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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१५४६/२०१४ 
दनांक- १९/०९/२०१४ 

 

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- २३/०९/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २३/०९/२०१४ 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- १३४ 

दनांक- २३/०९/२०१४                  वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २३/०९/२०१४ 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. 

 

अ) दनांक ९/०९/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३२)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १६/०९/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३३)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मा. थायी स मती ठराव .६७१३, द.९/५/२०१४ मधील मनपा या थाप य 
वभागाकडील “ न.नो. .१५/२०१२-१३” हा मजकूर वगळ यात येऊन या ऐवजी 
मनपा या थाप य वभागाकडील “ न.नो. .१५/२०१३-१४” हा मजकूर समा व ट 
कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 राहून यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील ३ 
अ वये, भाग .१७ मधील र टन कॉलनी ते आकुड  येथील ना यापयत पावसा या  
पा यासाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे. शवंक क शन ( न.र. .२८,००,९११/- 
(अ र  र. .अ ावीस लाख नऊशे अकरा) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,८६८/- 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/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) 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 दरान)े  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .अ मु यालय/HO/८/२०१३-१४ मधील 
अ. .६ अ वये, अ भाग कायालयामधील कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था 
करणे (प हला मजला) कामी मे.के.पी.कं शन ( न.र. .४१,०६,४४५/- (अ र  र. . 
ए केचाळीस लाख सहा हजार चारशे पंचेचाळीस) पे ा २७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .३१,०४,९०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माण ेभाववाढ 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ. .३४ अ वये, ड भाग काय े ातंगत ेनेज वषयक करकोळ देखभाल दु ती 
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वषयक कामे करणेकामी मे. ी कॉ टर ( न वदा र कम .३५,०१,४०१/- (अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२२,८७,८६८/- 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. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ. .३७ अ वये, नयोिजत फ भाग अंतगत ना यामधील जल न:सारण वषयक 
सुधारणा कामे करणेकामी ी.कॉ टर ( न वदा र कम .२८,००,९७२/- (अ र  
र. . अठठावीस लाख नऊशे बहा तर) पे ा ३६.८८% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१८,५६,३७२/- 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. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
जल े  . बी/५ अंतगत MIDC  बजल नगर पा या या टाक चे सभोवती समा भंत 
बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन ( न वदा र कम 
.- २८,०१,०७९/- (अ र  र. .- अ ावीस  लाख एक हजार एकोणऐंशी) पे ा ३०.८५% 

कमी) दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,३३,७९३/- 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. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, . .७ काळी भंत, द तनगर, चो वसावाडी, आंबा टॉप वडमुखवाडी  ते 
मोशी वखार महामंडळ, जुना पालखी माग दाभाडे व ती, हॉटेल बारासू शेजार ल 
र ता, डी वाय पाट ल रोड  ते  भोसले व ती व आव यकतेनुसार इतर र यावर 

टलाईट यव था करणे व नुतनीकरण  करणेकामी  मे.सुमी इले कल सि हसेस 
( न.र. .४६,६८,५३२/- [अ र  र. .शेहेचाळीस लाख अडुस ठ हजार पाचश े ब तीस] 
पे ा १५.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, देहू  आळंद  मु य र यालगत डी.पी. र यावर पोल बसवून LED  फ टंग 
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करणेकामी  मे. वण इले कल सि हसेस ( न.र. .३८,०९,५२३/-[अ र  र. .अडोतीस 
लाख नऊ हजार पाचशे तेवीस] पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .८/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, अ 
भाग कायालयामधील कायालयासाठ  अंतगत बैठक यव था करणे (दुसरा मजला) 

कामी मे.भगवंत क शन ( न.र. .४०,१४,०८२/- (अ र  र. .चाळीस लाख चौदा 
हजार याऐंशी) पे ा १७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने       
र. .३४,५६,५४६/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या पयावरण अ भयां क  वभागाकडील न.नो. .मु यालय/२/२०१४-१५ मधील 
अ. . ४ अ वये, मनपा े ातील मैलाशु द करण क ांना रंगसफेद  करणे व 
इतर  थाप य वषयक  कामे करणे (२०१५-१८) या कामासाठ  मे.भगवंत क शन 
एस जे जाधव ( न.र. .२८,००,७३२/- (अ र  र. .अ ावीस लाख सातशे ब तीस) पे ा 
-२४.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२२,०५,८७०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच न वदा अट -शत  माणे भाववाढ फरक कलमानुसार 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ. .३१ अ वये, 
गवळीमाथा पंपींग टेशन व से टर १० य़ा आवारात देखभाल दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत क शन ( न वदा र कम . ३०,३४,२००/- 
(अ र  र. . तीस लाख चौतीसहजार दोनश)े पे ा ३८.९९% कमी) दराने या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१९,४३,७२३/- 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 यांचेबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ. .४३ अ वये, कासारवाडी मलशु ीकरण क ांतगत, इं ायणीनगर येथील भाग . 
२९ म ये से. .७ व १० मधील जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.आ ष असो सएट ( न वदा र कम .२८,००,९४५/- (अ र  र. .अठठावीस लाख 
नऊशे पंचेचाळीस) पे ा ४८.४८% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र.  
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१५,१५,१९९/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा व जल न:सारण वभागा या न.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ. .१९ अ वये, वाड .४६ वजयनगर येथील जल नःसारण वषयक कामे करणे व 
उव रत ठकाणी जल नःसारण न लका टाकणेकामी मे. ी कॉ टर ( न वदा र कम 
.३५,०१,३९७/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे स यानव) पे ा ३५.३५ 

% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२३,७६,८३६/- 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) मनपाचे वायसीएम णालयातील सव वाड व बल ंग कॅश कऊंटर कर ता संगणक 
टेशनर  पेपर सा ह य खरेद कामी ई- न वदा स.ु .०४/०२/२०१४-१५ अ वये न वदा 

दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. 
ा त दरप काम ये मे.एम.के. एंटर ायजेस, पुणे, यांचे आव यक 10X12 part II (60 

GSM), 10X12 part II (60 GSM) व 10X12 part III (60 GSM) (एकूण ३ बाबी) 
सा ह याचे दर एकूण र. .५,८८,६००/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. सदरचा खच 
हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.४५% ने कमी आहे. मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे 
आव यक सगंणक टेशनर  पेपर खरेद कामी एकूण र. .५,८८,६००/- दर ि वकृत 
करणेत आले असून यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला असून तूतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) मनपाचे मा.पदा धकार  व अ धकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल व 
शासन वभागाकडील ँ कंग मशीन कर ता का ेज सा ह य खरेद  करणे कामी 

