
 1

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/७४३/२०१५ 

दनांक-  २९/०५/२०१५ 
 

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-  २/०६/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २/०६/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  

आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे, ह  वनंती. 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १७२ 

दनांक- २/०६/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २/०६/२०१५ 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 २६/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७१)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब . ६ 
अ वये, आई  उ यान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस 
( न वदा र कम पये १७,८९,३९२/- (अ र  र. . सतरा लाख एकोणन वद हजार 
तीनशे या णव फ त) पे ा ४२.७७ % कमी) दराची  न वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये १०,२४,०६९/- माणे काम क न घेणेस 
तसेच  न वदेतील  नयम अट /शत स  अ धन राहु न यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .७ 
अ वये, कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ यान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल 
एंटर ायजेस ( न वदा र कम पये ११,५१,१६०/- (अ र  र. . अकरा लाख 
ए काव न हजार एकशे साठ फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) दराची  न वदा मंजुर 
दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये ६,६७,७८७/- माणे काम 
क न घेणेस तसेच  न वदेतील  नयम अट /शत स  अ धन राहु न यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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 २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) 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% 
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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 २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा य मक श ण वभागांतगत असले या १८ 
मा य मक व यालये, डा बो धनी मुलांचे वसतीगृह 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. 

 

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 पुढ 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 २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-७) 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.े 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) 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, २७अ 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 करणे. 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) 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 
करण.े 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) 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. 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-११) कॉलेज ऑफ फजी शयन अँ ड सजन, मु ंबई (सी.पी.एस.) या अ भमत  

व यापीठा या  ११ वै यक य  शाखां या M.B.B.S. नंतर या  सी.पी.एस. ड लोमा  
कोससकर ता  आव यक  असणा-या  मु य  पी.जी. टचस  व अ स टंट पी.जी. टचस  

कर ता  तावात नमुद याद तील  डॉ टरांची मानसेवी  पदावर  र. .५,०००/- (अ र  
र. .पाच हजार) त मह ना  द.०१/०४/२०१५ ते द.३१/०९/२०१५ या सहा म हने  

कालावधीसाठ  नेमणुक  करणेकामी  व यासाठ   येणा-या  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ात व वध ठकाणाहू न शहरांचे व वध 
ठकाणी मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चालू असत.े यासाठ  पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या काय े ातील व वध ( स नल असलेले व स नल 
नसलेले) व जा त वदळीचे चौक येथील रहदार  सुरळीतपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक 
पोल सांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  अंदाजे १०० 
ॅ फक वाडन (पु ष) कमचा-यांची नयु ती कर ता मा यता ा त इ छुक 
न वदाकारांकडून ई- न वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ स द केल  असता न वदेतील 
अट  शत नुसार ई- न वदे अंतगत ५ (पाच) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी न वदेत 
सहभाग न द वले या सं थाना मा.अ त.आयु त यां या मा य तावा अ वये सव 
सं थाना पाञ करणेत आ याने पा कट .२ दनांक १६/१२/२०१४ रोजी उघणेत 
आलेले आहेत. याअ वये मा.आयु त यांनी आयु त कायालय येथे बैठक आयोिजत 
करणेत आल . या बैठक म ये वभागून द या अ वये तावात नमुद केले माणे 
त या वये सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना मा.आयु त यांचे सुचनेनुसार सुर ा 
वभागा या सोई या ट ने या सं थांनी या न वदेम ये भाग घेतला आहे 
याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या ट ने पाञ सं थाना दनांक 
२/०३/२०१५ रोजी या पञाअ ये मा.सहा.आयु त कामगार क याण यांनी कळ वणेत 
आले या रखवालदार मदतनीस कमचार  यां या दर र कम पये १२११६.३३ माणे 
कामकाज करणेस तयार आहेत कंवा नाह  याबाबत वचारणा केल  असता सव 
सं थेचे मालक/ त नधी यांनी र कम पये १२११६.३३ माणे कामकाज करणेस 
तयार आहोत व आमची कुठलेह  त ार नाह  असे कळ वणेत आले. व रल सव 
बाबीचे अवलोकन करता उपरो त पाञ सं थाना वाहतूक पो लसां या मदती करता 
यां या वेळे नुसार सकाळी ९.०० ते दुपार  १.०० व सायंकाळी  ४.०० ते राञी ९.०० 
वाजेपयत तैनात करणेचे कामकाज १२ म हने कालावधीकर ता मा.सहा.आयु त 
कामगार क याण यांनी कळ वणेत आले या रखवालदार मदतनीस कमचार  यां या 
दर र कम पये १२११६.३३ हे ॅ फक वाडन यांना लागू क न कमचार  पुर वणे 
बाबत कामकाज आदेश देणे कामी खा लल त यात नमुद केले माणे मा यता 
असावी. 

