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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/४/का व/१०२३/२०१४ 

दनांक -  २६/१२/२०१४ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक - ३०/१२/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 
 

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

दनांक ३०/१२/२०१४ 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 संबिंधत 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- १४८ 
 

दनांक - ३०/१२/२०१४             वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३०/१२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
कासारवाड  िसतांगण उ ान येथे महापु षांचे मुर स करणे िसमािभंतीवर फे सींग 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. . 
२१,००,८३९/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे एकोणचाळ स) पे ा ३०.६० %  

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,३०,८८१/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 

मधील अ. .२९ अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत काळेवाड  स.नं.९९ 
संप व पंप हाऊस ते थेरगांव मशानभुमी ८०० मी.मी. यासाची मु य समांतर 
निलका टाकणे कामी मे. वजय ह.साळंूखे (िन.र. .५०,४२,००७/- (अ र  
र. .प नास लाख बेचाळ स हजार सात) पे ा २२.६० %  कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. . ४०,९७,६४०/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-४)मनपाचे व वध वभागासाठ  लोखंड  रॅक खरेद साठ  ई-न वदा नोट स .२१/२०१४-१५ 
अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदे मिधल मे.शुभम उ ोग 
पंपर  यांना लोखंड  रॅक ६ क पेचे  २४५ नग खरेद कामी ा  लघु  दराने खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .९,०४,०५०/- (अ र  र. . नऊ 
लाख चार हजार प नास) चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ. .२६ 

अ वये,  ई भागातील भोसर  उप वभागातील टा यांव नपाणीपुरवठा कर यासाठ  
मजुर पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग  (अंदाजप क य दराने)  या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४२,६३,२६६/- (अ र  र. .बेचाळ स  लाख ेस  हजार 
दोनशे सहास ) 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 करन घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७) पाणी बलांसंदभातील वषानुवष असले या व वध सम यांमुळे (पाणी मीटर 

बस व यास काह  ाहकांचा वरोध, यांनी मीटर बसवून घेतले यांनी मीटसकडे 
केलेले दलु , यामुळे बरेचसे मीटस बंद पड याचे / खराब हो याचे वाढते माण, 

मीटर न बस व या-यांवर दंडा मक कायवाह  हणून सन २००९-१० पासून द पटु -
ित पट दराने दे यात आलेली पाणी बले, काह  ठकाणी संगणकावर रड ंग घेताना 
झाले या चुका, मु य वेक न मीटर मांकांची न द संगणकात घेताना झाले या 
चुका, मीटर असूनह  नॉन मीटरने जनरेट झालेली बले, जंपींग रड ग, इ या द) पाणी 
बलाची थकबाक ची र कम दरवष  वाढतच गेली. यासाठ  मा. महापािलका सभा 
ठराव मांक ९९, द.०१।०९।२०१२ अ वये स टबर २०१२ म ये अभय योजना लागू 
कर यात आली. या नाग रकांनी आतापयत पाणी मीटर बस वलेले न हते या 
नाग रकांपैक  बहतांशी नाग रकांनी सदर योजनेअंतगत पाणी मीटर बसवून घेतलेले ु
आहेत, आता नॉन मीटर नळजोड ाहकांची सं या फ   ४२०० इतक  रा हलेली आहे. 
या नळजोड ाहकांनी प ह यांदाच पाणी मीटर बसवून घेतलेले आहेत, यांना तसेच 
या ाहकां या पाणी बलांम ये वेगवेग या कारणांमुळे ुट  हो या, या ाहकांना 

मा. महापािलका सभा ठराव मांक ९९, द.०१।०९।२०१२ या अनुषंगाने सुधा रत 
पाणी बले दे यात येत असून यामुळे ाहकांचा पाणी बल भर याचा कल वाढून 
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सन २०१३-१४ या वषाची वसुली र. .३५.५० कोट  इतक  झालेली आहे. माच २०१३ 
अखेर पाणी बलापोट  थकबाक ची र कम ८२ कोट  इतक  होती. सदर रकमेत 
बहतांशी र कम फुगीर मागणीची असून माु . महापािलका सभा ठराव मांक ९९, 

द.०१।०९।२०१२ या अनुषंगाने बलांची द ती ु के यानंतर फुगीर मागणी कमी 
होऊन खर  मागणी ाहकांकडून वसूल क न घे यात येत आहे. यानुषंगाने पूव या 
अ । ब । क । ड भागांतगत आतापयत १०९१७ इतक  बले द त कर यात आली ु
असून सदर द त बलांु या मागणीपोट  आतापयत र. .१८.०४ कोट  इतक  फुगीर 
मागणी कमी झालेली आहे. तर  सदर कमी झालेली मागणीची र कम या- या 
आिथक वषात कमी कर यास तसेच यापुढे द त कर यात येणार  पाणी बले ु
संगणक णालीत वेळ या वेळ  अपडेट कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७४ 

अ वये, भोसर  वॉड . २९ मधील भागात ड .आय. पाईपलाईन टाकणे व करकोळ 
देखभाल द ती कामे करणेकामी मेु . एम.जे.क शन (िन.र. .१४,००,१५१/- 
(अ र  र. . चौदा लाख एकशे ए काव न फ ) पे ा ३२.५०%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,९२,३५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व ि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 अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१२/२०१४-१५ 

मधील अ. .२ अ वये, भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  
वकसीत करणेकामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT LTD. 

