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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२२२/२०१७ 
दनांक – ०७/०१/२०१७ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 

दनांक - ०७/०१/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शिनवार, दनांक      

०७/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                                       
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक – २६० 

दनांक - ०७/०१/२०१७                         वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शिनवार, दनांक  
०७/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
वषय .१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/३/२०१६-१७ अ वये वाय.सी.एम. 

हॉ पटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करण,े नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण करण,े डॉ टरांचे िनवास थान नुतनीकरण करणकेामी मे.ए.आर. 
नायडू, िन.र. .1,88,48,140/- (अ र  र कम पये एक कोट  अ ठयाऐंशी लाख 
अ ठेचाळ स हजार एकशे चाळ स फ ) पे ा 13.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,70,21,849/-  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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/९/२०१६-१७ अ वये भाग .५५ पंपळे 

सौदागर येथील स ह नं.१३७ ते १५४ मधील कंुजीर व ती ते पी.के.इंटरनॅशनल कूल 
(झरवर  रोड) पयतचा १८ मी. ं द ड .पी.र ता वकिसत करणेकामी मे.धने र क स शन 
िन.र. .१,४०,०५,६०२/- (अ र  र कम पये एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार सहाशे 
दोन फ ) पे ा १३.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१,२७,७९,४१२/-  

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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/१५/२०१६-१७ अ वये भाग .४७ 

काळेवाड  येथील कोकणेनगर, नढेनगर, आ नी कॉलनी व प रसरातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र क स शन िन.र. .८३,९६,९४६/- (अ र  
र कम पये याऐंशी लाख शहा नव हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) पे ा १३.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७६,६१,७९३/-  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 झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/१/२०१६-१७ अ वये भाग .४७ काळेवाड  

येथील स ह नं.१३० ना यापासून ते काळेवाड  मु य र त यापयतचा १८ मी. ं दचा ड .पी. 
र ता मॉडेल वाड प दतीने वकिसत करणे (पाणीपुरवठा, े नेज लाईन, ाम वॉटप लाईन 
इ. सु वधा पुर वण)े कामी मे.देविगर  इ ा चर ा. िल. िन.र. .१,६१,०५,८८२/- (अ र  
र कम पये एक कोट  एकस  लाख पाच हजार आठशे याऐंशी फ ) पे ा १२.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१,४७,१४,४१४/-  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 झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५) महानगरपािलके या पॅनेलवर ल क प यव थापन स लागार मे.इ फिनट  क स टंग 
इं जिनअस, पुणे यांची ड े य काय े ातीतल “ भाग .५४ पंपळे िनलख येथील र क 
चौक ते भैरवनाथ मं दर पयत या मु य र याची सुधारणा क न डांबर करण करण”े या 
कामावर िन वदा प ात क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक के यास काम 
िनयोजनब द रतीने पूण करणे सुलभ होईल. सदर िन वदा प ात कामाम ये ठेकेदारा या 
कामावर देखरेख करण,े कामाची गुणव ा तपासण,े ठेकेदाराने सादर केलेली देयके तपासण,े 

काम पूण वाचा दाखला देणे, तसेच लेखा प र णाम ये आले या आ ेपांची पुतता करण,े 

इ.समावेश आहे. महापािलके या चिलत दरानुसार क प यव थापन स लागार यांना 
वकृत िन वदा र कमे या (Accepted Tender Cost) २.३५% फ  (िन वदा पुव बाबींसाठ  

१.००% व िन वदा प ात बाबींसाठ  १.३५%) दे यात येते. यानुसार मे.इ फिनट  
क स टंग इं जिनअस, पुणे यांना उपरो  वषयांक त कामासाठ  िन वदा प ात क प 
यव थापन स लागार (Project Management Consultant) हणून नेमणुक करणेत येऊन 
वकृत िन वदा र कमे या (Accepted Tender Cost) िन वदा प ात फ  अदा करावया या 

(िन वदा प ात बाबींसाठ  १.३५%) फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६६/५/१६-१७ अ वये  भाग .२९ मधील इ 
े ीय कायालयासाठ  फिनचर यव था करणेकामी मे. ी संत फिनचर 

