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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१०७९/२०१५ 

दनांक-  २८/०८/२०१५ 
 

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-  १/०९/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १/०९/२०१५ 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 रहावे, 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- १८५ 

दनांक- १/०९/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १/०९/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 

दनांक २५/८/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८४)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
. .७ च-होल  पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणेकामी मे.मोहनलाल 

मथरानी क शन ा. ल. ( न.र. .२,८०,११,६७५/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी 
लाख अकरा हजार सहाशे पं याह तर फ त) पे ा २९.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२,०६,७६,८१८/- 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 करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ पाणीपुरवठा 
वभाग या लेखा शषा वर ल  चालू व न वदा कामांसाठ  तावात नमूद अ. .१ ते 
२९ कामांसाठ  अंतगत तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 (वाढ / घाट र. . २,६३,९५,०००/-) 
 ( दनांक १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-३) े ीय अ धकार  यांना ११ म हने कालावधीक रता फ त भाजी मंडई, यापार  गाळे, 

वाहनतळ, उपहारगृ ह, सां कृ तक हॉल, वरंगुळा क , मैदान इ याद चे मा.आयु त सो. 
यांचेकडील प रप क .भूिज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ अ वये थेट प दतीने 
वतर त करणेकामी धोरण न चीत करणेत आले आहे. ी.संभाजी बळवंत काळभोर 
यांनी नगडी जकात नाका येथील उपहारगृ हासाठ  देणेत आले या मोक या जागेची 
करारनामा मुदत द.३१/७/२०१५ रोजी संपु टात येत अस याने सदर उपहारगृह जागेस 
पुढ ल मुदतवाढ मळणेस द.३१/१/२०१५ चे अजा वये वनंती केलेल  आहे. सह शहर 
अ भयंता, बी.आर.ट .एस. वभाग यांनी प  . था/बीआरट एस/१९१/२०१५ 
द.१३/२/२०१५ अ वये ी.संभाजी काळभोर यांना नगडी जकात ना यातील जागा 
उपहारगृ हासाठ  १ वष मुदतवाढ देणेस हरकत नसलेबाबत अ भ ाय दलेला आहे. 
ी.संभाजी बळवंत काळभोर यांना नगडी जकात नाका येथील उपहारगृ हासाठ  देणेत 

आलेल  जागा १० फुट X ३० फुट या माणे एकुण ३०० चौरस फुट मोक या जागेचे 
यापुव चे तमहा भाडे र. .२,१००/- या रकमेम ये प रप क 
.भूिज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ मधील अट नुसार करारनामा मुदत 
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संपले या कालावधीपासून त वष १२.५ % भाडेवाढ करणेत येऊन तमहा भाडे 
र. .२,३६३/- माणे ११ म ह यांचे भाडे र. .२५,९९३/-, सेवाकर (१४%) र. .३,६३९/- व 
चार म ह यांचे भाडे र कम अनामत र. .९,४५२/- असे एकूण र. .३९,०८४/- मनपा 
कोषागरात भर यानंतर करारनामा क न ी.संभाजी बळवंत काळभोर यांना 
बी.आर.ट . ट मनससाठ  वह त केलेल  नगडी जकात ना यामधील १० फुट X ३० 
फुट (एकुण ३०० चौरस फुट) मोकळी जागा बी.आर.ट . ट मनस सु  करणेपुव  जागा 
सोडणेचे अट वर बी.आर.ट . ट मनस सु  होईपयत कंवा द.१/०८/२०१५ पासून ११ 
म हने जे अगोदर घडेल तोपयत भा याने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१७ 
अ वये, डुडुळगाव, मोशी ये थल टाक ला कंपाऊड वॉल बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे या कामासाठ   मे.संजय कॉ ॅ टर ( न.र. .२८,००,७२९/- (अ र  
र. . अ ावीस  लाख सातशे एकोणतीस फ त) पे ा २९.२९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,७९,४१५/- 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 १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ७६ 
अ वये, जल े  .७ वडमुखवाडी च होल  भागात पाणीपुरवठा वषयक दु तीची 
कामे करणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा र कम .२८,००,४९५/- (अ र  
र. . अ ावीस लाख चारशे पं या नव फ त) पे ा ३०.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२०,५८,३६४/- 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 १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/१६/२०१५-१६ अ वये, भोसर  येथे 
पधा प र ेसाठ  लाय र  वकसीत करणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड 

