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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/९२६/२०१६ 
दनांक – १६/०९/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - २०/०९/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२०/०९/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

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

 
   आपला व ासू, 

                                                                                 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – २४२ 
 

 
दनांक -  २०/०९/२०१६                      वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 

 

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

२०/०९/२०१६ 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 .१) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/63-2015-16 

मधील अ. .63 अ वये भाग .३१, दघी मधील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई 
साठ  मशीनर  पुर वणे कामी म.ेिशवम एंटर ायजेस िन वदा र कम .7,00,280/-     
(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 32.32% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मह वा या व वध वभागाक रता उदा. लेखा, 
वायसीएम णालय, रा.गांधी जवनदायनी योजना, भांडार इ. क रता डाटा बॅकअप 
घे याची आव यकता असते. याक रता बॅकअप सॉ टवेअरची गरज आहे. 
याक रता ०४ नग बॅकअप सॉ टवेअर खरेद  करणे आव यक आहे.तसेच 

वायसीएम णालयातील डाटा टोअरेज साठ  वापरात येत असले या  सॅन 
टोअरेज क रता दोन नग एसपीएस काडची आव यकता आहे.सदर सा ह य 

खरेद कामी  अंदाजप क माग वले असता र. . १,९३,६००/- एवढा खच अपे ीत 
होता. सा ह य खरेद  करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने कोटेशन 
नोट स िस द कर यात आलेले होती. कोटेशन िस द  नंतर याम ये एकुण 
चार कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  
उघडणेत आले असता सॅन टोअरेज एसपीएस काड क रता मे.गंुजन एंटर ायझेस 
यांचे दर र. .९०,४५०/- ित काड दोन नग क रता र. .१,८०,९००/- व बॅकअप 
सॉ टवेअर क रता मे.आरकॉन कॉप . ा.िल. यांचे दर र. .३,०९९/- ित बॅकअप 
सॉ टवेअर लायस स चार नग क रता र. .१२,३९६/- असे लघु म दर ा  
झालेले आहेत. यानुसार होणा-या लघु म दरानुसारखरेद  क रता होणार  एकूण 
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र कम र. .१,९३,२९६/- असे ा  झालेले आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा 
०.०१५% ने कमी आले आहेत. सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  
सो.यांनी मा यता दलेली आहे.सदर कामाची तातड क वचारात घेता करारनामा न 
करता थेट प दतीने संगणकाक रता बॅकअप सॉ टवेअर व सॅन टोअरेज क रता 
एसपीएस काड खरेद  करणेकामी येणा-या र. .१,९३,२९६/- इत या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . ४८ 

अ वये  जाधववाड  प रसरात आव यकतेनुसार पाईप लाईन टाकणे.या कामासाठ     
मे. संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .- ४२,०१,६७२/- अ र - बेचाळ स लाख  
एक हजार सहाशे बाह र फ ) पे ा ११.०० %कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ३९,२६,४६२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर   
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे.   

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .३२   
अ वये  भाग .28 मासुळकर कॉलनी येथील उंच जलकंुभावर थाप य वषयक    
व पाणी पुरवठा वषयक व वध कामे करणे व देखभाल दु ती करणकेामी     
मे.  संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम .३५,०१,४०१/- (अ र  प तीस लाख एक   
हजार चारशे एक फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  
दराने र. .३२,७२,०५९/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . ३० 

अ वये  कुदळवाड  से.१३ व १६ प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणेकामी  
मे. संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम .३५,९९,४४०/- (अ र  प तीस लाख 
न यानव हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३३,६३,६७६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार   
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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 राहून या याबरोबर   
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . ४१ 

अ वये  भाग . २८ म ये जुनी पाईप लाईन बदलून नवीन पाईप लाईन 
टाकणेकामी मे. संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .- ३५,०१,४००/- अ र -   
प तीस लाख एक हजार चारशे फ  ) पे ा ११.०० % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. . ३२,७२,०५८/-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 राहून    
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .७) मनपाचे उ ान, व ुत, वै क य, अित मन वभाग, झोनल कायालये व आरो य 

वभागाकड ल घंटागाड  कमचा-यांना पावसाळ  साधने रेनकोट व रेनसुट यापुव चे ई 
िन वदा सुचना .12/2015-16 चे मंजुर दरानुसार मे लक  लॅ टक, मंुबई 
यांचेकडुन आव यक मागणीनुसार खरेद  कामी येणारा एकुण खच 
र. .10,25,060/- (अ र    र. . दहा लाख पंच वस हजार साठ फ ) चे खचास 
व करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८)    द.१२/०८/२०१६ रोजी मा.आयु  सो. यांचे समवेत मा. ी. महेश लांडगे, आमदार 
यांचेबरोबर मनपाचे अिधका-यांची बैठक झाली असून, सदर बैठक म य े भाग .   
३१ मौजे दघीम ये व िचखली येथील घरकुल योजनेमधील नागर कांना   
मनपामाफत वै कय सेवा पुर वणेकर ता कायम व पी जागा उपल ध होईपयत   
सदर ठकाणी असले या मोक या जागेम ये कंटेनर बस वणेत येवून तेथे व दघी 
येथील मनपाचे जु या जकात ना याचे ठकाणी ता पुर या व पात सोमवार ते 

शु वार या दवशी सकाळ   ११ ते १ व दर शिनवार  सकाळ  ११ ते १२ या वेळेत   
फ  ायोिगक त वावर ओ.पी.ड . सु  करणेबाबत बैठक म ये सम  सुचना ा  
झाले या आहेत. वर ल दो ह  ठकाणी ओ.पी.ड . कर ता आव यक असलेले   
थाप य व व ुत वषयक सव कामकाज क न नागर कांना वै कय सेवा (फ  

ओ.पी.ड .) सु  करणेबाबत तसेच ओ.पी.ड . साठ  डॉ टर व अ य कमचा-यांची 
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उपल ध कमचा-यांमधुन अथवा मानधना ारे िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

 वषय .९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३६/१६-१७ भाग .३१ दघी   
मधील पूव भागातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे.एच सी कटार या िन.र.  
७०,०२,१४५/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार एकशे पं चेचाळ स फ ) पे ा  
१०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६६,१३,३५१/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल   
या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.    

