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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९६४/२०१५ 
दनांक -  ३१/०७/२०१५ 

 

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-  ४/०८/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ४/०८/२०१५ 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 2

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १८१ 

दनांक- ४/०८/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ४/०८/२०१५ 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. 

 
 

वषय मांक-१) पंपर  चंचवड महानगरपा लका जलशु द करण क  से. .२३ येथे पाणी शु द करण 
येसाठ  व प व पातील पॉल  अ यु म नयम लोराईड व पावडर व पातील 

पॉल  अ यु म नयम लोराईडचा पुर वणे या कामाचा आदेश दे यात आला आहे. सदर 
न वदेत मे.एस. ह .एस. के मकल व मे.के मकल पपल यांना अनुकमे ६०% व ४०% 
माणे प रमाण पुरवणे आदेश दे यात आले आहे. न वदा अट  व शत नुसार 

आव यकता अस यास न वदा दराने ५० % जादा प रमाण पुर वणेची अट 
न वदेम ये घेणेत आलेल  आहे. यावषासाठ  पी.ए.सी. लि वड व पावडर खरेद  
करणेसाठ  अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. चालू न वदेतील करारनामा नुसार 
ठेकेदार यांनी वाढ व ५० % पी.ए.सी. लि वड व पावडर आहे याच न वदा दराने 
हणजेच अनु मे लि वड पी.ए.सी. चा दर र. .१२,६००/- त मे.टन व पावडर 

पी.ए.सी. चा दर र. .३१,१५० त मे.टन असे देणे बंधनकारक आहे. पावसा या या 
काळात अशु द पा याम ये वाढलेल  गढूळता कमी कर यासाठ  चालू न वदेतील 
पावडर व पातील पॉल  अ यु म नयम लोराईडचा ५० % वाढ व पुरवठा न वदा 
अट  व शत माणे न वदा दराने घेणे आहे. याअनुषंगाने मे.एस. ह .एस. के मकल 
काप रेशन यां याकडून पावडर PAC या २०८.२० मे.टन प रमाणा या ५० % वाढ व 
पुरवठा हणजेच १०४.१० मे.टन पुरवठा घेणे आव यक आहे. यानूसार पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेचा पुरवठा आदेशामधील दरा माण े१)एस. ह .एस. के मकल काप रेशन 
यांना ५० % वाढ व पावडर पॉल  अ यु म नयम लोराईड चे प रमाण (१०४ मे.टन) 
पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच  (१०४ मे.टन X  
र. .३१,१५०/- त मे.टन = र. .३२,३९,६००/- इतका असून यास मा यता मळणे 
आव यक आहे. पावसा यातील जा तीचा गढूळपणा कमी कर यासाठ  पावडर 
व पातील पी.ए.सी. चा पुरवठा घेणेची नकड ल ात घेता उपरो त १ माणे 

मे.एस. ह .एस.के मकल काप रेशन यांना ५० % वाढ व प रमाणाचे पुरवठा आदेश 
ठेकेदारास देणे क रता व यास होणा या खचास र. .३२,३९,६००/- (अ र  र. . 
ब तीस लाख एकोणचाळीस हजार सहाश)े यांस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/३३-२०१४-१५ अ वये, 
भाग .४६ वजयनगर येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता-या इ. करकोळ 

दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.ट  ऍ़ ड जे इ ा चर ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट फ त) पे ा ४८.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,६७,९२७/- 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 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन 
राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-३) जे.एन.एन.यु.आर.एम. ट पा १ अंतगत शहरा या ४० % भागात २४ x ७ पाणीपुरवठा 
योजना राब वणेचे नयोिजत केले आहे. सदर योजने या Pre-Tendering कामासाठ  
ASCI (Administrative Staff College of India, Hyderabad) या सं थेची स लागार 
हणून नेमणूक करणेत आल  होती. तर  सदर योजनेसाठ  स लागाराने स व तर 
क प अहवाल (DPR) तयार क न क  शासनाकडे याचे सादर करण क न सदर 
क पास मंजुर  मळवणपेयतचे काम पूण केले आहे. सदर क पास क  

