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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/७८८/२०१५ 

दनांक-  ५/०६/२०१५ 
 

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-  ९/०६/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ९/०६/२०१५ 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- १७३ 

दनांक- ९/०६/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ९/०६/२०१५ 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 २/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७२)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 
भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अन धकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 

हायराईज बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.संक प 
क शन ( न.र. . ३५,००,९३९/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे एकोणचाळीस) 
पे ा ७.०१ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
३४,१८,२९९/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) 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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) 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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) 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 ा 
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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 द ुपार  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 
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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) 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. 

 

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 यास यांचे 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 वदे म 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 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 
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करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी व तसेच येणा-या शासक य खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) 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 
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 
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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-या 

गैरहजेर 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 ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) 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. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) 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. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) 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 भतं 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.े 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ च ेसभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१३) 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. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) 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.े 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) 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. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१६) 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 
मंजरू 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 
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अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) 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. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) 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.  

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) 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. 

 ( दनांक ९/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२०) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणारे ी.लुगडे बी.आर. लेखापाल हे 
द.६/२/१५ पासून आजार  अस याने वै यक य रजेवर होत.े यांचे द.२९/४/१५ रोजी 
नधन झाले अस याने यांची द.६/२/१५ ते २८/४/१५ पयत वै यक य रजा मंजूर 
करणे आव यक अस याने तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२१) मनपा या पयावरण अ भयां क  वभागाकडील न.नो. .पयावरण/मु यालय/८/१/ 
२०१४-१५ अ वये, कासारवाडी एस.ट .पी. मधील या केलेले पाणी म लटर  डेअर  
फाम येथे पुर वणेकामी पाईपलाईन टाकणे व इतर आव यक कामे करणेकामी या 
मे.ए सेल ईले क स ( न.र. .१,८५,८२,८३५/- (अ र  र. .एक कोट  पं याऐंशी 
लाख याऐंशी हजार आठशे प तीस) पे ा + ३.६० % जा त) या न वदा मंजुर 
दराने काम क न घेवुन तसेच न वदा अट -शत माणे भाववाढ फरक कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न म.ेए सेल ईले क स यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आरो य वभागाकर ता दन दन सफाईकामी 
मे.बी. ह .जी. इंडीया ल. यांचेकडून मा. थायी स मतीकडील ठराव .३२२८ द. 
२।०४।२०१३ या मा यते वये एक रोड ि वपर म शन (VT- 500) खरेद  कर यात 
आलेले आहे. सदर म शनचे कामकाज जानेवार  २०१४ पासुन सु  झालेले आहे. 
याकामी सदर कंपनीशी केले या द.०३।१०।२०१३ या करारना यात अट .१६ येथे 
सदर म शनची तां क तपासणी करणेकामी य त न णांत स लागाराची 
मनपाकडून नेमणूक क न यांचेकडून तां क तपासणी क न यांचे ा त अहवाला 
नुसार मशीनचे बील, अनामत र कम इ. अदा करणेबाबत अट वह त करणेत 
आलेले आहे. सदर मशीनची खरेद  कंमत र. .९४,५०,०००/- (सव करासह त) इतक  
असून या र कमे या ७५%  र. .७०,८७,५००/- सदर कंपनीस यापूव  अदा करणेत 
आलेल  आहे. यानंतर उव रत र कमेचे अदायगीबाबत येक ३ मह यांनी ५ % 
र कम यांना अदा कर यात येणार आहे. यानुसार सहा मह यांची एकूण १० % 
र कम सदर कंपनीस अदा करणेत येत आहे. यामुळे स यि थतीत एक वेळ व दड 
वषानंतर अनामत र कम अदा करणेपुव  एक वेळा ५ वषाचा कायकं ाट कालावधी 
संप यापुव  ३ मह ने अगोदर एक वेळा अशा कारे ३ वेळा तां ीक तपासणी य त 
न णांत स लागार यांचेकडून घेणे आव यक आहे. याकामी थेट प दतीने य त 
न णांत स लागार नि चत करणेस व यांना या कामाचे मानधन अदा करणेकामी 
य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 वषयाचा स व तर तप शल- 
 ७) कामाचे नाव–आरो य वभागाकर ता खरेद  केले या रोड ि वपर (VT - 500) 

