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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९५२/२०१५ 
दनांक -  २४/०७/२०१५ 

 

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-  २८/०७/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २८/०७/२०१५ 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- १८० 

दनांक- २८/०७/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २८/०७/२०१५ 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 १४/०७/२०१५ व २१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७८)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक २१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७९)  

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 फ त) त मह ना  द.०१/०४/२०१५ ते द.३१/०९/२०१५ या सहा 
म हने  कालावधीसाठ  नेमणकु  करणेकामी  व यासाठ   येणा-या  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/०७/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 २८/०७/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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  
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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 २८/०७/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) 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 २८/०७/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपाचे व वध वभागाक रता आव यक फ नचर सा ह य खरेद कामी 
न.स.ु .१/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त न वदे 
मधील मे. नम ती इंिज नअ रंग काप . यांचे बाब . १, २, ४ व ५ साठ  र. . 
५,०९,४७०/- व मे.रेखा इंिज नअ रंग व स, चंचवड यांचे बाब .३ क रता 
र. .२,७४,५६०/- असे एकूण र. .७,८४,०३०/- (अ र  र. . सात लाख चौ यांऐंशी हजार 
तीस फ त) ा त लघु तम दराने खरेद   करणेस व याकामी येणा-या खचास तसेच 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/०७/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
      

वषय मांक-६)  सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ्  ऑफ इं डया ह क  शासन अंगीकृत सं था अस याने  
यांनी दले या दराने न वदा न माग वता थेट प तीने द.२८.०८,२०१२ चे 
करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व द.०१.०७.२०१५ ते          
द.३०.०९.२०१५ या कालावधीत 46 MBPS (1:1) बँड व थ चाजस व १६ कायालये 

Link वारे मु य कायालयाशी जोडणेकामी तीन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ 
देऊन सेवा उपल ध करणेसाठ  येणारा एकूण खच र. .७,०९,४००/- (अ र  र. .सात 
लाख नऊ हजार चारशे फ त) अ धक कर अथवा थेट प तीने येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २८/०७/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .९/२०१३-२०१४ मधील अ. .३० 
अ वये, भाग .१८ कवळे वकासनगर मधील गती कॉलनी, ट .सी. कॉलनी व 
पडसे कॉलनी मधील उजा बचती अंतगत नादु त फ टंग बदलणेकामी मे.जगनाडे 
इले क स ( न.र. .११,२४,९५५/- (अ र  र. .अकरा लाख चोवीस हजार नऊशे 
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पंचाव न) पे ा १०.२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२१ 
अ वये, सांगवी येथील भाग .५९ प रसरात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी 
पाईप लाईन टाकणे, जोड करणे, वॉ ह बस वणे व करकोळ दु तीची कामे 
करणकेामी मे.अ नकेत एंटर ायझेस ( न वदा र कम . १०,४८,५५८/- (अ र  र. . 
दहा लाख आ ेचाळीस हजार पाचशे अ ाव न फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,३८,६८१/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३४ 
अ वये, सांगवी येथील भाग .५८ प रसरात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी 
पाईप टाकणे, जोड करणे, हा व बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.आ व कार क शन ( न वदा र कम .१०,४८,५५८/- (अ र  र. . दहा लाख 
अ ेचाळीस हजार पाचशे अ ाव न फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .६,३८,६८१/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२७ 
अ वये, सांगवी येथील भाग .६० प रसरात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी 
पाइप टाकणे, जोड करणे,  वॉ ह  बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.आ व कार क शन ( न वदा र कम . १०,४८,५५८/- (अ र  र. . दहा लाख 
अ ेचाळीस हजार पाचशे अ ाव न फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .६,३८,६८१/- 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 आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृ त णालया या सन 
२०१५-१६ या मूळ अथ संक पाम ये णालयामाफत र. .१,००,००,०००/- ची 
तरतूद सुच वणेत आल  होती, परंतु लेखा वभागाने व यावेतन या लेखाशीषावर 
र. .५०,००,०००/- इतक  तरतूद केलेल  आहे. सदर खचातून आजपयत र. . 
२४,५५,९४०/- इतका खच झालेला असून र. .२५,४४,०६०/- श लक आहे. स या 
सीपीएस टचस यांचे व यावेतन र. .२६,००,०००/- इतके अदा करणे बाक  आहे. 
तसेच पुढ ल कालावधीतील सीपीएस चे मानधन र. .७४,००,०००/- इतक  र कम 
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अदा करणे अपे त आहे. सदर रकमेची पुतता करणेकामी यशवंतराव च हाण मृ त 
णालयातील मूळ अंदाज प कातील औषध खरेद  या लेखा शषकातुन र. .  