िन.र. .१,८६,७०,८६८/-  (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख स र हजार आठशे अडुस  
फ )  पे ा १८.१८% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .१,६०,४०,३२९/-  
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 कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 
वषय .७)  भारत सरकारचे शहर  वकास मं ालयाकड ल व छ भारत अिभयान (नागर ) अंतगत 

बायोमॅ क प दतीने हजेर  न द वणेकामी फेस रड ंग मिशन खरेद कामी ऑनलाईन इ 
िन वदा सु. .३२/१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार मे. पोले टार क स ट ंग ा.िल. पुणे 
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यांचे कडून आव यक फेस रड ंग मिशन सा ह य खरेद कामी एकूण र. .३८,१४,२५०/- 
(अ र  र. .अडतीस लाख चौदा हजार दोनशे प नास फ ) चे खचास व याचे बरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

  
वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/०१/२०१६-१७ मधील भाग .५८  येथील 

समता नगर भागातील र ते मॉडेल वाड प दतीने वकिसत करणेकामी मे.एच.सी. 
कटा रया िनवीदा र. .४,५२,३३,६८५/- (अ र  र. .चार कोट  बाव न लाख तेहतीस हजार 
सहाशे पंचाऐंशी फ ) पे ा ६.२५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,४५,२६,९०९/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .६५/१८/१६-१७ भाग .५५ पंपऴे सौदागर 

मघील उव रत ड.पी. व नॅान ड.पी. र ते वकिसत करणेकामी  ी.ब हरट दस 
िन.र. .१,८८,०७,००३/-   (अ र  र. .एक कोट  अ ठयाऐंशी लाख सात हजार तीन फ )  
पे ा ११.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .१,७४,७४,४३३/- 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 कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३७/२३/१६-१७ . .6 मोशी डुडुळगाव 

केळगाव पुलासाठ  गट नं 206 ते गट नं 231 18 मी. ड .पी. र ता तयार करणेकामी  
मे.ब हरट दस िन.र. .७०,०४,६३२/- (अ र  र. .स र लाख चार हजार सहाशे ब ीस 
फ )  पे ा २९.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५२,१४,५९८/-  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 कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    
 
वषय .११)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/1/2016-17 अ वये कािशबा िशंदे सभा ह 

पं पंग टेशन ड .पी.र याने बािधत होत अस याने यासाठ   पयायी यव था 
करणेकामी   M/S.SANKALP  CONSTRUCTION िन.र. .74,99,988/- (अ र  र. .    
चौ-यातर लाख न यानऊ हजार नऊशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 70,87,489/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/11/2016-17 अ वये वॉड .४३ जजामाता 

हॉ पटल येथील बी लॉक, सी लॉक, ड  लॉक प रसरातील जलिनःसारण निलकांची 
सुधारणा कामे करणेकामी   M/S. SANKALP CONSTRUCTION िन.र. .50,99,995/- 

(अ र  र. . प नास लाख न यानऊ हजार नऊशे प यानऊ फ   पे ा 11.00 % कमी    या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये  47,65,945/- पयत काम क न घेणेसतसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

   
वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३/२०१६-१७ अ वये अशु द जलउपसा 

क ा या प रसरात पाणी पुरवठा वषयक थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.युिनक ेडस िन.र. .३७,३३,७१९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख तेहतीस हजार सातशे 
एकोणीस फ ) पे ा १७.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३२,१६,३००/- 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 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७ मधील अ. .२६ अ वये अ 

भागांतगत सन २०१६-१७ अंतगत मु य अशु द जलउपसा वा हनी दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एस.आर. ए टर ायझेस िन.र. .२८,००,६२३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
सहाशे तेवीस फ ) पे ा १५.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,७१,३२५/- 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 झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भागा अंतगत झोपडप ट म ये  जलिनःसारण 
वषयक कामे करणेकामी मे.एच.सी.लंुकड  या कायालयाचे कामाचा आदेश 
.जिन/०२/का व/११९/२०१६ द.२९/०१/२०१६ अ वये  क रत आहेत. स थतीत ८५%  

