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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/९८९/२०१५ 
दनांक-  ७/०८/२०१५ 

 

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-  ११/०८/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ११/०८/२०१५ 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- १८२ 

दनांक- ११/०८/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ११/०८/२०१५ 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. 

 

अ) दनांक २८/०७/२०१५ व ४/८/२०१५ (स. १०.४५ व स. ११.३० वा.) रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का .१८०) सभावृ तांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक ४/८/२०१५ (स. ११.०० व स. ११.४५ वा.) रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१८१) सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म ते & म ते असो सए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा तर) पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक 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 ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ंग ( न.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम नयमानुसार व न वदेमधील न वदा अट  
नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/ २०१४-
१५ अ वय,े . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४६,७५०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) –५.०१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- 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 
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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 ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) 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 ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .०४ अ वये,  
ा धकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हाळसाकांत चौकापयतचा र यास IRS 

माणे फुटपाथ तयार करणे व अनुषं गक कामे करणेकामी मे. यंकटे वरा 
क शन ( न.र. .२९,४०,४७५/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चाळीस हजार चारशे 
पं याह तर) पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१९,६४,८८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम नयमानुसार व 
न वदेमधील न वदा अट  नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपरुवठा वभागाकडील न.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१३ 
अ वये, जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील पा या या उंच टाक चे आऊटलेट 
हायवे ॉ स ंग क न जु या लाईनला जोडणेकामी मे.बालाजी इंिज नयस ( न वदा 
र कम .४४,६३,८११/- (अ र  र. .च वेचाळीस लाख से ट हजार आठशे अकरा) 
पे ा १४.९७ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३९,८५,३५७/- 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 करणे. 

 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती सभा ठराव .११४ दनांक १७/०७/२०१५ 
नुसार, मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेचे नुतनीकरण झालेने प रसरातील 
नाग रकांसाठ  यायामाची आवड नमाण हो यासाठ  यायामशाळा सा ह य 
खरेद कामी कोटेशन नोट स स द क न, दरप क मागवून करारनामा न करता 
मे.आ द य पोटस,् आकुड , पुणे ३५ यांचेकडून एकूण र. .१,९३,९०९/- ( अ र  
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र. .एक लाख या नव हजार नऊशे नऊ फ त) इत या रकमेचे यायाम सा ह य 
खरेद  केले असून सदरचे खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती सभा ठराव .११५ दनांक १७/०७/२०१५ 
नुसार, मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेचे नुतनीकरण झालेने प रसरातील 
नाग रकांसाठ  यायामाची आवड नमाण हो यासाठ  यायामशाळा सा ह य 
खरेद कामी कोटेशन नोट स स द क न, दरप क मागवून करारनामा न करता 
मे.आ द य पोटस,् आकुड , पुणे ३५ यांचेकडून एकूण र. .१,९३,८५६/- ( अ र  
र. .एक लाख या नव हजार आठशे छ प न फ त) इत या रकमेचे यायाम 
सा ह य खरेद  केले असून सदरचे खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ पाणीपुरवठा 
वभाग या लेखा शषा वर ल  चालू व न वदा कामांसाठ  तावात नमूद अ. .१ ते 
२९ कामांसाठ  अंतगत तरतूद वग करण करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 (वाढ / घाट र. . २,६३,९५,०००/-) 
 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१७ 
अ वये, भाग .६ डुडुळगाव टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणे 
कामी मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा र कम .- ३५,०१,०३७/- (अ र  र. . 
प तीस लाख एक हजार सदोतीस फ त) पे ा २१.७२ % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .२८,७७,६४२/- 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 करणे. 

