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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१५७/२०१५ 

दनांक-  ६/०२/२०१५ 
 

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-  १०/०२/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १०/०२/२०१५ 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- १५४ 

दनांक- १०/०२/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १०/०२/२०१५ 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. 

 

दनांक २७/०१/२०१५ व ३०/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५२)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ 
मधील अ. .१ अ वये, . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, 
णवाल पाक इ. ठकाणचे डांबर करण करणेकामी H.C. Kataria ( न.र. . 

३५,०१,४०१/- (अ र  र. .पं तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा -२२.७५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२८,४०,०७४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ / 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ 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 १०/०२/२०१५ 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 १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मा. डा स मती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५३ नुसार, डा वभागाकडील ई 
न वदा नोट स .१/११:२०१३-१४ कासारवाडी जलतरण तलाव पाणी शुि दकरण, 
प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  
ा त झाले या लघु तम दरानुसार मे.वरदा यनी ए टर ाईजेस, चंचवड  यांना 

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

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

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३६/२०१४-२०१५ 
मधील अ. .१ अ वये, औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभुमी पयतचा 
२४.०० मी. ं द चा र ता वक सत करणे ( भाग .५४ वशालनगर मधुन जाणारा) 
कामी M/S H C KATARIA ( न.र. .६,९५,८१,२०९/- (अ र  र. . सहा कोट  
पं या नव लाख ए याऐंशी हजार दोनशे नऊ) २७.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .५,३२,६०,९३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३४/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ अ वये, 
वशालनगर पंपळे नलख येथील स ह नं.४, ५, ६, ७, ८ मधील पावसाळी नाला 
वकसीत करणेकामी मे.देवराज डेवलपस ( न.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . या नव 
लाख सदोतीस हजार अडुस ट) ५५.१४ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .४३,९८,०३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-७)  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 १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८)  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 १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .५ अ वय,े भाग .५ मधील वकास आराखडयातील र ते वक सत करणेकामी 
M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD ( न.र. .५६,०१,४५९/-
(अ र  र. .छप न लाख एक हजार चारशे एकोणसाठ फ त) पे ा १९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४७,०५,८१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .२४ अ वये, भाग .३ चखल  म ये देहू  आळंद  र ता ते शवेचा र ता 
वकसीत करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 

( न.र. .४९,०१,७७७/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख एक हजार सातशे स याह तर 
फ त) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४१,१८,००७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
  

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१० अ वये, भाग .५ सवतामाल  मंद र ते वसावा हॉटेल र ता वक सत 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 
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( न.र. .२८,०१,०७९/- (अ र  र. . अ ा वस लाख एक हजार एकोणऐंशी फ त) पे ा 
१९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२३,५३,२००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .५ कुदळवाडी-जाधववाडी म धल कुदळवाडी से टर नं. १३, 
१६, पवारव ती, हरगुडेव ती, नेवाळेव ती, चखल  गावठाण येथील सव अंतगत र ते 
डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. 

LTD ( न.र. .५६,०१,४९५/- (अ र  र. .छप न लाख एक हजार चारशे पं या नव 
फ त) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४७,०५,८४४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१९ अ वये, भाग .२ चखल  आकुड  र ता ते सानेव ती र ता वक सत 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 

( न.र. .४२,०१,१७४/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख एक हजार एकशे चौ-याह तर फ त) 
पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३५,२९,४२७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील 
अ. .२ अ वये, कासारवाडी उप वभागातील . .६४ मधील ट लाईटची सन २०१४-
१५ म ये दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे. वमलाबाई इले. काप . ( न.र. . 
९,३३,४६४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे चौस ट) पे ा -३७.४५ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 



 6

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ 

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

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

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

न वदा मंजूर दराने र. .९,५०,७८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 ( दनांक १०/०२/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) मे.आय डयल बुक कं., मुंबई यांचेकडून ा त झाले या लघु तम दरानुसार सांगवी 
येथील अ या सका व पधा पर ा क ास अंदाजे र. .१,४२,३८०/- (अ र  र. . एक 
लाख बेचाळीस हजार तीनशे ऐंशी) ची पधा पर ांची ७६० पु तके खरेद  करणेस व 
सदरचा खच “म यवत  ंथालय पु तक खरेद ” या लेखा शषातून करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/ HO/१५/२७/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .९ संभाजीनगर व भाग .१० अंजठानगर या भागातील र ते व 

चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणकेामी मे. झम ए टर ायजस ( न.र. .९,१०,१५३ /- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार एकशे ेप न) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .८,१२,३१२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/ HO/१५/१७/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .५३ वाकड व भाग .५४ पंपळे नलख या भागातील र ते व चौकाम ये 

पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणकेामी 
मे.एस.एम. कं शन  ( न.र. .९,१०,१५३/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
एकशे ेप न) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,१२,३१२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/ HO/१५/०९/२०१४-१५ अ वये, 
भाग . ४१ गांधीनगर व भाग .४२ भाटनगर या भागातील र ते व चौकाम ये 

पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणकेामी 
मे.एस.एम.कं शन ( न.र. .९,८०,०८५ /- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार 
पं याऐंशी) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .८,७४,७२६/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/ HO/१५/२३/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .५१ गणेशनगर बेल ठकानगर व भाग .५२ ताथवडे पुनावळे या भागातील 

र ते व चौकाम ये  पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी मे.ऍ़डे  ा ए टर ायजस ( न.र. .९,८०,२१५ /- (अ र  र. . नऊ 
लाख ऐंशी हजार दोनशे पंधरा) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .८,७४,८४२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/HO/१५/२९/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .२९ वा हेकरवाडी व भाग .२० चंचवडनेगर या भागातील र ते व 

चौकाम ये पादचा यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे 
कामी मे.ऍ़डे  ा ए टर ायजस ( न.र. .९,८०,०९०/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी 
हजार न वद) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,७४,७३०/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/HO/१५/२१/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .२१ दळवीनगर व भाग .२२ चंचवड गावठाण या भागातील र ते व 

चौकाम ये पादचा यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे 
कामी मे.ऍ़डे  ा ए टर ायजस ( न.र. .९,१०,०१९/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार 
एकोणीस) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८,१२,१९२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-१५ 
अ. .२३ अ वये, . .५८ नवी सांगवी येथील फेमस चौक, साई चौक, कृ णा चौक, 
काटे पुरम चौक, मले नअम चौकांचे सुशो भकरण करणे व वाहतुक सुधारणा 
वषयक आव यक ती थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S SAIPRABHA 

CONSTRUCTION ( न.र. .३५,००,३६४/- (अ र  र. .प तीस लाख तीनशे चौस ट) 
पे ा -३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२३,५२,२४५/- 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-२४) मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . श ण क ा कर ता स हर सा ह य खरेद कामी 
ऑनलाईन ई. न वदा स.ु .२३/०२/२०१४-१५ अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा 
दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. 
ा त दरप का म ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुणे) ा. ल., पुणे-०४ यांचे लॅपटॉप 

(बाब .१) सा ह यासाठ  र. .४,९३,५००/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. मनपाचे 
एम.एस.सी.आय.ट . श ण क ा कर ता आय.बी.एम.कं. च े Intel  Xeon E3 1220 
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स हर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
०.७३ % ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . श ण क ा कर ता ंटर व कॅनर सा ह य 
खरेद कामी ऑनलाईन ई. न वदा स.ु .२३/०३-०४/२०१४-१५ अ वये स द क न 
ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के 
ा तझाल  आहेत. ा त दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस, पुणे-०४ यांचे ंटर 

सा ह यासाठ  र. .९६,७५०/- व कॅनर सा ह यासाठ  र. .२,८२,७५०/- लघु तम दर 
ा त झाले आहेत. मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . श ण क ा कर ता कॅनन कं. चे 
ंटर व कॅनर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 

