
1 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१६७३/२०१८ 
दनांक - १४/१२/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १८/१२/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
१८/१२/२०१८ रोजी द ुपार 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,  

                                                                        

                                                     
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                      

      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 – ९४ 
 
दनांक - १८/१२/२०१८                           वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

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

१८/१२/२०१८ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

  ----------       
दनांक ११/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९३)  
चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ----------                

 
वषय .१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .18/1/2016-17 मधील अ. .1 

अ वये भाग मांक 9  संभाजीनगर येथील बड हॅली येथे लेझर शोसाठ  

आव यक कामे करणेकामी मे.आ दती इ रगेशन टे ॉलॉजीस ा.िल. 
िन.र. .9,32,40,929/- (अ र  र. .नऊ कोट  ब ीस लाख चाळ स हजार नऊशे 
एकोणतीस फ ) पे ा 3.00% जादा ( वकृत यो य दरापे ा 1.53%) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/6/2018-19 अ वये भाग .४ दघी 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. िशवम एंटर ायजेस 
िन.र. .41,74,733/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चौ-याह र हजार सातशे तेहतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,01,679/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .41,01,679/- पे ा 5.75% कमी हणजेच र. .38,65,832/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,654/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .39,38,886/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 



3 
 

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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. 

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३) मनपाचे आरो य वभागाकड ल व छतेचे कामकाज अिधक काय मतेने 
हो यासाठ  मनपा आ थापनेवर ल सहा.आरो य अिधकार , आरो य िनर क, आरो य 
मुकादम व सफाई कमचार  तसेच घंटागाड  ठेकेदार व व छता वषयक 
ठेकेदारांकड ल आरो य कामगार यांचेसाठ  ४५४४ माट वॉच  मे.आय.ट .आय.िल. 
बगलोर या भारत सरकार अंगीकृत उप माकडून थेट प दतीने थमता चार 
वषासाठ  येक नगासाठ  दरमहा र. .२८७/- + GST  या दराने उपल ध क न 
देणेकामी दरमहा र. .१३,०४,१२८/- + GST या माणे एक वषासाठ  एकूण 

र. .१,५६,४९,५३६/-+ GST असे एकूण चार वषासाठ  एकूण र. .६,२५,९८,१४४/- 
(अ र  र. .सहा कोट  पंचवीस लाख अ या णव हजार एकशे च वेचाळ स फ ) 
+  GST या माणे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणचेे िनणया माण)े 
 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालया या 
काय े ातील सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क  प दतीने साफसफाई 
करणेसाठ  िन वदा .२/२०१८-१९ नुसार िन वदा तयार कर यात आलेली आहे. ग 
े ीय कायालया या काय े ाम ये सावजिनक शौचालय व मुता-यांची सं या 

एकुण ५३८ िस स आहेत. मे. शुभम उ ोग यांनी अंदाजप क य दरा या -२६.०१% 
कमी दराने दर सादर केलेला आहे. सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क  
प दतीने साफसफाई करणेसाठ  सन - २०१८-१९ या अंदाजप काम ये 
खाजगीकरणा दारे साफसफाई या लेखािशषावर र. .६,५०,८९,८९८/- इतक  तरतूद 
िश लक आहे. तर  सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क  प दतीने साफसफाई 
करणे या कामास व येणा-या अंदाजीत र. .५६,००,०००/- (अ र  र. . छप न 
लाख फ ) खचास तसचे सदरचा खच खाजगीकरणा दारे साफसफाई या 
लेखािशषावर टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .17-2018/19 मधील अ. .4 

अ वये मनपा शासक य इमारतीमधील व वध वषय़ सिमती कायालयात 

वातानुकुलन यं णेचे नुतणीकरण करणेकामी ी. यंकटे रा टनक  ोजे ट 
सो युश स िन.र. .38,56,888/- (अ र  र. . अडोतीस लाख छ प न हजार आठशे 
अ याऐंशी फ ) पे ा 13.00% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .ELE/HO/F/13/30 अ वये फ े ीय 

कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग मधील दवाब ी यव थेची देखभाल 

दु ती वषयक कामे करणकेामी (सन २०१८-२०१९) मे.एम.बी. इले ल ड 
कंपनी िन.र. .26,78,351/- (अ र  र. .स वीस लाख अ याह र हजार तीनशे 

एकाव ण फ ) पे ा 21.3% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,07,862/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .७)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२४-२०१८-१९ मधील अ. .०२ 
अ वये पंपर  िमलींदनगर झोपडप ट म ये न वन शौचालय बांधणे व प रसरात 
पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी कं शन, शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .३७,३४,७८९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौितस हजार सातशे एकोन वद 
फ ) पे ा १८.५८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .३०,४०,८६५/- 
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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े      

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .८)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ. .क  कासारवाड  यांचेसाठ  आव यक टु स, 