कोटेशन नोट स .२५/२०१४-१५ व को.नो. .२२/२०१४-१४ अ वये बंद पाक टात 
दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार तीन-तीन दरप के ा त झाल  आहेत. 
ा त दरप काम ये मे.इंदू इ फोटेक सो युशन, पुणे, यांचे आव यक मोबाईल संच 

Blackberry Curve 9720 ०५ नग (एकूण १ बाब) सा ह याचे दर एकूण 
र. .९१,५००/- व मे. ाईड ेडींग यांचे आव यक ँ कंग मशीन कर ता का ेज-१० नग 
सा ह याचे दर र. .४०,५००/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २.०९% ने कमी आहे. मे.इंदू इ फोटेक सो युशन यांचे 
आव यक मोबाईल उपकरण खरेद कामी एकूण र. .९१,५००/- व मे. ाईड ेडींग यांचे 
आव यक ँ कंग मशीन कर ता का ेज खरेद कामी एकूण र. .४०,५००/- दर ि वकृत 
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करणेत आले असून यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला असून तूतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मनपाचे मा.पदा धकार  व अ धकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच 
सा ह य खरेद कामी ई. न. .१९/२०१३-१४ अ वये न वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये 
मे.पावरटेक स ट म, पुणे, यांचे आव यक मोबाईल संच-०२ नग (एकूण १बाब) 
सा ह याचे दर र. .३७,८६०/- व मंजूर दराने वाढ व १ नग सा ह याचे दर 
र. .१८,९३०/- असे एक ीत एकूण र. .५६,७९०/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. 
सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ०.०५% ने कमी आहे. मे.पावरटेक 
स ट म यांचे आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एकूण र. .५६,७९०/- दर ि वकृत 
करणेत आले असून यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. तूतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२१) मनपाचे व वध वभागांसाठ  कॅनन उ पाद त ंटरसाठ  आव यक टोनर व सुटटे 
भाग सा ह य खरेद कामी ई. न. .०८/०१/२०१४-१५ अ वये न वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त 
दरप काम ये मे.एस.बी.इले ॉ न स, पुणे, यांचे आव यक टोनर व सुटटे भाग 
(एकूण बाबी १७) सा ह यासाठ  र. .७,४८,३९१/- व इंदू इ फोटेक याच आव यक 
सुटटे भाग (एकूण बाबी-१४) सा ह याचे दर एकूण र. .५०,५२२/- असे एक ीत एकूण 
र. .७,९८,९१३/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा ७.७९ % ने कमी आहे. मे.एस.बी.इले ॉ न स यांचे आव यक टोनर व 
सुटटे भाग खरेद कामी एकूण र. .७,४८,३९१/- व इंदू इ फोटेक याच आव यक सुटटे 
भाग खरेद कामी एकूण र. .५०,५२२/- दर असे एक ीत एकूण र. .७,९८,९१३/- (अ र  
सात लाख अ या णव हजार नऊशे तेरा फ त) ि वकृत कर यास मा.सह आयु त 
यांनी मा यता दलेल  आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२२) मनपाचे व वध वभागांसाठ  सोनी उ पाद त कंपनीचे आव यक ोजे टर सा ह य 
खरेद कामी ई. न. .०८/०२/२०१४-१५ अ वये न वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये मे.झूम 
कॉ पुटस, पुणे, यांचे आव यक ोजे टर-०५ नग (एकूण १बाब) सा ह याचे दर एकूण 
र. .३,६४,७६६/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमे पे ा ३.७५ % ने कमी आहे. मे.झूम कॉ पुटस, यांचे आव यक ोजे टर 
खरेद कामी एकूण र. .३,६४,७६६/- दर ि वकृत करणेत आले असून यांचे बरोबर 
करारनामा करणेत आलेला आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२३) 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 
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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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
ताथवडे व पुनावळे येथील ता यात येणा-या र यांचे खडीमु म क न बीबीएम 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन ( न.र. .३५,०१,३७९/- 
(अ र  र. . प तीस लाख एक हजार तीनशे एकोणऐंशी फ त) पे ा ४८.४८ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१८,९४,१०६/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५० मधील यशवंतराव च हाण शाळा इमारतींची रंगसफेद  व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.यशक असो सए स ( न.र. .२९,९१,०५०/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख ए या नव हजार प नास) पे ा ३४.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .२०,६६,५१६/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .५३ चौधर  पाक वाकड र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .७४,६९,६०५/- (अ र  र. .चौ-याह तर 
लाख एकोणस तर हजार सहाशे पाच फ त) पे ा २७.९७% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .५६,४९,३७४/- 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 अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 



 9

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, 
ताथवडे येथे ल मीनगर, गणेशनगर पंडीत पे ोल पंपाजवळील, नेवाळेव ती र याचे 
हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे 
( न.र. .३०,८०,९७१/- (अ र  र. .तीस लाख ऐंशी हजार नऊशे ए काह तर फ त) 
पे ा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२३,३०,१८५/- 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 घेणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५० मधील व वध र यांम ये हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .९७,२७,८८६/- (अ र  र. . 
स या नव लाख स तावीस हजार आठशे शहाऐंशी) पे ा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७३,५७,३४६/- 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 
यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
पुनावळे गावातील अंतगत र ते हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .३०,८०,९७१/- (अ र  र. .तीस लाख ऐंशी 
हजार नऊशे ए काह तर फ त) पे ा २७.९७% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .२३,३०,१८५/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 

ताथवडे येथील नंबाळकर कायालयामागील र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .३०,८०,९७१/- (अ र  र. .तीस 
लाख ऐंशी हजार नऊशे ए काह तर) पे ा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .२३,३०,१८५/- 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 



 10 

अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 
भाग .५३ चौधर  पाक वाकड र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .७४,६९,५८८/- (अ र  र. .चौ-याह तर 
लाख एकोणस तर हजार पाचशे अ ्याऐंशी फ त) पे ा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५६,४९,३६१/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .४९ थेरगांव येथील बापुजीबुवा प रसरातील र यांचे हॉट म स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .२७,८०,१०६/- 
(अ र  र. .स तावीस लाख ऐंशी हजार एकशे सहा फ त) पे ा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२१,०२,६३६/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .४९ मधील पवारनगर भागातील र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .२७,७७,४९१/- (अ र  र. . 
स तावीस लाख स याह तर हजार चारशे ए या नव) पे ा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२१,००,६५८/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .४२ भाटनगर भागात भाटनगर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 

मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .४१,३७,७०६/- (अ र  र. .ए केचाळीस 
लाख सदोतीस हजार सातशे सहा) पे ा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .३१,२९,४०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
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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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५१ गणेशनगर व मंगलनगर मधील र यांम ये हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .६६,१७,६७५/- 
(अ र  र. .सहास ट लाख सतरा हजार सहाशे पं याह तर) पे ा २७.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५०,०५,०४७/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
चंचवडेनगर म ये शवनगर  प रसरातील उव रत र यावर बी युमन प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल.पुणे ( न.र. .२८,००,७६९/- 
(अ र  र. .अ ावीस लाख सातशे एकोणस तर फ त) पे ा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२१,१८,२६४/- 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 करण े बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३७) 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३८) 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. . 
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 
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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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३९) 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 बधंनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .५६ येथील र त े वषयक व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन ( न.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस) पे ा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१४,७०,८८२/- 
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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील व वध डी.पी. र यांलगत पदपथ वकसीत 

करणेकामी मे.सांडभोर क शन ( न.र. .४२,०१,६८१/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख 
एक हजार सहाशे ए याऐंशी) पे ा ४८.७८%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .२२,५९,७०६/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३२/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .५४ पंपळे नलख येथील वशालनगर भागातील अंतगत र यांचे हॉट म स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ि ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ल . ( न.र. .३१,५१,२६१/- 
(अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार दोनशे एकस ट) पे ा ३.४०% जा त) 
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(सुधार त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३२,५८,४०३/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील रामनगर, सायल  पाक, आ शवाद कॉलनी व 

प रसरातील र ते हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.ल . ( न.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस 
हजार पाचशे एकोणस तर) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील व वशांती कॉलनी, भसे पाक व प रसरातील 

र ते हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ल . ( न.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस हजार पाचशे 

एकोणस तर) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने         
र. .३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे सदागर येथील नसग कॉलनी व साई ी सोसायट  येथील र ते 

हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ल . 
( न.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस हजार पाचशे 
एकोणस तर) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५६ येथील हॉटेल सृ ट  प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 

मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ल . ( न.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .२९,४४,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील कंुजीरव ती, शेलारव ती व प रसरातील र ते 

हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ल . 
( न.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस हजार पाचशे 
एकोणस तर) पे ा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
३२,९८,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वै य कय वभागाअंतगत रा य काय माची 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी न वदा .०८/२०१२-१३ अ वये, न वदेतील 

लघु तम न वदाकार मे.गाय ी ए टर ायजेस यांचेकडून मनपाचे वै य कय 
वभागाअंतगत रा य काय मासाठ  १० वाहने वाढ व (मुदतवाढ) ४ म ह यासाठ  
भाडेत वावर घेणेत येणार अस याने येणा-या एकुण र. .१४,३२,०८०/- (अ र  र. . 
चौदा लाख ब तीस हजार ऐंशी) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .४७ अ वये, भाग .३६ लांडेवाडी येथील सनशाईन लाझा, दु यम 
नबंधक कायालय प रसर येथे पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S D D CONSTRUCTION ( न.र. . १३,९९,५९६/- 

(अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार पाचशे शहा णव) पे ा -४१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८,५२,५०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-५०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .५८ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथील व वध ठकाणी 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/S GAURAV ASSOCIATES 

( न.र. .९,८०,१२०/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार एकशे वीस) पे ा -३४ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,७९,२२३/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-५१) मनपाचे डा वभागास खेळाडू द तक योजना अंतगत गणवेश व आव यक व वध 

डा सा ह य खरेद कामी ई. न.स.ु .७/२/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन न वदा दर 
माग व यात आले होत.े यामधील लघु तम न वदाकार मे. भारती एंटर ायजेस यांचे 
गणवेश व आव यक डा सा ह य खरेद कामी ३६ बाबी र. .२,४०,९३६/- व 
मे. वशाल एंटर ायजेस यांचे ३ बाबी र. .६९,६७६/- असे एकुण र. .३,१०,६१२/- 
(अ र  र. .तीन लाख दहा हजार सहाशे बारा फ त) दर ि वकृत क न पुरवठा 
आदेश नगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची माह ती 
अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .७/६/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
अशु  जलउपसा क  रावेत येथील ट पा ३ व ४ अंतगत पं पंग म शनर ची वा षक 
प तीने देखभाल दु ती करणेकामी मे.ए सेल इलेि क स ( न वदा र कम .- 
३८,७३,५२२/- अ र  र. .अडोतीस लाख याह तर हजार पाचशे बावीस फ त) पे ा 
५.५०% कमी दराने) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३८,४३,५०२/-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. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५३) पंपर  चचंवड महानगरपा लके या व युत मु यालया या कायालयीन आकि मक 
खच प र श ठ ‘ब’ मधील ‘‘गणवेश शलाई’’ या लेखा शषावर सन २०१३-१४ म ये 
सुधार त अंदाजप ाम ये र कम . २३,०००/- तरतूद करणेत आल  होती. परंतु 
‘‘गणवेश शलाई’’ या लेखा शषावर य ात खच र कम .३०,६००/- झालेला आहे. 
सदर लेखा शषावर र कम . ८०००/- वग करणे आव यक आहे. सदरची तरतूद ह  
‘‘वीज बीले’’ या लेखा शषावर ल सुधार त अंदाजप काम ये तरतूद र कम .२ कोट  
तरतूद करणेत आल  होती. परंतु ‘‘वीज बीले’’ या लेखा शषावर र कम . 
१,९६,५३,७७०/- इतका खच झालेला आहे. ‘‘वीज बीले’’ या लेखा शषामधून र कम 
.८,०००/- वग करता येईल. सदरची र कम ह  महारा  महानगरपा लका सुधारणा 
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मधील कलम १०३ व अनुसू च ‘ड’ करण ७(२) (२) वग करणेकामी मा यता  देणे 
बाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेच े नणया माणे) 
 

वषय मांक-५४) मनपाच ेउ यान वभागाकडील न.नो. . ०४/२०१४-१५ अ वये अ े य कायालया 
अंतगत भाग .१४ व १७ मधील दुभाजक सुशो भकरण करणेकामी मे. तावरे 
क शन कंपनी ( न.र. .१५,५०,०००/- (अ र  र. . पंधरा लाख पं नास हजार 
फ त) या ठेकेदाराची न वदा अंदाजप कय दरापे ा -३५.१९%  ने कमी दराची 
न वदा मा.अ त आयु त यांनी ि वकृत करणेस मा यता दलेल  असून यांचेशी 
कामाचा करारनामा क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता देणेकामी वचार करणे.  