( न.र. .४६,६८,५३४/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख अडुस ट हजार पाचशे चौतीस) 
पे ा २०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३९,२१,५६९/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-७) मनपा या जल नःसारण  वभागाकडील न.नो. .४/२८/२०१५-१६ अ वये, वॉड . ४६ 
म ये नढेनगर येथील जल नःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी M/s P V 

Deshmukh ( न.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख) पे ा २३.७८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .२४,००,९३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृ त णालया या सन 
२०१५-१६ या अदांज प कात वै य कय श ण फ  या लेखाशीषावर र. . ५,००,०००/- 
इतक  तरतूद केलेल  आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण 
मृ त णालयाम ये मु ंबई या कॉलेज ऑफ फिज शयन अँ ड सजन, मु ंबई 

(सी.पी.एस.) या अ भमत व यापीठाची मा यता असलेले M.B.B.S. या नंतरचे ११ 
वै य कय शाखांचे पो ट ॅ युएट ड लोमा कोससक रता 16 सी. पी. एस. 
ENROLLMENT क रता Ref.No. CPS/Insp/371/2014 द.16 जुलै 2014 या प ा वये 
मा यता देणेत आलेल  आहे. सदर कोस साठ  येक स ासाठ  (Term) १६ 
सी.पी.एस. ENROLLMENT कर यात येतात  हणजेच १ सी.पी.एस. 
ENROLLMENT कर ता र. .१५,०००/- माणे ६ स ाकर ता एकूण र. .१४,४०,०००/- 
अ फलेशन फ कॉलेज ऑफ फिज शयन अँ ड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) यांना अदा 
करावी लागणार आहे. ( येक  र. .१५,००० x १६ Enrollment x ६ (Term) = 
र. .१४,४०,०००/- इतक  अदा करावयाची आहे.) स या सन २०१५-१६ य़ा यशवंतराव 
च हाण मृ त णालया या अदांज प कातील वै य कय श ण फ  या लेखाशीषावर 
र. .५,००,०००/- इतक  कर यात आलेल  तरतुद वर ल उपरो त र कमेची पुतता 
करणेकामी अपुर  पडत आहे. सदर रकमेची पुतता करणेकामी यशवंतराव च हाण 
मृ त णालयातील मूळ अंदाज प कातील उपकरण खरेद  या लेखा शषकातुन 
श लक तरतुद  र. . ४४,००,०००/- पैक  र. .  २०,००,०००/- वग करणे श य आहे. 
तर  यशवंतराव च हाण मृ त णालयाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील 
उपकरण खरेद  या लेखाशीषावर ल र. .२०,००,०००/- वै य कय श ण फ  या 
लेखा शषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३.८.२०१५ ते द.९.८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१११/२०१५ द.१७.८.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
. .३० च पाणी वसाहत म ये डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच. 

सी. कटा रया ( न.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदुस ट) पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
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र. .१७,७४,५१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
. .२९ म ये कायशाळा व कचरा वाहतूक येथील समा भंतीची उंची वाढ वणेकामी 