१,००,००,०००/- वग करणे श य आहे. तर  यशवंतराव च हाण मृ त णालयाचे 
सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील औषध खरेद  या लेखाशीषावर ल र. . 
१,००,००,०००/- व यावेतन या लेखा शषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-१२) पाणीपुरवठा वभागाकडील ई- न वदा नोट स . १६/१/२०१४-१५अ वये जलशु ीकरण 
क  से.२३ कर ता ५००  मे.टन लि वड लोर न वायु खरेद कामी वृ तप  तसेच 
मनपा वेबसाईटवर न वदा नोट स स  क न न वदा माग व यात आ या हो या. 
न वदा अट  व शत नुसार ५ न वदा पा  असून यापैक  मे.आय डअल के मकल (इं) 
ा. ल.  यांची र. .७,९५०/- .मे. टन दराची लघु तम न वदा आहे. जलशु ीकरणाचे 

येम ये ल वीड लोर न वायु हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा 
न चुकता अखंडीतपणे जलशु ीकरण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा 
याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी 
एकावेळी २ एज सीज मनपाचे हाताशी असणे गरजेचे असलेने सदर न वदेतील शत 
.५ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच   1st Lowest  ठेकेदाराकडून 

एकूण प रमाणा या ६० % व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ४० % 
प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण 
प रमाणा या ६० % माणे मे.आय डअल के मकल (इं) ा. ल.यांचेकडून ३०० मे.टन 
ल वीड लोर न गॅस र. .७,९५०/- .मे. टन या दराने खरेद  करणेस मा.आयु त 
यांनी द. ३०/०४/२०१५ चे तावा वये मंजूर  दलेल  आहे. व उव रत ४० % पुरवठा 
करणेसाठ  याकामी मे.रंग रसायन व मे.के मकल पपल या दोघांचे न वदा दर एकच 
हणजे र. .९,४९५/- .मे. टन असा अस याने व दोघांनी सुधा रत र. .७,९५०/- . 

मे. टन दराने व प लो रन पुरवठा करणेस तयार आहेत. तर  1st Lowest 

ठेकेदारा या दराने हणजे र. .७,९५०/- .मे.टन माणे 2nd Lowest  मे.रंग रसायन 
यांचेकडून १००.००  मे.टन व मे.के मकल पपल यांचेकडून १००.००  मे.टन ल वीड 
लोर न गॅस (एक त अपे त खच .१५,९०,०००/- [अ र  र. .पंधरा लाख न वद 

हजार फ त]) यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१३) मनपा या पाणीपुरवठा 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 ेस 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. 
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वषय मांक-१४) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती सभा ठराव .११३ दनांक १७/०७/२०१५ 
नुसार, मनपाचे डा वभागाकडील ई- न वदा नोट स .१/२-२०१३-२०१४ थेरगांव 
जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई, देखभाल व यां क 
देखभाल द ती कामासाठ  ा त झालेले फ ट लोए ट ठेकेदाराचे संत गाडगेबाबा 
महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत, पंपर  यांचे २ वषाचे लघु तम 
दरानूसार १ या वषाचा दरमहा दर र. .१,०८,९००/- या दराने १२ म हने कामासाठ  
येणारा खच र. .१३,०६,८००/- तसेच दुस-या वषाचा दरमहा दर र. .१,१९,७९०/- या 
दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच र कम पये १४,३७,४८०/- एकूण 
र. .२७,४४,२८०/- (अ र  र. .स तावीस लाख च वेचाळीस हजार दोनशे ऐंशी फ त) 
चे कामकाज सेकंड लोए ट ठेकेदार मे.वरदा यनी ए टर ाईजेस, चंचवड, पुणे ३३ 
यांचेकडून करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) 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  
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. 