 ( दनांक ११/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .११/२/२०१४-१५  मधील अ. .२ अ वये, 
जलशु ीकरण क  स.े .२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु ीकरण येसाठ  
आव यक असले या लाईम (Super Hydrated Lime Purity 90 % and Above) 
खरेद  करणेकामी मे.एस. ह .एस. के मकल कॉप रेशन यांचा वषयांक त कामासाठ  
र. .११,५००/- ती मे. टन दराने येणा या य  खचास र. .१,९८,६०५/- (अ र  
र. . एक लाख अ ्या णव हजार सहाशे पाच फ त) न वदा ि वकृतीस मा.आयु त 
यांनी द.१७/६/१५ रोजी मा यता दलेल  असून यानुसार यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२) मा.उ च यायालया या आदेशानुसार अन धकृत बांधकामावर ल बांधकामांना नोट सा 
बजा वणे व न काषनाची कारवाई करणेबाबत द ता व नयं ण क  यांचेकडील 
द.२५/५/२०१५ चे प ानुसार द.१/६/२०१५ ते १५/६/२०१५ पयत ि हडीओ शु टंग व 
फोटो ाफ ची यव था मा हती व जनसंपक वभागामाफत कर यात आल  होती. 
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मे.दशन डिजटल ि हडीओ ाफ , सांगवी, पुणे-२७. यां याकडून ि हडीओ शु टंगचे काम 
एका दवसातील एका काय माचे शु टंग क न डाटा डी ह डी सह र. .२,३००/- व 
यापुढ ल जा ती या रेकॉड गसाठ  ती १ तास डाटा ड ह डी कर ता र. .७००/- या 
दराने क न घे यात आलेले आहे. सदर या दरास मा. थायी स मतीने ठराव .११४७५ 
द.१२/५/२०१५  अ वये मा यता दलेल  आहे. सबब, सदर कामासाठ  र. .९१,१००/- 
(अ र  र. .ए या नव हजार शंभर फ त) इतका खच आला अस याने यास 
काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-१३) डॉ.जगद श ीखंड,े डॉ.उमा पारधी व डॉ.वैशाल  साठे ने  रोग त  यांना मानसेवी 
ने रोग त  पदावर वाय.सी.एम. णालयात व  डॉ.सीमा कामत, डॉ.मेहरा ीखंडे ने  
रोग त  यांना तालेरा णालयात मानसेवी ने  रोग त  पदावर दरमहा एक त 
मानधनावर आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  तमहा र. . 
५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार) एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२९.६.२०१५ ते द.५.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०२/२०१५ द.२९.७.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.६.७.२०१५ ते द.१२.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०३/२०१५ द.२९.७.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१३.७.२०१५ ते द.१९.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०४/२०१५ द.२९.७.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. . ३३ 
अ वये, भाग .६ मोशी पुव व पि चम बनकरव ती भागात जलन लका 
टाकणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा र कम . २८,००,९६९/- (अ र  
र. . अ ावीस लाख नऊशे एकोणस तर फ त) पे ा १७.७२ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,१९,८६९/- 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-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .९ अ वये, 
. .३० च पाणी वसाहत म ये करकोळ दु ती व देखभालची कामे करणेकामी 

मे. शवगंगा क शन ( न.र. . २३,३१,०५४/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस 
हजार चोप न) पे ा ४२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
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१४,१९,६१२/- 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-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .१४ अ वये, 

. .६ मोशी संत ाने वरनगर व इं लोक काँलनी मधील र ते खडीमु माने दु त 
करणकेामी मे.सुयोगराज क शन ( न.र. . २१,००,६०१/- (अ र  र. . एकवीस 
लाख सहाशे एक) पे ा ४२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१२,७९,२६६/- 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-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .१० अ वये, 

. .३२ सँड वक काँलनी म ये आर ण .४०१ येथे हाँि पटल बांधणेकामी मे.सु नल 
अ ना पा सुयवंशी ( न.र. .२४,९५,०१६/- (अ र  र. .चो वस लाख पं या नव हजार 
सोळा) पे ा १५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२२,२२,८७२/-
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-२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. . १८/३३/२०१४-१५मधील अ.  १०अ वये  

अशु  जलउपसा क  रावेत येथे ए.पी.एफ.सी. पॅनेल बस वणेकामी मे.एम.बी. 
इलेि क अँड कंपनी ( न वदा र कम .३२,५३,७२६/- (अ र  र. . ब तीस लाख 
ेप न हजार सातशे स वीस फ त) पे ा ९.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा 

मंजूर दराने र. .३१,०८,९३५/- 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 करणे. 
 