(िन.र. .२३,७९,६०,९६४/- (अ र  र. .तेवीस कोट  एकोणऐंशी लाख साठ हजार 
नऊशे चौस ) पे ा -५.२५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने        
र. .२३,६७,४१,४१४/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-११)  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 
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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१२) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१३) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१४) 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 मंजूर 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 याबरोबरू   

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 

भाग .५६ भगतिसंग चौक ते कािशद पाककडे जाणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. 
र ता वकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ५०.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४१,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, 

भाग .५६ येथे मनपा शाळा ते काटेपुरम चौका पयतचा १८.०० मी. ं द चा ड .पी. 
र ता वकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ५२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१३,८२,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 

भाग .५६ हॉटेल सृ ी ते क पत  पयतचा १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ५१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१४,१२,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 

भाग .५५ पंपळे स दागर येथील रामनगर, सायली पाक, आिशवाद कॉलनी व 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.ली. (िन.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस 
हजार पाचशे एकोणस र) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील व शांती कॉलनी, िभसे पाक व प रसरातील 

र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. (िन.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे 

एकोणस र) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने         
र. .३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील िनसग कॉलनी व साई ी सोसायट  येथील 

र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. (िन.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे 

एकोणस र) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५६ येथील हॉटेल सृ ी प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 

मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . 
प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .२९,४४,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील कंुजीरव ती, शेलारव ती व प रसरातील र ते 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. (िन.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे 

एकोणस र) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
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३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .४७ अ वये, भाग .३६ लांडेवाड  येथील सनशाईन लाझा, द यम ु
िनबंधक कायालय प रसर येथे पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S D D CONSTRUCTION (िन.र. . १३,९९,५९६/- 

(अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार पाचशे शहा णव) पे ा -४१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,५२,५०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) 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 

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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत ई-िन.स.ु .१/२०११-२०१२ 
नुसार न वन सं था/एज सी/ठेकेदार/िन वदाकारास सुर ा र क पुर वणेचे कामाचे 
आदेश .सु व/३/का व/६३/२०१३ द.१८/१/२०१३ नुसार द.३१/१/२०१४ अखेर 
दलेले आहेत. स थतीत मा.आयु  यांचे कड ल द.२२/०७/२०१४ चे मा य 
तावानुसार सदर कामास  द.०१/०८/२०१४ ते ३१/१०/१४ पयतचे कामकाजास व 

मुदतवाढ स मा. थायी सिमती  ठराव ं .७८७४ द.२५/०८/२०१४ नुसार १) 
मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. यांना १२०, २) मे.युिनक डे टा फोस िस यु रट  
ा.िल.यांना १२६ ३) मे. ीकृपा स हसेस यांना १२५ सुर ा र क असे एकुण ३७१ 

सुर ा र क पुरवून कामकाज करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. सदर 
कामकाजाची मुदत द.३१/१०/२०१४ रोजी संपत असुन ३७१  रखवालदार मदतनीस 
पुर वणे कर ता न याने रखवालदार मदतनीस पुर वणेची ई-िन वदा सुचना िस द 
क न कामाचे आदेश देणेची कायवाह  करावी लागणार अस याने सदर कामकाजास 
बराच कालावधी लागु शकतो तर  यापूव चेच सं था/ठेकेदारयांना माहे नो हबर २०१४ 
पासून पुढ ल कालावधीकर ता १)मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. १२०, २)मे.युिनक 
डे टा फोसिस यु रट  ा.िल. १२६, ३)मे. ीकृपा स हसेस १२५, यांना सुर ा र कांचे 
कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. संबंिधत सं था / ठेकेदार यांना िन वदेनुसार 
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कामाचे आदेश देवून य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधीस मुदतवाढ स व 
वेळोवेळ  लागुहोणा-या महागाई भ ा व इतर भ यानुसार येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) 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. .3,01,000/-(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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 

वॉड .३६ शांतीनगर झोपडप ट म ये अंतगत र याचे hotmix प दतीने डांबर करण 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. (िन.र. . 
१४,९०,९४०/- (अ र  र. .चौदा लाख न वद हजार नऊशे चाळ स) पे ा ३.९० % जा त) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४९,०८७/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
से. .२२ व वॉड .१३ पी.सी.एम.सी. कॉलनी मधील अंतगत र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. (िन.र. .१३,०५,१२७/- (अ र  
र. . तेरा लाख पाच हजार एकशे स ावीस) पे ा ३.५० % जा त) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,५०,८०६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-२९) मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन २०१४-१५ कर ता व वध कारचे केब स, वायस 

आ ण पेअस सा ह य खरेद कामी ईिन वदा सुचना . १५/८/२०१४-१५ अ वये, 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते ा  िन वदेमधील १)मे. न लेश केब स 
यांचे दरप कातील बाब . १ या सा ह याचे दर र.  ८,८०,०००/-, २)मे.सुरज 
वचगेअर अँ ड कंपनी यांचे बाब . २,३ या सा ह याचे दर र. . १०,२२,०००/- 

यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
र. . १९,०२,०००/- (अ र  र. . एकोणीस लाख दोन हजार) चे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/२०१४-१५ मधील अ. . ५५ 
अ वये, . .४ मधील पाईन रोड िशवाजी पाक ते मा.फुलेनगर मु य र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा -५.२०% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,९४,११७/- 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 
करण.े  

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .५४ अ वये, 

. .११ िनगड  यमुनानगर मधील अंतगत उव रत र ते डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,७१७/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार सातशे सतरा) पे ा ५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२२,३०,४१०/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .४३ अ वये, . 

.१ पीनगर तळवडे येथील योितबानगर प रसरातील औ ोिगक भागात र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,४०६/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे सहा) पे ा ५.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,३०,१००/- 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 आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .५८ अ वये, 
. .९ येथे डांबर  र ते आक मत र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी ु

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .१४,००,५६१/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
एकस ) पे ा ५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१३,९४,११८/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/२०१४-१५ मधील अ. . १६ अ वये, 
. .११ हरभजनिसंग टांक माग ते सावरकर चौक र ता डांबर करण करणेकामी   

मे.अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .२२,३८,४९०/- (अ र  र. . बावीस लाख अडोतीस 
हजार चारशे न वद फ ) पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,७९,९०२/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/२०१४-१५ मधील अ. . ४१ अ वये, 
. .१ तळवडे गावठाणातील िशवछ पती व ालयाकडे जाणा-या र यांचे डांबर करण 

करणेकामी मे. अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .२३,३४,१७०/- (अ र  र. . तेवीस 
लाख चौतीस हजार एकशे स र फ ) पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२३,७७,३५२/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/२०१४-१५ मधील अ. . ४४ अ वये, 

. .४ मधील क तुर  माकट ते साने चौक र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे साठ फ ) पे ा -२.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,२७,९४१/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/०४/२०१४-१५ 
मधील अ. . १ अ वये, . .१ तळवडे पीनगर म ये अंतगत र यांचे डांबर करण 
करणेकामी M/s. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD  

