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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/३७२/२०१५ 

दनांक-  ५/०३/२०१५ 
 

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-  १०/०३/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १०/०३/२०१५ 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 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- १६० 

दनांक- १०/०३/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १०/०३/२०१५ 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 १६/०२/२०१५ व १८/०२/२०१५ रोजी (द.ु१.४५ व ३.५० वा.) झाले या सभेचा 
(कायप का .१५५) सभावृ तांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक २७/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५७)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
मनपा या अ भागातील शु  पाणी पुरवठा पं प ंग टेशन मधील पं प ंग म शनर ची 
वा षक देखभाल दु ती करणकेामी मे.ए सेल इलेि क स ( न.र. .२३,३४,१५१/- 
(अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे एकाव न फ त) पे ा ९.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२२,१८,०२६/- 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 करण.े 

 

वषय मांक-२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, मनपा या क भागातील शु  पाणीपुरवठा पं प ंग टेशन मधील पं प ंग 
म शनर ची वा षक देखभाल दु ती करणकेामी मे.ए सेल इलेि क स ( न.र. . 
२३,३४,०४०/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार चाळीस फ त) पे ा ९.५० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२२,१७,९२१/- 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-३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५. मधील अ. .६० 
अ वये, अशु  जल उपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा १ ते ४ डल हर  
लाइन वर ल हा ह अँ युएटसची वा षक प तीने देखभाल दु ती करणकेामी 
मे.ए सेल इलेि क स ( न.र. .१८,२९,३०७/- (अ र  र. . अठरा लाख एकोणतीस 
हजार तीनशे सात फ त) पे ा १.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१८,९०,०३९/- 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 
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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-४) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७४ 
अ वये, भाग .२९ मधील झोपडप ीतील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने 
डांबर करण करणे इतर अनुषां गक कामे करणेकामी मे.ि ह.एम.मातेरे इ ा चर 
(इं) ा. ल. ( न.र. .१६,८०,१२०/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार एकशे वीस) 
पे ा ३.१० % कमी) या     ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .१६,२८,०३६/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-५) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .५३ 
अ वये, भाग .६२ मधील झोपडप यातील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने 
डांबर करण करणे इतर अनुषां गक कामे करणेकामी मे.ि ह.एम.मातेरे इ ा चर 
(इं) ा. ल. ( न.र. .१४,९३,९००/- (अ र  र. .चौदा लाख या न व हजार नऊश)े 
पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मजुंर दराने र. .१४,४७,५८९/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .८४ 
अ वये, भाग .३७ मधील झोपडप ीमधील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने 
डांबर करण करणे इतर अनुषां गक कामे करणेकामी मे. ल सी कं . ा. ल. 
( न.र. .१४,९३,९००/- (अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार नऊश)े पे ा ३.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु दराने र. .१४,४६,०९५/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .८७ 
अ वये, ब भागातील झोपडप या मधील र याचे डांबर करण करणे व इतर 
अनुषां गक कामे करणेकामी मे. ल सी कं . ा. ल. ( न.र. .१४,९३,९००/- (अ र  
र. . चौदा लाख या नव हजार नऊश)े पे ा ३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मजंरु दराने र. .१४,४६,०९५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांच े बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८) डॉ.  यदशनी केतन वतक, ीरोगत  यांना मानसेवी ीरोगत  पदावर व 
डॉ.पकंज िज दाल, आथ पेडीक सजन यांना मानसेवी आथ पेडीक सजनपदावर,  