म शनचे तां क तपासणीकामी य त न णांत स लागार यांची नेमणुक करणे व 
या कामासाठ  येणा-या य  खचास मा यता घेणेबाबत. ८) न वदा र कम पये 
– नरंक ९) थेट प दतीने येणारा खच र. .२८,५००/- + १२.३६ % सेवाकर  

 ा त दर प कांचा तप शल 

 ३) मे.S.G.S. INDIA PVT. LTD. पुणे  
सबब रोड ि वपर (VT-500) या म शनच ेतां क तापसणीकामी मे.S.G.S. INDIA 

PVT. LTD. पुणे यांचेकडून थेट प दतीने यांचे द.३०/०४/१४ चे दर क ा त केलेले 
आहे. यांनी एका तां क तपासणीकामी र. . ९,५००/- (अ र  र. .नऊ हजार पाचशे 
फ त) अ धक १२.३६ % सेवाकर असा दर सादर केलेला आहे. यानुसार ३ वेळ या 
तां क तपासणीकामी एकूण र. .२८,५००/- (अ र  र. .अ ावीस हजार पाचश)े + 

१२.३६ % सेवाकर इतका खच संभा य आहे. तसेच उ त स लागारांची मनपाचे 
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अि नशामक वाहनांचे तां क तपासणीकामी यापुव  नयु त केले होत.े या माणे 
करारनामा न करता सदर काम क न घेणे आव यक आहे. मे.S.G.S. INDIA 

PVT. LTD. पुणे यांची करारनामा न करता रोड ि वपर म शनची एक तां क 
तपासणी फ  र. .९,५००/- + १२.३६ % सेवाकर या दरा माणे तीन वेळा क न 
घे यास य त न णांत स लागार हणून नेमणूक करणेस व याकामी येणा या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-२३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
पवनाथडी जञा २०१४-१५ हा उप म राब ͪवणेकामी सन २०१४-१५ या वषाक रता 
नगारव ती वकास योजना वभागा या अदांज पञकाम ये पवनाथडी जञा या 
उपलेखा शषावर र. पये ६०,००,०००/- (अ र  र कम पये साठ लाख पये फ त) 
ची तरतूद कर यात आल  आहे या अनुषंगाने जानेवार  २०१५ म ये चार 
दवसांसाठ  पवनाथडी जञा भर व यास व याकामी येणा-या अंदाजे र कम पये 
५०,००,००/- (अ र  र कम पये प नास लाख पये फ त) चे खचास मा यता 
मा. थायी स मती ठराव .९४९० दनांक २५/११/२०१४ अ वये मा यता देणेत 
आलेल  आहे. माहे जुलै २०१४ पासून या महागाई भ ता ( वषेश भ ता) अदा करणे 
कामी मा.आयु त यांची मा यता न मळा याने माहे जानेवार  २०१४ या मा य 
दरानुसार सदरचे बील अदा करणे आव यक आहे. याअ वये जानेवार  २०१४ चा 
त महा र. पये १४,१३६.३९ माणे ४७१.२१/- त रखावालदार माणे एकूण 

