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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/७०८/२०१५ 

दनांक-  १५/०५/२०१५ 
 

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-  १९/०५/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १९/०५/२०१५ 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- १७० 

दनांक- १९/०५/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १९/०५/२०१५ 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 १२/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६९)  

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 १९/०५/२०१५ 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 १९/०५/२०१५ 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 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. 
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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 १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-४) 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 दोनश े पं याऐंशी) रकमे या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) 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 
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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 १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) 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 १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) 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 

करणकेामी 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 मंजरू 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 अधन राहू न 
यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) 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. 

 ( दनांक १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) 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 १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) 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 
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( 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.े 

 ( दनांक १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) 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. 

 ( दनांक १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) 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 १९/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मा. डा स मती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९५ नुसार, ई  न वदा 
.१/९/२०१३-१४ मोहननगर, जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, 

साफसफाई व यां क देखभाल दु ती कामासाठ  ा त झालेले फ ट लोए ट 
ठेकेदार (ओंकार इंिज नअर ंग) २ वषाचे लघु तम दरानुसार प ह या वषाचा दरमहा 
दर र. .१,११,६००/- या दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच र. .१३,३९,२००/- 
तसेच दुस-या वषाचा दरमहा दर र. .१,२०,९००/- या दराने १२ म हने कामासाठ  
येणारा खच र. .१४,५०,८००/- एकूण र. .२७,९०,०००/- चे कामकाज सेकंड लोए ट 
ठेकेदार मे.वरदा यनी ए टर ाईजेस, चंचवड पुणे ३३ यांचेकडून करारनामा क न २ 
वषाचे कामाचे आदेश देणेकामी व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-१५) मा. डा स मती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९७ नुसार, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके यावतीने मनपा प रसरातील उदयो मुख   खेळाडंू या सु त गुणांना 
वाव दे या या उ ेशाने केट,  अथले ट स,   बॉि संग, हॉक , नेमबाजी, फुटबॉल, 
सॉ टबॉल इ. खेळांचे १० ते १५ वष या वयोगटातील एकूण ४०० व या याक रता 
उ हाळी श ण  शबीर “ दनांक ११ मे २०१५ ते २५ मे २०१५ अखेर १५ दवस ” 
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अशी मा.आयु त यांची मागणी असल  तर  माहे “ मे २०१५ म ये १५ दवस ” अशी 
दु ती करणेत येत असून कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, नेह नगर व ी संत 
ाने वर डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  येथे आयोिजत करणेस  व याकामी 

येणारे र. .३,२५,०००/- (अ र  र. .तीन लाख पंचवीस हजार फ त) चे खचास 
मा यता व सदरचा खच डा नधी, डा श ण शबीर या लेखा शषावर सन 
२०१५-१६ क रता केले या र. .५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

अ. . खचाचा तप शल र कम पय े

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/- 

 
 

वषय मांक-१६) मा. डा स मती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९८ नुसार, महापा लकेचे डा 
धोरणातील भाग १ ड  श यवृ ती मधील ३ पान मांक १८ माणे  आंतररा य 
तरांवर ल खेळाडूंना आ थक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.नुपुर 

ल मण मोरे हची बँकॉक थायलॅड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी 
होणा-या इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस चॅि पयन शपकर ता योगा 
फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थे यावतीने नवड झाल  अस यामुळे सदर पधसाठ  
उपि थत  राहणेकामी र. .४१,२५०/- ( अ र  र. .ए केचाळीस हजार दोनशे प नास 
फ त) आ थक सहा य अदा करणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१७) मा. डा स मती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९९ नुसार, महापा लकेचे डा 
धोरणातील भाग १ ड  श यवृ ती मधील ३ पान मांक १८ माणे  आंतररा य 
तरांवर ल खेळाडंूना आ थक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु. वरदा 

कुमार देशपांडे हची बँकॉक थायलॅड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी 
होणा-या इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस चॅि पयन शपकर ता योगा 
फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थे यावतीने नवड झाल  अस यामुळे सदर पधसाठ  
उपि थत  राहणेकामी र. .४१,२५०/- ( अ र  र. .ए केचाळीस हजार दोनशे प नास 
फ त) आ थक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच प ंपर  
चंचवड महानगरपा लके या मेजर यानचंद हॉक  टे डयम मधील गॅलर ला १९३६ 
या ब लन ऑलंि पक म ये मेजर यानचंद यां या सुवण पदक वजे या हॉक  

