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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/६८०/२०१५ 

दनांक-  ८/०५/२०१५ 
 

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-  १२/०५/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १२/०५/२०१५ 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- १६९ 

दनांक- १२/०५/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १२/०५/२०१५ 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. 

 

दनांक ५/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६८)  

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 दरानुसार 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 १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न याचंबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा य मक श ण वभागांतगत असले या १८ 
मा य मक व यालये, डा बो धनी मुलांचे वसतीगृ ह व श ण मंडळाकडील १३४ 
ाथ मक शाळांची व छता करणेकामाची मा  य मक श ण वभागामाफत ई-
न वदा स द क नपा  न वदाधारकांची खाल  नमुद केले माणे नेमणुक कर यात 
आल  आहे. 
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अ. . 
भागाचे 

नाव(जुने) 
नेम यात आले या 
एज सीचे नाव 

मा. थायी स मती ठराव 
मांक व दनांक 

कामाचा 
मा सक दर/ 
खच र. . 

कामाची मुदत 

१ अ 
मे.बी.एस.ए.काप रेशन 
ल. 

४२६४, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- 
द.१/१२/२०१३   त े
द.३०/११/२०१४ 

२ ब 
मे.बी.एस.ए.काप रेशन 
ल. 

४२६६, द.९/१०/२०१३ ४,४८,७१५/- 
द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

३ क मे.डी.एम.एंटर ायझेस ४२६७, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- 
द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

४ ड 
मे.यु नक डे टा फोस 
स यु रट  ा. ल. 

४३७८, द.१७/१०/२०१३ ४,६४,२५९/- 
द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

 
उपरो त नमुद केले माणे सदर ठेकेदारांची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपतआहे. 
उपरो त मा. थायी स मती मंजूर ठरावानुसार सदरचे कामास पुढ ल १ वषाकर ता 
मुदतवाढ देता येईल अशी तरतुद आहे. यानुसार सदरचे ठेकेदारांचे कामास दनांक 
०१/१२/२०१४ पासून पढु ल १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, याकामी यांचेशी 
करारनामा करणेस व कमान वेतन दराम ये शासनाकडून होणा-या वाढ नुसार येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-४) मनपाचे वृ संवधन वभागाकडील न वदा नोट स .१२/२०१४-१५ अ वये मो.जा. . 
३७/४१/४२ एस. लॉक एम.आय.डी.सी. भोसर  येथील वृ लागवड रोपांची देखभाल 
करण े ( न वदा नो. .१२/२०१४-१५) कामी मे.अथव वयंरोजगार औ य. सेवा सह 
स.ंमया. ( न वदा र कम पय े३,०४,४८०/- (अ र  र. .तीन लाख चार हजार चारशे 
ऐंशी फ त) या ठेकेदाराची न वदा अंदाजप कय ह  सवात कमी दराची न वदा   
(-२४.७५ %) ि वकृत करणेत आल  असून यांचेशी करारनामा क न घेणेत आला 
आहे. तुतकामी 2 वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत  
वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-६) 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. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .ई मु यालय/ HO/ ४६/०१/२०१४–१५ 
अ वये, . . ७ च-होल  येथील स ह नं.३०१ ते १३३ मधील २४ मी. व ३० मी 
ं द चा र ता वकास आराखडयानुसार खडीमु म व बीबीएम करणेकामी मे.धने वर 
कं शन ( न.र. .३,७३,५०,१००/- (अ र  र. .तीन कोट  याह तर लाख प नास 
हजार शंभर) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .२,५०,६३,९७१/- 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 करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .ई  मु यालय/ HO/४६/०२/२०१४–१५ 
अ वये, . .७ च-होल  येथील पठारे मळा ते कोतवालवाडी पयतचा डी.पी. र ता 
वकसीत करणेकामी मे.धने वर कं शन ( न.र. .४,६६,८८,०३४/- (अ र  र. .चार 
कोट  सहास ट लाख अ ्याऐंशी हजार चौतीस) पे ा ३६.०९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३,१३,३०,२३९/- 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 करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) ई-ग हन स वभाग व इतर वभागयांनी मागणी केल  माणे यांना Desktop-Intel 

