेव ती अंतगत भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक द ती ु
करणेकामी M/S D D CONSTRUCTION (िन.र. .३७,३४,२०६/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख चौतीस हजार दोनशे सहा) पे ा –४२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२२,७४,१३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-
१५ मधील अ. .८ अ वये, . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  
कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे अंतगत र ते खड करण व बीबीएम 
करणेकामी m/s c l engineers  (िन.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
एकोणस र हजार साठ) पे ा –५०.२३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,३९,९८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-
१५ मधील अ. .९ अ वये, . .७ च-होली येथील माटेव ती, बुडव ती, खडकवासला 
व ती, थोरवेव ती व इतर ठकाणचे अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/S H C 

KATARIA (िन.र. .७४,७०,२६८/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स र हजार दोनशे 
अडुस ) पे ा –१५.५१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
६६,२७,२११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-
१५ मधील अ. .९ अ वये, . .३३ म ये डांबर  र यांची दर तीची कामे ु
करणेकामी M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,०७५/- 
(अ र  र. .अ वीस लाख एक हजार पं याह र) पे ा –२१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,९४,३७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-
१५ मधील अ. .२२ अ वये, . .३१ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी M/S Clincy Construction Pvt Ltd Pune (िन.र. .२८,०१,१२१/- (अ र  
र. . अ वीस लाख एक हजार एकशे एकवीस) पे ा –२२.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,६५,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .५२ ताथवडे पुनावळे मधील न याने तयार होणा-या ड .पी. र यांवर 
दवाब ी यव था करणेकामी मे.इले ो मेकॉिन स (िन.र. .४६,६८,५०२/- [अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे दोन] पे ा २७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-५३) मनपा या थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .२० 

अ वये, . .५२ मधील कवळे पुनावळे मुंबई पुणे NH-4 या रा ीय महामागावर ल 
ऊजा बचत कर याक रता LED फट ंग बस वणेकामी मे.इले ो मेकॉिन स 
(िन.र. .३३,६१,३२३/- (अ र  र. . तेहतीस लाख एकस  हजार तीनशे तेवीस) पे ा 
२७.२७% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

 
वषय माकं-५४) मनपा या थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. . २२ 

अ वये, . . ५२ मधील NH-4 या रा ीय महामागावर ल पुनावळे ते ममतानगर या 
स हस र यावर दवाब ी बस वणेकामी मे. इले ो मेकॉिन स 
(िन.र. .२८,००,९५६/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख नऊशे छप न फ ) पे ा 
२६.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

 
वषय मांक-५५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. . ५७ अ वये, 

भाग . ४६ म ये पवनानगर, आदशनगर भागात ठक ठकाणी पावसाळ  गटर 
करणे पे हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर.एम. 
एंटर ायजेस (िन.र. .२१,००,५७४/- (अ र  र. . एकवीस लाख पाचशे चौ-याह र 
फ ) पे ा ४६.१२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८८,३७९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-५६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 

भाग .५४ पंपळे िनलख येथील महादेव मं दर प रसर वकिसत करणेकामी मे.गग 
क शन (िन.र. .२,८०,११,२०५/- (अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार 
दोनशे पाच फ ) पे ा ४६.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,५८,७९,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-५७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 

भाग .४६ म ये नढेनगर भागात पावसाळ  गटर करणे व पे हंग लॉक 
बस वणेकामी मे.आर.एम. एंटर ायजेस (िन.र. .२१,००,१२४/- (अ र  र. . एकवीस 
लाख एकशे चो वस फ ) पे ा ४६.३०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८४,१५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-५८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .८ अ वये, भाग .३४ पी.सी.एम.ट  चौक से युर  ए का कॉलनी व 
आद नाथनगर येथील र ते डांबर करण करणेकामी Clincy Construction Pvt Ltd Pune 