काम पुण झाले आहे. तथा प  क भागातील झोपडप टयाम ये  क   शासनाने शहरातील 
नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या क रता शहरा या व छतेचे 
आ ण शहरातील नाग रकांना वैय क शौचालय बांधणेचे धोरण िन त केले आहे. याची 
मो या माणात गती होणेसाठ  व याचे उ े लवकरात लवकर पुण कर यासाठ  
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शासन तरावर पाठपुरावा केला जात आहे. क भागा अंतगत येणा-या भाग . ३७ 
म ये बालाजीनगर, लांडेवाड , महा माफुलेनगर या झोप या आहेत. या ठकाणी 
मलिनःसारण वा ह या नाह त अशा ठकाणी न वन वा ह या टाकणे व या ठकाणी या 
आव यक या यासा या नाह त या सुधा रत आव यक यासा या निलका टाकणे या 
माणे काम करणे चालु आहे. स ः थतीत बालाजीनगर, लांडेवाड , महा माफुलेनगर  

झोपडप ट तील भागात मलिनःसारण वा हनीच नसलेने तेथे न याने निलका टाकणे 
अ याव यक आहे. स ः थतीत सन २०१६-१७ या िन वदांचे दर सरासर  १५% कमी 
दराने ा  झालेले आहेत. सदरचे काम २३.२३% दराने असलेने सुधा रत वाढ व खच  करणे 
कामी महानगरपािलके या खचाची बचत आहे. वर ल सव बाबींचा वचार कर ता वाढ व 
आव यक काम करणेसाठ  सुधा रत अंदाजप क तयार केलेले आहे. याची  र कम 
.१,४५,९१,१३२/- एवढ  होत आहे. वषयां कत कामास र कम .२,००,००,०००/- चे 

खचास शास कय मा यता असलेमुळे सदर कामास पुः हा सुधा रत शास कय मा यता 
घेणेची आव यकता नाह . सदरचे कामाचे मुळ खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.१४५७९ द.१२/०१/२०१६ अ वये िन वदा र. .१,४९,९९,८२३/- चे कामास एच.सी.लंुकड  

यांचे कडून २३.२३%कमी दराने  र कम १,२०,९१,१३२/- पयत काम  क न घेणेस मा यता 
दलेली आहे. व रल उपरो  माणे कामाची तातड  व आव यकता पाहता सदरचे वाढ व 
काम याच िनवेदेतुन करणेसाठ  करा या लागणा-या वाढ व खच र. .२५,००,०००/- चे  

अंदाजप क तयार केले असून या खचास मा यता िमळणेसाठ  सदरचा ताव मा. 
आयु ां या टपणी अ वये मा यता दलेली आहे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६४/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .२७ मोरवाड  
येथील उ ानाची थाप य वषयक कामे करणकेामी मे. भगवंत क शन एस.जे.जाधव 
िन.र. .४२,०१,६७८/-  (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे अ ठयाह र फ ) 
पे ा १९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .३५,२९,८५१/- पयत काम 
क न घेणेकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .५७/८/१६-१७ अ वये भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील खेळाचे मैदानासाठ  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 
आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .३३,६१,३४५/- (अ र  तेहतीस लाख एकस  हजार तीनशे 
पं चेचाळ स फ )  पे ा ३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२४,६०,०००/-  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 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक 
-राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करणे.    

वषय .१८)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 21/2016-17 मधील अ.  6 अ वये देहू 
आळंद  र ता वकिसत करणे कामा अंतगत देहू कमान ते मनपा ह  र या या कामाला 
अडथळा ठरणारे उ चदाब लघुदाब वा ह या हल वण,े काश यव था करणे कामी मे. 
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िम हर एंटर ायजेस (िन.र. .1,36,11,162/- पे ा 16.16% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .१९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/10/2016-17 अ वये रावेत मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१८ मधील मामु ् ड, वकासनगर, कवळे इ. प रसरामधील 
झोपडप ट म ये जलिनःसारण निलका टाकणे व इतर जलिनःसारण  वषयक कामे 
करणेकामी M/S.SANKALP  CONSTRUCTION िन.र. . 37,49,613/-    (अ र  र. . 
सदतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे तेरा पये फ ) पे ा 20.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 31,49,675/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/४/२०१६-१७ अ वये भाग .५८ 
येथील आदशनगर, संत तुकारामनगर भागातील र ते मॉडेलवॉड प तीने वकिसत 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .4,57,99,813/- (अ र  र कम 
पये चार कोट  स ाव न लाख न या णव हजार आठशे तेरा फ ) पे ा 6.01% कमी 