Core i3 4130 लनो हा-७० नग उपल ध क न देणे आव यक आहे. डे कटॉप 
खरेद कामी नवीन कोटेशन अथवा न वदा काढलेस वेळ व जादा खच ये याची 
श यता नाकारता येत नाह . तर  यापूव  मे.एस.बी.इले ॉ न स यांचेकडून ई-
न. .३०/२०१४-१५ अ वये संगणक संच खरेद  करणेत आलेले आहेत. 
करारनामातील अट .१० अ वये ३ वषासाठ  मंजूर दरानेच जादामाल / सा ह य 
पुरवठा करणेबाबत नमुद करणेत आलेले आहे. तसेच महारा  शासनाच,े उ योग, 
ऊजा व कामगार क याण यांचेकडील शासन नणय .भांतस/१०८८/(२५१२)/उ योग-
६ द.०२/०१/१९९२ च ेप र श ट सहा मधील प र छेद ८.३ (ह) पनु ययी (Repeat 

Order) बाबतच ेमागदशक त वांनुसार पुन ययी  आदेश देतांना त ेमुळ आदेशा या 
तारखेपासून सहा म ह यां या अवधीतच दे यात यावेत. असा प ट उ लेख शासन 
नणयाम ये कर यात आलेला अस याने मनपाचे ई-ग हन स वभाग व इतर 
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वभागांसाठ  Desktop- Intel  Core i3 4130 लनो हा -७० नग खरेद करणे आव यक 
आहे. उ त मागणी केलेले Desktop-Intel Core i3 4130 -७० नगचे दर ई-
न.स.ु .३०/२०१४-१५ नुसार मे.एस.बी. इले ॉ न स यांचेकडून ती नग 
र. .३९,७५३/- माणे ७० नगांसाठ  एकूण र. .२७,८२,७१०/- एवढा खच अपे त 
आहे. तर  सदरचे र. .२७,८२,७१०/- चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ‘सारथी’ हे पलाईन णाल  व यं णेचे वा षक 
देखभाल व  दु तीकरणे तसेच Mobile App Hostingwith Windows, 

Blackberry & Apple iTunes इ याद  कामकाजासाठ   M/s. Tech 9 

Services यांचे माफत करणेकामी येणा या र. .२,८८,९००/-  (अ र  र. .दोन 
लाख अ याऐंशी हजार नऊश)े इत या खचाचे व हत नमु यात करारनामा क न 
कामकाज क न घेणेस व सदरचा खच ई-ग हन स वभागाच े“ई-ग हन स” या 
लेखा शषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मनपा या तालेरा व वाय.सी.एम. णालयातील 
वचारोग वभागासाठ  आव यक लागणार  High Frequency LowTemperature 

Radiosurgery  Machine खरेद कामी मे.कोठार  मेडीकल अँ ड सज कल यांनी 
सादर केले या लघु तम दरानुसार खरेद  कर यास  व येणा-या एकूण र. . 
७,१४,०००/- (अ र  र. .सात लाख चौदा हजार) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .१ 
अ वये मोकळी जागा .५० येथील उ यान देखभाल व संर ण  करणेकामी 
ी.साई वंयरोजगार सेवा सह सं था मया. ( न वदा र कम पये ४,८६,६२४/- 

(अ र  र. .चार लाख शहाऐंशी हजार सहाशे चोवीस फ त) पे ा ३४.०२ % कमी) 
दराची  न वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये 
३,२१,०७५/- माणे काम क न घेणेस तसेच  न वदेतील  नयम अट /शत स  अ धन 
राहु न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मे. रलाय स क यु नकेशन ल. यांना मनपा या व वध कायालयांम ये इंटरनेट 
बँ ड व थचे कामकाज तीन वष कालावधीसाठ  दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा 
करारनामा कर यास व यासाठ  तवष येणा-या र. .१,१४,९९,००८/- (अ र  र. . 
एक कोट  चौदा लाख न या णव हजार आठ) (+ कर) इत या अथवा य  येणा-
या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . ई मु यालय/HO/४७/०१/२०१४–१५ 

अ वये, भाग .७ च-होल  परबाबा दगा ते पठारेमळा पयतचा डी.पी. र ता 
वकसीत करणेकामी मे.धने वर कं शन ( न.र. .७,४६,९७,४५०/- (अ र  र. . 
सात कोट  शेहेचाळीस लाख स या नव हजार चारशे प नास) पे ा ३६.०९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,०१,२६,०९७/- 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 १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने नाग रकांचे सोयीसाठ  खाजगी त वावर नागर  
सु वधा क  सु  केल  आहेत. या क ामधून शासनाचे महाऑनलाईन कडील सेवा 
करारनामा क न उपल ध क न दे यास तसेच या सेवांसाठ  शासन नणया दारे 
नि चत कर यात आले या शु काची र कम तीसेवा .२०/- + (सेवाकर) 
नाग रकांकडून ि वकार यात येऊन याचे क  चालक .१०.४०, महापा लका 
.२.६०, महाऑनलाईन .४.०० + (घेतलेला सेवाकर), रा य सेतू स मती .१.००, 

