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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१०११/२०१५ 

दनांक-  १४/०८/२०१५ 
 

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-  १९/०८/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १९/०८/२०१५ 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 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १८३ 

दनांक- १९/०८/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा बुधवार, 
दनांक १९/०८/२०१५ 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. 

 

दनांक ११/८/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८२)  

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 १९/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) 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. 

 ( दनांक १९/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) 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.े 

 ( दनांक १९/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-४) 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.  
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 (वाढ / घाट र. . २,६३,९५,०००/-) 
 ( दनांक १९/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) 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 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १९/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. . ३३ 
अ वये, भाग .६ मोशी पुव व पि चम बनकरव ती भागात जलन लका 
टाकणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा र कम . २८,००,९६९/- (अ र  
र. . अ ावीस लाख नऊशे एकोणस तर फ त) पे ा १७.७२ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,१९,८६९/- 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 १९/०८/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मा.मं ी, संर ण, भारत सरकार यांना द.२८/०५/२०१५ रोजी पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका व वध ना संबंधी झाले या बैठक साठ  आव यक मा हती पु तक 
व पात ता काळ मे. स द  कॉपीअस अँड टुडंट क झुमर टोअर, संत तुकाराम 

नगर, पंपर  यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता तयार क न घेणेत 
आले या कलर झेरॉ स, ४५ पानांचे पु तक, म ट  कलर पेपर, (४५ पानांची २८ 
पु तके पायरल बायडींगसह) कामी आले या एकुण र. .१९,७४०/- (अ र  र. . 
एकोणीस हजार सातशे चाळीस फ त) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .मु यालय/HO/६/०५/२०१५-१६ अ वये, 
डांगे चौकापासून ते मुकाई चौकापयत बी.आर.ट . मागावर ल फुटपाथ म ये व वध 
सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे.  फुटपाथची दु ती करणे 
(डांबर करणातील ेचेस दु तीसह) कामी मे.एच.सी. कटार या ( न.र. .६९,८४,६६८/- 
(अ र  र. . एकोणस तर लाख चौ याऐंशी हजार सहाशे अडुस ट) पे ा २३.४५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५६,१४,१०२/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स 
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अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .मु यालय/HO/६/०६/२०१५-१६ अ वये, 
काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंद  बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर वर ल व वध सेवावा ह यां 
साठ  खोदलेले चर पुववत करणेकामी मे.एच.सी. कटार या ( न.र. .१,२६,९७,९५८/- 
(अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख स या नव हजार नऊशे अ ाव न) पे ा 
२३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१,०१,३४,३०४/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .मु यालय/HO/६/०७/२०१५-१६ अ वये, 
राजीव गांधी पूलापासून डांगे चौकापयत बी.आर.ट . मागावर ल फुटपाथ म ये व वध 
सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वण,े फुटपाथची दु ती करणे 
(डांबर करणातील ेचेस दु तीसह) कामी मे.एच.सी. कटार या ( न.र. . ७०,०१,७७४/- 
(अ र  र. . स तर लाख एक हजार सातशे चौ याह तर) पे ा २४.१३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५५,७७,८५८/- 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 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .२/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वये, 
पंपर  चंचवड मनपा प रसरातील बी.आर.ट .एस. काँ रडोवर बस थांबे उभारणे व 
अनुषं गक कामे करणे या अंतगत बस टेशनसाठ  साईनेजेस पुर वणेकामी 
मे.एच.सी. कटार या ( न.र. .९९,१९,०५७/- (अ र  र. .न या णव लाख एकोणीस 
हजार स ताव न) पे ा २१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
८१,६५,३६८/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-१२) कोटेशन . मसाभा/ं2/का व/207/2015 द.17/7/2015 अ वये, मे. पे म 