मे. ी कॉ ॅ टर ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३१.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,००,४४१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या क े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१८/२०१५-१६  
अ वये, क े य कायालयांतगत . . ६१ ते ६४ मधील संत तुकाराम महाराज यांचे 
पालखी सोह या दर यान तसेच गणेश चतुथ  व गणेश वसजन कर ता नद वर ल 
घाटावर व मरवणुक मागावर व न ेपण, काश यव था व सीसी कँमेरा यव था 
करणकेामी मे. मुत  मंडप ि पकर & इले. ( न.र. .५,८१,५५२/- (अ र  र. .पाच लाख 
ए याऐंशी हजार पाचशे बाव न) पे ा (-) १.७१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कलावधीम 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 घेणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-१३) मनपा या क े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .२/२/२०१४-१५  
अ वये, . .४० खराळवाडी र यावर ल ख ड/ेचर बुजवणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एन.एन. शंगाडे ( न.र. .९,१०,२७५/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा लाख 
दोनशे पं याह तर) पे ा (-) ४४.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, 
पुनावळे गावातील र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी 
कं शन ा. ल. ( न.र. .३९,२१,०४२/- (अ र  र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस 
हजार बेचाळीस) पे ा ३१.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .२८,०९,०९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
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अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ अ वये, 
जल े  .७ वडमुखवाडी व न याने वकसीत होणा या भागात व इतर ठक ठकाणी 
पाणीपुरवठा करणेसाठ  डी.आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम डे हलपस  

( न वदा र कम . २७,९७,४६२/- (अ र  र. . स तावीस लाख स या नव हजार 
चारशे बास ट फ त) पे ा १८.८० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .२३,८५,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .७ अ वये, 
जलशु ीकरण क  से. .२३ येथील लॅबोरेटर  क रता उपकरणे पुर वणे, बस वणे व 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.सावंत इ म स ा. ल. ( न वदा र कम . 
२९,९९,३७३/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या नव हजार तीनशे याह तर फ त) 
पे ा ४.०० % जादा) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३१,१९,३४७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .६/२०१५-१६ मधील काम .४ अ वये, 
दापोडी ते नगडी या बी.आर.ट .एस. काँ रडाँरवर चंचवड जैन मं दरासमोर FOB 

बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेर इ ा.(इं) ा. ल. ( न.र. .१,५७,३०,८४५/- (अ र  र. . 
एक कोट  स ताव न लाख तीस हजार आठशे पंचेचाळीस) पे ा ११.११ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१,४६,८२,३०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, 
भुगयो अंतगत काकडे पाक व केशवनगर  येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल 
दु ती क रता देणेकामी मे. लोमॅक इिज.काप . ( न वदा र कम .३०,८४,८३३/-
(अ र  र. . तीस लाख चौ यांऐंशी हजार आठश ेतेहतीस फ त) पे ा १.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३०,३८,५६०/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय मांक-१९) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, 
भुगयो अंतगत चंचवड लो ले हल व सांगवी मुळानगर  येथील मैला  पंप हाऊस चालन 
देखभाल दु तीक रता देणेकामी मे. लोमॅक इिज.काप . ( न वदा र कम . 
२७,५२,५३३/- (अ र  र. . स तावीस लाख बाव न हजार पाचश ेतेहतीस फ त) पे ा 
१.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२७,११,२४५/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वये, 
भुगयो अंतगत पंपळे सौदागर व काळेवाडी  येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल 
दु तीक रता देणेकामी मे. लोमॅक इिज. काप . ( न वदा र कम . ४२,५२,४८५/-
(अ र  र. . बेचाळीस लाख बाव न हजार चारश ेपं याऐंशी फ त) पे ा १.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४२,०१,४५५/-पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२१) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, 
भुगयो अंतगत प ंपर  वा घरे व पंपर  लो ले हल येथील मैला पंप हाऊस चालन 
देखभाल दु तीक रता देणेकामी मे. लोमॅक इिज. काप . ( न वदा र कम . 
२८,५६,९३३/- (अ र  र. . अठठावीस लाख छ पन हजार नऊश ेतेहतीस फ त) पे ा 
१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२८,०५,५०८/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, 
भुगयो अंतगत दापोडी व फुगेवाडी येथील पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता 
देणेकामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस ( न वदा र कम .२७,२१,३३३/- (अ र  र. . 
स तावीस लाख ऐकवीस हजार तीनश े तेहतीस फ त) पे ा २.१२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२६,६३,६४१/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२३) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, 
भुगयो अंतगत भोसर  २१७ व भोसर  २३१ येथील पंप हाऊस चालन देखभाल 
दु तीक रता देणेकामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस. ( न वदा र कम .३०,०२,१३३/-
(अ र  र. . तीस लाख दोन हजार ऐकश ेतेहतीस फ त) पे ा २.२७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२९,३३,९८५/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, 
भुगयो अंतगत भोसर  पी एस-१ व भोसर  पी एस -२ येथील पंप हाऊस चालन 
देखभाल दु तीक रता देणेकामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस ( न वदा र कम 
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.३५,९५,४७३/- (अ र  र. . प तीस लाख पं या नव हजार चारश े याह तर फ त) 
पे ा २.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३५,१२,०५८/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वये, 
भुगयो अंतगत पंपर  मेन व वैभवनगर येथील पंप हाऊस चालन देखभाल 
दु तीक रता देणेकामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस ( न वदा र कम .३९,२१,२३२/-
(अ र  र. . एकोणचाळीस लाख ऐकवीस हजार दोनश ेब तीस फ त) पे ा २.१२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३८,३८,१०२/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .११ 
अ वये, भुगयो अंतगत चखल  व नेवाळेव ती येथील मैला  पंप हाऊस चालन 
देखभाल दु तीक रता देणेकामी मे.ए सेल इले क स ( न वदा र कम 
.३३,८६,२३३/- (अ र  र. . तेहतीस लाख शहाऐंशी हजार दोनश ेतेहतीस फ त) पे ा 

