
 1
 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/२४९४/२०१५ 
दनांक-  २/१/२०१५ 

 

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-  ६/१/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ६/१/२०१५ 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- १४९ 

दनांक- ६/१/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ६/१/२०१५ 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. 

 

अ) दनांक ९/१२/२०१४, १६/१२/२०१४ व २३/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१४५)  सभावृ तांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १६/१२/२०१४ व २३/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१४६) सभावृ तांत कायम करणे. 
 

क) दनांक २३/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४७)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

ड) दनांक ३०/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४८)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 
वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 

. .३७ महा माफुलेनगर मधील महा मा फुले झोपडप ी शेजार ल ना यावर सी.डी. 
वक बांधणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस ( न.र. .५२,४०,८८८/- (अ र  र. .बाव न 
लाख चाळीस 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 झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२) मनपा या पाणीपुरवठा व जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 

अ. .२९ अ वये, कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत काळेवाडी स.नं.९९ संप व पंप 
हाऊस ते थेरगांव मशानभुमी ८०० मी.मी. यासाची मु य समांतर न लका टाकणे 
कामी मे. वजय ि ह.साळूंखे ( न.र. .५०,४२,००७/- (अ र  र. .प नास लाख बेचाळीस 
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 झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-३) मनपा या उदयान वभागाकडील को.नो. .३/२०१४-१५ अ वये, उदयान वभागासाठ  
फायबर कंुडया (गोल) खरेद  करणेकामी मे. परॅ मड िज नअर 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 आल  असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-४) म.न.पा. या उ यान वभागाकडील को.नो. .०४/२०१४-२०१५ अ वये, उ यान 

वभागासाठ  फायबर कंुडया (आयताकृती) खरेद  करणेकामी मे. परॅ मड इंिज नअ रंग 
(को.नो.र. .१,९८,४५०/- (एक लाख अठया नव हजार चारशे प नास फ त) 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 ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१२/२०१४-१५ 

मधील अ. .२ अ वये, भोसर  एम.आय.डी.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 ट) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-६)  मनपा या थाप य वभागाकडील 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 

भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.म ते & म ते असो सए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
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शहा नव हजार चारशे बहा तर) पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 

अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ं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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-९) 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 त) 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 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 करण.े 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 

भाग .५६ भगत संग चौक ते का शद पाककडे जाणारा १२.०० मी. ं द चा डी.पी. 
र ता वक सत करणेकामी मे.एन.एन. शंगाडे ( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ावीस 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, 

भाग .५६ येथे मनपा शाळा ते काटेपुरम चौका पयतचा १८.०० मी. ं द चा डी.पी. 
र ता वक सत करणेकामी मे.एन.एन. शंगाडे ( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
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अ ावीस 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 

भाग .५६ हॉटेल सृ ट  ते क पत  पयतचा १८.०० मी. ं द चा डी.पी. र ता 
वक सत करणेकामी मे.एन.एन. शंगाडे ( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ावीस 
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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, फ े ीय कायालयातील अ णासाहेब मगर टेडीयम जलतरण तलाव ये थल  
काश यव थेचे नुतनीकरण करणे व व युत 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 ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा माफत करणेत येणा-या वृ रोपणाअंतगत चांग या जाती या रोपांची गरज व 
आव यकता पाहू न वृ ारोपणाची रोपे व फळांची रोपे सम  पहाणी क न महारा  
शासना या व वध ठकाण या (उदा.महारा  शासनाचे सामािजक वनीकरण 
पुणे, श र,इंदापुर, तदअनुषं गक नसर   इ.) नसर  मधून व वध कारची वृ ारोपणाची 
रोप,े फळरोपे उपल धतेनुसार थेट प दतीने खरेद   करणेस व याकामी येणारा अंदाजे 
खच र. .३,०१,०००/- (अ र  र कम पये तीन लाख एक हजार फ त) चे खचास 
मा यता मळून सदरची र कम आगाऊ हणून ी.बी.के. भोसले सहा.उदयान 
अ ध क(वृ ) यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील 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 तावीस) 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 
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अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकडील 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 चाळीस हजार चारशे सहा फ त) 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/०४/२०१४-१५ 
मधील अ. .११ अ वये, . .१ तळवडे यो तबानगर 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 ेचाळीस फ त) 
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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील 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 झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसलु करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५ 
मधील अ. .१० अ वये, . .३३ गवळीनगर 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 
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लाख एक हजार एकशे आ ेचाळीस) 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 झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५ 

मधील अ. .१३ अ वये, . .३६ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे 
करणेकामी M/S SHREE CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ावीस 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 झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५ 