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-५५) मनपाच े व वध वभागासाठ  एच.पी.व कॅनन कं.चे आव यक टोनर सा ह य 

खरेद कामी ई. न. ./५९/२०१३-१४ अ वये मे. फॅ सी कॉ युटस व पेर फेर स, पुणे 
यांचे आव यक Toner No. Q2612A (HP Make) – ३०० नग (एकुण १ बाब) 
सा ह यासाठ  र. . ८,२५,०००/- व मे. एम.के.एंटर ायजेस याच आव यक Toner No. 

319 (Canon Make)-१०० नग (एकुण १बाब) सा ह याचे दर एकुण र. . ५,३१,०००/-  
असे एक ीत एकूण र. . १३,५६,०००/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. सदरचा खच 
हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३२.६६% ने कमी आहे. मे. फॅ सी कॉ युटस व 
पेर फेर स यांचे आव यक टोनर खरेद कामी एकुण र. . ८,२५,०००/- व 
मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे आव यक टोनर खरेद कामी एकुण र. .५,३१,०००/- दर 
ि वकृत करणेत आले असून यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५६) मनपाच े व युत मु य कायालयाकडील (क भाग व युत) न.नो. . १०/२०१४-१५ 
मधील काम . ४, क भागातील लघुउ योजक क पातील इमातरतीकर ता ल ट 
बस वणे कामी मे. अनमेक इले क स ( न.र. .७६,५३,०७८/- (अ र  र. . याह तर 
लाख ेप न हजार अ याह तर फ त) पे ा १४.९९%  ने कमी या दराने काम क न 
घेणेस व नयमानुसार व न वदेतील अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेकामी वचार करणे.  

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५७) मनपाच ेआरो य वभागासाठ  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद कामी ई-
न वदा .१/२०१४-१५ अ वये ा त लघु तम न वदाकार मे. रेखा इंिज.व स 
यांचेकडून १३ बाबी साफ सफाई सा ह य एकुण र. .२,७७,६६८/- म ये व मे.डी.के. 
दोडके एटंर ायजेस यांचेकडून ७ बाबी साफ सफाई सा ह य एकुण र. .३,७८,२००/- 
म ये खरेद  करणेकामी एकुण दर र. .६,५५,८६८/- (सहा लाख पंचाव न हजार आठशे 
अडुस ट फ त) ि वकृत क न यां याबरोबर व हत नमु यात करारनामा क न 
पुरवठा आदेश नगत केलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-५८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जलतरण तलावम ये जीवर क कम मदतनीस 
कमचार  यांचे माहे स टबर २०१४ ते फे ुवार  २०१५ या सहा म हने कालावधीकर ता 
१.संतोष ानोबा ग हाणे २.तानाजी अशोक ढमाळ ३. सुयकांत शवाजी ढवळे ४. 
स तश ल मण कदम यांची नेमणूक करणेस व तीिजवर क तीमहा मानधन 
र कम पये ७०००/- माणे अदायगीचे येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी 
वचार करणे. 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-५९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/ /HO/२/७/२०१४-

१५ साठ  भाग .३० च पाणी वसाहत येथील शवशंकर कॉलनी ग ल  नं.१ ते ४ 
डांबर करण करणेकामी M/S. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD. 

या ठेकेदाराची न वदा र कमे या ( न.र. .१३,९९,७०८/- (अ र  र. . तेरा लाख 
न या णव हजार सातशे आठ फ त) पे ा ३.१०%  कमी या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१४,२४,१३३/- 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 याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक-६०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२८/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 

भाग .१७, से. .२६ येथे ना यगृह बांधणेकामी म.ेएम.आर.गंगानी & दस 
( न.र. .३७,२५,१०,११५/- (अ र  र. .सदोतीस कोट  पंचवीस लाख दहा हजार एकशे 
पंधरा) पे ा ६.४० % जा त) (सुधा रत दर) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .३९,६३,५०,७६२/- 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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
साय स पाक प रसरात तारांगण उभारणेकामी मे.ईगल इ ा. ा. ल. ( न.र. . 
१४,६४,३२,६६२/- (अ र  र. .चौदा कोट  चौस ट लाख ब तीस हजार सहाशे बास ट) 
पे ा ४.९५ % जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,३६,८१,०७८/- 
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 २३/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-६२) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७७ अ वये, 
भाग .११ यमुनानगर म ये फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ याद ची करकोळ दु ती 

करणेकामी मे.ए.आर.भ डवे ( न.र. .९,२१,३६७/- (अ र  र. .नऊ लाख एक वस हजार 
तीनशे सदुस ट) पे ा ४५.५५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .११ म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामांची करकोळ दु ती 

करणेकामी मे.ए.आर.भ डवे ( न.र. .९,१९,८८६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणीस 
आठशे शहाऐंशी) पे ा ४५.५५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७६ अ वये, 
भाग .५ म ये ठक ठकाणी गटस करणेकामी मे.नंदे वर  कॉ टर ( न.र. . 

९,२४,२६४/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार दोनशे चौस ट) पे ा ४७.९९ %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६५) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६० अ वये, 
भाग .२ वेणीनगर येथे एफ.आर.पी.वाचनालय बसथांबे एफ.आर.पी. मुता-या 

बस वणेकामी मे.एन.डी.ए. लॅ टेक ( न.र. .९,२३,८७०/- (अ र  र. .नऊ लाख ते वस 
हजार आठशे स तर) पे ा ३२.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६६) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .३ म ये वॉड तर य योजनेअंतगत थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.ओमकार क शन ( न.र. .९,२३,९८०/- (अ र  र. .नऊ लाख ते वस हजार 
नऊशे ऐंशी) पे ा ४७.३९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६७) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे ड यु-से (लगत) ते मोरवाडी अमृते वर कॉलनी 