(िन.र. .१४,००,४९४/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे चौ-यानो फ ) पे ा २२.९७% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,७४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-५९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .२ अ वये, भाग . ३४ भोसर  णालयामागील जे.पी.नगर येथे र ते 
डांबर करण करणेकामी M/s. H.C. KATARIA (िन.र. .१४,००,४९८/- (अ र  र. . 
चौदा लाख चारशे अ या नव फ ) पे ा २२.७५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,३५,९७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-६०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .१४ अ वये, भाग .३४ खंडोबा माळ प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी M/s. H.C. KATARIA (िन.र. .१४,००,४९५/- (अ र  र. . चौदा लाख 
चारशे चौ-यानो फ ) पे ा २२.७५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,३५,९७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-६१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .१३ अ वये, भाग .३१ दघी म ये गजानन महाराज नगर, गणेश 
नगर व भारतमाता नगर इ. ठकाणी डांबर करण करणेकामी M/s. H.C. KATARIA 

(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . ऐकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा 
२२.२५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,०७३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  
वषय मांक-६२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. . २५ अ वये, भाग . ३६ लांडेवाड  मधील ािधकरण पेठ . १ 
पाट ल हॉ पटल समोर ल र ता, द  मं दर पर सरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
Clincy Construction Pvt Ltd Pune  (िन.र. .२१,००,०५०/- (अ र  र. . ऐकवीस लाख 
प नास फ ) पे ा २२.९७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,९८,५५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-६३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .२६ अ वये, भाग . ३१ दघी मधील ाने र पाक, ीराम कॉलनी 
येथील र याचे डांबर करण करणेकामी M/s. H.C. KATARIA (िन.र. .२१,००,८४०/- 
(अ र  र. . ऐकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा २२.५०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०९,५५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
वषय मांक-६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-१५ 

मधील अ. .१० अ वये, भाग .३५ म ये करकोळ द तीची व देखभालची कामे ु
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदस  फु ) पे ा ४२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२१,५६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-

१५ मधील अ. .७ अ वये, भाग . ६ मोशी देह र यालगतचे र ते डांबर करण ू
करणेकामी M/s. SHREEGANESH CONSTRUCTION  (िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  
र. . एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा २४.६०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५२,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय मांक-६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५ 

मधील अ. . १२ अ वये, भाग . ६ मोशी येथील सुिनलनगर व राधाकृ णनगर 
येथील र ते खड मु म व डांबर करण करणेकामी M/s. SHREEGANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७१३/- (अ र  र. . एकोणीस लाख सातशे तेरा 
फ ) पे ा २२.८०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०२,८३८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-

१५ मधील अ. .१ अ वये, भाग .६, मोशी येथील ठक ठकाणचे र ते खड मु मचे 
करणेकामी M/s. M.P. DHOTRE CONSTRUCTION  (िन.र. .२१,००,७९९/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख सातशे न यानो फ ) पे ा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,०३,१४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 



 19 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर येथे दशादशक फलक बस वणे व रोड फिनचरची कामे 

करणेकामी मे.एस.एम.कं शन (िन.र. .९,१०,१३३/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार एकशे तेहतीस फ ) पे ा -३३.३८%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
. .४२ भाटनगर मधील सावजिनक व छतागृहाची करकोळ द तीची कामे ु

करणेकामी मे.हष एंटर ायजेस (िन.र. .९,१३,३३४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेरा 
हजार तीनशे चौतीस फ ) पे ा -२७.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर येथे गतीरोधक करणे, झे ाप टे रंग वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम. कं शन(िन.र. .९,१०,१६४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार एकशे चौस  फ ) पे ा -२७.७७%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७१) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, 

. .२० िचंचवडेनगर येथील प रसरातील गटस व पाथवेची करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे. िशवकुमार कं शन(िन.र. .९,१०,१५६/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार एकशे छप न फ ) पे ा -४०.३३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७२) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६२ अ वये, 

. .२० िचंचवडेनगर येथील ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेकामी   
मे. िशवकुमार कं शन(िन.र. .९,१०,१७८/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
एकशे अ ठयाह र फ ) पे ा -४०.४२%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७३) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, ब 

भाग अंतगत वातानुकुलन/जलिशतक यं णेची वा षक देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन (िन.र. .४,६६,१२५/- (अ र  र. .चार लाख 
सहास  हजार एकशे पंचवीस फ ) पे ा -२४.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७४) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 

. .२० िचंचवडेनगर म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब तीची यव था 
करणेकामी मे.एन.के.इले कल व स (िन.र. .७,९९,९३८/- (अ र  र. . सात लाख 
न यानो हजार नऊशे अडोतीस फ ) पे ा -२३.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-७५) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
. .४२ भाटनगर म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब तीची यव था 