मधील अ. .१४ अ वये, . .३३ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे 
करणेकामी M/S SHREE CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . 
अ ावीस 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 झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३३/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 

दापोडी ते नगडी या बीआरट एस कोर ड रचे डांबर करण करणे अंतगत बीआरट एस 
साठ  फुटपाथची ं द  कमी क न सि 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 तर फ त) 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 ६/१/२०१५ च ेसभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 

. .५९ मधुबन सोसायट  येथील मुळा नद  कनार  उव रत पुर नयं ण संर ण 
समा भंत बांधणेकामी मे.ओमेगा एंटर ायजेस ( न.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . 
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या नव लाख सदोतीस हजार अडुस ट) 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 झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२४) मनपा या जल न: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 दु ती 
करणकेामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न वदा र. .४६,६८,५२२/- (अ र  र. . शेहचाळीस 
लाख अडूस ठ हजार पाचशे बावीस फ त) 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 अ धन राहून या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५  

मधील अ. . ४ अ वये, भाग .३६ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी M/S.SHREEGANESH CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,०७५/- 
(अ र  र. . अ ावीस लाख एक हजार पंचाह तर फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५  

मधील अ. . ८ अ वये, भाग .३३ गवळीनगर मधील गवळीनगर, आदशनगर, 
ीरामनगर पर सरातील र ते डांबर करण कराणेकामी M/S.SHREEGANESH 

CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,०७५/- (अ र  र. . अ ावीस लाख एक हजार 
पंचाह तर फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-२७) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५  मधील अ. . ४७ 
अ वये, वॉड .६ मोशी येथील संजयगांधीनगर झोपडप  ट म ये २० स सचे 
व छतागृ ह बांधणे कामी मे. एल.एम.तुलसानी ( न.र. .३६,५१,८४०/- (अ र  र. . 

छ तीस लाख एकाव न हजार आठशे चाळीस फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२८) मनपा या जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५  मधील अ. . २५ 
अ वये, जल न: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 दु ती 
करणेकामी मे. बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .४६,६८,३६०/- (अ र  र. . शेहचाळीस 
लाख अडूस ठ हजार तीनशे साठ फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 
मधील अ. . ३ अ वये, भाग . ४ कृ णानगर येथील गजानन हे े उ यान 
येथील भुखंड .३ अ म ये े क गॅलर  बांधणेकामी M/S.NIRMAN  

CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,१२०/-) (अ र  र. . अ ावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 

भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अन धकृत 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 एकोणचाळीस) 
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 ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-३१) प.ं च.ंमनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ अ. .२८ अ वये, 
भाग . १९ येथे डांबर  र ते आकि मक र ते दु तीची कामे तातडीने करणेकामी  

मे. एल.एम. तुलसानी  ( न.र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे साठ फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

  ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३२) प.ं च.ंमनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ अ. .३० अ वये, 
भाग . ८ येथे डांबर  र ते आकि मक र ते दु तीची कामे तातडीने करणेकामी 

मे. एल.एम. तुलसानी  ( न.र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे साठ फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील 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 यानास 
समा भंत बांधणेकामी M/S SHITAL CONSTRUCTION ( न.र. .३६,४१,४५७/- 
(अ र  र. .छतीस लाख एकेचाळीस हजार चारशे स ताव न फ त) 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 झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न याचंेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३४) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न: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 यानगर व प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर न लका टाकणे. तसेच इतर 
जल न:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे. वजय  ि ह साळूंख े
( न वदा र कम .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अठठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 
फ त) 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 
झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
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अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
दघी गायरान स.नं.७७ येथे तारफेि संग कंपाऊंड करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ावीस 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 

मधील अ. .६२ अ वये, . .२७ मोरवाडी येथे वाहतुक वषयक कामे व र याचे 
कडेने रे ल ंग 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .अ मु यालय/HO/७/४०/२०१३-१४ मधील 

भाग मांक १६ आकुड  म ये पेि हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी 
पेि हंग लॉक बस वणेकामी मे. ट  कं शन ( न.र. .१३,९८,७४३/- (अ र  र. .तेरा 
लाख अ या णव हजार सातशे ेचाळीस फ त) पे ा ३३.९९०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,६९,४७६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणस तर 
हजार चारशे शहा तर फ त) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 

राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 ( दनांक ६/१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ 

मधील अ. .४० अ वये, . .९ संभाजीनगर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणे 
कामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. ( न.र. . 
२२,४०,८९४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे चौ-या नव) पे ा -
१९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम 
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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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/८/२०१४-१५ मधील 
अ. .१० अ वये, पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मु य शासक य इमारती म ये 
थाप य वषयक व सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S SHRI 

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

 

