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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१११०/२०१५ 

दनांक-  ४/०९/२०१५ 
 

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-  ८/०९/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ८/०९/२०१५ 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- १८६ 

दनांक- ८/०९/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मगंळवार, 
दनांक ८/०९/२०१५ 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 १/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८५)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) 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 ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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 करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 (वाढ / घाट र. . २,६३,९५,०००/-) 
 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१७ 
अ वये, डुडुळगाव, मोशी ये थल टाक ला कंपाऊड वॉल बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे या कामासाठ   मे.संजय कॉ ॅ टर ( न.र. .२८,००,७२९/- (अ र  
र. . अ ावीस  लाख सातश े एकोणतीस फ त) पे ा २९.२९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,७९,४१५/- 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.े 

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या जल नःसारण  वभागाकडील न.नो. .४/२८/२०१५-१६ अ वये, वॉड . ४६ 
म ये नढेनगर येथील जल नःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी M/s P V 

Deshmukh ( न.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख) पे ा २३.७८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .२४,००,९३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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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 रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ अ वये, 
जल े  .७ वडमुखवाडी व न याने वकसीत होणा या भागात व इतर ठक ठकाणी 
पाणीपुरवठा करणेसाठ  डी.आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम डे हलपस  

( न वदा र कम . २७,९७,४६२/- (अ र  र. . स तावीस लाख स या नव हजार 
चारशे बास ट फ त) पे ा १८.८० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .२३,८५,११६/- 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.े 
 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-६) मनपा या जल नसारण  वभागाकडील  न.नो. .१/२८/२०१५-१६ अ वये, चंचवड 
येथील वॉड .२२, २३ मधील जल नःसारण यव था सुधारणा कामे करणकेामी M/s. 

CHOTELAL CHAUHAN ( न.र. .२७,९४,२९६/- (अ र  र. .स तावीस लाख 
चौ या नव हजार दोनशे शहा नव) पे ा २७.२८  %  कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा 
मंजूर दराने र. .२१,३३,६१३/- 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 रककम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या जल नसारण  वभागाकडील  न.नो. .१/३५/२०१५-१६ अ वये, वॉड . २४, 
४२ मधील जल नःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/S. CHOTELAL 

CHAUHAN ( न.र. . २७,९५,११२/- (अ र  र. . स तावीस लाख पं या नव हजार 
एकशे बारा) २७.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .२१,३४,५२९/- 
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 रककम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .३/२०१५/१६ अ वये, मनपाचे 
आ. .४१४ स.नं.६८८ शतलबाग भोसर  येथे उ यान वक सत करणे व ५ म हने 
देखभाल करणकेामी मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया (कोटेशन 
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नोट स र. .१,९२,७६५/- (अ र .र. .एक लाख या नव हजार सातशे पास ट फ त) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (31.52% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश .उदयान/6/का व/626/2015 द.26/08/2015 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .५/२०१५/१६ अ वये, ना शक 
हायवे ते दुगामाता चौक (टे को रोड) र ता शो भकरणासाठ  काळी माती पुर वणे व 
पसर वणे कामी मे.माऊल  एंटर ायजेस (कोटेशन नोट स र. .१,९४,४९२/- (अ र  
र. .एक लाख चौ या नव हजार चारशे या नव फ त) अंदाजपञ कय दरापे ा 
(१०.२० % ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
.उदयान/६/का व/६२६/2015 द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .४/२०१५/१६ अ वय,े मनपाचे क 
े ीय कायालयांतगत र याचे कडेचे वृ ारोपणासाठ  ५००० ल  मते या टकरणे 