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०)   मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३१/१६-१७ भाग .३१ दघी  
येथील समथनगर मधील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. ह एम मातेरे इं ा. 
ा.ली. िन.र. .१,०५,०२,,९००/-  (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख दोन हजार   

नऊशे फ ) पे ा  १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९९,२५,२४१/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल     
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न  
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
  
वषय .११)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६४/१६-१७ भाग .३१ दघी  

मधील प म भागातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .७०,०१,,९४५/-  (अ र  र. .स र लाख एक  हजार नऊशे पं चेचाळ स   
फ ) पे ा १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .    
६६,०९,४८६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल    
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न  
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .१२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७२/१६-१७ भाग .३१ दघी   

येथील गायकवाडनगर मधील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. लोनावळा  
क शन   िन.र. .१,०५,०३,५८७/-  (अ र  र. . एक कोट  पाच लाख तीन  
हजार पाचशे स याऐंशी फ ) पे ा  १०.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९८,८१,७७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा   
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३५/१६-१७  भाग .४६ येथील 
पवनानगर व आदशनगर भागातील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. धने र क शन िन.र. .२८,०१,११९/-  (अ र  र. . अ ठावीस 
लाख एक  हजार एकशे एकोणीस फ ) पे ा  १०.१५% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२६,४२,६४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/०९/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .१४)  पावसा या या दवसात शहर  व ती म ये साप आढळ याचे माण जासत असते. 
याकामी तावात नमूद माणे तीन सप िम ांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 
द. ८/४/२०१६ पासून आ ापयत १) ी.अिभजीत नेताजी पवार यांनी साप-२५५, 
प ी-१२, ाणी-०१, मधमाशी पोळे-१० एकूण २७८ कॉ स २) ी. वशाल काश 
खोले यांनी साप-२००, प ी-११, मधमाशीपोळे-०५ एकूण २१६ कॉ स ३) ी.राजु 
अशोक कदम यांना साप-१०१, प ी-१२, ाणी-०२, मधमाशीपोळे-०१ एकूण ११६ 
कॉ स केलेले आहेत तर  सदरचे तीन सप िम  तथा ाणीिम  यांना ०७ दवसांचा 
खंड (Break)  देऊन मा. थायी सिमती सभा ठराव . १६६४६ द. ५/७/२०१६ 
अ वये मा यता द या माणे सहा म हने कालावधी कर ता अथवा न वन आठ 
सपिम ांची िनयु ची या पुण होईपयत जो कालावधी कमी असेल या 
कालावधी क रता मुदतवाढ देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/9/2016-17 अ वये फ े ीय 
कायालयाकड ल थरमॅ स चौकापासून साने चौकापयत र ता वकसीत क न 
डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .1,12,04,482/- 
(अ र  र. .एक कोट  बारा लाख चार हजार चारशे याऐंशी फ ) पे ा 10.25% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े  र. .1,05,58,824/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/1/2016-17 अ वये भाग .५ 

कुदळवाड  मधील ड.पी. र ते वकसीत करणेकामी मे. एच.सी.कटार या 
िन.र. .1,40,05,573/- (अ र  र. . एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार पाचशे 
याह र फ ) पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,32,05,855/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/3/2016-17 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  मधील व वध र ते बी एम प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क कशन ा.िल  िन.र. .1,26,05,042/- (अ र  र. .एक 
कोट  स वीस लाख पाच हजार बेचाळ स फ ) पे ा 10.13% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,18,94,559/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/134/2016-17 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथील पतीक हॉटेल ते पाईनरोड पयत र ता वकसीत 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल  िन.र. .42,01,680/- (अ र  र. . 
बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ऐंशी फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .39,59,558/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
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व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/15/2016-17 अ वये भाग . ३ 

म ये देहू अळंद  र ता ते िशवेचा र ता वकिसत करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .55,92,928/- (अ र  र. . पंचाव न लाख या नव 
हजार नऊशे अ ठावीस फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .52,70,636/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/108/2016-17 अ वये भाग .२ 

वेणीनगर अंतगत वेणीनगर येथील टाँवरलाईन र ता व इतर उवर त भागात 
हाँटमी स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .42,01,662/-

(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे बास  फ ) पे ा 10.20% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .39,61,747/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/63/2016-17 अ वये भाग .२ 

वेणीनगर मधील सहयोगनगर येथील सोसाय यांचे र ते हाँटमी स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश  क शन िन.र. .70,02,294/- (अ र  र. . 
स र लाख दोन हजार दोनश े चौ-या नव फ ) पे ा 10.05% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .66,13,492/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/135/2016-17 अ वये भाग .१ 
पीनगर येथील कोयना हौ. सोसा अ जं यतारा हौ. सोसायट  यांचे हाँटमी स 

प तीने डांबर करण करणेकामी मे. एच.सी.कटार या िन.र. .42,01,675/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे पं याह र  फ ) पे ा 10.15% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .39,63,965/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/46/2016-17 अ वये भाग .५ 
जाधववाड  कुदळवाड  मधील ठक ठकाणी नामफलक, दशादशक फलक, बचेस 
बस वणे इ. व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. पी.जी.क कशन 
िन.र. .3501401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक  फ ) पे ा 
27.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .26,65,442/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/13/2016-17 अ वये भाग .९ 

संभाजीनगर येथील जलतरण तलावाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 
अडे ट एंटर ायजेस िन.र. .26,61,059/- (अ र  र. .स वीस लाख एकस  हजार 
एकोणसाठ फ ) पे ा 21.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,79,687/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/153/2016-17 अ वये भाग .4 

यशवंतराव च हाण रोड से.नं.18 चे र याचे डांबर करण करणेकामी मे. अजवाणी 
इ ा ा.िल. िन.र. .35,01,400/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
फ ) पे ा 10.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .33,03,308/-

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/144/2016-17 अ वये भाग .4 

महाबली हनुमान मं दर ते पाईन रोड चे डांबर करण करणेकामी मे. अजवाणी 
इ ा. ा.िल िन.र. .35,01,400/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
फ ) पे ा 10.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .33,03,308/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/86/2016-17 अ वये भाग .२८ 

मधील झरो बॉईज चौक ते यशवंतनगर चौक पयतचा र ता  वकसीत करणेकामी 
मे. धने र क कशन िन.र. .35,01,400/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार 
चारशे फ ) पे ा 10.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .33,03,308/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/78/2016-17 अ वये वाड .37 मधील 

क भाग े ीय कायालया या आवारातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल िन.र. .37,11,411/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
अकरा हजार चारशे अकरा फ ) पे ा 10.25 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .34,97,541/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 13/1/2016-17 अ वये भाग .3 