र. पये ४७,१२१/- व बल .३६३७ नुसार २ दवसंक रता ५० रखवालदार नयु त 
केले असता र कम पये ४७१.२१ माणे माणे एकूण र. पये २३,५६१/- अशी एकूण 
र. पये ७०,६८२/- ची मागणी केल  आहे. याअ वये सदरची र कम अदा करणे 
आव यक आहे. याअ वये नागरव ती वकास योजना वभागामाफत सन २०१४-
२०१५ या पवनाथडी जञासाठ  खचास दलेल  मा यता संपलेल  अस याने 
पवनाथडी जञा २०१५ चे बील र कम पये ७०,६८२/- (अ र  र कम पये स तर 
हजार सहाशे याऐंशी फ त) नागरव ती वकास योजना वभागाकडील पवनाथडी 
जञासाठ  केले या तरतूद तून खच  टाकणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१६/२०१४/२०१५ मधील अ. .२ 
अ वये, वॉड .४० मधील संत तुकारामनगर पंपर  येथील संत शरोमणी 
सावतामाळी उ यानातील ा सफॉमर हल वणेकामी मे.आर.एन.एंटर ायजेस ( न.र. . 
१२,०८,१०८/- [अ र  र. .बारा लाख आठ हजार एकशे आठ] पे ा १८.०० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१५-२०१६ मधील अ. .१ अ वये, 
अ े ीय कायालयाचे काय े ातील . .८, १०, १५, १६, २५, २६ व २७ येथील 
एकूण १३ नाले खरडून साफ करणे व यातून नघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा 
वाहतूक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाल  क न पसरवून देणेचे काम करणेकामी 
मे. ी जग नाथ म हला वयं. सेवा सह. सं था मया. ( न.र. .९,५४,४६९/- [अ र  
र. .नऊ लाख चोप न हजार चारशे एकोणस तर] पे ा ४०.४१ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२६) मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७८/१/१/५ पैक  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. 
ं द र ता या योजनाने बा धत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
देणेबाबत अज ी.तानाजी भाकर जगताप, पंपळे गुरव यांनी दाखल केलेला होता. 
सदर करणी अजदार यांनी आव यक कागदप ांची पुतता केल  आहे. मौजे प ंपळे 
गुरव भागाची वकास योजना नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकडील 
अ धसूचना .TPS/1893/1276/CR-174/93/UD-13, द.१८ स टबर १९९५ अ वये 
शासनाकडून मंजूर करणेत आल  आहे. सदर र याचा भूसंपादन ताव 
महानगरपा लकेने पाठ वला असून भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूमी संपादन 
अ धकार ,  वशेष घटक .२ यांचेमाफत सु  आहे. सदर र याची संयु त मोजणी 
पुण झाल  असून, शकपुतता सु  आहे. ी वैभव तानाजी जगताप यांनी प  – ब 
वारे जागेवर र ता करणेस द. ५।१२।२०१२ रोजी महानगरपा लकेस संमती दल  

होती, तथा प जागेवर र याचे काम सु  केले असता य  मोबदला दलेनंतरच 
बा धत जागेवर काम करावे असे यांनी सां गतले व काम करणेस वरोध केला आहे. 
७/१२ उता-यावर ी वैभव तानाजी जगताप यांचे नांव द. १७।०९।२०१३ रोजी दाखल 
केले असून उवर त कागदप े द. १९।०६।२०१४ रोजी महानगरपा लकेस सादर केलेल  
आहेत.  सदर न ती मालक  ह काची तपासणी करणेसाठ  कायदा स लागार यांचेकडे 
पाठ वणेत आल  होती. यास अनुस न कायदा स लागार यांनी खाल ल कागदप े 
अजदार यांचेकडून घेणेबाबत यांचे अ भ ायात नमूद केले आहे. १)     
सुभ ाबाईजगतापयांचेमृ यूप ाची त. २) मंजूर वकास योजनेतील र याने बा धत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत चे ह क व अ धकार अजदार 

वैभव तानाजी जगताप यांना अस याबाबत फेरफार .१८३२४ म ये नमूद इतर सव 
वारसांची नाहरकत. अजदार यांनी द.३०।१०।२०१४ रोजी वर ल बाबींची पुतता केलेल  
आहे. य  बा धत जागेवर र ता वक सत झालेला नसून, सदरचे े  खुले आहे. 
सदरचे े  सृ ट  हॉटेल चौकाचे जवळ असलेने, सदर भागात र ता न झालेने 
वारंवार वाहतुक स अडचण होऊन अपघात हो याची दाट श यता आहे. तर  सदरचे 
े  तातडीने ता यात घेणे आव यक आहे. सदरचे तावाची छाननी केल  असता, 
ामु याने आढळून आले या बाबी खाल ल माणे आहेत. १) सदरचा भूखंड पाटबंधारे 
वभागाकडील नकाशानुसार पवनानद  ते न या पूररेषेम ये येत आहे. २) सदर 
मळकतीच े१८.०० मी. ं द र याने बा धत े  सुमारे १०५.७५ चौ.मी. इतके असून, 

