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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१६६१/२०१७ 
दनांक - १८/११/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २२/११/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      

२२/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० 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 

कायप का मांक – ३६ 
 

दनांक - २२/११/२०१७                            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

२२/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
 

------------ 
 

वषय .१) महापािलका काय े ाम ये एकूण १५ भागांक रता नागर  सु वधा क चालक िनयु  
कर याकर ता अंितम पा  झाले या १५ अजदारांना महानगरपािलका िन त कर ल 
या इतर अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन 
यापैक  र. .५/-महापािलकेस ा  होणार आहेत. तसेच िमळकत कर, पाणीप ट  

इ याद  बलासाठ  वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे 
महापािलकेमाफत अदा करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न 
खाजगी त वावर तावात नमूद प  'अ' नुसार नागर  सु वधा क चालक िनयु  

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २२/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/६/१७-१८  भाग .२९  इं ायणीनगर 

व ािधकरण म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. अिभ या 
क कशन िन.र. .७,५०,०००/-   (अ र  र. . सात  लाख प नास हजार फ )  
पे ा १६.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,२२,५७५/- पयत 
काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

   
वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२३/१७-१८  भाग .३१ दघी म ये 

पुव भागात दु तीची कामे करणेकामी मे.अिभ या क कशन 

िन.र. .१५,००,०००/-   (अ र  र. . पंधरा  लाख फ )  पे ा १९.२७% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१२,१०,९५०/- पयत काम क न घेणेस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   
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वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/३२/१७-१८  भाग .३१ दघी म ये 

ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. अिभ या क कशन 
िन.र. .७,५०,०००/-   (अ र  र. . सात  लाख प नास हजार  फ )  पे ा १९.२७% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,०५,४७५/-  पयत काम क न 
घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

 
वषय .५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४४/१७-१८  भाग .२९  

इं ायणीनगर पर सराम ये ठक ठकाणी पे हंग लॉक व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. अिभ या क कशन िन.र. .७,५०,०००/-   (अ र  र. . सात  

लाख प नास हजार  फ )  पे ा १६.८३% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .६,२३,७७५/- पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४६/१७-१८  भाग .३५  म ये 

ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस ड  अजवानी 
िन.र. .१४,९९,३१८/-  (अ र  र. .चौदा  लाख न या नो हजार तीनशे अठरा फ )  
पे ा १९.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१४,४४८/- पयत 
काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

   
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/८/१७-१८  भाग .३१ दघी म ये 

प म भागात दु तीची कामे करणेकामी मे. एच ए भोसले िन.र. . १५,००,०००/-  
(अ र  र. . पंधरा  लाख  फ )  पे ा१६.२०% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१२,५७,०००/-  पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२५/१७-१८  भाग . २९ 

इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. 
एच ए भोसले िन.र. .१५,००,०००/-   (अ र  र. . पंधरा  लाख  फ )  पे ा १६.२०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,५७,०००/-  पयत काम क न 
घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

    
वषय .९)  मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. .८/५२/१७-१८  भाग .३० च पाणी 

वसाहत मधील पांडवनगर व इतर भागात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. सुिनल 
अ णा पा सुयवंशी िन.र. .१४,००,५४६/-   (अ र  र. . चौदा  लाख पाचशे साठ 
फ )  पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,२०,४३७/- 
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पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

    
वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४९/१७-१८  भाग .३५ मधील कै 

अंकुशराव लांडगे ना यगृहाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस ड  
अजवानी िन.र. .११,९८,६५१/-   (अ र  र. . अकरा  लाख अ ठया नो हजार सहाशे 
ए काव न ्  फ )  पे ा १७.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,९३,६८२/-  पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .११) मा.उ च यायालय येथील Arbitration Petition No.09 of 2017 बाबत मा.उ च 

यायालय, मुंबई यांनी आ ब ेशन पट शन .९/२०१७ ीमती सु या कोठार  व. 
प.ंिचं. मनपा करणी मा. यायालयाने द.४/०४/२०१७ रोजी दले या 
िनणयानुसार मा.िनवृ  यायाधीश ी.के.ड . भोसले यांची Sole Arbitrator  हणून 
नेमणुक कर यात आलेली अस याने व मा.अ ब ेट यांचेकडे दनांक २६/०९/२०१७ 
रोजी झाले या तारखेस झाले या आदेशानुसार मा.अ ब ेट ी.के.ड . भोसले (लवाद) 
यांना  र. .३,०३,७६९/-  पक  अदा कर यात आले या र. .२,१२,६३८/- (अ र  र. . 
दोन लाख बारा हजार सहाशे अडोतीस  फ )  चे खचास काय र मा यता देणेस व 
उवर त फ  र. .९१,१३१/- (अ र  र. . ए या णव हजार एकशे एकतीस फ ) सह 
येणा-या खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१२) “ व छ  भारत अिभयान” अंतगत महापािलकेचे सव े ीय कायालयांचे काय े ात  

नाग रकांम ये उघ यावर शौच करणेचे आरो यास होणारे घातक प रणाम व ते 
टाळणेकामी “ व छ  भारत अिभयान” अंतगत यांनी यांचे घरात वैय क 
शौचालय बांधणेकामी अज करणेसाठ  ो साहन देणे व या क रता महापािलकेने 
करावयाचे कामकाज याबाबतचा तपशील व इतर मागदशक त वे ी वीण काश, 

भा. .से, संयु  सिचव व  िमशन  िनदेशक  (एस.बी.एम),    शहर  वकास मं ालय, 

भारत सरकार यांचेकड ल अधशासक य  प  मांक ड ओ .SB/SBM/29/2016 

 दनांक २९/३/२०१६ म ये नमूद करणेत आली आहे.  या अंतगत Open 

defecation spot चे ठकाणी व छता दुतांची नेमणुक करणेकामी कळ वले होते. 
यानुसार मा. आयु  यांचेकड ल प  . वमअक/१/का व/१३९/२०१६ दनांक 