डॉ.मह  बजा म न च े, युरो सजन यांना मानसेवी युरो सजन पदावर, डॉ.अ न ल 
यशवंत परांजपे, ने रोग त  यांना मानसेवी ने रोग त  पदावर वाय.सी.एम. 
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णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  तमहा र. .१,०००/- 
एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९) चखल  से. .१७ व १९ म ये आ थक या दुबल घटकांसाठ  घरकुल योजना 
राब वणे या क पासाठ  महारा  दुषण नयं ण मडंळ यांचकेडून मळालेले 
Consent to Operate चे नूतनीकरण करणेसाठ ची फ  र. .२,७७,३३०/- व फॉम फ  
र. .१००/- धनादेशा दारे यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या फ े ीय कायालया या प रसरात ठक ठकाणी वृ ारोपणासाठ  ख डे 
खोदणे आ ण पोयटा माती भरणे याकामासाठ  न वदा काढलेल  असून ठेकेदार 
मे.समीर एं टर ायजेस यांचे काम गतीपथावर असून मनपा उ यान वभागांतगत 
वृ संवधन खडड ेखोदणे आ ण माती भरणे या लेखा शषासाठ  एकूण र कम . 
७०,००,०००/- इतक  तरतुद सन २०१४-१५ या आ थक वषाकर ता करणेत आलेल  
आहे. यापैक  मनपाचे ६ भागातील येक र कम .१०,००,०००/- या माणे 
एकूण र कम .१०,००,०००/- श क आहे. स यि थतीत फ भाग काय े ात 
अजून ह क येक ठकाणी वृ ारोपण करावयाचे आहे व तशी स माननीय 
नगरसद यांची मागणी आहे. या ट ने सदरचे कामास र कम .२०,००,०००/- पयत 
सुधा रत शासक य मा यता घेतलेस काम करणे श य आहे व र कम . 
१०,००,०००/- ची आव यक वाढ व तरतुद उ यान वभागाकडे उपल ध आहे. संब धत 
ठेकेदार वाढ व काम न वदा दराने करणेस तयार आहेत व सुधा रत अंदाजप क 
तयार करणेत आले आहे. या ट ने वषयां कत कामाचे र कम . २०,००,०००/- चे 
सुधा रत खचाचे अंदाजप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-११) ना.उ च यायालय मु ंबई येथे मनपा व द महापा लका प रवहन कामगार आघाडी 
आ ण इतर हे रट पट शन दाखल केलेले आहे यासाठ  अनुभवी त  अँड. करण 
बापट यांना र. .७५,०००/- व अँड.जी.एच केळु कर यांना र. .१३,०००/- + र. .३,०००/- 
एकुण र. .१६,०००/- इतक  वक ल फ  अदा केलेने झाले या खचास काय तर 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१२) यशवंतराव च हाण मृ त णालयामधील मानधन टाफनस यांना तावातील 
प  अ म ये नमुद के या माणे  सुधार त एक ीत मानधन (अनुभवा माणे) देणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 प -अ 

अ. . पदनाम 
अनुभव 

० ते ३ वषापे ा कमी ३ ते ५ वष ५ वषापुढ ल 

१ टाफनस १६,०००/- १८,०००/- २०,०००/- 
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वषय मांक-१३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालय या ओट  
वभागातील उपकरण दु तीकामी आव यक पेअर पाट – ब ब (Hanalux कंपनीच)े 
खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स . २२/२०१४-१५ अ वये मे.बालाजी ेडस, 
नेह नगर, पंपर  यांचे  दर र. .६,०००/- ती नग लघु तम ा त झाले असुन 
ि वकृत करणॆत आले आहेत. मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचेकडून ओट  
वभागासाठ  आव यक सा ह य ब ब (Hanalux कंपनीच)े  दर र. .६,०००/- ती नग 
माणे १२ नग ब ब करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच 

र. .७२,०००/- (अ र  र. .बहा तर हजार) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालय या ओट  
वभागातील उपकरण दु तीकामी आव यक पेअर पाट – ब ब (Japan कंपनीच)े 
खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स . २३/२०१४-१५ अ वये मे.बालाजी ेडस,  

नेह नगर, पंपर  यांच े दर र. .६,०००/- ती नग लघु तम ा त झाले असुन 
ि वकृत करणेत आले आहेत. मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचेकडून ओट  
वभागासाठ  आव यक सा ह य ब ब (Japan कंपनीच)े  दर र. .६,०००/- ती नग 
माणे १२ नग ब ब करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच 

र. .७२,०००/- (अ र  र. .बहा तर हजार) ला 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/३७२/२०१५ 
दनांक -  ५/०३/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 


