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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/३५९/२०१५ 

दनांक-  २/०३/२०१५ 
 

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-  ७/०३/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ७/०३/२०१५ रोजी दुपार  १.०० 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- १५९ 

दनांक- ७/०३/२०१५              वेळ- दुपार  १.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा श नवार, 
दनांक ७/०३/२०१५ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 

दनांक २१/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५६)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) 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. 

 ( दनांक ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .अ मु यालय/HO/७/४०/२०१३-१४ मधील 

भाग मांक १६ आकुड  म ये पेि हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी 
पेि हंग लॉक बस वणेकामी मे. ट  कं शन ( न.र. .१३,९८,७४३/- (अ र  र. .तेरा 
लाख अ या णव हजार सातशे ेचाळीस फ त) पे ा ३३.९९०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,६९,४७६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणस तर 
हजार चारशे शहा तर फ त) पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व   अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 

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

 ( दनांक ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .८ अ वये, . .७ च-होल  येथील ताजणेमळा, काळजेवाडी कोतवालवाडी 
पठारे मळा व इतर ठकाणचे अंतगत र ते खडीकरण व बीबीएम करणेकामी m/s c l 

engineers  ( न.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख एकोणस तर हजार 
साठ) पे ा –५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,३९,९८१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न याचंबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४)  मनपाचे डा वभागांतगत खेळाडू द तक योजना अनुषंगाने अथँलेट स व नेमबाजी 
कर ता डा वभागास डा सा ह य खरेद  करणेकामी ई- न वदा सुचना .  
५/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु तम 
न वदाकार मे.भारती एंटर ायजेस यांचे २१ बाबींचे दर र. .१०,३२,०४७/-, मे.सुमीत 
पोटस अँ ड फटनेस यांचे ३७ बाबींसाठ  दर र. .१२,९२,८५४/- व मे. वशाल 

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

 ( दनांक ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५)  सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे 
हेतूने जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब 
म ये नमूद केले माणे दर नि चत ता वत करणेत आल  अस याने यास 
मा यतेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६३ 
अ वये, भाग  .४० व ४१ येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व दु तीची काम े
करणकेामी मे.बरखा एंटर ायझेस ( न वदा र कम .१३,९१,२७७/- (अ र  र. . तेरा 
लाख ए या नव हजार दोनशे स याह तर फ त) पे ा ३२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दरान े र. .९,९३,३७१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२१/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .५ कुदळवाडी जाधववाडी मधील ता यात आलेले डी.पी.र ते 
वक सत करणेकामी M/s S.K. YEWALE & CO. ( न.र. .१,२६,०४,८१७/- (अ र  
र. . एक कोट  स वीस लाख चार हजार आठशे सतरा फ त) पे ा १७.१० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१,०९,७१,८६३/- 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 ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/८/२०/२०१४-१५ 
अ वये, . .६० पवारनगर येथे अंतगत ग ल  बोळात रबर मो डेड कॉ ट पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन ( न.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख आठशे चाळीस) पे ा -३२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .१४,८३,०१४/- 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 ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, फ भागातील पुणानगर, शवतेजनगर, इ.भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे. जोड करणे हॉ ह बस वणे इतर 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे.जय इंिज नयस ( न वदा र कम . ३२,२१,२६१/- 
अ र  र. . ब तीस  लाख एकवीस हजार दोनशे एकस ट फ त) पे ा ३८.४० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,८३,५११/- 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 ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/२०१४-
१५ अ वय,े . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४६,७५०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) –५.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- 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 ७/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/५९/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .१५ द तवाडी आकुड  येथील डी पी अंतगत र यांचे डांबर करण 
करणे (नाला ते ऊसुला गेट) कामी M/S.Clincy Construction Pvt. Ltd., Pune 

( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) -३.१० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- 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 
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अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/८/२०१४-१५ 
अ वये, मनपाचे उ यानांचे भुमीपुजन समारंभासाठ  व इतर काय मांसाठ  मंडप 
यव था करणेकामी M/S. SHRIGANESH BALKRISHNA PORE ( न.र. . 
७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) -२७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .५,३६,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/७८/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .१७ द तवाडी आकुड  येथील अंतगत र यांचे डांबर करण करणे 
कामी M/S.Clincy Construction Pvt. Ltd., Pune ( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) -३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .९,५०,७८४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/१५/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .१८ मामुड  भागातील गटरची देखभाल दु ती व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S. CHHOTELAL CHAUHAN ( न.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौष ट) -३०.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .६,५९,६५४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/५८/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाडी शाळा इमारतींची देखभाल दु ती व सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S. PUSHPAI ENTERPRISES ( न.र. .१८,२०,७२५/- (अ र  र. . 
अठरा लाख वीस हजार सातशे पंचवीस) -४३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१०,८५,८८०/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/८७/२०१४-१५ 
अ वये, . .२७ जुना ३५ प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी M/S. 

LONAVALA CONSTRUCTION CO. ( न.र. .२२,४०,८७९/- (अ र  र. .बावीस 
लाख चाळीस हजार आठशे एकोणऐंशी) -३.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .२२,७०,१००/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१७) पपंर  चचंवड महानगरपा लके तफ दर वष  माणे संत ाने वर महाराजाचंी 
पालखीसाठ  वागत समारंभ मॅग झन नाका येथे केला जातो. या माणे सन २०१४ 
म ये आषाढ वार  पालखी सोहळयासाठ  आव यक वदयुत यव था, काश -
यव था, वनी ेपण यव था व स. स.ट . ह  यं णेची यव था ता पुर या 
व पात करणेसाठ  मा.आयु तसो. यानी आदेश मांक माजसं/५/का व/१६४/२०१४ 
द.०९/०६/२०१४ अ वये कळ वले आहे. उपरो त  पालखी सोहळयासाठ  आव यक 
कामाचे अंदाजप क तयार केले असुन यास र कम . ९३,३८६/- इतका खच 
अपे त आहे. सदर कामासाठ चा उपल ध कालावधी ल ात घेता सदर काम न वदा 
मागवून करणे श य नाह . यामुळे क भागाकडील ा त न वदा नोट स माकं -
३/२-२०१२-१३ अ वये ा त दर ०.०७ % कमी व मे. मुत  मंडप पीकर व 
डेकोरेटसर एज सी कडून काम क न घेणेत आलेले आहे. मे. मुत  मंडप पीकर व 
डेकोरेटसर यांनी याचेकडील बील .६२३ द.०७/०८/१४ अ वये. र कम .९३,३२१/- 
ची मागणी केल  आहे. सदर बल मे. मुत  मंडप पीकर व डेकोरेटसर यांना अदा 
करणे आव यक आहे. मे. मुत  मंडप यांचेकडून क न घेतले या कामास व खचास 
काया तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१८) मनपाचे भाग .४३ अ पोट नवडणुक २०१४-१५ क रता मतदार या या छपाई व 
ि हडीओ च करण करणेकामी कोटेशन नो. .३३/२०१४-१५ व को.नो. .३५ अ वये 
बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार चार–चार दरप के ा त 
झाल  आहेत. ा त दरप कात मे. स द  कॉपीअस ऍ़ ड टुडंट क झुमर टोअर, 
पंपर  यांचे भाग .४३ अ पोट नवडणुक २०१४-१५ क रता मतदार या या छपाई 
त नग सा ह याचे दर एकुण र. .१,०८,०००/- व मे बनाका ि हडीओ ि हजन, पुणे 

०६ यांचे ि हडीओ च करण ती दन दर एकुण र. .७१,४००/- लघु तम दर ा त 
झाले आहेत. सदरचा एकुण खच र. .१,७९,४००/- (अ र  र. . एक लाख एकोणऐशी 
हजार चारश)े चे दर ि वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत 
आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .अ मु यालय/HO/७/७३/२०१३-१४ अ वये, 
. .१४ मधील नगडी शाळा इमारतीचे रंगकाम करणेकामी मे.रेणूका कं शन 