(िन.र. .२२,४०,४०६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे सहा फ ) 
पे ा -२.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,८४,२०६/- 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 
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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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३८) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३९) 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 मंजुर 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 
मधील अ. .५ अ वये, . .३१ दघी मधील समथनगर व गायकवाडनगर येथील 
र यांचे डांबर करण करणेकामी M/s. Clincy Construction Pvt Ltd. Pune (िन.र. . 
३५,०१,४०१/- (अ र  र. .पं तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा -२२.९७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,३१,९८६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .२३ अ वये, . .३१ दघी मधील साईपाक येथील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी M/s. Clincy Construction Pvt Ltd. Pune (िन.र. .४९,०१,९६१/- (अ र  
र. . एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे एकस ) पे ा -२२.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३९,६४,७८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-१५ 

मधील अ. .६ अ वये, . .७ च होली येथील वडमुखवाड  गावठाण व प रसरातील 
अंतगत भागात पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक द ती करणेकामी ु M/s. D D 

CONSTRUCTION (िन.र. .३७,३४,६४६/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस 
हजार सहाशे शेहेचाळ स) पे ा -४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. . २२,७४,७९२/- 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-१५ 

मधील अ. .८ अ वये, . .७ च होली गावठाण व प रसरातील अंतगत भागात 
पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक द ती करणेकामीु  M/s.D D 

CONSTRUCTION (िन.र. .३७,३७,३६२/- (अ र  र. .सदोतीस लाख सदोतीस 
हजार तीनशे बास ) पे ा -४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. . २२,७६,४४६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-१५ 

मधील अ. .१३ अ वये, . .७ च होली येथील व वध भागातील उवर त ठकाणी 
बंद पाईप गटस करणेकामी M/s. D D CONSTRUCTION (िन.र. .३७,३४,९५४/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार नऊशे चोप न) पे ा -४१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२२,७४,९७९/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-४५)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  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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४६)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 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४७)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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-४८) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-४९) ाथिमक व मा यिमक व ालया या शाळांवर ठेकेदार  प दतीने सुर ा करणे 
कामाची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपु ात येत असून २९४ रखवालदार मदतनीस 
पुर वणे क रता ई-िन वदेची कायवाह  वभागामाफत चालू अस याने सदर ठेकेदार / 
सं था १)मे.एल.एम.सी.सी. ा.िल. आकुड  पुणे यांना अ भाग व ब भाग व 
२)मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांना क भाग व ड भाग यांना माहे १ डसबर २०१४ 
पासून पुढ ल २ म हने कंवा ई-िन वदा दारे पा  ठरणारे ठेकेदार / सं था यांना 

य  कामकाज आदेश िनगत होईपयत या दनांकापयत स थतीत चालू 
असले या कामकाज आदेशा या अट  व शत नुसार कायालया या काय े ातील 
शाळेवर ल सुर ा यव था करणेकामी सुर ा र क कामाचे आदेश देणे आव यक 
आहे. संबंधीत सं था/ठेकेदार यांना िन वदेनुसार कामाचे आदेश देवून य  
कामकाज सु  होईपयतचे कालावधी या मुदतवाढ स व यापुव याच मा य दरानुसार 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-१५ 

मधील अ. .५४ अ वये, . .५८ नवी सांगवी समथनगर, कत नगर व इतर 
भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.Clincy 

Construction Pvt Ltd. Pune (िन.र. .३५,००,९२७/- (अ र  र. .प तीस लाख 
नऊशे स ावीस) पे ा -२३.२९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२८,१९,८३९/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५१)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-१५ 

मधील अ. .५२ अ वये, नेह नगर येथील क डवाडा वकशॉप व कचरा डेपो या 
पाठ मागील र याचे डांबर करण करणेकामी M/S.Clincy Construction Pvt Ltd. 

Pune (िन.र. .५२,४८,६७४/- (अ र  र. .बाव न लाख आ ठेचाळ स हजार सहाशे 
चौ-याह र) पे ा -२३.२९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .४२,२७,५७१/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-१५ 

मधील अ. .१८ अ वये, . .५८ नवी सांगवी बँडिमंटन हॉल म ये आव यक 
थाप य वषयक कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S 

SAIPRABHA CONSTRUCTION (िन.र. .२८,००,९७५/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख नऊशे पं याह र) पे ा -२५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
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र. .२१,९९,८८६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 

. .५९ मधुबन सोसायट  येथील मुळा नद  कनार  उव रत पुरिनयं ण संर ण 
िसमािभंत बांधणेकामी मे.ओमेगा एंटर ायजेस (िन.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . 
या नव लाख सदोतीस हजार अडुस ) पे ा -१९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .७९,४१,१७६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .११ 

अ वये, जलशु द करण क  आवारातील र यांचे डांबर करण व इतर कामे 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .४९,९९,१४३/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख न या नव हजार एकशे ेचाळ स) पे ा १६.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .४३,५७,२७८/- 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 यांचेबु रोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५५) 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. . 
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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .३ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी मधील गु कृपा कॉलनी ते आळंद  
रोड, साई िस द नगर व सावंतनगर महादेवनगर प रसरात र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस 
लाख) पे ा -२२.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
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र. .२४,३३,३७५/- 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 यांचेु बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .१२ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी मधील संततुकाराम नगर, 
तुकडोजी महाराज हौ.सो., स य नारायण हौ.सो. इ. ठकाणी प रसरात हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S. Clincy Construction Pvt Ltd. Pune 

(िन.र. . ३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख) पे ा -२२.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२४,२६,४४५/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 

मधील अ. .१७ अ वये, . .३२ म ये डांबर  र यांची द तीचीु  कामे करणेकामी 
M/S H C KATARIA (िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख) पे ा -२२.५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२४,४१,२५०/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-५९)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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६०) 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 
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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 राहल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६१) 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 राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/१४-२०१३-१४  मधील अ. . 

४ अ वये, वॉड .४३ मधील सुभाषनगर व इतर झोपडप  टयामधील र यांचे 
हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. एस.सी.कटार या 
(िन.र. .१३,८९,२४५/- (अ र  र. . तेरा लाख एकोन वद हजार दोनशे पंचेचाळ स 
फ ) पे ा -३.५०% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,३७,८६९/- 
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.  

