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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/११८६/२०१५ 

दनांक-  १८/०९/२०१५ 
 

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-  २२/०९/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक २२/०९/२०१५ 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- १८८ 

दनांक- २२/०९/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २२/०९/२०१५ 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 १५/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८७)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म ते & म ते असो सए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजरु दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा तर) पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक 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. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ंग ( न.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम नयमानुसार व न वदेमधील न वदा अट  
नुसार भाववाढ देय अस यास 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. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/ २०१४-
१५ अ वय,े . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४६,७५०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) –५.०१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१/२०१४-
२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.एस.एम.क शन ( न.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) पे ा ५.०० % जादा) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३९,३४,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  शत स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या पाणीपरुवठा 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 २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .१८ अ वये, 
पुनावळे येथे एफ.एस.आय./ट .डी.आय.ने ता यात येणा या जागांना समा भंत बांधणे 
कामी मे.हष एंटर ायझेस ( न.र. .२८,००,७९०/- (अ र  र. .अ ावीस लाख सातशे 
न वद) पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. .१८,८२,१३१/- 
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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/१०/२०१५-१६ अ वये, वाड .४४ 
म ये डेअर  फामरोड सी लॉक व इतर प रसरातील जल नःसारण न लकांचे सुधारणा 
कामे करणेकामी M/s. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३०,००,०००/- (अ र  
र. .तीस लाख) पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने 
र. .२२,७५,२४५/- 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. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/२६/२०१५-१६ अ वय,े वैभवनगर 
पंपींग टेशनची समा भंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. 

SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४९,९८९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे एकोणन वद) पे ा २१.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .३१,१०,२२२/- 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 अधन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मा.कायकार  अ भयंता द ता व नयं ण क यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन . 
MH-14 / CL-289 इंडीका कर ता चार नग न वन ज टोन कंपनीचे टयूबलेस 
टायस मे.दशन टायस, चंचवड यां याकडून न वदा न माग वता, करारनामा न 
करता थेट प दतीने यांनी सादर केले या दरप का नुसार खरेद  करणेस व 
याकामी येणारे र. .१७,३००/- (अ र  र. . सतरा हजार तीनश)े चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .२७ मोरवाडी व . .२८ मासुळकर कॉलनी या भागाम ये र ते व चौका 

म ये पादचा यांसाठ  सु वधा परु वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम. क शन ( न.र. .९,१०,२८४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे 
चौ याऐंशी) पे ा ३३.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. . 
६,३६,९४४/- 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 फरकाची र कम 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. 

 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .१३ नगडी गावठाण व . .१४ भ ती श ती उ यान या भागातील र ते व 

चौकाम ये पादचा यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे 
कामी मे.एस.एम. क शन ( न.र. .९,८०,२७३/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार 
दोनशे याह तर) पे ा ३८.४५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. . 
६,०३,३५८/- 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 फरकाची र कम 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. 

 

वषय मांक-१२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकडील टाटा 
सुमोवाहन .MH-14-AE-8070 चे टायर + युब खराब झा यामुळे न वन ०५ नग 
टायर  + युबची मागणी संबं धत वाहनाचे वाहनचालक यांनी केल  असुन सदर 
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वाहनास टायर + युब ०५ नग खरेद  करणेकामी मे. सएट ल. यांचेकडून एकूण 
र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे फ त) चे दरप क उपल ध केले असुन 
०५ नग टायर  +  युब पुरवठा करणेकामी  मे. सएट ल. यांनी र. .२३,५००/- (अ र  
र. .तेवीस हजार पाचशे फ त) आगाऊ रकमेची मागणी केल  आहे. यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाकडील टाटा सुमो वाहन .MH-14-AE-8070  चे टायर + 
यूब खराब झा यामुळे बदलणे आव यक असुन याकर ता ०५ नग न वन टायर + 
युब मे. सएट ल. यांचेकडून न वदा न माग वता, करारनामा न करता खरेद  