 
अ. . सं थेचे नाव    मा सक दर सं या 
१ मे.एल.एम.सी. स यु रट  फोस ा. ल. 

१२११६.३३ 
७५ 

२ मे. ीकृपा स ह सेस २५ 

                                                                       एकूण १०० 
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वर दश वले या त यानुसार उपरो त सं थेकडून ॅ फक वाडन कमचार  पुर वणे 
कामी ती माह ती ॅ फक वाडन कमचार  र कम पये  १२११६.३३ माणे येणा-या 
खचास व ई न वदेतील अट -शत  माणे मुळ वेतन व जानेवार  व जुलै म ये 
वेळोवेळी लागू होणारा महागाई भ ता व इतर भ ते लागू करणेस व या पोट    
होणा-या खचास मा यता देणे, तसेच ॅ फक वाडन कमचार  गैरहजर अस यास 
यांचे मा सक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या त दन दराने 
गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस, झोपले या ॅ फक वाडन कमचा-यांचे बाबत 
त कमचार  त दन र. .१००/- माणे दंड वसूल करणेस, व गणवेश प रधान न 

केले या ॅ फक वाडन कमचा-यांचे बाबत त कमचार  त दन र. .५०/- नुसार 
दंड वसुल करणेस व ठेकेदार  प दतीने नेमले या गैरहजर ॅ फक वाडन कमचा-
या या वेतनावर (पाच ट के) ५% दंड अकारणेस तसेच या न वन न वदेम ये 
रखवादलदार मदतनीस कमचा-यांचे गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ट ने दंडा मक 
कायवाह  हणून ठेकेदाराला र कम पये २०००/- त महा जादा दंड आका न 
येणा-या व एकूण गैरहजर या र कमेवर ५ % अ त र त दंड अकारणेत यावा व 
सदरचा खच हा सुर ा वभागाकडील ‘‘सामािजक सुर तता उप म’’ या 
लेखा शषावर खच  टाकणेत यावा व संबं धतांबरोबर ०१ वषाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस तसेच येणा-या शासक य खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

 
वषय मांक-१३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध 

मळकती/उदा. करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा,कायशाळा इ. ठकाणी 
सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार 
मदतनीस कमचा-यांची नयु तीकर ता मा यता ा त इ छुक न वदाकारांकडून ई-
न वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ स द केल  असता न वदेतील अट  शत नुसार ई-
न वदे अंतगत अनु मे ०९ (नऊ) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी न वदेत सहभाग 
न द वले या सं थाना मा.अ त.आयु त यां या मा य तावा अ वये सव सं थाना 
पाञ करणेत आ याने पा कट  ०२ दनांक ०१/०१/२०१५  रोजी उघडणेत आलेले 
आहेत. याअ वये मा.आयु त यांनी दनांक आयु त कायालय येथे बैठक आयोिजत 
करणेत आल .या बैठक म ये वभागून दले या त या वये सव 
सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या सोई या ट ने या सं थांनी 
न वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या 
ट ने खा लल त यात नमुद केले माणेई- न वदा सुचना .२/२०१४-१५ म ये 

रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणेस 
मा यता यावी. 
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अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार नाव 

ई- न वदा सुचना 
.२/२०१४-१५ 

एल १ दरपञक 

रखवालदार 
मदतनीस कमचार  
सं या 

१) मे. ीकृपा स ह सेस ा. ल. 

  

१११२४.९९ 

  

३६ 
२) म.ेयु नक डे टा फोस स यु रट  ा. ल १२० 
३) मे.शुभम उदयोग ८५ 
४) म.ेनॅशनल स यु रट  स ह सेस ा. ल. ७५ 
५) म.े टल इं गेटेड सि हसेस ा. ल. ५५ 

 
                                   एकूण ३७१ 

वर दश वले या त या अ वये व ई न वदेतील अट -शत  नुसार मुळ वेतन व 
वेळोवेळी लागू होणारा महागाई भ ता व इतर भ ते लागू करणेस तसेच उपरो त 
सं थे या नावापुढे नमुद केले माणे रखवादलदार मदतनीस कमचार  पुर वणे कामी 
दर ती माह ती रखवालदार र कम पये १११२४.९९ माणे संब धत कोणताह  
म हना असला तर  २६ दवसांनी भागून येणा-या र कमे नुसार रखवालदार मदतनीस 
कमचार  (अध कुशल कामगार) गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानुसार त दन 
येणा-या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस,तसेच झोपले या 
रखवादलदार मदतनीस कमचार  आढळून आ यासयांचे बाबत त कमचार  त 
दन र. .१००/- व गणवेष प रधान न केले या रखवादलदार मदतनीस कमचार यांचे 
बाबत त कमचार  त दन र. .५०/- नुसार दंड अकारणेस तसेच या न वन 
न वदेम येरखवादलदार मदतनीस कमचा-यांचे गैरहजेर चे माण कमी हो याचे 
ट ने दंडा मक कायवाह  हणून ठेकेदाराला र कम पये २०००/- त महा जादा 

