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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/७०/२०१५ 
दनांक-  २३/०१/२०१५ 

 

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-  २७/०१/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २७/०१/२०१५ 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- १५२ 

दनांक- २७/०१/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २७/०१/२०१५ 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. 

 

दनांक २०/०१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा व द.ु१.०० वा. झाले या सभेचा  

(कायप का .१५१) सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) उपकायकार  अ भयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  
.खपा व/ शा-३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या ह ीतील पवना नद या पुररेषा आखणी साठ  कामा या 
स लामसलत शु क (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व इतर 
कायालयीन खच र. .२१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख) 
उपकायकार  अ भयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे नावे अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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 २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) 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 
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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 २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .८ अ वये, . .७ च-होल  येथील ताजणेमळा, काळजेवाडी कोतवालवाडी 
पठारे मळा व इतर ठकाणचे अंतगत र ते खडीकरण व बीबीएम करणेकामी m/s c l 

engineers  ( न.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख एकोणस तर हजार 
साठ) पे ा –५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,३९,९८१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये 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. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई न.स.ु .२२/२०१४-
१५ मधील अ. .०१ अ वये, लघु तम न वदाकार १)मे.अमृत मु णालय, चंचवड यांचे 
एकुण बाबी १४ साठ  र. . ५,२१,९८०/- २) मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे 
एकुण बाबी २७ साठ  र. . ७,४६,८३५/-, ३) मे. वजय मु णालय, पुणे यांचे एकुण 
बाबी १९ साठ  र. . ३,८३,२८५/-, ४) मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे एकुण बाबी 
४९ साठ  र. .२३,९२,८७७/- नुसार मनपा व वध वभागाकडील छपाईकामी एकुण र. . 
४०,४४,९७७/- (अ र  र. .चाळीस लाख च वेचाळीस हजार नऊशे स याह तर) चे 
खचास मा यता व यांचे बरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .४६ अ वये, 
भाग .६० सांगवी मशानभूमी ते यदशनीनगर पवनानद  संगमावर संर क भंत 

(गॅ बयन वॉल) बांधणेकामी मे.आमेगा एंटर यजेस ( न.र. .१,८६,७४,१३६/- (अ र  
र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौ-याह तर हजार एकशे छ तीस) पे ा १९.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१,५८,८२,३५३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 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 २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१२/२०१४-१५ मधील अ. .३ 
अ वये, मु य शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट .राऊटर यं णेचे 
कामकाज करणेकामी मे.पासन टे नोलॉजीस ा. ल. ( न.र. .८,९३,१२५/- (अ र  र. . 
आठ लाख या नव हजार एकशे पंचवीस) पे ा -७.५ %  कमी) दराने यां याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मा. डा स मती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५३ नुसार, डा वभागाकडील ई 
न वदा नोट स .१/११:२०१३-१४ कासारवाडी जलतरण तलाव पाणी शुि दकरण, 
प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  
ा त झाले या लघु तम दरानुसार मे.वरदा यनी ए टर ाईजेस, चंचवड  यांना 

कासारवाडी जलतरण तलाव पाणी शुि दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल 
व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा. र. .९७,०२०/- 
माणे १२ म ह यांक रता र. .११,६४,२४०/- इतका व दुस-या वषात मे.ओंकार 

इंिज नअ रंग, पंपर यांना दरमहा र. .१,०६,७२२/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१२,८०,६६४/- इतका असा एकूण र. .२४,४४,९०४/- ( अ र  र. .चोवीस लाख 
चौ  वेचाळीस हजार नऊशे चार फ त ) चे खचास व करारनामा क न मे.वरदा यनी 
ए टर ाईजेस, चंचवड व मे.ओंकार इंिज नअ रंग, पंपर  यांना येक  एक - एक 
वषाचे कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३६/२०१४-२०१५ 
मधील अ. .१ अ वये, औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभुमी पयतचा 
२४.०० मी. ं द चा र ता वक सत करणे ( भाग .५४ वशालनगर मधुन जाणारा) 
कामी M/S H C KATARIA ( न.र. .६,९५,८१,२०९/- (अ र  र. . सहा कोट  
पं या नव लाख ए याऐंशी हजार दोनशे नऊ) २७.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .५,३२,६०,९३६/- 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 अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३४/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ अ वये, 
वशालनगर पंपळे नलख येथील स ह नं.४, ५, ६, ७, ८ मधील पावसाळी नाला 
वकसीत करणेकामी मे.देवराज डेवलपस ( न.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . या नव 
लाख सदोतीस हजार अडुस ट) ५५.१४ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .४३,९८,०३९/- 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 अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २७/०१/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१२)  मनपा या वृ ा धकरणाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन 
२०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क र. .१५,६५,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या 
व ृ  ा धकरण ठराव .११ द.१२/११/२०१४ चे अंदाजप कास तप शला माणे मा यता 
देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१३)  मनपाचे उदयान वभागाकडील न वदा नोट स .११/२०१४-१५ अ वये, भोसर  
स.नं.१३१ कचरा डेपो येथील वृ ारोपणाची दोन वष देखभाल करणेकामी म.ेअथव 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. ( न वदा र कम पये ९,७३,५८०/- (अ र  