िज हा सेतू स मती .२.०० या माणे वभाजन करणेस कंवा आव यक तेथे 
फेर नणय घेऊन सव संबं धताना शु काची र कम वभाजन कर यास तसेच 
शासनाकडून वेळोवेळी होणा-या शासन नणयानुसार बदल करणेस याचबरोबर 
नागर  सु वधा क ांचे कामकाजात सुसू ता राह यासाठ  महापा लकेने SERVICE 
CENTRE AGENCY हणून काम करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) मा.म हला व बालक याण स मती सभा दनांक २२/०४/२०१५ ठराव .२२ नुसार, २१ 
जून २०१५ रोजी जाग तक योग दन साजरा करणेत यावा व याम ये खाल ल माणे 
काय मांचा समावेश असावा. १) पपंर  चंचवड शहरातील म हलांसाठ  योग 
कायशाळा, २) योगासन ा य के, ३) योगामधील व वध वषयांवर ल त ांची 
या याने, ४) जाग तक योग पधत वजे या ठरले या  म हलांचा स कार. वर ल 
माणे जाग तक योग दन साजरा करणेस व काय मा या आयोजनासाठ  आव यक 

असणारा खच सभागृ हाचे भाडे, साऊंड सि टम, ोजे टर, या या यांचे मानधन, 
मृ त च ह, माणप , बॅनर व टँ डी पु पगु छ, मा यवरांचा चहा ना टा, वास 

खच इ.साठ  र. .५०,०००/- इतका खच अपे त आहे.  तर  २१ जून २०१५ हा 
जाग तक योग दन नागरव ती वभागा यावतीने साजरा करणेस व याकामी येणा-
या र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ त) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-१७) ीम.कलापुरे सुशीला का लदास, लपीक यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 
 (मा. थायी स मती ठराव मांक ११११९ दनांक १७/०३/२०१५) 
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वषय मांक-१८) भोसर  एम.आय.डी.सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वक सत करणे या 
कामासाठ  मे.पी.के.दास अँ ड असो. यांची क प यव थापन स लागार हणुन 
नेमणुक करणेस व यासाठ  क प कंमती या १.३५ % + सेवाकर या नुसार फ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपाचे अि नशामक वभागास आव यक अि नशामक बचाव / सुर ा  साधने 
सा ह य खरेद कामी ई- न.स.ु . ३८/२०१४-१५  अ वये लघु तम न वदाकार मे.एस. 
एस. फलके अँड असो. पुणे यांचे एकुण बाबी ०८ साठ  एकुण र. .९३,२३,०००/- म ये 
अि नशामक वभागासाठ  आव यक बचाव / सुर ा साधने खरेद कामी एकुण र. . 
९३,२३,०००/- (अ र  र. . या नव लाख तेवीस हजार) चे खचास मा यता व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) नागरव ती वभागाकडील अपंग क याणकार  योजना .३ मधील अपंगांकर ता चलन 
वलन साधने खरेद  करणेकामी स द करणेत आलेल  ई- न वदा .२२/२०१४-१५ 
मधील बाब .२ व ३ अनु मे तीन चाक  सायकल व ि हल चेअर या बाबी वगळता 
तातडीची बाब असलेने फ त वणयं े खरेद  करणेकामी ा त झाले या 
न वदाधारकांपैक  लघु तम न वदाधारक मे. ाईम सिजकल अँ ड फामा यांचे 
न वदेतील लघु तम दर र. .१३,४००/- यानुसार २५ नगांकर ता येणा या एकूण र. . 
३,३५,०००/- या रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२१) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न. .५/१०/२०१४-१५ अ वये भाटनगर 
मैलाशु द करण क ाअंतगत वॉड .४२ मधील भागात जल नःसारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेछोटेलाल चौहान ( न.र. .२७,८१,९४०/-) (अ र  
र. .स तावीस लाख ए याऐंशी हजार नऊशे चाळीस फ त) पे ा ५.५० % कमी या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव .८०८५ वषय .२८ द.०२/०९/२०१४ 
अ वये यापुव  थायी स मती माफत मा यता दलेल  आहे. सदर कामास 
मा.महापा लका सभा ठराव .४७९ द.२०/०५/२०१४ अ वये र. .४०,००,०००/- स 
शासक य मा यता देणेत आलेल  आहे. सदर कामाच े आव यकतेनुसार सुधा रत 