१९/१२/२०१६ अ वये ‘ब’ े ीय कायालयांतगत एकूण ७ (सात) व छता दुतांची 
‘Open defecation spot’  चे ठकाणी, नागर कांचे बोधन क न नागर कांम ये 
जनजागृती करणेचे कामकाज करणेसाठ  नेमणूक करणेत आली आहे. यांना 

येक  र. .५०००/- एक ीत मानधन, तीन ट यांम ये ावयाचे आहे. यासाठ  
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एकूण येणा-या र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस हजार फ ) अथवा य  
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

  
वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१९/२०१७-१८ भाग .८ (न वन 

भाग .१०) म ये डांबर  र याचे दु तीची कामे करणेकामी M/s.Mohanlal 

Mathrani Cons.Pvt.Ltd. िन.र. .२०,९९,५८२/- (अ र  वीस लाख न यानउ हजार 
पाचशे याएैशी फ ) पे ा ३.६७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  
२०,२२,५२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न 
आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३९/२०१७-१८ भाग .१४ म ये 

डांबर  र याचे दु तीची कामे करणेकामी M/s.Shreeganesh Construction. 

िन.र. .२१,२९,३१३/- (अ र  एकवीस लाख सातशे अडोतीस फ ) पे ा ३.४० % 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,२९,३१३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/६/२०१७-१८ भाग .१९ (न वन 

भाग .१६) मधील रावेत, कवळे, वा हेकरवाड  दशा दशक, सुचना फलक व रोड 
फिनचरची कामे करणेकामी M/s.Shankar Pandurang Bajbalkar. िन.र. . 
२२,४०,७०६/- (अ र  बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सहा फ ) पे ा 
१७.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १८,४७,४६२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/१-२०१६-१७ िचखली से. .१७ व १९ 

येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये व वध आर णे 
वकसीत करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .९३,३३,२६१/- पे ा १८.५१% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७६,०५,६७४/- 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. 
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वषय .१७) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३/२०१७-१८ मनपाचे दुगादेवी 

उ ानातील झाडांना नावाचे बोड मा हतीसह बस वणेबाबतचे कामकाज मे. लोरा 
नॅचर स  यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर .१,९८,०००/- (अ र  र. . एक 
लाख अ या नव हजार फ )  अंदाजपञ कय दरापे ा ०२% ने कमी १,९४,०४०/- 
या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/३५७/२०१७ द.२५/०९/२०१७ अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/11-2017-18 अ वये 
भाग .१७ मधील पाथवची दु ती करणेकामी मे.भालेराव क शन 

िन.र. .9,33,084/- (अ र  र. . नउ लाख तेहतीस हजार चौ-यांऐंशी फ ) पे ा    
-22.85% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/64-2017-18 

अ वये भाग .१८ म ये वाहतुक वषयक कामे करणेसाठ  मे.आ द य 
एंटर ायजेस िन.र. .9,33,315/- (अ र  र. . नउ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा 
फ  त) पे ा -19.02% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/27-2017-18 

अ वये भाग .१८ मधील पाथवची द ु ती करणकेामी मे.ओमकार दपक धवन 
िन.र. .9,23,107/- (अ र  र. . नउ लाख तेवीस हजार एकशे सात फ ) पे ा -
28.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/9-2017-18 अ वये 

भाग .१७ मधील पाथवची दु ती करणकेामी मे.एस.एस.एमटर ायझेस 
एस.एस.गु ा िन.र. .9,31,273/- (अ र  र. . नउ लाख एकतीस हजार दोनशे 
याह र फ ) पे ा -17.10% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/50-2017-18 

अ वये भाग .१७ मधील राडारोडा उचलणे कामी वाहन यव था करणेकामी 
मे.भालेराव क शन िन.र. .9,33,290/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 

दोनशे न वद फ  त) पे ा -22.25% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .24 

अ वये मनपा या भाटनगर येथील िलंक र यावर ल व ुतदा हनीचे वा षक 

प तीने चालन देखभाल दु ती करणेकामी सन 2016-17 कामी मे.एन सी वाय 

एंटर ायजेस िन.र. .18,97,524/- (अ र  र. .अठरा लाख स या नव हजार पाचशे 
चौवीस फ ) पे ा 2.27% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2017-18 मधील अ. .2 अ वये 
'ड' े य कायालयाअंतगत पंपर  उप वभाग  .४३ ते ४७ प रसरातील मु य 
चौकात नवीन वाहतुक िनयं क दवे, लंकर बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. जे. पी. ॉ फक अँटोमेशन ा. िल.  िन.र. .5,99,999/- (अ र  र. . 
पाच लाख न या नव हजार नऊशे न या नव फ ) पे ा 1.20% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  
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वषय .२५) शहर अिभयंता यांनी द.३/११/२०१७ या   तावा वये पंपळे सौदागर 

आ. .३७१/ब येथे उ ान वकिसत करणेकामी तावात नमूद माणे  

 वभागातंगत कामां या/ भांडवली वग करणाबाबत शहर अिभयंता यांनी ता वत 
केलेनुसार मा.महापािलका सभा ठराव .४२ द.२०/६/२०१७ मा. महापािलका सभा 
ठराव .४९ द.२०/७/२०१७ अ वये दान केले या अिधकारानुसार महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतुद 
.२(१) नुसार र. .२२,००,०००/- (अ र  र. . बावीस लाख फ ) भांडवली वग करण 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा 
ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेत येते. यानुसार तावात 
नमूद माणे दोन लाभािथची कज करण बँकेने मंजुर केली असून याक रता 
एकुण र. .१,८७,५००/- (Back and Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व 
याक रता येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१२/२०१७-१८ भाग .२७ म ये 

