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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१८७७/२०१४ 
दनांक- ३०/१०/२०१४ 

 

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-  ५/११/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ५/११/२०१४ 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 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- १४० 

दनांक- ५/११/२०१४              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा बुधवार, 
दनांक ५/११/२०१४ 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. 

 
 

वषय मांक-१) मनपा या झो. न.प.ु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६३ 
अ वये, भाग .६२ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ी मधील थाप य वषयक 
कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.नंदे वर  कॉ ॅ टर ( न.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३८.५० %  कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा दर मंजरु दराने र. .५,७३,६९७/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला असून एज सीस कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या झो. न.प.ु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७८ 
अ वये, भाग .४२ मधील बौ दनगर झोपडप ्या म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.हष ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४०.०० %  कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा दर मंजुर दराने र. .५,५९,७०४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असून 
एज सीस कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३) मनपा या झो. न.प.ु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५४ 
अ वये, भाग .४३ मधील शा ीनगर झोपडप ्याम ये थाप य वषयक कामांची 
द ु ती करणेकामी मे. नलेश कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३९.८९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा दर 
मंजुर दराने र. .५,६०,७३०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असून एज सीस कामाचा 
आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४) मनपा या झो. न.प.ु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५९ 
अ वये, भाग .४३ मधील म लंदनगर झोपडप ्याम ये थाप य वषयक कामांची 
द ु ती करणेकामी मे. नलेश कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३९.८९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा दर 
मंजुर दराने र. .५,६०,७३०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असून एज सीस कामाचा 
आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५) मनपा या झो. न.प.ु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४५ 
अ वये, चंचवड येथील झोपडप ् यामधील मनपा शौचालयाची देखभाल दु ती 
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करणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव ( न.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा ३७.५० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा दर 
मंजुर दराने र. . ५,८३,४९४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असून एज सीस 
कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ब े ीय कायालय प रसरात संत गाडगेबाबा 
नागर  व छता अ भयान अंतगत व छतेवर आधा रत पथनाटय सादर करणा 
बाबत शाह र बाळासाहेब मालुसकर, सांगवी, पुणे-२७. यांची सं था कलाछंद पुणे यांचे 
माफत होणा-या पथनाटयाचे योग ब े ीय कायालयातील एकुण ११ भागाम ये 

येक  १ योग या माणे ११ योग करणेत आलेले आहे. यासाठ  त 
योग/काय म र. .५०००/- माणे र. .५५०००/- इतका खच झालेला आहे. सदरचे 

काम थेट प दतीने करारनामा न करता क न घेवून व  खच ‘ब’ े ीय कायालय, 

आरो य वभागाकडील “संत गाडगेबाबा नागर  व छता अ भयान अंतगत व छता 
मोह म” या लेखा शषातून खच करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) यापुव  मे.जनवाणी यांनी अंदाजप कात सहभागाबाबत कामकाज केलेले आहे.  परंतू 
यांना खचाची र कम अदा केलेल  नाह .  सन २०१५-१६ या वष  र कम अदा 
करावयाची झा यास मा. थायी स मतीचे मंजूर ने अदा करणे श य होईल. संगणक 
अ धकार   यांनी  अ भ ाय  दलेला  आहे.  मे. जनवाणी, पुणे यांना र. .६०,०००/- अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/७२-२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .३२ सँड वक कॉलनी मधील स यनारायण सोसायट  व नुरमोह ला, संत 

तुकारामनगर इ याद  ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.चौधर  
कं शन ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) पे ा ३८.५० 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९) मनपाचे डा वभागास खेळाडू द तक योजना अंतगत गणवेश व आव यक व वध 
डा सा ह य खरेद कामी ई. न.स.ु .७/१/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन न वदा दर 