पाणीपुरवठा करणेकामी मे. शवामृत वॉटर स लायस (कोटेशन नोट स र. . 
१,८९,०००/- (अ र  र. .एक लाख एकोनन वद हजार फ त) अंदाजपञ कय दराने 
(७००/- त प) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/२६७/२०१५ द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) पंपर  चंचवड महानगरपा लका “ड” े ीय कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे 
व वाहतुक क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे 
कामासाठ  न वदा नो टस .४-२/२०१३–१४ नुसार ई- न वदा माग वणेत आ या 
हो या. ा त न वदांपैक  लघु तम दराचे न वदाधारक  मे.जयगणेश ए टर ायजेस, 
पंपर -१७ यांची मा. थायी स मती ठराव .७९७२ दनांक  २५/८/२०१४ नुसार १ वष 
कालावधीसाठ  (१)कचरा थानांतर क  त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,०६०/- 
व (२)मोशी कचराडेपो त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने वाहने 
उपल ध करणेस यांचेशी करारनामा करणेस व येणारे य  खचास मा यता देणेत 
आल  आहे. यानुसार स या याकामी १२ वाहने त दनी उपल ध करणेत आल  
आहेत. सदर कामाची मुदत दनांक ३१/८/२०१५ रोजी संपत आहे. याकामी न याने 
ठेकेदार नेमणेची न वदा कायवाह  ड- े ीय कायालयामाफत सु  आहे. यासाठ  काह  
कालावधी लागणार असलेने आरो य वषयक कचरा उचलणे कामात अडचणी येवू 
नयेत हणून  सदर कामास दनांक १/९/२०१५ पासून ६ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देवून ड- े ीय कायालयासाठ  ८ टपर वाहने, ब- े ीय कायालयासाठ  ३ 
टपर वाहने व क- े ीय कायालयासाठ  १ टपर वाहने उपल ध करणे, याकामी 
यांचेशी करारनामा करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .९२,६०,१६०/- अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ८/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 



 5

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/३/२०१४-१५ अ वये, . .२ 
वेणीनगर म ये उव रत भागात गटसची दु तीची कामे करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन ( न.र. .२२,४०,४४४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार चारशे 
च वेचाळीस) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .११,७६,४६८/- 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/१/२०१४-१५ अ वये, . .२ 
वेणीनगर येथे टॉवर लाईन रोडलगत व ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे 

कामी मे.सांडभोर क शन ( न.र. .२३,३०,०१९/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस 
हजार एकोणीस) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२३,५०५/- 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/९/२०१४-१५ अ वये, . .२ 
वेणीनगर येथील उव रत ठकाणी गटसची दु ती करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन ( न.र. .२२,४०,४४४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार चारशे 
च वेचाळीस) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .११,७६,४६८/- 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/४/२०१४-१५ अ वये, . .२ 
वेणीनगर, सहयोगनगर येथील भागात ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे 

कामी मे.सांडभोर क शन ( न.र. .२३,३१,२१९/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस 
हजार दोनशे एकोणीस) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२४,१३५/- 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/५/२०१४-१५ अ वये, . .१ तळवडे 
पीनगर येथील डी.पी. र याचे कडेने बंद पाईप गटस करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन ( न.र. .२३,३२,४६५/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब तीस हजार चारशे 
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पास ट) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२४,७८९/- 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/६/२०१४-१५ अ वये, . .२ 
वेणीनगर म ये आव यतेनुसार नाला बांधणेकामी मे.ओंकार क शन ( न.र. . 