िचखली पाट लनगर व मोरेव ती मधील अंतगत र यांचे डांबर करणे करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क . ा.िल  िन.र. .2,10,04,695/- (अ र  र. .दोन कोट  
दहा लाख चार हजार सहाशे प या नव  फ ) पे ा 10.09% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,98,29,587/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०)  दै.टाई स ऑफ इं डया, (रा ीय पातळ वर) व दै.महारा  टाइ स  वशेष रोटेशन ारे 
िस  करणेत आलेले होते. सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या 
ीने या कामी मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर तावा नुसार वशेष रोटेशन घेणेत 

आलेले होते. दै.टाई स ऑफ इं डया  व दै.महारा  टाइ स  यांना यांची बले अदा 
करणेत आलेली असून दै.टाई स ऑफ इं डया  व दै.महारा  टाइ स  यांनी सदर 

जा हरात द.१९/०२/२०१६ या अंकात ८x५=४० चौ.से.मी. मोज मापात िस  
क न बल .२१०६३५०८/००१  द.१९/०२/२०१६  र. .१,८४,८००/- व बल 
.२१०६३०८९/००१ र. .१२,०००/- एकुण र. .१,९६,८००/-चे बल या कायालयाकडे 

सादर केलेले अस याने जा हरात खचापोट  दै. टाई स ऑफ इं डया व दै. महारा  
टाइ स  यांना र. . १,९६,८००/- (अ र  र. .एक लाख शहा नव  हजार आठशे  

फ ) अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) दै.टाई स ऑफ इं डया,(रा ीय पातळ वर) व दै.महारा  टाइ स  वशेष रोटेशन ारे 
िस  करणेत आलेले होते. सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या 
ीने याकामी मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर तावानुसार वशेष रोटेशन घेणेत 

आलेले होते. दै.टाई स ऑफ इं डया  व दै.महारा  टाइ स  यांना यांची बले अदा 
करणेत आलेली असून दै.टाई स ऑफ इं डया  यांनी सदर जा हरात        
द.१०/०२/२०१६ या अंकात ८x४=३२ चौ.से.मी. मोजमापात िस  क न बल. 
.२१०४११७८/००१ र. . १४७८४०/- द.११/०२/२०१६ बल .२१०३९६६३/००१ 

र.   ९६००/- ची एकुण   र. .१,५७,४४०/- चे बल या कायालयाकडे सादर केलेले 
अस याने जा हरात खचापोट  दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाइ स  यांना 
र. .१,५७,४४०/- (अ र  र. .एक लाख स ाव न हजार चारशे चाळ स फ ) अदा 
करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.०५ अ वये अ भागातील व वध उ ानातील  थाप य वषयक  कामे 
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करणेकामी मे.  काश  कॉ ॅ टर या ठेकेदाराकडून िन वदा र. .१३,९९,२२७/-(अ र  
र. . तेरा लाख न या णव हजार दोनशे स ावीस फ ) पे ा ४.२०% कमी या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,४०,४५९/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

वषय .३३) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३८ अ वये भाग .१४  दादा दाद   उ ान व इतर उ ानातील  थाप य वषयक 

कामे करणे याकामी  मे काश कॉ ॅ टर  या ठेकेदाराकडून िन.र. .११,२०,१८३/-
(अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा १५.१५% कमी 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९८,०००/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .३४)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३७ अ वये  .२६ काळभोरनगर  येथील  उ ानाम ये  थाप य वषयक कामे 

करणेकामी  मे. काश कॉ ॅ टर िन वदा  र. .११,१८,९३८/- (अ र  र. . अकरा 
लाख अठरा हजार नऊशे अडोतीस फ ) पे ा १५.१५% कमी या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,९६,८९०/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३५) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३  अ वये भाग .१७ पेठ .२७ अ मधील संत तुकाराम उ ानांमधील 

नूतनीकरण व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे काश कॉ ॅ टर 
िन.र. .११,१९,५८४/- (अ र  र. . अकरा लाख एकोनीस हजार पाचशे चौ-याऐंशी 
फ ) पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९७,४६५/-

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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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 घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३६) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.२० अ वये अ भागातील उ ानांची  थाप य वषयक करकोळ दु तीची  कामे 

करणेकामी मे काश कॉ ॅ टर िन.र. .२१,००,१७३/- (अ र  र. . एकवीस लाख 
एकशे याह र फ ) पे ा २२.२२% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,१५,१९०/- 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 राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणे.  

वषय .३७) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३४  अ वये   .१४ मधील  उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणे या 

कामी  मे. म हार इं ा & गाडन स हसेस िन वदा  र. . ६,९९,७७०/- (अ र  
र. . सहा लाख न या णव हजार सातशे स र फ ) पे ा १७.००% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०९,८५०/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन  करणे.  

वषय .३८) म.न.पा. या ब े ीय आरो य वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये 
घरोघरचा कचरा गोळा करणे, कचरा कंुडयां मधील कचरा, र या या कडेस व 

सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा रोजचे रोज उचलून वाहतूक क न 

महानगरपािलके या कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येिथल कचरा डेपो येथे 
नेउन टाकणे या साठ  मे. जयगणेश एंटर ायझेस िन वदा र. .१,३२,९६,६५४/-
(अ र  र. . एक कोट  ब ीस लाख शहा नव हजार सहाशे चोप न फ ) या 
िन वदाकारा कडून ित वाहन दोन खेपा कर ता मोशी डेपोसाठ  र. .५,१३०/- व 
भोसर  डेपोसाठ  र. .४,९००/-या माणे िन वदा रकमे या १.४३% कमी हणजेच 
र. .१,३१,०७,१५०/- येणा-या खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या 
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होणा-या अितर  खचास व करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/21/2016-17 अ वये भाग .39 संत 
तुकाराम नगर येथील पाणी पुरवठा, े नेज, व ुत केबल इ. चे चर बुज वणे व ख डे 
भरणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायजेस मनोज ए ननकाणी  िन.र. .14,99,018/- (अ र  
र. .चौदा लाख न या नव हजार अठरा फ ) पे ा 27% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,48,997/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने  याचे अवलोकन करणे.   