दंड आका न येणा-या व एकूण गैरहजरे या र कमेवर ५ % अ त र त दंड 
आकारणेत यावा तसेच सदरचा खच हा सुर ा वभागाकडील ‘‘ठेकेदार  प दतीने 
सुर ा यव था’’ या लेखा शषाव न खच  टाकणेत यावा. संबं धतांबरोबर ०१ वषाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी व तसेच येणा-या शासक य खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ाथ मक व मा य मक व यालय शाळे या 
सुर ा यव थेचे कामकाज करणे कामी ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  
अंदाजे २९४ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची नयु तीकर ता मा यता ा त 
इ छुक न वदाकारांकडून ई- न वदा सुचना .३/२०१४-२०१५ स द केल  असता 
न वदेतील अट  शत नुसार ई- न वदे अंतगत ८ (आठ) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी 
न वदेत सहभाग न द वले या सं थाना मा.अ त.आयु त यां या मा य तावा 
अ वये सव सं थाना पाञ करणेत आ याने पा कट  २ दनांक ०१/०१/२०१५ रोजी 
उघडणेत आलेले आहेत. याअ वये मा.आयु त यांनी आयु त कायालय येथे वाजता 
बैठक आयोिजत करणेत आल .या बैठक म ये वभागून दले या त या वये सव 
सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या सोई या ट ने या सं थांनी 
न वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या 
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ट ने खा लल त यात नमुद केले माणेई- न वदा सुचना .३/२०१४-१५ म ये 
रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणे एल 
१ या दर सेवाकर वगळता (गृ ह त न धरता) ती माह ती रखवादलदार मदतनीस 
कमचार  र कम पये १०,८००/- म ये काम करणेस तयार आहेत कंवा नाह त 
याबाबत वचारणा केल  असता सव सं था एल १ या दर ती माह ती 
रखवालदार मदतनीस कमचार  र कम पय े१०,८००/- म ये काम करणेस तयार 
आहोत व आमची कुठलेह  त ार नाह  असे कळ वणेत आले.  व रल सव बाबीचे 
अवलोकन करता पाञ सं थाना शाळेवर ल सुर ा यव था करणे कामी बैठक म ये 
वभागून दले या त या वये सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या 
सोई या ट ने या सं थांनी या न वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व 
सुर ा वभागा या कामकाजा या सोई या ट ने खा लल त यात नमुद 
केले माणेई- न वदा सुचना .३/२०१४-१५ म ये रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध 
कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणेस मा यता यावी. 

 

अ. . सं थेचे नाव 
सेवाकर वगळता        

मा सक दर 
सं या 

१ मे.एल.एम.सी. स यु रट  फोस ा. ल. 
  

१०,८००/- 

८५ 
२ मे. ीकृपा स ह सेस   ९९ 
३ मे.सै नक इंटे लज स स ह सेस ा. ल. ५५ 
४ मे.बी. ह .जी इं डया ५५ 

एकूण २९४ 
वर नमुद केले या त यात दश व या माणे ई न वदेतील अट -शत  माणे मुळ 
वेतन व वेळोवेळी लागू होणारा महागाई भ ता व इतर भ ते लागू करणेस व या 
पोट  होणा-या खचास मा यता देणे तसेच सुर ा र क गैरहजर असलेस यांचे 
मासीक दरानुसार त दन येणा-या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन,झोपले या 
सुर ा र क, यांचे बाबत त कमचार  त दन र. .१००/-व गणवेष प रधान न 
केले या सुर ा र क,यांचे बाबत त कमचार  त दन र. .५०/- नुसार दंड 
कामकाज आदेश दलेपासून वसूल करणेस तसेच या न वन न वदेम येरखवादलदार 
मदतनीस कमचा-यांचे गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ट ने दंडा मक कायवाह  
हणून ठेकेदाराला र कम पये २०००/- त महा जादा दंड अका न येणा-

यागैरहजेर चे माण कमी होणेचे ि टने गैरहजर दवसांचे वेतनावर ५%ट के 
अ त र त दंड आकारणेकामी तसेच सदरचा खच हा सुर ा वभागाकडील ‘‘ठेकेदार  
प दतीने सुर ा यव था’’ या लेखा शषाव न खच  टाकणेत यावा. संबं धतांबरोबर 
०१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी व तसेच येणा-या शासक य 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .इ मु यालय/ HO/३१/९/२०१४-१५ अ वये, 
वॉड .३५ धावडेव ती येथे क डीबा लांडगे माग व बो हु  लांडगे माग येथे न वन 
पेि हंग लॉक बस वणेकामी मे.देव कं शन ( न.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. . 
सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ३७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
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मंजूर दराने र. .४,६७,८६६/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१६) मा.महापा लका सभा ठराव . ९४४ दनांक २३/७/२०१० व महापा लका सभा ठराव 
.९७ द.१/९/२०१२ अ वये मंजूर धोरणानुसार नःसमथ (अपंग) क याणकार  