र कमेपे ा १.५० % ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ई- न वदा णाल साठ  मनपाचे अ धकार /कमचार  
यांचेकडील उपल ध E-MAIL-ID नुतनीकरण करणेकामी व था नक सं था कर 
(LBT) अि लकेशन कर ता स हर स यु रट  लेअर (SSL) नुतनीकरण करणेकामी 
न वदा .२७/२०१४-१५ अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त 
दरप काम ये मे.टेक ९ स ह सेस, पुणे-३३. यांचे E-MAIL-ID नुतनीकरण करणेकामी 
व स हर स यु रट  लेअर (SSL) नुतनीकरण (बाब .१ व २) सा ह यासाठ  
र. .७,८०,४१८/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. मनपाचे अ धकार /कमचार  
यांचेकडील E-MAIL-ID नुतनीकरण करणेकामी व था नक सं था कर (LBT) 
अि लकेशन कर ता स हर स यु रट  लेअर (SSL) नुतनीकरण करणे आव यक 
आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३.६३ % ने कमी आहे. सदरचे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२७) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वै य कय वभागाअंतगत रा य काय म प स 
पो लओ मो हमेची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी न वदा . १९/२०१४-२०१५ 
अ वये डजीटल ले स १,००० नग न वदेतील लघु तम दर र. .१२५/- तीनग 
न वदाकार मे.ओम ए टर ायजेस, स ह नं १५६/ए, गणपती मं दरामागे,  

बजरंगनगर, पंपर -१८. यांना मो हमेक रता डिजटल ले स पुरवठा क न 
कायाि वत करणेकामी आदेश दे यात आला आहे. याअनुषंगाने मे.ओम 
ए टर ायजेस यांना न वदेतील मंजरु दर र. .१२५/- ती नग एकुण १,००० 
नगांसाठ  एकुण र. .१,२५,०००/- चे खचास मा यता घेणे आव यक आहे. सबब 
न वदा .१९/२०१४-१५ अ वये न वदेतील लघु तम न वदाकार मे.ओम 
ए टर ायजेस यांचेकडून मनपाचे वै य कय वभागाअंतगत रा य काय म प स 
पो लओ मो हमेसाठ  १,००० डिजटल ले स घेणेस येणा-या एकुण र. .१,२५,०००/- 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२८) पंपर  चंचवड प रसराम ये “अजब काशन”यांचे पु तकांचे दशन भर व यात आले 
आहे, यामधीलह  सव पु तके आहेत. या दशनाम ये र. .१००/- पासुन र. .६००/-
पयत या कंमतीची पु तके असुन ती नग र. .५०/- माणे उपल ध होणार आहेत. 
तसेच २०० शासनमा य पु तकांची मुळ कंमतीची र. .४५०००/ पु तके र. . १५०००/-
म ये (एका पु तकाची कंमत र. .७५/- माण)े उपल ध होणार आहेत. अजब 
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काशन” यांचेकडुन ा त झाले या याद मधुन सदर वाचनालयाकर ता र. .५०/- 
कंमतीची एकुण १२५ पु तकांची कंमत र. .३६,१४६/-असुन ती र. .६,२५०/- म ये व 
र. .७५/- कंमतीची एकुण २०० पु तकांची कंमत र. .४५,०००/- असुन ती पु तके 
र. .१५,०००/- म ये उपल ध होणार आहेत. असे एकुण र. .२१,२५०/- (अ र  
र. .एकवीस हजार दोनशे प नास फ त) इतका खच अपे त आहे. तर  सदर 
पु तके थेट प दतीने खरेद  करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . श ण क ा कर ता युपीएस सा ह य खरेद  कामी 
ऑनलाईन ई- न वदा .२३/०५/२०१४-१५ अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा 
दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. 
ा त दरप काम ये मे.पावरटेक स ट म, पुणे-१७ यांचे युपीएस (बाब .१) 

सा ह यासाठ  र. .२९,४०,०००/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. मनपाचे 
एम.एस.सी.आय.ट . श ण क ा कर ता इमरसन कं.चे 20 KVA Online Ups 
खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.१२ % ने 
कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३०) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
PW/NICU वभागातील नाद ु त उपकरणे दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटस 
खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१४/२०१४-१५ अ वये, मे.भारती एंटर ायजेस, 
तळवडे यांनी बाब .१ साठ  व मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांनी बाब .२, 
३ व ४ साठ  सादर केलेले दर लघु तम ा त झाले असुन ि वकृत करणेत आले 
आहे. मे.भारती एंटर ायजेस, तळवडे व मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचेकडून 
करारनामा न करता यांनी सादर केले या लघु तम दरानुसार PW/NICU 