करणेकामी मे.एन.के.इले कल व स (िन.र. .७,९९,४६६/- (अ र  र. . सात लाख 
न यानो हजार चारशे सहास  फ ) पे ा -१७.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७६) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 

. .५१ मधील र यावर ल दवाब तीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी ु
मे.एन.एस. इले क स कॉप रेशन (िन.र. .६,५३,५९२/- (अ र  र. . सहा लाख 
ेप न हजार पाचशे या नव फ ) पे ा -३१.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक-७७) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 

. .२२ िचंचवडगांव म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब तीची यव था  
करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. .७,९९,६३८/- (अ र  र. . सात लाख 
न यानो हजार सहाशे अडोतीस फ ) पे ा -२४.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७८) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .२४, ा.रामकृ ण मोरे े ागृहाम ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर 
दवाब ीची यव था करणेकामी मे.अबन इले क व स (िन.र. .७,९९,४६६/- 

(अ र  र. . सात लाख न यानो हजार चारशे सहास  फ ) पे ा -२१.३७%  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७९) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .४९ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे ु

करणेकामी मे.कमल ईले कल इंटर ायजेस (िन.र. .४,६६,८५१/- (अ र  र. .चार 
लाख सहास  हजार आठशे ए काव न) पे ा -३५.२३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८०) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
भाग .२१ दळवीनगर म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ीची 
यव था करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. .७,९९,८३८/- (अ र  र. .सात 
लाख न या नव हजार आठशे अडोतीस) पे ा -२४.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८१) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
ल मणनगर पर सरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु
मे.िस दे र क शन (िन.र. .८,४१,१३०/- (अ र  र. .आठ लाख ए केचाळ स 
हजार एकशे तीस) पे ा -३६.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 



 21 

वषय मांक-८२) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
जल े  .ड/१ वाकड प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. े स वॉटर 
स लायस (िन.र. .८,३७,८७३/- (अ र  र. .आठ लाख सदोतीस हजार आठशे 
याह र) पे ा -२.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८३) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
सन २०१४-१५ साठ  जल े  .बी ८ अंतगत . .४२ पंपर नगर, भाटनगर 
प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती ु करणेकामी मे.अिनकेत 
इंटर ायजेस (िन.र. .९,१०,३११/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे अकरा) 
पे ा -३९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८४) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 
सन २०१४-१५ साठ  जल े  .बी २ अंतगत पुनावळे येथे पाणीपुरवठा वषयक 
कामांची देखभाल द ती ु करणेकामी मे.पृ वी इंटर ायजेस (िन.र. .९,०९,९०६/- 
(अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे सहा) पे ा -३७.००%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८५) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
जल े  .ड/१ वाकड प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे  ु
करणेकामी मे.पृ वी इंटर ायजेस (िन.र. .८,४१,१३०/- (अ र  र. .आठ लाख 
ए केचाळ स हजार एकशे तीस) पे ा -३८.५०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८६) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
सन २०१४-१५ साठ  जल े  .बी ३ अंतगत ताथवडे प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
कामांची देखभाल व द ती करणेकाु मी मे.सातव कॉ टर (िन.र. .९,१०,२९४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे चौ या नव) पे ा -३७.९८%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८७) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 
ब भाग े ीय कायालयांतगत अनिधकृत नळ कने शन तोडणे, व ुत पंप ज  
करणेकामी मजुर कमचार सह वाहन पुर वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.शुभम 
उ ोग (िन.र. .२,८०,०५६/- (अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार छप न) पे ा –
१८.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८८) डॉ.र ना दान पा, ीरोग त  यांना मानसेवी ीरोग त  पदावर आकुड  
णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- 

(अ र  र. .एक हजार) एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक-८९) मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५७ अ वये, 
. .५० थेरगांव गावठाण पदमजी पेपर िमल येथील र यावर ल ख याचंी 

