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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/८९६/२०१५ 
दनांक-  २६/०६/२०१५ 

 

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-  ३०/०६/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ३०/०६/२०१५ 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- १७६ 

दनांक- ३०/०६/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३०/०६/२०१५ 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 २३/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७५)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) 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 ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपाचे वृ संवधन वभागाकडील न.नो. .१०/२०१४-२०१५ अ वये, मोशी कचरा डेपो 
येथील वृ ारोपणाची दोन वष देखभाल करणेकामी मे.अथव वयंरोजगार औ य. सेवा 
सह. स.ं मया. ( न.र. .१६,९४,५८०/- (अ र  र. . सोळा लाख चौ-या नव हजार 
पाचशे ऐंशी फ त) पे ा -२९.७५ % कमी) या ठेकेदाराची न वदा अंदाजप कय ह  
सवात कमी दराची न वदा ि वकृत करणेत आल  असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेत आला असून तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणा या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 
वभागाचे वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार, ने रोग-ओट  वभागातील Carl 

Zeiss कंपनीचे २ माय ो कोपचे AMC करणेकामी संबं धत कंपनीचे अ धकृत 
सि हस ो हायडर मे.आ ट न हे थ केअर, पुणे यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
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र. .५५,६२९/- ि वकृत करणेत आले आहे. ने रोग-ओट  वभागातील Carl Zeiss 

कंपनीचे २ माय ो कोपच े AMC संबं धत कंपनीचे अ धकृत सि हस ो हायडर 
मे.आ ट न हे थ केअर, पुणे यांचेकडून करणे, सदर AMC साठ  आव यक 
र. .५५,६२९/-  मे.आ ट न हे थ केअर, पुणे यानंा आगाऊ / Advance देणेबाबत 
तसेच सदर AMC साठ  होणारे एकूण र. .५५,६२९/- (अ र  र. . पंचाव न हजार 
सहाशे एकोणतीस) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
. .७ च-होल  पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणेकामी मे.मोहनलाल 

मथरानी क शन ा. ल. ( न.र. .२,८०,११,६७५/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी 
लाख अकरा हजार सहाशे पं याह तर फ त) पे ा २९.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२,०६,७६,८१८/- 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 करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
ा धकरण . .१४ व १७ म ये न वन ग तरोधक तयार करणे दशादशक फलक, इ. 

अनुषं गक कामे करणेकामी मे.साई भाग कं शन ( न.र. .३३,१४,६५९/- (अ र  
र. .तेहतीस लाख चौदा हजार सहाशे एकोणसाठ) पे ा ३८.०७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२१,५५,४०७/- 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 करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) भाग .४१ गांधीनगर येथील पंपर  चौकात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत यास 
उतर यास शडी (िजना) करणेचे काम न वदा .२५/०६/२०१३-१४ अ वये  स या 
चालू आहे. सदर कामाअंतगत पतु यास आर.सी.सी. म ये शडी करणेत येणार आहे. 

तुत काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा उ यानामधील असून सदर ठकाण हे 
पूव या खाणी या ठकाणी असलेने पाया खोदताना खाणीतील भराव मोठया 
माणाम ये काढावा लाग याने तसेच यानुसार आर.सी.सी. डझाईन करावे 

लाग याने कामा या खचाम ये वाढ झाल  आहे. तसेच वा तुशा ाकडील 
नयोिजत भमसृ ट या डझाईननुसार शडी (िजना) चढ याक रता व उतरणे क रता 
वेगवेगळी बनवावी लागले मुळे मुळ अंदाजप काम ये वाढ झालेल  आहे. 
स यि थतीत काम ३५ % पुण झाले असुन गतीपथावर आहे. यामुळे सदर 
कामाचे अंदाजप कास सुधा रत मा यता घेणे आव यक आहे. याकामी सुधा रत 
अंदाजप क सावज नक बांधकाम खा या या सन २०१२-१३ या दरसुचीनुसार 
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काढणेत आले असून याची अंदाजप क य र. . ४८,५०,०००/- इतक  येत आहे. तर  
वषयां कत कामासाठ  येणा-या सुधा रत र. .३६,५०,००० /- (अ र  र. .छ तीस लाख 
प नास हजार) च ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .०४ 
अ वये, से. .२२ भाग .१२ कै.मधूकर पवळे हाय कुल प रसरातील झोपडप ीम ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. स दाथ कं शन 

