
 1
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/५४०/२०१५ 

दनांक-  १/०४/२०१५ 
 

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-  ७/०४/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ७/०४/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 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- १६४ 

दनांक- ७/०४/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ७/०४/२०१५ 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 ३१/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६३)  

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 ७/०४/२०१५ 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 ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/HO/२५/४३/२०१४-१५ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेकामी M/S. 

SHREEGANESH CONSTRUCTION ( न.र. .२७,९९,०६६/- (अ र  र. . स तावीस 
लाख न या नव हजार सहास ट फ त) पे ा -२५.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून 

न वदा मंजूर दराने र. .२१,८३,६९१/- 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 
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचबेरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४१/२०१४-
१५ अ वये, दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम 
करणेकामी M/S. M P DHOTRE CONSTRUCTION ( न.र. .२९,९८,९६६/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ा णव हजार नऊशे सहास ट) पे ा –४१.०१ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१८,५७,५४५/- 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 ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) 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 ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) म.न.पा.चे क, ड, ई े ीय कायालयातील उ यानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व 
पसर वणेचे काम मे. यांका एंटर ायझेस यांना न वदा र कम पये ९,८०,९३८/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार नऊशे अडोतीस फ त) या न वदाधारकांची एकूण 
१४०० घ.मी. पोयटा माती कर ता त घ.मी. र. .५७३/- या सवात कमी दराची 
न वदा वीकृत करणेत आले असुन कामाचा आदेश देणेकर ता करारनामा क न 
घेणेस तसेच पोयटा माती पुर वणे व पसर वणेचे कामी येणा-या र कम पये 
९,८०,९३८/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार नऊशे अडोतीस) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) मा. डा स मती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८२ नुसार, मा.सभापती, डा 
स मती यांचे कायालयात सु स द खेळाडूंचे (रा य/आंतररा य) व वध खेळांचे 
छाया च  लावणेकामी कोटेशन काढून व रत खरेद  करणेस तसेच प.ं च.ंमनपा 
ह ीतील खेळाडूंना (हॉक ) सरावासाठ  हॉक ट क ( ॅफाईट) व रत कोटेशन काढून 
खरेद  करणेस तसेच प.ं च.ंमनपाच ेजलतरण तलावावर जीवर क सा ह य खरेद  
करणे (लाईफ जॅकेट, ि व मंग रंग, बांब,ू र सी इ.) व रत कोटेशन काढून खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मा. डा स मती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८३ नुसार, पंपर  चंचवड मनपा 
व ोफेशनल  टे नस क सलटंट ा. ल. यां या संयु त व यमाने लॉन टे नस 
अकादमी सु  करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   नि चत कर याची कायवाह  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मा. डा स मती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८४ नुसार, पंपर  चंचवड मनपा 
व धनराज प ले पोटस ्  अकादमी यां या संयु त व यमाने हॉक  अकादमी सु  
करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   नि चत कर याची कायवाह  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मा. डा स मती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८५ नुसार, पंपर  चंचवड मनपा 
व गगन नारंग पोटस ्  मोशन फाऊंडेशन यां या संयु त व यमाने शु टंग अकादमी 
सु  करणेस व या बाबत या अट  व शत   नि चत क न पुढ ल कायवाह  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) मा. डा स मती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८६ नुसार, पंपर  चचंवड मनपा 
व संकेत शे ी, मु ंबई यां या संयु त व यमाने बॅड मंटन अकादमी सु  करणेस व 
याकामी अट  व शत   नि चत क न पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ७/०४/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या इ े ीय कायालया या आरो य वभागाकडील न.नो. .६/२०१३-२०१४ 
अ वये, भोसर   येथील कै आंकुशराव लांडगे नाटयागृ हाचे व छता व साफसफाई  
वषयक कामे करणेकामी मे.संत गाडगेबाबा महाराज वयंरोजगार सेवा सहाकार  
सं था मया. ( न वदा र कम .८,२२,९५६/- (अ र  र. .आठ लाख बावीस हजार 
नऊशे छप न)  या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६७ 
अ वये, भोसर  पंपींग टेशन वर ल करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.एम. जे. 
क शन ( न वदा र कम .९,७९,६७८/- (अ र  र. .-नऊ लाख एकोणऐंशी हजार 
सहाशे अ ्याह तर फ त) पे ा ४१.५० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .६,०१,७६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा 
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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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५० 
अ वये, भाग .७ च-होल  व वडमुखवाडी टाक व न वतरण होणा-या भागातील 
मु य जलवा हनीचे देखभाल व दु ती करणकेामी मे. ह .आय.पी.राव डे हलपस 
( न वदा र कम .११,१९,५७०/- (अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे 
स तर फ त) पे ा १७.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .९,६४,०६७/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१६) 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.े 

वषय मांक-१७) 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. 