माग व यात आले होत.े यामधील लघु तम न वदाकार मे.भारती एंटर ायजसे यांचे 
आव यक डा सा ह य खरेद कामी ३० बाबी र. .३,४५,४००/- व मे.सुमीत पोटस 
अँ ड फटनेस यांचे ५ बाबी र. .१९,७५८/- असे एकुण र. .३,६५,१५८/- दर ि वकृत 
क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारानामा क न घेणेत आलेला अस याने तसेच 
पुरवठा आदेश नगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची 
माह ती अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०) औ. .क  मोरवाडी व कासारवाडी येथे होणा-या अ खल भारतीय यवसाय प र ा 
बल ऑफ मटे रयलचे सा ह य खरेद बाबत अ पमुदतीची ई. न.स.ु .१४/२०१४-१५ 
अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग व यात आले होते. यामधील लघु तम 
न वदाकार मे.रेखा इंिज नअ रंग व स यांचे एकूण १४१ बाबींचे दर र. .२,७५,६९३/- 
दर ि वकृत कर यात आलेले आहेत. तसेच मे.रेखा इंिज नअ रंग व स यांनी 
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करारनामा क न दलेला अस याने यांना पुरवठा आदेश नगत करणेत आलेले 
आहेत. तुतकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११) मनपाचे उ यान/वृ संवधन वभागाकडील न.नो. .७/२०१४-१५ अ वये, मनपाचे 
व ृ संवधन वभागाकडील मोठया झाले या वृ ांचे पंजरे काढून दु त क न 
पुर वणकेामी मे.शुभम उदयोग ( न.र. .१५,९०,५९०/- (अ र  र. .पंधरा लाख न वद 
हजार पाचशे न वद) या ठेकेदाराची न वदा अंदाजप क य ह  सवात कमी दराची 
न वदा ( त नग दु ती र. .३२४/-) ि वकृत करणेत आल  असून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ५ म हने कालावधीसाठ  येणारे य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय मांक-१२) यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ने रोग वभागाम ये मानसेवी त  पदावर 
ता पुर या व पात सहा म ह यासाठ  मानधनावर र. .१,०००/- वर डाँ.वैशाल  एम. 
साठे ने रोग त  यांना मानधनावर मानसेवी त  हणनु नेमणुक देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१३) पयावरण अ भयां क  वभागाकडील न.नो. .मु यालय/पया/४/१/२०१४-१५ मधील 
मनपा या अ, ब, क व ड भागातील मैलाशु द करण क ाची दु ती करणे व 
आव यकतेनुसार न वन म शनर  बदलणेकामी मे.एच.एन.बी.इंिज. ा. ल. 
( न.र. .४,६६,८५,२५८/- (अ र  र. .चार कोट  सहास ट लाख पं याऐंशी हजार दोनशे 
अ ाव न) पे ा -८.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .४,२७,६३,६९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट -शत माणे भाववाढ 
फरक कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचसेोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील अ धकार/कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून 
शासन नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, 
भुखंड,  घरदु ती,  घर व तार अ म दले जात आहे. स यि थतीत महारा  शासन 
व त वभाग यांचेकडील शासन नणय मांक घबांअ-१०.११/ . .५६/२०११/ व नयम 
मं ालय,  मु ंबई-४०००३२.  दनांक २७  फे ुवार  २०१२ व मा.महापा लका स मती ठराव 
ं .८०  द.०१/०९/२०१२ अ वये सुधार त वेतनबँड मधील वेतन (मुळवेतन+ ेडवेतन) 
वचारात घेऊन अ म रकमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत खाल  नमुद केले माणे 
सुधारणा केल  आहे. महानगरपा लका आ थापनेवर ल वग १  ते ४  मधील 
अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी अ माची कमाल मयादा र. .२०,००,०००/-, 
घर व तार अ म र. .४,००,०००/-,  घरदु ती अ म र. .२,००,०००/- व भुखंड खरेद  
र. .४,००,०००/- तसेच घरबांधणी व इतर अ मासाठ  सुच वले या धोरणास व 
अट स मा यता दलेल  असलेने शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ चे प रप क 
नगत केले आहे. यानुसार घरबांधणी अ म मंजुर चे धोरण राब वले जात आहे. 
तसेच   प रप क ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ म ये नमुद केलेल  अट 
.१ म ये पुढ ल माणे दु ती प रप क ं . शा/११/का व/१३८/२०१३  द.२९/०१/२०१३ 

अ वये बदल करणेत आलेला आहे.  
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मुळ अट- महानगरपा लका आ थापनेवर ल या अ धकार /कमचार  यांची नय मत 
वेतन ेणीत सलग ०५ वष सेवा पूण झाल  आहे,  अशा अ धकार /कमचार  यांना 
घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल.  