वषय मांक-४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
फ पभागा अंतगत जाधववाडी येथे पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे. वशाल सि हल कॉ ॅ टर ( न वदा र कम .३२,२१,४३८/- (अ र  र. . ब तीस 
लाख एकवीस हजार चारशे अडोतीस) पे ा ४६.१० % कमी) दराने या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१८,२३,१७२/- 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 करण.े 

 

वषय मांक-४१) डॉ.उमा अ वनाश पारधी, ने रोग त  यांना मानसेवी ने रोग त  पदावर व 
डॉ.अजय ध डीभाऊ माटे, जनरल सजन यांना मानसेवी जनरल सजन पदावर 
वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  तमहा 
र. .१,०००/- एक त मानधनावर नेमणुक देणेस व डॉ.जीवन मधुकर चौधर  यांना 
मानसेवी ीरोगत  पदावर िजजामाता णालयात आदेशा या दनांकापासनु ६ 
मह ने कालावधीसाठ  तमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर नेमणुक देणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये,  

अ भागा अंतगत भाग .२७ म ये पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईप लाईन टाकणे  
(सन-२०१४-१५) कामी मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- 
५०,३६,६०२/- (अ र  र. .- प नास लाख छ तीस हजार सहाशे दोन) पे ा ३९.९० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३१,७८,३४७/- 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 
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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. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
फ भागाअंतगत येणा-या जी.एस.आर. व ई.एस.आर.ला संमा भंत बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम 
.- ३६,४७,७८२/- (अ र  र. .- छ तीस लाख स तेचाळीस हजार सातशे याऐंशी) 

पे ा ३८.५० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२३,५५,५५५/- 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. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
फ भागाअंतगत जल े  अ/८, यमुनानगर येथ े ४५० मी.मी. यासाची नवीन 
डी.आय. पाईपलाईन पाईन र या या कडेला टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा 
क शन ( न वदा र कम .- ८४,०३,३६३/- (अ र  र. .- चौ  याऐंशी लाख तीन 
हजार तीनशे ेस ट) पे ा २८.३० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. . ६३,२६,४७१/- 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 करन घेणेस  

मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये,  

फ भागातील, संभाजीनगर (जी लॉक), महा मा फुलेनगर इ. भागात 
आव यतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, हॉ हबस वणे, व इतर अनुषं गक 
कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- ३५,०१,४२५/- 
(अ र  र. .- प तीस लाख एक हजार चारशे पंचवीस) पे ा ३८.९० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२२,४६,३३९/- 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 करण.े 

 

वषय मांक-४६) पंपर  चंचवड महागनरपा लके या प रसरात तसेच अ य ठकाणी खाजगी वै यक य 
यवसाय करणा-या त  डॉ टरा या सेवेचा लाभ पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 
णालयात वै यक य सेवा घेणा-या णांना हो यासाठ  मानसेवी त  डॉ टरांना 

र. .१,०००/- ऐवजी र. .५,०००/- इतके दरमहा मानधन अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
खंडोबा माळ उंच पा या या टाक साठ  थरमॅ सचौकापासुन ॅ ह ट  मेन टाकणेकामी 
मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- ३५,००,८६७/- (अ र  र. .- 
प तीस लाख आठशे सदुस ट) पे ा १७.३० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .३०,३९,९७७/- 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. 
 

वषय मांक-४८) मनपाचे व वध वभांगासाठ  Canon-TonnerNo-3500b001(328)Black-३०० 
नग चे दर ई- न.स.ु .४३/०१/२०१३-१४ नुसार (बाब .१) ती नग र. .३,८७०/- 
माणे ३०० नगांसाठ  एकूण र. .११,६१,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख एकस ट 

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

 

वषय मांक-४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
फ भागाअंतगत जल े  .अ।५ म ये मोरेव ती, पाईन रोड येथील पाणीपुरवठा 
यव थेम ये सुधारणा करणेसाठ  ४५० मी.मी. यासाची मु य जलवा हनी 
टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- ३२,२१,२७७/- (अ र  
र. .- ब तीस लाख एकवीस हजार दोनशे स याह तर) पे ा २८.३० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,२५,१३८/- 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  देणे बाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये,  
फ भागातील शाहु नगर व एच.डी.एफ.सी कॉलनी याप रसरात पाणीपुरवठा 
सुधारणेसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम 
.- ४२,०१,५७२/- (अ र  र. .बेचाळीस  लाख एक हजार पाचशे बाह तर) पे ा 

२७.३० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३२,०७,२६९/- 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. 
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वषय मांक-५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये,  

फ भागा अंतगत कुदळवाडी येथे पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- ३२,२२,०००/- (अ र  र. .- 
ब तीस लाख बावीस हजार) पे ा ३८.९० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .२०,६७,०७४/- 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. 
 

वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
फ भागा अंतगत चखल  येथील नयोजीत पा याचीटाक  भरणेक रता मु य 
न लका पुर वणे व टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- 
४९,०४,५४०/- (अ र  र. .- एकोणप नास  लाख चार हजार पाचशे चाळीस) पे ा 
३७.३० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३२,२८,९०३/- 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  देणे बाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये,  
फ भागाअंतगत जल े  .अ/३ वेणीनगर, पीनगर येथे पाणीपुरवठा यव थेत 
सुधारणा करणेकामी वतरण न लका टाकणे व वतरण यव थेत मजबुतीकरण 
करणे ४'  यासाची पाईप लाईन टाकणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन ( न वदा र कम .- ३२,२१,१९३/- (अ र  र. .- ब तीस 
लाख एकवीस हजार एकशे या नव) पे ा ३८.९० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .२०,६६,५५६/- 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  देणे बाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-५४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/२९/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, . .२९ मधील एम.आय.डी.सी. पर सरातील र ते डांबर  
करणेकामी M/S V.M.MATERE INFRASTRUCTURE(INDIA) PVT. LTD 

( न.र. . ३,६६,४६,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  सहास ट लाख शेहेचाळीस हजार) 
पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२,८८,५८,७२५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
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बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .६ अ वये, . .२९ मधील त पती चौक ते व वे वर चौक व गवळी 
माथा ते पाईन रोड व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S S K 

YEWALE & CO. ( न.र. .१,१६,८०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख ऐंशी 
हजार) पे ा -२३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
९३,८१,९६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .४ अ वये, . .७ च-होल  येथील काळजेवाडी ते वडमुखवाडी म धल 
ना याचे बांधकाम करणेकामी M/S PANDURANG ENTERPRISES ( न.र. . 
७४,७०,७०८/- (अ र  र. .चौ याह तर लाख स तर हजार सातशे आठ) पे ा        
–४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३९,२२,९०६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .७ अ वये, . .७ च-होल  येथे खडीकरण व बीबीएम करणेकामी M/S 

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

 

वषय मांक-५८) वै य कय वभागातील सुधार त रा य यरोग नयं ण क  काय मातंगत कायरत 
असले या करारत वावर ल अ धका-यांचे व कमचार  यांची वेतनाची र कम 
शासनाकडुन अनुदान ा त होईपयत र. . १०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख) 
काप रेशन इ ट ेटेड हे थ अँ ड फॅ मल  वेलफेअर सोसायट  (ट .बी.) पी.सी.एम.सी 
यांना मा.आयु त साहेब यां या मा यतेने आगाऊ अदा कर यात आलेले अस याने 
सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-५९) पंपर  चंचवड म.न.पा. या य.च. म.ृ णालयाक रता सन २०१४-१५ रोजी या 
अथसंक पीय तरतुद म ये ‘इतर खच’ या लेखा शषावर म.न.पा.चे य.च. म.ृ . येथे 
सन २०१४-१५ या अथसंक पाम ये इतर खच या गौण लेखा शषावर र. . 
१३,००,०००/- तरतुद करणेत आलेल  आहे. सदरचे रकमेपैक  स या द.१९/१२/२०१४ 
रोजी या लेखा शषावर र. .७५,०००/- इतक  तरतुद श लक असून ती उव रत 
कालावधीक रता खच करणेस अपुर  पडणार आहे. सुधा रत अथसंक पाम ये सदरचे 
लेखा शषावर र. .१०,००,०००/- इतक  वाढ व तरतुद ता वत असून सुधा रत 
अथसंक पास मा यता मळेपयत दर यानचे कालावधीम ये सदर लेखा शषावर 
श लक असणार  र. .७५,७३३/- ह  अपुर  पडणार आहे. तर  पुढ ल कालावधीक रता 
र. .७,००,०००/- ह  आव यक असणार  र कम ‘उपकरणे खरेद ’ या लेखा शषावर 
श लक असणार  तरतुद र. .१,३८,६४,८८२/- मधून ‘इतर खच’ या लेखा शषावर वग 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६०) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या कान, 
नाक व घसा (ENT) वभागाने मागणी केलेले सिजकल सा ह य (एकूण ९४ बाबी) 
खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१७/२०१४-१५ अ वये ा त झाले या  
दरप कांम ये  मे.अ त सिजकल, पुणे यांचे  दरप क एकूण र. .९६,६१५/-  लघु तम 
ा त  झाले असुन ते ि वकृत करणेत आले आहे. कान, नाक व घसा (ENT) 