 

वषय मांक-१८) मे. वा लट  केटरस यांची माहे माच २०१५ अखेर मुदत संपत आलेल  असलेने व 
पॅ  चालू करणेबाबत या न वदेस अजून कालावधी लागणार असलेने मनपा 
ह ीतील पवळे व केशर  रेशनकाड धारक णांना मोफत आहार पुर वणे तसेच 
राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत 
आहार पुर वणे आव यक असलेने मे. वा लट  केटरस यांना त दन त ण 
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आहार र. .९०/- या मंजुर दराने पॅ  चालू करणेबाबतची न वदा या पूण 
होईपयत अथवा द.१/४/२०१५ ते द.३१/९/२०१५ यापैक  जो कालावधी कमी असेल 
या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व यानुसार य  येणा या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेबाबतची या एकाच न वदेकर ता 
आर.एफ.पी. बन वणेचे काम पुणा वात आले असून याकामी न वदा स द करावी 
लागणार आहे.  याकामी कमीत कमी दोन-तीन म ह याचा कालावधी लागणार आहे. 
यामुळे मे. वॉ लट  केटरस यांना दे यात आले या आदेशाची मुदत दनांक 
२०/०४/२०१५ रोजी संपु टात येणार अस याने मा. थायी स मती ठराव मांक – 
१०८०९, दनांक १७/०३/२०१० नुसार यांचे समवेत दनांक १२/०५/२०१० रोजी 
झाले या करारना यास अ धन राहू न सहा म हने कालावधीकर ता अथवा न वदेची 
कायवाह  पुण होईपयत कॅ ट नची यव था चाल व यास दे यास व यांचेकडून 
कॅ ट नची ठेका फ  हणून त म हना र. .२५,०००/- वसुल करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मशानभुमी / दफनभुमी येथे काळजीवाहक 
नेमणेकामी वै यक य वभागाकडील न वदा नोट स .१२/२०१२-१३ अ वये पा  २५ 
सं थांची नेमणुक करणेत आल  आहे. सदर न वदेतील अट .११ नुसार सामािजक 
/ धमदाय सं थानी मागणी केलेस यांना  न वदा येतुन वगळुन काम देणेची 
तरतुद असुन यानुसार एकुण ५ दफनभुमीचे ठकाणी काळजीवाहक पुर व याचे काम 
देणेत आले आहे. म.न.पा.चे मोरवाडी येथील लंगायत दफनभुमीचे ठकाणी काळजी 
वाहक पुर वणेकामी मि लकाजुन त ठाण, ा धकरण यांनी केले या वनंतीनुसार 
याकामी यांची द.२५/८/२०१४ ते द.१९/५/२०१६ या कालावधीसाठ  त काळजीवाहक 
त म हना र. .७,०७९/- या दराने काळजीवाहक पुर वणेकामी करारनामा क न 

कामाचे आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा य मक श ण वभागांतगत असले या १८ 
मा य मक व यालये, डा बो धनी मुलांचे वसतीगृ ह व श ण मंडळाकडील १३४ 
ाथ मक शाळांची व छता करणेकामाची मा  य मक श ण वभागामाफत ई- न वदा 
स द क नपा  न वदाधारकांची खाल  नमुद केले माणे नेमणुक कर यात आल  

आहे. 

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

४ ड 
म.े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 
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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. 