ए टर ायजेस, चंचवडगाव, पुणे यांनी त केअर फुट क रता ३४/- असा लघु तम 
दर सादर केलेला आहे. ा त  लघु तम दरानुसार मनपा या वै यक य वभागांतगत 
येणा-या सव दवाखाने / णालयांना आव यक लागणारे येक  ४ या माणे एकुण 
३० दवाखाने णालयांना असे एकुण १२० वॉटर ुफ बोड क रता त व.े फुट 
कर ता र. .३४/- या माणे एका बोड (१८”X२४”) क रता र  १०२/- माणे एकुण र. . 
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१२२४०/- इतका खच अंदाजे अपे त आहे. सदरचा खच ‘शास कय योजनांची 
अंमलबजावणी’या लेखा शषातुन करता येणे श य आहे. यानुसार मनपा या 
वै य कय वभागाअंतगत रा य काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी 
आव यक लागणा-य़ा  वॉटर ुफ बोडच े येणा-य़ा य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकडील  न.नो. .६/२०१४-१५ मधील 
अ. .५ अ वये, . .६० सांगवी गावठाण येथील यायामशाळा व तालमीचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.ए.आर.नायडू ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा (-)२९.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने नयमानुसार व न वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१४) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .६/२०१४-१५ मधील 
अ. .१० अ वये, . .६० सांगवी येथील ंथालयाचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.ए.आर.नायडू ( न.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
चो वस) पे ा (-)२९.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने नयमानुसार 
व न वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या नधार त 
केले या बे सक दराम ये 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .६/२०१४-१५ मधील 
अ. .८ अ वय,े . .४० खराळवाडी मधील सावज नक व छतागृ ह करकोळ दु ती 
कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं . ( न.र. .९,१०,२८६/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार दोनशे शहाऐंशी) पे ा (-)४७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने नयमानुसार व न वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१६) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .६/२०१४-१५ मधील 
अ. .११ अ वये, . .६० सांगवी येथील व वध शाळासमोर व याथ  र ता 
अलांडणी पथ तयार करणेकामी मे.देव कं . ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातसे सात) पे ा (-)३३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने नयमानुसार व न वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स 
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अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१७) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१६/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .१३ नगडी गावठाण येथील आ णा भाऊ साठे वसाहत २५६, ५७६ गाळे 
राजनगर येथील इमारती व शौचालये दु ती कामे करणेकामी मे.पांडूरंग 
ए टर ायजेस ( न.र. .२०,०५,५४६/- (अ र  र. .वीस लाख पाच हजार पाचशे 
शेहेचाळीस) पे ा ४४.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
११,१३,०७८/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने दरवष माणे, नगडी येथे सा ह यर न 
लोकशा हर अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव द.३/८/२०१५ ते ७/८/२०१५ या 
कालावधीत आयोिजत करणेत आला आहे. या अतंगत आयोिजत काय मामधील 
या याते व कलाकारांचे मानधन, ब से, ले स बॅनर, मृती च हे, चहापान ना टा 
व भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे र. .८,६०,०००/- (अ र  र. .आठ 
लाख साठ हजार फ त) इतका खच अपे त अस याने या खचास काय तर 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने बीआरट एसची यश वी अंमलबजावणी करणेसाठ  
तां क स लागार ी. तीक दवे यांची नयु ती प.ं च.ंमनपा व पी.एम.पी.एम.एल 
(PMPML) सवकष मदत व मागदशन करणेकामी मा. थायी स मती ठराव .७०४८, 
द. १७/०६/२०१४ व .१०८५४, द.२७/०२/२०१५ नुसार केलेल  आहे. यांना र. .१.२५ 
लाख अ धक सेवाकर या माणे फ  पोट  येणा-या खचास व एकूण २ वष 
कालावधीसाठ  येक सहा म ह याला मा. थायी स मतीची वतं  मा यता घेऊन 
नेमणूक करणेस व सदरचा खच SUTP GEF Grant मधून करणेस मा यता दे यात 
आलेल  आहे. ी. तीक दवे द.०१/०९/२०१४ पासून या पदावर काम कर त आहेत. 
यांची सहा म ह यांची मुदत द.३१ ऑग ट २०१५ रोजी समा त होत आहे. यांना 
पुढ ल सहा म ह यांसाठ  ( द.०१/०९/२०१५ ते द.२९/०२/२०१६) बीआरट एस कर ता 
स लागार पद  नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या इ े य कायालयाकडील न.नो. .२/४/२०१४-१५ अ वये, . .१५ 
द तवाडी आकुड  येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन 
( न.र. .९,३४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चौतीस हजार तीनशे स तर) पे ा 
३८.४६% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,०३,७६२/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहू न करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२१) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२७.७.२०१५ ते द.२.८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०७/२०१५ द.१०.८.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-२२) इ े ीय कायालय न याने थापन झालेने कायालयीन कामकाजाचे सोयीचे ट ने 

कायशाळा वभागाने कळ वले नुसार वाहनांची खरेद  करणे आव यक आहे. यानुसार 
े ीय कायालयामाफत  मे.टाटा मोटस  ल. यांचे कडून  कोटेशन/दरप क माग वणेत 

आले आहे. े ीय अ धकार  व अ त मण  पथकासाठ  आव यक असले या वाहनांचा 
तपशील खा लल माणे. 