२.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३३,०८,३५०/-पयत पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या जल नसारण  वभागाकडील  न.नो. .१/२८/२०१५-१६ अ वये, चंचवड 
येथील वॉड .२२, २३ मधील जल नःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/s. 

CHOTELAL CHAUHAN ( न.र. .२७,९४,२९६/- (अ र  र. .स तावीस लाख 
चौ या नव हजार दोनशे शहा नव) पे ा २७.२८  %  कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा 
मंजूर दराने र. .२१,३३,६१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच  नयमानुसार व 
न वदेतील  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ /घट दरानुसार फरकाची 
रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या जल नसारण  वभागाकडील  न.नो. .१/३५/२०१५-१६ अ वये, वॉड . २४, 
४२ मधील जल नःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/S. CHOTELAL 

CHAUHAN ( न.र. . २७,९५,११२/- (अ र  र. . स तावीस लाख पं या नव हजार 
एकशे बारा) २७.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .२१,३४,५२९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच  नयमानुसार व  न वदेतील  न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ /घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/१४/०५/२०१५-१६ अ वये, 
काळेवाडी एम.एम. कूल ते पवना नद  पयत या र यावर सबवे FOB बांधणेकामी 
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मे.ि ल सी कं शन ( न.र. .३,१४,०७,७००/- (अ र  र. . तीन कोट  चौदा लाख 
सात हजार सातश)े पे ा १६.२२ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
२,७६,२९,०४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-३०) पपंर  चंचवड महानगरपा लके या करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत 

महानगरपा लका ह ीतील मळकतकर वषयक संपूण कामकाज चालत.े सन २०१५-
२०१६ म ये सव मळकतधारकांना सवलत योजनांचा लाभ मळणेकामी 
मळकतधारकांना  व वध सवलती या योजना लागू के या हो या. सव 
मळकतधारकानंा सवलत योजनांचा लाभ मळणेकामी मळकतकर वसुल  जनजागृती 
मोह म राब वणे आव यक होते. मळकतकर सवलत योजनांचा अ प कालावधी 
वचारात घेता १५ करसंकलन वभागीय कायालयाचे काय े ात जनजागृती मोह म 
राब वणेकामी न वदा न मागवता व करारनामा न करता थेट प तीने १ जीप वाहन, 

१ ि पकरसेट,३ र ा ि पकरसेट सह द.३०/०६/२०१५ अखेर पयत भा याने घेऊन 
मळकतकर सवलत योजना जनजागृ ती मोह म राब व याबाबत द.०६/०६/२०१५ रोजी 
आदेश दे यात आले होत.े दे यात आले या आदेशा माणे संबं धत पुरवठाधारकांनी 
वाहने व ि पकरसेट पुरवलेल  आहेत व याबाबत खाल ल माणे बले सादर केल  
आहेत. 

