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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/५९९/२०१५ 

दनांक-  १७/०४/२०१५ 
 

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-  २१/०४/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २१/०४/२०१५ 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- १६६ 

दनांक- २१/०४/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २१/०४/२०१५ 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. 

 

दनांक १५/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६५)  

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 २१/०४/२०१५ 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 २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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 २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) 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 २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/३३/२०१४-१५ 
अ वये, संभाजीनगर . .९ मधील जलतरण तलावाची थाप य वषयक व युत 
वषयक आ ण फ टरेशन व लो रनेशन कामी M/S B K KHOSE ( न.र. . 
१,११,९६,०९६/- (अ र  र. .एक कोट  अकरा लाख शहा नव हजार शहा नव) पे ा 
९.७५ % जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१,२२,८७,७१५/- 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 २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३७/१/२०१४-१५ 
अ वये, पंपर  चंचवड मनपा पर सरातील बीआरट एस कॉ रडोरवर बस थांबे उभारणे 
व अनुषं गक कामे करणे अंतगत अ) पंपर  चंचवड प रसरात PMPML कर ता 
ठक ठकाणी बस थांबे उभारणेकामी M/S OMKAR GROUPS ( न.र. . 
३,९८,४३,४८७/- (अ र  र. .तीन कोट  अ ्या नव लाख ेचाळीस हजार चारशे 
स याऐंशी) पे ा २५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
३,१२,९३,०७५/- 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 २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) पंपर  चंचवड महानगरपालके 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 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 २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये 
जलशु ीकरण क  से.२३ येथील ा सफॉमर सब टेशनची मता वाढ वणे व 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस ( न वदा र कम .- ८७,४१,८२७/- 
(अ र  र. . स याऐंशी  लाख ए केचाळीस हजार आठशे स तावीस फ त) पे ा 
१८.२० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७५,०८,३५५/- 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  देणे बाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या युरो 
सजर  वभागाने मागणी केलेले मनमन कंपनीचे Craniotomy मशीन ०१ संच 
परुवठा करणेकामी कोटॆशन नोट स .२६/२०१४-१५ अ वये, ा त दरप कांम ये 
मे.मनमन, पुणे यांचे दरप क र. .९९,५००/- ती संच (सव करांसह) लघु तम ा त 
झाले असुन ि वकृत करणेत आले आहे. वायसीएम णालयाचे युरो सजर  
वभागाकर ता आव यक Craniotomy मशीन १ संच मे.मनमन, पुणे यांचेकडून 
यांनी सादर केलेले दरप क र. .९९,५००/- ती संच (सव करांसह)  नुसार 
करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच एकूण र. .९९,५००/- 
(अ र  र. .न या नव हजार पाचश)े ला मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 ( दनांक २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१०) पंपर  चंचवडमहानगरपा लका ह ीतील मशानभुमी दफनभुमी येथे काळजी वाहक 
नेमणेकामी वै यक य वभागाकडील न वदा नोट स .१२/२०१२-१३ अ वये न वदा 
माग वणेत आ या हो या. सदर न वदेनुसार पा  २५ सं थांना येक  १ व याच 
पा  सं थामधुन ९ सं थांना सोडत काढून मशानभुमीचे ठकाणी काळजीवाहक 
पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आलेल  आहे. म.न.पा. चे प ंपर नगर 
ये थल डझेल शवदाह नचे ठकाणी नयु त ठेकेदार सं थेस सुर ेचे कामकाज देणेत 
आले होते. सदर कामाची मुदत द.३१/७/२०१४ रोजी संपलेने सदर ठकाणी 
काळजीवाहक नेमणे तसेच न याने समा व ट ताथवडे ये थल मशानभुमीचे ठकाणी 
काळजीवाहक नेमणेची आव यकता वचारात घेवून न वदा नोट स .१२/२०१२-१३ 
म धल पा  सं थांपैक  पुव  सोडत प तीने कामकाज देणेत आले या ९ सं था 
वगळून उवर त १६ सं थामधुन पंपर  नगर व ताथवडे मशानभुमी येथे दनांक 
२५/८/२०१४ ते १९/६/२०१६ या कालावधीसाठ  त काळजीवाहक र. .३०९/- त दन 
या दराने ३ काळजीवाहक उपल ध क न २४ तास सुर तता ठेवणेकामी सोडत 
काढून १) पंपर  नगर मशानभुमीसाठ   मे.एक वरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था, पंपळे गुरव व २)ताथवडे मशानभुमीसाठ  मे.भैरवनाथ वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था, पीनगर यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आल  आहे. 
याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेले असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
. .२९ मधील मोक या जागेत उ यान वक सत करणेकामी म.े ी सदगु कृपा 

