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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/११२/२०१५ 

दनांक- ३०/०१/२०१५ 
 

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-  ३/०२/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ३/०२/२०१५ 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- १५३ 

दनांक- ३/०२/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३/०२/२०१५ 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. 

 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/२०१४-१५ 
अ. .८ अ वये, . .४ मधील वामी समथ कृपा सोसायट  मधील उव रत र ते 
खडीमु माचे करणेकामी M/S JAYRAM CONSTRUCTION (PROP. SATISH 

JAYRAM MANGALWEDHEKAR) ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे शहा नव) पे ा -४९.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .११,९९,७६५/- 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 याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 
अ. .८ अ वये, . .१३ ि कम नं.९, १०, ११ व १२ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी M/S P J MOTWANI  ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा -४६.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 

र. .७,९२,९४१/- 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.े 

 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
अ. .८४ अ वये, . .१० मधील वॉड सटर तपासणीचे कामाअंतगत थाप य 
वषयक दु ती कामे करणेकामी M/S OMKAR ENTERPRISES ( न.र. . 
२२,४०,५९४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार पाचशे चौ या नव) पे ा       
–३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१४,११,८०९/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
भाग कायालयातील दुर वनी यं णेचे EPBAX करणेकामी मे.ऐसी क यु नकेशन 

( न.र. .२,१४,७५६/- (सुधा रत न.र. .५,५१,४८६/- (अ र  र. .पाच लाख ए काव न 
हजार चारशे शहाऐंशी)) पे ा -५.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५) पंपर  चंचवड महानगरपा लका आरो य वभागामाफत ई- न वदा नोट स .३/२०१४-
१५ स द क न मनपाचे अ, ब, क, ड, इ, फ े य कायालया या काय े ातील 
र त/ेगटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/बेरोजगारां या सहकार  
सेवा सं था / मजूर सहकार  सं था यांचेकडून कमान वेतन दराने कामगार उपल ध 
करण ेया कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  न वदा माग व यात आ या आहेत. सदर 
कामासाठ  ा त ८७ न वदाधारका ंपैक  पा  ठरले या ६७ सं थाना अ, ब, क, ड, इ, 
फ े य कायालया या काय े ातील र ते/गटस साफसफाई करणेसाठ  उपल ध 
करावयाची कामगारांची मा हती तावा सोबतच े प -अ म ये नमुद केल  आहे. 

तावा सोबतचे प -ब म ये नमुद केले माणे एकूण ८६५ कामगार कमान वेतन 
दराने १ वष कालावधीसाठ  पुर वणेकामी वा षक अंदाजे र. .१०,९४,८३,९८४/- इतके 
अपे त खचास, शासनाने महागाई भ ता वाढ के यास यानुसार अदा करावयाचे 

य  खचास, संबं धतांबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, 
तसेच संबं धताकंडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल १ वषाकर ता 
मा.आयु त व मा. थायी स मती यांचे मा यतेने करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
अ. .१ अ वये, . .७ च होल  व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात 
आलेले र ते खडीकरण व बीबीएम ने वकसीत करणेकामी ms c l engineers 

( न.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख अडुस ट हजार आठशे अठरा) पे ा 
-५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . २४,३९,८५४/- 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. 

 

