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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी स मती 

कायप का मांक - ०८ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – ०४/०३/२०२२       वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मती ची पा क सभा शु वार,      

दनांक ०४/०३/२०२२ रोजी दुपार  ३.०० वाजता मा. अवर स चव महारा  शासन यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४, द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ 

कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. मा.सभापती, वधी स मती या 

महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती 

यांचे दालनातून सभा संच लत कर यात आलेल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे स मा.सद य 

सभागृ हात तर काह  स मा. सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत 

होते. 

 

१. मा. वीनल क पल हे  े-  सभापती 

२. मा.सु नता हेमंत तापक र 

३. मा.कोमल दपक मेवानी  

४. मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाण े

५. मा.लांडे व ांत वलास 
 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
 

---------- 
 
उपि थती स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 
वषय .२) भाग . १२ मधील मनपा इमारतींची करकोळ देखभाल दु ती करणे  

( न वदा .४७/०३, २०२१-२२) 
 

---------- 
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अ) मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक ०७) द.१८/०२/२०२२ चा सभावृतांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 

 

 

ठराव मांक – २९     वषय मांक – ०१ 

दनांक – ०४/०३/२०२२    वभाग – पाणीपुरवठा वभाग 

सुचक – मा. वीनल हे  े        अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े

संदभ –मा.अ त र त आयु त (२) यांचेकडील प  .जशुक/पापु /९७/२०२२, द.१०/०२/२०२२. 

 मा.अ त र त आयु त (२) यांनी शफारस केले माणे. 

“पवना धरणातून से. .२३ जलशु द करण क  नगडी पयत पाणी आणणे 
साठ  थेट पाईप लाईन टाकण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-
इंद ू(जे ह ) यांना द. ३०/०४/२००८ रोजी देणेत आला असून कामाची मूळ मुदत २४ 
म हने हणजेच द.२८/०४/२०१० पयत होती. सदर काम चालु असताना या 
दर यान द.०९/०८/२०११ रोजी मु ंबई-पुणे ुतगती मागावर बऊर टोलनाका येथे या 
क पा वरोधात झाले या र ता रोको आंदोलन संगी झाले या पो लस 

गोळीबारात ३ शेतक-यांचा मृ य ु झाला आहे. याअनुषंगाने द.१०/०८/२०११ 
रोजी या प ा वये मा.िज हादंडा धकार ,  पुणे यांनी “िज याची कायदा व 
सु यव था प रि थती अबा धत ठेव यासाठ  व र ठ पातळीवर सदर योजनेबाबत 
बैठक होईपयत पवना धरणातून बंद पाईप लाईन वारे पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम 
तूत थांब वणेत यावे” अशी वनंती केल  होती. याअनुषंगाने सदरच े काम 
द.१०/०८/२०११ पासून आजतागायत बंद आहे. आतापयत सदरच ेकाम १२.६२ % 
एवढे पुण झाले असून मुदतवाढ द.३१/१२/२०२१ पयत घेणेत आलेल  आहे. काम 
चाल ुअसताना या काळात ठेकेदाराने १८०० म.मी. यासाच,े १२ मी. लांबीच,े १० व 
१२ म.मी जाडीच ेएकूण लोखंडी पाईप २१६९ नग आ ण पाईप जोडणीसाठ  ५८.१७ 
मी. लांबीच े Special आणून ठेवलेले आहेत. सदरचे लोखंडी पाईप एकूण २६.६० 
एकर एव या े ाम ये ठेवलेले आहेत. या य त र त ४५ x १५ मीटर या बं द त 
गोडाऊन म ये पाणीपुरवठा वषयक २४४ हॉ वस, ६ पं स तसेच १२ व युत 
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मोटस, व युत संबं धत ५० हॉ वस, ३२ ा सफामर व इतर व युत जोडणी 
सा ह य ठेवलेले आहे. सदर या सा ह याच ेसंर ण करणेसाठ  ठेकेदाराने कामा या  