अनु. मांक अ धकार  वाहनाचा कार कंमत शेरा 
१. े ीय अ धकार  टाटा झे ट ५,८१,९८१/-  

२. अ त मण 
४०७ पो लस हॅन 

पंजरा 
१३,१६,९१९.३८/-  

 एकुण  १८,९८,९००.३८/-  
          (अ र  र. . आठरा लाख अठठया णव हजार नऊशे पये अडतीस पैसे फ त) 

वर ल  अ धका-यांकर ता व अ त मण कामकाजा कर ता लागणार  वाहने खरेद  
कामी कोटेशन/दरप कानुसार  एकुण २ वाहनांची एकुण र. .१८,९८,९००.३८/- (अ र  
र. .अठरा लाख अठठया णव हजार नऊशे पये अडतीस पैसे फ त) वाहने खरेद  
खच आहे. वर ल दोन वाहनांपैक  मा. े ीय अ धकार  यांचे वाहन खरेद  मा. थायी 
स मती ठराव .५८७२ दनांक ७/२/२०१४  अ वये मा यता मळाल  आहे. तर  ४०७ 
पो लस हॅन प ंजरा वाहनाची कंमत र. .१३,१६,९१९.३८/- अशी आहे. सदरचे वाहन 
मे.टाटा मोटस यांचे कडुन खरेद  क न आगाऊ र कम अदा क न खरेद  करणेस 
येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या जल नःसारण  वभागाकडील न.नो. .१/३/२०१५-१६ अ वये, वॉड . २०, 
२१ मधील जल नःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/s ANANT 

BALKRISHNA BAHIRAT ( न.र. .२७,९६,८७३/- (अ र  र. .स तावीस लाख 
शहा नव हजार आठशे याह तर) पे ा ३१.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा 
मंजूर दराने र. .२०,०४,३०९/- 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 अधन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२४) जग  गु  संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सन-२०१५ या अनुषंगाने द. 
०८/०७/२०१५ रोजी देहू  येथून पंढरपूर कडे संत तुकाराम महाराज पालखीचे थान 
झाले असून द.०९/०७/२०१५ रोजी आकुड  येथे मु काम झाला होता. पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या वतीने अ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत संत तुकाराम 
महाराज पालखीच े मु कामा या ठकाणी सालाबाद माणे व छता, यव था, 
कटकनाशक औषधांची फवारणी व व छतागृ हाची यव था करणेत येत.े यासाठ  
पर सरातील सावज नक व छतागृ हा बरोबरच आव यकतेनुसार काह  ठकाणी फरते 
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शौचालय उपल ध क न दे यात येतात. याकामी द.०९/०७/२०१५ रोजी एकूण १७ 
ठकाणी फरते शौचालय उपल ध करणेची आव यकता होती. तथा प यावेळेस १२ 
फरते शौचालय ( येक  १० सीटस) उपल ध झाले असून उवर त ०५ ठकाणी फरते 
शौचालय खाजगी एज सीकडून भाडेत वावर घेणे आव यक होत.े यानुसार मे.3-D 

ENVIORNMENTAL SERVICES,कोथ ड, पुणे यांचेकडून न वदा न माग वता, 
करारनामा न करता ती सीटस (Portable Toilets) ती दन र. .२,२००/- या दराने 

(भाडे, वाहतुक व व छता) द.०९/०७/२०१५ रोजी एकूण २० सीटस भाडे त वावर 

घेत याने यांना एकूण र. .४४,०००/- (अ र  र. .च वेचाळीस हजार) अदा कर यात 
आले असून सदर खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३/२०१४-१५ 
मधील अ. .२१ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी प रसरात नामफलक वाचनालय 
बचस बस वणे व थरमा लास पट देणेकामी मे.सांडभोर कं शन ( न.र. . 
७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास) पे ा ४३.९९ % कमी) या ठेकेदारा 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३/२०१४-१५ 
मधील अ. .१६ अ वय,े . .३२ म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख 
प नास) पे ा ४३.९९ % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/२३/२०१४-१५ 
मधील अ. .१८ अ वये, वॉड .३५ धावडेव ती येथे भैरवनाथ व यालय माग येथे 
न वन पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.देव कं शन ( न.र. .७,०७,२८०/- (अ र  
र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ३८.२७ % कमी) या ठेकेदारा बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 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/१०११/२०१५ 
दनांक - १४/०८/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


