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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१७१३/२०१७ 
दनांक - २४/११/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २९/११/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२९/११/२०१७ 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 – ३७ 
 

दनांक - २९/११/२०१७                            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

२९/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

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

अ) दनांक ०८/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३४) चा 
सभावृ ांत कायम करण.े 

ब) दनांक १५/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३५) चा 
  सभावृ ांत कायम करणे. 
 

----------- 
 

वषय .१)  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 & 

Outreach ची 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 
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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 तावानूसार पुण-ेमुंबई र ता व काळेवाड  फाटा ते देहू-
आळंद  र ता या वर ल बीआरट  सेवा सू  करणेस करावयाचे Promotion व 
Outreach चे काम CEE (Central for Environmental Education)  सं थेमाफत क न 
घेणेस व याकामी येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २९/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)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. 

( दनांक २९/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) 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.  

( दनांक २९/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४) 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. 

( दनांक २९/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .५) सह शहर अिभयंता व ुत/यां क  वभाग  यांनी  द.१०/११/२०१७ चे 

तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या  
अंदाजप काम ये र. .९५,४१,२००/- कमी पडत  अस याने तरतूद वग करण 

करणेची वनंती केलेली आहे. व तू व सेवा काय ाची अंमलबजावणी   
द.१/७/२०१७ पासून सु  झालेली असलेने  द.३०/६/२०१७ पूव ची बले जु या 
कर णालीनुसार अदा करावयाची अस याने  र. .९५,४१,२००/- (अ र  र. . 
पं या नव लाख एकेचाळ स हजार दोनशे फ ) चे वभागातंगत वग करण करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)   पंपर  िचंचवड  महानगरपािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन कामकाजासाठ  
वभाग  मुखां या िनयु या कर यात आले या आहेत. वभाग मुख/शाखा मुख  

यांना वेळोवेळ   व ीय अिधकार दान कर यात आले आहेत.  महानगरपािलकेम ये 
न याने ग व ह े य कायालय िनमाण कर यात आली आहेत. ह े य 
कायालयाकडे व ुत दवाब ी देखभाल दु ती या कामाकर ता दोन हाय ोिलक 
वाहने दे यात आली आहेत. सदर दोन वाहनांकर ता दरमहा साधारणपणे 
र. .३०,०००/- इंधनाकर ता आव यक असलेबाबत ह े य कायालय व ुत 
वभागाने ताव सादर केला आहे.  यापुव  आदेश .लेखा/१अ/का व/६०/२०१७ 
द.१८/१/२०१७ अ वये वभाग मुखांना व ीय अिधकार दान कर यात आले 
आहेत.  परंतु ह े य कायालयाकडे न याने  दोन हाय ोिलक वाहने दली अस याने 
यांचे इंधनाकर ता र. .३०,०००/- वाहन इंधन थायी अ ीमधन कायकार  

अिभयंता ( व ुत) ह े य कायालय यांचे नावे मंजरु कर यास सदरची 
र. .३०,०००/- ची थायी अ ीमधन बले मंजुर कर याचे अिधकार कायकार  
अिभयंता ( व ुत) ह े य कायालय यांना दान करणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .७)   पंपर  येथील रे वेवर ल इं दरा गांधी उ डाणपुल सुमारे ३५ वषापूव  बांधलेला असून 

सदर पुलास चार बाजूने पोहच र ते आहेत. सदर पुलाची स थतीत पडझड व 
दुरव था ल ात घेता पुलाचे लवकरात लवकर चरल ऑड ट क न देखभाल 
दु ती करणे आव यक आहे. चरल ऑड ट/Condition Survey with NDT 
क न सादर केले या प र ण अहवालानुसार काम करता येणार अस याने 

तावात नमूद केलेनुसार इं दरा गांधी उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट/ Condition 