वभागातील उपकरणे द ु तीसाठ  आव यक पेअर पाटस खरेद  करणेस व सदर 
खरेद कामी होणारा खच एकूण र. .६९,९००/- ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/ ७/२८/२०१४-
२०१५ अ वये, . .२७ मोरवाडी मधील कोट इमारतीची करकोळ देखभाल दु तीची 
कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी PUSHPAI 

ENTERPRISES ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस ट) पे ा २५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
७,१५,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/५४/२०१४-
२०१५ अ वये, . .१४ भ ती-श ती उ यान येथील व छतागृ हाची दु ती कामे 
करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES ( न.र. .१४,००,५६१/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे एकस ट) पे ा ४२.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .८,४८,५३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
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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 घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/५७/२०१४-
२०१५ अ वये, . .१८ कवळे-मामुड  मधील सावज नक व छतागृ हांची दु ती व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी SHREE SAI CONSTRUCITON 

( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा २८.८७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,७९,९१९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/६५/२०१४-
२०१५ अ वये, . .१५ आकुड  भागात मनपा सारथी हे पलाईन वॉड सु वधा CR 

संदभा अंतगत थाप य वषयक तातडीची व मह वाची कामे कालमयादेत करणेकामी 
PUSHPAI ENTERPRISES ( न.र. .२२,३९,३१६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणचाळीस हजार तीनशे सोळा) पे ा -४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१३,९९,०१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/९/२०१४-
२०१५ अ वये, . .२७ मोरवाडी मधील मशानभुमी व दफनभुमी करकोळ देखभाल 
दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S G R 

MANGODEKAR ( न.र. .९,७५,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख पं याह तर हजार) 
पे ा -२४.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,७६,००३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/७५/२०१४-
२०१५ अ वय,े . .१० मधील मनपाचे सारथी मधील त ार ंचे तातडीने नवारण 
करणेकामी थाप य वषयक दु ती कामे करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES 

( न.र. .२२,३९,३१६/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळीस हजार तीनशे सोळा) 
पे ा -४३.४४ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१३,२९,८८५/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स या अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/८३/२०१४-१५ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाडी मधील कोट, आय.ट .आय, ऑटो ल टर, साय स 
पाक, इ. इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बवीस लाख 
चाळीस हजार आठशे शहाणो फ त) पे ा ४३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१३,३६,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े  

 

वषय मांक-३८) पंपर  चंचवड महानगरपा लका वृ  ाधीकरणा या वतीने २२ वे फुले-फळे,भा या-
बागा वृ ारोपण पधा व दशन दनांक.७/०३/२०१५ ते दनांक.९/०३/२०१५ या 
कालावधीत ब हरवाडे डांगण शाहु नगर, चंचवड येथे आयोिजत करणेचे ठरले 
आहे.सदर पधा वेगवेग या गटात होणार असुन यात वजे या पधकांना व वध 
कारची ब से ॉ फज यावे लागणार आहे. सदर पधा व दशनातील वजेते 
पधकांना व वध कारची ब से व ॉफ ज देणे आव यक असलेने सदर पधा व 
दशनासाठ  व वध कारची छपाई,जा हरात, ॉफ ज,रोख ब से याकामी 

र. .६,८२,०००/- आव यक आहेत तावात नमुद अ व ब (पर श ट अ व ब माणे) 
सदरचा खचापैक  तावात नमुद क पर श ट क म ये नमुद माणे 
र. .३,१७,०००/- रोखीने आव यक आहे व ॉ पज खरेद  करणे छपाई ले स बोड 
तयार करणे,इ याद  खच र. .३,६५,०००/- कोटेशन वारे करावा लागेल. तर  सदर 
पधा व दशनाकामी आव यक खच र. .६,८२,०००/- अथवा य  येणा-या खचास 

व यापै क ब से, छपाईचा खच कोटेशन वारे करणेस तसेच रोखीने करावयाचा खच 
र. .३,१७,०००/- अगाऊ र कम हणुन ी.गायकवाड.पी.एम. उ यान अ ध क, वृ  
यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
PW/NICU वभागातील नाद ु त उपकरणे दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटस 
खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स ं .१३/२०१४-१५ अ वये, मे.बालाजी ेडस, 