डांबर  र याची कामे करणेकामी M/s. Dhaneshwar Construction िन.र. . 
२०,९६,९७६/- (अ र  र. . वीस लाख शहा नव हजार नऊशे शहा र फ ) पे ा 
४.४४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  २०,०३,८७०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२८) मनपाचे व ुत वभागासाठ  135 हॅट एलईड  ट लाईट फट ंग सा ह य 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना .54/13/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. यामधील लघु म िन वदाकार मे. सुरज वचगेअर कंपनी 
यांचे दरप कातील बाब .1 या सा ह याचे लघु म ित नग दर र. .5,500/- माणे 
एकुण र. .24,75,000/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .२९) मा यिमक िश ण वभागाकड ल िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य 

पाठयपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ९ 
वी या मराठ , इ ंजी व ऊदु  मा यमासाठ  एकुण २८,०६३ पु तकांकर ता दनांक 
३०/०६/२०१७ रोजीचे देयक मांक २१७०००३७अ वये र कम पये १८,२४,९३७/-
मधुन वजा वटाव र. .२,७३,७४१/- वजा जाता र कम पये १५,५१,१९६/-(अ र  
र. .पंधरा लाख एकाव न हजार एकशे शहा णव फ ) मागणी केली होती. तसेच 
इय ा ९ वी या एकुण १४६५ पु तकांकर ता दनांक २५/०७/२०१७ रोजीचे देयक 
मांक २१७०००५४ अ वये र कम पये ७७,९८०/-मधुन वजा वटाव 

र. .११,६९७/- वजा जाता र कम पये ६६,२८३/-(अ र  र. .सहास  हजार दोनशे 
याऐंशी फ ) मागणी केली होती. यानुसार मा. आयु  यांचेकड ल आदेश 
.मा य/िश/३/का व/२१३/१७ दनांक ५/०६/२०१७ अ वये र. . १५,५१,१९६/- 

तसेच आदेश .मा य/िश/३/का व/२४०/१७ दनांक  ३१/०७/२०१७ अ वये 
र. .६६,२८३/- फ  मा.संचालक पा यपु तक मंडळ वतरक पुण-े ४ यांना आगाऊ 
अदा करणेत आली होती. या माण ेमहानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयास 
सन २०१७–१८ म य िमक पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन पु तके 
िमळालेबाबतची पोहोच घेणेत आली आहे. तर  मोफत िमक पु तके खरेद  कामी 
झालेला य  खच र. . १५,५१,१९६ +६६,२८३ असे एकुण र. .१६,१७,४७९/-  
(अ र  र. . सोळा लाख सतरा हजार चारशे एकोणऐंशी) या खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३०.१०.२०१७  ते द.०५.११.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९४/२०१७ द.१६.११.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .१० 
अ वये भाग .३७ मधील झोपडप ट तील अंतगत र यातील चेस खड मु माने 
भरणे, यांचे डांबर करण कऱणे व इतर अनुषांगीक कामे कऱणेकामी मे. ली सी 
कं शन ा.िल.पुण.े िन.र. .२२,४०,७७५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार सातशे पं याह र फ ) पे ा १३.१० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर 
दराने र. .१९,४७,२३३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.      

वषय .३२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील 

अ. .११ अ वये भाग .६१,६२,६३ व ६४ मधील झोपडप ट तील अंतगत 

र यातील चेस खड मु माने भरण,े यांचे डांबर करण करणे व इतर अनुषांिगक 
कामे कऱणेकामी मे. ली सी कं शन ा.िल.पुण.े िन.र. .२२,४०,७७५/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे पं याह र फ ) पे ा १३.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .१९,४७,२३३/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील 

अ. .१८ अ वये भाग .३६ मधील झोपडप ट तील अंतगत र यातील चेस 
खड मु माने भरणे, यांचे डांबर करण कऱणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी 
मे. ली सी कं शन ा.िल.पुण.े िन.र. .२२,४०,७७५/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार सातशे पं याह र फ ) पे ा १३.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजुंर दराने र. .१९,४७,२३३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24-2016/17 मधील अ. .07 

अ वये वाय.सी.एम.एच येथील पाणी पुरव याकर ता असले या पंप हाऊसमधील 

पंपीग मिशनर  यं णेचे नुतनीकरण करणकेामी मे. हॅन इं जिनअर ंग कंपनी,  
िन.र. .23,33,908/- (अ र  र. . ते वीस लाख ते ीस हजार नऊशे आठ फ ) पे ा 
5.5% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .10 

अ वये . .33 मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने 
LED फट ंग बसवणे व नुतनीकरण करणकेामी मे.अबान इले.व स 
िन.र. .6,37,920/- (अ र  र. . सहा लाख सद ीस हजार नऊशे वीस) पे ा 
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10.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .01-2017/18 मधील अ. .02 

अ वये िनगड  येथील से. .22 येथील व ुत दा हनीचे वा षक प दतीने चालन व 
देखभाल द ु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय.ए टर ायझेस िन.र. .18,97,524/-      
(अ र  र. .अठरा लाख स या नव  हजार पाचशे चोवीस फ ) पे ा 3.22% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े    

वषय .३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .16 

अ वये . .7 मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने 
LED फट ंग बस वणे व नुतनीकरण करणकेामी मे.अबान इले.व स 
िन.र. .6,37,438/- (अ र  र. . सहा लाख सद ीस हजार चारशे अड ीस) पे ा 
8.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील१२१ आजी नगरसद य + ५ वकृत सद य 
असे एकुण १२६ नगरसद य  व यांचे कुटंुबीय (पती / प ी  व २ अप य २१ वषा 
पयत) यांचा  वाष क  र. . पाच लाख इत या र कमेचा आरो य वमा योजना लागु 
करणेसाठ  ई िन वदा सुचना .१/२०१७-१८ मधील लघु म िन वदा धारक 

