
 1

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/६२६/२०१५ 

दनांक-  २४/०४/२०१५ 
 

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-  २८/०४/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २८/०४/२०१५ 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- १६७ 

दनांक- २८/०४/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २८/०४/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म ते & म ते असो सए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा तर) पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ंग ( न.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम नयमानुसार व न वदेमधील न वदा अट  
नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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 दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपाचे करसंकलन वभागा कर ता सन २०१५-१६ साठ  आव यक ंटेड 
मळकतकर बले छपाई सा ह य खरेद कामी ई. न. .३१/२०१४-१५ अ वये स द 
क न ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन चार 
दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये मे. ीसाई दा ंटस, सातारा 
यांचे ंटेड मळकतकर बले मनपाचे नमु या माणे A/4 साईज पेपर (210X294 

MM), 80 GSM ब लारपूर पेपरवर म ट कलरम ये दो ह  बाजूस छपाई (बाब .१) 
सा ह यासाठ  र. .०.७४ ती नग लघु तम दर ा त झाला आहे. तसेच मनपाचे 
करसंकलन वभागासाठ  ९,५०,००० नग मळकत कर बले छपाई करणे आव यक 
आहेत. ा त लघु तम दरानुसार  ं टेड मळकतकर बले पुरवठा करणेकामी 
एकूण र. .७,०३,०००/- खच अपे ीत आहे. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
१६.८५ % ने कमी अस याने सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४५/२०१४-
१५ अ वये, मासुळकर कॉलनी म ये पे ह ंग लॉक व इतर अनुषं गक कामे करणे 
कामी M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION ( न.र. .१३,०१,८१२/- 
(अ र  र. .तेरा लाख एक हजार आठशे बारा) पे ा ४०.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८,१३,३०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२४/२०१४-
१५ अ वय,े . .६२ दापोडी गणेशनगर पर सरात येथील पावसाळी गटरवर RCC 

लॅब टाकणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION ( न.र. .१५,००,०००/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख) पे ा -४२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .९,१३,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/८/२०१४-
१५ अ वये, . .६२ फुगेवाडी मधील शतळादेवी चौकाचे सुशो भकरण करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION ( न.र. . 

१०,५०,०००/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार) पे ा -४३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,२८,४२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/Prabhag/२५/४०/ 
२०१४-१५ अ वये, . .४१ गांधीनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले 
जयंती महो सव सन २०१३-१४ साठ  मंडप यव था पुर वणेकामी M/S 