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/157/2016-17 अ वये भाग .९ 
संभाजीनगर पर सरातील वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.े 
ड .एम.एंटर ायजेस मनोज ए ननकाणी  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठफ ) पे ा 27% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,73,529/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/112/2016-17 अ वये भाग .9 

शाहूनगर येथे ठकठ काणी टॉम वॉटर साठ  पाईप लाईन टाकणेकामी मे. 
ड .एम.एंटर ायजेस मनोज ए ननकाणी  िन.र. .14,00,500/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे  फ ) पे ा 27% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,73,483/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/०४/२०१६-१७ अ वये   भाग .५३ 
मधील प म बा वळण मागावर ल स.नं १५६ पासून वाकडकरव तीकडे जाणारा 
१८.०० मी ड .पी र ता  वकिसत करणे म.े ल सी कं शन ा.िल.       
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िन.र. .९३,८३,५०२/-  (अ र  र. . या णव लाख याऐंशी हजार पाचशे दोन फ ) 
पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८८,४२,७७८/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 
मधील वाकड येथील स ह नं १२५ व १२६ मधील २४.०० मी ं द चा ड .पी र ता 
वकिसत करणे म.े धने र क शन िन. र. .१,५५,४५,५२८/-  (अ र  र. .एक 
कोट  पंचाव न लाख पंचेचाळ स हजार पाचशे अ ठावीस फ ) पे ा १०.१०% कमी  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,४६,७४,२०१/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८८/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ 

( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील ल मीनगर व इतर भागात कलर टाइ स 

बस वणे व पे हंग लॉक दु तीची कामे करणे मे. अ व कार कं शन     
िन.र. .१३,७२,८९२/- (अ र  र. .तेरा लाख बाह र हजार आठशे या नव फ ) 
पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ११,५३,२२९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६३/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

ताथवडे गावठाण प रसरात पे हंग लॉक व कलर टाइ स बस वणे मे.अ व कार 
कं शन िन.र. .१५,४०,५९१/-(अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे 
ए या नव फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने    
र. .१२,७७,९२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
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कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१२/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 
वाकड मधील पंक िसट  जवळ ल ड.पी र यास उवर त फुटपाथ करणे  मे. पी. 
जे मोटवानी िन.र. .१८,२०,७१०/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे दहा 
फ ) पे ा ३०.३६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १३,३१,३४०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८१/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये पवनानगर, िशवनगर  व इतर प रसरात पे हंग लॉकची दु ती करणे मे. 
पी जे मोटवानी िन.र. .१२,६०,४९३/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे 
या नव फ ) पे ा २१.१२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,४३,९९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४०/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये हर ओम कॉलनी, िशवतेज कॉलनी व इतर प रसरात पे ह ंग लॉकची दु ती 
करणे मे. पी जे मोटवानी िन.र. .१२,६०,४९३/-(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार 
चारशे या नव फ ) पे ा २१.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,४५,४४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४९) औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  कड ल िश णाथ , गटिनदेशक व िनदेशकांनी 
मा.अित.आयु  यांजकड ल दनांक ०२/०६/२०१६ चे मा य तावानुसार  आदेश 
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.औ सं(मु.)/का व/१/५८४/२०१६ द.३/६/२०१६ अ वये मु.येळेवाड , ज.सातारा 
येथे द.४/६/२०१६ रोजी वृ ारोपण केलेले आहे. रा यात यावेळ  दु काळ स य 
प र थती व या ीने वृ ारोपण काय म हा सामा जक बांधीलक चा असुन 

िश णा याना वृ ारोपण संबंिधतचे मह व देणारा आहे. तुत काय मास 
उप थत राहणेकामी संबंिधतांनी एस.ट .ने वास केला असुन वास खच 
र. .१०,०००/- गटिनदेशक ी. सोनावणे जे. बी. यांनी केला आहे. आदेश 
.औ सं/१/का व/४७/२०१६ दनांक १६/०८/२०१६ अ वये गटिनदेशक 

ी.सोनावणे जे.बी. यांना र. .१०,०००/- अदा करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. 
तुतचा खच व ाथ  िश ण या लेखािशषामधुन करणेत आलेला अस याने 
तुतचे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/23-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ तळवडे- पीनगर मधील जुने लॉक दु तीचे कामे करणे मे. ड  बी 
बाबर िन.र. .9,23,676/- ( अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार सहाशे शाहाह र) 
पे ा 31.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५१) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर मे. बी 
एलकेअर यांना द. ९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-)२७%  

दराने without contrast व with contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत करणेत आले होते. मूळ करारना यानुसार मे. बी एलकेअर 
यांची मुदत द.८/५/२०१६ रोजी संप याने मे. बी एलकेअर यांना          
द.९/५/२०१६ ते द.८/८/२०१६ या कालावधीसाठ  देणेत आलेली मुदतवाढ संपत 
आ याने तसेच नवीन जादा मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे खरेद  
करणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता मे. बी एलकेअर यांना         
द.९/८/२०१६ पासून कमान सहा म हने कालावधी अथवा िन वदा या पूण 
होईपयत (जे आधी घडेल ते) कालावधीसाठ  पूव या करारना यास अिधन राहून 
मुदतवाढ देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .७२ 
अ वये  भाग .३७ महा मा फुलेनगर येथील प रसरात आव यकतेनुसार 
जलवा हणी टाकणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. जय इं जिनअस 
िन वदा र कम .१३,९३,९००/- (अ र  र. . तेरा लाख यां णव हजार नऊशे 
फ ) पे ा १९.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८५,५११/-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 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .२० 
अ वये  भाग .१६ आकुड  गावठाण प रसरात दैनं दन करकोळ देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम . 
१४,००,५५७/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे स ावन फ ) पे ा २२.००% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ११,४७,०५६/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .७७ 

अ वये  पंपर  व ए पायर इ टेट इ. प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम 
.१३,९३,९००/- (अ र  र. .तेरा लाख यानव हजार नऊशे फ ) पे ा २०.००% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७०,८७६/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .७८ 

अ वये  भाग .28 मासुळकर कॉलनी येथे टाक  पासून वतर त होणार  मु य 

जलवा हनी    टाकणे व देखभाल दु ती करणेकामी  मे. ी सदगु कृपा क शन 
िन वदा र कम .२८,०१,१२१/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
एकवीस फ ) पे ा १०.०० %कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२६,४७,०५९/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .१३ 
अ वये  भाग .३९ प रसरात आव यकते नुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,०५,३३०/-(अ र  
र. . आकरा लाख पाच हजार तीनशे तीस फ ) पे ा १८.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५१,६८९ /- 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 राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .१८ 