नेह नगर, पंपर  यांचे दर र. .१९२५/- ती नग लघु तम ा त झाले असुन ि वकृत 
करणेत आले आहेत. यानुसार म.ेबालाजी ॆडस, नेह नगर, पंपर   यांचॆ दर 
र. .१९२५/- ती नग माणे, करारनामा न करता ५० नग फोटोथेरेपी या युब खरेद  
करणेस व सदर खरेद कामी होणारा खच र. .९६,२५०/- ला मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय मांक-४०) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 
वभागाने मागणी केलेले २,३०० नग लॅक गाग स खरेद  करणेकामी कोटेशन 
नोट स .२१/२०१४-१५ अ वये मे. आ ट न हे थकेअर, पुणे यांनी सादर केलेले 
दरप क र. .२३=८३ त नग (सव करांस हत) लघु तम ा त झाले असून ि वकृत 
करणेत आले आहे. मे.आ ट न हे थकेअर, पुणे यांचेकडून करारनामा न करता यांनी 
सादर केलेले दरप क र. .२३=८३ ती नग माणे २,३०० नग लॅक गॉग स खरेद  
करणेस व सदर गॉग स खरेद कामी होणारा खच र. .५४,८०९/- ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल 
नाय स ऑ साईड गॅसचे मॅ नफो ड रे युलेटर दु तीकामी आव यक पेअर पाटस 
खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१९/२०१४-१५ अ वये मे.एस.के. सिजक स, 
चंचवड यांनी सादर केलेले एकुण र. .४४,०००/- चे दरप क लघु तम ा त झाले 
असुन ते ि वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार मे.एस.के.सिजक स, चंचवड 
यांचेकडून यांनी सादर केलेले एकुण र. .४४,०००/- चे दरप कानुसार करारनामा न 
करता वायसीएम णालयाचे स ल नाय स ऑ साईड गॅसचे मॅ नफो ड रे युलेटर 
दु तीकामी आव यक पेअर पा स खरेद  करणेस व सदर खरेद कामी होणारा खच 
र. .४४,०००/- ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 
भाग .६४ बोपखेल येथील पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणकेामी मे.बजरंगबल  क शन ( न.र. .९,७९,६७८/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणऐंशी हजार सहाशे अ याह तर फ त) पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .६,६८,६३०/- 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-४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३६ 
अ वये, क भाग कासारवाडी उप वभागात न वन बोअरवेल घेणे व बोअरवेल दु त 
करणकेामी मे.जीवनधारा यूबवेल   कंपनी (अंदाजप क य दराने) ( AT PAR ) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दरान े र. .९,५८,९८६/- 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. 

 ( न वदा र कम .९,१३,३२०/- (अ र  र. . नऊ लाख तेरा हजार तीनशे वीस फ त) 
 

वषय मांक-४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१५ 
अ वये, इ भागात न वन बोअरवेल घेणे व बोअरवेल दु त करणकेामी 
मे.जीवनधारा यूबवेल   कंपनी (अंदाजप क य दर) ( AT PAR ) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१०,२८,६१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
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 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. 

 ( न वदा र कम .९,७९,६३८/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे 
अडोतीस) 

 

वषय मांक-४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
से टर .१० टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी 
मे.बजरंगबल  क शन ( न.र. .२१,००,७३८/- (अ र  र. . एकवीस लाख सातशे 
अडोतीस फ त) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१५,८८,३७८/- 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-४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, अ भाग अंतगत दुषीत पाणी त ार नवारणाकर ता पाणी गाळती थांब वणे 
कर ता व पाईप लाईन टाकणेक रता खोदलेले े चस बी.बी.एम.प दतीने व पेि हंग 
लॉक ने दु ती करणेकामी मे. ीगणेश क शन ( न.र. .२४,९९,८०४/- (अ र  
र. . चोवीस लाख न या नव हजार आठशे चार फ त) पे ा ३९.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१६,०१,१२४/- 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-४७) य.च. म.ृ णालयाक रता व तीय अ धकार दान आदेश .लेखा/१/का व/७७०/२०१३ 
द.१७/०९/२०१३ अ वये र. .१,००,०००/- (अ र  र कम पये एक लाख फ त) 
थायी अ म उपल ध क न देणेत आले आहे व सदर आदेशा वये थायी 