SHRIGANESH BALKISHNA PORE ( न.र. .९,१९,४४८/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणीस हजार चारशे आ ेचाळीस) पे ा -३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .६,२७,५२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३८/२०१४-
१५ अ वये, . .३९, ४० इ. ठकाणी व वध मनपा काय मांसाठ  मंडप यव था व 
अनुषं गक कामे करणेकामी M/S SHRIGANESH BALKISHNA PORE ( न.र. . 
८,४०,१०८/- (अ र  र. .आठ लाख चाळीस हजार एकशे आठ) पे ा -३४.३५ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५,७९,१०७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-१०) मनपा या ड े ीय कायालया कडील न.नो. .४/२०१४-१५ अ वये, ड े ीय 
कायालया या काय े ात औ णीक धुर करण करणेकर ता र ा टे पो भा याने 
घेणेकामी मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह.सं था ( न.र. .६,६९,६००/- 
(अ र  र. .सहा लाख एकोणस तर हजार सहाशे) ती टे पो ती दन र. . 
५८५=५०) या ठेकेदाराकडून ती टे पो ती दन र. . ५८५=५० या माणे ३ 
टे पोसाठ  एका वषासाठ  र. .६,४१,१२३/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार 
सदरचे काम हे १ वष इत या कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा या र. . 
६,४१,१२३/- (अ र  र. .सहा लाख एकेचाळीस हजार एकशे तेवीस फ त) इत या 
खचास व मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह.सं था यां याशी करारनामा 
करणेस व कामाचा आदेश दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-११) रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष माणे सन २०१४-१५ म ये प स पो लओ 
लसीकरण मो हम २२ फे ुवार  २०१५ रोजी राब व यात आल . सदर मो हमेचा 
यापक चार व स द  करणेकामी वै य कय वभागाकडील ‘एन.यु.एच.एम.’ या 
लेखा शषामधुन वै य कय संचालक पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचे नावे 
र. .४८,०००/- (अ र  र. .आ ेचाळीस हजार) अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले 
अस याने सदर या खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-१२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने महा मा बसवे वर जयंती द.२१ ए ल 
२०१५ रोजी अस याने सदर जयंतीचे औ च य साधून द.१९/४/२०१५ रोजी या यान, 
र तदान शबीर व  व वध काय मांचे आयोजन इं ायणी मंगल कायालय, भोसर  या 
ठकाणी कर यात आलेले आहे. याकामी या या यांचे मानधन, कायालय भाड,े 
चहापान भोजन यव था, रांगोळी व ले स इ. साठ  थेट प दतीने अंदाजे र. . 
४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळीस हजार फ त) इतका खच अपे त अस याने या 
खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/Prabhag/ 
२५/१७/२०१४-१५ अ वये, . .३९ संततुकारामनगर प रसराम ये ठक ठकाणी र त,े 
व मनपा इमारतीची थाप य वषयक देखभाल दु तीची व वकासाची कामे करणे 
कामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION ( न.र. .९,०९,६४३/- (अ र  र. .नऊ 
लाख नऊ हजार सहाशे ेचाळीस) पे ा -३७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .६,०१,७२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील आर ण .GP-१३२ येथे बस 
ट मन स े ीय कायालय व ना यगृ ह बांधणे व इतर अनुषं गक कामे करणे या 
कामाचे नकाशे एम.आय.डी.सी. कायालयात सादर केलेले आहेत. एम.आय.डी.सी. 
कायालया कडून सदर नकाशे बांधकाम परवानगीचे अं तम ट या म ये आहेत. सदर 
कामासाठ  अि नशामक वभागाचे ना हरकत माणप ाची आव यकता आहे यासाठ  
अि नशामक वभागाने यांची फ  भरणे कामी चलन पाठ वलेले आहे. सदर फ  
भरणा एकूण र. .२९,८६,०३८/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहाऐंशी हजार अडतीस 
फ त) इतका आहे. यासाठ  महानगरपा लके माफत Demand draft तयार करणे 
आव यक अस याने सदर फ  भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) पंपर  चंचवड महापा लके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल नधी 
या लेखा शषावर र. .१२० कोट  तरतूद करणेत आल  असून यामधून संचलन 
तूट पोट  तीमाह र. .५.०० कोट  (अ र  र कम पये पाच कोट  फ त)  व 
सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० कोट  (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख फ त) 
असे एकूण तीमहा र. .६.५० कोट  (अ र  र कम पये सहा कोट  प नास लाख 
फ त) माहे ए ल २०१५ ते फे ुवार  २०१६ अखेर ११ म हने तीमहा अ ीम 
व पात अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आ थक व पाची अस याने 

सदर या वषयास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१६) मनपाचे इ े य कायालयाक रता आव यक फ नचर खरेद कामी कोटेशन नोट स . 
३७/२०१४-१५  अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त न वदेम धल 
१)मे. सि द वनायक इंडि ज यांचे सोफा सेट क रता र. .५३,५५४/- २) मे. ी साई 
उ योग  यांनी पी. ह .सी. कुशन चेअर क रता र. .५४,१२५/- यांचेकडील ा त 
लघु तम दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .१,०७,६७९/- 
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(अ र  र. . एक लाख सात हजार सहाशे एकोणऐंशी) चे खचास व यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .३३ 
अ वये भाग .२५ मधील आंनदनगर झोपडप ीत र याचे डांबर करण करणे व 
इतर अनुषां गक कामे करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा. ल. ( न.र.  
१४,९३,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार फ त) पे ा २.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दराने र. .१४,४९,७०३/- 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 र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन 
राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१८) वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट सि टमचे वा षक देखभाल 
दु तीचे द.१५/७/२०१२ ते द.१४/७/२०१७ या पाच वष कालावधीचे काम मे.अमृता 
टे नोलॉजी यांचेकडून करारनामा क न घेणेकामी येणा-या र. .५,९९,९०,२८५/- (अ र  
र. .पाच कोट  न या णव लाख न वद हजार दोनशे पं याऐंशी) रकमे या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) खाल ल पुरवठाधारक यांनी मळकतकर वसुल  व वाईन लुसाठ  जनजागतृी 
मो हम राब वणेकामी द. १६/३/२०१५ ते ३१/३/२०१५ या कालावधीम ये वाहने व 
ि पकर सेट पुर वलेले आहेत. या या एकुण भाडया या बलाची र. . ९९२००/- ची 
मागणी केलेल  आहे.  सदरचा खच करसंकलन वभागाकडील वाहन भाडयाने घेणे या 
लेखा शषामधुन खच  टाकणेस व सदर खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