क शन ( न.र. .१२,६०,५००/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचश)े पे ा 
३३.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८,८१,४६८/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २१/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) 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. 
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वषय मांक-१३) डॉ.तुषार कृ णा प साळ, अि थ रोग त  यांना मानसेवी त  (अि थ रोग त ) पदावर 
वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  तमहा 
र. . ५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार) एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) पंपर  चंचवड मनपा या व वध णालयांकर ता व दवाखा यांकर ता वॉ शंग म शन 
व डबल डोअर रे जरेटर खरेद  करणेकामीची ई- न वदा .२१/२०१४-१५ मधील 
लघु तम न वदाधारक वॉ शंग म शन कर ता मे.साई केअर यांचा तनग र. . 
२९,४००/- व डबल डोअर रे जरेटर कर ता मे.ऑि टन हे थ केअर यांचा तनग 
र. .१९,६००/- ा त लघु तम दरानुसार १० नग वॉ शंग म शन व १२ नग डबल 
डोअर रे जरेटर कर ता एकूण र. .५,२९,२००/- रकमेस करारनामा क न खरेद  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपाचे वाय.सी.एम.एच. कडील र तपेढ  तयार करणेसाठ  संगणक यं णा व इतर 
वभागांसाठ  ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई- न वदा .३२/०२/२०१४-१५ 
अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होते. ा त 
दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे पाच बाबींचे एकूण दर र. .१,०९,६६५/- व 
मे.झूम कॉ पुटस यांचे एका बाबीचे (०५ नग) एकूण दर र. .२,०८,५००/- असे 
एक ीत एकूण र. .३,१८,१६५/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. मनपाचे 
वाय.सी.एम.एच. कडील र तपेढ  तयार करणेसाठ  संगणक यं णा व इतर 
वभागांसाठ  ंटर सा ह य खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २.७७ % ने जा त आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपाचे गणवेश देय म हला कमचा-यांकर ता म हला गणवेश खरेद कामी ई- न वदा 
.३४/२०१४-१५ अ वये ा त लघू तम न वदाकार मे. ी.साईसेवा एंटर ायजेस यांचे 

३ बाबीचे लघु तम दर एकूण र. .१०,३८,६७२/- व मे. ीदुगा सले शन यांचे ७ बाबी 
लघु तम दर र. .६,१९,३४५/- या माणे म हला गणवेशाचे एकूण लघु तम दर र.  
१६,५८,०१७/- (अ र  र. .सोळा लाख अ ाव न हजार सतरा) हे ि वकृत क न, 

करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१७) 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-१८) मा. डा स मती सभा दनांक १५/०४/२०१५ ठराव .९३ नुसार, डा वभागाचे 
कामासाठ  ०५ नग ास क टंग म शन कोटेशन मागवून करारनामा न करता 
मे.आनंद ए टर ाईजेस, उ योगनगर, चंचवड यांचेकडून खरेद  करणेत आलेले 
असलेने एकूण र. .१,९७,५००/- चे खचाचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१९) मा. डा स मती सभा दनांक १५/०४/२०१५ ठराव .९४ नुसार, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका डा वभागांतगत उदयो मुख खेळाडूं या सु त गुणांना वाव 
दे या या उ ेशाने खेळांचा चार व सार हो या या उ ेशाने केट,  अँथले ट स, 
बॉि संग, हॉक , नेमबाजी, फुटबॉल, सॉ टबॉल इ. खेळांचे श ण  शबीर दनांक 
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११ मे २०१५ ते २५ मे २०१५ अखेर १५ दवस आयोिजत कर यात येणार आहे.  
सदर श ण  शबीरासाठ  अंदाजे १० ते १५ वयोगटातील एकूण ४०० व याथ  
सहभागी होणार असून यांचेक रता ना टा, श क यांचे मानधन यासाठ  अंदाजे 
र. .३,२५,०००/- (अ र  र. .तीन लाख पंचवीस हजार फ त) खाल ल माणे खच 
अपे त आहे. 

 

अ. . खचाचा तप शल र कम पये 

१ खेळाडू अ पोपहार खच 

४०० खेळाडू x र. .५०/- x १५ = ३,००,०००/- 
३,००,०००/- 

२ डा या याते मानधन 

त दनी र. .१०००/- x १५ = १५,०००/- 
१५,०००/- 

३ शबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

१५ x १०० x २ दवस = ३,०००/- 
३,०००/- 

४ शबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

५० x १० x २ दवस = २,०००/- 
२,०००/- 

५  शबीर अनुषंगाने करकोळ खच र. . ५,०००/- 
 एकूण खच र. . ३,२५,०००/- 

 

तर  श ण शबीरास मा यता व येणा-या अंदाजे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
 

    
   नगरस चव 

        प ंपर  चचंवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/५९९/२०१५ 
दनांक -  १७/०४/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 
 