अ मधनामधून एका बलाची खच मयादा र. .२,५००/- (अ र  र कम पये दोन 
हजार पाचशे फ त) करणेत आल  असून यानुसार एक बल र. .२,५००/- माणे 
खच करणेत येतो. ती खच मयादा वाढवून र. .१०,०००/- (अ र  र कम पये दहा 
हजार फ त) करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
. .२३ केशवनगर म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब तीची यव था 

करणेकामी मे.ईले ो मॅके न स ( न.र. .७,९९,९९८/- (अ र  र. .सात लाख 
न या नव हजार नऊशे अ ्या नव) पे ा -२५.२५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४९) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, ब 
भाग अंतगत थेरगांव उप वभागातील शाळा इमारतीम ये व युत वषयक देखभाल 

दु ती करणेकामी मे.के.डी.इले क स ( न.र. .२,८०,११०/- (अ र  र. .दोन लाख 
ऐंशी हजार एकशे दहा) पे ा -२३.०६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५०) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, ड 
भाग अंतगत थेरगांव उप वभागातील खंवसरा पाट ल णालयातील इमारतीम ये 
व युत वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.का हा आ ण इंटर ायजेस ( न.र. . 
१,८६,७४१/- (अ र  र. .एक लाख शहाऐंशी हजार सातशे ए केचाळीस) पे ा -२७.०९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५१) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, 
. .५३ मधील दवाब ती यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पीलर 

दु तीसह आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.हसन ईले कल इंिज नय रंग 
( न.र. .१,८६,७४०/- (अ र  र. .एक लाख शहाऐंशी हजार सातशे चाळीस) पे ा -
२२.०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
जल े  .ड १ थेरगांव प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर 
स लायस ( न.र. .८,३८,७५३/- (अ र  र. .आठ लाख अडोतीस हजार सातशे ेप न) 
पे ा -२.२५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, ब 
भाग े ीय कायालयांतगत टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर 

स लायस ( न.र. .९,१०,१००/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार शंभर) पे ा -२.२५ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५४) मनपा या ब े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
सन २०१४-१५ साठ  काळा खडक झोपडप ी येथील पा या या उंच टाक साठ  थाप य 
वषयक व पाणीपुरवठा वषयक कामे करणेकामी मे. दप क शन ( न.र. . 
९,१०,२६८/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे अडुस ट) पे ा -२७.७० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) वै यक य वभागाकडील न वदा .८/२०१४-१५ मधील लघु तम न वदाधारक म.े ी 
क शन यांचे ा त लघु तम दर तनग र. .१०,३०,०००/- या दराने वाय.सी.एम. 

णालयासाठ  आव यक असणारे २ नग सी-आम करारनामा क न खरेद  करणेकामी 
येणा या र. .२०,६०,०००/- (अ र  र. .वीस लाख साठ हजार फ त) च े खचास 
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मा यता तसेच सदरचा खच वै यक य वभागाकडील उपकरणे खरेद  या 
लेखा शषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाय.सी.एम. णालयातील ICU-I,  ICU-II   व 
न वन नयोिजत ICU वभागासाठ  आव यक उपकरणे / सा ह य खरेद कामी 
बायोमेडीकल इंिज नअर व आय.सी.यू. इनचाज यांनी दले या अ भ ायानुसार / 
शफारशीनुसार न वदाधारकांनी सादर केले या लघु तम न वदा दरानुसार करारनामा 
क न, अनामत र कम घेवून न वदेतील आयटेम .१ कर ता मे. ी क शन – 

र. .६९,३०,०००/-  व न वदेतील आयटेम . २, ३ व ४ कर ता मे.बालाजी ेडस ्  – 

र. .३२,०१,०००/- यांचेकडून खरेद  कर यास व येणा-या एकूण र. .१,०१,३१,०००/- 
(अ र  र. . एक कोट  एक लाख एकतीस हजार) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-५७) लेखाप र ण अहवाल Doc No. 2110  आ ेप मांक ब-४७ यशदा पुणे येथे 
कमचा यांना श णासाठ  आले या र. .१५,०००/- चे खचास काय तर मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५८) लेखाप र ण अहवाल Doc No. 2110  आ ेप मांक ब-४५ यशदा पुणे येथे 
कमचा यांना श णासाठ  आले या र. .११,२५०/- चे खचास काय तर मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५९) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत जवाहरलाल नेह  रा य पुन नमाण अ भयान 
(JNNURM) अंतगत Project Monitoring & Reform Implementation Support(PMRIS) 