या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .4,51,99,606/-  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 झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/११/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
येथील आ. . ५३ म ये यापार  संकुल वकसीत करणेकामी मे. ह .एम. मातेरे 
इ ा. (इं) ा.ली., िन.र. . १९,३१,७१,७०७/- (अ र  र कम पये एकोणीस कोट  
एकतीस लाख ए काह र सातशे सात फ ) पे ा २.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८७,७३,६८७/-  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 झालेली वाढ घट दरानुसार 
फरकाची र कम अद/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/१७/२०१६-१७ अ वये भाग .५५ 
रहाटणी गावठाण व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.धने र क . 
िन.र. .४४,८१,७९३/- (अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख ए याऐंशी हजार सातशे 
या णव फ ) (४.९५% मुळ दर) पे ा ९.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .४२,६३,५३०/-  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 झालेली वाढ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
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वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/५/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 

येथील आचाय अ े रंग मं दराची नुतनीकरण करणेकामी मे.समीर एंटर ायजेस 
िन.र. . १,६८,००,०१४/- (अ र  र कम पये एक कोट  अडूस  लाख चौदा फ ) पे ा 
१०.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . १,५८,०५,४५३/-  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 झालेली वाढ घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/७१/२/२०१६-१७ मधील सांगवी 
कवळे र ता कावेर  नगर येथे सबवे बांधणेकामी मे.ए.आर. क शन िन.र. . 
५,८५,९२,१६०/- (अ र  र कम पये पाच कोट  पं याऐंशी लाख या णव हजार एकशे 
साठ फ ) पे ा १.००% कमी (९.९९% कमी सुधार त)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. . ५,५३,७५,७४३/-  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 झालेली वाढ घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/१४/२०१६-१७ अ वये  . .६० सांगवी 
म ये गावठाण प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने वकासकामे करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िनवीदा र. .२,५९,२०,५३०/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणसाठ लाख 
वीस हजार पाचशे तीस फ ) पे ा ७.५४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,५१,६४,४२८/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/१२/२०१६-१७ अ वये डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार करण ेलॅ ड के पंग वषयक कामे करणे व मु य 
वेश दारा जवळ GRC कमान करणेकामी मे.समीर ए टर ायझेस िन.र. .1,39,96,784/-   

(अ र  र कम पये एक कोट  एकोणचाळ स लाख शहा णव हजार सातशे चौ-याऐंशी 
फ ) पे ा 1.75% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,44,39,432/-  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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  



9 
 

 
 

 
वषय .२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७०/१/२०१६-१७ अ वये पंपर  िचंचवड शहरा 

म ये िसमट काँ ट चे र ते तयार करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .७,००,१७,८५०/-   
(अ र  र कम पये सात कोट  सतरा हजार सातशे आठशे प नास फ ) पे ा १२.३४% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,४४,४६,५३०/-  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 झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/१/२०१६-१७ अ वये भाग .४४ म ये 

काँ ट र ते करणेकामी मे. ल सी क . ा.िल. िन.र. .७,००,१४,४२१/- (अ र  र कम 
पये सात कोट  चौदा हजार चारशे एकवीस फ ) पे ा १०.९६% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. .६,५४,५७,८८२/-  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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७७/१/२०१६-१७ भाग .१६ मधील आकुड  

हॉ पटलचे व ता रकरण करणेकामी M/s.V.M.MATERE INFRA. (INDIA) PVT. 
LTD. िन.र. .३७,२९,८७,६०४/-(अ र  सदितस कोट  एकोणतीस लाख स याऐंशी हजार 
सहाशे चार फ ) पे ा २.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३८,३८,०४,२४५/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

  

                                                       
(मा.सभापती, थायी सिमती यांचे आ ेव न)                        नगरसिचव 

                                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                           पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२२२/२०१७  
दनांक - ०७/०१/२०१७ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
       ठेवणेत आलेली आहेत. 