र. . नऊ लाख याह तर पाचशे ऐंशी) या ठेकेदाराची न वदा अंदाजप कय दरापे ा 
–२९.७५ %  ने जा त दराची न वदा ि वकृत करणेत आल  असून यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस व तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४)  मनपाचे व वध वभाग व पाणी पुरवठा व जल न:सारण वभाग कडील मोजमाप 
पु तके (मेझेरमट बुक) यापुव चे ई- न वदा सुचना .०४/०१/२०१४-१५ चे मंजुर 
दरानुसार मे.अमृत मु णालय, चंचवड यांचेकडुन आव यक मागणीनुसार मोजमाप 
पु तके (मेझेरमट बुक) ५०० नग छपाई कामी येणारा एकुण खच र. .३६,२५०/- 
(अ र  र. . छ तीस हजार दोनशे प नास) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-१५)  मनपाचे डा वभागांतगत खेळाडू द तक योजना अनुषंगाने अथँलेट स व नेमबाजी 
कर ता डा वभागास डा सा ह य खरेद  करणेकामी ई- न वदा सुचना .  
५/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु तम 
न वदाकार मे.भारती एंटर ायजेस यांचे २१ बाबींचे दर र. .१०,३२,०४७/-, मे.सुमीत 
पोटस अँ ड फटनेस यांचे ३७ बाबींसाठ  दर र. .१२,९२,८५४/- व मे. वशाल 

एंटर ायजेस यांचे ४ बाबींसाठ  दर र. .१९,४१७/- च े असे एकूण र. .२३,४४,३१८/- हे 
दर ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१६)  मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ मधील 
अ. .७ अ वये, फ भागातील व वध पधासाठ  मैदान खेळप ्या बन वणे व वकास 
कामे करणेकामी M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION ( न.र. .१७,७८,७१२/- 
(अ र  र. .सतरा लाख अ ्याह तर हजार सातशे बारा) पे ा -४०.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .११,११,२५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

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

 

वषय मांक-१७)  सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे 
हेतूने जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब 
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म ये नमूद केले माणे दर नि चत ता वत करणेत आल  अस याने यास 
मा यतेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, आकुड  मलशु द करण क पा अंतगत आकुड  येथील कुक ना या मधुन 
पांढरकरनगर पासून हॉटेल सावल  पयत मु य जल न:सारण न लका टाकणे व 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर न लका टाकण.े तसेच इतर जल न:सारण वषयक 
आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे. यंकटे वरा क शन ( न.र. .८४,०३,३५७/- 
(अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे स ताव न) पे ा १५.३०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७४,७३,५२६/- 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.  

 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .५ अ वय,े भाग .५ मधील वकास आराखडयातील र ते वक सत करणेकामी 
M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD ( न.र. .५६,०१,४५९/-
(अ र  र. .छप न लाख एक हजार चारशे एकोणसाठ फ त) पे ा १९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४७,०५,८१४/- 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. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .२४ अ वये, भाग .३ चखल  म ये देहू  आळंद  र ता ते शवेचा र ता 
वकसीत करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 

( न.र. .४९,०१,७७७/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख एक हजार सातशे स याह तर 
फ त) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४१,१८,००७/- 
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. 

  

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१० अ वये, भाग .५ सवतामाल  मंद र ते वसावा हॉटेल र ता वक सत 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 

( न.र. .२८,०१,०७९/- (अ र  र. . अ ा वस लाख एक हजार एकोणऐंशी फ त) पे ा 
१९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२३,५३,२००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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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 
करण.े 

 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .५ कुदळवाडी-जाधववाडी म धल कुदळवाडी से टर नं. १३, 
१६, पवारव ती, हरगुडेव ती, नेवाळेव ती, चखल  गावठाण येथील सव अंतगत र ते 
डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. 