योजना .७ मनपा े ातील ० वषापुढ ल म तमंद य तीचा सांभाळ करणा-या 
मनपा ह ीतील न दणीकृत वयंसेवी सं थेस अथवा पालकांना अथसहा य दरमहा 
र कम पये १,०००/- दे याची तरतुद आहे. तसेच मा.महापा लका सभा ठराव . 
४५४ दनांक २०/१/२०१४ अ वये मूळ योजनेम ये दु ती क न वय वष ० पे ा 
अ धक वय असणा-या म तमंद मुले/ य ती यांचा सांभाळ करणा-या वयंसेवी 
सं था/पालक यांना दरमहा र. .२,०००/- अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात 
आल  आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या आ थक वषामधील माहे आँग ट २०१४ 
अखेर एकुण १६७ पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा करणे आव यक आहे. सन २०१४-
१५ मधील सहामाह  माहे ऑ टोबर २०१४ ते माहे माच २०१५ या कालाव ध क रता 

येक  र. .१२,०००/- माणे र कम पये २०,०४,०००/-  (अ र  र कम पये वीस 
लाख चार हजार फ त) खच अपे ीत आहे. सन २०१५-१६ चा व तीय वषात “५ 
वषापुढ ल म तमंद मुल/ य तीचा सांभाळ करणा-यास अथसहा य” या 
उपलेखा शषावर र. .३,९६,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आल  असुन यामधून 
सदरचा खच करणेत येईल. तर  सन २०१४-१५ मधे अज सादर केले या १६७ पा  
लाभाथ ना सन २०१४-१५ या आ थक वषातील सहामाह  माहे ऑ टोबर २०१४ ते माहे 
माच २०१५ या कालावधी क रता येक  र. .१२,०००/- माणे र कम पये 
२०,०४,०००/- (अ र  र कम पये वीस लाख चार हजार फ त) खचास तसेच सन 
२०१५-१६ म ये न याने अज ा त होणारे पा  लाभाथ ना दरमहा र. .२,०००/- 
माणे माहे ए ल २०१५ ते माहे माच २०१६ या कालावधीक रता येक  वाष क 

र. .२४,०००/- माणे अथसहा य अदा करणेकामी येणा-या एकुण य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .इ मु यालय/ HO/३१/१/२०१४-१५ अ वये, 
भोसर  येथील सव यायाम शाळांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देव 
कं शन  ( न.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) 
पे ा ३७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,६७,८६६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .५/१-२०१४-१५ अ वये 
ड भाग अंतगत वाकड- पंपर  वभागांतगत व वध काय मांकर ता ता पुर या 
व पाची वनी ेपण व काश यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 

( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात फ त) पे ा 
१.७० % कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,१७,८३४/- 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-१९) मनपा या ड े य कायालयाचे काय े ातील भाग .४३ ते ४८, ५४ ते ५७ मधील 
ॉम वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणे या कामाची न.नो. . 

२/२०१५-१६ न वदा र. .१९,०३,१५८/- वतमानप ाम ये स द क न दर माग व यात 
आले आहे. सदरची न वदा द.२८/०४/२०१५ रोजी उघड यात आल  आहे. सदर 
न वदाचे अनुषंगाने मे. ी जग नाथ म हला वयं. सेवा सह. सं था मया. यांनी 
अंदाजप क य र. .१९,०३,१५८/- पे ा ४१.४१ % कमी हे दर न वदेम ये सादर केलेले 
आहे. सादर केलेले दर हे लघु तम अस याने व अंदाजप क य र. .१९,०३,१५८/- पे ा 
४१.४१ % कमीने हणजेच र. .११,१५,०६०/- इत या र कमेची होत अस याने 
सदरचे दर ि वकृत करणेत आले आहे. याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
व कामाचे आदेश देणसे मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/ HO/२८/३/२०१३-१४ अ वये, 
पंपर  चंचवड मनपा हदद तील दशादशक थलदशक, पा कग, नो पा कग बोड व 
इतर वाहतूक वषयक सा ह य पुर वणे व बस वणेकामी मे.भालेराव कं शन 
( न.र. .२०,९९,९०५/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार नऊशे पाच) पे ा 
२१.२१ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१७,३७,२४१/-  पयत  काम 
क न घेणेस व याचबेरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपाचे मा. भाग अ य  व नागर  सु वधा क  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  
मोबाईल संच खरेद कामी को.नो. .५/२०१५-१६ अ वये लघु तम कोटेशनधारक मे.धम 
एंटर ायजेस यांना आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एक त एकूण र. .१,३४,५५०/- 
दर ि वकृत करणेत आले असून यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. 

तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२२) मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना बुट, च पल (पाद ाणे) खरेद कामी न वदा सुचना 
.४५/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त न वदे म धल 

मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी प ंपर  यांना बाब . १ ते ११ साठ   एकुण र. . 
१९,०८,६९४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख आठ हजार सहाशे चौ या नव) ा त 
लघु तम दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
वाँड .१२ च-होल  येथील काळजेवाडी येथे शाळा इमारतीचा व तार करणे व 
समा भंत बांधणेकामी मे.अ नकेत एंटर ायजेस अ नकेत सी. नाणेकर 
( न.र. .३७,३८,१०२/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अडोतीस हजार एकशे दोन) 
पे ा १२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३४,२३,७८४/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
. .७ च-होल  मधील स.नं.९७२ ते ९३८ पयतचा १८ मी डी.पी. र ता वकसीत 

करणकेामी मे.ि ल ल  क शन ा. ल. ( न.र. .४,६६,८६,०३८/- (अ र  र. . चार 
कोट  सहास ट लाख शहाऐंशी हजार अडोतीस फ त) पे ा ३६.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३,०८,९७,५२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .इ मु यालय/HO/४५/१/२०१४-१५ अ वये, 
. .७ च-होल  दगा ते पठारेमळा २४ मी र यावर कलवट बांधणेकामी मे.एस.डी. 

दौडकर ( न.र. .५६,०४,३५७/- (अ र  र. .छप न लाख चार हजार तीनशे स ताव न) 
पे ा ३६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३७,०७,८७१/- 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.े 

 

वषय मांक-२६) म.न.पा. या व वध क पांचे कामांना क प यव थापन स लागार (पीएमसी) 
आहेत. स य ि थतीत कामे क प स लागार यांचे देखरेखीखाल  गतीपथावर 
आहेत. कामाचे व प तसेच तातडीची आव यकता पाहता भोसर  स.नं. १ येथील 
आर ण .४३१ म ये शंभर बेडचे अ यावत णालय व वाचनालय बांधणे या 
क पासाठ  त  वा तू वशारद (आ कटे ट) हणून न वदापुव  ( ीटे डर) 

कामासाठ  नेमणूक करणेचा ताव मंजूर आहे. तूत न वदा पुव कामाकर ता 
आ कटे चरल सि हसेस मे.शशी भ ू अँ ड असो. हे पुर वत आहेत. या बाबींचा 
वचार करता क प यश वीपणे व तां क टया पुण होणेकामी न वदा प चात 
कामासाठ  मे.शशी भू अँड असो. यांना क प कंमती या १.३५ % या दराने फ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२७) मनपाचे डा वभागासाठ  आव यक  छपाई सा ह य खरेद बाबत कोटेशन नो. . 
५३/२०१४-१५  अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार कोटेशन 
नो. .५३/२०१४-१५ एकुण ०३  कोटेशन नोट स  दरप क ा त झालेले आहेत. ा त 
दरप कातील लघु तम कोटेशनधारक मे.अमृत मु णालय, चंचवड  यांचे  छपाईकामी 
एकुण र. .८३,०००/-  (अ र  र. . याऐंशी हजार) चे दर ि वकृत करणेत आले असुन 
यांचेबरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपाचे व वध वभागास आव यक अ भलेखाचे रेकॉड बांध याचे कापडी माल 
खरेद  करणेकामी महारा  शासन प रप क मांक भांखस/हातमाग कापड/दर 
नि चती/१३/२०१४-१५/सी-१७७२१ दनांक २१/०८/२०१४ अ वये महारा  रा य 
हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, मु ंबई  यांचेकडुन अ भलेखाचे रेकॉड बांध याचे 
कापडी माल व वध रंगात ३६ * ३६ इंच साईजम ये शलाई क न माल तयार 
करणे व यास नाडी लावणे व मालाचे सम माणत मनपा बोध च ह छपाईसह 
२०,००० नग खरेद  कामी र. .१५,५६,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख छ पन हजार 
फ त) चे खचास दर करार नुसार करारनामा न करता थेट प दतीने येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत नागर कांना व वध कार या सेवा ऑनलाईन 
प दतीने उप बध क न दे यात येत आहेत यासाठ  आव यक संगणक णाल  
वकसीत कर यात आलेल  असुन यामधे व वध खेळांचे ऑनलाईन बु कंग, 