  

अ 

ं  

वाहन/ पीकर पुरवठा 
धारकाचे नाव 

वाहनाचा कार 
वाहन 
मांक 

कालावधी 
एकुण  

दवस 

मा य 

दर( त 
दन) 

एकुण 
देय र. . 

आयकर

२% 

न वळ देय 

र. . 

१ 
ी. तारा कशोर व वनाथ 

शेळके 

अ ॅटो र ा 
ि पकरसेट सह 

MH12-AV-
326 

१६/३/१५ ते 
३१/३/१५ 

१६ २००० ३२००० ६४० ३१३६० 

२ 
ी.राज  गणपतराव 

जगताप 

अ ॅटो र ा 
ि पकरसेटसह 

MH14-CV-
1005 

१६/३/१५ ते 
३१/३/१५ 

१६ २००० ३२००० ६४० ३१३६० 

३ 
ी. अमोल काल दास 

बारंगुळे 
तवेरा MH13-AX-

1112 
१६/३/१५ ते 
३१/३/१५ 

१६ १२०० १९२०० ३८४ १८८१६ 

४ ACE INFO TECH ि पकर सेट -- 
१६/३/१५ ते 
३१/३/१५ 

१६ १००० १६००० ३२० १५६८० 

                                                एकुण  र कम पये ९९२०० १९८४ ९७२१६ 

 
 

वषय मांक-२०) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .१८ 
अ वये भाग .०६ मधील संजय गांधी नगर झोपडप ी मधील अंतगत र ते 
हॉट म स प दतीने डांबर करण करणे इतर अनुषां गक कामे करणेकामी मे.अजवानी 
इ ा चर ा. ल. ( न.र. .१४,९३,९००/- (अ र  र. .चौदा लाख या णव हजार 
नऊशे फ त) पे ा २.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंरु दराने 
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र. .१४,५०,५७७/- 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 र कम अदा / वसुल 
करणे 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-२१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या गायनॅक 

वाड-३ मधील M/s.Medela कंपनीचा नादु त Breast Pump – Sr. No. 1281259 
दु त करणे व दु तीकामी आव यक पअेर पाटसचा परुवठा करणेकामी कोटेशन 
नोट स .२७/२०१४-१५ अ वये माग वणेत आले या दरप कांम ये संबं धत उ पा दत 
कंपनीचे अ धकृत सि हस ो हायडर M/s.Seward System INC, मुंबई  यांचे 
दरप क एकूण र. .८१,०००/- (अ र  र. .ऎ याऎ ंशी हजार फ त) (सव करांसह) 
लघु तम ा त झाले असुन ि वकृत करणेत आले आहे. तर  गायनॅक वाड-३ मधील 
M/s.Medela कंपनीचा नादु त Breast Pump – Sr.No.1281259 M/s.Seward 

System INC, मु ंबई  यांचेकडून दु त करणे व दु तीकामी आव यक पेअर पाटस 
खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .८१,०००/- (अ र  र. .ऎ याऎ ंशी हजार 
फ त) (सव करांसह) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 
वषय मांक-२२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 

डाय लसीस वभागातील ग ो कंपनीची डाय लसीस मशीन Sr.No.७५८९ ला Variable 

flow motor  हा पाट तातडीक व पात बस वणेत आला असुन सदरची मशीन आज 
रोजी सुि थतीत चालु असुन डाय लसीस वभागातील गॅ ो कंपनीचे डाय लसीस 
मशीन Sr.No.७५८९ ला बस वलेला पाट Variable flow motor एकूण र. .२६,९८५/- 
(सव करांसह) चे बील संबं धत मशीनचे अ धकृत व ेते / पुरवठाधारक म.ेमनाल  
एंटर ायजेस, पंपर  यांना अदा करणेस व सदर पाट खरेद कामी होणारा खच एकूण 
र. .२६,९८५/- (अ र  र. .स वीस हजार नऊशे पं याऐंशी) (सव करांसह) ला 
काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