LTD ( न.र. .५६,०१,४९५/- (अ र  र. .छप न लाख एक हजार चारशे पं या नव 
फ त) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंूर दराने र. .४७,०५,८४४/- 
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. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१९ अ वये, भाग .२ चखल  आकुड  र ता ते सानेव ती र ता वक सत 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 

( न.र. .४२,०१,१७४/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख एक हजार एकशे चौ-याह तर फ त) 
पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३५,२९,४२७/- 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 
करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ 
अ वये, भाग .५५ मधील र यावर जु या खळ या बदलुन उजाबचत करणा-या 
एल.ई.डी. खळ या बस वणेकामी मे.हसन इले कल इंिज नअ रंग ( न.र.  
१४,०१,३०५/- [अ र  र. .चौदा लाख एक हजार तनशे पाच] दर ३.१० % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपाचे व वध वभागास आव यक मनपा दैनं दनी २०१५ छपाई सा ह य खरेद कामी 
ई- न.स.ु . २६/२०१४-१५  अ वये लघु तम न वदाकार मे. ह .एम. शं दे, जुनी सांगवी 
यांचे मनपा दैनं दनी ती नग र. .७२/- या माणे ७,००० नगासाठ  एकुण र. . 
५,०४,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सुर ा वभागामाफत ई- न.स.ु .१/२०११-२०१२ 
नुसार न वन सं था/एज सी/ठेकेदार/ न वदाकारास सुर ा र क पुर वणेचे कामाचे 
आदेश . सु व/३/का व/६३/२०१३ द.१८/१/२०१३ नुसार द.३१/१/२०१४ अखेर दलेले 
आहेत. स यि थतीत मा.आयु त यांचे कडील द.२२/०७/२०१४ चे मा य तावानुसार 
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सदर कामास द.०१/०८/२०१४ ते ३१/१०/१४ पयतचे कामकाजास व मदुतवाढ स 
मा. थायी स मती  ठराव .७८७४ द.२५/०८/२०१४ नुसार १)मे.एल.एम.सी. स.फोस 
ा. ल. यांना १२०, २)मे.यु नक डे टा फोस स यु रट  ा. ल.यांना १२६, ३)मे. ीकृपा 

सि हसेस यांना १२५ सुर ा र क असे एकुण ३७१ सुर ा र क पुरवून कामकाज 
करणेस मा यता दे यात आलेल  आहे. सदर कामकाजाची मुदत द.३१/१०/२०१४ रोजी 
संपत असुन ३७१  रखवालदार मदतनीस पुर वणे कर ता न याने रखवालदार 
मदतनीस पुर वणेची ई- न वदा सुचना स द क न कामाचे आदेश देणेची कायवाह  
करावी लागणार अस याने सदर कामकाजास बराच कालावधी लागु शकतो तर  
यापूव चेच सं था/ठेकेदार यांना माहे नो हबर २०१४ पासून पुढ ल कालावधीकर ता 
१)मे.एल.एम.सी. स.फोस ा. ल. १२०, २)मे.यु नक डे टा फोस स यु रट  ा. ल. १२६, 
३)मे. ीकृपा सि हसेस १२५, यांना सुर ा र कांचे कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. 
तर   मा. थायी स मती सभा काय म प का .१४८ द.३०/१२/२०१४ चे 
सभावृ तांतानुसार वषय माक २५ बाबत ठराव .१०१२१ नुसार सदर सं था / 
ठेकेदार यांना न वदेनुसार कामाचे आदेश देऊन य  कामकाज सु  होईपयतचे 
कालावधीस मुदतवाढ स मा. आयु त यांची मा यता असल  तर  यांना द.३१/१/२०१५ 
पयत मुदतवाढ दे यास व वेळोवेळी लागु होणा-या महागाई भ यानुसार येणा-या 
खचास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे असा ठराव 
मंजूर करणेत आला अस याने ई- न वदा येस लागणारा कालावधी व य  
कामकाज सु  होईपयतचे कालावधी वचरात घेता संबं धत सं था/ठेकेदार यांना 
न वदेनुसार कामाचे आदेश देवून य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधीस 
मुदतवाढ स व वेळोवेळी लाग ुहोणा-या महागाई भ ता व इतर भ यानुसार येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा य मक श ण वभागांतगत असले या १८ 
मा य मक व यालये व १ डा बो धनी मुलांचे वसतीगृ ह व श ण मंडळाकडील 
१३४ ाथ मक शाळा इमारत व प रसराची २४ तास सुर तता करणेकामी इ छुक 
न वदाधारकांकडून भाग नहाय ई-टडर न वदा माग व यात आल  होती. न वदा 
नोट स .०५-ते८/२०१२-१३ अ वये अ भाग व ब भाग कायालया या काय े ातील 
शाळेवर ल सुर ा यव था करणेकामी मे.एल.एम.सी. स. ा. ल. आकुड  पुणे, यांना 
अनु मे १)आदेश मांक-मा य/ श/५/का व/९८५/२०१३ दनांक.३०/११/२०१३ अ वये, 
२)आदेश मांक-मा य/ श/५/का व/९८६/२०१३ दनांक ३०/११/२०१४ पयत कामाचे आदेश 
देणेत आलेले आहेत. तसेच क भाग व ड भाग कायालया या काय े ातील 
शाळेवर ल सुर ा यव था करणे कामी मे.बी. ह .जी.इं डया ल. यांना अनु मे आदेश 
मांक-मा य/ श/५/का व/९८७/२०१३ दनांक ३०/११/२०१३ २)आदेश मांक-