वषय मांक-२२) पंपर  चंचवड महानगरपालकेचे सव कामकाज ऑनलाइन प दतीने करणेत आलेले 
आहे. याकामी व वध णाल  वकसीत करणेत आले या आहेत. यापैक  
1)Property Tax Management (2)Water Tax Management (3)Asset And 
Works Management (4)e-Tendering  या चार संगणक णाल ंचा देखभाल 
दु तीचा कालावधी द.११.०४.२०१५ रोजी पूण होणार आहे. तसेच उवर त ३६ 
संगणक णाल ंचा कालावधीह  मा माणे पुण होणार आहे. वर ल चार संगणक 
णाल ंचा कालावधी पूण झालेने एक वषासाठ  दोन Developer  नयु त करणेकामी 
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न वदा सुचना .०६/२०१५-१६ अ वये न वदा सी द करणेत आल  होती. याम ये 
एकुण चार न वदा धारकांनी भाग घेतला होता. मे.टेक ९ स ह सेस यांची न वदा 
कागदप ां या अभावी अपा  करणेत आल  असुन उवर त तन पा  न वदाधारक 
१) या टेक सो युशन (२)मे.मोनाच टे नॉलॉजी (३) ॉ बट  सॉ टवेअर यांचे पाक ट 
.दोन दनांक ३०.०७.२०१५ रोजी न वदा क मट समोर पाक ट .२ उघडणेत आले 

असुन याम ये मे. या टेक सो युशन यांचे दर लघु तम ा त झालेले आहेत. एका 
Developer साठ  एका मह यासाठ  र. .३६,३६०/- ा त झालेले असुन दोन 
Developer  नयु त करणेसाठ  एका वषासाठ  र. .८,७२,६४०/-  (अ र  र. . आठ 
लाख बहा तर हजार सहाशे चाळीस) एवढा खच यणार आहे. मे. या टेक सो युशन 
यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ७.८० % कमी आलेले आहेत. सदरचे खचास व 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२३) वै यक य वभाग मु य कायालयाकडील "वै यक य तपुत "  या लेखा शषाम ये 
सन २०१५-१६ या आ थक वषासाठ  र. .३,००,००,०००/- तरतूद करणेत आल  आहे.  
सदर लेखा शषामधुन मनपा कमचा-यांची वै यक य खचाची बले खच  टाकणेत 
येतात.  सन २०१५-१६ म ये मनपा कमचा-यासाठ  "ध वंतर  वा य योजना"  द. 
०१/०९/२०१५ पासून कायाि वत करणेत येणार आहे.  स यि थतीत वै यक य 
तपुत  या लेखा शषाम ये केलेल  तरतूद र. . ३ कोट  मधुन आज अखेर र. . 

२,४२,४३,०६४/- इतका खच झाला असून आज अखेर र. .५७,५६,९३६/- श लक 
आहे.  ती अपूर  पडत आहे.  ध वंतर  योजना माहे स टबर म ये चालू झाल  तर ह  
कमचा-यांची वै यक य तपुत ची पुव ची बले अदा करावी लागणार आहे.  यामुळे 
वै यक य वभागाकडील "उपकरणे खरेद " या लेखा शषावर ल र. .११ कोट  तरतुद  
पैक  र. .१ कोट  तरतूद "वै यक य तपुत "  या लेखा शषाम ये वग करणे 
आव यक आहे. सबब  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ मधील कलम 
१०३ अ वये वै यक य वभागाकडील "वै यक य तपुत "  या लेखा शषाम ये र. .१ 
कोट  तरतूद "उपकरणे खरेद "  या लेखा शषामधुन वग करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२४) 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 
.०३/०२/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 

ऑनलाईन तीन दरप के ा त झाल  आहेत. ा त दरप काम ये मे. स द  कॉपीअस 
अँड टुड ट कं झुमर टोअस, पुणे. यांचे आव यक सेवा नवृ ती स मान च हे बाब 
.१ (एकूण ४०० नग) सा ह याचे र. .३,७९,६००/- लघु तमदर ा त झाले आहेत. 

सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा २०.९१ % ने कमी आहे. मे. स द  
कॉपीअस अँड टुड ट कं झुमर टोअस, पुणे. यांचे आव यक सेवा नवृ ती स मान 
च हे खरेद  करणेकामी एकूण र. .३,७९,६००/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणऐंशी 
हजार सहाश)े दर ि वकृत कर यास मा.सह आयु त यांनी मा यता दलेल  
अस याने सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-२५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२०.७.२०१५ ते द.२६.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०५/२०१५ द.४.८.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१/२०१४-
२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर चे 
कारवाई करणेकामी मे.एस.एम.क शन ( न.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) पे ा ५.०० % जादा) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३९,३४,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  शत स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-२७) पंपर  चंचवड शहराचे काय े ाम ये ड युचा सार होऊ नये याक रता उपाययोजना 

करणेकामी मा.आयु त सो यांचे द.१५/७/१५ चे आदेशा वये द.२०/७/१५ ते २३/७/१५ 
या कालावधीत ४ दवसांक रता ता पुर या व पात वाहन पुर वणेकामी कोटेशन 
प दतीने दर मागवुन वाहने पुर वणेस व तातडीक बाब असलेने खचास काय तर 
मा यता घेणेकामी मा. आयु त सो यांची मा यता घेणेत आलेल  आहे. यानुसार 
कोटेशन नोट स स द करणेत आलेल  होती. याक रता तीन कोटेशनधारकांनी 
सहभाग घेतला आहे. याचा तप शल खाल ल त या माणे आहे. 

 

अ. . नाव 

वास कमी 
त दवस  

ताशी ८० क.लो. 
त तास 

ए ा क.मी. साठ  
त. क.मी. 

1 
वनायक टुस ऍ़ ड ॅ ह स, 

नगडी, पुणे 
1800/- 60/- 12 

2 
जॉय टुस ऍ़ ड ॅ ह स, प.ं 
सौदागर, पुणे 

1550/- 60/- 12/- 

3 
स द  टुस ऍ़ ड ॅ ़ ह स, 
पंपर , पुणे 

1490/- 50/- 10/- 

उपरो त कोटेशनधारकांपैक  स द  टुस ऍ़ ड ॅ ह स, पंपर  पुणे यांनी त दन 
ताशी ८० क.मी. साठ  र. .१,४९०/- व त तासाक रता ५०/- तसेच पुढ ल जादा 
कलो मटरसाठ  र. .१०/- असा लघु तम दर सादर केला आहे. ा त  लघु तम 
दरानुसार चार दवसांसाठ  सात वाहने त दनी ८० क.मी. माणे र. .१,४९०/- 
असे एकुण र. .४१,७२०/- इतका खच अपे त आहे. तातडीक बाब असलेने मे. स द  
टुस ऍ़ ड ॅ ह स यांना पुरवठा आदेश .मसाभां/२/का व/२०९/२०१५ द.२०/७/१५ 
अ वये वाहन पुर वणेकामी आदेश देणेत आलेला आहे. भाडेत वावर ल या 
वाहनांक रता होणारा अपे त खच सात वाहनांक रता ‘शास कय योजनांची 
अंमलबजावणी’या लेखा शषातुन करता येणे श य आहे. यानुसार मनपा या 
वै य कय वभागाअंतगत रा य काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी 
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आव यक लागणा-य़ा वाहन भाडेत वावर घेणेस व येणा-य़ा य  खचास मा. थायी 
स मती सभेची काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-२८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व वध वभागांकडील संगणक य यं णा 
सुि थतीत राहू न महापा लकेचे शासक य व कायालयीन कामकाज सुरळीतपणे 
हो यासाठ  संगणक यं णेची देखभाल व दु ती नय मतपणे होणे आव यक आहे. 
तसेच संगणक यं णा नाद ु त झा यास अथवा याम ये बघाड झा यास सदर 
यं णेची वर त दु ती क न कायालयीन कामकाज सु  ठेवणे आव यक आहे. 
यासाठ  संगणक यं णेची सन २०१५-१६ या आ थक वषात देखभाल व दु ती 
कर यासाठ  एज सी नयु त कर यासाठ  न वदा सूचना मांक०१/२०१५-१६ 
वतमानप े व इंटरनेटवर स द कर यात आल  होती. एकूण ३ ठेकेदारांनी 
महापा लकेतील संगणक यं णा देखभाल व दु ती वषयक कामसाठ  ई-टडर ंग वारे 
न वदा दाखल केल  आहे. मे.झुम क युटस पुणे पुणे यांनी सवात कमी दर र कम 
पये ४४,५१,४००/- सादर केला असून तो इतर न वदा धारकांपे ा कमी आहे.सदरचा 