अ वये  भाग .१० मधील तुळजाई व ती व २५ मधील िचंचवड टेशन 
प रसरात दैनं दन करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  मे. बालाजी  
इं जिनअस िन वदा र कम .१४,००,५५७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
स ावन फ ) पे ा २२.००% कमी  दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .११,४७,०५६/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .४९ 
अ वये अ ेिञय कायालयातगत जल ेञ .अ/१ म ये पेठ .२८ व गंगानगर 
या भागात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. बालाजी 
इं जिनअस िन वदा र कम .८,४०,३३४/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार 
तीनशे चौ तीस फ ) पे ा २५.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,६१,७६३/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .५० 
अ वये  भाग .३७ प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम        
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.१३,९९,४२२/- (अ र  र. .तेरा लाख एको णस हजार चारशे बावीस फ ) पे ा 
१८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,०४,९०२/-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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/68/2016-17 
अ वये भाग .५३ वाकड म ये कॉ ंट लॉक व  कॉ ंट पे ह ंग व थाप य 
वषयक  देखभाल  कामे करणेसाठ  मे. जयराम क शन ो. सितष जयराम 
मंगळवेढेकर िन.र. .7,92,556/- पे ा 26.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे याचे अवलोकन 

करणे. 

वषय .६१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/34/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .52 म ये थम ला ट प टे व 
झे ा ॉिसंग प टे रंग वणेसाठ  मे.िशंदे क शन  िन.र. .7,92,511/- पे ा 25.00% 
कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला आहे याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/61/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये मनपा इमारतींची थाप य वषयक दु ती करण ेसन 
२०१६-२०१७ साठ   मे. योगेश एंटर ायजेस   िन.र. .7,92,560 /- पे ा 12.00%  कमी  
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
आहे याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/48/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये शौचालय आ ण मुता-यांची थाप य वषयक दु तीची 
कामे करणे (सन २०१६-२०१७ साठ ) मे. योगेश एंटर ायजेस  िन.र. .7,92,704/- 

पे ा 12.00% कमी  या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/51/2016-17 
अ वये भाग .५१ म ये मनपा शाळेची थाप य वषयक दु ती करणे (सन 
२०१६-२०१७ साठ ) मे. योगेश एंटर ायजेस िन.र. .7,92,692/- पे ा 12.00%  कमी  
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  

शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
आहे याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५) न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे हॉ पीटल फिनचर खरेद कामी  
िस द करणेत आले या  ई- िन वदे माणे  (१) Hospital Bed with mattress -70 

Nos (र. . ८५०५/-) (२) Fowler Bed  -10 Nos (र  ९५२९/-) (३) Semi fowler 

Bed  -10 Nos (र  ७६१४/-) मे. R.R. Surgical Works Manufacturers of Aseptic 

Hospital Furniture  या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. कोठार  मे डकल ऍ ड 
स जकल व  ICU Bed -10 Nos (र  २७५३०/-) खरेद कामी Bunty furnitures 

rehabilitation aids, Nagpur  या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. रो हत ए टर ायजेस 
यांनी सादर केलेल े लघु म दराने करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे 
र. .१०,४२,०८०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
इमारतीमधील ड ट व ड टमधील ेनेज लाईन तसेच भुयार  गटसची साफसफाई, 

देखभाल व दु तीचे सव कामकाज मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं था मया दत यांचेकडून ा  झाले या लघु म ई-िन वदा (कमी क न दलेले 
दरानुसार) ितमहा  र. .43,700/- माणे कर यास व यांच े समवेत झाले या 
करारना यास अिधन राहूनक न व अनामत घेवून एक वष कंवा िन वदा अंितम 
होईपयत (जे आधी घडेल ते) करारनामा क न  मुदतवाढ दे यासाठ  व येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .५५ 

अ वये  'फ' े ीय कायालय अंतगत तळवडे गावठाण, जोतीबा नगर रोड इ याद  
भागात ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणेकामी  मे. र वं  क शन िन वदा 
र कम .३९,२१,३४९/- (अ र  एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार तीनशे 
एकोणप नास फ ) पे ा १७.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३४,१७,४५५/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 
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वषय .६८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .१२ 

अ वये  िचखली येथील रा हले या भागात पाईप लाईन टाकणे व करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी  मे. एच. एम. क शन िन वदा र कम . 
२८,०१,१२२/- (अ र - अठठावीस लाख एक हजार एकशे बावीस फ ) पे ा 
१०.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २६,४७,०६०/-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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत 
वचार करणे. 

वषय .६९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .४२ 

अ वये  अ े य कायालयातगत भाग .१५ द वाड  प रसर येथ ेपाणीपुरवठा 
सुधारणा करणेकामी पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी  मे. जय इं जिनअस यांची िन वदा र कम .२८,०१,०६४/- (अ र - 
अ ठावीस लाख एक हजार चौस  फ ) पे ा १०.००% कमी या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . २६,४७,००५/-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 राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .७०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .५७ 

अ वये  भाग .१० अजंठानगर तुळजाईव ती येथे पाणीपुरवठा सुधारणा 
करणेकामी पाईप लाईन टाकणे व देखभाल दु ती करणेकामी  मे. जय इं जिनअस 
िन वदा र कम .२८,०१,०७३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार याह र 
फ ) पे ा १०.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,४७,०१४/-
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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत 
वचार करणे. 

वषय .७१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. . २१ 
अ वये  भाग . १२ व से. २२ येथील आव यकतेनुसार पाईप लाईन टाकणे.  व 

करकोळ दु तीची  कामे करणेकामी  मे. जय इं जिनअस यांची (िन वदा र कम 
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.२८,०१,११३/- अ र - अ ठावीस लाख एक हजार एकशे तेरा  फ ) पे ा 
१०.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २६,४७,०५१/-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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत 
वचार करणे. 