 
वषय मांक-२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. . २/८७/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये 

अ भागांतगत जल े  .बी/१, २ व ४ म ये व युत पंप व अना धकृत नळ 
कने शन तोडणेकामी मजुर कमचार सह वाहन पुर वणकेामी मे.द प क शन 
( न वदा र कम .१४,०१,३३६/- (अ र  र. . चौदा लाख एक हजार तीनशे छ तीस 
फ त) पे ा ४.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१४,१२,५४६/-
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-२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये 

अ भागा अंतगत सन २०१४-१५ साठ  रावेत येथील अशु द जलउपसा के ा या 
प रसरात पाणीपुरवठा वषयक व थाप य वषयक अनुषं गक कामे करणेकामी 
मे.यु नक ेडस ( न वदा र कम .२२,८३,७४९/- (अ र  र. .बावीस लाख याऐंशी 
हजार सातशे एकोणप णास फ त) पे ा २२.१० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१८,६७,९९२/- 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 करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३२ 
अ वये  जल े  .ड/९ पंपळे सौदागर पर सरात टँकर वारे पाणी पुरवठा करणेकामी 
मे.साई एंटर ायझेस ( न वदा र कम .१०,५०,५५०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास 
हजार पाचशे प नास  फ त) पे ा ३.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .१०,६९,९८५/- 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 करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/५९-२०१४-१५ अ वये 
. . ४२ भाटनगर मधील प रसरातील पाथवेची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे.पांडुरंग इंटर ायजेस ( न.र. .९,२९,३०१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार 
तीनशे एक फ त) पे ा -३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र.  
५,८५,५५७/- 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 घेणते 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१८ 
अ वये  जल े  . ड/९ पंपळे सौदागर पर सरात पाणी पुरवठा वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.अ नकेत एंटर ायझेस ( न वदा र कम . 
१०,५०,००३/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार तीन फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,३९,५६२/- 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 याच ेअवलोकन करणे. 

 

 
 



 9
 
 
वषय मांक-२८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१० 

अ वये, जल े  .ड/१२, पंपळे गुरव म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.अ नकेत एंटर ायझेस ( न वदा र कम . १०,४९,१५८/- (अ र  
र. .दहा लाख एकोणप नास हजार एकशे अ ाव न फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,३९,०४७/- 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 अवलोकन करणे. 

 

 
वषय मांक-२९) मनपा व र ठ अ धकार , वभाग मुख व अ भयंते यांस ३-जी नेट सु वधा / ड गल 

पुर वणकेामी मे.आयडीया से युलर ल. ( न.र. .९०.००,०००/- (अ र  र. . न वद 
लाख) ४३०/- ती नग) (अंदाजे ५०० कने शनक रता) या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट स अ धन राहू न ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 
वषय मांक-३०) मा. डा स मती सभा दनांक ६/०४/२०१५ ठराव .८९ अ वय,े मा.महापा लका सभा 

ठराव मांक १२०६, द.२०/१०/२०११ व आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, 
द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे खेळाडू द तक योजना २०१२-१३ मधील ८३ 
पैक  ६२ खेळाडूंना सन २०१४-१५ म ये तावात नमुद माणे लाभ देणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. .६५,००,०००/- चे खचास मा यता देणेस व सदरचा खच 
खेळाडू द तक योजना या लेखा शषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

 
वषय मांक-३१) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकडील माहे माच, २०१५ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

 
वषय मांक-३२) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.३०.३.२०१५ ते द.५.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/५७/२०१५ द.२२.४.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

 
वषय मांक-३३) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.६.४.२०१५ ते द.१२.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/५८/२०१५ द.२२.४.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-३४) मनपाचे औ यो गक श ण क , मोरवाडी कर ता यायामशाळा दु तीकामी 

आव यक रॉ मटे रयल खरेद कामी कोटेशन नोट स .४६/२०१४-१५ अ वये, 

ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु तम न वदाकार 
मे.भारती इंटर ायजेस यांचे एकूण २ बाबींचे दर र. .२२,९३२/- (अ र  र. . बावीस 
हजार नऊशे ब तीस) चे दर ि वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.भारती एंटर ायजेस 
यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश नगत कर यात 
आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करण.े 

 

   
   नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/६२६/२०१५ 
दनांक -  २४/०४/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