( न.र. .३७,३१,३५९/- (अ र  र. . सदोतीस लाख एक तस हजार तीनशे एकोणसाठ 
फ त) पे ा ४८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंरु दराने र. .१९,४०,३०७/- 
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 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .१३ 
अ वये, से. .२२ भाग .१२ येथील वलासनगर प रसरात थाप य वषयक 
कामांची दु ती करणेकामी मे. स दाथ कं शन ( न.र. .३७,३०,१७९/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख तीस हजार एकशे एकोणऐंशी फ त) पे ा ४८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दराने र. .१९,३९,६९३/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .१४/२/२०१४-१५ अ वये, वॉड .५१ 
गणेशनगर, बेल ठकानगर येथील जल नःसारण वषयक कामे करणे व उवर त 
ठकाणी जल नःसारण न लका टाकणेकामी मे.बी.के.खोसे ( न.र. .४७,६१,६४३/- 
(अ र  र. .स तेचाळीस लाख एकस ठ हजार सहाशे ेचाळीस फ त) पे ा २३.९० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव .१०१९० वषय .९४ 
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. .६३,७५,०००/- 
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 कामामधुनच काम करणे आव यक 
आहे यासाठ  सदर कामाचे आव यकतेनुसार सुधार त अंदाजप क केलेले असुन 
याची सुधार त र. .६२,४७,०६३/- वाढ व र. .९,९७,०६३/- इतक  येत आहे. तर  
ठेकेदाराकडुन मजंूर दराने सुधार त काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार न वदेतील 
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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. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) पपंर  चंचवड मनपाचे वै यक य वभागांतगत तालेरा णालय येथील ां तवीर 
चाफेकर ह  र तपेढ  बंद करणेस, वाय.सी.एम. णालयातील र त साठवणुक क  
बंद क न  तेथे न याने र तपेढ  चालु कऱणेस व यासाठ  आव यक र ता या 
पशवीचे व तयार होणा-या  र तघटकांचे दर न याने ा त झाले या शासन 
प रप कानुसार खाल ल त याम ये नमुद केले माणे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

  

अ. 
. 

र तघटक /र त 

चालु ि थती शासन प रप क 
द.१८ जुन व २५ 
जुन २०१४ माणे 

दर 

वाय.सी.एम. 
र तपेढ साठ  

न याने 
ता वत दर 

PCMC 
Hospital 

Other Private 
Hospital 

१ Whole Blood 425/- 850/- 1050/- 1050/- 

२ PCV 425/- 850/- 1050/- 1050/- 

३ FFP 400/- 400/- 300/- 300/- 

४ Platelet/RDP 400/- 400/- 300/- 300/- 

५ Cryo 
Precipitate 200/- 200/- 200/- 200/- 

६ SDP 
(Apheresis) नाह  12,000/- ते 

16,000/- 
11,000/- 11,000/- 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बा य 
प रसराची यां क प दतीने तसेच मनु यबळा दारे दैनं दन साफसफाई व व छता 
करणे या कामासाठ  आरो य मु य कायालयामाफत ई- न वदा नोट स .२/२०१३-१४ 
स द क न न वदा माग वणेत आ या हो या. यानुसार पा  न वदाधारकांपैक  