वषय मांक-७) डॉ. ीपाद कृ ण इनामदार, रे ड ओलॉिज ट यांना मानसेवी रे ड ओलॉिज ट पदावर व 
डॉ.अ भ िज त एम. फरांदे, दंतरोग त  यांना मानसेवी दंतरोग त  पदावर 
वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  तमहा 
र. .१,०००/- एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१२/६/२०१४-१५ अ. .४ अ वये, पंपर  
चंचवड म.न.पा.चे ब भागातील जल न:सारण न लकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे. वशाल   सि हल कॉ टर ( न वदा 
र कम .१,०६,१२,८००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख बारा हजार आठश ेफ त) 
पे ा ४.८४  % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . १,००,९९,१४०/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट स अ धन राहू न या याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-९) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१२/६/२०१४-१५ अ. .६ अ वये, फ 
े ीय कायालयाचे े ातील जल नःसारण न लकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.सुरज कॉ टर ( न वदा र कम . 
१,०५,३९,९००/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे फ त) 
पे ा ४.८४  % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . १,००,२९,७६९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट स अ धन राहू न या याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१०) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१२/६/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
पंपर  चंचवड मनपाचे क भागातील जल नःसारण न लकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.अं कता इंिज नअस ( न वदा 
र कम .१,०५,५१,२७६/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एकाव न हजार दोनशे 
शहा तर फ त) पे ा १.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१,०४,४५,७६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट स अ धन 
राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-११) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .१२/६/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
पंपर  चंचवड मनपाचे ड भागातील जल नःसारण न लकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.अं कता इंिज नअस ( न वदा 
र कम .१,०६,१४,६००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख चौदा हजार सहाश ेफ त) 
पे ा १.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१,०५,०८,४५४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट स अ धन राहू न या याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१२) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने मनपा प रसरातील ना शक फाटा उ डाणपुल व 
ए पायर इ टेट उ डाणपुलाचे कामासाठ  जाग तक बँकेकडून करारनामा क न कज 
र कम घेतलेल  आहे माहे २०१० पासून सदर कज रकमेचे ह ते मनपास ा त 
झालेले आहेत. कजाचा तपशील खाल ल माणे आहे.        

१)   जाग तक बँक मंजूर कज र कम                                १६४ कोट  

२)   आज अखेर ा त कज      र कम                                १२७ कोट  

३)   जाग तक बँकेकडून मंजरू तथा प महारा  

शासनाने अ याप न दलेला कज ह ता र कम                ११.५३ कोट  
                                        

उपरो त र. .११.५३ कोट  मळणेकामी पाठपुरावा करणेत येत आहे. दर यान या 
कालावधीत रा य शासनानेकजावर ल याज व क मटमट चाजस या पोट  
र. .२,७८,२२,३२२/- (अ र  दोन कोट  आ याह तर लाख बावीस हजार तीनशे बावीस 
फ त) क  शासनाकडे जमा के याने सदर या रकमेची मनपाकडे द.१२/११/२०१४ 
या प ा वये मागणी केलेल  आहे व सदर र कम मळा यानंतरच मंजूर कज 

र कम वत रत करणे श य होईल असे कळ वले आहे. तर  जाग तक बँकेकडील 
मंजूर कजावर ल याज व क मटमट चाजसपोट  र. .२,७८,२२,३२२/- (अ र  दोन 
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कोट  आ याह तर लाख बावीस हजार तीनशे बावीस फ त) महारा  शासनास अदा 
करणेकामी होणा-या खचास  व याच माणे यापुढे देय होणारे नय मत कज ह ता 
व याजा या रकमा अदा करणेकामी मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, च-होल  गावठाण अंतगत उवर त भागात LED फ टंग बसवून नुतनीकरण 
करणेकामी मे.सनशाईन इले कल ( न.र. .५,६०,२१२/- (अ र  र. . पाच लाख साठ 
हजार दोनशे बारा फ त) पे ा -१९.६७ %  कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३७ 
अ वये, भोसर  भाग मांक ३५ भोसर  गावठाण मधील र यावर ल काश 
यव थेचे नुतनीकरण व अनुषं गक कामे करणेकामी मे.सनशाईन इले कल 
( न.र. .११,२०,३२८/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार तीनश ेअठ वीस फ त) 
पे ा -१५.०१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, मनपा उप वभागातील . .३६ लांडेवाडी येथील एम.आय.डी.सी. मधील 
र यावर ल ट लाईटचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वण इले कल सि हसेस 
( न.र. .१८,६७,४१३/- (अ र  र. . अठरा लाख सदुस ठ हजार चारशे तेरा फ त) 
पे ा -१५.०० %  कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 
अ वये, . .२९, इं ायणीनगर येथील लांडगेनगर म ये ट लाईटचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. वण इले कल सि हसेस ( न.र. .१८,६७,४१३/- (अ र  र. . अठरा 
लाख सदुस ठ हजार चारशे तेरा फ त) पे ा -१५.०० %  कमी) या ठेकेदारा बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२५ 
अ वये, दघी उप वभागातील . .३१ येथील र यावर ल ट लाईटचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.सनशाईन इले कल ( न.र. .११,२०,४४६/- (अ र  र. . अकरा लाख 
वीस हजार चारशे सेहचाळीस फ त) पे ा -२५.७८ % कमी) या ठेकेदारा बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१५ 
अ वये, भाग .१९ वा हेकरवाडी मधील र यावर ल उजा बचती अंतगत नादु त 
द यां या फ टंग बदलणेकामी मे.ऍ़ प इले क स ( न.र. .११,९७,६४०/- (अ र  
र. .अकरा लाख स यानो हजार सहाशे चाळीस फ त) पे ा -१२.४० %  कमी) या 
ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 