सुधार त अट-  महानगरपा लका आ थापनेवर ल या अ धकार /कमचार  यांची 
नय मत वेतन ेणीत सलग ०३ वष सेवा पूण झाल आहे,  अशा अ धकार /कमचार  
यांना घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल. मा  सदर अट म ये दु ती करणेकामी  
मा. थायी स मती  माफत मा.महापा लका सभा यांची मा यता घेणेत आलेल  नाह . 
सदर अट स मा. थायी स मतीमाफत मा.महापा लका सभेची द.२९/०१/२०१३ पासून 
काय तर मा यता घेणे आव यक वाटते.  सदर शासन नणयाम ये घरबांधणी 
अ म मंजूर करताना एकूण १४ अट  नमूद के या आहेत. यापैक  अट .६ म ये  

अजदाराची वतः या नावावर घर/ज मन भारतात कोठेह  असले तर  घरबांधणी 
अ म अनु ेय अस याचे नमुद केले आहे. तथा प या संदभात महापा लका ठराव 
.४६७४, दनांक ११/०६/२००२ नुसार प रप क मांक शा/११/का व/१०९/२००३, 

दनांक १०/०३/२००३ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतच फलॅट 
खरेद /घरबांधणी अ म अृनु ेय राह ल तच अट शा/११/का व/०१/२०१३ 
द.०१/०१/२०१३ चे प रप कात नमूद केल  आहे. यापूव  घरबांधणी अ म मंजुर साठ  
अंतर मयादा वाढ वणेकामी  महापा लका सभा ठराव .१४१३ द.०८/०३/१९९०, ठराव 
.३८७५ दनांक १९/०९/१९९८ व ठराव ं .४१४४ द.२८/१०/१९९९ नुसार मा यता 

घेणेत आलेल  आहे. मा.आयु त व महासंघ यांचे मधील द.२४/०७/२०१४ चे 
बैठक म ये वषय .१५ नुसार मा. आयु त यांनी घरबांधणी कजाकर ता मनपा 
ह ीपासून २० क.मी. अंतरापयत बदलासाठ  ताव करणेस सुच वले आहे. यास 
अनुस न तसेच घरबांधणी/भूखंड/घरदु ती व घर व तार अ म प रप क 
ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ मधील अट .६ म ये पुढ ल माणे दु ती 

करणेत आव यक आहे.  

मुळ अट -- पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील ह ीतच घर/ लॅट 
खरेद साठ  घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल. तसेच सदरचे घर/फलॅट अजदारा या 
वत:चे नावे असणे आव यक राह ल.  

सुध रत अट-- पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीपासून २० क.मी. अंतरापयत 
घर/ लॅट खरेद साठ  घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल.  तसेच सदरचे घर/फलॅट 
अजदारा या वत:चे नावे असणे आव यक राह ल. सबब, प रप क 
ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ म ये नमुद के यानुसार उपरो त 

घरबांधणी व इतर अ मासाठ  सुच वले या अट मधील अट . १ व ६ म ये 
सुधारणा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-१५) पंपर  चंचवड महानगरपा लका “ड” े ीय काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक 
क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  
न.नो. .४-२/२०१३–१४ नुसार ई- न वदा माग वणेत आ या हो या. लघु तम दराचे 
न वदाधारक  मे.जय गणेश ए टर ायजेस, पंपर -१७ यांची मा. थायी स मती ठराव 
.७९७२ दनांक  २५/८/२०१४ नुसार १२ म हने  कालावधीसाठ  (१) कचरा थानांतर 

क  त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,०६०/-  व (२) मोशी कचराडेपो त 
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वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने ९ वाहने त दनी पुर वणेकामी 
कामाचा करारनामा करणे व याकामी येणा-या खचास मा. थायी स मतीने मा यता 
दल  आहे. करारनामा अट .३० नुसार या कामासाठ  जादा वाहनांची आव यकता 
अस यास मा य दराम ये ठेकेदार यांनी जादा वाहने उपल ध क न देणेची अट / 
तरतूद आहे. यानुसार “ब” े ीय कायालयाकडे १ व “ड” े ीय कायालयाकडे २ 
अशा एकूण ३ जादा वाहनांची आव यकता आहे. े ीय अ धकार  यांचेकडील जादा 
वाहनांची मागणी वचारात घेता सदर ठेकेदाराचे उवर त ९ म हने कालावधीत ३ जादा 
वाहने उपल ध करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३८,६६,८८०/- (अ र  र. . 
अडोतीस लाख सहास ट हजार आठशे ऐंशी) अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१६) महानगरपा लका ह ीतील मोकळया/ रका या लॉटमधील व छतेसाठ  महारा  
महानगरपा लका  अ ध नयम अनुसुची करण १४ नयम ५ (१) (२)नुसार होणा-या 
खचाची वसुल  संबं धत लॉटमालकांकडून करणेची तरतुद आहे. यानुसार आरो य 
वभागाकडून तगुंठा र. .१००/- माणे होणा-या खचाची वसुल  संब धताकडून 
करणेकामी ता वत करणेत आले होते मा. थायी स मती ठराव .६९९८ दनांक 
१२/६/३०१४ नुसार र. .१,०००/- तगु ंठा या माणे होणा-या खचाची वसुल  करणेस 
मा यता देणेत मा यता आल  असुन या दराने वसुल  करणेस नाग रकांचा वरोध 
हो याची व या दारे व छतेचा उ ेश सफल होणेस अपे  त तसाद मळणेत 
अडचणी ये याची श यता आहे. कर ता मा. थायी स मती ठराव .६९९८ दनांक 
१२/६/३०१४ नुसार र. .१,०००/- तगु ंठा या माणे मोकळया / रका या लॉटम धल 
व छतेसाठ  होणा-या खचाची वसुल  संबं धत लॉटमालकांकडून करणेबाबत 