कमी दर सादर केले या मे.सु मत फॅ स लट ज ा. ल. यांना सदर काम देणेबाबत 
मा. थायी स मती ठराव .५७२५, द.२८/१/२०१४ अ वये मा यता मळाले नंतर 
आव यक तो करारनामा क न आदेश .आ.म.ुका./४/का व/३०५/२०१४, द.२९/३/२०१४ 
अ वये द.१/४/२०१४ ते द.३१/३/२०१५ या १ वष कालावधीसाठ  म.ेसु मत 
फॅ स लट ज ा. ल. यांची ठेकेदार हणून नयु ती केल  आहे. सदर कामासाठ  
न वन न वदा काढणेची कायवाह  सु  अस याने व यास काह  कालावधी लागणार 
अस याने तसेच म.न.पा. मु य इमारत दैनं दन व छतेचे काम नय मतपणे होणे 
आव यक अस याने स यि थतीत कायरत असलेले मे.सु मत फॅ स लट ज ा. ल. 
यांना द.१/४/२०१५ पासून २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे, याकामी यांचेशी 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१३) मनपा या क े य कायालय व युत वभागाकडील न.नो. .७/२-२०१४-१५ अ वये, 
कासारवाडी उप वभागातील . .६१ व ६४ मधील मनपा इमारतीमधील व युत 
वषयक करकोळ देखभाल व दु तीचे काम करणेकामी मे.के.डी.इले क स 
( न.र.  ९,०२,४२२/- (अ र  र. .नऊ लाख दोन हजार चारशे बावीस) पे ा -२४.९९ 
% कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .३ 
अ वये, भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ीतील संडास लॉक नं.४ (८ स स) 
पाडून २६ स सचे शौचालय बांधणेकामी मे.साई ए टर ायजेस वाघमारे ( न.र.  
३२,५८,२००/- (अ र  र. .ब तीस लाख आ ाव न हजार दोनशे फ त) पे ा ३.४९ % 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दराने र. .३३,७१,९११/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१५) २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप काम ये करकोळ देखभाल 
दु ती (महसुल  खच) म ये पान .७८२ अ. .१ नुसार पंपर  चंचवड मनपा 
ह ीतील जल नःसारण न लकांची यां क  प दतीने साफसफाई करणे या कामासाठ  
सन २०१४-१५ साठ  . ४.०० कोट  एवढ  तरतुद करणेत आल  आहे.तथा प, या 
कामासाठ  सन २०१५-१६ या वषासाठ  तरतूद करणेत आलेल  नाह . याऐवजी 

येक े ीय कायालयातील ेनेज लाईनचे साफसफाई व चोकअप काढणे या 
कामांसाठ  पान .७८२ वर ल अ. .३, ८ व पान .७८३ वर ल अ. .१५, २०, पान 
.७८४ वर ल अ. . २५, ३०  नुसार वतं  तरतूद  करणेत आले या आहेत. तथापी, 

या कामां या न वदांसाठ  ३ वेळा मुदतवाढ देऊनह  ठेकेदाराने न वदा भरले या 
नस यामुळे वारंवार न वदेची मुदत वाढव यामुळे ठेकेदार नि चत करणेस वलंब 
झालेला आहे. स यि थतीत ठेकेदाराची नि चती झालेल  असून न वदेनुसार 
म शनर  उपल ध करणेस ठेकेदारांना कळ वणेत आलेले आहे. तसेच अ े ीय 
कायालय व इ े ीय कायालयाकडील ठेकेदाराने काम करणेस असमथता दश व याने 
या ठकाणी न याने न वदा कायवाह  / सेकंड लोए ट ठेकेदाराकडून वचारणा क न 
ठेकेदाराची नि चती करणेत येत आहे. यामुळे संपुण मनपा े ातील चोकअप 
काढणेचे कामकाज स यि थतीत अ. . १ चे कामातूनच चालु आहे. या कामासाठ  
सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात तरतूद केलेल  नसलेने या कामावर तरतुद वग करणे 
आव यक आहे. तसेच ब भाग भुयार  गटर योजना नधी मधील काह  कामांसाठ  
तरतूद अपुर  असलेने या कामांवर देखील तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
यानुसार तावात नमुद माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 [वाढ/घट र. .१,६०,००,०००/- व र. .५३,००,०००/-] 
 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१६) मनपाचे मुलेप वभागासाठ  आव यक युपीएस सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-
न वदा .४४/०१/२०१४-१५ अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत 
आले होते. ा त दरप काम ये मे.पॉवरटेक स ट म यांचे एका बाबीचे (Online Ups 

10 kva) एकूण दर र. .३,२७,५००/- (अ र  र. .तीन लाख स तावीस हजार पाचश)े 
लघु तमदर ा त झाले आहेत. मनपाचे मु य लेखाप र ण वभागास युपीएस 
सा ह य खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
३.६७ % ने कमी अस याने सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१७) मनपाचे मुलेप वभागासाठ  आव यक ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-
न वदा .४४/०२/२०१४-१५ अ वये स द क न ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत 
आले होते. ा त दरप काम ये मे.एस.बी.इले ॉ न स यांचे एका बाबीचे (Digital 

Copier with Printer ४२४५ monochrome Laser Multifunctional) एकूण दर 
र. .३,८९,८८०/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणन वद हजार आठशे ऐंशी) लघु तम दर 
ा त झाले आहेत. मनपाचे मु य लेखाप र ण वभागास ंटर सा ह य खरेद  करणे 

आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३.१९ % ने कमी 
अस याने सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१८) पंपर  चंचवड मनपाचे करसंकलन मु य कायालया या अंतगत असणा-या १३ 
वभागीय कायालयांकर ता फेक नोट मशीन अँड नोटा मोजणी मशीन खरेद कामी 
कोटेशन नो. .०९/२०१५-१६ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स स द क न 
सल बंद लफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होत.े यानुसार सलबंद 
लफा यात चार दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये मे.डॉ फ न 
अँटोमेशन, पुणे-०१. यांचे आव यक फेक नोट मशीन अँड नोटा मोजणी मशीन 
सा ह य बाब .१ (एकूण १३ नग) सा ह याचे र. .१,८८,५००/- लघु तम दर ा त 
झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा २.०२ % ने कमी आहे. 
मे.डॉ फ न अँटोमेशन, पुणे. यांचे आव यक फेक नोट मशीन अँड नोटा मोजणी 
मशीन सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .१,८८,५००/- (अ र  र. . एक लाख 
अ ्याऐंशी हजार पाचश)े दर ि वकृत कर यास मा.सह आयु त यांनी मा यता 
दलेल  आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 

 ( दनांक ३०/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या तालेरा णालयातील नवीन इमारतीतील 
खड यांना व दारांसाठ  पडदे, पाइप व साईड ाकेट (पसंत नमु या माण)े 
फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नो टस .१०/२०१५-१६  स द करणेत 
आल  होती. ा त कोटेशनमधील मे. टार फॅ स, नगडी यांचे पडदे खरेद साठ  
यांचेकडील ा त लघु तम दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण 
र. .१,९८,३८६/- (अ र  र. .एक लाख अ ्या नव हजार तीनशे शहाऐंशी) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/४४-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४८ मधील वृ ंदावन कॉलनी व प रसरात थाप य वषयक कामे 
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करणेकामी मे.देवराज डे हलपर ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी फ त) पे ा ४६.५१ % कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .३,७४,५८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/६१-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर येथील थाप य वषयक करकोळ 
दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.यशक असो सएटस ( न.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट फ त) पे ा ४६.५१ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,८६,९५४/- 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-२२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/३९-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर, येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल 
वर ल ा त त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी 
मे.के.पी. क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस ट फ त) पे ा ४६.५१ % कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
४,८६,९५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१६-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४८ मधील तांबे शाळा प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.यशक असो सएटस ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ त) 
पे ा ४६.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३,७४,५८०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) पंपर  चंचवड महानगरपा लका मु य शास कय इमारती या पर सरात नागर क, 
अ धकार , पदा धकार , ठेकेदार, यांचे सतत ये जा अस याने यांचे वाहनांचे पा कग 
करणे कर ता सुर ा वभागाकडील बॅर गे स दु ती करणेसाठ  सुर ा पयवे क यांचे 
अहवालानुसार चाके खरेद  करणे आव यक आहे. यासाठ  मा.  ाचाय, औ यो गक 
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श ण सं था मोरवाडी, यांना  दनांक-०४ /०३ /२०१५ रोजी बॅर गे स दु ती क न 
देणे बाबत  प  दले होत.े यांनी दनांक- ०७/०३/२०१५ या प ा वये बॅर गे स ह ल 
खरेद  कायवाह  आपले वभागा माफत कर यात यावी. तदनंतर ह ल फट ंग 
कामकाज आम या सं थेमाफत कर यात येईल असे कळ वले आहेत. सुर ा 
वभागाकडील कोटेशन नोट स .१/२०१५-१६ .सु व/२/का व/४४७/२०१५ अ वये 
पुरवठाधारकांकडून दरप क माग व यात आलेले होती. ा त दरप काचे अवलोकन 
केले असता मे.राहु ल ेडींग कंपनी यांचे सव करांस हत लघु तम दर र. .२९७/- त 
नग आहेत.  हा दर  ि वकृत केला आहे. यानुसार ६० नगांची कंमत र. .१७,८२०/- 
(अ र  र. .सतरा हजार आठशे वीस फ त) इतका खच अपे त आहे. तर  मे.राहु ल 
ेडींग कंपनी पुणे यांचेकडून ा त झाले या लघु तम दरानुसार बॅर गे सचे चाके 