( न.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस) -२७.७७ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,९६,६५४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .४३ येथे म लंदनगर पुन त क प ट पा .१ येथील थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. ट  क शन ( न.र. .२०,३९,५०८/- (अ र  र. .वीस लाख 
एकोणचाळीस हजार पाचशे आठ) -३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .१३,९१,९६४/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
वॉ. .४३ गु दारा ते डल स रोड ॉम वॉटर गटर करणेकामी मे.बरखा 
एंटर ायजेस ( न.र. .१३,८९,८८५/- (अ र  र. .तेरा लाख एकोणन वद हजार आठशे 
पं याऐंशी) -४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८,१७,२५२/- 
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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
सन २०१४-१५ करता . .४३ िजजामाता हॉ पीटल भागात म लंदनगर येथील 
क पात थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. ट  क शन ( न.र. . 

१२,३०,५५६/- (अ र  र. .तेरा लाख तीस हजार पाचशे छप न) -३५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८,३९,८५४/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
पंपर  वाघेरे येथील जोग महाराज व उ यानातील थाप य वषयक वकासाची कामे 
करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस ( न.र. . १२,६०,५०४/- (अ र  र. .तेरा लाख साठ 
हजार पाचशे चार) -४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
७,४१,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
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बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .४३ येथे दशादशक फलक व रोड फ नचर कामे करणेकामी मे.बरखा 

एंटर ायजेस ( न.र. .१०,२७,०६८/- (अ र  र. .दहा लाख स तावीस हजार अडुस ट) 
४१.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,३६,२६९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
. .४३ डल स चौक म ये दशादशक कमान करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस 

( न.र. .१३,९९,१५४/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार एकशे चोप न) 
३२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,९८,९९६/- 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 बधंनकारक रा हल या 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
सन २०१४-१५ करता भाग . ४३ िजजामाता हॉ पीटल भागात डी वॉड 
प रसरातील ख डे, ॉसकट, टेचस डांबर करण क न बुज वणेकामी मे.ि ल सी 
क शन ( न.र. .१२,७४,८५८/- (अ र  र. .बारा लाख चौ-याह तर हजार आठशे 
अ ाव न फ त) पे ा १६.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .११,११,१७३/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग . ५४ वशालनगर पंपळे नलख येथील गावठाण व प रसरात बंद पाईप 

गटसची कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस ( न.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळीस फ त) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. . ११,९१,१७६/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६१ अ वये, 
भाग . ४६ वजयनगर भागातील फुटपाथ, पाथवे पेि हंग लॉक दु ती व 

देखभाल करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस ( न.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. . 
अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ेचाळीस फ त) पे ा ४६.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,३५,२९४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये,  
काळेवाडी स.नं.१३० मधील ना यापासून ते काळेवाडी मु य र यापयत नद  समांतर 
१८ मी ं द  डी.पी. र याचे ं द करण करणे व हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एस.सी.कटा रया ( न.र. .४९,०१,९६१/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
एक हजार नऊशे एकस ठ फ त) पे ा २२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .३९,८३,८२४/- 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-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .४७ मधील अंतगत र याचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.लोनावळा क शन कंपनी ( न.र. .५६,०१,९२५/- (अ र  र. .छप न लाख एक 
हजार नऊशे पंचवीस फ त) पे ा २५.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .४३,९९,१६४/- 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 या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
भाग .२१ ( भागाचे नांव-दळवीनगर) म ये पांढरकर चाळी प रसराम ये जुने 
लॉक काढणे आ ण कॉ ट पेि हंग करणेकामी मे.साकळ असो सए स ( न.र. . 
१९,३२,६४७/- (अ र  र. .एकोणीस लाख ब तीस हजार सहाशे स तेचाळीस फ त) 
पे ा ५०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,१४,६४०/- 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 या याबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 
भाग .२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह) म ये ना यांची दु ती 