पयत डी.पी.र ता करणेकामी मे. ी कशन क शन ( न.र. .९,२४,३६१/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे एकस ट) पे ा ४०.७७ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये, 
फ भागाम ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी बोअरवे स घेणे व बोअरवे सची 
दु ती करणेकामी मे.जीवनधारा युबवे स कं. (अंदाजप क य दराने (At par)) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( न.र. .९,१३,३६३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेरा हजार तीनशे ेस ट)) 
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वषय मांक-६९) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 
फ े ीय कायालय अंतगत नगडी गावठाण उप वभागाम ये इमारत शाळा इ. भाजी 
मडंई  व जकातनाके इ. व युतीकरण वषयक कामे करणेकामी म.ेके.डी.इले कल 
( न.र. .६,९९,५२३/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार पाचशे तेवीस) पे ा 
२०.०६ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .अ/२ नगडी प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.मयुश क शन ( न.र. .९,१०,३६५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे पास ट) पे ा ३७.४० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७१) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .अ/४ कुदळवाडी चखल  प रसरामधये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ांजल काप रेशन ( न.र. .९,११,५२५/- (अ र  
र. .नऊ लाख अकरा हजार पाचशे पंचवीस) पे ा ३७.४० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७२) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .अ/९ कृ णानगर से.नं.२२ प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.े ांजल काप रेशन ( न.र. . 
९,३०,८९८/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस लाख आठशे अ ् या नव) पे ा ३७.४० %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वय,े फ 
भाग अंतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे पाणीपुरवठा वषयक कामकाजाचे 

देखभाल दु ती करणे (सन २०१४-१५) कामी मे.बालाजी इंिज नअस ( न.र. . 
९,१०,२७२/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे बहा तर) पे ा ३७.४० %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५  अ वये, फ 
भागाम ये जल े  .अ/५ फुलेनगर जी लॉक प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.िजत  पु षो तम पाट ल ( न.र. .९,११,०६१/- 

(अ र  र. .नऊ लाख अकरा हजार एकस ट) पे ा ३३.८० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७५) पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने माहे जुन २०१४ ते जुल ै २०१४ या 
कालावधीत मा.उपमु यमंञी-अिजतदादा पवार यां या ह ते प ंपर  चचंवड शहरातील 
व वध वकास कामांचे भू मपूजन व उ घाटन, व वध स मती या सद यांची 
नेमणूक, रा य तर य आप ती यव थापन संघाचे उ घाटन,  अ ेञीय कायालय 
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अंतगत अना धकृत बांधकाम वरोधी कारवाई इ. काय माचे ि हडीओ शु टंग मे.दशन 
डिजटल ि हडीओ ाफ , सांगवी, पुणे-२७ यां याकडून (मे.रामा ि हजन, थेरगांव 
यां याकडील जु या दराने) क न घे यात आलेले आहे. याकर ता र. .१३,२००/- 
(अ र  र. . तेरा हजार दोनश)े इतका खच आला असून यास काय तर मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप ीम ये खाणीजवळील जुने १० शौचालय 

पाडून २६ स सचे दूमजल  शौचालय बांधणेकामी मे. ी गणेश कं शन ( न.र. . 
३३,३०,९२१/- (अ र  र. .तेहतीस लाख तीस हजार नऊशे एकवीस) पे ा ३४ % 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४४,६३,४३४/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घे यास तसेच नयमानुसार व  न वदेमधील न वदा अट  शत  माणे 
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-७७) मनपाचे वै यक य व व वध वभागासाठ  आव यक  छपाई सा ह य खरेद बाबत को. 
नो. . १६/२०१४-१५, १८/२०१४-१५ व १९/२०१४-१५ अ वये लघु तम कोटेशनधारक 
मे.अमृत मु णालय, चंचवड व मे.आ शष एंटर ायजेस, चंचवड यांना सदर 
छपाईकामी एकुण र. .३,३३,४९०/-, दर ि वकृती व करारनामा क न पुरवठा आदेश 
नगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-७८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .२ अ वये, भाग .२९ म ये ठक ठकाणी सेवा वा ह यांसाठ  
खोद यात आले या र यांची खडीमु म व बीबीएम प दतीने दु ती करणेकामी 
M/S SHREEGANESH CONSTRUCTION ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३२.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .९,८९,७०६/- 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 अ टस या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या  सन २०१४-१५ अंदाजप काम ये तावा सोबतचे 
प र श ट अ-गोषवारा व  प र श ट ब-वाढ / घट त ता माणे सादर केले या 
मु यालयाकडील व युत वषयक कामांना  तरतदू कमी पडत आहे. सदर कामांसाठ  

तावासोबत जोडले या प र श ट अ माणे अंतगत तरतूद वग करणे आव यक 
आहे. क भाग व युत वभागाकडील मु यालयाकडील व युत वषयक  कामांवर ल  

सन २०१४-१५ मधील वाढ/घट तरतूद व गकरण त ता लेखा शष नहाय तावासोबत 
सादर करणेत आलेला आहे. या अनुषंगाने तरतूद कमी अथवा बदल  करणे 
आव यक आहे. तर   व युत वभागाकडील तावासोबत सादर केले या प र श ट 
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अ-गोषवारा व  प र श ट ब -वाढ घट त ता माणे कामांवर ल  वाढ/घट तरतूद 
व गकरण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८०) मनपाचे पधा क  व थाप य वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य खरेद बाबत 
को.नो. .१२/२०१४-१५ व १३/२०१४-१५ अ वये लघु तम कोटेशनधारक मे.आनंद 
एंटर ायजेस, चंचवड व मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांना सदर छपाईकामी 
एकुण र. .१,१२,०८०/-, दर ि वकृती व करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत 
करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत भाग .३१,३२ व ३७ मधील व वध 
काय मासाठ  मंडप यव था करणेकर ता न वदा .२/७५ –२०१३/१४ अ वये ठेकेदार 
मे.लालद प क शन यांना दे यात आलेले आहे. महानगरपा लके माफत सुर ा 
रखवालदार पदाची भरती करणेसाठ  शार रक मता चाचणी इं ायणीनगर येथील 
संत ाने वर डा संकुल येथे द.०३/०२/१४ ते १४/०२/१४ या कालावधीत घे यात 
आल  आहे. याच माणे द.०७/०२/१४ ते ०९/०२/१४ या कालावधीत बॅड मंटन हॉल 
इं ायणीनगर येथे महापौर चषक िज हा बु द बळ पधा घे यात आल  आहे. 
यासाठ  सदर ठकाणी मंडप, टेज, टेबल, खु या इ. यव था तातडीने करणे 
आव यक आहे. वर ल काम तातडीने करणे आव यक अस याने न वदा .२/७५ -
२०१३/१४ चे सुधार त अंदाजप क तयार केले असून मा. वधी स मती सभा ठराव 
.२२२, द.२६/२/२०१४ अ वये शासक य मा यता मळाल  आहे. यानुसार 
वषयांक त कामाचे सुधार त र. .१६,९०,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख न वद हजार) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत भाग .०६ मोशी मधील व वध 
काय मासाठ  मंडप यव था करणेकर ता न वदा .२/२३–२०१३/१४ अ वये ठेकेदार 
मे.लालद प क शन यांना दे यात आलेले आहे. महानगरपा लके या काय े ात 
आषाढ वार  पालखी सोहळा सन २०१४ अंतगत जग गु  तुकाराम महाराज व 
संत े ठ ाने वर महाराज यां या पालखीचे आगमन द.२०/०६/२०१४ ते २१/०६/२०१४ 
या कालावधीत झाले आहे. या अनुषंगाने आषाढ वार  पालखी आगमन सोहळा 
वागत समारंभ व पालखी मु कामाचे नयोजन आद  बाबीं या अनुषंगाने आढावा 