 

वषय मांक-१६) 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.े 

 

वषय मांक-१७) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती सभा ठराव .११९ दनांक १७/०७/२०१५ 
नुसार, से.२२ झेड ल टर हॉल, राहु लनगर, नगडी येथे ३ कॅरम व या अनुषंगाने 
सा ह य खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .०१ अ वय,े भाग .६ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. .९,३३,६६८/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सहाशे अडुस ट) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१९) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .०५ अ वये, भाग .३२ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास 
हजार) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .०६ अ वये, भाग .३५ भोसर  गावठाण व धावडेव ती येथे मनपा या 
ता यात येणा या र यांचे खडीमु मीकरण व बी.बी.एम. करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन ( न.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) 
पे ा ३५.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .०३ अ वये, भाग .६ मोशी, कुदळेव ती येथे टॉम वॉटर गटर व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. शवगंगा कं शन ( न.र. .५,६०,०९२/- 

(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार या नव) पे ा ३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .१५ अ वये, भाग .३५ धावडेव ती येथील रा हले या र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा २९.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२३) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .०७ अ वये, भाग .३५ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणे 
कामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) 
पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .२० अ वये, भाग .३५ भोसर  गावठाण येथील रा हले या र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .१० अ वये, भाग .३१ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणे 
कामी मे.एच.सी.कटा रया ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) 
पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२६) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ 
मधील अ. .०९ अ वये, भाग .३१ दघी मधील व वध ठकाणी बोड बचेस व 
वाचनालय इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ नकेत एंटर ायजेस 
( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा २९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत BSUP/JnNURM अंतगत राब वणेत येत 
असले या वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन क पास महारा  द ुषण नयं ण 
मंडळाची अनुमती (Consent to Establish) मळालेल  आहे. यापूव या वेताळनगर 
पुनवसन क पातील इमारत .A-4, A-11 व A-10, A-3, A-9, A-8 या इमारतींना 
MPCB चा Consent to Operate मळालेले आहे. तसेच A-7 चा ताव 
द.५/५/२०१५ रोजी मंजुर झालेला आहे. वेताळनगर पुनवसन क पातील A-5 या 
इमारतीकर ता Occupation Certificate साठ  अज कर यापूव  Consent to Operate 

मळणे आव यक आहे. यापूव  वेताळनगर मधील A-4, A-11, A-3, A-10, A-9, A-8 

आता Fee Structure नुसार वेताळनगर पुनवसन क पातील A-5 व या 
इमारतीसाठ  Consent to Operate  ा त कर यासाठ  शु क र. .१५०००/- व फॉम 
फ  १००/- या माणे र. .१५,१००/- इतक  फ  भरणे आव यक आहे. सबब, महारा  
दुषण नयं ण मंडळाकडून वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन A-5  इमारतीकर ता 

MPCB कडून Consent to Operate मळणेसाठ  शु क र. .१५,०००/- व अ धक फॉम 
फ  र. .१००/- असे एकुण र. .१५,१००/- (अ र  र. .पंधरा हजार शंभर) यांचेकडे 
जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२८) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे जुन, २०१५ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणा-या 
वा षक मागणीनुसार औषध/सा ह य खरेद कामी ई- न वदा .४/२०१४-२०१६ नुसार 
(दोन वषाक रता) चांग या व गुणा मक कंप या ा त हा यात यासाठ  नाव न दणी 
व कंपनी नवड नोट स . दै.लोकमत, दै.केसर , दै.पुढार  व दै.सामना या 
व ृ तप ांम ये व म.न.पा वेबसाईटवर औषधे/सा ह याची याद  सं येसह स द 
करणेत आल  होती. Allopathic Medicine -870  Item, Surgical item 560, 
Ayurvedic Medicine-286, Dental Item-289  व Homeopathic 

Medicine-81  असे एकुण 2086 item औषधे/सा ह याचा न वदेत समावेश होता. 
यानुसार दोन वषाक रता औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी ५ कार या न वदा 
(Allopathic Medicine Purchase 4/1, Surgical Item 4/2, Ayurvedic 
Medicine 4/3, Dental Item 4/4 & Homeopathic Medicine 4/5) 
माग वणेत आ या. या न वदा नोट सम ये नमुद केलेनुसार कंपनीचे मुळ अ धकृत 
व े यांची प े न वदाधारकांनी भांडारात जमा केल  होती. पैक  Homeopathic 