खरेद  करणेस व सदरचा खच  “सुर ा उपकरण दु ती व देखभाल“ या 
लेखा शषातुन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४-१५ मधील 
अ. .०४ अ वये, . .६ म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे.लाल दप कं शन ( न.र. .९,३३,७०६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सहा) पे ा ४१.४० % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने राजष  शाहू  महाराज जयंती न म त 
द.२६/०६/२०१५ ते द.२७/०६/२०१५ रोजी दोन दवस साई उ यान, चंचवड या 
ठकाणी महो सवाचे आयोजन कर यात आले आहे. या अंतगत आयोिजत 
काय मामधील कलाकारांचे मानधन, मृ त च ह, ले स बॅनर छपाई, मा यवर 
चहापान, भोजन यव था इ. कर ता थेट प दतीने अंदाजे र. .४,०९,०००/- (अ र  
र. .चार लाख नऊ हजार फ त)  इतका खच अपे त आहे. या खचास काय तर 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपाचे गवळीमाथा येथील आर ण .४५ हा भुखंड बालनगर साठ  आर ीत 
अस याने पयटन वकास योजना आराखाडयानुसार सदर ठकाणी बालनगर चे काम 
हाती घेणेत येणार अस याने मनपाचे गोडावून म ये साठ वणेत आले या पाईप, 

केब स, कचरा कंुडी, चबस इ. अ त मण कारवाईत ज त केलेले सव सा ह य 
हल वणेकामी मे.हषदा अथमु ह ंग अँ ड कं शन, नेह नगर, पंपर , पुणे-४११०१८ 
यांचेकडून सदरचे काम करणेत आलेले आहे. याकर ता आले या य  खचाचा 
तपशील खाल ल माणे. 
 बील 
. व दनांक 

कामकाज सु  वेळ कामकाज 
बंद वेळ 

एकूण तास ती तास 
दर र. . 

एकूण र. . 

८ 

द.२५/४/१५ 

द.२४/४/१५ स.९ 

द.२५/४/१५ स.९ 

साय.ं ६ 

साय.ं ६ 

८ तास 

८ तास 

७००/- 
.तास 

५,६००/- 
५,६००/- 

९ 
द.२८/४/१५ 

द.२७/४/१५ स.९ 
द.२८/४/१५ स.९ 

साय.ं ६ 
साय.ं ४ 

८ तास 
६ तास 

७००/- 
.तास 

५,६००/- 
४,२००/- 

१० 

द.२/५/१५ 

द.२९/४/१५ द.ु१२ 

द.३०/४/१५ स.९ 

साय.ं६.३० 

साय.ं ५ 

५.३० तास 

७ तास 

७००/- 
.तास 

४,२००/- 
४,९००/- 

  एकूण ४३ तास .७००/- 
.तास 

३०,१००/- 
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 उपरो त माणे मनपाचे गवळीमाथा येथील आर ण .४५ म ये साठ वणेत आलेले 
उपरो त सा ह य इतर ठकाणी हाल वणेचे काम मे.हषदा अथमु ह ंग अँ ड 
कं शन, नेह नगर, पंपर , पुणे-४११०१८. यांचेकडून क न घेणेत आलेले आहे. 
याकर ता आलेला य  खच र कम .३०,१००/- (अ र  र. .तीस हजार शंभर 
फ त) हा मा.भांडार अ धकार  यांनी रोखीने वैय तीक अदा केलेला आहे. सदरचे 
आले या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
कै.पांडुरंग काळभोर सभागृ हामधील एका हॉलम ये ये ठ नागर कांसाठ वरंगुळा 
क  बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ि ह.डी. चंचवडे 
( न.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र. .सात लाख चौ याऐंशी हजार तीनशे चौदा) पे ा 
२१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,४२,४३६/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
. १६ मधील मनपाचे मालक चे इमारतीचे देखभाल व दु ती कामे करणेकामी 

मे.प नी क शन ( न.र. .८,२६,३३१/- (अ र  र. .आठ लाख स वीस हजार 
तीनशे एकतीस) पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
६,५०,८२२/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .९८ अ वये, 
. .१८ कवळे भागातील गटरची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.भगवंत कं शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .६,११,८६०/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .१४ भ ती श ती उ यान येथील से. .२३ येथील मनपा कमचार  नवास 
थानाची दु ती व रंग सफेद करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. . 