आदेशापासून आजतागायत सुर ा कमचार  नेमलेले आहेत. साईटवर ल लोखंडी 
पाईप आ ण बं द त गोडाऊन मधील मेटे रयल इ. सव बाबी ८ ठकाणी ठेवणेत 
आलेले आहे. यापैक  चार जागा वडगाव मावळ येथील मु ंढावरे, साते या ठकाणी 
असुन यांच े एकूण े फळ २६.६० एकर एवढे आहे. उव रत सा ह य मनपा / 
शासना या र या या कडेला आहेत. ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू (जे ह ) 
यांचे द.२५/०३/२०१९ रोजीच ेप  . PCMC/PAWANA/18-19/MARCH/04 वारे 
न वदा समा तीची (Termination notice) सुचना दल  आहे. आता पयत ठेकेदार 
मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू (जे ह ) यांचेकडील सुर ा र कांची एज सी मे.मॉडन 
स युरट  सि हसेस हे क पाम ये पुर वणेत आले या सव सा ह यांची 
सांभा याची जबाबदार  घेत होते. परंतु मे. मॉडन स युरट  सि हसेस यांना ठेकेदार 
मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू(जे ह ) देयक देत नस याने यांनी १४/०१/२०२२ रोजी या 
वभागास प  दले आहे सदर प ात यांनी द.०१/०२/२०२२ पासून देयक मळत 
नस याने सुर ार क साईटवर ठेवणार नाह  अस े नमुद केले आहे. तर  
द.०१/०२/२०२२ पासुन मनपा कडून मे. मॉडन स युरट  सि हसेस यांना देयक 
यावे लागणार आहे. ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू(जे ह ) यांनी या वभागास 

मागील कालावधीतील मे.मॉडन स युरट  सि हसेस यां या बरोबर केले या 
कामा या आदेशा या ती दले या आहेत. सदर आदेशा या ती नुसार त माह 
र. .२,९४,०००/- एवढा खच येत आहे. तर  या माणे खच देणेस हरकत वाटत 
नाह  अस े या वभागाचे मत आहे. स यि थतीत जलशु द करण क  नगडी 
पाणीपुरवठा वभाग यां याकड े  “Augmentation and capacity enhancement of the 

existing water treatment plant at Sec-23 Nigdi Including Operation and 
Maintenance for two years and carrying out all necessary allied works (civil, 
electromechanical instrumentation etc. Complete.) (Tender no- 16/1/2020-21) 
या आशयाच ेकाम चाल ुआहे. सदर कामाच े ठेकेदार मे.एस.एम.सी. इ ा चर 
ा. ल. हे आहे. स यि थतीत या वभागाकड े स युरट  सि हसेसच ेकाम उपल ध 

नाह  यामुळे तुतास मे. एस.एम.सी इ ा चर ा. ल यांच े कामात नवीन 
स युरट  सि हसेसचे न वदा आदेश येईपयत कामाच े देयक देणेस हरकत वाटत 
नाह . तर  सदर कामातून मे. मॉडन स युरट  सि हसेस यांना त माह र. . 
२,९४,०००/- एवढे देयक देणेत यावे तसेच द.०१/०२/२०२२ पासुन पुढे करारनामा 
ठेकेदाराने मे. मॉडन स युरट  सि हसेस यां या बरोबर पवना थेट पाईप 
योजनेतील सा ह य सांभाळ यासाठ  करणेत यावा. तर  न वदा .१६/१/२०२०-२१  
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ठेकेदार म.े एस.एम.सी इ ा चर ा. ल. यां या कामाम य े पवना थेट 
पाईपलाईन योजने या अंतगत येणारे सा ह य उदा. पाई स, हॉ ह, पं स 
सांभाळ यासाठ  स यु रट  सि हसेसच ेदेयक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 

ठराव मांक – ३०     वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०४/०३/२०२२       

सुचक – मा. वीनल हे  े        अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े

संदभ – मा. वीनल हे े व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

भाग .१२, पीनगर तळवडे हा दाट लोकव तीचा प रसर असुन याम ये 

तळवडे, पीनगर, वेणीनगर, सहयोगनगर, गणेशनगर, ता हाणेव ती या 

प रसराचा समावेश होतो. भाग .१२ चा प रसर भौगो लक या फ े य 

कायालया या काय े ातील सवात मोठा भाग आहे. कोरोना स य प रि थतीचा 

प रणाम सन २०२१-२२ या वषातील वकास कामांवर झालेला असुन देखभाल 

दु तीची कामे दे खल चालू कामांतुन पुण होत नाह त. भाग .१२ म धल 

सहयोगनगर ये थल पावसाळी पा या या लाईन दु ती करणे, चबर दु त करणे 

व पे ह ंग ॉक दु त करणे अ. कामे अपुण रा हलेल  आहेत. तर  सन २०२१-२२ 

म धल भाग .१२ म धल मनपा इमारतींची करकोळ देखभाल दु ती करणे 

( न वदा .४७/०३, २०२१-२२) या कामांतगत भाग .१२ म धल सहयोगनगर 

ये थल पावसाळी पा या या लाईन दु त करणे, चबर दु त करणे व पे ह ंग 

लॉक द ु त करणे इ याद  कामे करणेकर ता थळ बदल करणेस मा यता 

दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 
 

( वीनल क पल हे े ) 

सभापती 

वधी स मती 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 

       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

प ंपर  च ंचवड महानगरपा लका 

प ंपर  - ४११ ०१८. 

 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 

प ंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/१००/२०२२ 

दनांक :  ११/०३/२०२२ 

 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  

रवाना.  