 M/s.Marsh India Insurance Brokers Pvt Ltd. यांचेकडुन करारनामा क न सदरचे 

कामकाज करणेस व याकामी येणारा खच र. .१७,८९,०००/- (अ र  र. . सतरा 
लाख एकोणन वद हजार फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .14 

अ वये मुंबई पुणे र याव रल िचंचवड ेड सेपरेटर मधील सो. हे. दवे बदलुन 
दवाब ी या यव थेत सुधारणा करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट म 
िन.र. .9,33,314/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा 
10.24% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४०)  थाप य बीआरट एस या वभागाकड ल थाप य वषयक कामे करणेसाठ  सन 

२०१७-१८ चे अंदाजप क मनपा सभेने मा य केले असून सदर अदंाजप कात पान 

नं.६३ अ. .१०६ बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग १ ( दघी 
द नगर ते ताजणेमळयापयत) (सा. .२/९६० ते ५/६०० क.मी.) या कामासाठ  

र. .१०.० कोट  इतक  तरतूद करणेत आली होती.  स थतीत सदर तरतूद खच  

पडली असून या कामासाठ  तरतूद िश लक नाह . तसेच स थतीत र. .२.० 

कोट चे काम ठेकेदाराने केले असून याचे देयक तरतूद  अभावी अदा करणे बाक  

आहे. तसेच न जक या एका म ह यात र. .२.१० कोट चे काम ठेकेदार करणार 
आहे. यासाठ  र. .४,१०,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  दहा लाख फ ) 

तावात नमूद माणे वभागांतगत भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .४१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका JNNURM अंतगत शहरातील एकूण ४ र यांवर ल 

बीआरट  सेवा नागर कांना पूर वणेसाठ  वकिसत करणेचे काम हाती घेणेत आले 

होते. यापैक  औंध-रावेत र ता व नािशक फाटा वाकड र ता या र यांवर ल 

सावजिनक वाहतूक बीआरट एस सेवे ारे सन २०१५ म ये सु  करणेत आली आहे. 
यावेळ  या सेवेबाबत नागर कांना सेवेचे संपूण मा हती हावी यासाठ  जागितक 

बँके या अथसहा याने (GEF Grant) स लागाराची नेमणूक क न Promotion & 

Outreachची कायवाह  केली होती. यामुळे नाग रकांचा चांगला ितसाद िमळाला 
होता. पंपर  िचंचवड मनपाकडून जूना मुंबई र ता व काळेवाड  फाटा ते देहू-आळंद  
र ता या र यावर नजीक या काळात बीआरट एस सेवा सु  कर याचे िनयोजन 
आहे. ह  सेवा सु  करत असताना पु हा सेवेबाबत Promotion व Outreach करावे 
असे जागितक बँकेकडून सुच वणेत आले आहे. या अनुषंगाने याचा ताव तयार 
क न क  शासना या शहर  िनमाण वभाग यांचे माफत जागितक बँकेकडे सादर 
कर यात आला होता. सदर तावास द. ३१/१०/२०१७ चे ईमेल ारे जागितक 
बँकेने मा यता द याचे क  शासनाकड ल शहर  िनमाण वभाग यांनी मनपास 
कळ वले आहे. जागितक बँके या मागदशक णालीनुसार या कारचे कामाचा 
अनुभव असलेली CEE (Central for Environmental Education) या सं थेचे मागील 
कामाचा अनुभव वचारात घेऊन यांचे माफत सदरचे काम कर याचा या 
वभागाचा ताव असून यास एकूण र. .५४,७५,०००/- + GST (सेवाकर) इतका 
खच येणार आहे.सदरचा खच जागितक बँकेकडून मंजूर GEF Grant मधून कर यात 
येणार असून जागितक बँकेचा ह सा  ८९%व मनपाचा ह सा ११%या माणे खच 
कर यात येणार आहे. तसेच सदर तावास जागितक बँकेची मा यता ा  असून 
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तावानूसार पुण-ेमुंबई र ता व काळेवाड  फाटा ते देहू-आळंद  र ता या वर ल 
बीआरट  सेवा सू  करणेस करावयाचे Promotionव Outreachचे काम CEE 
(Central for Environmental Education)  सं थेमाफत क न घेणेस व याकामी 
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७ कर ता उपरो  रा य 