करणेकामी मे.साकळे असो सए स ( न.र. .२२,२८,१५२/- (अ र  र. .बावीस लाख 
अ ावीस हजार एकशे बाव न फ त) पे ा ५०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .११,६९,७८०/- 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 घेणेत 
आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/५३/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४ मधील मोकळी जागा (सी.डी.सी.४) प रसरात पे ह ंग लॉक 
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. ZUNJAR 

CONSTRUCTION ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे शहा न) पे ा -४४.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१३,०४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३४) पंपर - चंचवड महानगरपा लका व जाग तक बँक यां या सहकायाने बी.आर.ट .एस. 
क प राब व यात येत आहे. याम ये ना शक फाटा ते वाकड या मागावर ल बाधीत 

होणार  ना शकफाटा झोपडप ीतील झोपडीधारकांचे पुनवसन ाधा याने करणे 
आव यक आहे. तसेच पंपळेगुरव, काळेवाडी, चखल , वाकड या मागावर ल बाधीत 
होणार  घरे यांचेह  पुनवसन ाधा याने करणे आव यक आहे. सदरचे कामकाज 
करणेसाठ  ी.र वं कुमार बाबुराव भडाळे व ी.मंगशे कदम, यांची नेमणूक थेट 
प दतीने कामकाज पुण करणेकामी कर यात यावी. याकामी यांचेकडून न ती सादर 
कर यापासून लाभाथ ना सद नकेचा ताबा देईपयतची सव अनुषं गक कामे करावयाची 
आहेत. याकामी यांना पा  असले या लाभा याकर ता एकास र. .२,०००/- या माणे 
एकूण १५५ लाभाथ  यांचे एकूण र. .३,१०,०००/- व पंपळेगुरव, काळेवाडी, चखल , 
वाकड येथील एकूण पा /अपा  लाभाथ  ११२ यांचे एकूण र. .२,२४,०००/- अशा 
एकूण र. . ५,३४,०००/- (अ र  र. .पाच लाख चौतीस हजार फ त) या खचास व 
सदरचे काम ३ म हने कालावधीत न वदा न माग वता थेट प दतीने कामकाज पुण 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३५) प स पो लओ लसीकरण मो हम द.१८ जानेवार  २०१५ चे चार द.१४/१/२०१५ ते 
१६/१/२०१५ अखेर ३ दवस म.न.पा.चे ८ णालय काय े ात मो हमेचा चार 
करणेत आलेला आहे. भार  वै य कय अ धकार  यांनी खचाची हाऊचर व बल 
सादर केलेले आहेत. यानुसार वै य कय संचालक पंपर चंचवड महानगरपा लका 
यांचे नावे काढणेत आलेल  अगाऊ र. .६३,०००/- पुणत: खच झालेल  अस याने 
सदरचे खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कायशाळा पयावरण/अ भयां क , आरो य व ुत, 
अ त मण  व थाप य इ. वभागाकडील जमा असलेले न पयोगी/भंगार सा ह याच े
सम  पहाणी क न मु यांकन करणेस मे.ए. ह  शेवड,े सनद  अ भयंता (सरकार  
मु यांकन करता) पुणे यांचेकडील अंदािजत क मशन दर (सव करासह) र. .३८,०००/- 
लघु तम ा त झालेने मा.आयु त सो. यांनी द.११/२/२०१५ चे तावा वये 
 मा यता दलेल  आहे. ा त लघु तम सम  पहाणी क न मु यांकन करणेस व 
याकामी  येणा-या खचास एकुण र. .३८,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
 