मंजूर वकास योजने या नकाशाचे अवलोकन केले असता १८.००मी. ं द र याचे 
एका बाजूस नवासी े  तसेच दुस -या बाजूस हर त वभाग  (Green Zone ) आहे. 
तर  वर ल बाबींचा वचार करता, बा धत े ाचे मु यांकन करणेसाठ  सन २०१४ चे 
वा षक मु यदर त यातील नवासी वभागाचा दर र. .७२००/- त चौ.मी. माणे 
अजदारास शी  स द गणक दरसूची सन २०१४ चे नुसार खुल  बाधीत ज मनीचे 
येणारे मु यांकन र. . ७,६१,४००/- व मा. खाजगी वाटाघाट  स मतीने द. १०।०४।१५ 
रोजी झाले या बैठक त मंजूर केलेल  वाढ व ३०% र कम . २,२८,४२०/- असे एकूण 
र. .९,८९,८२०/- अदा करणेस, तसेच याकामी येणा-या खचास, जसे वक ल नेमणे व 
या अनुषं गक शु क, न दणी शु क, मु ांक शु क  व इतर खच ( टाय पंग इ. ) यास 
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मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता सदरचे बा धत े  
खाजगी वाटाघाट ने महानगरपा लके या ता यात घेणेस व यासाठ  येणा-या खचास 
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेपुढे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) 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-२८) पंपर  चचंवड महानगपा लके या वै यक य वभागा अंतगतचे णालयाकर ता 
अँ बुलं स खरेद कामी मे.लखमीचंद आया सोशल वेलफेअर फांऊडेशन, नगडी यांनी 
र. . ४,०१,५४८/- इतक  देणगी दल  होती. यानुसार सदर देणगीतून न वन मा ती 
ईको अं बुल स खरेद कामी येणा-या र. .३,७१,४१२/- या खचास ठराव .७२९८ 
द.१५/०७/१४ अ वये मा. थायी स मतीची मा यता देणेत आलेल  आहे. या खचाम ये 
आर.ट .ओ रिज ेशन, वमा, हॅट, एल.बी.ट . इ. या खचाचा समावेश नाह . यासाठ  
र. .१२,९३२/- इतका वाढ व खच झालेला आहे. हणजेच सदर वाहन खरेद कामी 
र. .३,८४,३४४/- इतका य  खच झालेला आहे. यामुळे झाले या वाढ व खचास 
काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२९) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .४९ 
अ वये, भाग .४१ अंतगत येणा-या झोपडप ी मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.कपील कं शन ( न.र. .१८,६५,६७२/- 
(अ र  र. .अठरा लाख पास ट हजार सहाशे बहा तर फ त) पे ा ३९.१९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .११,३४,५१५/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

 
वषय मांक-३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .१२ अ वये, 

रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात व युत वभागाकर ता ि व चंग 
टेशन बांधणेकामी मे.एस.आर.एंटर ायजेस ( न वदा र कम .-५४,९०,९२९/- (अ र  

र.  चोप न लाख न वद हजार नऊशे एकोणतीस फ त) पे ा ९.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५२,४६,५८२/- 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  देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
से टर .२३ नगडी ट पा .३ येथील फ टरबेडची वाळू बदलणे व सुर त 
आवरण करणेकामी मे. स ीगणेश एंटर ायझेस ( न वदा र कम . ६८,७७,७२२/- 
(अ र  र.  अडूस ट लाख स याह तर हजार सातशे बावीस फ त) पे ा १८.०० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५९,२१,७१९/- 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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम . १३ अ वये 
. .७ च-होल  भोसलेव ती ते पठारेमळा १८ मी र तावर सी.डी.वक 

बांधणे.मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव ( न.र. .९३,४४,४०७/- (अ र  र. . 
या नव लाख च वेचाळीस हजार चारशे सात) पे ा ३०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६८,६८,१३९/- 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-३३) ( पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ) आकुड  येथील यायदंडा धकार  थम वग व 
नयु त कमचार  यांचे सन-२०१४-२०१५ चे वेतन  व भ ते (एक म ह याची 
र. .५,५६,५१६/- X १२) र कम पये ६६,७८,१९२/- (अ र  र कम पये सहास ठ 
लाख अठयाह तर हजार एकशे या णव फ त) पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
यांचेकडून तपुत  दारे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३४) पंपर  चचंवड मनपाचे मा.अ त र त आयु त यां या केबीनकर ता वॉटर 
यु रफायर (अ वागाड) खरेद   करणेबाबत ऑनलाईन स द केले या कोटेशन . 