फेर वचार करणे. 
 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .४९ साई मंद र बापुजीबुवा येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, 

चर खडीमु म व बीबीएम प दतीने दु त करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. . 
११,०८,०२५/- (अ र  र. .अकरा लाख आठ हजार पंचवीस) पे ा ७.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,७८,४९६/- 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 या अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 
आर ण .२३३ मधील मैदाना या आर णा या जागी मैदान वकसीत करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .१४,००,००४/- (अ र  र. .चौदा लाख चार) पे ा ७.३० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१३,६२,६९४/- 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 या 
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अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, सन 
२०१४-१५ करता . .४२ भाटनगर येथे र यांमधील चेस, ॉसकट ख डे बुज वणे 
कामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .११,१५,६९२/- (अ र  र. .अकरा लाख पंधरा हजार 
सहाशे या नव) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
११,३५,१६१/- 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 या अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे ऑग ट २०१४ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.८.९.२०१४ ते द.१४.९.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०४/२०१४ द.२९.९.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, भाग .२९ इं ायणीनगर  मधील न वन होणा-या भाग कायालयात ( ोथ 
लॅब) इमारतीम ये व युत वषयक कामे करणेकामी  मे. ी. वामी समथ इले कल 
कॉरपोरेशन ( न.र. .१३,०६,९५७/- [अ र  र. .तेरा लाख सहा हजार नऊशे स ताव न] 
पे ा १६.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, मनपा उप वभागातील . .२९ इं ायणीनगर येथील एम.आय.डी.सी. मधील 
र यावर ल ट लाईटचे नूतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ो लाईन ( न.र. . 
१३,०७,१८९/- [अ र  र. .तेरा लाख सात हजार एकशे एकोणन वद] पे ा १७.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३० 
अ वये, भाग .३६ लांडेवाडीमघील उवर त भागात LED फ टंग बसवून 
नूतनीकरण करणेकामी  मे.यश इले ो लाईन ( न.र. .५,६०,२२२/- [अ र  र. .पाच 
लाख साठ हजार दोनशे बावीस] पे ा ११.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, भाग .२९,३६,३७,३८ म ये  व वध चौकात हायमा ट दवे बस वणे (एल 
ई डी फ ट ंग वाप न) कामी  मे.यश इले ो लाईन ( न.र. .७,४६,९०९/- [अ र  र. . 
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सात लाख सेहचा ळस  हजार नऊशे नऊ] पे ा १.१३ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, दघी उप वभागांतगत मनपा इमारतीम ये व युत वषयक कामे करणेकामी 
मे. वमलाई इले क कॉरपोरेशन ( न.र. .१,८६,०००/- [अ र  र. . एक  लाख 
शहाऐंशी हजार] पे ा १९.८१ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२ 
अ वये, . .७ च-होल  फाटा ते च-होल  र यावर LED  दवे बस वणेकामी 
मे. वमलाई इले क कॉरपोरेशन ( न.र. .५,६०,२२२/- [अ र  र. . पाच लाख साठ 
हजार दोनशे बावीस] पे ा १७.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२८ 
अ वये, . .७ च-होल   येथील न याने तयार होणा-या र यावर टलाईट 
यव था करणेकामी मे.हसन इले कल इंजी न रंग ( न.र. .७,४६,९६५/- [अ र  
र. . सात लाख सेहचा ळस हजार नऊशे पास ठ] पे ा १९.७९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या अ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-२०१५ अ वय,े . .१४ व १७ 
म ये कंुडी वरह त वॉड योजने अंतगत घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा 
करणे व भागातील कचरा उचलून मोशी कचरा डेपो येथे खाल  करणेकामी २ वाहने 
४ खेपासाठ  भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.एम.जी.मंगळवेढेकर ( ती दन ती वाहन 
२ वाहने एकूण ४ खेपांचा मोशी कचरा डेपो दर र. . ७,०००/- [अ र  र. .सात 
हजार]) सादर केलेले दर हे लघु तम दर अस याने सदरची न वदा ि वकारणेस व 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( न.र. .३१,७१,४८०/- [अ र  र. .एकतीस लाख ए काह तर हजार चारशे ऐंशी]) 
 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इमु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .३२ अ वय,े भाग .३६ लांडेवाडी एम.आय.डी.सी.प रसरातील र याचे 
पॅचवक प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S. H C KATARIA ( न.र. .९,८०,१९२/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार एकशे या नव) पे ा -३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजरु दराने  र. .९,९८,३२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इमु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .३८ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथील अंतगत र ते व 
डांबर करण दु तीची कामे करणेकामी M/S. H C KATARIA ( न.र. .१३,९९,७०८/- 
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(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे आठ) पे ा -३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .१४,२५,६०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इमु यालय/HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ. .४२ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथील पांडवनगर ग ल  नं. 
१ ते ४ डांबर करण करणेकामी M/S. H C KATARIA ( न.र. .१३,९९,७०८/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे आठ) पे ा -३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  