 

अक 

वाहन/ि पकर 

पुरवठाधारकाचे 

नाव 

वाहनचा 
कार 

वाहन 
मांक 

कालावधी 
एकूण 
दवस 

मा य दर 

( त दन) 

एकूण देय 
र. . 

आयकर 

२% 

न वळ  

देय र. . 

१ ी.ताराक शोर शेळके र ा 
MH-14 

AU-326 

९/६/१५ त े

३०/६/१५ 
२२ दवस २००० ४४,००० ८८० ४३,१२० 

२ ी.राज  जगताप र ा 
MH-14 

CU-1005 

९/६/१५ त े

३०/६/१५ 
२२ दवस २००० ४४,००० ८८० ४३,१२० 

३ ी.कल म शेख र ा 
MH-14 

L-9666 

९/६/१५ त े

३०/६/१५ 
२२ दवस २००० ४४,००० ८८० ४३,१२० 

४ ी.स चन सोनावणे जीप 
MH-12 

JC-4449 

९/६/१५ त े

३०/६/१५ 
२२ दवस १२०० २६,४०० ५२८ २५,८७२ 

५ Ace Infotech   

९/६/१५ त े

३०/६/१५ 
२२ दवस १००० २२,००० ४४० २१,५६० 

एकूण १,८०,४०० ३६०८ १,७६,७९२ 
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उपरो त माणे संबं धत पुरवठाधारक यांनी मळकतकरवसुल  जनजागृती मोह म 
राब वणेकामी द.०९/०६/२०१५ ते द.३०/०६/२०१५ अखेर एकूण २२ दवस वाहने व 
ि पकरसेट पुर वलेले आहे. यां या एकूण बलाची र. .१,८०,४००/- (अ र  र. . एक 
लाख ऐंशी हजार चारशे फ त) ची मागणी केलेल  आहे. सदरचा खच करसंकलन 
वभागाकडील वाहन भा याने घेणे या लेखा शषमधून खच  टाकणेस व सदर या 
खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपाचे औ यो गक श ण क , कासारवाडी कर ता अ खल भारतीय यवसाय 
प र ा जुल ै २०१५ या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स .१५/२०१५/१६ अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर 
माग वणेत आले होते यामधील लघु तम न वदाकार मे. रेखा इंिज नअ रंग व स 
यांचे एकूण ४१ बाबींचे दर र. .२६,४६४/- चे दर ि वकृत कर यात आलेले आहेत. मे. 
रेखा इंिज नअ रंग व स यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना 
पुरवठा आदेश नगत कर यात आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-३२) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने जाह र केले या मळकतकरतील सवलत योजनांचा 

लाभ जा तीत जा त मळकतधारकांना मळणेकामी शहरातील मु य चौकात ले स 
उभा न मळकतकर योजनांबाबत स ी करणेकामी अ पकालावधी वचारात घेता 
कोटेशन नोट स .०१/२०१५-१६ स  करणेत आल  होती. स  करणेत 
आले याकोटेशन नोट स या अनुषंगाने खाल ल माणे दर ा त झालेले आहेत. 

