
 1

 
 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१८३९/२०१४ 
दनांक- ९/१०/२०१४ 

 

त, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी स मती, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
 

   वषय - पंपर चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा 
           दनांक- १४/१०/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 

दनांक १४/१०/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १३७ 

दनांक- १४/१०/२०१४                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १४/१०/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४८ अ वये, 
भाग .५६ वैदुव ती येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.ए आर भ डवे ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४६.७६ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
भाग .५६ वैदुव ती येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा त त ार स 

अनुस न करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.ए आर भ डवे 
( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४६.७६ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये, 
भाग .५४ पंपळे नलख येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.ए आर भ डवे ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४७.२१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-४) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५७ अ वये, 
भाग .५४ पंपळे नलख येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा त 

त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालची कामे करणेकामी मे.ए आर भ डवे 
( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४७.१३ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .५४ पंपळे नलख मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.शुभ ी क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४७.२१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .५६ वैदुव ती मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे 

करणेकामी मे.शुभ ी क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
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हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४७.१२ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-७) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 
भाग .५४ पंपळे नलख येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, मुता या इ. 
करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.शुभ ी क शन ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४७.१२ %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७१ अ वये, 
भाग .५६ वैदुव ती येथील र यावर ल चर ख यांची खडीमु म व बीबीएम 

प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभ ी क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४६.७६ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४६ अ वये, 
भाग .४४ मधील साई चौक ते रे टल वॉटर व प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.देवराज डे हलपर ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी) पे ा ४६.०१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 

देखभाल ची कामे करणेकामी मे.देवराज डे हलपर ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४२.४२ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-११) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता या इ. 
करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.देवराज डे हलपस 
( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ३८.८३ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७४ अ वये, 
भाग .४३ िजजामाता हॉ पीटल भाग मधील शाळां या इमारती मधील करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी मे.जाधव क शन कंपनी ( न.र. .८,८०,५५४/- (अ र  
र. .आठ लाख ऐंशी हजार पाचशे चौप न) पे ा ३९.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१३) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७९ अ वये, 
भाग .४४ मधील शवद तनगर व प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.जाधव क शन कंपनी ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात हजार दोनशे ऐंशी) 
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पे ा ४०.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 
भाग .५७ पंपळे गुरव मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.एस डी अजवानी ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा ४२.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१५) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .४४ अशोक थएटर येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, मुता या इ. 
करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.देव क शन ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ३९.०० %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१६) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६२ अ वये, 
भाग .४८ मधील ठक ठकाणी र ते ड यु.बी.एम. व बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.बरखा एंटर ायझेस ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ४१.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१७) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील र यावर ल चर ख यांची खडीमु माने व बीबीएम 

प दतीने दु ती कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायझसे ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४०.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१८) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .५७ पंपळे गुरव येथील र यावर ल चर ख यांची खडीमु माने व बीबीएम 

प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायझेस ( न.र. .९,३३,७०६/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा) पे ा ४२.०० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१९) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५६ अ वये, 
भाग .४४ अशोक थएटर येथील र यावर ल चर ख यांची हॉट म स प दतीने 

द ु तीची कामे करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा. ल. ( न.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ३.२० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२०) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५८ अ वये, 
भाग .५७ पंपळे गुरव यथेील र यावर ल चर ख यांची हॉट म स प दतीने 

द ु तीची कामे करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा. ल. ( न.र. .९,३३,७०६/- (अ र  
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र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा) पे ा ३.२० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६९ अ वये, 
भाग .४४ मधील पी.ड यु.डी. कॉलनी व प रसरात थाप य कामे करणेकामी 

मे.ओंकार क शन ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा 
४५.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.ओंकार क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४५.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२३) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५२ अ वये, 
भाग .४५ पंपर  वाघेरे मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.ओंकार क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४४.४४ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२४) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .४४ अशोक थएटर प रसरातील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 

देखभाल ची कामे करणेकामी मे.ओंकार क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४५.५४ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाडी येथील राजवाडेनगर व इतर  थाप य वषयक करकोळ 

दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.के कमलेश ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४५.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२६) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३६ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाडी येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.के कमलेश ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४६.०१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२७) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
जल े  .ड-१५ मधील भाग .४४ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.शुभम उ योग ( न.र. .६,९९,५५५/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार पाचशे 
पंचाव न) पे ा ३७.०८ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२८) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
काळेवाडी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.सागर क शन ( न.र. .७,००,०५७/- (अ र  र. .सात लाख स ताव न) पे ा 
३७.८० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२९) मनपा या ड े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
जल े  .ड-१५ मधील प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी डस वॉटर 
स लायस ( न.र. .६,९९,७५५/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे 
पंचाव न) पे ा १.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३०) मोटार वाहन अपघात दावा मांक ३६२/११ म ये, मा.मोटार अपघात याया धकरण 
पुणे, यांचे आदेशानुसार अदा केलेल  दा या या कॉ टची र. .६,८९०/- (अ र  र. . 
सहा हजार आठशे न वद) चे खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .६ मोशी, बो-हाडेवाडी टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणे 

या कामासाठ   मे. वशाल सि हल कॉ ॅ टर ( न वदा र कम .- ७०,०२,६५५/- 
अ र  र. . स तर लाख दोनहजार सहाशे पंचाव न) पे ा २१.८४ % कमी) दराने 
या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५७,४६,९३८/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

   
          नगरस चव 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१८३९/२०१४ 

दनांक - ९/१०/२०१४ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचंी वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 