मा य/ श/५/का व/९८८/२०१३ दनांक ३०/११/२०१३ अ वये दनांक ०१/१२/२०१३ ते 
३०/११/२०१४ पयत कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. व रल सं था/ठेकेदार/एज सीज 
यांची कामाची मुदत दनांक ३०/११/२०१४ रोजी संपु टात येत आहे. सदर कामाची 
मुदत द. ३०/११/२०१४ रोजी संपु टात येत असुन २९४ रखवालदार मदतनीस पुर वणे 
कर ता ई- न वदेची कायवाह  वभागामाफत चालू अस याने  सदर ठेकेदार/सं था १)मे. 
एल.एम.सी. स. ा. ल. आकुड  पुण,े यांना अ भाग व ब भाग व २)मे.बी. ह .जी. 
इं डया ल. यांना क भाग व ड भाग यांना माहे  ०१ डसबर २०१४ पासून पुढ ल २ 
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म हने कंवा ई- न वदा दारे पाञ ठरणारे ठेकेदार/सं था यांना य  कामकाज 
आदेश नगत होईपयत या  दनांकापयत स यि थतीत चालू असले या कामकाज 
आदेशा या अट  व शत  नुसार  कायालया या काय े ातील शाळेवर ल सुर ा यव था 
करणे कामीसुर ा र क कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. मा. थायी स मती सभा 
काय म प का .१४८ द.३०/१२/२०१४ चे सभावृ तांतानुसार वषय माक ४९ 
बाबत  ठराव .१०१४५ नुसार सदर सं था / ठेकेदार यांना न वदेनुसार कामाचे आदेश 
देऊन य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधीस मुदतवाढ स मा.आयु त यांची 
मा यता असल  तर  यांना द.३१/१/२०१५ पयत मुदतवाढ दे यास व वेळोवेळी लागु 
होणा-या महागाई भ यानुसार येणा-या खचास व  याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे असा ठराव मंजूर करणेत आला अस याने ई- न वदा 

येस लागणारा कालावधी व य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधी वचरात 
घेता संबं धत सं था/ठेकेदार यांना न वदेनुसार कामाचे आदेश देवून य  कामकाज 
सु  होईपयतचे कालावधीस मुदतवाढ स व वेळोवेळी लाग ुहोणा-या महागाई भ ता व 
इतर भ यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२८) नगरस चव 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-२९) द.२३/१२/२०१४ नागपूर येथील वधानप रषद / वधान सभा हवाळी अ धवेशनास 
मा.आयु तसो यांनी ी.एस.एन.कुलकण , कायकार  अ भयंता (पयावरण) यांना 
पयावरण संबंधी उपि थत केले जाणा-या मुदयांबाबत आव यक मा हतीसह उपि थत 
रहाणेकामी सुचना केलेल  होती. यानुसार ी.एस.एन.कुलकण , कायकार  अ भयंता 
(पयावरण) वखचाने उपि थत रा हले असुन याकामी वमान वासासाठ  (येणे व 
जाणेसाठ ) एकुण र. .२२,५९०/- (अ र  र. .बावीस हजार पाचश ेन वद फ त) चा 
खच वत: केलेला अस याने यांना तो अदा करणे आव यक आहे. सबब, सदर 
वधानप रषद / वधानसभा हवाळी अ धवेशनास उपि थत रहाणेकामी वमान 
वासासाठ  (येणे व जाणेसाठ ) एकुण र. .२२,५९०/- (अ र  र. . बावीस हजार पाचश े