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६३) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५  मधील अ. . १८ 

अ वये, ब पर सरातील वा षक  ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची द ती ु
करणेकामी मे. वजय ह. साळंूखे (िन.र. .४५,३४,७८२/- (अ र  र. . पंचेचाळ स 
लाख चौतीस हजार सातशे याऐंशी फ ) पे ा -२८.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३४,२३,५३४/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-६४) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५  मधील अ. . २५ 
अ वये, जलिन:सारण वभाग भाग . ६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८,  
६१,६२,६३,६४ वा षक ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईनची व चबरची देखभाल द ती ु
करणेकामी मे. बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .४६,६८,३६०/- (अ र  र. . शेहचाळ स 
लाख अडूस  हजार तीनशे साठ फ ) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२९,४१,०६७/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१४-१५  मधील अ. .१ 

अ वये, EWS योजनेकर ता बाहय व ुतीकरण करणे (या कामांतगत उव रत 
इमारतीकर ता ा सफॉमर सब टेशन उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे) कामी    
मे.अँनमेक इले क स ा.िल. (िन.र. .१,३५,०१,३०३/- (अ र  र. . एक कोट  
प तीस लाख एक हजार तीनशे तीन फ ) पे ा २२.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहन ू
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 

मधील अ. . ३ अ वये, भाग . ४ कृ णानगर येथील गजानन हे े उ ान येथील 
भुखंड .३ अ म ये े क गॅलर  बांधणेकामी M/S.NIRMAN  CONSTRUCTION 

(िन.र. .२८,०१,१२०/-) (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) 
पे ा ४२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०५,८८२/- 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 
करण.े  ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-६७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ 

मधील अ. . ३० अ वये, भाग . ५ बालघरेव ती मधील मु य र ता डांबर करण 
करण,े वकसीत करणेकामी M/S. MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION 

PVT. LTD. (िन.र. .२८,०१,०४४/-) (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार 
चौवेचाळ स फ ) पे ा १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,५३,१७१/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-६८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 

मधील अ. .१ अ वये, भाग . १३ मधील साईनाथनगर, ल मीनगर व इतर 
ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी M/S. CLINCY CONSTRUCTION PVT. 

LTD. PUNE (िन.र. .३७,२५,४४४/-) (अ र  र. .सदोतीस लाख पंचवीस हजार 
चारशे चौवेचाळ स फ ) पे ा २१.५६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३०,६८,३५०/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ मु यालय/HO/२४/२०१४-१५ 

मधील अ. . १ अ वये, भोसर  नािशक हायवेवर िशतलबाग येथे फुटओ हर ज 
बांधणेकामी M/S. DHANESHWAR CONSTRUCTION (िन.र. .५,३५,०३,४६०/-) 
(अ र  र. . पाच कोट  प तीस लाख तीन हजार चारशे साठ फ ) पे ा ४.२५% 
जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५७,७७,३५७/- 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 
करण.े  ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 

पंपर  वाघेरे भाग .४५ म ये तपोवन मंद र, वैभवनगर व इतर प रसरातील 
र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या (िन.र. . 
३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा १५.१५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,१९,४८६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 

भाग .५६ वैदव ती येथे मनपा आर ण ू .३५६ ाथिमक शाळेसाठ  िसमािभंत 
बांधणे व आर ण वकसीत करणेकामी मे.देवराज डेवलपस (िन.र. . ३५,०१,४०१/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,९७,७९४/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 

भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 
हायराईज बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.संक प 
क शन (िन.र. . ३५,००,९३९/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे एकोणचाळ स) 
पे ा ७.०१ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३४,१८,२९९/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 

. .५६ येथे र यांची बी.बी.एम.प दतीने द ती करणेकामी मेु .देवराज डेवलपस 
(िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
४३.३५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६६,१७६/- 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 कालावाधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 

. .५६ येथील वैदव तीू , जवळकरनगर येथील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३.४५ % जा त) (सुधार त) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३६,२२,१९९/- 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 कालावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७५) मनपा या  अ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .०१/२०१४-१५ मधील अ. .४९ 

अ वये, भाग . १६ म ये डांबर  र याचे आक मीक व तातड चे दु ती  कामे 
करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. . नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनेशे एकोणस र) पे ा २.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,४३,४११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट नुसार 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 रा हल या अट स अिधन राहन करारनामा क न कामाचा ू
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७६) मनपा या  अ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .०१/२०१४-१५ मधील अ. .५३ 

अ वये,  भाग १७ म ये डांबर  र यांचे व आक मत व तातड ची द तीची ु कामे 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस  
हजार तीनेशे एकोनस र) पे ा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४१,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट नुसार 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 रा हल या अट स अिधन राहन करारनामा क न कामाचा आदेश ू
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, घनकचरा यव थापन क प JNNURM अंतगत 

म.न.पा.चे आरो य वभागाचे वापरासाठ  िमनीरोड वपर मशीन VT-500 १ नग 
खरेद  करणेची कायवाह  कायशाळा वभागामाफत करणेत आली असून आदेश 
मांक: काशा/४/का व/६२२/२०१३ दनांक ३/१०/२०१३ अ वये मे.बी. ह .जी.इंड या 

िल. यांचेकडून र. .९४,५०,०००/- या दराने खरेद  करणेत आले आहे. व स या हे 
वाहन (MH-14/ CL 382)  वापरात आहे. करारना यातील भाग १ अट .१६ नुसार 
रोड वपर यं ाचा पुरवठा के यानंतर वाहनाचे कंमती या ७५ % र कम 
.७०,८७,५००/- मे.बी. ह .जी.इंड या िल. यांना अदा करणेत आले आहे. उवर त २५ 

% रकमेबाबत दर ३ म ह यांनी ५ % र कम या माणे ५ ट यात बल अदा 
करणे बाक  आहे. आरो य वभागासाठ  घनकचरा यव थापन करणेत आले या सन 
२०१४-१५ चे मूळ अंदाजप काम ये उपलेखािशष (क) “कंटेनर ( H to H) ा सफर 
टेशन” र. .१,००,००,०००/- तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद अ ापपयत 

खच झालेली नस याने यामधुन र. .२०,००,०००/- “ ॅ टर माऊंटेड रोड लनर 
छोटे” या उपलेखािशषासाठ  वग करणा ारे तरतूद उपल ध करणे श य आहे. सदरची 
तरतूद वग करणास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-७८) प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ. .४ अ वये,  