हॉटिम स प दतीने द तीची कामे करणेकामी मेु . ल सी कं शन Pvt Ltd, 

Pune (िन.र. .९,३२,८८१/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे ए याऐंशी) 
पे ा –३.२०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१.१२.२०१४ ते द.७.१२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१५८/२०१४ द.३१.१२.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.८.१२.२०१४ ते द.१४.१२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१५९/२०१४ द.३१.१२.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१५.१२.२०१४ ते द.२१.१२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१६०/२०१४ द.३१.१२.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९३) द.२५ नो हबर २०१४ रोजी मा.मु यमं ी महारा  रा य यांचे अ य तेखाली पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका व वध ासंबंधी झाले या बैठक साठ  आव यक मा हती 
पु तक व पात मे.िस द  कॉपीअस अँड टुडंट क झुमर टोअर, संत तुकाराम 
नगर, पंपर  १८ यांचेकडुन थेट प दतीने तयार क न घेणेत आले या  ५० ती (४२ 
पानांची ५० पु तके एकुण पाने २१०० साठ  पायरल बायड ंगसह) एकुण र. . 
३२,७५०/- एवढा खच आलेला आहे. तर  सदर आले या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-९४) मनपाचे व वध वभागास आव यक सेवान द पु तके यापुव चे ई िन वदा सुचना . 
४९/२०१३-१४ चे मंजुर दरानुसार मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन आव यक 
मागणीनुसार सेवान द पु तके ७०० नग ती नग र. .५०/- माणे छपाई कामी 
येणारा एकुण खच र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस हजार) चे खचास व 
यांचेबरोबर करानामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये, 
. .१३ म ये आव यकतेनुसार मंडप यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 

(िन.र. .९,२४,५००/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार पाचशे) पे ा २६.२५ %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
. .११ यमुनानगर म ये ठक ठकाणी वाचनालय बचेस दशादशक फलक बस वणे 

कामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .९,०५,४४८/- (अ र  र. .नऊ लाख पाच हजार 
चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४१.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .१३ िनगड  गावठाण प रसराम ये मनपा उ ानाची थाप य वषयक देखभाल 

द तीु  व करकोळ वकासाची कामे करणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. . 
९,२४,४५९/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार चारशे एकोणसाठ) पे ा ४१.९९%  

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

 

वषय मांक-९८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
. .१३ मधील र याची करकोळ द तीची कामे कु रणेकामी मे.के.पी.क शन 

(िन.र. .९,२४,४६०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार चारशे साठ) पे ा 
४२.०३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६७ अ वये, 
. .१३ म ये ठक ठकाणी वाचनालय, बचेस दशादशक फलक बस वणेकामी मे. 

के.पी.क शन (िन.र. . ९,२४,३७१/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
ए काह र) पे ा ४२.०३ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१००) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५५ अ वये, 
. .९ संभाजीनगर म ये वॉड तर य योजनेअंतगत थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ४६.३० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-२०१५ अ वये, फ े ीय 
कायालया या प रसरात औ णक धु रकरण कर यासाठ  हॅन फॉग मिशन ठेवून 
कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (दोन) र ा टे पो वाहने 
चालकासह भाडयाने घेणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा 
सह. सं था मया. (िन.र. .३,९४,३५०/ (अ र  र. .तीन लाख चौ-या णव हजार 
ितनशे प नास) ित दन दोन र ा टे पो भाडे, र. .१,०५०/- या माणे ठेकेदारा 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे 

 

वषय मांक-१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 
मधील अ. .२१ अ वये, . .६ मोशी वाचनालय, बोड व बचेस बस वणेकामी M/S 