वषय मांक-३७) मनपा पदा धकार , अ धकार  यांचेसाठ  से युलर दुर वनी सु वधा पुर वण.े याकामी 
मे.आय डया से युलर ल. ( न.र. .८०,००,०००/- (अ र  र. . ऐंशी लाख फ त) 
लघु तम व मनपा या अ धक फाय याची न वदा सादर के याने यां याकडुन सदर 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट स अ धन राहु न 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .९/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, मनपा या शासक य इमारतीमधील ज न  संचाची वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती  करणेकामी मे.एनज  टेक स ट म ( न.र. .७,१७,५३०/- (अ र  र. . 
सात लाख सतरा  हजार पाचशे तीस फ त) पे ा २७.०७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .९/२०१४-१५ मधील अ. .७ 
अ वये, मनपा या शासक य इमारतीमधील व युतसंच मांडणीचे वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती  करणे व अनुषं गक कामे करणेकामी मे. व प इले क स ए ड 
इंिज नअ रंग ( न.र. .९,६३,०८६/- (अ र  र. .नऊ  लाख ेस ट  हजार शहाऐंशी 
फ त) दर १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४०) पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने द.१६/११/२०१४ ते १३/१/२०१५ या 
कालावधीत अना धकृत बांधकाम आढावा बैठक, श ण काय म, ंग ंग डे 
(सायकल डे), व छता अ भयान, पुणे आंतररा य च पट महो सव उ घाटन 
समारंभ इ. काय माचे ि हडीओ शु टंग मे. दशन िजटल ि 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. .२२,८००/- (अ र  र. .बावीस हजार आठशे फ त) इतका 
खच आला अस याने यास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-४१) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न वदा नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४१ 
अ वये, . .५० थेरगांव गावठाण पदमजी पेपर मल येथील थाप य वषयक 
करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.जी.एस.भुजबळ आ ण 
असो सए स ( न.र. .९,३३,६३७/- (अ र  र. .नऊ  लाख तेहतीस हजार सहाशे 
सदोतीस फ त) पे ा -३४.३४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४२) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न वदा नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४२ 
अ वये, . .५० थेरगांव गावठाण पदमजी पेपर मल भागातील फुटपाथ, पाथवे 
पे ह ंग लॉक दु ती व देखभाल करणेकामी मे.जी.एस.भुजबळ आ ण असो सए स 
( न.र. .९,३३,३९७/- (अ र  र. .नऊ  लाख तेहतीस हजार तीनशे स या नव फ त) 
पे ा -३४.३४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४३) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .८१ 
अ वये, साईबाबानगर झोपडप यातील र याचे डांबर करण करणे इतर अनुषां गक 
कामे करणेकामी मे.ि ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा. ल. ( न.र. .९,३२,१४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार एकशे चाळीस) पे ा ३.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .९.०३,२४४/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांच ेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४४) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७० 
अ वये, भाग .४२ मधील भमनगर-सँ नटर  चाळ झोपडप याम ये थाप य 
वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.अथव ए टर ायजेस 
( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३६.८७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने र. .५,८८,९०२/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४५) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .५५ 
अ वये, भाग .६१ मधील महा मा फुलेनगर दापोडी झोपडप ी मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ा कं शन ( न.र. . 
९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३०.३५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .६,४९,७२३/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४६) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .५६ 
अ वये, भाग .०४ कृ णानगर येथील भमश तीनगर (मोरे व ती) झोपडप ीम ये 
थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी मे.एस.बी.सवई ( न.र. .९,३२,८४०/-

(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस फ त) पे ा ४०.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरू दराने र. .५,५५,७८६/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४७) मनपाचे व वध वभागांसाठ  एच.पी.कंपनीच े (कलर) टोनर सा ह य खरेद कामी 
ई. न. .१६/२०१४-१५ अ वये न वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन 
चार दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये मे.झूम कॉ पुटस, पुणे, यांचे 
आव यक टोनर (एकूण बाबी १२) सा ह याचे र. .६,९८,२५५/- लघु तम दर ा त 
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झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ११.१२ % ने कमी आहे. 
मे.झूम कॉ पुटस यांचे आव यक कलर टोनर खरेद कामी एकूण र. .६,९८,२५५/- दर 
ि वकृत कर यास मा.आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे. तूतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-४८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/७७-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .५४ पंपळे नलख येथील र यावर ल चर ख डयांची खडी मु माने 
व बी.बी.एम. प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.साकळे असो सएटस ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट फ त) पे ा ४७.०१ % 
कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,८२,४०२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
 