भाग . १५ म ये डांबर  र याचे आक मत व तातड चे व द तीची कामे ु
करणेकामी मे. आजवानी इन ा चर ा.िल. (िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. . 
नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा -३.७५% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,३४,१९०/- 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 

करण.े  

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-७९) प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ. .७ अ वये, 
भाग . १८ येथे डांबर  र यांचे आक मत र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी ु

मे. आजवानी इन ा चर ा.िल. (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. . नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा -३.७५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,३४,१९१/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८०) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ. .८ अ वये, 

भाग . २७ म ये डांबर  र यांचे आक मत व तातड चे व द तीची कामे ु
करणेकामी मे. आजवानी इन ा चर ा.िल. (िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. . नऊ 
लाख चोवीस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा -३.७५% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,३४,१९०/- 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 बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

              ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८१) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८२) 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 काु मे 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
िचंचवड . .२३ म ये आव यक या ठकाणी जी.एस.बी. व वेटिम स प दतीने 
र ते करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .४६,६८,०९८/- (अ र  र. . 
शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार अ या नव) पे ा -४९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,५१,२४२/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 

. .४९ मधील कैलासनगर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे (िन.र. .२७,८०,१०६/- (अ र  र. . 
स ावीस लाख ऐंशी हजार एकशे सहा) पे ा -२७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२१,०२,६३६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 

िचंचवड . .२३ म ये आव यक या ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .४६,६८,२६२/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
अडुस  हजार दोनशे बास ) पे ा -२२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३८,२३,३०७/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 

िचंचवडेनगर म ये डांबर करण केले या उवर त र यावर बी युमन कॉ ट प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,००,७४१/- (अ र  र. . 
प तीस लाख सातशे ए केचाळ स) पे ा -२८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२६,४६,५६०/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 

िचंचवड . .२२ म ये आव यक या ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .४६,६८,२६२/- (अ र  र. . 
शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार दोनशे बास ) पे ा -२१.२१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,६२,०३०/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-१५ 

मधील अ. .४ अ वये, . .७ च-होली म ये डांबर  र याची द तीची कामे ु
करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .३७,३४,९९३/- (अ र  र. . सदोतीस लाख 
चौतीस हजार नऊशे या नव) पे ा -१७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंूर दराने र. .३२,३१,५१६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .११ अ वये, भाग .७ च-होली, वडमुखवाड  प रसरातील मु य र ते 
डांबर करण करणेकामी M/s. CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD PUNE (िन.र. . 
७४,७२,३९०/-) (अ र  र. .चौ-या र लाख बहा र हजार तीनशे न वद फ ) पे ा 
१७.८९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६४,४२,३५८/- 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 
करण.े  

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९०) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .३१ 

अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत वाड . २२,२३,२४ मधील भागात 
जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
(िन.र. .४१,९९,२२३/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख न या नव हजार दोनशे तेवीस 
फ ) पे ा २७.७२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,८६,९५८/- 
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 



 26 

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

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९१) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .४०  

अ वये, वॉड .४५ पंपर  वाघेरे येथील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व उव रत 
ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. बी. के. खोसे (िन.र. .२९,४१,१९७/- 
(अ र  र. . एकोणतीस लाख एकेचाळ स हजार एकशे स या नव फ ) पे ा 
३४.३४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,२७,७४९/- 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 
करण.े  ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 

मधील अ. .५ अ वये, भाग .५ कुदळवाड –जाधववाड  मधील कुदळवाड  येथे 
ानोबा बाबुराव मोरे घरापासून ते शंकर मं दर िचखलीगावा पयत र ता डांबर करण 

करणेकामी M/S LONAVLA CONSTRUCTION Co.(िन.र. .३३,६०,६०२/- (अ र  
र. .तेहतीस लाख साठ हजार सहाशे दोन फ ) पे ा १५.५३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,८०,६३६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-

१५ मधील अ. . ९ अ वये, भाग . ४ मधील िस दाथ गौतम बु द उ ानास 
िसमािभंत बांधणेकामी M/S SHITAL CONSTRUCTION (िन.र. .३६,४१,४५७/- 
(अ र  र. .छतीस लाख एकेचाळ स हजार चारशे स ाव न फ ) पे ा १९.२७% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,८६,७३६/- 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९४) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, वॉड .५१ गणेशनगर, बेल ठकानगर येथील जलिन:सारण वषयक कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. बी.के. खोसे 
(िन.र. .४७,६१,६४३/- (अ र  र. . स ेचाळ स लाख एकस  हजार सहाशे ेचाळ स 
फ ) पे ा २३.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,०४,७९०/- 
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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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९५) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .६  
अ वये, वॉड .४३ मधील जलिन:सारण यव था सधुारणा कामे करणेकामी मे.बी.के. 
खोसे (िन.र. .३३,६१,३३४/- (अ र  र. . तेहतीस लाख एकस  हजार तीनशे चौतीस 
फ ) पे ा २१.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,८१,१६७/- 
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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९६) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 

अ. .२८ अ वये, िनयो जत अ भाग अंतगत ना यामधील जलिन:सारण वषयक 
सुधारणा कामे करणेकामी मे. वजय ह साळंूखे (िन वदा र कम .२८,०१,११६/- 
(अ र  र. .अठठावीस लाख  एक हजार एकशे सोळा फ ) पे ा २८.१०  % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,१४,७०३/- 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. 
 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९७) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ 

मधील अ. .४१ अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क पा अंतगत भाग .८ म ये 
व ानगर व प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे. तसेच इतर 
जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे. वजय  ह साळंूख े
(िन वदा र कम .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अठठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 
फ ) पे ा २८.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,१४,७०६/-
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 
करण.े 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ९८) सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींची 
फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे िन त कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-९९) पंपर  िचंचवड म.न.पा. या य.च. म.ृ णालया या OT वभागातील उपकरणे 