२३,३३,०१९/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार एकोणीस) पे ा ४०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१४,६९,८०२/- 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 यांचबेरोबर करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश दला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/८/२०१४-१५ अ वये, . .१ तळवडे 
पीनगर येथील अंतगत र याचे कडेने बंद पाईप गटस करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन ( न.र. .२३,३२,४६५/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब तीस हजार चारशे 
पास ट) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२४,७८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बसेीक 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/१०/२०१४-१५ अ वये, . .१ पीनगर 
तळवडे भागातील यो तबानगर व बाढेव ती येथील र ते खडीमु माचे करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन ( न.र. .२३,३०,५६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार 
पाचशे सदुस ट) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२३,७९२/- 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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५२/११/२०१४-१५ अ वये, . .१ पीनगर 
तळवडे पीनगर येथील अंतगत र यांची दु ती करणे (चर बुज वणे) कामी 
मे.सांडभोर क शन ( न.र. .२३,३०,५६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार 
पाचशे सदुस ट) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१२,२३,७९२/- 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 
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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 घेवून 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) प.ं च.ंम.न.पा.चे ह ीम ये कै.लोकशाह र आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा 
बस व यासाठ  दल त बहुजन समाज वारंवार मागणी कर त आहे. यास अनुस न 
नगडी से टर नं २२ येथील जकात ना या शेजार ल बी.आर.ट . ॅ झीट टेशन या 
ता वत आराख यांतगत  उपरो त वषयां कत पुत यासाठ  व पतु या सभोवतालचे 

सुशो भकरणासाठ  सुमारे ६५० चौ.मी. जागा उपल ध क न देणेबाबत द. 
१९/०८/२०१४ रोजीचे मा.महापा लका सभेम ये .५६५ अ वये ठराव पा रत झालेला 
आहे. तुतचे काम व श ठ कारचे व वा तु वशारदक य व पाचे अस याने व 
म.न.पा.चे उपल ध मनु यबळ व यांचेकडील दैनं दन कामकाजाचे व प आ ण 
कामाची या ती या सव बाबींचा वचार न वदा स द नंतरची कायवाह  करणे 
(Preparationof post tender Activities)  आ ण कामाचे व तशीर नयोजन क न 
काम सुलभ र या वेळेत पुण करणे इ.साठ  अशा कारची कामे करणा-या 
अ भकरणाची सदरचे कामासाठ  “ क प नयोजन स लागार” (Project 

management consultant) हणून नेमणूक के यास काम यवि थत र या पुण 
करणे सुलभ होईल. या ट ने मे.अथ केप आ कटे टस ्  अँ ड क स टं स, पुणे–३०. 
यांची सदरचे कामासाठ    ोजे ट मॅनेजमट कं स टंट हणून नेमणूक करणेस व 
सदर कामासाठ  म.न.पा.चे चल त दराने  न वदा स द  प चात चे कामासाठ  
न वदा ि वकृत रकमे या १.३५ % (सव कर समावेशक) दराने फ  अदा करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२२) म.रा. व. व.कं. यांना कासारवाडी ीज ते वाकड (कॅराडोर-३) र यावर ल तावात 
नमुद १५ बी.आर.ट .एस. चे बसथांबे कर ता म.रा. व. व.कं. यांना तावात नमुद 
माणे एकुण र. .३०,५१३/- (अ र  र. .तीस हजार पाचशे तेरा पये फ त) कामाची 