वभागाने मागणी केलेले सिजकल सा ह य खरेद कामी होणारा खच र. .९६,६१५/-  
(अ र  र. .शहा नव हजार सहाशे पंधरा फ त) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल 
गॅस लांटचे स ल हॅ युम दु तीकर ता आव यक पेअर पा स  खरेद  करणॆकामी 
कोटेशन नोट स .१८/२०१४-१५ अ वये दरप के / कोटेश स माग वणेत आल  होती. 
यानुसार ा त दरप कांम ये मे.गाय ी एंटर ायजेस, पंपर  यांचे दरप क एकूण 
र. .७६,७२०/- हे लघु तम ा त झाले असुन ि वकृत करणेत आले आहे. यशवंतराव 
च हाण मृती णालया या स ल गॅस लांटचे स ल हॅ युम दु तीकर ता 
आव यक पेअर पा स मे.गाय ी एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून खरेद  करणेकामी 
होणारा खच र. .७६,७२०/- (अ र  र. . शहा तर हजार सातशे वीस फ त) ला 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-६२) पंपर  चंचवड महानगरपा लका दरुसंचार वभागामाफत कायालयीन कामकाजात 
ग तमानता येणेसाठ  मा.पदा धकार , नगरसद य, अ धकार  , कमचार  व कायालये यांस 
मे.आयडीया कंपनीची  मोबाईल सीम सु वधा पुर वलेल  आहे. कायालयीन कामकाजासाठ  

तावात नमूद अ धकार /कमचार  यांस मोबाईल सु वधा पुर वणे आव यक आहे.  

अ. . अ ध/कमचार  नांव पदनाम ठकाण मयादा र. . 
१ डॉ.जाधव नवनाथ सावता वै क य अ धकार  सांगवी णालय ३००/- 
२ डॉ.जाधव तुषार मा ती वै क य अ धकार  सांगवी णालय ३००/- 
३ डॉ.जय ी काटकर-बोराडे शासन अ धकार  वाय.सी.एम.एच. ३००/- 
४ ी.मराठे मानस राज  सहा.नगररचनाकार नगररचना ३००/- 
५ ी. बंडगर संजय भवा क.अ भ.( था) ‘अ’ े ीय जल: नसारण ३००/- 
६ ी.संजय शंकर जाधव क.अ भ.( था) ‘फ’ े ीय पाणीपुरवठा ३००/- 
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सबब, तावात नमूद अ धकार /कमचार  यांस मोबाईल वापराची तमाह 
अ धकतम वापर मयादा या या पदासमोर नमुद के या माणे नि चत क न 
मोबाईल सीम सु वधा पुर वणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-६३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४/२०१५ मधील अ. .८ 
अ वये, ड भाग अंतगत . .५४ मधील र यावर जु या खळ या बदलून 
उजाबचत करणा-या एलईडी खळ या बस वणेकामी मे.हसन इले कल अँ ड 
इंिज नअ रंग ( न.र. .१४,०१,३०५/- [अ र  र. .चौदा लाख एक हजार तनशे पाच] 
पे ा २.६१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. . ८ 
अ वये, चंचवड मैलाशु द करण क ाअतगत वाड .२५, २७ मधील भागात 
जल नःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. यंकटे वरा क शन 
( न वदा र कम .२८,०१,११९/- (अ र  र. . अठठावीस लाख एक हजार एकशे 
एकोणीस) पे ा २.५१  %जा त) (ि वकृती यो य दरापे ा २.३४ %जा त) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२८,७१,४२७/- 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 करण.े 

 

वषय मांक-६५) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .७ 
अ वये, कासारवाडी मैलाशु द करण क ा अंतगत ड भागातील मु य गु व न लका 
व पंपींग टेशन याम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. ी गणेश 
क शन ( न वदा र कम .४२,०१,६८३/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख एक हजार 
सहाशे याऐंशी) पे ा २५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
३२,८६,७६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 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. 
 

वषय मांक-६६) मनपाचे डा वभागाचे अख या रत असले या यायाम शाळेक रता २ एम.एम. 
जाडीचे पी. ह .सी मॅट (कारपेट) खरेद कामी अ प ई. न.स.ु ं  १७/२०१४-१५ अ वये 
ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त न वदेम धल मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी 
पंपर  यांचे २ एम.एम.जाडीचे पी. ह .सी मॅट (कारपेट) खरेद कामी ा त लघु त 
दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .३,१६,६६८/- (अ र  र. . 
तीन लाख सोळा हजार सहाशे अडुस ट) चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-६७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५५ अ वये, 
. .२२ म ये उ यानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स 

( न.र. .१४,००,४३७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ४४.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,२३,४५७/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .७१ अ वये, 
. .२३ म ये उ यानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स 

( न.र. .१४,००,४३७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ४४.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,२३,४५७/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६९) यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये सी.पी.एस. रे सडे ट, हाऊसमन, रिज ार व 
पॅरामेडीकल या पदांकर ता खाल  प  अ व प  ब म ये नमुद के या माणे 
सुधारत एक ीत मानधन देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 प -अ 

 

अ. 