वषय मांक-४९) मनपा या ड े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/६-२०१४-१५ 
अ वये, औंध-उरो िज हा णालया या प रसरात पाणी पुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ह .आय.पी राव डे हलपस ( न.र. .६,९८,३६३/- (अ र  
र. .सहा लाख अठया नव हजार तीनशे ेस ट फ त) पे ा ३४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,६०,९२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२.२.२०१५ ते द.८.२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२९/२०१५ द.२५.२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५१) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.९.२.२०१५ ते द.१५.२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/३०/२०१५ द.२५.२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५२) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१६.२.२०१५ ते द.२२.२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/३१/२०१५ द.२५.२.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१०/२०१४/१५ मधील अ. .०८ 
अ वये, वायसीएम णालयामधील वीज वतरण यव थेम ये सुधारणा करणे कामी 
मे.ऐस पॅ म एं टर ायझेस ( न.र. .२२,००,८६८/- [अ र  र. .बावीस  लाख आठशे 
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अडुस ट] पे ा २३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 
अ. .२ अ वये, ा धकरण पेठ .१८ मधील मोकळया जागेत उ यान वकसीत 
करणे व इतर कामे करणेकामी RENUKA CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,१२०/- 
(अ र  र. .अ ावीस लाख एक हजार, एकशे वीस फ त) पे ा ३५.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१८,८९,११७/- 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-५५) पंपर  चचवड महानगरपा लके या ह ीतील मो या मृत जनावरांची व हेवाट    
लावणेकामी मे. द ल वाल ऍ ड स स, पुणे-२. यां या माफत कर यास मा. थायी 
स मती सभेने ठराव .७६०० द.१६/०८/२०१४ रोजी मा यता दलेल  आहे. याची 
कामाची मुदत द.३१/१२/२०१४ रोजी संपलेल  आहे. ई-टडर ये वारे मृत 
जनावरांची व हेवाट लाव याचे कामाकर ता न वन सं थे या नेमणुक ची कायवाह  
वभागाने द.२०/१२/२०१४ ता वत केल  आहे. सदरचे कामकाज हे अ याव यक 
सेवेत मोडत अस याने आ ण आरो याचे ि टने मह वाचे अस याने तसेच ई-टडर 

या पुण हो यास काह  कालावधी लागणार असलयाने मे. द ल वाला ऍ ड स स 
या ठेकेदारास जु या दराने र. .६८,०००/- तमहा मृत जनावरांची व हेवाट 
लावणेकामी द.०१/०१/२०१५ पासुन पुढ ल ६ म हने या कालावधी क रता मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक-५६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-
२०१५ अ. .७ अ वये, भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील मनपा इमारतीची 
वशेष नुतनीकरणाची कामे करणेकामी M/S C N GAIKWAD ( न.र. .४२,०१,६८० 
(अ र  र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाशे ऐंशी फ त)  पे ा २५.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३२,९९,९९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणे बाबत वचार 
करण.े 
 

वषय मांक-५७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-
२०१५ अ. .३९ अ वये, भाग .९ संभाजीनगर एम.आय.डी.सी. जी लॉक 
संभाजीनगर मधील मोकळी जागा आर ण .६० म ये तलाव बांधणे या कामातील 
लोर ंग टाई स बस वणे व इतर अनुषं गक कामे करणेकामी M/S B.K. KHOSE 