बैठक द.०२/०६/२०१४ रोजी मा.आयु त व िज हा अ धकार  पुणे यां या उपि थतीत 
झाल . दघी मॅगेझीन चौक व साई पादुका चौक या ठकाणी मंडप टेज, टेबल, 

खु या इ. तातडीने करावी लागल  आहे. वर ल काम तातडीने करणे आव यक 
अस याने न वदा .२/२३ -२०१३/१४ चे सुधार त अंदाजप क तयार केले असून 
मा. वधी स मती सभा ठराव .१२, द.१६/०८/२०१४ अ वये शासक य मा यता 
मळाल  आहे. यानुसार वषयांक त कामाचे सुधार त र. .१७,३३,७७२/- (अ र  र. . 
सतरा लाख तेहतीस हजार सातशे बहा तर) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-८३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६४ अ वये, 
भाग .५ चखल  मशानभुमीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एस.डी.अजवाणी 

( न.र. .९,२४,२२५/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार दोनशे पंचवीस) पे ा ३९.०० 
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%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .१३ नगडी गावठाणाम ये फुटपाथ, पे ह ंग लॉक इ. करकोळ दु तीची 

कामे करणेकामी मे.देव क शन ( न.र. .९,२४,५२४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार पाचशे चो वस) पे ा ४३.७१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८५) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
भाग .१३ म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामाची करकोळ दु ती 

करणेकामी मे.देव क शन ( न.र. .९,२४,४४४/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार चारशे च वेचाळीस) पे ा ४३.७१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८६) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५० अ वये, 
भाग .४ मधील मनपा इमारतीची दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.शुभ ी 

क शन ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स तर) 
पे ा ४७.२१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८७) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये, 
भाग .४ मधील महा मा फुलेनगर शवाजीपाक भागात थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणेकामी मे.देवराज डे हलपर ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चो वस हजार तीनशे स तर) पे ा ४७.३९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८८) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .४ मधील मनपा शाळा इमारतीची दु ती करणेकामी मे.शुभ ी क शन 

( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स तर) पे ा ४७.३९ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८९) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .४ मधील कृ णानगर भागात थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 

मे.देवराज डे हलपर ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
स तर) पे ा ४७.३९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९०) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४० अ वये, 
भाग .४ मधील से.नं.२० मधील भाजी माकट प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.के कमलेश ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे स तर) पे ा ४७.१७ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९१) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८० अ वये, 
भाग .५ कुदळवाडी, जाधववाडी भागात पे ह ंग लॉक टाकणेकामी मे.के कमलेश 

( न.र. .९,२४,१७९/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार एकशे एकोणऐंशी) पे ा 
४७.३५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९२) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .४ मधील पुणानगर भागात थाप य वषयक दु ती करणेकामी 

मे.ओमकार क शन ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे स तर) पे ा ४७.३९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५२ अ वये, 
भाग .५ नेवाळेव ती, हरगुडेव ती, चखल  गावठाण या भागात पे ह ंग लॉक 

टाकणेकामी मे.ओमकार क शन ( न.र. .९,२४,१७९/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार एकशे एकोणऐंशी) पे ा ४७.३९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३६ अ वये, 
फ े ीय कायालय अंतगत नगडी गावठाण उप वभागातील दवाब ती यव थे या 
फडर पीलर या द ु ती व अनुषं गक कामे करणेकामी मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस 
( न.र. .५,५७,८५५/- (अ र  र. .पाच लाख स ताव न हजार आठशे पंचाव न) पे ा 
३४.८६ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९५) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मनपा मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व 
बा य प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेचे काम न वदा नोट स 
मांक-१० ब/२००४-०५ या अनुषंगाने मे.बी. ह .जी.इं डया ल मटेड यांना आदेश 
मांक:- मऔभा/ं२/का व/९१/२००५, दनांक २८/६/२००५ अ वये, दनांक १/७/२००५ 

पासुन १ वष कालावधीसाठ  दे यात आले या कामाची मुदत दनांक ३०/६/२००६ 
रोजी संपु टात आल  आहे. तदनंतर साफसफाई कामा या ट ने मा. थायी स मतीचे 
मा यतेने सदरचे कामास वेळोवेळी मुदतवाढ दल  असुन याची मुदत दनांक 
२८/२/२०१४ रोजी संपु टात आल  आहे. मनपा मु यइमारतीची साफसफाईची 
आव यकता वचारात घेता मा.आयु त साहेबांनी दनांक १/३/२०१४ ते दनांक 
३१/३/२०१४ पयत १ म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ दल  असुन यासाठ  
र. .४,७६,२३७/- इतका खच अपे त आहे. या माणे करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९६) ी.संजय नारायण कुलकण , कायकार  अ भयंता (पयावरण) यांना Review the 

pending abattoir project proposals या वषयावर ल मट ंगम ये १० स टबर 
२०१४ रोजी नवी द ल  येथे श णास उपि थत रा हले अस याने व या 
अनुषंगाने आले या य  र. .२१,४४४/- (अ र  र. .एकवीस हजार चारशे 
चौ वेचाळीस) चे खचास [ वमान वासासह TA/DA] पयावरण अ भयां क  
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वभागाकडील “ वास खच ”या लेखा शषावर ल तरतुद र. .३,००,०००/- मधून खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९७) यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये युरो सजन व युरो सजन या 
वभागाक रता यापुव  मंजूर असलेल  बंधप ीत वै यक य अ धकार  पदे वगळून 
अजून (१) युरो सजन-१, (२) युरो सजन-१ अशी दोन पदे मा.संचालक, वै य कय 
श ण व संशोधन (डी.एम.ई.आर.) मु ंबई यां याकडुन भरणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-९८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६१ अ वये, 
चंचवडेनगर म ये रा हले या ठक ठकाणी फुटपाथवर व र या या कडेने पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे. ह .आयपी.राव डे ह. ( न.र. .२१,००,५७४/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख पाचशे चौ-याह तर) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१५,४३,९२२/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, 
भाग .५३ वाकड येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर, खडीमु म व 