शासनाकडून र. .१४३.१७ कोट  मंजूर करणेत आलेले आहेत. व या कामासाठ  क  
शासनाचा र. .१७.८९६५ कोट चा व रा य शासनाचा र. .७.१५८६ कोट चा प हला ह ता 
महानगरपा लकेस द.२१ ए ल २०१५ रोजी ा त झालेला आहे. तर , सदर योजने 
क रता ठेकेदार नेमणेसाठ ची न वदा या व नेमणुक  नंतर लागणारे क प 
यव थापन स लागारचे कामाक रता स लागार नेमणेसाठ  न वदा .१७/१/२०१४-१५ 
अ वये न वदा या राब वणेत आल . या कामासाठ  M/s.CRISIL Infrastructure 
Advisory, M/s.Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd., M/s.DRA Consultants Pvt. 
Ltd., M/s.Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd. या ४ स लागारां या न वदा ा त 
झा या. सदर न वदा या ह ८०:२० (८० गुण –Technical Bid व २० गुण-
Financial Bid) या कारे करणेत आलेले आहे. या यतगत M/s.DRA 

Consultants Pvt. Ltd. व M/s.Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd. यांचेच 
Financial Bid चे पाक ट उघडणेस पा  ठरत होते व या अनुषंगाने, यांचेच Financial 

Bid चे पाक ट उघडणेत आलेले आहे. M/s DRA Consultants Pvt. Ltd. व 
M/s.Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd. यांचे Technical Bid Evaluation व 
Financial Bid Evaluation चे अवलोकन केले असता, सदर न वदा मळणेक रता 
M/s.DRA Consultants Pvt.Ltd. हे स लागार जा त यो य वाटत आहेत. या 
अनुषंगाने, कामाची तातडी ल ात घेता M/s.DRA Consultants Pvt.Ltd. यांनी देऊ 
केले या र. .४,२०,४२,०००/- दरास सदर काम M/s.DRA Consultants Pvt.Ltd. या 
स लागारास देणे यो य वाटते. तर , वर ल माणे न वदा .१७/१/२०१४-१५ साठ , 

जे.एन.एन.यु.आर.एम. ट पा १ अंतगत पंपर  चंचवड शहरातील ४० % भागाला 
२४x७ पाणीपुरवठा योजना राब वणेक रता, ठेकेदार नेमणेसाठ ची न वदा या व 
नेमणुक  नंतर लागणारे क प यव थापन स लागारचे कामाक रता M/s.DRA 

Consultants Pvt. Ltd. या स लागारास यांनी दले या र. .४,२०,४२,०००/- (अ र  
र. .चार कोट  वीस लाख बेचाळीस हजार) या दरास तसेच यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१९/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, . . 
३४ मधील ी सा व ीबाई फुलेशाळा येथे थाप य वषयक कामाची दु ती 
करणकेामी मे.डी.डी.क शन ( न.र. .९,८०,३५५/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे पंचाप न) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .५,१४,७८९/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/६/०१/२०१५/१६ अ वये, 
के.एस.बी. चौक ते महावीर चौक या र यावर ल फुटपाथची दु तीरंगरंगोट  करणे व 
इतर थाप य वषय कामे करणे (अ) र यावर ल  व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  
खोदलेले चर बुज वणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .४२,९१,९७८/- (अ र  र. . 
बेचाळीस लाख ए या नव हजार नऊशे अ ्याह तर) पे ा २१.०२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३५,५९,२९४/- 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 
फलकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/६/०८/२०१५/१६ अ वये, 
नगडी-दापोडी र यावर ल व वध सेवा वा ह यासाठ  खोदलेले चर पुववत करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .९३,००,०००/- (अ र  र. . या नव लाख) पे ा २३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७५,१९,०५०/- 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 फलकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७) 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/-) 
 

वषय मांक-८) मनपाचे उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .१/२०१५-१६ मधील सन २०१५-१६ 
या वषाम ये  मनपाचे व वध ०५ उदयानातील जु या पाईपलाईन दु ती व न वन 
बस वणे बाबत मे. वामी इले क ऍ़ ड इर गेश स (कोटेशन र कम पये 
१,९९,२०१/- (अ र  र. .एक लाख प नास न यानव हजार दोनशे एक फ त) या 
ठेकेदाराचे कोटेशन अंदाजप कय दरापे ा -१६ ट के ह  सवात कमी दराचे कोटेशन 
ि वकृत करणेत आले असून तुतकामी १ मह ना कालावधीसाठ  येणारे य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९) 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, भाग .६ मोशी शवाजीवाडी येथे र या या कडेने जलवा हनी टाकणे. 
व ती भागात जलन लका टाकणेकामी मे.यतीनमणी क शन ( न वदा र कम .- 
२७,९८,४०३/- (अ र  र. . स तावीस  लाख अ ्या नव हजार चारशे तीन फ त) पे ा 
२७.०५ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२१,४३,५०६/- 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-११) 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. 

                                                   
   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/९६४/२०१५ 

दनांक - ३१/०७/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