संघात सद य असणा-या बाबु  नमल, यु फ लप व २००४ म ये ऑलंि पक म ये 
सहभागी असणारे व म प ले व मु य गॅलर ला भारतीय हॉक  संघाचे माजी 
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कणधार चार वेळा व ऑलंि पक व डकप चॅि पय स ॉफ  आ शयाई सुवण पदक 
वजेते असणारे राजीव गांधी खेलर न पुर कार ा त धनराज प ले यांचे नाव 
गॅलर ला देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 
ह ीतील खेळाडूं या डा गुणांना वाव मळावा व गुणव ता वाढ हावी या अनुषंगाने 
शहरातील उ कृ ठ खेळाडूंना वषाम ये रा य आंतररा य तरावर नाव गाजवणा-
या पु ष, म हला यांना खाशाबा जाधव पुर कार व ११,०००/- व मागदशक / श क 
/ डा संघटक यांना गु वय पुर कार व ५,०००/- अशा प दतीने येक वष  होणा-
या खचास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मा. डा स मती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .१०० नुसार, अ. .१) वैदुव ती 
यायामशाळा, पंपळे गुरव, २) बळवंत चंचवडे यायामशाळा, चंचवड व ३) मु ंजोबा 
चौक पंपळे सौदागर या यायामशाळा वगळता उव रत तावात  नमुद त यातील 
.१ ते २८ यायामशाळांना द.०१  डसबर २०१३ ते द.३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर 

सेवाशु क देऊन म.न.पा. यायामशाळा कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तथा प एकूण २८ यायामशाळांची मुदत ३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर संपलेल  
अस याने दनांक १ डसबर २०१३ ते ३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर सेवाशु क देऊन 
मनपा यायामशाळा कराराने चाल वणेस देणेस व यानंतर दनांक १ नो हबर २०१४ 
ते ३० जून २०१५ अखेर ११ म हनेसाठ  सेवाशु क देऊन यायामशाळा चाल वणेस 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) महानगरपा लके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडुन व वध 
ठकाणा या र ता ंद करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणेबाबत एकुण 
१५ तावांना संर ण मं ालयाने काम कर यास परवानगी दल  आहे. यासाठ  
एकुण र. .१५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी केल  आहे. जे.एन.यु.आर.एम. 
अंतगत बी.आर.ट  र याची कामे सु  आहेत. सदर र याची जागा संर ण 
वभागाकडून मळा यानंतरच र याची कामे करता येतील  याबाबत मा. महालेखाकार, 

भारत सरकार यांनी गंभीर आ ेप घेतले आहेत व तसा अहवाल महारा  शासनास 
सादर केला आहे. यास अनुस न मा. धान स चव, नगर वकास वभाग व 
मा.आयु त यांचे समवेत  द.३।०५।२०१२ रोजी झाले या बैठक म ये संर ण 
वभागा या जागा ता यात घेऊन र याची कामे पूण करावीत अशा प ट सुचना 
द या आहेत. स यि थतीत एकुण १५ तावापक  मानगरपा लके या खाल ल 
त यात नमुद माणे संर ण वभागास एकुण र. .१११,३५,०६,१९७/- अदा केलेले आहेत. 

  अ. . र याचे नाव एकुण े  चौ.मी. एकुण र. . कोट  ता यात आलेले े  चौ.मी. अदा केलेल  र.  कोट  

१ मुंबई-पुणे र ता (र ता अ. .१) ३९२०५.८९ २७,८२,७६,४१८/- ३९२०५.८९ २७,८२,७६,४१८/- 

२ 
ना शक फाटा ते वाकड (मौजे पंपळे 
सौदागर)(र ता अ. .७) 

१४२३६.३० ८,९६,८८,६९०/- १४२३६.३० ८,९६,८८,६९०/- 

३ औध रावेत र ता (र ता अ. .८) ९६४३१.१४ ५०,९८,९१,३२५/- ९६४३१.१४ ५०,९८,९१,३२५/- 
४ पंपळे सौदागर (र ता अ. .९) ६९९४.०२४ ४,४०,६२,३५१/- २७८०.०० १,७५,१४,०००/- 

५ पुणे-आळंद  र ता (र ता अ, .१२) ७८,१५५.५१ ११,४३,२१,९७४/- 
७८,१५५.५१ (व कग 
पर मशन मळालेल  नाह .) 