बीबीएम प दतीने दु त करणेकामी मे.झु ंजार क शन ( न.र. .११,१९,९९७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे स या नव) पे ा ४२.७२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,७३,६११/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१००) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
मोरया डांगण चौक, काकडे पाक चौक, केशवनगर शाळा चौक येथे सुशो भकरण 
करणे व कमान उभारणेकामी मे. नतीन राघव भामरे ( न.र. .१४,००,४३७/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ३९.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .८,९१,०९८/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, . . 
२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह) म ये ब भाग कायालय आ ण इतर 
मनपा इमारतींची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.राजनंदा 
एंटर ायझेस ( न.र. .१४,००,२९६/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे शहा नव) पे ा 
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३२.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,८७,१६७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न याचंेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६९ अ वये, 
. .२१ ( भागाचे नांव-दळवीनगर) म ये दळवीनगर मु य र यास फुटपाथ करणे 

व दुभाजक करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स ( न.र. .१८,२०,६७९/- (अ र  र. . 
अठरा लाख वीस हजार सहाशे एकोणऐंशी) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१०,७०,५५९/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये, 
. .२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह) येथे गावडे पाक, सुदशननगर, 

देवधर सोसायट  व इतर भागात लॉकची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स ( न.र. .१३,९९,४९५/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार चारशे पं या नव) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .८,२२,९०३/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
. .५३ वाकड भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक दु ती व देखभाल 

करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स ( न.र. .११,२०,४३९/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे एकोणचाळीस) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .६,३५,२८९/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
. .२२ चचंवड थेरगांव पुलाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस 

( 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 
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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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४० अ वये, 
. .२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह) म ये ीधरनगर, मा णक 

कॉलणी, ल मीनगर व इतर भागात पे ह ंग लॉक दु ती करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१४,००,१४०/- (अ र  र. . 
चौदा लाख एकशे चाळीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .८,२३,२८२/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, 
. .५३ वाकड भुमकरव ती, वनोदेव ती येथे ठक ठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे 

तयार करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .२३,३३,२९५/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार दोनशे पं या नव) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मजंूर दराने र. .१३,२२,९७८/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
चंचवड . .२३ म ये आव यक या ठकाणी फुटपाथ करणे व पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१४,००,४०७/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे सात) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,२३,४३९/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३८ अ वये, 
चंचवड . .२२ म ये आव यक या ठकाणी फुटपाथ करणे व पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१४,००,४०७/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे सात) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,२३,४३९/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५८ अ वये, 
(सन २०१४-१५ क रता) . .२२ चंचवडगावठाण मधील फुटपाथ व पीट ेकरची 
द ु ती करणे तसेच पे ह ंग लॉक काढून परत बस वणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स 
( न.र. .१३,९९,२५८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार दोनशे अ ाव न) पे ा 
४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,२२,७६४/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, . . 
५३ वाकड गावठाण येथे ठक ठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी 
मे.मोटवानी अँ ड स स ( न.र. .२३,३३,२९५/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार 
दोनशे पं या नव) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१३,२२,९७८/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 
. .२१ ( भागाचे नांव-दळवीनगर) म ये दळवीनगर, भोईरनगर, इं दरानगर व इतर 

भागात फुटपाथ करणे, पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक 
दु ती करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१३,९९,७१६/- (अ र  र. .तेरा 
लाख न या नव हजार सातशे सोळा) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .८,२३,०३३/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये, 
. .५३ वाकड भुमकरव ती, वनोदेव ती येथे ठक ठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे 

तयार करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .२३,३३,२९५/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार दोनशे पं या नव) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,९७८/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४३ अ वये, 
. .२१ ( भागाचे नांव-दळवीनगर) म ये संतोषनगर, उ योगनगर, व इतर भागात 

फुटपाथ करणे, पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक दु ती 
करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१३,९४,३७६/- (अ र  र. .तेरा लाख 
चौ या नव हजार तीनशे शहा तर) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .८,१९,८९३/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
चंचवड . .२२ म ये थम ला ट प े मारणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१३,९९,२५८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
दोनशे अ ाव न) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,२२,७६४/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५१ मधील मंगलनगर भागात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पृ वी एंटर ायझेस ( न.र. .२२,४०,८५९/- 

(अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे एकोणसाठ) पे ा ४०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१४,११,७४१/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५१ मधील बेल ठकानगर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.पृ वी एंटर ायझेस ( न.र. .२२,४०,१९५/- (अ र  र. . 
बावीस लाख चाळीस हजार एकशे पं या नव) पे ा ३९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१४,३४,८४५/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-११८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, . 
.२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह) म ये ता यात येणारे र ते व इतर 

खडीमु म आ ण बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. फु ल रामचं  जाधव 
( न.र. .१५,३४,२८७/- (अ र  र. .पंधरा लाख चौतीस हजार दोनशे स याऐंशी) पे ा 
४३.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,१८,११०/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, . 
.२१ ( भागाचे नाव-दळवीनगर) म ये ता यात येणारे र ते व इतर खडीमु म 

आ ण बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. फु ल रामचं  जाधव ( न.र. . 
१४,९३,३६८/- (अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार तीनशे अडुस ट) पे ा ४३.४५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,८६,७२५/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, . 
.४२ भाटनगर भागात दशादशक फलक व रोड फ नचरची कामे करणेकामी 

मे. फु ल रामचं  जाधव ( न.र. .१३,९९,२५८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार दोनशे अ ाव न) पे ा ३६.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .९,४०,१५४/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागाकडील व वध 
क याणकार  योजनां या, अजाची डेटा एं  व ECS न द   महानगरपा लके या 
संगणक णा लम ये करणेकामी  ई-कोटेशन  अ वये, त डेटा एं  दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार एकूण चार ा त कोटेशन पैक , पा  युनतम दराचे कोटेशन 
मे.नॅशनल ुप यांनी, त डेटा एं  र. .४.९५ हा दर यांनी यांचे . 
NG/09/2014 दनांक २७/०८/२०१४ चे प ा वये कमी क न सुधार त दर त डेटा 
एं  र. .४.८५ इतका दलेला आहे. तो ि वकृतीस मा.अ त.आयु त यांनी दनांक 
२८/०८/२०१४ चे मंजूर तावा वये मा यता दलेल  आहे. अंदाजे ४०,००० डेटा एं  
व ECS न द साठ  अंदाजप क य दराने र. .२,००,०००/- इतका खच अपे ीत 
आहे. यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 