वषय .७२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२७ 

अ वये  अ े य कायालयातगत भाग .१६ आकुड  गावठाण येथ ेपाणीपुरवठा 
सुधारणा पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार देखभाल दु तीची काम ेकरणेकामी मे. 
बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम . २८,०१,११६/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख 
एक हजार एकशे सोळा फ ) पे ा १०.०० % कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . २६,४७,०५४/-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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .७३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .७६ 

अ वये  अ े य कायालयातगत भाग .८ मधील व ानगर व भाग .६ 
अजंठानगर प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणेकामी नवीन पाईप लाईन टाकणेकामी 
मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .२८,०१,०७३/- (अ र  अ ठावीस लाख 
एक हजार याह र फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२६,४७,०१३/- 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 राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .७४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .७७ द.१२/९/२०१६ 
अ वये मनपा या ०५ स मा. नगरसद य/नगरसद या यांनी तावात नमुद 
ठकाणी ओपन जम तयार करणेक रता सा ह य खरेद  करणेसाठ  व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .१३,०८,०००/- इत या खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व ओपन  जम सा ह याची खरेद  मनपाचे म यवत  भांडार 
वभागाकडून ई-िन वदा नोट स िस द क न कायवाह  करणेस तसेच से टर 
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.२२ कै.मधुकर पवळे व ालय वॉडातील उ ानाम ये व मैदानात ओपन 
 जमचे सा ह य खरेद  करणेस तसेच मासुळकर कॉलनीमधील हेगडेवार मैदान 
व अ णासाहेब मगर टे डयम येथे ओपन जीम सा ह य खरेद  करणेस तसेच 
पवळे शाळा .२/१ मैदानाम ये ओपन जम सा ह य खरेद  क न बस वणेस 
व याकामी येणा-या खचास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .७५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ७८ द. १२/९/२०१६ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ड ट चेस सकल 
यांचे मा यतेने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका चेस असोिशएशन, िचंचवड, पुणे 
३३ यांचे सहकायाने माहे नो हबर २०१६ म ये म.न.पा.चे संत ाने र डा 
संकुल, इं ायणीनगर, भोसर , पुणे २६ येथे महापौर चषक ज हा तर बु द बळ 
पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .२,९२,२००/- च े

खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ॉफ ज, मेड स, 
स मानिच हे, पी. ह .सी. ले स, बॅनस, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस, व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल-खु या, मॅट/चटई यव था टेबल 
१०० नग, खु या ४०० नगर कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य वभाग ई 
े ीय कायालय, व व ुत पकर व जनरेटर यव थेकर ता र. .५०,०००/- हा 

खच व ुत वभाग ई े ीय कायालय यांचेकडून खच  टाकणेस व उव रत 
र. .१,९२,२००/- हा खच महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ७९ द. १२/९/२०१६ 

अ वये अ पमुदतीची ई िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ भोसर  जलतरण तलाव 
पाणी शु द करण, प रसर व छता साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल 
दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या दरानुसार मे.सुमीत पोटस ्  अ ड  
फटनेस इ वपमट, िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, 
प रसर व छता साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज 
देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,२२,५००/- माणे १२ म ह यांकर ता 
र. .१४,७०,०००/- इतका व दुस-या वषात दरमहा र. .१,३४,७५०/- माणे १२ 
म ह यांकर ता र. .१६,१७,०००/- इतका असा एकूण र. .३०,८७,०००/- चे दर 
वकृत क न सदर ठेकेदाराकडून करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश 

िनगत करणेकामी तसेच भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर 
व छता साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामाचे िन वदेम ये 

येथून पुढे शासक य व िनमशासक य सं थेत काम के याचा अनुभव असावा ह  
अट र  क न िन वदा िस द स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८० द. १२/९/२०१६ 
अ वये इं डयन ऑिलं पक असोिशएनशची मा यता, संल नता ा  असले या 
रा ीय अपंग फेडरेशन ारे आयो जत अिधकृत पधा, तसेच महारा  ऑिलं पक 
असोिशएनशची मा यता, संल नता ा  असले या महारा  रा य अपंग 
असोिशएशन ारे आयो जत रा य तर, रा ीय तर पधत तसेच पॅराऑिलं पक 
विमंग असोिशएशन ारे आयो जत रा ीय व आंतररा ीय पधत सहभागी 

खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेत समावेश करणेस तसेच खेळाडू द क योजना या 
म ये अट .१९ म ये एका खेळाडूस एका आिथक वषात डा िश यवृ ी व 

डा बोिधनीचा लाभ घेता येईल. डा बोिधनीचे खेळाडूस द क योजनेचा 
लाभ घेता येणार नाह  अथवा खेळाडू द क योजने या खेळाडूस डा 
बोिधनीचा लाभ घेता येणार नाह  परंतु डा िश यवृ ीचा लाभ घेता येईल 

अशा दु तीसह मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .७८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८१ द. १२/९/२०१६ 

अ वये डा बोिधनी शालेत मैदान कमचार  ( ाऊंडसमन) पद र  असुन 
या पदावर व ठल शरण पा क ट मणी यांची मैदान कमचार  ( ाऊंडसमन) 

पदावर िनयु  करणेत यावी. व ठल शरण पा क ट मणी यांनी २०१४ साली 
पुणे व ा पठ मधून बी.ए.पदवी घेतली असून २००४ ते २०१० पयत ५ सुवण 
पदके क ब ड  या खेळाम ये िमळ वली आहेत.  तसेच यांना इतर खेळाचेह  
वशेष ान असून रामचं  गायकवाड  व ालयाचा एक वषाचा मैदान कमचार  
पदाचा अनुभव आहे.  तर   व ठल शरण पा क ट मणी यांची मैदान कमचार  
( ाऊंडसमन) पदावर सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१०,०००/- (अ र  
र. .दहा हजार फ ) मानधनावर िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .७९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ८२ द. १२/९/२०१६ 

अ वये  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  डा वभागामाफत दरवष  खेळाडू 
द क योजना राब वली जाते. या योजने अंतगत दरवष  लॉन टेिनस खेळाडंूना 
लाभ दला जात होता.  परंतु यावष पासून मनपा या खेळाडू द क योजनेमधून 
लॉन टेिनस खेळाडंूना वगळ यात आले आहे.  तर  दरवष  माणे खेळाडू द क 
योजनेत लॉन टेिनस खेळाडंूचाह  समावेश करणेस मा यता देणेकामी मा. 
महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ८४ द. १२/९/२०१६ 
अ वये भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे न याने बांध यात आले या जलतरण 
तलाव इमारतीम ये प ह या मज यावर ल एक मोठा हॉल उपल ध आहे.  सदर 
हॉलची डे कन प तुल अ ड रायफल लब, वंशज सोसायट , मंुढवा रोड, 
पंगळेव ती, पुणे – ४११ ०३६ यांनी सम  पाहणी केली असून सदर हॉलम ये 
रायफल शुट ंग िश ण क  सु  कर यास तयार आहेत.  रायफल शुट ंग 
क ाक रता आव यक चर उभारणी, सा ह य, रायफ स, प तुल व टागट 
इ. डे कन प तुल अ ड रायफल लब, पुणे – ४११ ०३६ ह  सं था वखचाने 
कर यास तयार आहे. तर  पंपर  वाघेरे येथे न याने बांध यात आले या 
जलतरण तलाव इमारतीम ये प ह या मज यावर ल हॉल रायफल शुट ंग 
िश ण क ाक रता पै.अिमत वाघेरे शुट ंग रज यां या अंतगत डे कन प तुल 