१/१५-१६ नुसार, मे.धम एंटर ायजेस यांचे दर र. .८,६००/- लघु तम अस याने 
यांचे दर ि वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.धम इंटर ायजेस यांचेकडून 
करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश नगत कर यात आलेला 
अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-३५) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ अ वये, 
अ े ीय कायालयाचे काय े ातील . . एकूण १४३२ ॉम वॉटर चबर खरडून 
साफ करणे व यातून नघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न संबंधीत 
आरो य न र क/मु य आरो य न र क यांचे सुचनेनुसार मनपा जागे म ये हवार  
करणेकामी मे. ी जग नाथ म हला वयं. सेवा सह. सं था मया. ( न.र. . 
५,९२,८४८/- (अ र  र. .पाच लाख या नव हजार आठशे आ ेचाळीस) पे ा ३४.३५% 

कमी) असे असून तुतचे दर वाजवी अस याने सदरचे न वदा दर ि वकृत 
करणेबाबत मा यता दल  असून याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/४४/HO/२०१४-१५ 
अ वये, ा धकरण भाग .१७ मधील से. .२७ अ म धल पे ह ंग लॉकची 
दु तीची व अनुषं गक कामे करणेकामी मे. यंकटे वरा कं शन ( न.र. . 
४२,०१,३४७/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख एक हजार तीनशे स तेचाळीस) फ त) पे ा   
-३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने र. .२८,०७,४२४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४४/२२/२०१४-१५ अ वये, ा धकरण 
भाग .१७ से. .२७ अ मधील आकुड  नुतनीकरणाचे कामे करणेकामी मे.अजवानी 

इं ा. ा.ल . ( न.र. . ५५,९६,३१४/- (अ र  र. . पंचाव न लाख शहा नव हजार 
तीनशे चौदा) पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने र.  
४१,७२,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपाचे आरो य वभागास बे सलस थुरेजेि सस H14, As.12 (BTI) wp व बे सलस 
थुरेजेि सस H14, As.12 (BTI) liquid खरेद कामी ई- न वदा .१८/१२/२०१४-१५ 
अ वये, ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होत.े यानुसार थुरेजेि सस H14, 

As.12 (BTI) wp कर ता एक व बे सलस थुरेजेि सस H14, As.12 (BTI) liquid 

कर ता तीन न वदाकार ा त झालेले आहेत. यापैक  मे.बायोटेक इंटरनॅशनल ल. 
यांचे बे सलस थुरेजेि सस H14, As.12 (BTI) wp चे ा त लघु तम दर र. .१,२९७/- 
. क. माणे एकूण २०० क. थुरेजेि सस H14, As.12 (BTI) wp खरेद कामी एकूण 

र. .२,५९,४००/- व बे सलस थुरेजेि सस H14, As.12 (BTI) liquid चे ा त लघु तम 
दर र. .१,४९५/- . ल. माणे एकूण ३०० ल. बे सलस थुरेजेि सस H14, As.12 

(BTI) liquid खरेद कामी एकूण र. .४,४८,५००/- इतके लघु तम दर ा त झालेले 
आहेत. दो ह  औषधाचे ा त लघु तम दर एक ीत र. .७,०७,९००/- हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .७,२०,०००/- पे ा फ त १.६८ % ने कमी आस याने ते 
ि वकृत करणेस मा.मुलेप व मा.आयु त सो. यांनी मा यता दलेल  असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न परुवठा आदेश नगत करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
 

वषय मांक-३९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-

CSSD/OSSD वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर 
पाटस High Pressure Steam Trap– 36 KW, M-Shah Make ०२ नग खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स .०१/२०१५-१६ अ वये ा त दरप कांम ये मे.पी. शेषा  

& कं., पंपर  यांनी सादर केलेले दरप क र. .४३,३७७/- ती नग (सव करांसह) 
लघु तम ा त झाले असुन ि वकृत करणॆत आले आहेत. मे.पी.शेषा  & कं., पंपर 
यांचेकडून OT-CSSD/OSSD वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी 
आव यक पेअर पाटस High Pressure Steam Trap– 36 KW, M-Shah Make 

र. .४३,३७७/- ती नग माणे ०२ नग करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर 
खरेद स होणारा खच र. .८६,७५४/- ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४०) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 
वभागाचे वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार, ने रोग-ओट  वभागातील Optikon 

Phaco Machine Model P2MS उपकरणाचे AMC करणेकामी संबं धत कंपनीचे 



 16 

अ धकृत सि हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड सि हसेस ा. ल., मु ंबई यांनी सादर केलेले 
दरप क एकूण र. .५६,१८०/- ि वकृत करणेत आले आहे. ने रोग-ओट  वभागातील 
Optikon Phaco Machine Model P2MS उपकरणाचे AMC संबं धत कंपनीचे 
अ धकृत सि हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड सि हसेस ा. ल., मुंबई यांचेकडून करणे व 
सदर AMC साठ  होणारा खच एकूण र. .५६,१८०/- ला मा यता देणेबाबत वचार 
करण.ॆ 