द तीकामी आव यक पेअरपाट खरेद  करणेकामी कोटेशन नो टस ु .११/२०१४-१५ 
अ वये मे.भारती एंटर ायजेस, तळवडे रोड यांचे बाब .१ ा  झालेले लघु म 
दरानुसार खरेद  कामी येणारा खच र. .४६,४४०/-(अ र  र. .शेहेचाळ स हजार 
चारशे चाळ स फ ) इतका येणार आहे. सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१००) पंपर  िचंचवड म.न.पा. या य.च. म.ृ णालया या OT वभागातील उपकरणे 
द तीु कामी आव यक पेअरपाट खरेद  करणेकामी कोटेशन नो टस .१६/२०१४-१५ 
अ वये मे. ी क श स, संत तुकाराम नगर यांचे बाब .१ ा  झालेले लघु म 
दरानुसार खरेद  कामी येणारा खच र. .९६,०००/- (अ र  र. .शहा नव हजार फ ) 
इतका येणार आहे. सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०१) 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 ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१०२) व ुत वभागाकड ल तावा सोबत सादर केले या प रिश  अ व ब गोषवारा व वाढ 

व घट त या माणे कामांवर ल वाढ व घट तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

 ( दनांक ३०/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१०३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .२१ 

अ वये, ड भाग अंतगत पंपर  येथील र यावर ल ं दकरणातील व सावजिनक 
सुर तते या द ीने म.रा. व.मंडळाचे लघुदाब/उ चदाब खांब व तारा व फडर पलर 
हल वणे कामी मे.एम.बी. इले क & कंपनी (िन.र. .१८,४५,४३२/- (अ र  र. . 
अठरा लाख पंचेचाळ स हजार चारशे ब ीस) पे ा १४.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  

वषय मांक-१०४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .०३/२०१४/२०१५ मधील अ. .१९ 

अ वये, भाग .५८ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन उजा बचत करणा-



 29 

या एलईड  खळ या बस वणेकामी मे.एस.ट .इले. ा.िल (िन.र. .२३,३१,८७६/- [अ र  
र. .तेवीस लाख एक ीस हजार आठशे शहा र] पे ा १५.१५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

  

वषय मांक-१०५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .०३/२०१४/२०१५ मधील अ. .२० 

अ वये, भाग .५९ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन उजा बचत करणा-या 
एल.ई.ड . खळ या बस वणेकामी मे.एस.ट .इले. ा.िल (िन.र. .२१,९५,१६८/- [अ र  
र. .एकवीस लाख पं या नव हजार एकशे अडुस ] पे ा १५.१५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-२०१५ मधील अ. .१९ 
अ वये, िनगड  ते िचंचवड टेशन या महामागाव रल द यांची वा षक देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .कमल इले क एंटर ायजेस (िन.र. .९,९९,८९१/-) (अ र  
र. .नऊ लाख न या णव हजार आठशे ऐ या णव फ )पे ा ३७.४५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १०७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .५९ अ वये, . . 
११ डॉ.हेगडेवार चौक ते  कै.शांताराम वारंग चौक र ता डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२२,३८,४९०/- (अ र  र. .बावीस लाख अडोतीस हजार 
चारशे न वद) पे ा ३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .२२,७९,९०२/- 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 करण ेबंधनकारक 

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

 
वषय मांक-१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये, . 

.११ बँक ऑफ महारा  प रसर व दनेश सुपर माकट मागील प रसरात र ता 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२२,३८,४९०/- (अ र  र. .बावीस 
लाख अडोतीस हजार चारशे न वद) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२२,७७,५५२/- 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 करण ेबंधनकारक 

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

 
वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/२०१४-१५ 

मधील अ. .२९ अ वये, . .११ मधील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामीु  M/S. K P CONSTRUCTION (िन.र. .१३,९९,४९९/- 
(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे न या नव) पे ा -४१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,५२,४४२/- 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 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.े 
 
वषय मांक-११०) मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे 

सन २०१३-१४ 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 
करण.े 

 
वषय मांक-१११) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 

मनपा भवन उप वभागातील हायमा ट द यांची देखभाल द ती ु करणेकामी यश 
इले टो लाईन (िन.र. .९,५०,४०३/- (अ र  र. .नऊ लाख प नास हजार चारशे 
तीन) पे ा -३३.३५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११२) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 

. .४१ मधील ट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल द तीची कामे ु
करणेकामी मे.ओंकार इं ज. (िन.र. .९,५०,३९९/- (अ र  र. .नऊ लाख प नास 
हजार ितनशे न या णव) पे ा -३३.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११३) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 

. .खराळवाड म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ी यव था 
करणकेामी मे.सिचन इले क (िन.र. .७,६०,९००/- (अ र  र. .सात लाख साठ 
हजार नऊशे) पे ा -१६.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-११४) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 

. .गांधीनगरम ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ी यव था द ती व ु
देखभालीची कामे करणेकामी मे.सिचन इले क (िन.र. .७,५२,२५३/- (अ र  

र. .सात लाख बाव न हजार दोनशे ेप न) पे ा -१६.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-११५) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 

कासारवाड  उप वभागातील . .६२ मधील टलाईटचे सन २०१४-१५ साठ  
देखभाल द तीची ु कामे करणेकामी मे.अबान इले क स व स 

(िन.र. .९,४२,७४९/- (अ र  र. .नऊ लाख बेचाळ स हजार सातशे एकोणप नास) 
पे ा -३५.६६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११६) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 

मनपा भावन उप वभागातील मनपा इमारती मधील व ुत वषयक सन २०१४-१५ 
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म ये देखभाल द तीची कामे करणेु कामी मे. व प इले. इं ज.(िन.र. .९,५१,९६७/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ए काव न हजार नऊशे सदसु ) पे ा -२३.८४% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११७) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 

कासारवाड  उप वभागांतगत हायमा ट द यांची देखभाल द ती करणेु कामी मे.यश 
इले टो लाईन (िन.र. .५,८०,१२३/- (अ र  र. .पाच लाख ऐंशी हजार एकशे तेवीस) 
पे ा -३३.३५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११८) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 

मनपा भवन उप वभागातील . .३७ म.फुलेनगर मधील ट लाइट या 
केबल/पोल/जं शन बॉ सची देखभाल द ती करणेु कामी मे. टार इले. स ह स 
(िन.र. .९,५२,२९५/- (अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे पं या णव) पे ा -
३६.६६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११९) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६१ अ वये, 

. .३७ डांबर  र याचे द ती कामे ु करणेकामी मे.सी.एल.इं ज. 
(िन.र. .७,४८,५८३/- (अ र  र. .सात लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे याऐंशी) 
पे ा -४६.१२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२०) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, 

भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील एस लॉक मधील र याचे डांबर करण 
करणकेामी मे.सी.एल.इं ज. (िन.र. .७,४८,५८३/- (अ र  र. .सात लाख 
अ ठेचाळ स हजार पाचशे याऐंशी) पे ा -४६.१२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२१) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४४ अ वये, 

वॉड .६३ वकास आराख यानुसार ता यात असले या ठकाणी र ते बांधणेकामी 
मे.भंगवत क शन (िन.र. .७,४९,२५५/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार दोनशे पंचाव न) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२२) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८४ अ वये, . 