तातडी वचारात घेता भरणेत येत असनु सदर ल खचास काय तर मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१७/१/१४-१५ अ वय,े भाग .१९ रावेत 
म ये भ डवे कॉनर येथील डी.वाय.पाट ल कॉलेज ते बी.आर.ट .एस. र यापयतचा 
र ता वक सत करणे व सी.डी. वक बांधणेकामी मे.धने वर कं शन ( न.र. . 
२,२४,०३,६८८/- (अ र  र. .दोन कोट  चो वस लाख तीन हजार सहाशे अ ् याऐंशी) 
पे ा २५.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने र. .१,७५,८४,०९५/- 
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 राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/१६/१५-१६ अ वये, भाग .५३ वाकड 
स.नं.१३० पे सया हौ.सो., साई ओझोन, वव सोसा. पयतचा र ता खडीमु माने 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .२८,०१,१०६/- (अ र  र. .अ ावीस लाख 
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एक हजार एकशे सहा) पे ा ३२.७० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने 
र. .१९,७९,४०२/- 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 राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/१४/१५-१६ अ वये, ताथवडे गावातील 
र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी कं शन ा. ल. 
( न.र. .३५,०१,२४१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे ए केचाळीस) पे ा 
३१.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने र. .२५,०८,३४२/- 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 राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/११/१५-१६ अ वये, . .५१ म ये 
अंतगत र ते तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .६३,०२,३४०/- (अ र  
र. . ेस ट लाख दोन हजार तीनशे चाळीस) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजूर दराने र. .४५,१३,१०६/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/१०/१५-१६ अ वये, . .२४ मधील 
ीधरनगर, मा णक कॉलनी प रसरातील र यांचे हॉट म स प दतीने डाबंर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .४२,०३,५३२/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख 
तीन हजार पाचशे ब तीस) पे ा ३०.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर 
दराने र. .३०,८५,६२४/- 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 राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/०८/१५-१६ अ वये, . .५३ वाकड ते 
इडन सोसायट  पयतचा १२ मी. र ता व अंतगत र ते खडीकरण व डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .२८,०१,०७२/- (अ र  र. .अ ावीस लाख 
एक हजार बहा तर) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने 
र. .२०,०५,८४८/- 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 
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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. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/०६/१५-१६ अ वये, पुनावळे येथे 
कोयतेव ती ते काटेव ती र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.ि ल सी कं शन ा. ल. ( न.र. .४२,००,८६३/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख 
आठशे ेस ट) पे ा ३१.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने 
र. .३०,०९,५६१/- 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 राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/०४/१५-१६ अ वये, . .५० म ये 
अंतगत र ते तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .६३,०१,८०४/- (अ र  
र. . ेस ट लाख एक हजार आठशे चार) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजूर दराने र. .४५,१२,७२२/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१०.८.२०१५ ते द.१६.८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११४/२०१५ द.२४.८.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या न वन 
र तपेढ  वभागाने मागणी केले माणे १० नग संगल डोनर लेटलेट कले शन बॅ ज 
(SDP Bags) खरेद  करणॆकामी कोटेशन नोट स .०७/२०१५-१६ अ वये ा त 
दरप कांम ये मे. ी एंटर ायजेस, पुणे यांनी सादर केलेले दर र. .८,०६७/- ती नग 
(सव करांसह) हे लघु तम ा त झाले असुन ि वकृत करणॆत आले आहेत. यानुसार 
यशवंतराव च हाण मृती णालया या न वन र तपेढ  वभागासाठ  आव यक १० 
नग संगल डोनर लेटलेट कले शन बॅ ज (SDP Bags) मे. ी एंटर ायजेस, पुणे 
यांचेकडून यांनी सादर केलेले दर र. .८,०६७/-  ती नग (सव करांसह) माणे 
करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर संगल डोनर लेटलेट कले शन बॅ ज 
(SDP Bags) खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .८०,६७०/- (अ र  र. .ऎ ंशी 
हजार सहाशे स तर फ त) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/४६-२०१४-१५ अ वये, 
भाग .५२ ताथवड,े पूनावळे मशानभूमी व घाटाची करकोळ दु तीची कामे करणे 

व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी कं शन ( न.र. .९,१०,२२६/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे स वीस फ त) पे ा -३४.५९ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,२५,१४८/- 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 असून याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-३४) प. च.ंम.न.पा. या इ े ीय कायालय व युत वभाग काय े ातील हरामाता मंद र 
बुडव ती च-होल , साईनगर  कालनी नं-४, भारत मातानगर गणेश कालनी-४, शवाई 
कालनी-1  आदशनगर, समथनगर न वन पा या या टाक  जवळ ठकाणी व 
पर सरातील ि ट लाईट कर ता वीजपुरवठा मळणेकर ता म.रा. व. व.कं.ला 
र. .२८,६००/- (अ र  र. .अ ावीस हजार सहाशे फ त) अदा करणे आव यक 
अस याने सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातून वाहणा या पवना नद या पा ात मो या 
माणात राडारोडा, भराव तसेच त काल न शेतज मनी या संचनासाठ  बांधलेले बंधारे 