न वदा मंजुर दराने  र. .१४,२५,६०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
न वदेतील न वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अमु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .३१ अ वये, भाग .१४ भ.रा. अंतगत से. .२३ डांबर करण करणेकामी 
M/S. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. ( न.र. . 
९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .९,५०,७८४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार न वदेतील न वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अमु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .४० अ वये, भाग .१४ से. .२५ येथील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी M/S. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. 

( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -३.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .९,५०,७८४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-३५) पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने शु वार द.३१/१०/२०१४ रोजी एकता 
दौड काय माचे आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर दवशी या काय मात 
महानगरपा लकेचे पदा धकार , अ धकार , कमचार  तसेच सामािजक शै णक, कला 
व डा े ातील मा यवरांचा सहभाग होणार आहे. एकता दौड हा काय म शु वार, 
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द.३१/१०/२०१४ रोजी सकाळी ७.०० वा. भि त शि त चौक येथून सु  होणार असून 
याची सांगता दुगादेवी टेकडी येथे होणार आहे. सदर काय मांतगत ले स, बॅनर 
व नमं णप का, ि हडीओ शु टंग, फोटो ाफ , तरंगी बलुन, टो या तसेच चहापान 
इ. कर ता थेट प दतीने अंदाजे र. .१,२०,०००/- (अ र  र. . एक लाख वीस हजार)  
इतका खच अपे त अस याने सदर या खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-३६) मनपाचे द ूरसंचार वभागाकडे तीन VHF  वायरलेस वसीज  भारत सरकारचे 
संचार मं ालय, नवी द ल  यांचे माफत पुर वणेत आले या असून याचे 
नुतणीकरण दनांक ३१/१२/१४ पयत करणेत आलेले आहे. द.१/१/२०१५ ते 
३१/१२/२०१५ या कालावधीपयतचे खाल ल माणे लायस स नुतणीकरण करणे 
आव यक आहे. १) परवाना .L-1230 अि नशामक वभाग, २) परवाना .L- 1475 
जकात वभाग, ३) परवाना .L-1329 पाणीपुरवठा वभाग सदरचे नुतणीकरण 
डंसबर २०१४ पुव  करणे आव यक असून नुतणीकरण फ  बाबत यो य ती माह ती 
घेणेसाठ  ी.नरो हा थॉमस, वायरलेस इनचाज यांना नवी द ल  येथे जाणे 
आव यक असलेने यांना जाणे-येणेसाठ  वमानाने  वास करणेस व येणा-या 
खचास तसेच उपरो त तीन परवाने नुतणीकरण करणेसाठ  येणा-या फ  ची र कम 
भारत सरकारचे संचार मं ालय, नवी द ल  यांस डमांड ा टने अदा करणेस  
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) वै यक य वभागाकडील सुधार त रा य यरोग नयं ण काय मांतगत कायरत 
कं ाट  कमचार  व अ धकार  यांचे वेतनाची र कम शासनाकडुन अनुदान ा त 
होईपयत र. .१०,७०,६५२/- (अ र  र. .दहा लाख स तर हजार सहाशे बाव न) 
कॉप रेशन इंट ेटेड हे थ ऍ ड फॅ मल  वेलफेअर सोसायट  (ट  बी) पीसीएमसी 
यांना मा. आयु त यांचे मा यतेने आगाऊ अदा करणेत आलेले अस याने सदर या 
खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

 
 नगरस चव 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१८७७/२०१४ 

दनांक - ३०/१०/२०१४ 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 
 