. 
पदनाम 

अनुभव   

० ते ३ वषापे ा 
कमी 

३ ते ५ वष ५ ते १०  वष १० पे ा जा त 
जा तीत  

जा त 

१ डाय ल सस टेि न शयन १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- -- 

२ ई.सी.जी.टेि न शयन १०,०००/- १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- 

३ सायकॅ क कौि सलर १३,०००/- १५,५००/- १७,०००/- -- -- 

४ ऑडीओलॉिज ट १३,०००/- १५,५००/- १७,०००/- -- -- 

५ फजीओथेरेपी ट १४,०००/- १६,०००/- १८,०००/- २०,०००/- -- 

६ ने रोग च क सा सहा यक १०,०००/- १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- 

७ ए स-रे टेि न शयन १०,०००/- १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- 

८ लब टेि न शयन १२,०००/- १५,०००/- १७,०००/- १९,०००/- -- 
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प  –ब 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वषय मांक-७०) स यि थतीत सोसायट  वा अपाटमटम ये राहणा-या ाहकांना पाणी बला या 
आकारणीसाठ  एकूण सद नकांची सं या वचारात घेऊन बल आकारणी केल  जाते, 

परंतू चाळीतील नळजोडधारक एकाच नळजोडातून ४ ते ५ कुटंुब पा याचा वापर 
करतात. एकाच नळाव न ४ ते ५ (प रि थतीनुसार) कुटंुब पा याचा वापर के यामुळे 
संबं धत चाळीतील नळजोडधारकास (flat count/tenant) नवासी सं या एक नुसार 
बील येत अस याने सदर कने शनचा म ह याचा वापर जा त दसून येतो. यामुळे 
सदर ाहकास पुढ ल ट यानुसार (slab) बलाची आकारणी होऊन बलाची र कम 
अवाजवी होते. यानुषंगाने सोसायट  कंवा अपाटमटम ये राहणा-या ाहकांसाठ  
सद नकांची सं या वचारात घेऊन मनपा या च लत धोरणानुसार आकार यात 
येणा-या बला माणेच चाळीतील य  नवासी कुटंुबाची सं या वचारात घेऊन 
बल आकारणी के यास कुटंुबा या संखेनुसार बल आकारणी होऊन वाजवी बल 
आकारणी होईल व चाळधारकांकडीलची थकलेल  पाणी प ीची र कम वसूल होऊन 
पाणीप ी भर यातह  नय मतपणे वाढ हो यास मदत होईल. अशा चाळीतील नवासी 
सं या (flat count/ tenant) प रि थतीनुसार य  पाहणी क न एका नळजोडावर 
कती कुटंुब पा याचा वापर करतात याचा पुरेसा पुरावा जसे आधारकाड, लाईट बील, 

मतदान ओळखप , इ. पुरावे घेऊन सोसायट  अथवा इमारतीतील (flat count) नवासी 
सं या माणे  करणे आव यक आहे. तसेच अशी कायवाह  करताना अधा इंची 
नळजोडासाठ  कमाल ५ खो या कंवा सद नका (एक इंचीसाठ  १० सद नका, इतर 
यासा या नळजोडासाठ  संबं धत कायकार  अ भयंता यांनी नि चत केलेल  
सद नकांची सं या) टाकणे यो य राह ल. यापुढ ल खो यांसाठ  संबं धत 
चाळधारकांनी दुसरा नळजोड घेणे आव यक आहे. तर  उपरो त नमूद के या माणे 
पुरावे घेऊन व य  जागेवर शहा नशा झा यानंतर चाळीतील खो यांची / 
सद नकांची सं या बदल क न यानुसार पाणी बल दु ती करणे आव यक आहे. 
तर  म.न.पा. प रसरातील सव चाळीम ये राहत असले या ाहकांना पाणी बल 
आकारणीसाठ  नवासी सोसायट  अथवा इमारतीमधील (flat count/ tenant) नवासी 
सं ये माणे बल आकारणेस व यानुसार बल दु त करणेस तसेच यानंतर 
बलांमधील कमी होणा या र कमेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७१) नःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .१३ अ वये मनपा ह ीतील सन २०१४-१५ 
या वषाम ये अंध, नःसमथ, कणबधीर व याथ  व य तींना पी.एम.पी.एम.एल. 
मोफत बस पासेस पोट  होणार  र कम .१.५० कोट  हो याची श यता आहे. 
यापैक  र कम .१.०० कोट ची अ ीम व पात मळणेकामी पुणे महानगर 