११,४३,२१,९७४/- 

६ पंपर  (डेअर  फाम)(र ता अ, .१५) ८०८१.३१ २,८६,८७,५५०/- 
८०८१.३१ (व कग पर मशन 
मळालेल  नाह .) 

२,८६,८७,५५०/- 

७ 
पपळे नलख र ता अ, .३ र ता 
नं.५ (एल ते एम) 

११९२४.८० ७,५१,२६,२४०/- ११९२४.८० ७,५१,२६,२४०/- 

    एकुण १११,३५,०६,१९७/- 
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तावात नमूद संद भय प  .३ अ वये डफ स इ टेट ऑ फसर यांनी अ. . ४ 
र ता नं. ६ (जे ते एन)  पंपळे नलख या र या क रता ची सव र. . 
१२,९४,६३,३५६/- अदा करणेबाबत कळ वले आहे. या अनुषंगाने अ. .४ र ता नं. ६ 
(जे ते एन)  पंपळे नलख या र या क रता संर ण वभागाने मागणी केले नुसार 
सव र कम . १२,९४,६३,३५६/- ाधा याने अदा करणे आव यक अस याने याबाबत 
कायवाह  करणेत येत आहे. सदर र कम संर ण वभागास अदा करणेस थायी 
स मतीची काय तर मा यता आव यक आहे. तर  वषयां कत करणी संर ण 
वभागास र. . १२,९४,६३,३५६/- ( अ र  बारा कोट  चौ-या नव लाख ेस ट हजार 
तीनशे छप न फ त) अदा करणेस मा यता व जागा ह तांतरणा संबंधी इतर 
अनुषं गक खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-२०) मु यलेखाप र ण 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-२१) पाणीपुरवठा वभागाकडील ई- न वदा नोट स . १६/१/२०१४-१५अ वये जलशु ीकरण 

क  से.२३ कर ता ५००  मे.टन लि वड लोर न वायु खरेद कामी वृ तप  तसेच 
मनपा वेबसाईटवर न वदा नोट स स  क न न वदा माग व यात आ या हो या. 
न वदा अट  व शत नुसार पा  असले या ५ न वदा द.१९/०३/२०१५ रोजी न वदा 
स मतीपुढे उघड या असून दरप काचा तुलना मक त ता खाल ल माणे आहे. 
 
ठेकेदार                                    ा त न वदा दर . 
मे.आय डअल के मकल (इं) ा. ल.        ७,९५०/- .मे.टन    1st Lowest 