िनवडणूक आयोगाने आदेश मांक रािनआ/मनपा/-२०१७- . .२/का.५ दनांक 

११/०१/२०१६ अ वये काय म जाह र केला आहे.  याअनुषंगाने रा य िनवडणूक 

आयोगाने १) रा य िनवडणूक आयोग,महारा  यांचेकड ल आदेश  रािनआ/मनपा/-
२०१७- . .२/का.५ दनांक २१/०१/२०१६ २) रा य िनवडणूक आयोग,महारा  
यांचेकड ल आदेश  रािनआ/मनपा/-२०१७- . .२/का.५ दनांक ०१/०२/२०१६ 
अ वये कळ वलेनुसार उमेदवार नामिनदशन प ासोबत या शपथप ातील माह तीचा 
गोषवारा वह त नमु यात मतदान क ाबाहेर ले स या व पात लावण,े मतदारांची 
क िनहाय मांकाची याद , िनवडणूक िनणय अिधकार  कायालयाकड ल व वध बोड, 
िनवडणूक काय म, आचारसंह ता क ाकड ल बोड इ. बनवून कायालयाकड ल 
िनदशानुसार बसवून घेतले आहेत.  याचे बीलापोट  आनंद ए टर ायसेस यांना 
३४३०२ वे.फुटाचे २८.५० ती वे.फुटा माणे एकूण र. .९,७७,६०७/-  (अ र  
र कम पये नऊ लाख स याह र हजार सहाशे सात फ ्  ) या खचाचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४३)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .९/२/२०१७-१८ अ वये 
Implementation of Pressurized Water Supply, Reduction of Non-Revenue Water 
(NRW) and improving Coverage in Wakad, Thergaon, Punavale, Pimple Nilakh, 
Rahatni etc., of Pimpri-Chinchwad city under AMRUT mission या कामासाठ   मे. 
अ रहंत क शन यांची िन वदा र कम .५९,६०,८३,९८१/- (अ र  र. . 
एकोणसाठ कोट  साठ लाख याऐंशी हजार नऊशे ए याऐंशी फ ) पे ा २.७०% 
जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा १.७८% ने कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .६१,२१,७८,२४८/- 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. 
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वषय .४४)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .९/३/२०१७-१८ अ वये 
Implementation of Pressurized Water Supply, Reduction of Non-Revenue Water 
(NRW) and improving Coverage in Akurdi, Chikhali, Jadhavwadi, Rupi Nagar 
etc., of Pimpri-Chinchwad city under AMRUT mission.या कामासाठ   मे. पी. पी. 
गोगड यांची िन वदा र कम .५२,०४,३४,९९३/- (अ र  र. . बाव न कोट  चार 
लाख चौतीस हजार नऊशे या नव  फ ) पे ा ४.४०% जादा िन वदा वकृती 
यो य दरापे ा ०.७९% ने जादा दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
५४,३३,३४,१३२/- 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 .४५)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .13 

अ वये मुंबई पुणे र याव रल व लभनगर ेड सेपरेटर मधील सो. हे. दवे 
बदलुन दवाब ी या यव थेत सुधारणा करणेकामी मे. एनज  टेक िस ट म  
िन.र. .9,33,589/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे एकोणन वद फ ) 
पे ा 7.72% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४६)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६५ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फुगेवाड  यायामशाळा, 
फुगेवाड  (जुना दवाखाना इमारत) ह  यायामशाळा   "जय महारा  िम मंडळ"    
यांना ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क 
त वावर चाल व यास दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४७)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६६ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड शहरातील ी.मह  च हाण, रा.जनुी सांगवी, 
पुणे ३३ या खेळाडूने मंगोिलया येथे झाले या जागितक शर रसौ व पधत ओपन 
गटाम ये भाग घेऊन या पधत सुवणपदक िमळ वले असून आप या शहरा या 
नावलौक कात वाढ केलेली असून सदरची बाब शहराला अिभमाना पद अस यामुळे 
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ी.मह  च हाण यांना र. .२,९९,९९९/- (अ र  र. .दोन लाख, न या णव हजार 
नऊशे न या णव फ ) अनुदान देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४८)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६७ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.दशरथ नामदेव कापसे 
यायामशाळेवर ल हॉल दनेस डा स फॅ टर  या सामा जक सं थेला ११ म हने 
कराराने दरमहा र. .२,५००/- भाडे त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४९)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६८ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार से टर २७ अ, िनगड  ािधकरण मधील वातं यवीर 
सावरकर यायामशाळा ह  दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क त वावर व मनपा 
िनयमानुसार पाच वष कालावधीकर ता CAPSTONE SPORTS & FITNESS  या 
सं थेस चाल व याक रता दे यात यावी.  CAPSTONE SPORTS & FITNESS 
ािधकरण या सं थेचा र ज टर नंबर महा २०१९/२०१६ द.०८/१२/२०१६ हा आहे.  

CAPSTONE SPORTS & FITNESS ािधकरण या सं थेचे काम अितशय चांग या 
प दतीचे आहे.  तर  सदरची यायामशाळा CAPSTONE SPORTS & FITNESS 
ािधकरण यांना सेवाशु क  त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .५०)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६९ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ५८९, 
द.०५/०७/२०१७ र  क न या ऐवजी मनपा या वतीने िनगड  ािधकरण येथील 
बाहूबली यायामशाळा ह  चाल वली जाते.  सदची यायामशाळा   "नवनाथ िम  
मंडळ, ािधकरण, पुणे ३३" या मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन चाल व यास घे यास इ छुक आहे.  तर  मनपाची 
बाहूबली यायामशाळा   नवनाथ िम  मंडळ, ािधकरण, पुणे ३३.  या मंडळास ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५१)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७० दनांक 

१०/११/२०१७ नुसार मनपा या एकूण १२ जलतरण तलाव (भोसर  तलाव वगळता) 
पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल 
दु ती कामकाजाची मुदत तावात नमुद रकाना .७ म ये नमुद केले माणे 
संप याने सदर कामाची डा, अ प मुदतीची, ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-२०१८ 
कायवाह  चालू अस याने १२ जलतरण तलावाचे कामाची मुदत तावात नमुद 
रकाना .७ म ये नमुद केले या तारखे या पुढ ल तारखेपासून ई-िन वदा या 
पुण होई पयत, मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड, पुणे १९ यांना १० जलतरण 
तलाव  व मे.सुिमत पोटस ्  अ ड फटनेस इ वपमट िचंचवड पुणे १९ यांना २ 
जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व 
यां क देखभाल दु ती कामकाजास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .५२)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७१ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६, द.२०/१०/२०११ व 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ 
म ये नमुद केले माणे कु. ाची मोद गडकर , राहणार म होम रो हाउस नं.३, 
से टर ६, लॉट न.३३, मोशी, ािधकरण, पाईन िसट  जवळ ह ला खेळाडू द क 
योजनेचा दोन वषाचा लाभ देणेकामी येणा-या र. .१,६२,४००/- (अ र  र. .एक 
लाख बास  हजार चारशे फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
व सदरचा खच सन २०१७-१८ खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  
टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५३)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७२ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने तसेच इं डयन बॉड  
ब ड ंग फेडरेशन यां या मा यतेने सांगवी येथे महापौर चषक रा य तर 
शर रसौ व पधा २०१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५४)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७३ दनांक 
१०/११/२०१७ नुसार द क योजनेतून रा य तर य कु ती िश क कु.संदेश 
केरभाऊ काकडे यांची कु ती िश क हणून ितमहा र. .२०,०००/- (अ र  
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र. .वीस हजार फ ) मानधनावर नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .५५)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .९/१/२०१७-१८ अ वये 
Implementation of Pressurized Water Supply, Reduction of Non-Revenue Water 
(NRW) and improving Coverage in Pimpri, Pimple Gurav, Pimple Saudagar, 
Dapodi, Ravet, Mamurdi etc., of Pimpri-Chinchwad city under AMRUT 