च ेकामकाज करणेकामी न वदा .७/२०१४-१५ काढ यात आल  होती. न वदाम ये 
मे. सील र क ए ड इ ा चर ल. याचे  दर र. पये १,०५,६०,०००/- इतके ा त 
झाले असुन यांना दर कमी करणेबाबत पञ मांक जेएनएनयुआरएम/३/ 
का व/२९५/२०१५ द.२२/१२/२०१४ अ वये कळ वणेत आलेले होते. यानुसार यांनी 
न वदा र कमे या दरापे ा र.रपये ६०,०००/- कमी कर त  असलेबाबत द. 
२४/१२/२०१४ चे पञानुसार कळ वलेले आहे. मा.मु यलेखापर क यांनी र. पये 
१,०५,००,०००/- इतका  दर ि वकृतीबाबत मा यता दलेल  आहे. JNNURM क पांच े
सुधारणा (Reforms) च ेकामकाज हे क  शासन व रा य शासन व महानगरपा लका 
यांचेम ये द.६/१२/२००६ रोजी करणेत आले या प ीय करारना यानुसार मुदतीत 
पुण  करणे व  वेळोवेळी JNNURM  अंतगत क पांची मा हती शासनाकडे सादर 
करणेसाठ  JNNURM योजनेअंतगत नवड करणेत आले या शहरा मधील पाणीपुरवठा, 
जल न:सारण योजना, झोपडप ी पुनवसन योजना, आ थक दुबल घटकांसाठ  घरकुल 
योजना, ई-ग हन स, घनकचरा यव थापनइ.कामकाजाचासमावेशकरणेत आलेलाआहे. 
यापैक लं बत क पांचेकामकाजमाच २०१६ पुव  पुण करावयाचे आहे. तसेच न याने 
मंजुर झाले या क पांचे कामकाज माच २०१६ पुव  पुण करावयाचे आहे. सदर सव 
क पांचे कामकाजाचा पाठपुरावा तसेच व वध अहवाल (MPR,QPR etc) क  व रा य 

शासनास पाठ वणेकर ता व के  शासन    व रा य शासन कडून  महानगरपा लकेस 
JNNURM क पासाठ  नधी उप बध करणेचा पाठपुरावा करणेसाठ  सं थेची  
नयु ती करणेची आव यकता आहे. सदर कामकाजाकर ता सं था नेमणेकामी न वदा 

या राब वणेत आलेल  असून यानुसार ा त न वदेनुसार कामकाज देणेकामीची 
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कायवाह  करणेत आलेल  आहे. सबब उपरो त कामकाजाकर ता मे. सील र क ए ड 
इ ा चर ल. या सं थेची  नयु ती करणे व सदर कामकाजासाठ  येणा-या  र. 
पये १,०५,००,०००/- (अ र  र. पये एक कोट  पाच लाख ) अ धक सेवाकर इतके 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-६०) १८ मा य मक व यालये व औ यो गक श ण सं था, मोरवाडी व कासारवाडी 
येथील व या याना २६ जानेवार  २०१५ जास ताक दना न म त व या याना खाऊ 
हणून ७५ ँम टानीया गुड डे रच बटर कुक ज ब क ट पुडे त नग र. . ९.०९ 

या दराने एकूण ब क ट नग ८९७१ पुरवठा केले या बलाची एकूण र. .८१,५४६/- 
(अ र  र. . ए याऐंशी हजार पाचशे सेहेचाळीस फ त) मे.भ ती एंटर ायजेस, चंचवड 
टेशन, पुणे १९. यांचेकडून करारनामा न करता  थेट प दतीने खरेद  क न सदरची 

र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-६१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
. .४६ मधील अंतगत र याचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.लोनावळा क शन कंपनी ( न.र. .२८,००,३६२/- (अ र  र. .अ ावीस लाख 
तीनशे बास ट) पे ा २५.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .२१,९९,११०/- 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-६२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
. .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) पे ा २५.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .४३,९९,१६४/- 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 घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

      
  नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चचंवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१५७/२०१५ 
दनांक - ६/०२/२०१५ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