Medicine चे एकाह  अ धकृत व े याचे प  ा त झाले नाह . यामुळे ा त 
झाले या अ धकृत व े या या प ांव न गुणा मक या चांग या कंपनीची नवड 
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औषधे नवड स मतीने के या आहेत. न वदाधारकांनी न वदा सादर के यानंतर 
न वदा क मट ने न वदा उघडले यानुसार (Allopathic Medicine Purchase 
4/1, Surgical Item 4/2, Ayurvedic Medicine 4/3, Dental Item 4/4 & 
Homeopathic Medicine 4/5) न वदा ा त झा या व यानुसार मा. थायी 
स मती सभा यांची ठराव .८११९ दनांक–०२/०९/२०१४  अ वये सन २०१४-१५ 
क रता खचास मा यता घेणेत आल  आहे.  न वदा दोन वषाकर ता अस याने सन 
२०१५-१६ या आ थक वषाक रता मंजुर दरानुसार औषधे/सा ह य खरेद कामी 
अंदाजप कात ९ कोट  ची तरतुद केल  असुन मागील दोन वषाचा खच पाहता ९ 
कोट  पये ऐवजी ८ कोट   खचास मा यता घेणे आव यक आहे. न वदा दरानुसार 
औषधे/सा ह य खरेद कामी होणारा खच ‘औषधे खरेद ’ या लेखा शषातुन भाग वणे 
श य आहे. सबब सन २०१५-१६ या आ थक वषाक रता मंजुर दरानुसार औषध 
खरेद साठ  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३०) पंपर  चंचवड मनपासाठ  पुनावळे येथील वनजमीन ता वत घनकचरा 
यव थापन क पासाठ  महारा  शासना या पाणी पुरवठा व व छता वभाग 
मं ालय, मु ंबई यांचेमाफत क  शासनाकडील प  .6MHCO49/2006-BHO/832, 

Dt.17/04/2008 अ वये स.ंन.२४ पुनावळे येथील २२.८ हे टर वनजमीन वळती 
कर यास त वतः मा याता दल  आहे. सदर वनजमीन ३० वष कर ता मंजूर केल  
असून यासाठ  महानगरपा लकेने वन वभागास व वध आकारापोट  अट .२ (ब), 
अट .४(ड), अट .६, अट .९, अट .११(ब) मधील वृ लागवडीचा खच व अट 
.१२ असा एकूण  र. .२,६३,५७,७५०/- व तसेच अट .११(अ) मधील वृ तोडीचा 

खच र कम .८१,३९९/- असे एकूण र. .२,६४,४८,०१६/- चा द.११/११/२०१० या 
धनादेशा दारे मा. थायी स मती या मंजूर ठराव .११०७१, द.४/०५/२०१० व ठराव 
.१२२३५, द.५/१०/२०१० नुसार अदा केले आहे. याचबरोबर मंजूर अट माणे 

वन वभागास पयायी वने तर े  हणून गट.नं.३०१ पंपर  पौड येथील शासक य 
जमीन यावयाची आहे. सदर जमीन ह तांतराबाबत शासन तरावर स यि थतीत 
कायवाह  चालू असून मा. वभागीय आयु त, पुणे यांचेमाफत द.२०/०३/२०१४ रोजी 
प  .मह-२/जमीन-पुणे/सीआर/ जागामागणी/ ८५ अ वये महसूल व वन वभाग, ज-
५, मं ालय, मु ंबई यांना ताव सादर करणेत आला आहे. उपवनसंर क, पुणे 
वभाग, पुणे यांच े मागणी माणे पयायी वनीकरणा अंतगत सन २०१०-११ मधील 
र. .७८,०८०/- या दरा माणे २२.८० हे. े ासाठ  १७,८०,२२४/- र कम अदा करणेत 
आल  होती. सन २०१४-१५ मधील (सुधार त दरा माणे) ३,७३,०४४ या दरा माणे 
२२.८० हे. े ासाठ  र. .८५,०५,४०३/- इतक  र कम पर गणीत होत अस यामुळे 
सदर र कम पुव  भरणेत आलेल  र. .१७,८०,२२४/- मधून वजा केल  असता र.  
६७,२५,१७९/- इतक  र कम मा. थायी स मती या मंजूर ठराव .११०७७, 
द.१७/०३/२०१५ नुसार पयायी वनीकरणाअंतगत उपवनसंर क, पुणे वन वभाग 
यांचेकडे अदा करणेत आल  आहे. उपवनसंर क, पुणे वन वभाग यांचेकडील प  
.जा. .क -६/जमीन/ट -४/२०४/२०१५-१६, द.२२/०४/२०१५ अ वये सन २०१५-१६ 