 30 
 

वषय मांक-१२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
चंचवड . .२३ म ये थम ला ट प े मारणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .१३,९९,२५८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
दोनशे अ ाव न) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,२२,७६४/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५९ अ वये, 
थेरगांव वॉड . .५१ मधील ल मीबाई बारणे उ यानाम ये समा भंत बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.डी.अजवानी ( न.र. .२३,३३,७०३/- (अ र  

र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे तीन) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,२७२/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४४ अ वये, 
. .५३ वाकड गावठाण येथे ठक ठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी 

मे.सोहम एंटर ायझेस ( न.र. .२३,३३,२९५/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार 
दोनशे पं या नव) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१३,२२,९७८/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५४ अ वये, 
(सन २०१४-१५ क रता) भाग .२२ चंचवडगावठाण येथील शाळांची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस ( न.र. .१४,००,७०९/- (अ र  र. .चौदा 
लाख सातशे नऊ) पे ा ४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,५३,१७९/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .२२ मधील व वध चौकाचे सुशो भकरण करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस 
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( न.र. .१४,००,४३७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ४२.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,३८,३०९/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, सन 
२०१४-१५ क रता . .५२ ताथवडे र यांमधील चेस, ॉसकट, ख डे बुज वणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन ( न.र. .१४,००,५२२/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
बावीस) पे ा ४०.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,७६,३००/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६५ अ वये, 
. .२० चंचवडेनगर म ये ता यात आलेले र ते खडीमु म क न बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन ( न.र. .१७,५०,२४२/- (अ र  र. . 
सतरा लाख प नास हजार दोनशे बेचाळीस) पे ा ४०.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१०,९५,११८/- 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 यांचबेरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६० अ वये, 
पुनावळे वजयनगर ते जांभे ह ीपयत र याचे ं द करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन ( न.र. .१९,६०,५१३/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार पाचशे 
तेरा) पे ा ४४.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .११,५०,५१७/- 
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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५१ अ वये, 
पुनावळे ताजणेव ती ते वजयनगर र याचे ं द करण करणेकामी मे.सुदाम बी.गु ंड 
क शन ( न.र. .१९,६०,५१३/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार पाचशे 
तेरा) पे ा ४४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .११,५०,७२३/- 
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 
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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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .७० अ वये, 
भाग .२३ म ये न याने मुता या बांधणेकामी मे.एम.जे.क शन ( न.र. . 

२०,९९,५१४/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार पाचशे चौदा) पे ा ३२.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१४,९९,०५३/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .७२ अ वये, 
ताथवडे येथे पाईप गटरची व पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.एम.जे.क शन 
( न.र. .१४,००,१०१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे एक) पे ा ३२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,९९,६७२/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५७ अ वये, 
धने वर पुलालगत दो ह  बाजूला सुशो भकरण करणेकामी मे.आ द य एंटर ायझेस 
( न.र. .१४,००,४३७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ३९.४० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,९१,०९८/- 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 राहल या अट स अ धन राहू न 
यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३६ अ वये, ब 
भागांतगत आप काल न कामासाठ  टे पो व लेबर पुर वणेकामी मे. शवम 

एंटर ायझेस महादेव पंढर नाथ वाघले ( न.र. .१३,९९,७६०/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार सातशे साठ) पे ा ४२.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .८,४२,१६६/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-१३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४६ अ वये, 
. .४२ भाटनगर भागात सव ध मय मशानभुमीसाठ  कमानी करणेकामी 

मे.पांडुरंग एंटर ायझेस ( न.र. .१३,०८,५३५/- (अ र  र. .तेरा लाख आठ हजार 
पाचशे प तीस) पे ा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजरू दराने र. . 
११,६८,००५/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५० अ वये, 
गणेश वसजन घाट व चापेकर चौक येथे सुशो भकरण करणे व कमान बांधणेकामी 
मे. ी.क शन ( न.र. .१४,००,४३७/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा 
२४.५८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .११,०९,०२०/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .४९ थेरगांव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं.९ प रसरात पे ह ंग लॉकची 

कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस ( न.र. .१६,१९,४११/- (अ र  र. . सोळा 
लाख एकोणीस हजार चारशे अकरा) पे ा ३६.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१०,८८,०७४/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१३८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, सन 
२०१४-१५ कर ता . .४२ भाटनगर येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देव 
क शन ( न.र. .१९,५८,०८१/- (अ र  र. .एकोणीस लाख अ ाव न हजार 
ए याऐंशी) पे ा ३३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१३,५९,००६/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
. .४२ भाटनगर येथे टॉम वॉटर गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.एस.डी.अजवानी ( न.र. .१३,७८,००४/- (अ र  र. .तेरा लाख अ ्याह तर हजार 
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चार) पे ा ३३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,५६,४०४/- 
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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
. .२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह) म ये ल मीनगर, देवधर 

सोसायट  व इतर भागात डांबर  र यांचे दु ती करणेकामी मे.अजवानी 
इ ा चर ा. ल. ( न.र. .१८,६७,२२४/- (अ र  र. .अठरा लाख सदुस ट हजार 
दोनशे चो वस) पे ा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१९,०१,७६८/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, शाहु  
उ यानाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जे. कं शन ( न.र. . 
११,१९,९१६/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे सोळा) पे ा २८.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,४६,६५६/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४७ अ वये, 
(सन २०१४-१५ क रता) . .२२ चंचवडगावठाण मधील इमारतींची थाप य वषयक 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एस.डी.अजवानी ( न.र. .१४,००,७०९/- (अ र  र. . 
चौदा लाख सातशे नऊ) पे ा ३८.९९  % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .८,९७,३०१/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .४२ पंपर  भाजीमंडई र ते कॉ ट करण करणेकामी मे.एस.डी.अजवानी ( न.र. . 

१८,३९,८१५/- (अ र  र. .अठरा लाख एकोणचाळीस हजार आठशे पंधरा) पे ा 
३३.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१२,७६,९२४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
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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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 
. .५३ वाकड येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर, हॉट म स 

प दतीने दु त करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी ( न.र. .१४,००,४५९/- (अ र  र. . 
चौदा लाख चारशे एकोणसाठ) पे ा ४१.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .८,६६,४०८/- 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
 

                                                                                              
          नगरस चव 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१५४६/२०१४ 

दनांक - १९/०९/२०१४ 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