इ वपमट व मिशनर  सा ह य खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .३०/२०१७-१८ 
नुसार मे.पव म टपपज स हसेस, पुणे १९ यांचे र. .१०,७७०/- (अ र  र. .दहा 
हजार सातशे स र फ ) मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, पुणे १९ यांचे र. .४३,०००/- 
(अ र  र. . ेचाळ स हजार फ ) व मे.िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन, पुणे १८ 
यांचे र. .९,७३,७३८/- (अ र  र. .नऊ लाख याह र हजार सातशे अडोतीस फ ) 
हे अंदाजप कय िन वदा दर र. .११,४१,४४४/- पे ा ९.९८% कमी व लघु म ा  

झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले अस याने यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर 
सा ह या या खरेद साठ  येणा-या एक त र. .१०,२७,५०८/- या खचाचे 
अवलोकन करण.े 

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९) मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी 

करणेकामी आव यक लागणा-या ३ ते ५ वषा या आतील टु र ट परिमट ( पवळे 
नंबर लॅट) असले या १३ टाटा सुमो अथवा त सम वाहने (६+१) भाडे त वावर 
घेणेकामी िस द करणेत आले या इ िन वदा .७/२०१८-१९ मधील लघु म दर 
िन वदाधारक ओम ए ट ायझेस यांचे ा  दर ित वाहन ित दन ८० 
क.मी.साठ  र. .१,४४६/- माणे व ित क.मी. ८० पुढ ल अंतरासाठ  र. .८.५० 
दर या माणे २ वषाक रता र. .१,१२,७८,८००/-(अ र  र. .एक कोट  बारा लाख 
अ याह र हजार आठशे फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१८/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .१०)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/5/2018-19 अ वये िचखली 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .११, कृ णानगर, पुणानगर, िशवतेजनगर व पेठ 
.१८ व २० मधील मिधल प रसरात भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे एम. 

जी.माने िन.र. .29,99,922/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,880/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,880/- पे ा 29.77% कमी हणजेच र. .21,06,81/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,06,858/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/101/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील भारतमाता नगर, 

बी.यु.भंडार  कायलाईन प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.संजय कॉ टर िन.र. .37,46,620/- (अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स 
हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदरकाम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 13.5% कमी हणजेच र. .32,40,790/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,40,832/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 करण.े 

 

वषय .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/32/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .८ मधील से टर न.ं४ व ६ व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. संजय कॉ टर 
िन.र. .25,00,684/- (अ र  र. .पंचवीस लाख सहाशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,00,684/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,00,684/- 

पे ा 13.7% कमी हणजेच र. .21,58,090/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,58,090/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 
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वचार करणे. 
 

वषय .१३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/17/2018-19 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१२ पीनगर, सहयोगनगर, वेणीनगर चौक 
पर सरात जु या जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.एम.जी.माने 
िन.र. .44,99,230/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार दोनशे तीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,188/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,188/- पे ा 29.77% कमी हणजेच र. .31,59,780/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .31,59,822/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2018-19 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील भाग .१ िचखली, मोरेव ती प रसरातील चबस व 
ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी मे.एम.जी.माने 
िन.र. .44,99,393/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार तीनशे या णव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,351/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,351/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .31,49,996/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,50,038/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राहल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/01/2018-2019 अ वये भाग .1 

टाळगाव िचखली येथे संतपीठ वकसीत करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .40,61,03,125/- (अ र  र. .चाळ स कोट  एकस  लाख तीन हजार एकशे 

पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,13,79,384/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,13,79,384/- पे ा 11.16%  जादा दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 5.03% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .44,61,73,323/- + रॉय ट  चाजस र. .36,92,264/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .10,31,477/- = एकुण र. .45,08,97,064/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या ब भाग कायालयासाठ  शास कय इमारत बांधणे या कामाक रता 

मे.शिश भ ुअँ ड असो. यांची लघु म दर १.००%(जीएसट  सोडुन) नुसार िन वदा 
प ात कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणसे 
व याकामी होणार  फ १.००% (जीएसट  सोडुन) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .१७)आरो य मु य कायालयाअंतगत कचरा थानांतर क ाकडे बी.आर.सी. वाहन 

.MH14 V 4947 व वाहन .MH14 V 4912 या दोन वाहनांचे टायर खराब झालेने 

नवीन टायर यूब व लॅप मे. ितक एंटर ायजेस, C/o. सीएट िल., पुण ेयांचेकडून 
थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  केलेली आहेत. याकामी आले या य  
खच र. .३,३३,०७४/- (अ र  र. .तीन लाख तेहतीस हजार चौ-याह र फ ) 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८)मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१८-१९ 