अ ड रायफल लब, पुणे ४११ ०३६ या सं थेस पी.पी.पी. त वावर ११ म हने 
कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  सन २०१६-१७ अंदाजप काम ये तावात नमूद 
माणे सादर केले या क े य कायालय मु यालयाकड ल व ुत वषयक कामांना 

तरतूद कमी पडत आहे. सदर कामांसाठ  तावात नमुद माणे अंतगत तरतूद वग 

करणे आव यक आहे. क भाग व ुत वभागाकड ल मु य कायालयाकड ल व ुत 

वषयक  कामांवर ल  सन २०१६-१७ मधील वाढ/घट तरतूद विगकरण त ा लेखािशष 
िनहाय तावासोबत सादर करणेत आलेला आहे. या अनुषंगाने तरतूद वाढ / घट करणे 

आव यक अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. . 
२५,८९,०००/-) 

वषय .८२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७ साठ  िनवडणूक 
वभागाच े सन २०१६-१७ चे पु तक मांक २ म ये िनवडणूक खच या लेखा 
िशषावर िनवडणूक चे कामाकर ता र. .१,९२,१०,०००/- इतक  तरतूद कर यात 
आलेली आहे. या तरतूद मधून साव क िनवडणूक  कर ता होणारा खच कर यात 
येणार आहे. तथा प, मा.रा य िनवडणूक आयोगाचे सुचनेनुसार ित मतदार र कम 
पये १००/- इतका खच मतदार जनजागृती अिभयान तसेच िनवडणूक चे 

कामाकर ता कर याकामी सुचना दले या आहेत. साव क िनवडणूक २०१७ कर ता 
अपे ीत मतदार १३,५०,००० असून ती मतदार १००/- पये खच धर यास 
र कम पये १३,५०,००,०००/- इतक  तरतूद आव यकअस याने पाणी पुरवठा 
वभागाकड ल सन २०१६-१७ चे पु तक मांक १ पान मांक २१७ अनु मांक १३ 
या पु तकातील पाणी पुरवठा वशेष योजना िनधीमधील कामाचे नाव आं ा व 
भामा आसखेड धरणातून पंपर  िचंचवड शहरासाठ  पाणी आणणे व अनुषंगीक 
कामे करणे या कामाच े तूरतूद साठ  केलेली र कम पये १९,८५,००,०००/- मधून 
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र. .११,५७,९०,०००/- िनवडणूक वभागाकड ल िनवडणूक खच या लेखा िशषावर 
वग करण करणेक रता मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणे 
बाबत वचार करणे. 

वषय .८३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/2/2016-17  अ वये अ भागातील 
. .२५,२६, व २७ मधील ेनज लाईन व चबरची वाष क ठेकेदार प दतीने 

देखभाल दु ती करणेकामी मे. छोटेलाल चौ हान िन.र. .40,49,991/-  (Rupees 

Forty Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety One Only) पे ा १३% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 35,23,492/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/109/2016-17 अ वये भाग . 
४२भाटनगर, िनराधारनगर, रमाबाईनगर प रसरातील मधील जलिनःसारण यव था 
सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकण.े कामी  
मे. यंकटेशवरा क शन  िन.र. .28,01,118/- (Rupees Twenty Eight Lakh(s) 

One Thousand One Hundred Eighteen Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र कम पये 26,44,704/-  पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .८५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/160/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .११ से. ं .२२ राजनगर, संजयनगर इ. ठकाणी 
जुनी े नेज लाईन बदलून न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी  M/S.ASHOK 

CONSTRUCTION  िन.र. .37,49,429/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty 

Nine Thousand Four Hundred Twenty Nine Only) पे ा 21.60% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 30,86,530/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   
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वषय .८६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/82/2016-17 अ वये फ े य 
कायालयातील भाग .११, १२ व १३ मिधल ेनेज लाईन व चबरची वा षक 
ठेकेदार प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी  M/S. ASHOK CONSTRUCTION 

िन.र. .37,49,638/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Six 

Hundred Thirty Eight Only) पे ा 20.20% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 29,92,211 /-पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.         

वषय .८७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/93/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .४० खराळवाड  येथील गंगानगर प रसर व 
उव रत ठकाणी मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/s KAPIL 

CONSTRUCTION िन.र. .29,99,969/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety 

Nine Thousand Nine Hundred Sixty Nine Only) पे ा 21.00% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 24,88,474/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

वषय .८८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/71/2016-17 अ वये कासारवाड  
मलशु करण क ाअंतगत भाग .३३ गवळ नगर येथे मलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी  M/s Kapil Construction  िन.र.  3747761/-   (Rupees Thirty 

Seven Lakh(s) Forty Seven Thousand Seven Hundred Sixty One Only) पे ा 
18.00%  कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये  32,26,822 /-पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/96 /2016-17 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ातंगत भाग .७ च-होली म ये चोवीसावाड , वडमुखवाड , 

ताजणे मळा, पठारे मळा इ.भागातमलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/s Bhagwant 

Construction िन.र. .44,99,434/-   (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine 
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Thousand Four Hundred Thirty Four Only)  पे ा 16.99% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 39,21,729/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.              

वषय .९०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/159/2016-17 अ वये वॉड .४७ 
काळेवाड  नढेनगर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी  M/s. 

SANJAY CONTRACTOR िन.र. .37,49,994/-(Rupees Thirty Seven Lakh(s) 

Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Four Only) पे ा 14.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,86,245/-  पयत काम क न 
घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .९१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/102/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२६ काळभोरनगर प रसरात आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s.SANJAY CONTRACTOR  
िन.र. .29,99,995/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine 

Hundred Ninety Five Only) पे ा 16.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र कम पये 26,45,996/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीक  दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/89/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१६ आकुड  गावठाण मधील पर सरातील 

जु या व खराब झाले या जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/s. 