 

अ  कोटेशन धारकाचे नाव 
त चौरस फुट 

र. . 
शेरा 

१ MEDIA’S IDDEAसातारारोड,पुणे ९. पये २० + ५% 
VAT 

I 

२ AD POINT,शु वार पेठ ,पुणे २. पये २२ + ५% 
VAT 

II 

३ 
BALAJI VISION GROUP टळकरोड,पुणे 
२. 

पये २५ + ५% 
VAT 

III 

कमी दरचे ठेकेदार MEDIA’S IDDEA,सातारा रोड,पुणे ४११ ००९ यांना शहरातील 
१२ मु य चौकात ले स बोड छपाई क न द.३०/०६/२०१५ अखेर स  
करणेबाबत आदेश .कर/मु य/०३/का व/३८५/१५ द१८/०६/२०१५ देणेत आला होता. 
संब धत ठेकेदाराने देणेत आले या आदेशा माणे ले स बोड छपाई क न 
द.३०/०६/२०१५ अखेर (१२ दवस) स  केलेले आहे. याकामी यांनी र. . 
९६,७८४/-+VAT४८००/- एकूण र. .१,००,८००/- ची मागणी केलेल  आहे. सदरचा खच 
करसंकलन वभागाकडील मळकतकर खच वसुल  या लेखा शषमधून खच  टाकणेत 
आलेला अस याने सदर खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपाचे औ यो गक श ण क , मोरवाडी कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा 
जुल ै २०१५ या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी 
कोटेशन नोट स .१६/२०१५/१६ अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते 
यामधील लघु तम न वदाकार मे.रेखा इंिज नअ रंग व स यांचे एकूण १५३ बाबींचे 
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दर र. .१,९८,८३४/- चे दर ि वकृत कर यात आलेले आहेत. मे. रेखा इंिज नअ रंग 
व स यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश नगत 
कर यात आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) अ भलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख, सेवा नवृ त नायब तह सलदार यां या 
नयु तीस द.१/९/२०१५ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- 
इत या या पुव याच एक त मानधनावर मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३५) मनपाचे मनपाचे क े य कायालयातील थाप य वभाग व न वन प कार क  
कायालयाक रता खु या खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स .१८/२०१५-१६ 
अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त न वदेम धल मे.साई सेवा 
एंटर ाईजेस पंपर यांचेकडील बाब .१ व २  एकुण २ बाबीक रता (खु या) क रता 
ा त लघु त दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .७४,८००/-

चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३१/०२/२०१४-१५ अ वये, ब भाग वॉड 
.५२, ५३ म ये अ त मण कारवाईसाठ  म शनर  डंपर पुर वणेकामी मे.सुयोगराज 

क शन ( न.र. .२३,३४,२६४/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
चौस ट) पे ा ४०.१४ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१४,६७,१५५/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/३३/२०१४-१५ अ वये, पुनावळे कोयते 
व ती ते ताजणेव ती 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 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 आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .३/२०१५/१६ अ वये, मनपाचे 
आ. .४१४ स.नं.६८८ शतलबाग भोसर  येथे उ यान वक सत करणे व ५ म हने 
देखभाल करणकेामी मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया (कोटेशन 
नोट स र. .१,९२,७६५/- (अ र .र. .एक लाख या नव हजार सातशे पास ट फ त) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (31.52% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश .उदयान/6/का व/626/2015 द.26/08/2015 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 