दर अंदाजप क य दरा पे ा १६.१७ % ने कमी आहे. सबब मे.झुम क युटस पुणे 
यांना सन 2015-16 या वाष क कालावधीत महापा लकेची संगणक यं णा देखभाल व 
दु तीचे काम एक वष कालावधीसाठ  दे यास तसेच यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा कर यास  व यासाठ  येणा-या र कम पये ४४,५१,४००/- (अ र  र. . 
च वेचाळीस लाख ए काव न हजार चारश)े चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/६/३/२०१५-१६ अ वये, 

ना शक फाटा ते वाकड या बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर वर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  
खोदलेला र ता फुटपाथचे चर पुववत करणेकामी मे.धने वर कं शन ( न.र. . 
४,६६,८५,३४१/- (अ र  र. .चा कोट  सहास ट लाख पं याऐंशी हजार तीनशे 
ए केचाळीस) पे ा २१.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
३,८६,२२,५४९/- पयत  काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फ़रकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंघनकारक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या १८ मा य मक वदयालये व औ यो गक श ण क  मोरवाडी व 
औ यो गक श ण क  कासारवाडी मधील एकूण ९,३६२ वदया याना १५ ऑग ट 
२०१५ रोजी वातं य दना न म त खाऊ हणून ६६ ॅम वजनाचे टा नया गुड डे 
रच बटर ब क ट पुडे त नग र. .९.०९ या दराने एकूण र. .८५,१००/- (अ र  
र कम पये पं याऐंशी हजार शंभर फ त) खच अपे त आहे. सदर या खचास 
तसेच नामां कत कंपनी टा नया या उ पा दत कंपनीचे पंपर  चंचवड मधील 
अ धकृत व े ते मे.भ ती एंटर ायजेस, शवतेजनगर, चंचवड १९ यांचेकडून 
कंपनी या दरात ब क टे करारनामा न करता, सरळ थेट प दतीने खरेद  करणेस 
तसेच यांना सदरची र कम आगावू अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत राब वले या सारथी उप मा या धत वर पुणे 
महानगरपा लके माफत तशाच कारचे कॉल सटर कायाि वत करणे ता वत आहे. 
सदरचा उप म हा पुणे महानगरपा लकेम ये थमच चालू करावयाचा असुन 
यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लके मधील स ि थतीत चालू असले या सारथी 
कॉल सटरचे कामकाज कोण याह  प रि थतीत व कळीत न होता तथेील उपल ध 
असले या पायाभूत सु वधा व संसाधने अंशत: वाप न पुणे महानगरपा लकेच ेकॉल 
सटर ायो गक त वावर सु  करणेबाबत परवानगी मळणेस वनंती केल  आहे. 
सदरचे कॉल सटर  थमत: ६ म हने कालावधीसाठ  सु  करणेसाठ  तसेच 
ऑपरेटससाठ  जागा उपल ध क न मळणेबाबत आयु त, पुणे म.न.पा. यांनी 
प ा वये वनंती केल  आहे. सदर या कामासाठ  वापर या जाणा-या पायाभूत 
सु वधांचा अंशत: वापर क न सदरचे कॉल सटर सु  कर यास संमती मळणेबाबत 
पर पर सांमज य करार (MoU) पुणे महापा लकेतफ कर यात येणार आहे. 
सदर माणे पुणे म.न.पा.चे कॉलसटरकर ता आव यक संगणक यं णा, कॉल सटर 
Neon Software License Copy 6 Nos., हेडफोन, PRI लाईन, Grievance Monitoring 

System इ याद  पुणे म.न.पा.ने पुर व यात यावी.  कॉलसटर साठ  लागणार  जागा 
व स हर फ त ६ म हने कालावधीसाठ  पंपर  चंचवड महापा लके तफ पुर वला 
जाणार आहे. सदरची बाब धोरणा मक अस याने यास मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                    
   नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक - नस/०८/का व/९८९/२०१५ 

दनांक - ७/०८/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