पावसा या य त र त नद म ये दू षत पाणी साठून रा ह याने, तसेच यामुळे नद  
पा यावर मो या माणात जलपण ची वाढ होत अस याने डासांची उ प ती मो या 
माणात होऊन नद  पा ा या प रसरात अनारो याची ि थती नमाण होत आहे. या 

सव बाबी वचारात घेता नद पा  व छ क न पुररेषेची ती ता कमी करणे बाबत 
उपाययोजना ठर वणेसाठ  पाटबंधारे वभागा या व र ठ अ धका या ं समवेत दनांक 
०३/०५/२०१३ रोजी संपूण नद ची पहाणी केल  असून, यांनी दले या नर ण 
अहवाला नुसार पवना नद साठ  ब याच या उपाययोजना करणेचे सुच वले आहे. 
यापैक  उपयु तता संपले या बंधा याची स यि थतीत आव यकता नसलेने पदमजी 
पेपर मल येथील बंधारा, सांगवी येथील बंधारा आ ण पंपळे सौदागर म लटर  डेअर  
फाम येथील बंधा याचा काह  भाग काढून टाकणे इ याद  कामे पावसा यापूव  करणे 
आव यक होते. याबाबत त काल न मा.उपमु यमं ी तथा पालकमं ी, पुणे िज हा यांचे 
समवेत दनांक १९/०५/२०१३ रोजी मु य अ भयंता, पाटबंधारे वभाग व यांचे संबं धत 
अ धका यां समवेत याबाबत बैठक झाल  आहे, याम ये ये या येणा या पावसा यापूव  
करणेत येणा या कामासाठ  लागणार  पाटबंधारे/यां क  वभागामाफत मनपास 
म शनर  उपल ध क न देणेबाबत या सुचना सदर बैठक म ये मा.उपमु यमं ी 
महोदय यांनी द या. तसेच यासाठ  आव यक ती कामे करणे उदा. अनाव यक बंधारे 
काढणे आव यक बंधा यांना गेट बस वणे इ याद  कामे करणेस व यासाठ  येणा या 
खचास मा.महापा लका सभा ठराव मांक २९५ दनांक. २०/०५/२०१३ अ वये 
शासक य मा यता घेणेत आलेल  आहे. य  कामाच े वेळी वापरणेत आले या 

म शनर ं या बीलाची र कम यां क  वभागाने दनांक ३१/०५/२०१३ व दनांक 
१३/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये कळ वलेले आहे. सदर र कम पये ९६,१६८/- इतक  
आहे. सदर र कम मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील पान मांक ३३२ 
अ. .३८ वर करणेत आले या र. .१०,००,०००/- या तरतुद  मधून र. .९६,१६८/- इतक  
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अदा करणे आव यक आहे. सबब नद या वहन मतेस अडथळा होणारा सांगवी 
येथील बंधारा तोडणेकामी यां क  वभागा या दनांक ३१/०५/२०१५ ते दनांक 
१३/०६/२०१५ या कालावधीम ये वापरणेत आले या मशीनर ं या भा यापोट  देय 
र कम पये ९६,१६८/- (अ र  र कम पये शहा णव हजार एकशे अडूस ठ फ त) 
खच अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) तालेरा णालयातून मो त बंदू श ये कर ता आव यक असणारे सा ह य उपल ध 
क न देणेकामी वचारणा होत अस याने व णसेवेत अडथळा नमाण होवू नये 
हणून थम सा ह य खरेद  करणेकामी मे.माऊल  सिजकल अ ड फामा सट कल 

यांचेकडून ा त लघु तम दरानुसार कामाचा आदेश देवून, करारनामा न करता 
सा ह य खरेद  करणेस व येणा-या र. .४२,३४०/- चे खचास काय तर मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .९/५/२०१५/२०१६ अ वये, सन 
२०१५-१६ साठ  पंपर  चंचवड 'अ' व 'ब'  भाग ह ीतील वेगवेग या चौकात वाहतूक 
नयं क द यांचे वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन 
ा. ल. ( न.र. .८,१९,१८६/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणीस हजार एकशे शहाऐंशी) 