न वद फ त) चा खच पयावरण अ भयां क  वभागाकडील ‘ वास खच’ या 
लेखा शषातुन खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या इ े ीय कायालया या व युत वभागाकडील न.नो. .३/३०-२०१४-१५ 
मधील अ. .०८ अ वये, भोसर  उप वभागा अंतगत . .३३ मधील ट लाईटची 
सन २०१४-१५ म ये देखभाल व दु ती करणे व अनुषं गक व युत वषयक कामे 
करणेकामी मे.एँ प इले क स ( न.र. .७,४६,४२६/- (अ र  र. .सात लाख 
शेहेचाळीस हजार चारशे स वीस) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३१) वै यक य वभागाकडील न वदा .१३/२०१४-१५ मधील लघु तम न वदाधारक मे. ी 
क शन यांचे ा त लघु तम दर सव करास हत र. .२६,९५,०००/- या दराने 
वाय.सी.एम. णालयातील यू पोट कंपनीचे ७ नग ह टलेटस दु त करणेकामी 
येणा या र. .२६,९५,०००/- (अ र  र. .स वीस लाख पं या णव हजार फ त) चे 
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खचास तसेच सदरचा खच वै यक य वभागाकडील उपकरणे खरेद  या लेखा शषामधून 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३२) वशेष रोटेशन जा हरात .३३२/२०१४ मधील दै.पुढार  व दै.टाई स ऑफ इं डया या 
वृ तप ाचे बल अदायगी करणे आव यक असलेने दै.पुढार  व दै.टाई स ऑफ इं डया 
यांना अदा करावया या र. .१,०६,४४०/- (अ र  र. . एक लाख सहा हजार चारश े
चाळीस) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३३) 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-३४) फ े ीय काय े ातील वॉड .२८ मधील आर ण .८५ म ये पी जी इं ट युट 
साठ  हो टेल इमारत नागर  आरो य क  व ने  णालय इमारत बांघणे या 
कामासाठ  महानगरपा लका पॅनल वर ल मे.शशी भू अँ ड असो सए स यांची 
वा तु वशारद / स लागार हणून नेमणूक करणे व यांना केले या कामासाठ  होणार  
फ  (अंदाजप क य र कमे या २ % अ धक सि हस टॅ स) यांना अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) यमुनानगर से.२१ येथील आ ह यादेवी होळकर उ यान येथे वीज पुरवठा घेणेकरता 
कोटेशन शु क र. पये ५,४१९/- (अ र  र. . पाच हजार चारशे एकोणीस फ त) 
म.रा. व. व.कं. ल. यांस करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३६) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील 
अ. .७० अ वये, . .४० खराळवाडी येथे ठक ठकाणी पावसाचा नचरा करणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व चबर बांधणेकामी मे.ए.एम.एंटर ायजेस ( न.र. .९,१०,१७८/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे ए काह तर) पे ा -४१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील 
अ. .७६ अ वये, . .४० खराळवाडी येथे ठक ठकाणी पावसाचा नचरा करणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व चबर बांधणेकामी मे.ए.एम.एंटर ायजेस ( न.र. .९,०९,९०९/- 
(अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे नऊ) पे ा -४०.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील 
अ. .८६ अ वये, . .४० खराळवाडी येथे ठक ठकाणी पावसाचा नचरा करणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व चबर बांधणेकामी मे.ए.एम.एंटर ायजेस ( न.र. .९,०९,९०९/- 
(अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे नऊ) पे ा -४०.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३९) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील 
अ. .२ अ वये, कासारवाडी उप वभागातील . .६४ मधील ट लाईटची सन २०१४-
१५ म ये दु ती व देखभालची कामे करणेकामी मे. वमलाबाई इले. काप . ( न.र. . 
९,३३,४६४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे चौस ट) पे ा -३७.४५ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४०) मनपा या क े ीय कायालया या व युत वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील 
अ. .१३ अ वये, कासारवाडी उप वभागातील . .६३ मधील ट लाईटची सन 
२०१४-१५ म ये दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे. वमलाबाई इले. काप . 
( न.र. .९,३३,४४२/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे बेचाळीस) पे ा     
-३७.४५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील 
अ. .२९ अ वये, क े य कायलयांतगत मनपा उप वभागाम ये होणा या व वध 
संत तुकाराम बीज व संत तुकारामनगर फुटबॉल पधा काय माकर ता वनी ेपण 
व युत यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस ( न.र. .९,५२,०६५/- (अ र  
र. .नऊ लाख बाव न हजार पास ट) पे ा -१.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४२) मनपा या क े ीय कायालया या व युत वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील 
अ. .३० अ वये, क े य कायलयांतगत माहे ए ल २०१५ म ये होणा या 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर / मा.फुले जयंती महो सव काय मासाठ  वनी ेपण व युत 
यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस ( न.र. .७,३३,५४०/- (अ र  र. .सात 
लाख तेहतीस हजार पाचशे चाळीस) पे ा -१.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील अ. . 
४ अ वय,े . .१४ भ.रा.अंतगत से. .२४ अ डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटार या ( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा 
३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,४९,८०४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख एकोणप नास हजार आठशे चार) 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४४) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .४८ 
अ वये, भाग .५६ मधील राजीव गांधीनगर झोपडप याम ये थाप य 
वषयक कामांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.बी.कं शन ( न.र.  
९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३७.१० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .५,८६,७५६/- पयत काम क न 
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घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .१५ 
अ वये, भाग .६१ मधील झोपडप ीतील इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. स द क  लंबीग अँ ड ेनेज स ह ल कॉ टर ( न.र. .९,३३,५९०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ त) पे ा ३९.३९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .५,६५,८४९/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
. .२४ म ये उ यानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस 