 12 

वषय मांक-३९) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .५/२०१५/१६ अ वये, ना शक 
हायवे ते दुगामाता चौक (टे को रोड) र ता शो भकरणासाठ  काळी माती पुर वणे व 
पसर वणे कामी मे.माऊल  एंटर ायजेस (कोटेशन नोट स र. .१,९४,४९२/- (अ र  
र. .एक लाख चौ या नव हजार चारशे या नव फ त) अंदाजपञ कय दरापे ा 
(१०.२० % ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
.उदयान/६/का व/६२६/2015 द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/५७/२०१५-१६ अ वये, . .३४ ग हाणे 
व ती येथे थाप य वषयक दु तीची व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.सु नल 
अ णा पा सुयवंशी ( न.र. .२२,४०,८९०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे न वद) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१६,९४,३४८/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/२३/२०१५-१६ अ वय,े . .२९ 
इं ायणीनगर मधील से. .२ व ७ म ये फुटपाथ करणे व अनुषं गक कामे करणेकामी 
मे.ि ह.ए.झ बाडे ( न.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळीस) 
पे ा २९.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,४८,५२९/- 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 आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/३६/२०१४-१५ अ वये, . .४६ न याने 
ता यात आलेले र ते वक सत करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 
( न.र. .१४,००,१२०/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे वीस) पे ा ४२.६६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,४२,९७०/- 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 आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/४२/२०१४-१५ अ वये, . .४७ काळेवाडी 
येथील प रसरातील र यावर ल टचेस, ख डे चर खडीमु म व बीबीएम प दतीने 
द ु त करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट ( न.र. .११,२०,४४८/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ेचाळीस) पे ा ४३.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,६४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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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 आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४९/१/२०१४-१५ अ वये, पंपळेसौदागर 
आर ण .३७१ ब येथे उ यान वक सत करणे (५ एकरावर उ यान वक सत 
करण.े भाग-२) कामी मे.यशक असो सएटस ्  ( न.र. .२,८०,११,२०४/- (अ र  र. . 
दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार दोनशे चार) पे ा २.७० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२,८६,१७,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .४/२०१५/१६ अ वय,े मनपाचे क 
े ीय कायालयांतगत र याचे कडेचे वृ ारोपणासाठ  ५००० ल  मते या टकरणे 

पाणीपुरवठा करणेकामी मे. शवामृत वॉटर स लायस (कोटेशन नोट स र. . 
१,८९,०००/- (अ र  र. .एक लाख एकोनन वद हजार फ त) अंदाजपञ कय दराने 
(७००/- त प) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/२६७/२०१५ द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४६) मनपा या ब े य कायालया या आरो य वभागाकडील न.नो. .१/२०१५-१६  
अ वये, ब े ीय कायालया या काय े ातील नाले साफ  क न ना यातील 
नघालेला गाळ वाहतुक करणेकामी मे. स द वनायक ा सपोट यांनी नाले 
साफसफाईकामी र. .७५.०० ती घन मी. व गाळ वाहतूक साठ  र. .७८.०० ती घन 
मी. इतका सवात लघु तम अस याने ि वकारणेबाबत े ीय अ धकार  यांनी 
मा यता दल  असून तुत करणी मा.आयु त यांनी पुवल ी भावाने कामाचे 
आदेश दे यास मा यता दलेल  अस याने कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४७) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न. .१५/२, २०१४-१५ अ वये, वॉड .४९ 
ी.साई मंद र बापुजी बुवा मं दर येथील जल नःसारण वषयक कामे करणे  व उवर त 
ठकाणी जल नःसारण न लका टाकणेकामी मे.देव कं शन ( न.र. .४७,६१,६४३/- 
(अ र  र. .स तेचाळीस लाख एकस ठ हजार सहाशे ेचाळीस फ त) पे ा २९.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव .१०८१४ वषय .८४ द. 
२१/२/२०१५ अ वये यापुव  थायी स मती माफत मा यता दलेल  आहे. सदर कामास 
मा.महापा लका सभा ठराव .४७९ द.२०/०५/२०१४ अ वये र. .६८,२५,०००/- स 
शासक य मा यता देणेत आलेल  आहे. तथापी सदर प रसरात स या व न याने 