अ  पदनाम 
शै णक अहतानुसार एक ीत मानधन एक ीत 

मानधन 
शेरा 

एम.बी.बी.एस. ड लोमा पद यु तर पदवी 

१ सी.पी.एस. रे सडे ट - - - २५,०००/-   

२ रिज ार - ५०,०००/- ५५,०००/- -   

३ हाऊसमन ४५,०००/- ५०,०००/- ५५,०००/- -   
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प रवहन महामंडळानी दनांक ५/११/२०१४ रोजी या प ा वये वनंती केल  आहे. 
यापैक  र कम पये ६९,००,०००/- अ ीम व पात दनांक १८/१०/२०१४ रोजी अदा 
कर यात आले आहे. तसेच पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांचे कडील दनांक 
१४/१२/२०१४ रोजी या प ा वये र कम पये ८१,००,०००/- अ ीम व पात मळणे 
कामी वनंती केल  आहे. मागील वषात वभागाकडे माहे माच २०१४ अखेर एकूण 
८५६ पा  लाभाथ  आहेत. सन २०१४-१५ म ये न याने मोफत बसपास साठ  
लाभाथ चे ५०० अज ा त झाले असून यपकै  ३५० अज पा  झाले आहे. यानुसार 
सन २०१४-१५ म ये वाढ/घट वचारात घेऊन एकूण १२०६ लाभाथ ना 
पी.एम.पी.एम.एल. मोफत बसपास साठ  १२०६ X १२०० X १० = १,४४,७२,०००/-
(लाभाथ  X  दर X  म हने = एकूण र कम) खच अपे त आहे. यापैक  यापूव  
र. . ६९,००,०००/- आगाऊ र कम अदा केल  आहे. उव रत र कमेपैक  र कम पये 
५०,००,०००/- आगाऊ र कम अदा करणे श य होईल. सन २०१४-१५ या व तीय 
वषासाठ  “ नःसमथ (अपंग) य तीना मोफत बसपास” या उप शषावर 
र. .२,१६,००,०००/- तरतूद असून यापैक  र. .६९,००,०००/- इतका खच झाला आहे. 
श लक र. .१,४७,००,०००/- मधून सदरचा खच करणेत येईल. पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ यांचे कडील दनांक १४/१२/२०१४ रोजी या प ा वये र कम पये 
८१,००,०००/- मागणी अ ीम र कमेपैक  र कम पये ५०,००,०००/- आगाऊ र कम 
पी.एम.पी.एम.एल. यांना अदा कर यास व सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-७२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके मधील सव दवाखा यासाठ  पॅनेलवर ल भुलत  
डॉ टरांना सहा, सहा म हने क रता नेमणुक/मुदतवाढ देणेचे अ धकार, मा.आरो य 
वै य कय अ धकार  व मा.वै य कय अ ध क, वाय.सी.एम यांना वाय.सी.एम. पुरते 
मया दत अ धकार दान आदेश नगत केलेले आहे. ते १४ वष जुने आहे. 
वाय.सी.एम. क रता आव यक असणारे भुलत  यांना मा. थायी स मती ठराव 
.३१२० द.२२/३/२०१३ अ वये व मा.आयु त यांचेकडील  द.८/४/२०१४ या मा य 
तावानुसार दरसुचीस मा यता देणेत आलेल  आहे. यानुसारच तावात नमुद 

केले माणे पॅनल वर ल भुलत  डॉ टरांना ता पुर या व पात सहा म हने मुदती 
क रता नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-७३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/१०/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, ड भाग अंतगत . .५७ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन 
उजाबचत करणा या एलईडी खळ या बस वणेकामी मे.हसन इले कल ए ड 
इंिज नअर ंग ( न.र. .१४,०१,३०५/- [अ र  र. .चौदा लाख एक हजार तीनशे पाच] 
पे ा २.५१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती 
महो सव दना न म त द. ३/१/२०१५ रोजी महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध 
बोधना मक काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अंतगत मानधन, 