mission.या कामासाठ   मे. अ रहंत क शनयांची िन वदा र कम . 
४९,२४,०३,१४७/- (अ र  र. . एकोणप नास कोट  चोवीस लाख तीन हजार 
एकशे स ेचाळ स फ ) पे ा ३.६०% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा ०.४४% 
ने कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ५१,०१,२९,६६०/- 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 .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. ,१०/३/२०१७-१८ अ वये भाग .२५ 

िचंचवड टेशन (न वन भाग .१४) म ये डांबर  र याचे दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.Ajwani Infra.Pvt.Ltd. िन.र. .२०,९९,५००/- (अ र  र. .वीस लाख 
न ा नव हजार पाचशे फ ) पे ा ३.४७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र.  २०,२६,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा 
क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१७/२०१७-१८ अ वये भाग .१५ 

म ये डांबर  र याचे दु तीची कामे करणेकामी M/s.S.K. Yawale & Co. 

िन.र. .२०,९८,५९६/- (अ र  र. .वीस लाख अ या नव हजार पाचशे शहा नव 
फ ) पे ा ५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,९९,०५१८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले 
असलेने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/४०/२०१७-१८ भाग .१० म ये 

डांबर  र याचे दु तीची कामे करणेकामी M/s.Clincy Construction Pvt.Ltd. 

िन.र. .२०,९९,४९२/- (अ र  वीस लाख न ा नव हजार चारशे या नव फ ) 
पे ा ११.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१८,६७,०७८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५९)  सन २०१८-१९ यावष साठ  पी.ए.सी. िल वड व पावडर खरेद  करणेसाठ  िन वदा 
कायवाह  चालू आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु द करण क  से. .२३ 
येथे पाणी शु द करण येसाठ  व प व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईड 
व पावडर व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईड पुर वणे या कामाचा आदेश 
मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे.आय डयल केिमक स (इं) ा.िल. 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 आलेली आहे. पा याम ये वाढलेली गढूळता कमी 
कर यासाठ  चालू िन वदेतील मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व 
मे.आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यां याकडून अनु मे ९२४ व ६१६मे.टन 
प रमाणा या २५% वाढ व हणजेच अनु मे २३१ मे.टन व १५४ मे.टन इतका 
वाढ व पुरवठा क न घेण ेआहे.स थतीतील आव यकता वचारात घेता याकामाचा 
आदेश दले या पुरवठाधारकांकडून याचे एकुण प रमाणा या २५%जा त पुरवठा 
याच िन वदा दराने कर यास मा यता घेणे आव यक आहे. व प पॉली 

अ युिमिनयम लोराईडसाठ  र. . ११,९९०/- इतका िन वदा दर आहे. िन वदा . 
१५/१ व १५/२ चे पुरवठा आदेशामधील दरा माणे 

१)     मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन यांना २५%वाढ व व प पॉली 
अ युिमिनयम लोराईड चे ६०% प रमाण माणे (२३१ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश 

देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (२३१ मे.टन X र. . ११,९९०/- 
ित मे.टन = र. .२७,६९,६९०/- इतका असून यास मा यता िमळणे आव यक 

आहे. 

२)     मे. आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यांना २५%वाढ व व प पॉली 
अ युिमिनयम लोराईड चे ४०% प रमाण माणे (१५४ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश 
देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (१५४ मे.टन X र. . ११,९९०/- 
ित मे.टन = र. . १८,४६,४६०/- इतका असून यास मा यता िमळणे आव यक 

आहे.  
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तर , पा यातील गढूळपणा कमी कर यासाठ  व प व पातील पी.ए.सी.चा 
पुरवठा घेणेची िनकड ल ात घेता उपरो  वर ल १ व २ माणे २५% वाढ व 
पुरवठा आदेश संबंधीत ठेकेदारास देणे क रता व होणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण मंडळा या अिधन त 

असले या १८ मा यिमक व ालयासांठ  चला मेळघाटला व मुठभर चांद या ह  
दोन शासनमा य याद तील पु तके पुरक वाचणा या ीने शाळांत या 
थांलयासाठ  पुरक शै णक सा ह य घेणेसाठ  आव यक पु तके खरेद करणेकामी 

मा.िश णािधकार  यांचेकड ल आदेश .मा य/िश/३/का व/२२१/१७ दनांक - 
११/९/१७ अ वये कामाचा आदेश दलेनुसार अमर वैभव काशन बुलढाणा यांनी 
चला मेळघाटला व मुठभर चांद या ा दोन शासनमा य याद तील पु तकांचा 
पुरवठा केलेला आहे. एकुण १८ मा यिमक व ालयांचा वचार करता येक 
व ालयास २ पु तके या माणे १ सेटची कंमत २४० असुन १८ मा यिमक 
व ालयाचे ंथालयाकर ता सदरची पु तके खरेद  केलेली असुन र. .८६४०/- खच 
आलेला आहे.मनपा या मा यिमक व लयांना पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन 
पु तके िमळालेबाबतची पोहोच घेणेत आलेली आहे. अमर वैभव काशन बुलढाणा 
यांनी बील .४११ दनांक १९/९/१७ अ वये र. .८६४०/- चे बील सादर केलेनुसार 
सदरचा खच अमर वैभव काशन बुलढाणा यांना अदा करणेत आलेला आहे.तर  
चला मेळघाटला व मुठभर चांद या ा दोन शासनमा य याद तील पु तके 
खरेद पोट  झालेला य  खच र. .८६४०/- (अ र  र. . आठ हजार सहाशे चाळ स 
फ ) चे अवलोकन करण.े  