SANJAY CONTRACTOR  िन.र. .44,99,994/- (Rupees Forty Four Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Four Only) पे ा  10.00% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 42,52,494/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .९३) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची साव क िनवडणूक २०१७ म ये होत आहे. सदर 

महानगरपािलके या िनवडणूक  कर ता मा. भारत िनवडणूक आयोगा कड ल 
वधानसभे या या ां व न महापािलके या मतदार या ा तयार क यात येत 
असतात. महानगरपािलका काय े ात २०५-िचंचवड, २०६- पंपर ,२०७-भोसर  तसेच 
२०३-भोर वधानसभा अंतगत ताथवडे गाव हे भाग समा व  आहेत.  याकामी  
दनांक-१/१/२०१७ रोजी या नाग रकांचे वय १८ वष पूण होत आहे. अशा 
नाग रकांना आपले नाव मतदार याद त मतदार हणून न द वता येणार आहे. 
तसेच कोणताह  पा  नाग रक अथवा पा  मतदार मतदार याद त नाव नाह  
हणून मतदानापासून वंिचत राहणार नाह  याकामी मा.भारत िनवडणूक 

आयोगातफ मतदार न दणी अिभयान काय म दनांक-१५ स टबर २०१६ ते दनांक-
१४ ऑ टोबर,२०१६ या कालावधीम  ये आयो जत कर यात आलेले आहे. तसेच 

दनांक-१८/९/२०१६(र ववार) व दनांक-९/१०/२०१६ (र ववार) या दो ह  दवशी 
वशेष मो हमेचे आयोजन करणेत आलेले आहे. या काय माअंतगत पा  
नाग रकांना यांचे नाव मतदार याद त न द वणे तसेच मतदार याद तील 
नाव,वय,िलंग,इ. चुकांची दु ती करणे तसेच मयत,दुबार, थालांतरण इ या द नावे 
वगळणी कर याबाबत कायवाह  कर यात येणार आहे. याकामी महापािलके या 
सव े ीय कायालये तसेच शहरातील १४ महा व ालयांम ये १ ऑग ट २०१६ 
पासून मतदार सहायता क  सु  कर यात आलेली आहेत. यांचेमाफत फॉम नं.६ 
नवीन न दणी, फॉम नं.७ नाव वगळणी, फॉम नं.८ नाव, प ा, तपशील दु ती, फॉम 
नं.८अ थलांतरण हे फॉमस ्  वाटप व वकृती कर यात येत आहे.   याअनुषंगाने 
सदरचा वषय अवलोकन करणे.  

वषय .९५)  Housing and Sustainable Urban Development  वषयी द.१७ ते २० ऑ ट बर २०१६ 
या दर यान Quito (Ecuador) येथे Habitat III United Nations Conference होणार 

आहे. याबाबत भारत सरकार या हाऊिसंग अँ ड अबन डे हलपमट कॉप रेशन 
िलिमटेड (HUDCO) यांनी द.३०/०८/२०१६ या प ा वये कळ वले आहे. सदर 
कॉ फर सम ये ऑल इं डया हाऊिसंग डे हलपमट तफ “HOUSING FOR ALL : 
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AN INDIAN PERSPECTIVE” या वषयी काय म आयो जत केलेला आहे. 
याम ये जगभरातून Housing  व Urban Development  से टर मधील शासन व 
इतर सरकार  अिधकार  समा व  होणार आहेत. याचा उपयोग शहराम ये 

HOUSING FOR ALL या योजनेसाठ  होणार आहे. हाऊिसंग अँ ड अबन 
डे हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड (HUDCO) यांनी या Conference म ये सहभागी 
हो यासाठ  महानगरपािलकेस कळ वले आहे. सदर Conference म ये सहभागी 
हो याक रता र ज ेशन फ  क रता Single Occupancy economy class airfare 

.६,३०,०००/- येक  इतका खच येणार आहे. सदर Conference ला १) ी. दनेश 
वाघमारे (IAS), महापािलका आयु , २) ी. राजन पाट ल, सह शहर अिभयंता, 
थाप य वभाग यांना उप थत राह यासंबंधी व यास येणा-या एकुण 

र. .१२,६०,०००/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत प ह या व दुस-या ट यात एकूण ४३ 

नागर  सु वधा क  काया वत कर यात आलेली आहेत. सदर नागर  सु वधा 
क ांमाफत महानगरपािलके या सेवा सु  कर यात आ या असून महारा  

शासनाकड ल सेवा उपल ध होणेकामी महाऑनलाईन यांचेसोबत करारनामा करणेत 
आलेला आहे. सदर करारनामानुसार नागर  सु वधा क ांमधून शासनाचे 
महाऑनलाईन कड ल सेवा करारनामा क न उपल ध क न दे यास तसेच या 
सेवांसाठ  शासन िनणया ारे िन त कर यात आले या शु काची र कम ित सेवा 
. २०.००/- + (सेवा कर) नाग रकांकडून वकार यात येऊन याचे क चालकास 

.१०.४०/-, महापािलका .२.६०/-, महाऑनलाईन .४.००/- +  (घेतलेला सेवा 
कर), रा य सेतू सिमती .१.००/-,  ज हा सेतू सिमती .२.००/- या माणे 

वभाजन करणेस कंवा आव यक तेथे फेरिनणय घेऊन सव संबंिधतांना शु काची 
र कम वभाजन कर यास तसेच शासनाकडून वेळोवेळ  होणा-या शासन 
िनणयानुसार बदल करणेस याचबरोबर नागर  सु वधा क ांचे कामकाजात सुसू ता 
राहणेकामी महापािलकेने Service Centre Agency (SCA) हणून काम करणेस   
मा. थायी सिमती सभा ठराव . ११४५६ द. १२/५/२०१५ अ वये मा यता 
दलेली आहे. सदर कामकाजाचा करारनामा एक वष कालावधीक रता कर यात 
आलेला असून याची मुदत द. ५ जुलै २०१६ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
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            तर  महाऑनलाईन यांच े सोबत द. ५ जुलै २०१६ पासून पुढ ल ५ वषाक रता        
द.०४/०७/२०२१ अखेर करारनामा अट  शत म ये कोणताह  बदल न करता 
मुदतवाढ देणेबाबत वचार करणे.  

                                                                                              
                                                       नगरसिचव 
                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                     पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/९२६/२०१६  
दनांक – १६/०९/२०१६. 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 