नागरव ती वकांस योजनांची मा हती, ॉपट  टॅ स, पा णप ी भरणा, एल.बी.ट , 

हॉ पीटल, बांधकाम परवानगी, त ार नवारण, झोन दाखला, भाग नकाशा, ज म मृ यु 
दाखला, ववाह न दणी, माह तीचा अ धकार इ. सेवा संगणक कृत प दतीने ऑनलाइन 
उपल ध क न दे यात आले या आहेत. सदर या सेवांसाठ  नागर कांनी अज 
के यानंतर यां या अजाची स यि थती, पुतता इ बाबतची माह ती यांना 
कायालयात न येता यां या मोबाइलवर एसएमएस या व पात उपल ध कर यात 
येते याकर ता एसएमएस उपल ध कर याचे गरजेचे अस याने  न वदा सुचना . 
१३/२०१४-१५ सी द कर यात आलेल  होती. सदर न वदेसाठ  एकुण तन न वदा 
ा त झाले या असुन याम ये (1) Dezire Graphics (2) Tech 9 Services (3) 

Dimakh Consultants  यां या न वदा ा त झाले या आहेत. यापैक  सदर 
कामकाजासाठ  M/s. Dezire Graphics  यांचे दर सवात लघु तम ा त झालेले आहेत. 
उपरो त कामकाजासाठ  ा त झाले या दरांचा वचार करता सदरचे दर 
अंदाजप क य दरापे ा १.७४ % कमी ा त झाले होते. सदरचे दर आणखी कमी 
करणे श य आहे कंवा कसे याबाबत संबंधीतांना वचारणा केल  असता  मे.डीझायर 
ाफ स यांनी र. .२७,०००/- कमी क न दले आहेत आ ण एकुण र. .१६,२९,०००/- 

ला काम कर यास तयार अस याचे कळ वले आहे.  सदरचे दर द.०७.०४.२०१५ चे 
तावा वये ि वकृत करणेत आलेले असुन होणा-या खचाचे व केलेला करारनामा 

अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३०) पंपर  चंचवड महानगरपा लका आरो य वभागामाफत ई- न वदा नोट स .१/२०१४-
१५ स द क न पंपर  चंचवड महानगरपा लका मालक चे (१) वाय.सी.एम.एच., 
(२) तालेरा, (३) भोसर , (४) िजजामाता, (५) आकुड , (६) थेरगाव, (७) सांगवी, (८) 
यमुनानगर णालये व या भोवताल या पर सरात डास, माशा, ढेकुण, झुरळ, उंद र / 
घुशी इ याद चा उप व होऊ नये हणून यावर नयं ण आणणेकामी शा ो त 
प दतीने औषध फवारणी (पे ट कं ोल) करणे या कामासाठ  १ वष कालावधीसाठ  
न वदा माग व यात आ या आहेत. सदर कामासाठ  ा त न वदाधारकांपैक  पा  
ठरले या भमाशंकर एंटर ायजेस यांनी अंदाजप क य वा षक र. .९,७०,०००/- पे ा 
(४० % कमी) र. .५,८२,०००/- सादर केलेला दर मा य असलेने र. .५,८२,०००/- 
(अ र  र. .पाच लाख याऐंशी हजार) या वा षक खचास, तसेच संबं धताबरोबर १ 
वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) पंपर  चंचवड महानगरपा लका आरो य वभागामाफत ई- न वदा नोट स .२/२०१४-
१५ स द क न पंपर  चंचवड महानगरपा लका मु य इमारत, था नक सं था 
कराचे सव कोठार, हेगडेवार भवन व ६ े ीय कायालयांम ये पे ट कं ोल करणे 
या कामासाठ  १ वष कालावधीसाठ  न वदा माग व यात आ या आहेत. सदर 
कामासाठ  ा त न वदाधारकांपैक  पा  ठरले या भमाशंकर एंटर ायजेस यांनी 
अंदाजप क य वा षक र. .९,३०,०००/- पे ा (४० % कमी) र. .५,५८,०००/- सादर 
केलेला दर मा य असलेने र. .५,५८,०००/- (अ र  र. .पाच लाख अ ाव न हजार)  
या वा षक खचास, तसेच संबं धताबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/१३/२०१४-
१५ अ वये, ा धकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हु ता मा चौका पयत या 
र यास IRS माणे फुटपाथ तयार करणे व अनुषं गक कामे करणेकामी 
मे. यंकटे वरा कं शन ( न.र. .३६,४१,३७०/- (अ र  र. .छ तीस लाख 
ए केचाळीस हजार तीनशे स तर) पे ा -३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .२४,३३,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
ा धकरण . .१७ मधील आकुड  रे वे टेशन प रसरातील नुतनीकरणाचे कामे 

करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ल . ( न.र. .४६,२१,७१८/- (अ र  र. .शेहेचाळीस 
लाख एकवीस हजार सातशे अठरा) पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .३४,४५,९७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/२५/२०१४-
१५ अ वये, ा धकरण . .१७ मधील से. .२८ म धल पे ह ंग लॉकची दु तीची व 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे. यंकटे वरा कं शन ( न.र. .४२,०१,५३७/- (अ र  
र. .बेचाळीस लाख एक हजार पाचशे सदोतीस) पे ा ३६.३६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२८,०७,५५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/३/२०१४-१५ 
अ वये, . .१४ म ये डांबर  र यांचे व अकि मत व तातडीची दु तीची कामे 
करणेकामी M/S. AJWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD ( न.र. .४६,६८,५३४/- 
(अ र  र. .शेहेचाळीस लाख अडुस ट हजार पाचशे चौतीस) पे ा -२७.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३५,२९,९०२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स 
अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/१५/२०१४-
१५ अ वये, ा धकरण . .१७ मधील र याचे सुशो भरणाची कामे करणेकामी 
M/S. AJWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD ( न.र. .४१,९५,२९१/- (अ र  र. . 
ए केचाळीस लाख पं या नव हजार दोनशे ए या नव) पे ा -२७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३१,७२,०८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/१६/२०१४-१५ 
अ वये, . .१९ वा हेकरवाडी येथे ग तरोधक करणे, झे ाप े रंग वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे कामे करणेकामी M/S. HARISHKUMAR RAMDAS 

GAIKWAD ( न.र. .१४,३३,९६५/- (अ र  र. .चौदा लाख तेहतीस हजार नऊशे 
पास ट) पे ा -३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
९,७८,६८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बे सक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय मांक-३८) पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील खाजगी मा यता ा त व मनपाचे सव ५ वी 
ते १० वी व याथ  / व याथ नीस मोफत बसपास योजना सन २००९-१० पासून 
लागू करणेत आल  आहे. मागील वष  सन २०१४-१५ म ये एकुण २०,९३३ 
वदया याना मोफत बसपास देणेत आलेले असून याकामी र.  .८,६०,४९,९९६/- इतका 
खच आलेला आहे. तर  प ुणे महानगरपा लकेत अशाच कारची योजना राब वल  जात 
असलेने सन २०१५-१६ पासून सदरची योजना बंद क  न या एैवजी नवीन सुधा रत 
बसपास योजना लागु करणेस मा.महापा लका सभेची मंजुर  घेणेत आल  आहे. सदर 
योजने अंतगत मनपा शाळेतील वदया याना संपुण शै  णीक वषातील कालावधीसाठ  
मोफत बसपास दला जा णार असून इतर खाजगी वदयालयांमधील वदया याना 
एकुण बसपास या रकमे पैक  २५ ट के र कम ह  वदया याकडून वसूल केल  
जाणार आहे. तर  सदर योजने या अनुषंगाने पंपर  चंचवड मनपा म ये दे खल 
सदरची योजना राब वल  असता मनपाला अ थक बोजा सहन करावा लागणार नाह  
तसेच पासधारकांची न चीत सं या ह  मनपाला ा त होईल जेणे क  न दुबार पास, 

बोगस नावे इ. कार या घटना भ व यात उदभवनार नाह . तर  प ुणे 
महानगरपा लके या धत वर मोफत बसपास ची सुधार त योजना राबवावी असे मत 
आहे. पीएमपीएमएल यांनी प  .पीएमपीएमएल/ट .एम/६३९ द.०८/०५/२०१५ अ वये 
इ.५ वी ते १० वी या वदया याना प ुणे मनपा या धत वर धोरण न चीत क  न 
सदरची योजना राब वणे बाबत वर त आदेश मळणे बाबत कळ वले आहे. तर  
सदरची योजना राब वणे हा मनपाचा  धोरणा मक नणय असलेने यास खाल  नमूद 
केले या बाबींवर मा.महापा लका सभेची मंजूर  घेणे आव यक आहे. (४) यापुव  
असलेल  मोफत बसपास योजना बंद करणेस, (५) सुधा रत योजने अंतगत मनपा 
वदयालयातील वदयाथाना संपुण कालावधीसाठ  मोफत बसपास देणेस, (६) मनपा 
हदद तील खाजगी वदयालयांमधील वदया याकडून एकुण बसपास या रकमेपैक   २५ 
% र कम चलनाने मनपा कोषागारात भ  न सदरचे चलन अजासोबत 
पीएमपीएमएलकडे सादर क  न पास घेणे व पीएमपीएमएलने वत रत केले या 
पासेस या रकमेचे बील मनपाकडे सादर करणे व सादर  केले या बलापोट  र म 
अदा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेपुढे शफारस करणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३९) यशवंतराव च हाण मृ त णालयाक रता आव यक असलेल  तावातील प  ‘अ’ 
म ये नमूद केलेल  व वध पदे ह  एक त मानधनावर ६ म ह याक रता ता पुर या 
व पात एक त मानधनावर भरणेस, तसेच सदर पदे वृ तप ात जा हरात देऊन 

Walk In Interview ने भरणेस आ ण सदर पदांना तावातील प  ‘ब’ म ये 
नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम अदा करणेस आ ण 