 

वषय मांक-४१) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/२२-२०१४-१५ 
अ वये, सन २०१४-१५ साठ  जल े  .बी.६ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.मु ताई इंटर ायजेस ( न.र. .९,०९,८४५/- (अ र  
र. .नऊ लाख नऊ हजार आठशे पंचेचाळीस फ त) पे ा -४३.३८ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,४०,९१२/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४२) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/२३-२०१४-१५ 
अ वये, सन २०१४-१५ साठ  जल े  .बी.७ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.मु ताई इंटर ायजेस ( न.र. .९,१०,१६७/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे सदुस ठ फ त) पे ा -४३.९९ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,३५,२७४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४३) मनपा या व वध वभागासाठ व मा.पदा धकार  यांनाआव यक नमं णप का, 
ि हजीट ंग काडस, लेटरहेड, शफारस प  व पाक टे छपाई सा ह य खरेद कामी ई 
न.स.ु .४१/२०१४-१५ अ वये लघु तम न वदाकार ०१)मे.अमृत मु णालय, चंचवड 
यांचे एकुण बाबी ०६ साठ  र. .१०,२०,७५०/- व ०२) मे.आ शष एंटर ायजेस, चंचवड 
यांचे एकुण बाबी ०६ साठ  र. .६,००,६००/- नुसार छपाईकामी एकुण र. . 
१६,२१,३५०/- चे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४४) पंपर  चंचवड मनपा या वै यक य वभागांतगत व वध णालयांम ये णांना 
अथवा यांचे नातेवाईकांना बसणेकामी आव यक असलेल  ी-सीटर चेअर खरेद  
करणकेामी स द करणेत आले या ई- न वदा .१४/२०१४-१५ मधील लघु तम 
न वदाधारक मे.साई केअर यांचे ा त लघु तम दर सव करासह त त नग र. . 
८,९६०/- या माणे १०० नग ी-सीटर चेअर करारनामा क न खरेद  करणेकामी 
येणा या र. .८,९६,०००/- (अ र  र. .आठ लाख शहा नव हजार) रकमे या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-४५) मा.सभापती शहर सुधारणा स मती यांचे वापरातील म.न.पा वाहन .MH-१४-CL-

०३३१ (टाटा मांझा) कर ता न वन चार ज टोन कंपनीचे टयुबलेस टायस मे.दशन 
टायस याचेकडून थेट प दतीने न वदा न माग वता करारनामा न करता थेट 
प दतीने खरेद  कर यास व याकामी येणा-या र. .१९,३००/- (अ र  र. . एकोणीस 
हजार तीनशे फ त) अगाऊ अदा करणेस अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
 

 
वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 

. .६ मोशी येथील वनायकनगर, बो-हाडेवाडी, वाघे वर काँलनी, बोराटेव ती येथील 
र त े खडीमु माचे व डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. .१४,००,३८७/- 
(अ र  र. .चौदा लाख तीनशे स याऐंशी) पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१०,६४,५७४/- 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 करण.े 

 

 
वषय मांक-४७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 

. .६ मोशी येथील पुण-ेना शक महामागालगत या अंतगत र ते खडीमु माचे व  
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१०,६४,७०६/- 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-४८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 

. .६ म ये डांबर  र यांची दु ती कामे करणकेामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. . 
२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ट) पे ा २७.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,६४,७०६/- 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 
करण.े 
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वषय मांक-४९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .५ अ वये, 
. .३५ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 

( न.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ट) पे ा 
२७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,६४,७०६/- 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-५०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 

. .६ मोशी बो-हाडेवाडी येथे र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
( न.र. .२१,००,६९६/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे शहा नव) पे ा २७.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,९६,९४९/- 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 
करण.े 

 

 
वषय मांक-५१) 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-५२) मनपाचे आरो य वभागासाठ  नम ऑईल खरेद कामी ई- न वदा .१८/१४/२०१४-१५ 

अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होते. तीन वेळा मुदत देऊनह  
केवळ एकच उ पाद त कंपनी / न वदाकार ा त झालेला आहे. याम ये 
मे.बी.एम.आर अँ ड कंपनी पुणे यांचे नम ऑईलचे ा त लघु तम दर र. .१,२६५/- 
. ल. माणे एकूण २०० ल. नम ऑईल खरेद कामी एकूण र. .२,५३,०००/- इतके 