करणेकामी यांना र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे फ त) आगाऊ / 
Advance देणॆस व सदर ०५ नग न वन टायर + युब खरेद  करणेकामी होणारा 
खच एकूण र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचश)े ला मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक-१३) शासनात लोका भमुखता व नणयशीलता आण या कर ता व याम ये सवा या 

सहकायातुन उ तम शासन कायाि वत कर यासाठ  महारा  शासनाने राजीव गांधी 
शासक य ग तमानता ( गती) अ भयान व पधा येक वष  आयोजीत कर याचा 
नणय घेतलेला आहे. सन २०१३ म ये पार पडले या पधम ये पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके माफत ताव सादर कर यात आलेला होता. यानुसार शासन 
नणय . रागांअ-२०१४/ . .१५४/१८अ सामा य शासन वभाग दनांक २८ माच 
२०१४ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस थम मांक ा त होवुन र कम . 
१०,००,०००/- चे पा रतो षक ा त झालेले आहे. याचा भरणा ई-ग हन स वभागा 
मफत दनांक १०/१०/२०१४ रोजी सामा य पावती अ वये लेखा वभागात जमा 
करणेत आलेला आहे. सदर पा रतो षक रकमेचा वापर कायालयीन सुधारणेसाठ च 
क न उपयोगीता माणप  वह त नमु यात व खचाची कारणे व वा ांक त 
देयकां या तीसह अवर स चव, सामा य शासन वभाग यांना सादर करणे बाबत 
शासन नणयाम ये नमुद केलेले आहे. यासाठ  न वदा सुचना . ०२-२०१५-१६ 
अ वये न वदा सी द करणेत आल  होती. न वदा ि वकृती या अं तम दनांका 
नंतर पाक ट . १ उघडणेत आले असता याम ये एकुण तन (मे.पोल टार 
क लट ंग , मे.एनजीपी सो युशन , मे.मोनाच टे नॉलॉजी ) न वदा ा त झाले या 
आहेत. याम ये मे.पोले टार  क स ट ंग यांचे दर लघु तम ा त झालेले आहेत. 
यांचे कडुन काम क न घेणेकामी एकुण र. .१०,०५,४८५/-  (अ र  र. . दहा लाख 
पाच हजार चारशे पं याऐंशी फ त) एवढा खच येणार आहे. ा त दर हे 
अंदाजप क य दरापे ा 0.20 % कमी आहेत. सदर होणा-या खचास व करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१४) ई-ग हन स वभागाकडील सुमो वाहन .MH-14 AE 8168 कर ता न वन टायर 
तातडीने खरेद  करणे वाहना या सुर ीततेचे ट ने आव यक अस याने, मे.गणराज 
ए टर ायजेस c/o CEAT LTD, गॅट . १६१, गोडाऊन .२, यांका वेअर हाऊस, 
चंबळीफाटा, कु ळी, पुणे–४१०५०१ यांचे कडून एकूण ४ नग टायर, यूब र. 
.१८,७००/- (अ र  र कम पये अठरा हजार सातशे फ त) (सव करासह) इत या 

र कमेत करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेकामी, तसेच या कामी 
मे.CEAT LTD यांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयम सुधा रतचे ७३ अनुसूची 
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करण कलम ५(२)(२) अ वये आगाऊ अदा करणेत आले या र. .१८,७०० (अ र  
र कम पये अठरा हजार सातशे फ त) खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .२१ अ वये, 

पुनावळे येथील स.नं.४३, ४४, ४५ व ४७ मधील १८ मी. ं द डी.पी. र या या कडेने 
टॉम वॉटर पाईप गटर व फुटपाथ कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन 

( न.र. .१,२६,०४,९१४/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख चार हजार नऊशे चौदा) 
पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. .७१,४८,३१०/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-१६) मोटार वाहन अपघात दावा मांक ७५०/२०१० या करणी मा.मोटार अपघात दावा 
याया धकरण पुणे, यांचेकडील आदेशा वये वाद ंना नुकसान भरपाईपोट  