Survey with NDT क न अहवाल सादर कर याचे काम तातड चे व वशेष व पाचे 
अस याने महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ५(२)(२) नुसार थेट 
प दतीने करारनामा न करता या े ातील त  क लटंट मे. सी. ह .कांड 
क लटंट ा.िल. यांची नेमणूक करणे व या कामासाठ  दयावयाची 
र. .४,२१,०००/- + इतर कर चे खचास व यांची थेट प दतीने िनयु  करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-14-2017-18 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी पर सरात पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.कवीता 
एंटर ायजेस िन.र. .30,79,365/- (अ र  र कम पये तीस लाख एकोणऐंशी हजार 
तीनशे पास  फ ) पे ा 32.12% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .20,90,273/-  पयत काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-24-2017-18 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी मधील उ मनगर भागात टॉम वॉटरपाईप लाईन टाकणेकामी 
मे.कवीता एंटर ायजेस िन.र. .30,81,232/- (अ र  र कम पये तीस लाख 

ए याऐंशी हजार दोनशे ब ीस फ )पे ा 35.17% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .19,97,563/-  पयत काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-7-2017-18 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  कुदळवाड  म ये ठक ठकाणी र या या कडेने पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 32.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .19,04,481/-  पयत काम क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .११)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-44-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी मधील भागात टॉम वॉटरपाईप लाईन टाकणेकामी मे.कवीता 
एंटर ायजेस िन.र. .30,80,299/- (अ र  र कम पये तीस लाख ऐंशी हजार दोनशे 
न या नव फ ) पे ा 32.18% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .20,89,059/-  पयत काम क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-17-2017-18 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी येथे फुटपाथ दु तीची कामे करणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस 
िन.र. .30,81,232/- (अ र  र कम पये तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
ब ीस फ ) पे ा 33.92% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .20,36,078/-  पयत काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 
वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-9-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथील प ले सां कृितक भवन देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .35,01,401/- (अ र  र कम पये प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 26.77% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .25,64,076/-  पयत काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-43-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी मधील व वध भागातील कमचार  वसाहतीचे कामे करणेकामी 
मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .28,00,186/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख  

एकशे शहाऐंशी फ ) पे ा 27.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .20,16,414/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े   यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

  
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-7-2017-18 अ वये भाग .१३ 

मधील मनपा इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.अडे ट 

एंटर ायजेस िन.र. .28,00,917/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख नऊशे सतरा 
फ ) पे ा 15.22% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .23,74,617/-  

पयत काम क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-5-2017-18 अ वये भाग .१३ 

िनगड  गावठाण मधील पवळे उ डाणपुल ते एल आय सी इमारती पयत या 
र याचे कडेने कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 

िन.र. .46,21,566/- (अ र  र कम पये सेहचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे 

सहास  फ ) पे ा 19% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .37,43,468/-  पयत काम क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 
वषय .१७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .21/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत भाग .२८ मधील हेगडेवार डा संकुलातील 
मैदानावर वाढ व काश यव था करणेकामी (सन २०१६-२०१७) मे. व प 
इले कल ए ड इं ज. िन.र. .6,99,380/- (अ र  र. . सहा लाख न या नव हजार 
तीनशे ऐंशी फ ) पे ा 16.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

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

म ये दशादशक फलक, साईड प टे व इतर रोड फिनचरची कामे करणेकामी 
M/s.Shriganesh Balkrushna Pore िन.र. .२१,४७,४४१/-(अ र  र. .एकवीस लाख 
स ेचाळ स हजार चारशे ए केचाळ स फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१६,९६,४७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.              

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/९/२०१७-१८ भाग . १६ म ये 

दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/s.Shriganesh 

Balkrushna Pore िन.र. .२२,३८,३००/- (अ र  र. .तेवीस लाख अडोितस हजार 
ितनशे फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१७,६८,२५७/- (अ र  र. . सतरा लाख अडुस  हजार दोनशे स ाव न फ ) 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले  
अस याने याचे अवलोकन करणे.                          