( न.र. .१४,००,२२८/- (अ र  र. . चौदा लाख दोनशे अ ावीस) पे ा ४६.३० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७,८९,५१९/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणन वद हजार पाचशे एकोणीस) 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४७) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७६ 
अ वये, भाग .४२ मधील भाटनगर पुनवसन क पाअतंगत थाप य वषयक 
कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.सुजल कं शन ( न.र.  
९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३८.१० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .५,७७,४२८/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४८) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे डसबर २०१४ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४९) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२२.१२.२०१४ ते द.२८.१२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०/२०१५ द.२१.१.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५०) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२९.१२.२०१४ ते द.४.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११/२०१५ द.२१.१.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .०३/२०१४-२०१५ मधील अ. .२३ 
अ वय,े मधुबन . .५९ येथील अंतगत र यांवर डेकोरेट ह पोल बस वणेकामी 
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मे.इले ो मॅकॅ न स ( न.र. .१४,९१,२६६/- (अ र  र. .चौदा लाख ए या नव हजार 
दोनशे सहास ट) पे ा २०.४० %  कमी) दराने यां याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५२) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.५.१.२०१५ ते द.११.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१२/२०१५ द.२१.१.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५३) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .७/२०१४-१५ 
मधील अ. .४ अ वये, बोपखेल वॉड .६४ म ये गावठाण भागात ठक ठकाणी 
पावसाळी गटस करणेकामी मे. शवकुमार क शन ( न.र. .७,००,०५८/- (अ र  
र. .सात लाख अ ाव न) पे ा –४०.५१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५४) मनपा या क े ीय कायालया या व युत वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ 
अ वय,े पवनाथडी या ा २०१५ कर ता व युत काश यव था व न ेपण व 
सीसीट ह  यव था करणकेामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस ( न.र. .९,९९,७७०/- (अ र  
र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे स तर) पे ा –३९.७२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
. .२१ म ये उ यानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ा कं शन 

( न.र. .१४,००,१६५/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे पास ट) पे ा ४१.६१ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,५८,४३४/- 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 य े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.े 

 

वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ 

मधील अ. .४७ अ वये, भाग मांक १५ द तवाडी आकुड  येथील लोकमा य 
हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन पयत डी.पी.र यांच ेडांबर करण करणेकामी M/S V.M. 

MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. ( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश ेचौदा) पे ा -३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 

न वदा मंजूर दराने र. .९,५०,७८४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
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वषय मांक-५७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१४-२०१५ मधील अ. .८ 
अ वय,े . .५२ र यावर ल दवाब ती यव थेची वा षक देखभाल व दु ती करणे 
कामी मे.जी.पी.इले क कंपनी ( न.र. .९,३३,६८५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सहाशे पं याऐंशी) पे ा ३८.०२ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१४-२०१५ मधील अ. .२४ 
अ वय,े . .२० मधील न याने तयार होणा या र यावर दवाब तीची यव था 
करणे (२०१४-१५) कामी मे.इले ो मेकॉ न स ( न.र. .१५,९८,६४०/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख अ ्या नव हजार सहाशे चाळीस) पे ा १५.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

   
  नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/७०/२०१५ 

दनांक - २३/०१/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