महानगर लकेने र. .२,११,४००/- दा या या तारखेपासुन ( दनांक २०/०८/२०१०पासुन) 
तवष  ९ % दराने याजासह व दा याचा खच र. .६,९७७/- सह अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-१७) यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ 
म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन  ए.एन.एम. हे पद भरणेस व सदर 
पदाला अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न 
मळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४४/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .१ तळवडे गावठाण, पीनगर मधील संडास लॉक, दु ती करणे व 

न याने संडास लॉक बांधणेकामी M/S. P.J. MOTWANI  ( न.र. .१४,००,४६३/- 
(अ र  र. .चौदा लाख चारशे ेस ट) पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,४८७/- 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 फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१९) व युत मु यालयांतगत दूरसंचार वभागामाफत गतवष  व वध कामासाठ  न वदा 
माग वणेत आले या आहेत. मागील आथ क वषात तरतूद  अभावी तीन कामाची 
अं तम बले देणे बाक  आहे. यामुळे दूरसंचार वभागाचेच अंदाजप कामधून खाल ल 
माणे तरतूद वग करण करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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अ  कामाचे नाव लेखा शष पृ ठ . 
सन 15-16 

ची मुळ 
तरतूद 

वाढ घट 

सन 15-16 

चे सुधा रत 
तरतूद 

1 
मु य शासक य इमारतीम ये सीसी ट ह  
यं णा उभारणे 

दूरसंचार 

योजना 

381/4 5,00,000 20,00,000 0 25,00,000 

2 
मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाक रता वायरलेस 
यं णा उभारणे 

382/17 5,00,000 0 5,00,000 0 

3 
मनपा मु य कायालयातील डोअर े म मेटल 
डटे टर बस वणे व सीसी ट ह ची अनुषं गक 
कामे करणे 

382/19 5,00,000 0 5,00,000 0 

4 
मु य शासक य इमारतीमधील दूर वनी 
यं णा नुतणीकरण करणे 

382/20 10,00,000 0 10,00,000 0 

5 
वायरलसे यं णा उभारणे, नुतणीकरण करणे व 
संचार मं ालयाचा परवाना नुतणीकरण करणे. 

दूरसंचार 

योजना 

380/10 0 25,000 0 25,000 

6 
मनपा व वध वभागाक रता वायरलेस यं णा 
उभारणे 

380/11 5,00,000 0 25,000 4,75,000 

7 

मनपा शायक य इमारतीमधील 
दुर वनी,फॅ स, एफसीट  राऊटर य़ं णेची 
देखभाल दु ती करणे. 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

710/3 10,00,000 3,00,000 0 13,00,000 

8 

मनपा शायक य इमारतीमधील 
दुर वनी,फॅ स, एफसीट  राऊटर य़ं णेची 
देखभाल दु ती करणे. 

710/7 10,00,000 0 3,00,000 7,00,000 

 

वषय मांक-२०) देहू-आळंद -पंढरपरू तथ े  वकास आराखडा अंतगत कामे- या योजने अंतगत 
ी े  देहू  व तळवडे ह ीवर ल १८.०० मी. ं द र या या कामाचा वकास अंतभूत 

केलेला आहे. मा. वभागीय आयु त पुणे यां या अ य ते खाल ल पार पडले या 
ी. े  देहू, आळंद -पंढरपूर तीथ े  आढावा बैठक त दले या नदशा माणे तीथ े  
वकास आराख यामं ये अंतभूत असणा-या र यासाठ या ज मन ता यात घे याची 
कायवाह  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने लवकर सु  कर याबाबत सु चत केले 
आहे. यानुसार ी े  देहु  व तळवडे ह ीवर ल १८.० मीटर नयोिजत र यापैक , 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीतील मौजे तळवडे येथील ९.० मी. र ता व 
ी े  देहू  ह ीतील ९.० मी.र याखाल ल ज मनीचे भूसंपादन  करणेबाबत, 