 
वषय .२०) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१६/२०१६-१७ मनपाचे वाड .११ 

यमुनानगर येथील व वध उ ानाम ये उ ान वषयक कामकाज करणेकर ता 
मे.िनशांत इंटर ायजेस यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,९७,७७७/- 
(अ र  र. .एक लाख स या नव हजार सातशे स याह र फ ) अंदाजपञ कय 

दरापे ा ०२.००% ने कमी र. .१,९३,८२१/- या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
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आले असून आदेश उदयान/६/का व/५९८/२०१६  द. २९/९/२०१६ अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                          

 

वषय .२१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/73-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत तापक रनगर, ीनगर भाग  ४८ येथील व वध 
र यांवर ल ख डयांची खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणकेामी 
मे.के.कमलेश यांनी िन वदा र कम .8,36,415/- (अ र  र.  आठ लाख छ ीस 
हजारचारशे पंधरा फ ) पे ा -19.81% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .6,70,721/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                          

           
वषय .२२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/३-२०१७-१८ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग ं  29 मधील वैद ुव ती, जवळकर नगर व इतर 

प रसरातील ट लाईटची देखभाल दु ती व अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे. द वीजय इले स िन.र. .९,३०,७५६/- (अ र  र. . नऊ लाख तीस हजार 
सातशे छ पन फ ) पे ा -२०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,४४,६०५/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

                                    
वषय .२३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/५-२०१७-१८ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग ं  28 मधील रहाटणी गावठाण व इतर 

प रसरातील ट लाईटची देखभाल दु ती व अनुषंगीक कामे करणकेामी  (2017-

2018) मे. द वीजय इले स िन.र. .९,३०,७५६/- (अ र  र.  नऊ लाख तीस 
हजार सातशे छ पन फ ) पे ा -२०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,४४,६०५/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                            
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वषय .२४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/32-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत वैद ूव ती भाग ं  55 येथील मु य व अंतगत र यांवर 
थम ला ट प टचे प टे मारण,े वाहतुक वषयक कामे करणे, व इतर थाप य 
वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तींची कामे करणकेामी मे.एस.एस.इ टर ायझेस 
िन वदा र कम .6,97,012/- (अ र  र.  सहा लाख स या नव हजार बारा फ ) 
पे ा -25.50% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  5,19,274/- 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 कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े                          

           
वषय .२५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/62-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .55 मधील मु य व अंतगत र यांवर 
थम ला ट प टचे प टे मारण,े वाहतुक वषयक कामे करणे, व इतर थाप य 
वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तींची कामे करणकेामी मे. एस.एस. इ टर ायझेस 
िन वदा र कम .6,93,277/- (अ र  र.  सहा लाख या णव हजार दोनशे 
स याह र फ ) पे ा -30.50% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
4,81,827/- 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 

कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                          

          
वषय .२६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/58-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत पंपळेिनलख भाग .54 येथील व वध र यांवर ल ख डयांची 
खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणेकामी मे.सोहम ए टर ायझेस. 
िन वदा र कम .8,39,402/- (अ र  र.  आठ लाख एकोणचाळ स हजार चारशे 
दोन फ ) पे ा -27.10% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .6,11,924/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                          
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वषय .२७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/6-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत पंपळेिनलख भाग  54 येथील मु य व अंतगत र यां या 
कडे या पे ह ंग लाँकची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सोहम ए टर ायझेस. िन वदा र कम .6,91,877/- (अ र  र.  सहा 
लाख ए या णव हजार आठशे स याह र फ ) पे ा -26.99 % कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  5,05,139/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                         

 
          
वषय .२८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/17-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत पंपळेिनलख भाग .54 येथील मु य व अंतगत 
र यांवर थम ला ट प टचे प टे मारण,े वाहतुक वषयक कामे करण,े व इतर 
थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तींची कामे करणेकामी मे.एस.एस. 