पे ा २१.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .९/६/२०१५/२०१६ अ वये, सन 
२०१५-१६ साठ  पंपर  चंचवड 'क' व 'ड'  भाग ह ीतील वेगवेग या चौकात वाहतूक 
नयं क द यांचे वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन 
ा. ल. ( न.र. .८,१९,१८६/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणीस हजार एकशे शहाऐंशी) 

पे ा २७.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .९/९/२०१५/२०१६ अ वये, सन 
२०१५-१६ साठ  मुंबई पुणे महामागावर ल वाहतूक नयं क द याचंे देखभाल, दु ती 
करणे व त अनुषं गक कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा. ल. ( न.र. . 
७,९३,१८६/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार एकशे शहाऐंशी) पे ा ११.१० % 

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

 

वषय मांक-४०) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/१३/२०१५/२०१६ अ वये, थेरगांव 
उप वभागातील न याने होणा या ांतीनगर व तुळजाभवानी मंद र जवळील र यांवर 
दवाब ती यव था करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस ( न.र. .८,९६,५७९/- 
(अ र  र. .आठ लाख शहा नव हजार पाचशे एकोणऐंशी) पे ा ३२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-४२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/९/२०१४/२०१५ अ वये, . .२८ 
मासुळकर कॉलनी येथील भाजी मंडई व हॉकस झोन येथे व युत वषयक काम 
करणेकामी मे.के.डी.इले क स ( न.र. .५,५९,३२२/- (अ र  र. .पाच लाख 
एकोणसाठ हजार तीनशे बावीस) पे ा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) नगरस चव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .९/२/२०१५/२०१६ अ वये, सन 
२०१५-१६ साठ  औंध रावेत र यावर ल वाहतूक नयं क द यांचे वा षक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॉफ क अँटोमेशन ा. ल. ( न.र. .७,५४,६८६/- (अ र  
र. .सात लाख चोप न हजार सहाशे शहाऐंशी) पे ा १४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) पंपर  चंचवड मनपा या वै यक य वभागांतगत व वध आव यक असलेले B.P. 

App., Fetal Doppler, ECG Machineखरेद  करणएकामी स द करणेत 
आले या ई- न वदा .१८/२०१४-१५ मधील लघु तम न वदाधारक मे.महेश सिजकल 
अँ ड फामा यांचे B.P.Apparatus (Mannual)  कर ता ा त लघु तम दर सव 
करा सह त त नग र. .२,१४२/- या माणे ४७ नगांकर ता र. .१,००,६७४/- रकमेस व 
B.P.Apparatus (Electric Automatic ) कर ता ा त लघु तम दर र.र.१,२४९/- 
तनग या दराने ६ नगांकर ता र. .७,४,९४/- रकमेस तसेच Fetal Doppler कर ता 

मे.ऑि टन हे थ केअर यांचे ा त लघु तम दर र. .१०,६००/- तनग या दराने २ 
नगा ंकर ता र. .२१,२००/- रकमेस व ECG Machine कर ता मे.एलमेड यांचे ा त 
लघु तम दर र. .३४,५००/- तनग या दराने १ नगाकर ता र. .३४,५००/- या दराने 
करारनामा क न खरेद  कर यास येणा या एक ीत र. पये १,६३,८६८/- (अ र  र. . 
एक लाख ेस ट हजार आठशे आडुस ठ फ त) चे खचास मा यता घेणेकामी तसेच 
सदरचा खच वै यक य वभागाकडील उपकरणे खरेद  या लेखा शषामधून खच  
टाकणेस 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/०८/का व/१११०/२०१५ 
दनांक - ४/०९/२०१५ 

 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