उ वणार  जल नःसारण न लकेची व चबरची तातडीने द ु ती करणे, आव यक 
अस याने तसेच न याने देखभाल दु तीचे काम लवकर उपल ध होणार नस याने 
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पुढ ल चार म हने कालावधीसाठ  स याचे चालु कामा मधुनच काम करणे आव यक 
आहे यासाठ  सदर कामाचे आव यकतेनुसार सुधार त अंदाजप क केलेले असुन 
याची सुधार त र. .६६,९१,७८४/- वाढ व र. .१४,४१,७८४/- इतक  येत आहे. तर  
ठेकेदाराकडुन मंजूर दराने सुधार त काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-४८) पंपर  चंचवड महानगरपा लका “ड” े ीय कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे 
व वाहतुक क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे 
कामासाठ  न वदा नो टस .४-२/२०१३–१४ नुसार ई- न वदा माग वणेत आ या 
हो या. ा त न वदांपैक  लघु तम दराचे न वदाधारक  मे.जयगणेश ए टर ायजेस, 
पंपर -१७ यांची मा. थायी स मती ठराव .७९७२ दनांक  २५/८/२०१४ नुसार १ वष 
कालावधीसाठ  (१)कचरा थानांतर क  त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,०६०/- 
व (२)मोशी कचराडेपो त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने वाहने 
उपल ध करणेस यांचेशी करारनामा करणेस व येणारे य  खचास मा यता देणेत 
आल  आहे. यानुसार स या याकामी १२ वाहने त दनी उपल ध करणेत आल  
आहेत. सदर कामाची मुदत दनांक ३१/८/२०१५ रोजी संपत आहे. याकामी न याने 
ठेकेदार नेमणेची न वदा कायवाह  ड- े ीय कायालयामाफत सु  आहे. यासाठ  काह  
कालावधी लागणार असलेने आरो य वषयक कचरा उचलणे कामात अडचणी येवू 
नयेत हणून  सदर कामास दनांक १/९/२०१५ पासून ६ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देवून ड- े ीय कायालयासाठ  ८ टपर वाहने, ब- े ीय कायालयासाठ  ३ 
टपर वाहने व क- े ीय कायालयासाठ  १ टपर वाहने उपल ध करणे, याकामी 
यांचेशी करारनामा करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .९२,६०,१६०/- अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक-४९) पंपर  चंचवड शहराम ये पशुज म काय म राब वणेकामी शहरात े ीय कायालय 

नहाय वान संतती नयमन व श या क  था पत करणेकर ता सं थांची 
नेमणुक करणेकामी था नक वृ तप  व महापा लका वेबसाईटर ई न वदा मांक 
01/2015-2016 स द करणेत आल  होती. न वदा कालावधीम ये एकुण 3 

सं थां या न वदा ा त झा या असुन या सं था व यांनी सादर केलेले दर 
खाल ल माणे आहेत. 

 
अ. . स थेचे नाव ा त ्    दर 

1 सोसायट  फॉर ह शन ऑफ ु एलट  टु ऍ नमल ६७९/- 
2 सोसायट  फॉर ऍ नमल ोटे शन को हापूर ६४९/- 
3 पंपल फॉर ऍ नमल ६४९/- 

  
उपरो त माणे मे.सोसायट  फॉर ऍ नमल ोटे शन को हापूर व पपल फॉर 
ऍ नमल यांचे दर र. .६४९/- ती वान लघु तम ा त झाले आहेत. तथा प याकामी 
तीन सं थांची नेमणुक करावयाची अस याने त ह  सं थांना दर कमी करणेबाबत 
वचारणा केल  असता पप स फॉर ऍ नमल पुणे व सोसायट  फॉर ऍ नमल 
ोटे शन को हापुर यांनी दर कमी करणेस असमथता दश वल  आहे. मे.सोसायट  

फॉर ह शन ऑफ ु ए ट  टू ऍ नमल, लातुर यांनी र. .६४९/- दराने काम करणेस 
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तयार असलेचे कळ वले आहे. सबब, वानसंतती नयमन व श या या 
कामासाठ  ा त त ह  न वदाधारकांचे र. .६४९/- ती वान असे लघू तम दर 
ि वकृत क न यांचे समवेत करारनामा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
१ वष कालावधीकर ता मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

                                      
   नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पपंर  - ४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक - नस/०८/का व/१०७९/२०१५ 
दनांक - २८/०८/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 