.३९ म ये डांबर  र याची द तीची कामे ु करणेकामी मे. ल सी क . 
(िन.र. .५,५९,५५२/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार पाचशे बाव न) पे ा 
-५.२०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२३) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४५ अ वये, . 

.६० सांगवी गावठाण येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प तीने द तीची ु
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कामे करणेकामी मे. ल सी क . (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार ितनशे चौस ) पे ा -५.२०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२४) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, . 

.५८ नवी सांगवी मिधल वाहतुक वषयक करकोळ द ती व देखभाल कामे ु
करणकेामी मे. ी गणेश बा. पोरे (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार ितनशे चौस ) पे ा -४४.४४% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२५) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६६ अ वये, 

भाग .४१ गांधीनगर येथील ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व चबर बांधणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .९,१०,१७८/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे अ याह र) पे ा -
४३.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२६) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३३ अ वये, . 

.६० सांगवी गावठाण येिथल र यावर ल चर ख डयाची खड मु माने व बीबीएम 
प तीने द ती कामे करणेु कामी मे.देव क  (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार ितनशे चौस ) पे ा -४७.२७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२७) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८२ अ वये, 

सन २०१४-१५ साठ  भाग .२९ मधील मनपा या व वध काय मांसाठ  
मंडप वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. .६,९८,०८३/- 
(अ र  र. .सहा लाख अ या णव हजार याऐंशी) पे ा -३१.३१% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२८) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 

. .३७ म.फुलेनगर एस लॉक मिधल थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुजल 
क . (िन.र. .७,४७,३७२/- (अ र  र. .सात लाख स ेचाळ स हजार ितनशे 
बहा र) पे ा -४८.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२९) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 

. .३७ म.फुलेनगर ट  लॉक मिधल थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुजल 
क . (िन.र. .७,४८,६०४/- (अ र  र. .सात लाख अ ठेचाळ स हजार सहाशे चार) 
पे ा -४८.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३०) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४० अ वये, 

भाग .४१ गांधीनगर म ये मनपा इमारतीमधील करकोळ द ती कामे ु
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करणकेामी मे.आर.जे.मंगळवेढेकर (िन.र. .९,०९,९०९/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ 
हजार नऊशे नऊ) पे ा -२६.७७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-१३१) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 

. .३९ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये द ती व देखभालीची कामे ु
करणकेामी मे.ओंकार इं ज. (िन.र. .९,५२,३५९/- (अ र  र. .नऊ लाख बाव न 
हजार ितनशे एकोणसाठ) पे ा -३३.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३२) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 

कासारवाड  उप वभागांतगत मा.सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकतेनुसार अंतगत 
र यावर काश यव था करणेकामी मे.ओंकार इले क स (िन.र. .५,५९,३२७/- 
(अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार ितनशे स ावीस) पे ा -१४.९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३३) मनपा या इ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/३०/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 

. .३६ लांडेवाड  मधील ट लाईट या केबल/पोल/जं शन बॉ सची देखभाल 
द ती करणेु कामी मे.शमा इले क स (िन.र. .९,३३,७०६/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सहा) पे ा -३८.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 

मधील अ. .१०६ अ वये, . .१० मधील अंतगत र यां या साईड प ट चे हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणेकामी M/S. H C KATARIA (िन.र. .७,००,२५१/- (अ र  

र. .सात लाख दोनशे ए काव न) पे ा ३.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,१२,४७०/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक-१३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 

मधील अ. .६२ अ वये, . .२७ मोरवाड  येथे वाहतुक वषयक कामे व र याचे 
कडेने रेिलंग करणेकामी M/S.PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .१७,५०,६९५/- 
(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे पं या णव) पे ा ३०.६०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७५,७३१/- 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.े 
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वषय मांक-१३६) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
मनपा भवन उप वभागातील . .३७ म.फुलेनगर मधील ट लाइट या 
केबल/पोल/जं शन बॉ सची देखभाल द ती करणेु कामी मे. टार इले. स ह स 
(िन.र. .८,६६,५९९/- (अ र  र. .आठ लाख सहास  हजार पाचशे न या णव) पे ा 
-३८.८८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 

भाग .५२ पुनावळे ताथवडे मधील मु य चौकात हायमा ट दवे बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एन.के. इले कल व स (िन.र. .९,३३,६६६/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे सहास ) पे ा -१७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३८) मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 

. . ४० याम ये पाणीपुरवठा देखभालीची द ती कामे करणेु कामी मे.बालाजी इं ज. 
(िन.र. .५,६३,८७८/- (अ र  र. .पाच लाख ेस  हजार आठशे अ याह र) पे ा -
४०.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .७ 

अ वये मनपा े ातील ०५ वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकांना 
व मनपा ह तील न दणीकृत वयंसेवी सं थेस सहामाह /वा षक अथसहा य 
देणेकामी सन २०१३-१४ म ये अज सादर केले या ९२१ पा  लाभाथ ना सन २०१४-
१५ या आिथक वषातील प हली सहामाह  माहे ए ल २०१४ ते स टबर २०१४ क रता 

येक  र. .६०००/- माणे एकुण र. .५५,२६,०००/- चे खचास तसेच दसर  ु
सहामाह  माहे ऑ टोबर २०१४ ते माहे माच २०१५ या कालावधीक रता येक  
र. .१२,०००/- माणे र कम पये १,१०,५२,०००/- खच असा एकूण र कम पये 
१,६५,७८,०००/- (अ र  र कम पये एक कोट  पास  लाख अ याह र हजार 
फ ) खचास तसेच सन २०१४-१५ म ये न याने अज ा  होणारे पा  लाभाथ ना 
दरमहा र. .२०००/- माणे माहे ए ल २०१४ ते माहे माच २०१५ या 
कालावधीक रता येक  वा षक र. .२४,०००/- माणे अथसहा य अदा करणेकामी 
येणा-या एकुण य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-१४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 

भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील मु य चौकात हायमा ट दवे बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.इले ो मेकॉिन स (िन.र. .१३,९७,३००/- (अ र  

र. .तेरा लाख स या णव हजार ितनशे) पे ा -१८.०६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय मांक-१४१)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 

िचंचवड टेशन ते नािशक फाटा या महामागावर ल द यांची वा षक देखभाल द ती ु
करणकेामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .९,९९,८९१/- (अ र  र. .नऊ लाख 
न या णव हजार आठशे ए या णव) पे ा -४०.७२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-१४२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 

. .१८ कवळे वकासनगरमधील मु य चौकात हायमा ट दवे बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.इले ो मेकॅिन स (िन.र. .१३,९७,३००/- (अ र  

र. .तेरा लाख स या णव हजार ितनशे) पे ा -२०.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-१४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर 

क याणकार  योजनेअंतगत सन २०१४-१५ या आिथक वषात पा  ठरले या मुलांना 
एच.आय. ह ./एडस बािधत मुलांचा सांभाळ करणा् -या पालकांना/सं थांना 
अथसहा य अदा कर याक रता येणा-या र कम .१,६०,०००/- (अ र  र कम .एक 
लाख साठ हजार फ ) चे खचास तसेच यानंतर अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-
या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय मांक-१४४)ई-ग हन स वभागाकडून दनांक २८/११/२०१४ रोजी कोटेशन नोट स िस द केली 

होती.  याम ये एकूण तीन कोटेशन ा  झाली आहेत.  सदरचे कोटेशन उघड यात 
आले असता याम ये मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म ा  झाले आहेत.  
यांचेकडून काम क न घेणेस एकूण र. .१,५४,३५६/- (अ र  र. .एक लाख 

चौ प न हजार ितनशे छ प न फ ) एवढा खच येणार आहे.  
मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांना पुरवठा आदेश .ई-ग/९/का व/७३१/२०१४, 
द.१६/१२/२०१४ दे यात आलेला असलेने सदर येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय मांक-१४५)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 
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.े 
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वषय मांक-१४६)नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  “अ” म ये दश वले माणे रजा मंजुर  
कामीचे तावास मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील ५७ 
(तीन) अनुसार मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असलेने संबंिधतांचे रजा 
मंजुर स मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
 
 

      
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/१०२३/२०१४ 

दनांक - २६/१२/२०१४ 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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प  ‘अ’ १) .-कर/मु य/५/का व/४०१/२०१४ द.१६.१२.२०१४ चे लगत. 
        २) .-कर/मु य/५/का व/४०९/२०१४ द.२३.१२.२०१४ चे लगत. 

 
ताव : सन 2015-2016 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत 

 
सन 2014-2015 चे चिलत 

दर (स याच)े 
सन 2015-2016 क रता ता वत 

दर अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

र कम पये 1/- ते 12000/- 13% 14% 15% 18% 

र कम पये12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 18% 21% 
1 सामा य कर 

र कम पये30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 26% 28% 

साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 1ब 

मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 6% 6% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 6% 

4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 3% 4% 

5 

वशेष साफसफाईकर 

( फ  मॉ स,लॉ जंग 
बो डग,मंगल कायालय, सभागृह, 

णालय, हॉटे स, कॅ ट स, 
रे टॉरंट या व पा या 
िमळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 5% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2014-2015 चे चिलत दर 
(स याच)े 

सन 2015-2016 क रता ता वत 
दर 

1. िसनेमा   

अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा  जा त 
 बैठक  यव था (िस स) असणा-या 
िथएटरला 

ती दवस .250/- ती दवस .500/- 

ब) मराठ  िसनेमा            करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर   ती दवस .350/- ती दवस .500/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

3. सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

4. तमाशा                      ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे (िथयटरमधील कंवा िथयटर यित र  

येक योगास) 
ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

6. कु या / मु ीयु द         ती खेळास .50/- ती खेळास .100/- 

7 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक कर) 

7. वर ल खेर ज इतर येक योगास (जर 
वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा येक 
दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .200/- 
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ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण 
उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2014-2015 चे चिलत दर (स याच)े सन 2015-2016 क रता ता वत दर 

1 

माजी सैिनक व वातं य सैिनक कंवा 
यांचेप ी यांचे वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी घरास सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

2 

फ  म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ  एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 50% र कम सूट 

3 
संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-
यां कर ता सामा य करात सुट देण े

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.   वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 10%र कम 
सूट 

2.  बगरिनवासी / िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ. िमळकतीस -
5%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.   वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 10%र कम 
सूट 

2.  बगरिनवासी / िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ. िमळकतीस -
5%र कम सूट 

4 

ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम िमळकती 

ीहा :ह  ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत  येणा-या अंितम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अंितम ीन ब ड ंग Certificate देणेत येणा-
या िमळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

3Star Rating -  05%र कम सूट 

5Star Rating -  08%र कम सूट 

6Star Rating- 10%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

3Star Rating -  05%र कम सूट 

5Star Rating -  08%र कम सूट 

6Star Rating- 10%र कम सूट 

 

वगृहा :ह  ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत येणा-या अंितम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अंितम ीन ब ड ंग Certificate देणेत येणा-
या िमळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

1Star Rating -  05%र कम सूट 

2 Star Rating -  08%र कम सूट 

3Star Rating- 10%र कम सूट 

5Star Rating- 12%र कम सूट 

6Star Rating- 15%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

1Star Rating -  05%र कम सूट 

2 Star Rating -  08%र कम सूट 

3Star Rating- 10%र कम सूट 

5Star Rating- 12%र कम सूट 

6Star Rating- 15%र कम सूट 

5 

सामा यकर सवलतयोजनेचालाभ घेणेकामी 
दो ह  सहामाह चीथकबाक सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी आगाऊ भरणेची मुदत 
( बल िमळो अथवा न िमळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 
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क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2014-2015 चे चिलत दर 
(स याच)े सन 2015-2016 क रता ता वत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ   करयो यमू यावर5% करयो यमू यावर5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ती दाखला 10/- पय े ती दाखला 10/- पये 
3 िमळकत उतारा               ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 
4 शासक य सेवा शु क       ित बीलास10/- पये ित बीलास10/- पये 

 
 

   सह /- 
  आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - 411 018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