२२,४०,८५८/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे अ ाव न) पे ा ३०.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१६,४७,०३१/- पयत काम क न 
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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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणे अंतगत औंध-रावेत बी.आर.ट . 
र यावर ल चौकात व बस थां यावर ॉ फक स नल व पे ड यन स नल 
बस वणेकामी मे.जे.पी. ॅ फक ऑटोमेशन ा. ल.( न.र. .९३,१५,६३५/- (अ र  
र. . या नव लाख पंधरा हजार सहाशे प तीस) पे ा ३९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने उभार यात आले या तानाजीनगर, चंचवड 
येथील णालाचे उ घाटन समारंभ श नवार द.२० जून २०१५ रोजी आयोिजत 
कर यात आलेला आहे. सदर णालयास ांती योती सा वञीबाई फुले नामकरण 
होणार अस याने यां या मृतीस अ भवादनासाठ  शाह र अ नता खरात, सांगल  
यांचा शाह र  काय मासाठ  र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ त) थेट 
प दतीने येणा-या खचास काय तर मा यता घेणे आव यक अस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३४) दै.लोकमत, दै.पुढार , दै.लोकस ता, दै.केसर , दै. भात, दै.द टाई स ऑफ इं डया या 
वतमानप ांनी वभागामाफत पंपर चंचवड शहराचा पयावरण स यि  थती अहवाल 
२०१४-१५ बाबतचे जा हर आवाहनाचे स द च ेजा हरात .५१५ या वशेष रोटेशन 
बाबत या दले या जा हरात स द  केलेकामी बल अदा करणेक रता तावात 
नमूद वतमानप े यांना अदा करावयाचे एकुण र. .९०,९८०/- (अ र  र. .न वद 
हजार नऊशे ऐंशी फ त) या खचाचा वषय व दै.सामना व दै.केसर  यांनी बले 
सादर केलेले नाह त यांनी सादर केलेनंतर येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१.६.२०१५ ते द.७.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८६/२०१५ द.२४.६.२०१५ 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.८.६.२०१५ ते द.१४.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/८७/२०१५ द.२४.६.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-३७) मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभागाकडील म हलांकर ता योजने अंतगत 
१३,२९० नग शलाई म शन लाभाथ ना मोफत वाटपाकामी म यवत  भांडार 
वभागाकडील ई- न वदा सुचना .४०/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन न वदा दर 
माग वणेत आलेले होते. यानुसार ५ न वदा ा त झाले या आहेत. ा त 
न वदेतील लघू तम न वदाकार मे.अँ ल अँड लेदर टे नी स ा. ल. यांचे दर त 
नग र. .४,७७७/- माणे अंदाजे १३,२९० नगांचे एकुण र. .६,३४,८६,३३०/- सवात 
लघु तम दर अंदाजप क य दरापे ा १६.४८ % ने कमी आहेत. सदर शलाई म शन 
खरेद कामी र. .६,३४,८६,३३०/- (अ र  र. .सहा कोट  चौतीस लाख शहाऐंशी हजार 
तीनशे तीस) खच अपे त असून सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपाच ेनागरव ती वकास योजना वभागाकडील म हला व बाल क याण योजने 
अंतगत व मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत मलुा-ंमुल ंकर ता सायकल 
सा ह य १०,००० नग खरेद कामी म यवत  भांडार वभागाकडील ई- न वदा नोट स 
.३९/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होते. यानुसार ४ 
न वदा ा त झाले या आहेत. ा त न वदेतील लघू तम न वदाकार मे.एस. ह .एस  
केमीकल काप रेशन यांचे दर त नग र. .३,५३५/- माणे अंदाजे १०,००० नगांचे 
एकुण र. .३,५३,५०,०००/- सवात लघु तम दर अंदाजप क य दरापे ा ७.७२ % ने 
कमी आहेत. सदर सायकल खरेद कामी र. .३,५३,५०,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  
ेप न लाख प नास हजार) खच अपे त असनू सदरचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-३९) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे नयमीत वेतन ेणीत काम करणा-या गणवेश देय 
पु ष/म हला कमचार  आय़ा व शपाई यांना (सन २०१३-१४  व २०१५-१६ क रता) 
(पसंत नमु या माण)े छ ी मे. ी सि द कॉपीअस अँ ड टुडंट कझुमर टोअर, 
पंपर  या कोटेशनधारका कडील ा त लघु तम दराने खरेद   करणेस व याकामी 
येणा-या एकुण र.  ६३,७७२/- (अ र  र. . ेस ट हजार सातशे बहा तर) चे 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/८९६/२०१५ 
दनांक-  २६/०६/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 

 