अंदाजप क केलेले असुन याची सुधा रत र कम पये ४०,००,०००/- वाढ व र. . 
१२,१८,०६०/- इतक  येत आहे. तर  ठेकेदाराकडुन मंजूर दराने सुधार त काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार 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 राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या इ े ीय कायालया या वदयुत वभागाकडील न.नो. .३/३०-२०१४-१५ 
मधील अ. .१५ अ वये, भोसर  उप वभागाअंतगत . .३० मधील ि ट लाईटची 
सन २०१४-१५ म ये देखभाल व दु ती करणे व अनुषं गक वदयुत वषयक कामे 
करणेकामी मे.अँ प इले क स ( न वदा र कम .९,२४,०३४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चोवीस हजार चौ तीस) पे ा ३२.२० % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने यांचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/२/२०१४-
१५ अ वये, . .१७ म ये अंतगत पाथवे पे ह ंग लॉक प दतीने करणे (से. .२६, 
२७, २७ अ व २८) कामी M/S. VYANKATESHWARA CONSTRUCTION 

( न.र. .३६,४१,३०३/- (अ र  र. .छ तीस लाख एकेचाळीस हजार तीनशे तीन) पे ा 
३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२४,३३,१९१/- 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 
करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/६/२०१४-
१५ अ वये, ा धकरण . .१७ मधील से. .२७ मधील पे ह ंग लॉकची दु तीची व 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे. यंकटे वरा क शन ( न.र. .४२,०१,६७२/- (अ र  
र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाशे बहा तर) पे ा ३६.३६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२८,०७,६४१/- 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. 

 

वषय मांक-२५) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे 
वभागात काम करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ट ने रे डएशन मॉ नटर ंग 
ड हाईस वापरणेत येत असते. सदर ड हाईस / रे डएशन बॅजेस (ट .एल.डी. बॅजेस) 
दर ैमा सक तपासणीकामी मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा. ल. गरगांव, मु ंबई यांचेकडे 
पाठ वले जातात. सन २०१५-१६ क रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी आव यक र. . 
२३,३०३/- (अ र  र कम पये तेवीस हजार तीनशे तीन फ त) मे.रेनेनटेक 
लॅबोरेट रज ा. ल. गरगांव, मु ंबई यांना आगाऊ व पात अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२६) खाल  नमूद अ धकार  यांस मोबाईल सम सु वधा पूर वणेस, मोबाईल वापराची 
अ धकतम मयादा र. .३००/- (अ र  र. .तीनशे फ त) नि चत करणेस व मोबाईल 
सेवेक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ.  अ धकार /कमचार  नांव पदनाम ठकाण 

१ ी.राजेश अंकुश आगळे शासन अ धकार  वै यक य वभाग 

२ ी.पाडवी व वनीथ आप संग क न ठ अ भयंता ( व) ड े य कायालय 

३ ी.पवार वैभव सताराम क न ठ अ भयंता ( व) ई े य कायालय 

४ ी.देवकते सागर नामदेव क न ठ अ भयंता ( व) ई े य कायालय 

५ ी.लहारे मेहेर गंगाधर शासन अ धकार  शासन वभाग 

६ डॉ.अलवी स यद ना सर वै य कय अ धकार  भोसर  णालय 
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वषय मांक-२७) नगरस चव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक पॉकेट डायर  छपाईकामी को.नो. .५०/२०१४-
१५ अ वये, लघु तम कोटेशनधारक मे. ीसाई दा ंटस, सातारा यांना सदर 
खरेद कामी एकूण र. .४४,०००/- (अ र  र. .च वेचाळीस हजार), चे दर ि वकृत 
क न करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपाचे अ त मण वभागासाठ  हे मेट All Helmet ISI Mark Size- Universal 
Specially dosigned for Labour For demolition work Colour-DARK YELLO 
Meterial-Made up of Heavy duty p.e. १७५ नग खरेद  मे. ी. सि द वनायक 
इंड ज, भोसर  या कोटेशनधारकांकडील ा त लघु तम दराने खरेद  करणेस व 
याकामी येणा या एकूण र. .५०,७५०/- (अ र  र. .प नास हजार सातशे प नास) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  

वषय मांक-३०) वै यक य वभागाकडील न वदा .१०/२०१४-१५ मधील लघु तम न वदाधारक 
मे.फाम डल यांचे ा त लघु तम दर सव करास हत र. .२२,००,०००/- या दराने 
वाय.सी.एम. णालयातील ए स रे वभागासाठ  आव यक अ याधु नक डजीटल 
सोनो ाफ  म शन खरेद  करणेकामी येणा या र. .२२,००,०००/- (अ र  र. .बावीस 
लाख फ त) चे खचास तसेच सदरचा खच वै यक य वभागाकडील उपकरणे खरेद  
या लेखा शषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                    
   नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/६८०/२०१५ 
दनांक -  ०८/०५/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