( न.र. .८४,०३,३६२/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे बास ठ फ त)  
पे ा १.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८७,०४,४१२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यतादेणे बाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-५८) मनपाचे वै य कय वभागास साफ सफाई सा ह य खरेद कामी ई- न वदा .५५/२०१३-
१४ अ वये ा त लघू तम न वदाकार मे. वशाल एंटर ायजेस यांचे १ बाब साफ 
सफाई सा ह याचे एकुण दर र. .२,२१,१००/-, मे.भारती एंटर ायजेस यांचे ६ बाबी 
साफ सफाई स ह याचे एकूण दर र. .७६,३९३/-, मे. पे म एंटर ाजेस यांचे ९ बाबी 
साफ सफाई सा ह याचे एकूण दर र. .३,५६,२४०/-, मे.डी.के.दोडके एंटर ायजेस यांचे 
१४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे एकूण दर र. .१,९३,९५१/-, मे. न मती इंिज. कॉप . 
व मे.रेखा इंिज. व स यांचे ५ बाबी साफ सफाई सा ह याचे समान दर एकूण 
र. .१,८९,९६९/- व मे.कापसे एंटर ायजेस यांचे ४ बाबीचे साफ सफाई सा ह याचे 
एकूण र. .१,०७,३३३/- हे ि वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-५९) मनपाचे व युत वभागासाठ  सन २०१४-१५ कर ता व वध कारचे ि वचगेअस व 
पेअस सा ह य खरेद कामी ई- न वदा सुचना .१५/७/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन 
न वदा दर माग वणेत आले होते. यामधील लघु तम न वदाकार मे.पायो नयर 
से स यांचे दरप कातील बाब .२, ४, ६, ८ या सा ह याचे दर र. .९,६६,६२०/-, 
मे.धूपर दस यांचे बाब .५ या सा ह याचे दर र. .१४,८५,०००/- असे एकूण र. . 
२४,५१,६२०/- चे दर ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश नगत करणेकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६०) डा वभागांतगत व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी 
ऑनलाईन स द केले या  ई- न वदा सुचना .३५/२०१४-१५ या न वदेनुसार 
लघु तम न वदाकार मे.सुमीत पोटस यांचे ७ बाबींचे दर र. .३,३६,१००/- मे. मुत  
इंिज नअ रंग यांच े१८ बाबींचे दर र. .१९,९९,९००/-, मे.शुभम उ योग यांचे ९ बाबींचे 
दर र. .२,५५,५६८/- व मे. ग नज पोटस यांचे १ बाबीचे दर र. .१७,६००/- असे 
एकूण ३५ बाबी सा ह याचे दर र. .२६,०९,१६८/- हे अंदाजप क य दरांपे ा २८.६० % 

ने कमी अस याने ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश नगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-६१) मनपाचे मा य मक श ण वभागासाठ  ॅकसुट, ट  शट/शॉट, शुज व पोटस कट 
सा ह य खरेद  करणेकामी ई- न वदा सुचना .२९/२०१४/१५ अ वये, ऑनलाईन 
न वदा दर माग वणेत आले होते. यामधील लघु तम न वदाकार मे. शवसमथ 
इंटर ायजेस यांचे बाब .१, ३, ४ या बाबींच े दर र. .३,२३,९८६/- व मे. वशाल 
एंटर ायजेस यांचे बाब .२ चे दर र. .१,७७,६००/- असे एकूण ४ बाबींसाठ  दर र. . 
५,०१,५८६/- चे दर ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश नगत करणेकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२५/२०१४-१५ 
अ वये, वॉड . ६३ येथे सरफेस गटस व ना याची दु ती करणेकामी M/S. 

PANDURANG ENTERPRISES ( न.र. .१४,९६,२८६/- (अ र  र. .चौदा लाख 
शहा नव हजार दोनशे शहाऐंशी फ त) पे ा -४८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 

न वदा मंजूर दराने र. .८,०१,४१८/- 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 आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/६०/२०१४-१५ 
अ वये, . .३८ नेह नगर मनपा राजीव गांधी शाळेतील थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/S. S B SAWAI ( न.र. .१०,४९,२२५/- (अ र  र. .दहा लाख 
एकोणप नास हजार दोनशे पंचवीस फ त) पे ा -४६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 