इ टर ायझेस िन वदा र कम .6,99,346/- (अ र  र.  सहा लाख न या नव हजार 
ितनशे शेहचाळ स फ ) पे ा -28.50% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .5,00,032/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

           
वषय .२९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/20-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत तापक रनगर, ीनगर भाग  48 मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, 

ड हाईडर इ याद ंचीदु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.के.कमलेश यांनी िन वदा र कम .6,86,088/- (अ र  र.  सहा लाख 
शहाऐंशी हजार अ याऐंशी फ ) पे ा -20.08% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .5,48,322/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१-२०१७-१८ 

अ वये ड भाग अंतगत वाकड उप वभागातील जं शन बॉ स दु तीत पट ग 

फडर पलरची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे. ओम रेणुका एंटर ायजेस 

िन.र. .६,४२,२८१/- (अ र  र.  सहा लाख बेचाळ स हजार दोनशे ए याऐंशी फ ) 
पे ा -19.05% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१९,९२६/- 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 कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

        
वषय .३१) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 07 04 2016-17 मधील 

कासारवाड , रावेत व इतर मैलाशु द करण क ासाठ  उव रत आर.सी.सी. सीमािभंत 
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. टे सन ब डस यांचेकडून 
िन.र. .५९,९४,६२५/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख चौ-या नव हजार सहाशे 
पंचवीस फ ) पे ा -१७.८४% कमी या दराने याचेसोबत करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.                 

वषय .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/११/२०१६-१७ अ वये  मनपा या 
रहाटणी स.नं.२० येथील शु दपाणीपुरवठा  करणा-या पंपहाउस ची वा षक देखभाल 
दु ती करणकेामी मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन िन वदा र कम 
.१५,००,०००/- (अ र  र. . पंधरा  लाख फ ) पे ा ७.६०% कमी दराने या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १४,५५,३००/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े            

वषय .३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/९/२०१६-१७ अ वये  मनपा या थेरगाव 
गावठाण, थेरगाव स.नं.९. थेरगावल मण नगर  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या 
पंपहाउस ची वा षक देखभाल दु ती करणकेामी  मे. लोमँक इं जिनअ रंग 
कोप रेशन िन वदा र कम .२२,००,०००/- (अ र  र. . बावीस लाख फ ) पे ा 
७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,३४,४४०/-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 



12 
 

वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

            
वषय .३४)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/६/२०१६-१७ अ वये  मनपा या पंपळे 

गुरव गावठाण, पंपळे गुरव स.नं.७२ व दापोड  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या 
पंपहाउस ची वा षक देखभालदु ती करणकेामी  मे. लोमँक इं जिनअ रंग 
कोप रेशन िन वदा र कम .२१,००,०००/- (अ र  र. . एकवीस लाख फ ) पे ा 
७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,३७,४२०/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

           
वषय .३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/१/२०१७-१८ अ वये  ब मु यालय 

अंतगत सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत िचंचवडेनगर येथे 

पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी  मे. भराटे क शन 
िन वदा र कम .९,८०,२२६/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे स वीस 
फ ) पे ा २३.४०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
७,८८,३९५/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे  ऑ टोबर, २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२०४/२०१७ द.१०.११.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला मािसक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३७) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांचेकड ल तावात नमूद कमचा-यांना 
मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ 
दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा 
स लागार यां या अिभ ायानुसार द.३०/११/२०१७ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून 
दनांक ०१/१२/२०१७ रोजी ईइ-ए-िमलाद सावजिनक सु ट  अस याने दनांक 
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०२/१२/२०१७ ते दनांक ०१/०६/२०१८ पयत सहा म हने कालावधीकर ता क रता 
हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३८)  तावात नमदू माण े ी. मोह मद गौसी न बाबालाल यांचेकडुन खरेद खत क न 
नुकसान भरपाई धनादेशा ारे र. .६१,८०,०००/- अदा करावी लागेल तसेच र ज ेशन 
फ  र. .३०,०००/- व टँ प डुयुट  र. .३,७०,८००/- असे एकुण र. .४,००,८००/-
 चा खच तसेच खरेद खतासाठ , वक ल फ  व इतर खच र. .५०००/-  असे एकुण 
र.  ४,०५,८००/- या र कमेस मा. थायी सिमतीची मंजूर  आव यक असलेने 

तावात नमूद के या माणे एकूण र. . ६५,८५,८००/- (अ र  र. . पास  लाख 
पं याऐंशी हजार आठशे फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/4-2017-2018 