वषय मांक-२२) शासन आदेशानुसार जाग तक म हला आरो य दन व जाग तक म हला दन या 
न म ताने म हला आरो य अ भयाना अंतगत द.९/३/२०१५ रोजी आयोिजत आरो य 
श बरासाठ  झाले या खच र. . ७,९६५/- चे खचास काय तर मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२३) पंपर  चचंवड महानगरपा लके या वतीने द.१७/१/२०१५ ते ८/३/२०१५ या कालावधीत 
अना धकृत बांधकाम आढावा बैठक, ंग ंग डे (सायकल डे), वरसागर संगीत 
महो सव, पवनाथडी ज ा, घरकुल लक  ॉ, शवजयंती या यानमाला, थायी 
स मती सद य व सभापती नवडणूक, आ दवासी सां कृ तक महो सव, महापौर चषक 
बो टंग पधा व शर र शौ ठव पधा, मा.अिजतदादा पवार, माजी उपमु यमं ी यां या 
ह ते मनपा या व वध वकास क पांचे भू मपूजन व उ घाटन समारंभ इ. 
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. .६५,६००/- (अ र  र. .पास ट हजार सहाशे फ त) इतका 
खच आला असून यास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२४) पंपर  चंचवड महानगरपा लका आरो य वभागाकडील सन २०१४-१५  चे सुधार त 
अंदाजप काम ये “घनकचरा यव थापन” या लेखा शषावर र. .८,००,००,०००/- 
तरतुद करणेत आलेल  आहे. सदर लेखा शषाव न आज मतीस र. .७,६३,४३,०८३/- 
इतक  तरतुद खच करणेत आलेल  असून र. .३६,५६,९१७/- इतक  तरतुद श लक 
आहे. सदर कामाची माच २०१५ अखेर र. .१,११,४२,०००/- इतका खच अपे त आहे. 
यासाठ  सदर लेखा शषावर उपल ध असलेल  तरतुद पुरेशी नाह . याकर ता आरो य 
मु य कायालयाकडील “आरो य वषयक शासक य योजनांची अंमलबजावणी व 
आरो य वषयक जनजागृ ती” या लेखा शषावर ल उपल ध र. .१,५०,००,०००/- मधून 
र. .७५,००,०००/- इतक  तरतुद वग करणा दारे उपल ध करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२५) पंपर  चंचवड मनपा या भोसर, थेरगाव णालय व पशुवै यक य वभागासाठ  
सॅ नटायझर वथ अँ सेसर ज खरेद  करणेकामीची ई- न वदा .१५/२०१४-१५ मधील 
लघु तम न वदाधारक मे.इनो हे ट ह ि ल नंग सि ट स ा. ल. यांचे All Sprayer 

Sanitizer Machine चे सवकरा सह त तनग दर र. .२,२३,५००/- या माणे ३ नग 
खरेद कामी, Hydro Venturi Sanitizer Spray Gun चे सव करासह त तनग दर 
र. .५५,५००/- या माणे ३ नग खरेद कामी आ ण Jacketed Compressed Calcium 

Hypochlorite Tablet चे तनग दर र. .२२,६००/- या माणे ४ नग खरेद कामी 
एकूण र. .९,२७,४००/- रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेस तसेच सदरचा खच 
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वै यक य वभागाकडील उपकरणे खरेद  या लेखा शषातून खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२६) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस औ यो गक श ण सं था, मोरवाडी येथे शासनाचे 
इ पे शन क मट , नागपूर महानगरपा लका, डा स मती, जमन देशाचे श टमंडळ, 

भोपाळ महानगरपा लकेचे श टमंडळ यांचा मनपा अ यास दौ-या या वेळी चहापान 
व भोजन इ. हॉटेल भोला, हॉटेल कलासागर व हॉटेल कज म ये कर यात आलेल  
होती. यासाठ  एक ञत र. .४८,६५२/- (अ र  र. . आ ेचाळीस हजार सहाशे बाव न 
फ त) इतका खच झालेला आहे. या खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .३  

अ वये, ड भाग अंतगत वाकड उप वभागातील सावज नक चौकात व वध उंचीचे 
हायमा ट फ टं ज बदलणेकामी मे.आर.एन.एंटर ायजेस ( न.र. .१६,७५,६१७/- 
[अ र  र. .सोळा लाख पंचाह तर हजार सहाश ेसतरा] पे ा २५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या पंपर  पुलाखाल ल जूना क तलखाना यापूव च 
बंद करणेत आला आहे. स यि थतीम ये महानगरपा लका े ाम ये 
क तलखा यासाठ  सु वधा उपल ध नस याने करणाचे गांभीय व आव यकता 
ल ात घेता मा.रा य ह रत लवाद, पुणे यांनी  द.२६/०२/२०१५ रोजी आदेश पा रत 
केले असून या आदेशानुसार क तलखा याची सु वधा ४ आठव याम ये उपल ध 
करणेचे नदेश महानगरपा लकेस दले आहेत. पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
े ाम ये यो य जागा न मळा यास मा.िज हा धकार , पुणे यांचे वशेष 