न वदा मंजूर दराने र. .५,८४,००४/- 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 आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/४१/२०१४-१५ 
अ वये, . .६४ बोपखेल येथील शौचालय इमारतींची देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी M/S. PANDURANG ENTERPRISES ( न.र. .१०,४६,६०३/- (अ र  र. . 
दहा लाख शेहेचाळीस हजार सहाशे तीस फ त) पे ा -२२.२२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,५४,७५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-६५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/३९/२०१४-१५ 
अ वये, . .३८ नेह नगर मनपा पंडीत नेह  शाळेतील थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/S. SAKALE ASSOCIATES ( न.र. .१०,४९,२२५/- (अ र  र. . दहा 
लाख एकोणप नास हजार दोनशे पंचवीस फ त) पे ा –४४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,०६,०३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 
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वषय मांक-६६) मा.आयु त व मा.अ त.आयु त यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन . MH-14 AE-

8199 ALTIS COROLLA व MH-14 - CL- 244 TATA MANZA कर ता आठ नग 
न वन ज टोन कंपनीचे टयूबलेस टायस मे.दशन टायस, चंचवड यां याकडून 
नवीदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने यांनी सादर केले या 
दरप कानुसार खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .४१,९५०/- (अ र  र. . 
ए केचाळीस हजार नऊशे प नास) चे  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-६७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/HO/२५/४३/२०१४-१५ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेकामी M/S. 

SHREEGANESH CONSTRUCTION ( न.र. .२७,९९,०६६/- (अ र  र. . स तावीस 
लाख न या नव हजार सहास ट फ त) पे ा -२५.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून 

न वदा मंजूर दराने र. .२१,८३,६९१/- 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 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-६८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .४३ डल स चौक ते गु दारा पयत र ता डांबर करण करणेकामी 

मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ल . ( न.र. .२३,३१,४४८/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख एकतीस हजार चारशे आ ेचाळीस) पे ा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१९,६०,८६४/- 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 या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, सन 
२-१४-१५ करता . .४३ िजजामाता हॉ पीटल भागात साधू वासवाणी उ यानाची 
थाप य वषयक देखभाल करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .१८,१०,३६९/- 

(अ र  र. .अठरा लाख दहा हजार तीनशे एकोणस तर) पे ा ४३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,८३,५०६/- 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 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव म ये ठक ठकाणी र यालगत पावसाचे पा यासाठ  पाईप 

गटर करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा ४९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
७,५०,०००/- 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 
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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 घेणेत 
आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
वषय मांक-७१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३१/२०१४-

१५ अ वये, भाग .३७ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे करणेकामी 
M/S. SAKALE ASSOCIATES ( न.र. .२४,९७,०४५/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
स या नव हजार पंचेचाळीस) पे ा -४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .१३,११,२११/- 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 या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

 
वषय मांक-७२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२८/२०१४-

१५ अ वय,े शंकरवाडी ते पंपळेगुरव पुल र याचे सुशो भकरण करणेकामी M/S. 

SAKALE ASSOCIATES ( न.र. .२२,४८,३५४/- (अ र  र. .बावीस लाख आ ेचाळीस 
हजार तीनशे चोप न) पे ा -४६.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,७४,५८१/- 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 या याबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

 
वषय मांक-७३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३०/२०१४-

१५ अ वय,े वॉड .६२ कासारवाडी ग ल  बोळ कॉ ट पे ह ंग गटर इ. थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S. SAKALE ASSOCIATES ( न.र. .१०,५०,०००/- 
(अ र  र. .दहा लाख प नास हजार) पे ा -४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .५,९५,४६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
 न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

 
वषय मांक-७४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३५/२०१४-

१५ अ वये, . .६३ येथे साईन बोड करणे बचेस पुर वणे कामी M/S. 

PUNDURANG ENTERPRISES ( न.र. .१०,४७,४२८/- (अ र  र. .दहा लाख 
स तेचाळीस हजार चारशे अ ावीस) पे ा -४८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .५,६१,००८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
 न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
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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 घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

         
   नगरस चव 

        प ंपर  चचंवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/३५९/२०१५ 
दनांक -  २/०३/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 