 6

वषय मांक-१९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .११ 
अ वये, भाग .१९ वा हेकरवाडी मधील शं देव ती मधील उजा बचती अंतगत 
नादु त फ टंग बदलणेकामी मे.ऍ़ प इले क स ( न.र. .११,९५,७५०/- (अ र  
र. . अकरा लाख पं या नव हजार सातशे प नास फ त) पे ा -१२.४० %  कमी) या 
ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) महारा  शासन मा य दर करार मंजूर दराने महारा  रा य हातमाग महामंडळ 
मया दत मु ंबई यांचेकडून मनपा वै य कय वभागास सन २०१४-१५ कर ता शासन 
दर करारनुसार पाच बाबी लनन (बेड शट, चादर, टॉवेल, नॅप कन व पलो क हर) 
सा ह य खरेद  करणेस एकुण र. .२७,२५,९८५/- (अ र  स तावीस लाख पंचवीस 
हजार नऊशे पं याऐंशी फ त) चे खचास दर करार नुसार करारनामा न करता थेट 
खरेद कामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी वचार करणे.  

 

वषय मांक-२१) मनपा या काय े ात दोन न वन भाग (ई आणी फ) कायालयांकर ता आव यक 
संगणक संच सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई- न वदा .३०/२०१४-१५ अ वये 
लघु तम न वदाकार मे.एस.बी.इले ॉ न स, पुणे-१६ यांना आव यक संगणक संच 
सा ह य खरेद कामी एकुण र. .२७,८२,७१०/- (अ र  स तावीस लाख याऐंशी हजार 
सातशे दहा फ त) पे ा -०.१८%  कमी) दर ि वकृत क न करारनामा करणेस व 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय मांक-२२) मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट  श ण क ा कर ता संगणक सा ह य खरेद  कामी 
ऑनलाईन ई- न वदा .२३/०१/२०१४-१५ अ वये लघु तम न वदाकार मे. झूम 
कॉ युटस, पुणे-०४ यांना आव यक संगणक संच सा ह य खरेद कामी एकुण र. . 
३९,४२,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळीस लाख बेचाळीस हजार फ त) पे ा -०.२०%  

कमी) दर ि वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 

वषय मांक-२३) मनपाचे वै य कय वभागा अंतगत BLOOD BANK (YCMC) क रता आव यक २ 
एम.एम.जाडीचे पी. ह .सी.मॅट (कारपेट) मागणीनुसार यापुव ची खरेद  अ प ई- न वदा 
सुचना .१७/२०१४-१५ अ वये मंजुर दराने करणेत आल  होती. सदर न वदेम ये 
मे.शेषा  अँ ड कंपनी, पंपर  २ एम.एम.जाडीचे पी. ह .सी.मॅट (कारपेट) क रता यांचे 
कडील दर लघु तम ा त झालेले आहेत. मनपाचे वै य कय वभागा अंतगत 
BLOOD BANK (YCMC) क रता खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
. .९५,०५७/- (अ र  र. .पं या नव हजार स ताव न फ त) चे खचास व यांचे 

बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक-२४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, भाग .५७ मधील जु या झाले या काश यव थेची 
आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.स चन इले कल ( न.र. .९,२९,६५३/- 
(अ र  र. . नऊ लाख एकोणतीस हजार सहाशे ेप न फ त) पे ा -३८.०० %  

कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-२५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 
मधील अ. .७ अ वये, भाग .४७ मधील जु या झाले या काश यव थेची 
आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.एस. इले कल कॉप रेशन 
( न.र. .९,३३,३०८/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे आठ फ त) पे ा  
-३२.९९ %  कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 
मधील अ. .११ अ वये, भाग .५६ मधील जु या झाले या काश यव थेची 
आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.स चन इले कल ( न.र. .९,२९,६५३/- 
(अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार सहाशे ेप न फ त) पे ा -३७.७८ %  कमी) 
या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 
मधील अ. .१३ अ वये, भाग .४५ मधील जु या झाले या काश यव थेची 
आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.एस.इले कल कॉप रेशन ( न.र. . 
९,३३,३०८/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे आठ फ त) पे ा        
-३३.९९ %  कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील (ड भाग व युत) न.नो. .०४/२०१४-१५ 
मधील अ. .१४ अ वये, भाग .४६ मधील जु या झाले या काश यव थेची 
आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.एस. इले कल कॉप रेशन 
( न.र. .९,३३,३०८/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे आठ फ त) पे ा  
-३३.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
जल े  .अ/४ म ये . .३ मधील मोरेव ती हे ेव ती इ. भागात सुधारणा 
करणेकामी ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे जोड करण,े हॉ ह बस वणे व करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न.र. .२५,२१,००५/- (अ र  
र. .पंचवीस लाख एकवीस हजार पाच) पे ा ४४.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .१४,५८,२६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
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. 

 
वषय मांक-३०) महानगरपा लकेची वेब साईट हो ट करणेकामी न वदा स.ु .०५/२०१४-१५ दनांक 

१३.०८.२०१४ रोजी  स द करणेत आल  होती. यामधे मे.टेक ९ स ह सेस यांचे दर 
लघु तम ा त झाले आहेत. सदरचे दर अदंाजप क य दरापे ा ३.०२ % ने कमी 
आहेत. सदर या न वदेचे तां क पाक ट ऑनलाईन प दतीने दनांक ०९.०९.२०१४ 
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रोजी उघड यात आले आहे. तसेच दरप क दनांक ११.०९.२०१४ रोजी उघड यात 
आले आहे.  परंतू वधानसभे या नवडणूक आचारसंह ता जाह र झा यामुळे 
कामकाजा बाबत तातडीने कायवाह  करता आलेल  नाह . यापूव  वेब साईट हो ट 
करणे बाबतचे कामकाज मे.बालासाई नेट यांना काम देणेत आलेले होते. सदर 
कामकाजाची मुदत दनांक १८.१०.२०१४ रोजी संपलेल  आहे. महानगरपा लके या 
सव सेवा व मा हती वेब साईट दारे नाग रकांना उपल ध कर यात येत अस याने 
मनपाची वेब साईट बंद ठेवने यो य होत नस याने या बाबतचे कामकाज 
१९.१०.२०१४ पासुन चालु ठेवणे गरजेचे होते यासाठ  न वदा . ०५/२०१४-१५ 
स द केलेनंतर या न वदाकाराला कामकाज देणेत येईल यांना दनांक 

१८.१०.२०१४ पासुन कामकाज सु  कर यास सांग यात येणार होते.  सदरची 
न वदाचे दरप क दनांक ११.०९.२०१४ रोजी उघडणेत आले असता मे.टेक ९ 
स ह सेस यांचे लघु तम दर ा त झालेले  आहेत. यामुळे यांना दनांक 
१९.१०.२०१४ पासुन मनपाची वेब साईट हो ट करणे बाबत सांग यात आलेले आहे. 
यामुळे यांना दे यात येणारा पुरवठा आदेश दनांक १९.१०.२०१४ ते १८.१०.२०१५ 
या कालावधीसाठ  देय राह ल. मे.टेक ९ स ह सेस यांना पुरवठा आदेश .ई-
ग/९/का व/७२४/२०१४ द.०६.१२.२०१४ र. .१६,१९,९०१/- (अ र  र. . सोळा लाख 
एकोणीस हजार नऊशे एक) माणे आदेश दलेले अस याने सदर या कामकाजाचा 
केलेला करारनामा 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/११२/२०१५ 
दनांक - ३०/०१/२०१५ 

 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