मे.रंग रसायन                                      ९,४९५/- .मे.टन     2nd Lowest 

मे.के मकल पपल                             ९,४९५/- .मे.टन     2nd Lowest 

मे.जी. एस. कम शयल कॉप रेशन            ९,९००/- .मे.टन      3rd Lowest 

मे.मधुमय उ योग                               १०,९००/- .मे.टन    4thLowest 
 

वर लपैक  मे.आय डअल के मकल (इं) ा. ल.      यांची र. .७,९५०/- . मे.टन 
दराची न वदा लघु तम न वदा आहे. जलशु ीकरणाचे येम ये ल वीड लोर न 
वायु हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंडीतपणे 
जलशु ीकरण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील 
पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळी २ 
एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर न वदेतील शत .५ नुसार 
सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच   1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण 
प रमाणा या ६०%व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ४०%प रमाण 
1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण 
प रमाणा या ६०% माणे मे.आय डअल के मकल (इं) ा. ल.यांचेकडून ३०० मे.टन 
ल वीड लोर न गॅस र. .७,९५०/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेस मा.आयु त 
यांनी द.३०/०४/२०१५ चे तावा वये मंजूर  दलेल  आहे. तर  मे.आय डअल 
के मकल (इं) ा. ल.यांचेकडून ३०० मे.टन ल वीड लोर न गॅस .७,९५०/- 
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.मे.टन या दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व याकामी 
येणारा खच र. .२३,८५,०००/- यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४८/२०१४-१५ मधील अ. . १ अ वये 
चखल  से. .१७ व १९ म ये व ती डी.वाय.पाट ल शाळा ते पंपीग टेशन 
ना यापयत पावसाळी पा याक रता १२०० मी.मी. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.धने वर क शन ( न.र. .१,१३,०४,८३२/- (अ र  र. .एक कोट  तेरा लाख 
चार हजार आठशे ब तीस साठ फ त) पे ा ४३.८३ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .६६,६७,४२०/- 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-२३) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न. .५/१८/२०१४-१५ अ वये ब प रसरातील 
वा षक  ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची दु ती करणेकामी मे. वजय ह  
साळुंखे ( न.र. .४५,३४,७८२/- (अ र  र. .पंचेचाळीस लाख चौतीस हजार सातशे 
याऐंशी फ त) पे ा २८.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून 
ठराव .१०१५९ वषय .६३ द.३०/१२/२०१४ 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. .५०,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत आलेल  
आहे. तथापी सदर प रसरात स या व न याने उ वणार  जल नःसारण न लकेची व 
चबरची तातडीने दु ती करणे, आव यक अस याने तसेच न याने देखभाल 
दु तीचे काम लवकर उपल ध होणार नस याने पुढ ल चार म हने कालावधीसाठ  
स याचे चालु कामा मधुनच काम करणे आव यक आहे यासाठ  सदर काम न वदा 
रकमेपयत (र. .४५,३४,७८२/-) क न घेणेचा ताव आहे. याची सुधा रत र कम 
पये ६३,०६,०००/- वाढ व र. .१३,०६,०००/- 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-२४) मनपा क े ीय आरो य वभागाकडील न.नो. .२/२०१५-१६ अ वये, क े ीय 
काय े ातील नाले खरडून साफ करणे व यातून नघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा 
वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाल  क न पस न देणेकामी मे.जनसेवा 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था, ी.राजु अशोक साठे ( न.र. .६,०४,६८३/- (अ र  

र. .सहा लाख चार हजार सहाशे याऐंशी) पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात येणार अस याने क े ीय काय े ातील 
नाले साफ करणे व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-२५) 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. 

 