लघु तम दर ा त झालेले आहेत. ा त औषधाचे दर र. .२,५३,०००/- हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२,५४,०००/- पे ा फ त ०.३९ % ने कमी अस याने ते 
ि वकृत करणेस मा.मुलेप व सह आयु त सो. यांनी मा यता दलेल  असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपाचे मा हती व जनंसपक वभागास भेटव तु (कॉफ  अँ ड ट  मेकर) खरेद कामी 
अ प मुदत ई- न वदा .४६/२०१४-१५ अ वये ा त लघू तम न वदाकार मे.धम 
एंटर ायजेस यांचे कॉफ  अँ ड ट  मेकरचे लघु तम दर एकूण र. .२,८९,७५०/- 
(अ र  र. . दोन लाख एकोणन वद हजार सातशे प नास) हे ि वकृत क न, 

करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-५४) ना शक फाटा येथे उ डाणपूल बांधणेकामी ठेकेदार ( न. .IFT No.12/2009-10, ID 

No.P110371) मे.बी.जी. शक क शन टे नो ा. ल. जे. ह .मे. वजय कं. यांना 
Letter of Acceptance देणेत आले आहे. ठेकेदार यांनी यानंतर मनपाशी करारनामा 
केलेनंतर सदरच े काम World Bank या अथसहा याने करणेत येत असलेने 
जाग तक तरावर मा यता असणा-या FIDIC Conditions of Contract  व आधा रत 
आहे. न वदा संच भाग १ मधील Appendix to tender/contract data  मधील 
कलम .८.१ नुसार व Letter of Acceptance  नुसार काम कायाि वत करणबेाबत 
कळ वणेत आले आहे. स यि थतीत क पाचे First level flyover, Ramp I, Loop I 

आ ण Second level Flyover चे काम पुण झालेले आहे. पूल वाहतूक स खुला 
करणेत आला आहे. ठेकेदार मे.बी.जी. शक क शन टे नो ा. ल. जे. ह .मे. वजय 
मि , क पातील Dispute मुळे करारना यातील कलम २०.६ © Appendix II 

नुसार Arbitration म ये गेलेला आहे. स यि थतीत Arbitration Board थापन 
झालेले आहे. मनपाचे चे Arbitrator (IRC ने सुच वलेले) ी.यादव एस.बी., नवृ त 
स चव, सावज नक बांधकाम वभाग, महारा  शासन व मे.BGSCTPL-VMC (JV) चे 
Arbitrator Shri M.G.Dharap (Retired Secretary, PWD) या दोघांनी संवाद 
साधून ी.एस.आर.तांबे, नवृ त स चव, महारा  शासन यांचे चेअर पसन हणून 
नवड केलेल  आहे. ी.तांबे यांनी सदर Arbitration Tribunal चा चेअर पसन हणून 
काम कर यास मा यता दलेल  आहे. ी.तांबे यांचे सुचनेनुसार सदर Arbitration 

Tribunal ची कामकाजाची सुरवात करणेकामी व सुचना देणेकामी ाथ मक बैठक 
द.०९ माच २०१५ रोजी सकाळी ११.३० वा. हॉटेल सयाजी येथे आयोिजत कर यात 
आल  होती. या बैठक म ये Arbitration Procedure ब ल Tribunal ने दो ह  
प ासोबत चचा क न सुचना दले या आहे. Arbitration Board ने बैठक म ये 
झाले या चचबाबत MOM पाठ वलेले आहे. MOM म ये येक प ानी काय करावे 
हे नमुद केलेले आहे. तसेच Arbitration या कलमानुसार Arbitration Tribunal या 
३ मबर ची फ , Standard Fee माणे ठेकेदार व मनपा यांनी वतं पणे,सम माणात 
यावी लागणार आहे. Arbitration Tribunal चे ी.तांबे, Presiding Arbitrator यांनी 

fees expenses ब ल खाल ल माणे सुच वलेले आहे. (MOM ची त अवलोकनाथ 
सोबत जोडलेल  आहे) (१) Tribunal Panel ने दो ह  प ाला Sitting Charges 