अ वये ब े य कायालय िचंचवड उप वभागांतगत होणा-या गणेशो सव २०१७ 
कर ता ता पुरती व पात वनी ेपण, काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची 
यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .9,99,445/-(अ र  र. .नउ 
लाख न या नव हजार चारशे पंचेचाळ स फ ) पे ा -0.90% 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 आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

 
वषय .४०) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/2-2017-2018 

अ वये ब े य कायालय िचंचवड उप वभागांतगत होणा-या व वध 
काय मासाठ  ता पुरती व पात वनी ेपण, काश, जिन  संच व सीसीट ह  
यं णेची यव था करणेकामी मे. मुत  मंडप पकस अँड इले क स  
िन.र. .9,99,957/- (अ र  र. .नउ लाख न या नव हजार नउशे स ाव न फ ) 
पे ा -0.90% 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांतीवीर लहुजी व ताद साळवे 

जयंतीिनिम  द. १४/११/२०१७  रोजी व वध सां कृितक, बोधना मक काय म, 

या यान इ. चे आयोजन िचंचवड येथे कर यात आलेले आहे. या अंतगत 
संबंिधतांचे मानधन, काय म िस द  बॅनर, ले स, हड ओ शु टंग, मा यवर 
चहापान, भोजन यव था इ. साठ  अंदाजे र. .१,४०,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
चाळ स हजार फ ) इतका थेट प दतीने खच अपे त अस याने  या खचास 
अथवा येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.२८/११/२०१७ रोजी महा मा फुले 

यां या मृित दनािनिम  महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध बोधना मक 
काय म, या याने, रांगोळ , ले स बॅनर, मा यवरांसाठ  चहापान, भोजन यव था 
व काय माचे मानधन इ.साठ  थेट प दतीने होणा-या अंदाजे र. .१,२५,०००।- 
(अ र  र. .एक लाख पंचवीस हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 

वषय .४३) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/3-2017-2018 

अ वये ब े य कायालयांतगत सालाबाद माणे मोरया गोसावी उ सवा कर ता 
ता पुरती व पात वनी ेपण काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था 
करणेकामी मे. वजय इले क स अँड  जनरेटस िन.र. .9,49,883/-(अ र  र. .नउ 
लाख एकोणप नास हजार आठशे याऐंशी फ ) पे ा-0.80% 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 आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

 

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१-२०१७-१८ अ वये के.एस.बी. 
चौकातील ेड सेपरेट या भागातील रटेिनंग वाँल बांधणकेामी मे.कृ णाई इ ा. 
ा.िल. िन.र. .१,८६,५४,६०१/-(अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौप न हजार 

सहाशे एक फ ) पे ा १०.५४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने                  

र. .१,६६,८८,४०६/- 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 .४५) शहर अिभयंता यांनी द.२२/११/२०१७ चे तावा वये मोशी च-होली भाग .३ 
मधील कामांक रता व याक रता िनयोजनब द आराखडा क न या माण े र ते 
वकसीत  करणेचे िनयोजन आहे. मोशी च-होली भाग .३ मधील तावात नमूद 
केले या र यां या   कामांची अंदाजप क तयार करावयाचे आहे. सदर कामासाठ  
चालू आिथक वषात तरतूद उपल ध नस याने शहर वकास आराखडा या 
लेखािशषातून तावात नमूद माणे र. .१,५०,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  
प नास लाख फ ) वभागांतगत भांडवली वग करण   करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागाकड ल कागदप /ेन ती/नकाशे 

कॅिनंग व डजीटायजेशन क न जतन करणे कामी ऑनलाईन िन वदा . 
५६/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार M/s.EQL business solutions pvt. Ltd 
यांचे RFP(Request For Proposal) नुसार Commercial Proposal Amount (A+B+C) 
नुसार एकूण दर र. .१,४९,३६,०२२/- (अ.र. .एक कोट  एकोणप नास लाख छ ीस 
हजार बावीस फ ) दर वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
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/१७१३/२०१७  

दनांक - २४/११/२०१७ 
 

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