वषय .६१) नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा 
ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेत येते. यानुसार तावात 
नमूद माणे एका लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले असून याक रता  
र. .१,००,०००/- (Back and Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व याक रता 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६२)  काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड-क पटेव ती ते पंपर  
(काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणेचे कामास स लागार नेमणे या कामाचा सन 
२०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश नाह . तथा प सदरचे काम हे शहर वकास 
आराखडा या लेखािशषाअंतगत समावेश क न यानसुार डॅशबोडवर न द घेणे 
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आव यक आहे. सदर ेड सेपरेटर बांधणेकामी त  क प यव थापन स लागार 
यांची नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार उ डाणपूल बांधणे वषयक कामाचा 
अनुभव पहाता याकामी क प यव थापन स लागार हणून (पी.एम.सी) मे. 

एश स इं ज. ा.िल. यांची नेमणूक करणे यो य होईल असे वाटते. मे. एश स 
इं ज. ा.िल. हे मनपा या इतर कामांसाठ  स लागार हणून काम पहात आहेत मे. 

एश स इं ज. ा.िल. यांची सदर कामासाठ  क प यव थापन स लागार 
(पी.एम.सी) हणून नेमणूक करणेस व चिलत दरानुसार तावात नमूद माणे 
फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .६३)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .१८/७/१७-१८ भाग .३४ ग हाणेव ती 
येथे मनपा इमारतीची सुधारणा करणेकामी मे. योगेश एंटर ायजेस 
िन.र. .३७,४८,७३५/- (अ र  र. .सदतीस लाख अ ठेचाळ स हजार सातशे 
प तीस फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३१,८६,४२५/- 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 .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१४/२०१७ अ वये भाग .२४ 
मधील मनपा महापािलका इमारतीची दु ती करणे कामी मे. लाल दप कं शन 
िन २७,८६,४५८/- (अ र  र. . स ा वस लाख श ाऐंशी हजार चारशे अ ठाव न 
फ ) पे ा १८.८१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२२,६२,३२५/- 
पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२१/२०१७ अ वये भाग .२५ 
ताथवडे गावठाण व उव रत ठकाणी र ते वकसीत करणेकामी मे. ीकृपा 
ए टर ायजेस िन र. .३४,९७,८२१/- (अ र  र. . चौतीस लाख स या नव हजार 
आठशे एक वस फ ) पे ा ३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र.  २३,७८,१६८/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१६/२०१७ अ वये भाग .२५ 

पुनावळे गावठाण व उव रत ठकाणी र ते वकसीत करणेकामी मे. एम.पी. धोञे 
कं शन िन.र. .३४,९८,३७३/- (अ र  र. .चौतीस लाख अ या नव हजार 
तीनशे याह र फ ) पे ा ३१.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र.  २३,९६,०३६/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/३१/२०१७ अ वये भाग .१८ 
म ये खड मु माचे र ते करणेकामी मे. एस एस साठे िन र. .२८,००,४५२/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख चारशे बा व न फ ) पे ा ३०.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  १९,३२,५९२/- पयत काम क न घेणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दैनं दनी सन २०१८ छपाई क न पुरवठा 
करणेकामी म यवत  भांडार वभागाकड ल ई िन.सु. .१८/२०१६-१७ अ वये मे. 
आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे लघु म दर ती नग र. .१०३.५० या माणे 
८००० नगासाठ  एकुण र. . ८,२८०००/-(अ र   र. . आठ लाख अ ठावीस हजार 
फ ) म ये पुर वणेकामी मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल द.  /११/२०१७ रोजी या 

ता वये मा यता दलेली आहे. यानुसार  मे. आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड 
यांचेकड ल लघु म दर एकुण र. .८,२८०००/- म ये छपाई क न पुर वणेकामी या 
खचास व याचेंबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०/२०१७ अ वये भाग .१८ 
म ये फुटपाथची कामे करणेकामी मे.एल.एन ए टर ायजेस िन र. .४३,४९,७४६/- 
(अ र  र. .ञेचाळ स हजार एकोणपं नास हजार सातशे सहेचाळ स फ ) पे ा 
२४.११% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३३,०१,०२२/- पयत काम 
क न घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/०१/२०१७ अ वये भाग .२५ 
म ये फुटपाथची कामे करणेकामी मे.एल.एन ए टर ायजेस िन.र. .४२,०१,०००/- 
(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार फ ) पे ा २५.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने र. .३१,४७,८०९/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२८/२०१७ अ वये भाग .२३ 
मधील महानगरपािलके या शाळा इमारतींची दु ती करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी 
िन.र. .२७,९७,१३८/-(अ र  र. .स ा वस लाख स या नव हजार एकशे अडोतीस 
फ ) पे ा १८.२६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२२८६३८१/- 
पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/०७/२०१७ अ वये भाग .२४ 
म ये फुटपाथची कामे करणेकामी मे. के कमलेश िन र. .४०,४४,०६९/- (अ र  
र. . चाळ स लाख चौवेचाळ स हजार एकोणस र फ ) पे ा २५.०३% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३०,३१,८३९/- पयत काम क न घेणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१८/२०१७ अ वये भाग .१७ 
म ये खड मु माचे र ते करणेकामी मे.ए.एफ. मंजाळकर िन.र. .२८,०१,१२१/- 
(अ र  र. . अ ठा वस लाख एक हजार एकशे एक वस फ ) पे ा ३०.६०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१९,४३,९७८/- पयत काम क न घेणेस 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १६/२६/२०१७ अ वये भाग .१७ 
म ये फुटपाथची कामे करणेकामी मे. पी.जे. मोटवाणी िन.र. .४३,५०,०००/- 
(अ र  र. .ञेचाळ स लाख पं नास हजार फ ) पे ा ३२.३८% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२९,४१,४७०/- पयत काम क न घेणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १६/०४/२०१७ अ वये भाग .२३ 
म ये फुटपाथची कामे करणेकामी मे.पी जे मोटवाणी िन र. .४०,४४,०६९/- (अ र  
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र. . चाळ स लाख चौवेचाळ स हजार एकोणस र फ ) पे ा ३३.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  २७,०९,१२२/- पयत काम क न घेणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२४/२०१७ अ वये भाग .१९ 
म ये फुटपाथची कामे करणेकामी मे. एस.एस. साठे िन र. .४०,६१,६०९/- (अखर  
र. .चाळ स लाख एकस  हजार सहाशे नऊ फ ) पे ा २६.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  २९,६५,३८१/- पयत काम क न घेणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/1/2017-18  अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत अजमेरा सोसा.,वा तुउ ोग कॉलनी, अंतर  कॉलनी व 
उव रत ठकाणी मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S.SHRI 