मा.महापा लका सभा ठराव .७२६, द.२३/०७/२०१५ नुसार मा यता दलेल  आहे. 
यानुसार सदर र याचे भुसंपादनापोट  येणा-या य  खचास मा. थायी स मतीची 
मा यता घेणे आव यक आहे. तर  मौजे ी े  देहू  व तळवडे ह ीवर ल १८.०० मी. 
ं द र याखाल ल ज मनी या भूसंपादनापोट  येणा-या य  खचास व सदरचे 
खचाचे अ धकार मा.आयु त यांना देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .३ 
अ वये, अ े ीय कायालयातील भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ यान 
प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे उजा बचती या हेतूने 
नुतनीकरण करणे (१५/१६) कामी मे.हसन इले कल इंिज. ( न.र. .५१,३५६/- 
(अ र  र. .ए काव न हजार तीनशे छप न) पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. . ६/२०१५/२०१६ मधील अ. .७ 
अ वये, अ े ीय कायालयातील भाग .१९ वा हेकरवाडी प रसरातील र यांवर 
दवाबती यव था करणे (१५-१६) कामी मे. वमलाई इलेि कल कॉप रेशन ( न.र. . 
१५,२७,३४२/- (अ र  र. .पंधरा लाख स तावीस हजार तीनशे बेचाळीस) पे ा   
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२८.९० % 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. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .९ 
अ वये, अ े ीय कायालयातील नगडी ा धकरण उप- वभागामधील व वध 
इमारती, णालय व दवाखाने येथील व युत वषयक कामे करणे (१५-१६) कामी 
मे. व प इले कल & इंिज. ( न.र. .७,९९,२९२/- (अ र  र. . सात लाख न या नव 
हजार दोनशे या नव) पे ा २७.९९ % 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. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१२ 
अ वये, अ े ीय कायालयतील नगडी ा धकरण उप वभाग भाग .१७ 
प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे. वमलाई 
इलेि कल कॉप रेशन ( न.र. .८,९७,५८९/- (अ र  र. . आठ लाख स या नव हजार 
पाचशे एकोणन वद) पे ा ३२.९५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१४ 
अ वये, अ े ीय कायालयतील नगडी ा धकरण उप वभाग भाग .१५ 
प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे.कमल 
इले कल एंटर यजेस ( न.र. .८,९७,५८९/- (अ र  र. .आठ लाख स या नव हजार 
पाचशे एकोणन वद) पे ा ३२.५३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१५ 
अ वये, अ े ीय कायालयातील रावेत कवळे उप- वभागामधील इमारती, शाळा 
व युतीकरण करणे व शाळा डांगणावर काश यव था करणे (१५-१६) कामी 
मे. व प इले कल & इंिज. ( न.र. .९,६१,६८६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकस ट 
हजार सहाशे शहाऐंशी) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१७ 
अ वये, अ े ीय कायालय भाग .१६ आकुड  गावठाण प रसरातील दवाब ती 
यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर यजेस ( न.र. . 
७,९८,४३१/- (अ र  र. . सात लाख अ ् या नव हजार चारशे एकतीस) पे ा ३९.१०% 

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. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१८ 
अ वये, अ े ीय कायालयतील नगडी ा धकरण उप- वभागाम ये से टर .२३ 
येथील आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे उभारणे व नुतनीकरण करणे 
(१५/१६) कामी मे. वमलाई इलेि कल कॉप रेशन ( न.र. .२,७९,७४०/- (अ र  र. . 
दोन लाख एकोणऐंशी हजार सातशे चाळीस) पे ा २९.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .२२ 
अ वये, अ े ीय कायालयातील नगडी ा धकरण उप- वभगामधील इमारती, शाळा 
व युतीकरण करणे व शाळा डांगणावर काश यव था करणे (१५-१६) कामी 
मे. व प इले कल & इंिज. ( न.र. .६,७८,०४६/- (अ र  र. . सहा लाख 
अ ्याह तर हजार शेहेचाळीस) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .२३ 
अ वये, अ े ीय कायालय भाग .१५ द तवाडी प रसरातील दवाब ती यव थेची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर यजेस ( न.र. .९,९९,२५४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार दोनशे चोप न) पे ा ३९.१० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .२९ 
अ वये, अ े ीय कायालयतील नगडी ा धकरण उप वभाग भाग .१४ 
प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी म.ेस चन 
इलेि क स ( न.र. .८,९७,५८९/- (अ र  र. . आठ लाख स या नव हजार पाचशे 
एकोणन वद) पे ा ३८.६७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .३० 
अ वये, अ े ीय कायालयतील रावेत कवळे उप वभाग भाग .१९ प रसरातील 

ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करण े(१५-१६) कामी मे. टार इलेि कल सि हसेस 
( न.र. .८,९१,४०३/- (अ र  र. .आठ लाख ए या नव हजार चारशे तीन) पे ा 
२९.२९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .३१ 
अ वये, अ े ीय कायालयतील नगडी ा धकरण उप वभाग भाग .१६ 
प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे.कमल 
इले कल एंटर यजेस ( न.र. .५,९४,६४९/- (अ र  र. .पाच लाख चौ या नव हजार 
सहाशे एकोणप नास) पे ा ३२.५३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/३/२०१५/२०१६ मधील अ. .१ अ वये, 
फ भागातील जाधववाडी से. .१३ व १६ व इतर प रसरातील पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.र वं  क शन ा. ल. ( न.र. . 
७,७०,३०६/- (अ र  र. .सात लाख स तर हजार तीनशे सहा) पे ा ४१.९९ %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३५) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/१५/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये, 
फ भागाम ये जल े  .५ म ये शवतेज नगर, एच.डी.एफ.सी. कॉलनी 
प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.र वं  
क शन ( न.र. .७,७०,३०६/- (अ र  र. .सात लाख स तर हजार तीनशे सहा) 
पे ा ४०.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/४/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(25212) फ े ीय कायालय अंतगत भाग .३ चखल  मोरेव ती मधील 
आव यक ठकाण या दवाब ती यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे, 
आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व युत वषयक कामे करणे (15-16) 
कामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस ( न.र. .४,२२,४१९/- (अ र  र. .चार लाख 
बावीस हजार चारशे एकोणीस) पे ा ३४.३३ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३७) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/३६/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये,  
(24155) भाग .३ चखल  मधील संडास लॉक दु तीची कामे करणे व 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे. दपाल  क शन ( न.र. .९,२४,२६३/- (अ र  र. . 
नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे ेस ट) पे ा ३३.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/२०/१/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .६० सांगवी येथे ममतानगर ते ी.द त आ म पयत मुळा नद  व 
पवना नद  संगमावर संर क भंत बांधणे (गॅ बयन वॉल) कामी M/S. N A 

CONSTRUCTION PVT LTD ( न.र. .१,८६,७४,१३६/- (अ र  र. .एक कोट  
शहाऐंशी लाख चौ याह तर हजार एकशे छ तीस) पे ा २४.४७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. .१,४८,०९,८०४/- 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 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३९) पयावरण अ भयां क  वभागाकडील न.नो. . ENV/०१/२०१५-१६ अ वये, 
RETROFITTING OF EXISTING SANGVI S.T.P. (Old) with anaerobic 
followed by aerobic process of treatment including allied works with 
Trial run of 3 months including  Operation and Maintenance for 5 
years या कामी मे.एच.एन.बी. इंिज नयस ा. ल. यांचेकडुन ा त लघु तक दर 
र. .११,४३,००,०००/- (RETROFITTING OF EXISTING SANGVI S.T.P. 
(Old) with anaerobic followed by aerobic process of treatment) व 
र. .४,८०,०००/-  (O & M ५ वष कालावधीक रता) त महा या दराने ५ वष 
कालावधी क रता (र. .४,८०,०००/- X ६० म हने = ) र. .२,८८,००,०००/- असे एकूण 
र. .१४,३१,००,०००/- (अ र  र. .चौदा कोट  एकतीस लाख) या खचास मा यता व 



 11 

यांच े सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े, 

                                                   
   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/११८६/२०१५ 

दनांक- १८/०९/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