अ धकारांतगत महानगरपा लका ह ी बाहेर ल पयायी जागा ता यात घेणेकामी पंपर  
चंचवड महानगरपा लकेने मा.िज हा धकार , पुणे यांच े (Escrow Account of the 

Collector) या लेखा शषावर र. .१,००,००,०००/- (र. . एक कोट ) जमा कर याबाबत 
नदश दले आहेत. यास अनुस न पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये 
क तलखाना उभारणे कामी जागा उपल ध न झालेस मा.रा य ह रत लवाद, पुणे 
यांचे आदेशानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस मा.िज हा धकार , पुणे यांच े
(Escrow Account of the Collector) या लेखा शषावर र. .१,००,००,०००/- (र. .एक 
कोट ) जमा करणे आव यक आहे. नगररचना व वकास वभागाचे सन २०१४-२०१५ 
चे अंदाजप कातील  भूसंपादन नधी या लेखा शषातून मा.िज हा धकार , पुणे यांचे 
नावे धनादेशा दारे र. . १,००,००,०००/- (र. .एक कोट ) तातडीने अदा करणे 
आव यक अस याने सदर र कम अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२९) मनपा या कामगार क याण वभागासाठ  नयत वयोमानानुसार सेवा नवृ त होणा-या 
अ धकार  व कमचा-यांना सेवा नवृ ती स मान च हे खरेद कामी ई– न वदा 
.३३/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 

ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये म.ेपदमयोग, पुणे, 
यांचे आव यक सेवा नवृ ती स मान च हे बाब .१ (एकूण १०० नग) सा ह याच े
र. .१,२०,०००/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
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र कमेपे ा २५.२८ % ने कमी आहे. मे.पदमयोग, पुणे. यांचे आव यक सेवा नवृ ती 
स मान च हे खरेद  करणेकामी एकूण र. .१,२०,०००/- दर ि वकृत कर यास मा.सह 
आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-२०१५ मधील .१७ 
अ वये, भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप ीमधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.मोह मद ईसाक शेख न.र. .१८,६५,६७२/- 
(अ र  र. .अठरा लाख पास ठ हजार साहशे बहा तर) पे ा ४०.६७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .११,०६,९०३/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .३८ 
अ वये एम.बी.कँ प मधील झोपडप यातील र यांचे डांबर करण करणे इतर 
अनुषांगीक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .१४,९२,३६६/- (अ र  र. . 
चौदा लाख  या नव हजार तीनशे सहास ठ फ त) पे ा ३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दराने र. .१४,४७,५९५/- 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  राहू न 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने  याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३२) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .३४ 
अ वये भाग .२७ मधील इं दरानगर झोपडप ीत र याचे डांबर करण करणे व 
इतर अनुंषा गक कामे करणेकामी मे. एच.सी.कटार या ( न.र.  १४,९३,०००/- (अ र  
र. .चौदा  लाख या नव हजार फ त) पे ा ३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मजु ंर दराने र. .१४,४८,२१०/- 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 / वसलु करणे 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-३३) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७३ 
अ वये भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप ीत र याचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .१८,५५,४००/- (अ र  र. .अठरा लाख पं चाव न हजार  
चारशे फ त) पे ा ३.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंरु दराने 
र. .१७,९५,१००/- 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 
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करणे 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-३४) मनपाचे आरो य वै यक य अ धकार , पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचेकडील द. 
५/०२२०१५ चे प ा वये मनपा ह ीम ये वाईन लु या आजाराचे ण आढळुन येत 
असलेने सदर आजाराबाबत यावयाची काळजी व करावया या उपाययोजना बाबत 
जनजागृती क रता आवाहनप के २,००,००० नग (२,००० शेकडा) छपाईकामी 
मे.महारा  सहाकार  मु णालय, पुणे यांनी दलेले ती शेकडा र. .३१९ माणे र. . 
६,३८,०००/- खच येत आहे. सदरची छपाई ह  १० लाखपयतचे थेट प दतीने 
करारनामा न करता देणेबाबत शासन नणयानुसार करणेकामी तुतकामी येणा-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/५४०/२०१५ 
दनांक -  १/०४/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 