साठ  शासनाने नग मत केले या रेडी रेकनर दर र. .४,१०,३५०/- त हे टर  माणे 
२२.८० हे टर े ासाठ  र. .९३,५५,९८०/-  इतक  र कम प रगणीत होत अस यामुळे 
यापुव  पयायी वनीकरणा अंतगत भरलेल  सन २०१०-११ साठ  र. .१७,८०,२२४/- व 
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सन २०१४-१५ साठ  र. .६७,२५,१७९/- असे एकूण मळून भरलेल  र.र.८५,०५,४०३/- 
वजा करता फरकाची र. .८,५०,५७७/- इतक  र कम कॅ पा, कॉप रेशन बँक, नवी 
द ल  यांचे खाते .०३७१००१०१०२५२१८ या खा यावर आर.ट .जी.एस. दारे भरणा 
करणेची मागणी केल  आहे. सदर अट ंची पुतता के यानंतरच सदर ताव व धवत 
मंजूर साठ  यथो चत मागाने क  शासनाकडे सादर करणेत येईल असे कळ वले 
आहे. सबब तूत करणी संब धत उपवनसंर क, पुणे वन वभाग, पुणे यांनी 
मागणी के या माणे पयायी वनीकरण अंतगत सन २०१५-१६ (सुधार त दरानुसार) 
नुसार फरकाची र. .८,५०,५७७/- अदा करणे आव यक अस याने नगररचना 
वभागाकडील भूसंपादन नधी या लेखा शषाखाल  खच  टाकणेचे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला 
असे कोणतेह  लेखा शष नस याने सदरची खाजगी मा यता ा त वदयालयाकडील 
वदया याकडुन २५ ट के र कम जमा कर याबाबत न याने लेखा शष नमाण करणे 
आव यक आहे. मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात 
जमा बाजूला खाजगी वदयाथ  बसपास  २५ ट के र कम जमा हे लेखा शष न याने 
नमाण करणेकामी मा.महापा लका सभकेडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना (तीन पाळीत काम करणारे) हवाळी साधने 
खरेद कामी न वदा सुचना .४/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  
होती. ा त न वदे म धल मे. शवसमथ एंटर ाईजेस ा धकरण यांचे बाब .१ ते ४ 
साठ   एकुण र. .३,९१,८४६/- (अ र  र. .तीन लाख ए या नव हजार आठशे 
शेहेचाळीस) ा त लघु तम दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास व 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/२५-२०१४-१५ 
अ वये सन २०१४-१५ साठ  जल े  .बी.५ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.अ नकेत इंटर ायजेस ( न.र. .९,१०२०१/- (अ र  
र.  नऊ लाख दहा हजार दोनशे एक फ त) पे ा -४०.२७ % कमी) या ठेकेदारांकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .५,७०,८४६/- 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 याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) म यवत  भांडार वभागाकडे छपाई सा ह य (हँड ब स, फॉ स, रिज टर) तसेच 
टेशनर  कागद खरेद  मोठया माणावर होत असते. सदर सा ह याम ये 

जी.एस.एम. ( ॅम पर केअरमीटर g/sm) ह  एक बाब अ यंत मह वाची असते. 
यासाठ  म यवत  भांडार वभागाने जीएसएम म शन खरेद कामी कोटेशन नो. . 
४८/२०१५-१६ अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार  एकुण 
03 कोटेशन नोट स  दरप क ा त झालेले आहेत. ा त दरप कातील लघु तम 
कोटेशनधारक मे.राऊत सायं ट फक & जनरल टे स, पुणे यांच ेजीएसएम म शन 
खरेद कामी एकुण र. .४४,०५०/- (अ र  र. .च वेचाळीस हजार प नास फ त) च ेदर 
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ि वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत आला असून 
तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 

 

   
   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/९५२/२०१५ 

दनांक - २४/०७/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