हणून र. .२५,०००/- per arbitrator per party i.e.Rs.75,000/- per meeting per 

party for tribunal panel of 3 members. (२) ी.धारप यांना per party ने 
र. .१,००,०००/- advance payment  द.२०।०४।२०१५ पयत करावे. (३) Tribunal ने 
ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना येक  र. .१,५०,०००/- per party advance 

payment द.२०।०४।२०१५ पयत दे यात यावे. (४) ी.धारप यांचेसाठ  वाहनाची 
यव था Contractor ने करावी व खच मनपा बरोबर समान माणात Share करावा. 
(५) For lodging हणून ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना येक  र. .५०००/- येक 
दवसास या माणे मट ंगचा दवस + १ दवस दे यात यावेत. (६) Out stationed 

Arbitrators ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना Vehicle Expenses हणून येक  
र. .३,०००/- येक दवसास या माणे मट ंगचा दवस + २ दवस येक 
मट ंगसाठ  दे यात यावे. (७) Out of Packet Expenses हणून र. .२०००/- येक 
दवसास + १ दवस या माणे येक मट ंगसाठ  दे यात यावे. (८) Travel करताना 
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दवसा माणे To & From the meeting other than meeting day हणून 
र. .५,०००/- ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना Expenditure हणून दे यात याव.े 
(९)Award तयार करणे व घो षत करणे याबाबतचा खच अल हदा कळ वणेत येईल. 
(१०) Incidental Charges Against, टाई पंग, टेशनर  इ.बाबत अल हदा कळ वणेत 
येईल. (११) वर ल माणे Arbitration Tribunal ची फ  व बैठक चा खच असे मळून 
एकूण अंदाजे र. .१,३०,०००/- (र. .एक लाख तीस हजार फ त) येक मट ंगसाठ  

येक बाजूस खच अपे त आहे. सबब ी.धारप यांना र. .१,००,०००/- advance 

देणे, ी.तांबे व ी.यादव यांना येक  र. .१,५०,०००/- advance देणे व यापुढे 
याकामी होणा-या येक मट ंगसाठ  अंदाजे र. .१,३०,००० माणे येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 
वषय मांक-५५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.११.५.२०१५ ते द.१७.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८०/२०१५ द.३.६.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

 
वषय मांक-५६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१८.५.२०१५ ते द.२४.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८१/२०१५ द.३.६.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

 
वषय मांक-५७) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२५.५.२०१५ ते द.३१.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८२/२०१५ द.३.६.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

 
वषय मांक-५८) मनपा या तालेरा णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय 

प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम मे.बी. ह .जी. इं डया ल., 
यांचेकडुन (सि हस कॉ ॅ ट प दतीन)े यांची वत:ची अ याधु नक उपकरणे, 

रसायने व मनु यबळाचा वापर क न तां क प दतीने (Mechanized Cleaning) 

साफसफाई व व छता क न घेणेकामी  दनांक ०३/०६/२०१५ पासून यांनी 
वाय.सी.एम. णालया माणे दले या दरानुसार आव यक  लागणारे १६ कमचार , 

म शनर , रसायने व इतर खचास हत कमान वेतन कायदयानुसार येणारा त 
म हना खच र. .२,१२,५११/- (अ र  र. .दोन लाख बारा हजार पाचशे अकरा) माणे 
कर यात येणा-या करारना यास अ धन राहू न व अनामत र कम घेवून सहा म हने 
कालावधीकर ता अथवा मानधनावर ल नेमणुका पुण होईपयत येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-५९) मा.िज हा यायालय शवाजीनगर कोट पुणे, येथे पपंर  चंचवड महानगरपा लके या 

नावे चबर नंबर ५२ सी ब डींगम ये आहे. सदर सी ब डींगम ये कायालय  
असणा-या व कलांची New Lawyers Chambers Committee सी ब डींग या 
नावे क मट  असुन, सदर क मट ने, सदर सी ब डींग चे नुत नकरणासाठ  (इले क 
वायर ंगचे काम, ब डींगला आतुन बाहे न रंग देण,े वेश दार दु ती इ याद  कामे) 
त चबर र. .१०,०००/- जमा केलेले असुन, महानगरपा लकेने यांचे ह याची 

र कम जमा करणेबाबतची मागणी केल  असुन सदरची र कम यांना अदा करणे 
आव यक आहे. मा.िज हा यायालय शवाजीनगर कोट पुणे, येथील पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या नावे असले या चबर नंबर ५२ या सी ब डींगचे 
नुतनीकरणासाठ  महानगर लके या ह याची र. .१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार 
फ त) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

    
   नगरस चव 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/७८८/२०१५ 
दनांक-  ५/०६/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