रांगोळी, ले स बॅनर, चहापान, ना टा, भोजन, नवास इ. यव था साठ  अंदाजे खच 
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र. .५३,००० /- (अ र  र. . ेप न हजार) अपे ीत आहे. या न वदा न माग वता 
थेट प दतीने  होणा-या  खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७५) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७६) महारा  शासन सहस चव नगर वकास वभाग . बैठक २०११/ २२२/न ती-२० 
नगर स चव वभाग मं ालय, मुंबई ४००० ३२ दनांक  चे प ानुसार गरोदर मातांना व 
नवजात अभकांना सावज नक णालयांम ये संपूण सेवा पुर वणे बाबत मा. क य 
आरो य मं ी भारत सरकार यांनी मा.मु यमं ी यांना कळ वले आहे.  या माणे सव 
रा याचे आरो य मं यां या बैठ कम ये सु ा सव माता व अभकांना मोफत आरो य 
सेवा पुर वणेबाबत नणय झाला आहे.  सावज नक आरो य व कुटंुब क याण मं ालय 
भारत सरकार यांचेकडे द.७/७/२०११ व ८/७/२०११ रोजी द ल  येथे झाले या सव 
रा यातील स चव (आरो य) अ भयान संचालक, राि य ामीण आरो य अ भयान 
यां या बैठ कम ये क  शासनाने दले या सुचनेनुसार रा यातील जननी शशु सुर ा 
काय मांतगत रा यातील महानगरपा लका/नगरपा लका यांचेमाफत चाल व या  
जाणा-या आरो य सं था यांनी गरोदर मातांना व 0 ते ४२ दवसां या नवजात 
अभकांना मोफत आरो य सेवा देणे आव यक आहे. न वदा .  १३/२०११/१२ अ वये 
ा त झाले या लघु तम न वदाधारक म.ेमाहे वर  से स काप रेशन यां याकडून 

दवाखाने/ णालाये यां याकडून दवाखाने/ णालयां या मागणीनुसार आव यकते माणे 
तातडीचे लॅब के मक स खरेद  करणे श य आहे.  सदरचा खरेद  खच नागरव ती 
वभागाकडील म हला व बालक याण योजना तसेच मागासवग य क याणकार  योजना 
या लेखा शषावर ल र. . २ कोट  मधुन र. . १५ लाख खच  टाकणे श य आहे.  तसेच 
यापूव  ठराव .४४७७ द.२९/१०/२०१३ अ वये १ वषाकर ता खरेद  करणेत आले आहे. 
सबब, सुतीपुव व सुतीप चात आव यक योगशाळा तपासणी करणेकामी लागणारे 
लॅब के मक स खरेद कामी येणा-या र. .१५ लाखाचे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-७७) मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .५/२०१४-१५ अ वये, राजीव 
गांधीपुल सांगवी ते मुकाई चौक कवळे बी. आर. ट . र याचे सुशो भकरण क न  

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

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

वषय मांक-७८) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत BSUP/JnNURM  अंतगत राब वणेत येत 
असले या  वेताळनगर, म लंदनगर झोपडप ी पुनवसन क पास महारा  द ुषण 
नयं ण मंडळाची अनुमती (Consent to establish) मळालेल  आहे. संद भय 

प ा वये म लंदनगर, वेताळनगर, व लनगर, अंजठानगर पुनवसन क पातील 
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इमारतींना MPCB चा Consent to operate  मळालेले आहे. यांची मुदत ३१ जानेवार  

२०१५  पयत आहे. 

यांचे तपशील खाल ल माणे— 

 Consent to operate  Project चे नाव दनांक मुदत एकुण इमारती 
म लदंनगर झोपडप ी पुनवसन क प ०३/१२/२०१४ ३१/१/२०१५ ४ 
वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन क प ०३/१२/२०१४ ३१/१/२०१५ ६ 
व लनगर झोपडप ी पुनवसन क प १८/१/२०१४ ३१/१/२०१५ १३ 
अंजठानगर झोपडप ी पुनवसन क प १८/१/२०१४ ३१/१/२०१५ ७ 

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

लागणार आहे. MPCB या Fee Structure नुसार खाल ल माणे फ  अदा करावी 
लागणार आहे. 

  Consent to operate 

Project चे नाव 

एकुण इमारती 

पुण 
क पावर झालेला साधारण खच 

या माणात  

लागणार  फ  

म ल ंदनगर झोपडप ी पुनवसन क प ४ २६,०००,००००/- ७५,०००+१०० 
वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन क प ६ ३९,०००,००००/- ७५,०००+१०० 
व लनगर झोपडप ी पुनवसन क प १३ ८४,५०,००,०००/- १२५०००+१०० 
अंजठानगर झोपडप ी पुनवसन क प ७ ४५,५०,००,०००/- ७५०००+१०० 
  एकुण   ३,५०,०००+४०० 

वर ल इमारतींकर ता MPCB कडुन  Consent to operate  या मुदतवाढ कर ता 
र. .३,५०,४००/- (अ र  र. .तीन लाख प नास हजार चारश)े यांचेकडे जमा करणसे 
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/२४९४/२०१५ 

दनांक - २/१/२०१५ 
 

टप - ततु कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