वषय मांक-२६) मा.उ च यायालया या आदेशानुसार मनपामाफत द.१/४/१५ ते ३०/४/१५ या एक 
म ह या या कालावधीत अन धकृत बांधकामांना नोट स बजा वणेची व न कासनाची 
कारवाई करणेत आल  आहे. यासाठ  सहा े ीय कायालये व दोन बीआरट एस 
वभागांना येक  १-१ या माणे ८ फोटो ाफर व ८ ह डीओ ाफर अशा एकूण १६ 
य तींची नेमणुक एज सी माफत कर यात आल  होती. सदरचे फोटो ाफ साठ  
कोटेशन नोट स .२/१४-१५ स द करणेत आल  असता तीन एज सीपैक  मे.रामा 
ह जन, थेरगांव यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ३.८४ ट के सवात कमी अस याने 
ते ि वकृत करणेस मा.आयु त यांनी द.३१/३/१५ रोजी मा यता दलेल  आहे. सदर 
कामाचा कालावधी अ प अस याने करारनामा न करता या कामांसाठ  अंदाजे 
र. .५०,०००/- अथवा येणा-या य  खचास मा यता मळावी. तसेच 
ि हडीओ ाफ साठ  कोटेशन नोट स .१/२-१४/१५ नुसार मे.दशन डजीटल 
ि हडीओ ाफ  यांचे लघु तम दर अ)एका दवसाचे एका काय माचे १ तासासाठ  
शु टंग क न डाटा डी ह डीसह देणे र. .२३००/- तसेच ब)जा तीचे रेकॉड गसाठ  ती 
१ तास डाटा ड ह डीसह देणे र. .७००/- असे असून सदरचे दर हे अंदाजप क य 
दरापे ा ३.३३ %  जा त असून ि वकृत करणेस मा.आयु त यांनी द.२७/१/२०१५ 
रोजी मा यता दलेल  आहे. सदर कामासाठ  अंदाज ेर. . १,१५,५००/- कंवा येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. तसेच मे.रामा ि हजन तसेच 
मे.दशन डजीटल ि हडीओ ाफ  यांना द.१/४/२०१५ रोजी कामाचे आदेश दे यात 
आलेले अस याने केले या सं वदेची तसेच येणा-या खचाची मा हती अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२७) पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने द.१९/३/२०१५ ते ५/४/२०१५ या कालावधीत 
अना धकृत बांधकाम आढावा बैठक, क न ठ अ भयंता व थाप य सहा यक या 
पदाचे प र ा तसेच ंग ंग डे (सायकल ड)े काय माचे ि हडीओ शु टंग मे.दशन 
डिजटल ि हडीओ ाफ , सांगवी पुणे २७  यां याकडून (मे.रामा ि हजन, थेरगांव 
यां याकडील जु या दराने) क न घे यात आलेले आहे. याकर ता र. .२१,६००/- 
(अ र  र. .एकवीस हजार सहाशे फ त) इतका खच आला असून यास काय तर 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) डॉ.स तश गु ता, एम.डी (जनरल मेडीसीन) यांना मानसेवी त  पदावर दरमहा 
एक त र. .५,०००/- मानधनावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासून 
६ मह ने कालावधीसाठ  नेमणुक  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२९) ई-ग ह स वभाग यांनी मागणी केल  माणे यांना ई- न वदा संगणक णाल च े
Secure Socet Layer (SSL) दारे  नुतनीकरण क न देणे आव यक आहे. 
Secure Socet Layer (SSL) नुतनीकरण करणेकामी नवीन कोटेशन अथवा 
न वदा काढलेस वेळ व जादा खच ये याची श यता नाकरता येत नाह . तर  
यापूव  मे.टेक ९ स ह सेस  यांचेकडून ई- न. . २७/२०१४ -१५ अ वये ई - न वदा 
णाल च ेSecure Socet Layer (SSL) दारे नुतनीकरण  करणेत आलेल ेआहेत. 

करारनामातील अट .१० अ वये १ वषासाठ  मंजूर दरानेच जादामाल/सा ह य 
पुरवठाकरणेबाबत 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) पुन ययी 
(Repeat Order) बाबतचे मागदशक त वांनुसार पुन ययी  आदेश देतांना ते 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 मनपाच े व वध 
वभागांकडील ई- न वदा संगणक णाल च ेSecure Socet Layer (SSL) दारे १ 
वषासाठ  नुतनीकरण करणे आव यक आहे. उ त मागणी केलेले ई- न वदा संगणक 
णाल च े Secure Socet Layer (SSL) चे दर ई- न.स.ु .२७/२०१४-१५ नुसार 

(बाब .२) ती नग र. .१,५५,०२५/- माणे १ वषासाठ  नुतनीकरण करणेकामी 
एकूण र. .१,५५,०२५/- एवढा खच अपे त आहे. तर  सदरचे र. .१,५५,०२५/- चे 
खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) पंपर  चंचवड महानगरपा लका “अ” े य काय े ातील सव कचराकंुडया, र याच,े 

गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व याची 
वाहतुक क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचराडेपो येथे टाकणे 
कामासाठ  न वदा नोट स .४-१/२०१३-१४ नुसार ई- न वदा माग वणेत आ या 
हो या. ा त ५ न वदांपैक  मे.आर.जी.मंगळवेढेकर यांनी सादर कलेल  
अंदाजप क य दरापे ा २२.६३ % कमी ह  न वदा ि वकृत करणेत आल  असुन 
मा. थायी स मती ठराव .५९२९ दनांक १३/२/२०१४ नुसार याकामी १२ म हने या 
कालावधीसाठ  (१) कचरा थानांतर क  त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. . 
३,३९५/- व (२) मोशी कचरा डेपो त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .३,४९५/- 
अशा ा त दराने वाहने त दनी पुर वणे, कामाचा करारनामा करणे व याकामी 
येणा-या खचास मा यता दल  आहे. यानुसार “अ” े ीय कायालयाकडे ५ व “फ” 