SADAGURUKRUPA  CONSTRUCTION  यांनी िन.र. .44,99,969/-  (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे एकोणस र फ  )  पे ा 21.00% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 35,54,976/- 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 .७८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/2/2017-18   अ वये आकुड  

मैलाशु करण क ांतगत से. ं .२२ प रसरात जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व 
उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी    M/S.SHRI 

SADAGURUKRUPA  CONSTRUCTION यांनी िन.र. .42,01,644/-   (अ र  
र. . बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) पे ा 25.00  % कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये  31,51,233/- 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 
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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 .७९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/16/2017-18 अ वये च-होली व 

िचखली मैलाशु दकरण क ातगत शेलारव ती,पाट लनगर,धमराजनगर प रसरात 

जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी  M/s B K Khose  यांनी िन.र. .44,99,959/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या नव हजार नऊशे एकोणसाठ फ ) पे ा  22.00 % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 35,09,968/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबरकरारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.       

वषय .८०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/31/2017-18 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भीमश नगर, शरदनगर, नेवाळेव ती, हरगुडे व ती, 
कुदळवाड  प रसरात जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S.SHRI SADAGURUKRUPA 

 CONSTRUCTION  यांनी िन.र. .42,01,028/-    (अ र  र. .बेचाचाळ स लाख एक 
हजार अठठावीस फ ) पे ा  24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये  31,92,781/- 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 .८१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/81/2017-18 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील तळवडे व िचखली प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची 
आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी  M/s B.K Khose  यांनी िन.र. .  
44,99,417/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे सतरा फ )   

पे ा   22.00%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 35,09,545/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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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 .८२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/64/2017-18 अ वये िचखली 
मैलाशु करण क ांतगत ता हाणेव ती प रसरातील जु या जलिनःसारण निलका 
बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी   M/S BAHIRAT 

BROTHERS   यांनी िन.र. .44,99,516/- (अ र  र. . च वेचाळ स  लाख न या नव 
हजार पाचशे सोळा फ )    पे ा 25.88% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये  33,35,041/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसुार 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.            

वषय .८३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/46/2017-18 अ वये फुगेवाड  

पंपीग टेशन अंतगत येणा-या जु या मलिनःसारण निलका आव यक या 
ठकाणी बदलणेकामी M/S. SHRI SADAGURUKRUPA  CONSTRUCTION यांनी 
िन.र. .44,99,964/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न यानऊ हजार नऊशे चौस  
फ )  पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 

36,89,970/-  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 .८४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/37/2017-18 अ वये ीनगर, 

ताप करनगर, िशव ितथनगर, योितबानगर, रहाटणी येथील ेनेज लाईन व चबसची 
करकोळ देखभाल व दु ती करणेकामी   M/S BHOLESHANKAR 

ENTERPRISES    यांनी िन.र. .37,49,990/- (अ र  र. .सदतीस लाख 

एकोणप नास हजार नऊशे न वद फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडुन            
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िन वदा मंजूर दराने रकम पये  29,24,992/- 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 .८५)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/71/2017-18 अ वये इ भागातील 

भाग .२९,३२ व ३४ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी   M/S.BHOLESHANKAR ENTERPRISES यांनी 
िन.र. .37,49,306/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे सहा 
फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये  29,24,459/-  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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.          

वषय .८६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/२१/२०१७-१८ अ वये  जल े  . 
अ/४ अंतगत बगव ती, शेलारव ती भागात आव यकतेनुसार  पाईपलाईन 
टाकणेकामी  मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .३५,०१,०४८/- (अ र  र. .प तीस 
लाख एक हजार अ ठेचाळ स फ ) पे ा १७.९६% कमी  या दराने ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३०,१५,८७२/-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 .८७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/०१/२०१७-१८ मधील काम .१  
अ वये, पंपर   िचंचवड मनपा या पुनावळे . .५२ येथील उ ान              
(िचंचवड/पुनावळे) वकिसत करणेकामी (अमृत योजना) मे.देव क शन िन वदा  
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            र. .१,५०,००,०००  (अ र  र. .एक कोट , प नास लाख, फ ) पे ा  २६.७७% कमी 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०९,८४,५००/- 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 बधंनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

            
 

                                                  
                                                      नगरसिचव                                                                                  
                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१६६१/२०१७  

दनांक - १८/११/२०१७ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