LALDEEP CONSTRUCTION (िन.र. .९,८०,३१४/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे चौदा) पे ा -४२.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
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र. . ५,९५,९८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी आ ण करसंकलन वभाग अंतगत 
१५ वभागीय कायालये कायरत आहेत. वभागीय कायालयामाफत महानगरपािलका 
ह तील व वध कार या िमळकतीवर िमळकतकर आकारणी व िमळकतकर वसुली 
वषयक कामकाज चालते.करसंकलन वभाग हा महापािलकेस थायी उ प न 
िमळवून देणारा मह वाचा वभाग आहे.करसंकलन वभागासाठ  सन २०१४-१५ म ये 
र. . ४९२.६० कोट चे उ  दे यात आले असून द.२७/१२/२०१४ अखेर केवळ 
र. .२२४.५० कोट  वसूल झाले आहेत. यामुळे पुढ ल ३ म ह याम ये २६८.१० कोट  
वसुल होणे बाक  आहेत. करआकारणी आ ण करसंकलन वभागास सन २०१४-१५ 
या आिथक वषाक रता िमळकतकर वसुलीचे र कम पये ४९२.६० कोट चे उ  
पूण करणेकामी मो या थकबाक दारांकडे वसुलीचा पाठपुरावा करणे ,िमळकती ज  
करणे यासारखी कारवाई करणे आव यक आहे. यासाठ  येक वभागीय 
कायालयाला वतं  वाहन आव यक आहे.करसंकलन वभागाकडे ७ वाहने उपल ध 
असून यातील २ वाहने २ शासन अिधकार  यांचे वापरात असून अ ाप १० वाहने 
आव यक आहे. तर  करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१४-२०१५ साठ  
ठरवुन दलेले उ  पूण करणेक रता िमळकतकर वसुलीकामी िश लक वसुलीचा 
कालावधी वचारात घेता व िन वदा येसाठ  लागणारा कालावधी वचारात गेता व 
िन वदा येसाठ  लागणारा कालावधी वचारात घेऊन १५ वभागीय 
कायालयांक रता वतं  १० वाहने भाडेत वावर िन वदा न मागवता व करारनामा न 
करता ादेिशक प रवहन अिधकार ,पुणे यांचे कड ल दनांक १८/०३/२०१४ चे 
दरानुसार १० खाजगी वाहने दनांक ३१ माच २०१५ अखेर भाडेत वावर घेणे व 
यासाठ  येणा या य  खचाची बले अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 

वषय मांक-१०४) मा यमीक िश ण वभागाकड ल एकूण १२५ वदयाथ , अिधकार , त  मागदशक व 
कमचार  यांचेसाठ  िश ण कालावधीम ये खच झालेला असून तो संबंिधतानंा अदा 
करणे आव यक आहे. तर  वदयाथ  िश ण कालावधीम ये झालेला एकूण खच 
र. .१,३७,९७३/- (अ र  र कम पये एक लाख सदोतीस हजार नऊशे याह र 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

 

वषय मांक-१०५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२७ 
अ वये, अ भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग म ये आव यक या 
चौकाम ये हायमा ट दवे उभारणे व देखभाल द ती करणेु कामी मे.हसन 
इले कल इं जिनअस (िन.र. .१४,२०,८३८/- [अ र  र. .चौदा लाख वीस हजार 
आठशे अडोतीस] पे ा ३.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 



 25 

वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
. .५३ वाकड येथील संत सावतामाळ  उ ानाची उवर त िसमािभंत बांधणेकामी 

मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. .२३,३४,२०३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे तीन) पे ा ५१.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,९६,७८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु
घेणेत आला असून याचे अवलोकन करणे. 

 
 
वषय मांक-१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 

. .५३ वाकड स ह न.ं१२८ येथील उ ानाची िसमािभंत बांधणेकामी मे.पी.जे. 
मोटवानी (िन.र. .२३,३४,२०३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे तीन) 
पे ा ५१.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,९६,७८१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अिधन राहन यांचेबरोबरु  करारनामा क न घेणेत आला असून याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, . .३९ संततुकारामनगर येथील अंतगत र यावर ल सो. हे. दवे काढून 
एलईड  दवे बस वणेकामी मे. वामीकृपा इले क स (िन.र. .१२,४९,९२६/- [अ र  
र. .बारा लाख एकोणप नास हजार नऊशे स वीस] पे ा ३.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
 
वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 

. .४९ थेरगांव येथील साईमंद र प रसरात र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल., पुणे (िन.र. .२२,९६,४९३/- (अ र  र. . 
बावीस लाख शहा नव हजार चारशे या नव) पे ा २७.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,३६,८७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 
दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु त आला असून याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-११०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२० 

अ वये, िचखली तळवडे उप वभागाकडे आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे 
उभारणे व देखभाल द ती करणेु कामी मे.अँ प इले क स (िन.र. .१४,९३,८२०/- 
[अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार आठशे वीस] पे ा ७.२२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 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/२५५४/२०१५ 

दनांक - ०९/०१/२०१५ 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 