े ीय कायालयाकडे ५ वाहने पुर वणेकामी कामाचे आदेश देणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर कामाची मुदत द.१/५/२०१४ ते द.३०/४/२०१५ अशी आहे. सदर 
ठेकेदार यांची कामाची मुदत संप याने न याने ठेकेदार नि चतीकामी “अ” व “फ” 

े य कायालयांमाफत न वदा कायवाह  करणेत येत आहे. सदर न वदा कायवाह  
अं तम होवून कामाचे आदेश देणेसाठ  कमान २ म हने कालावधी अपे त असलेने 
स याचे नयु त ठेकेदार यांना २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास 
द.५/५/२०१५ चे तावानुसार मा यता देणेत आल  आहे. याकामी संबं धत ठेकेदार 
यांचेशी द.५/५/२०१५ रोजी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने 
(अंदाजे अपे त खच र. .२०,९७,०००/- (अ र  र. .वीस लाख स या नव हजार) 
याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१७/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .२ वेणीनगर म ये उव रत ठकाणी खडीमु म व बीबीएम प दतीने र ते 

करणकेामी मे.साडंभोर क ट शन ( न.र. .२२,४०,८०५/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे पाच फ त) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .११,७६,६५८/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे ए ल, २०१५ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-३३) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१३.४.२०१५ ते द.१९.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६७/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३४) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२०.४.२०१५ ते द.२६.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६८/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२७.४.२०१५ ते द.३.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६९/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.४.५.२०१५ ते द.१०.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/७०/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३७) तालेरा णालय येथे व भ व यात मनपाचे व वध कायालय,े णालये, दवाखाने, 
भाग कायालये, अि नशमन क े, करसंकलन कायालये इ याद  सव ठकाणी  

मे.बीएसएनएल, मे. रलाय स व मे.टाटा यांची दूर वनी सु वधा व ISDN PRI  लाइन 
घेणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीतील फेर वा यांचे बायोमे क प दतीने 
स ह ण करणेबाबत ई-ग हनस वभागाकडील न वदा सुचना .९/२०१४-१५ अ वये 
न वदा स द करणेत आल  होती. सदर न वदेम ये मे.जनसेवा वयं सेवा सह. 
सं था यांनी ( न.र. .३८,६४,०००/- (अ र  र. .अडोतीस लाख चौस ट हजार) पे ा 
२.२६ % ने जा त) (र. .३९,५१,४५१/-) या मंजुर दराने काम क न घेणेस व 
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नयमानुसार व न वदेतील अट  व शत  अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३९) मा.से े टर , अ खल भारतीय महापौर प रषद, नवी द ल  यांचेकडील प ानुसार 
अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१५-२०१६ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- 
(अ र  र. .वीस हजार) All India Council of Mayors या नावे धनादेशा दारे अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४०) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे अंदाजप क सादर करतानास मानीय प कारांना 
आव यक दयावयाचे बॅग ४० X ३० से.मी. रंग काळा व पेन ाई ह ४ GB – 

TRANSEND (मनपा पसंत नमु या माणे) सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन 
नोट स .५६/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त 
कोटोशन मधील बॅग ४० X ३० से.मी. रंग काळा १० नग व पेन ाई ह ४ GB – 

TRANSEND १० नग (मनपा पसंत नमु या माणे) खेरद कामी मे.इं दु इ फोटेक 
सो युशन भोसर  यांचेकडील ा त लघु तम दराने खरेद  करणेस व याकामी   
येणा-या एकुण र. .१०,१३०/- (अ र  र. .दहा हजार एकशे तीस) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/०२/२०१४-१५ 
मधील काम .५२ अ वये, . .३३ गवळीनगर मधील स.नं.२०० पासुन कै.सखुबाई 
गबाजी गवळी उ यान पयतचा नाला दु ती करणेकामी मे.एन.एन. शंगाडे 
( न.र. .१३,९९,५९६/- (अ र  र. . तेरा लाख न यानऊ हजार पाचशे शहानऊ फ त) 
पे ा ४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,५२,५०१/- 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. 

    
   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/७०८/२०१५ 
दनांक -  १५/०५/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