तावातील प  ‘अ’ मधील १ ते १७ कर ता उमेदवार न मळालेस सदर पदे 
भरेपयत दर सोमवार  Walk In Interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-४०) यशवंतराव च हाण मृ त णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ 
म ह यात मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.०७/०६/२०१५ 
रोजी संपु टात येत अस याने तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये नमुद केले या 
पदांसाठ  दश वले माणे नयु त केलेले मानधनावर ल कमचार  यांना वशेष बाब 
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हणनू द.०८/०६/२०१५ रोजी १ दवस सेवा खंडीत क न द.०९/०६/२०१५ पासुन 
द.०७/०९/२०१५ पयत पुढे २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेकामी व सदर 
कालावधीम ये ती १२५ पदे पुण मतेने भरेपयत Walk In Interview ने भरणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४१) यशवंतराव च हाण मृ त णालयाक रता आव यक असलेल  तावातील प  ‘अ’ 
म ये नमूद केलेले पद हे एक त मानधनावर ६ म ह याक रता ता पुर या व पात 
एक त मानधनावर भरावी लागणार आहेत. आ ण सदर पदाला तावातील प  
‘ब’ म ये नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम अदा 
करणेस यापुव  मा यता मळालेल  आहे. यशवंतराव च हाण मृ त णालयामधील 
एक ीत मानधनावर भर यात येणार  टाफनस या पदांची पर ा यापुढे शासन 
वभागाने यावी असे मा.आयु त सो. यांनी द.०७/०८/२०१४ रोजी शेरांकन केलेले 
आहे. या माणे  १) यानुसार शासन वभागाकडुन सदर पदाची पर ा घेवुन नवड 
याद  तयार क न मळणेस मा यता मळावी. तसेच २) वायसीएम णालय व इतर 
ठकाणी आव यक असणा-या १४० टाफनस जाह रात देवुन भरणेस मा यता 
मळावी. ३) जाह राती वारे पुण मतेने सदर पदाला उमेदवार न मळा यास 
यासाठ  पुढ ल ६ म ह यात दर सोमवार  Walk in interview ने पदे भरणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व वध वभागांसाठ  झेरॉ स मशीनचे टोनर 
सा ह य पुरवठा करणेकामी को.नो. .०४/२०१५-१६ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन 
नोट स स द क न सलबंद लफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. 
यानुसार सलबंद लफा यात तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये 
मे.एस.बी. इले ॉ न स, पुणे. यांचे आव यक टोनर सा ह य बाब .१ ते ०२ (एकूण 
४० नग) सा ह याचे र. .१,६८,०००/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा ४.३० % ने कमी आहे. मे.एस.बी. इले ॉ न स यांचे 
आव यक टोनर सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .१,६८,०००/- दर ि वकृत 
कर यास मा.सह आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे. तूतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१९/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .२९ मधील इमारतींची थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे. यंका 

एंटर ायजेस ( न.र. . १०,०३,६००/- (अ र  र. .दहा लाख तीन हजार सहाश)े पे ा 
२७.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७,६६,५२०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपाचे मुलेप वभागात प याचे पा याचे सोयी या ट कोनातून Aqua Water 

Purifier सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स .०६/२०१५-१६ अ वये, मनपा 
वेबसाईटवर कोटेशन नोट स स द क न सलबंद लफा यात कोटेशन दर 
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माग व यात आले होत.े यानुसार सलबंद लफा यात तीन दरप के ा त झाल  
आहेत. ा त दरप काम ये मे.टे नो अँड आयएनसी, पपंर . यांचे आव यक वॉटर 
यु रफायर बाब .१ सा ह याचे र. .८,६००/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. 
सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा ७.६७ % ने कमी आहे. मे.टे नो अँड 
आयएनसी यांचेकडून आव यक वॉटर यु रफायर सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .८,६००/- दर ि वकृत कर यास मा.सह आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे. 

तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-४५) भरतीसाठ  घे यात आले या लेखी पर े या बैठक यव थेसाठ  सेवाशु क अदा 
करणकेामी २०,६८८ उमेदवारांक रता ४८ खाजगी शाळा/ महा व यालये व शै णक 
सं थाचे इमारतींम ये, क न ठ अ भयंता ( थाप य), थाप य अ भयां क  सहा यक 
व स हअर पदा या लेखी पर ेसाठ  केले या बैठक यव थेपोट  उमेदवारांचे सं ये 
नुसार त उमेदवार र. .५/- या माणे सेवाशु क (सव करासह) अदा करणेस व 
यापोट  येणा-या एकूण र. .१,०३,४४०/- (अ र  र. .एक लाख तीन हजार चारशे 
चाळीस) इत या खचास 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/७४३/२०१५ 
दनांक -  २९/०५/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