अ वये  . .१६ मधील रावेत, वा हेकरवाड  भागातील दवाब ी यव थेचे 

नुतनीकरण करणे.सन २०१८-१९ साठ  िन वदा र कम .५,३५,५९३/- (अ र  



9 
 

र. .पाच लाख प तीस हजार पाचशे या ण फ ) पे ा  -१६.५० ट के कमी दराने 
मे.एन.के.इले कल व स या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65-1-2018-19 अ वये व छ भारत 

अिभयाना अंतगत भाग .१५ मिधल सावजिनक व छतागृह अ ावत करणे व 

नुतनीकरण करणेकामी मे.हरेशकुमार रामदास गायकवाड िन.र. .41,68,121/- 

(अ र  र. . ए केचाळ स लाख अडोस  हजार एकशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,38,454/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,38,454/- पे ा 
21.99% कमी हणजेच र. .32,28,408/- + रॉय ट  चाजस र. .4,417/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .25,250/- = एकुण र. .32,58,075/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .२०) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ      

(1 ते 11) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .२१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/22/2018-19 अ वये भाग . ३२ 

मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.अिमत क शन िन.र. .29,99,968/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,968/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,968/- पे ा 23.4% कमी 
हणजेच र. .22,97,975/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .22,97,975/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक 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 .२२)मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/2-2018-2019 

अ वये सन २०१८-१९ क रता भाग .१७ म ये सारथी हे पलाईनची त ार 
िनवारण करणेची कामे करणेसाठ  िन.र. .8,36,653/-राँय ट  र कम व मटे रयल 
टे ट ंग र कम वगळुन िन वदा र. .8,06,642/- (अ र  र. .आठ लाख सहा हजार 
सहाशे बेचाळ स फ ) पे ा -19.02% कमी मे.एस.एस.कॉ ॅ टस अँड इं जिनअस 
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 .२३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/6-2018-2019 

अ वये सन २०१८-१९ क रता भाग .१६ म ये वाहतुक वषयक कामे कऱणेसाठ  
िन.र. .816329/- राँय ट  र कम व मटे रयल टे ट ंग र कम वगळुन िन वदा 
र. .7,82,608/- (अ र  र. .सात लाख याअंशी हजार सहाशे आठ फ ) पे ा -
27.01% कमी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/13/2018-2019 अ वये भाग .11  

मनपा शाळा इमारतीची रंगसफेद  व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अरबाज 
इंजीिनअर ंग ए ड िस ह ल क शन िन.र. .33,36,464/- (अ र  र. .तेह ीस 
लाख छ ीस हजार चारशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .33,19,678/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,19,678/- पे ा 24.28% कमी हणजेच 
र. .25,13,660/- + रॉय ट  चाजस र. .636/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,150/- 

= एकुण र. .25,30,446/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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िनधा रत 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 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/2/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .३ मधील एकता कॉलनी, गणेश नगर, अ य 
नगर, व कमा कॉलनी, साईनाथ कॉलनी, मुरकुटे कॉलनी, आनंद नगर, हनुमान 
कॉलनी, फुगेव ती इ याद  भागात मलवा ह यांची सुधारणा कामे करण.े कामी मे 
एम. जी.माने िन.र. .44,99,683/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार 
सहाशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,641/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,641/- पे ा 19.23% कमी हणजेच र. .36,34,360/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .36,34,402/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/13/2018-19 अ वये भाग .२३ 

थेरगाव येथील जगतापनगर, नखातेनगर, थेरगाव गावठाण, संत ाने रनगर, 

साईनाथनगर व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .44,99,999/- (अ र  

र. .चवैचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,969/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,969/- पे ा 23.4% 

कमी हणजेच र. .34,46,976/- +रॉय ट  चाजस र. .30/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .34,47,006/- पयत काम क न घेणसे आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/15/2018-19 अ वये भाग . 

३१ मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे अिमत क शन िन.र. .29,99,936/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,936/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,936/- पे ा 23.4% कमी 
हणजेच र. .22,97,951/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .22,97,951/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक 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 करण.े 

वषय .२८) पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या घनकचरा यव थापना अंतगत Request for 
Proposal for Selection of System Integrator for Design, Develop, Supply, Install, 
Test & commission and Operation & Maintenance of IT enabled Vehicle Tracking 
and Management (VTM) System for Pimpri Chinchwad Municipal Corporationया 
कामासाठ  ५ वष कालावधीक रता ठेकेदार िन ती करणेकामी आरो य मु य 

कायालयामाफत िन वदा नोट स .०४/२०१८-१९ िस द क न िन वदा 
माग व यात आले या हो या. यासाठ  एकूण ०७ िन वदाधारक ा  झालेले होते 
यापैक  ०६ िन वदाधारक पाञ झालेले होते. सदर कामासाठ  M/s Aditi Tracking 

Support Pvt. Ltd. यांनी अंदाजपञक य र. .९८,३६,१००/- यावर र. .४६,८०,०००/- इतका 
(अंदाजप क य दरापे ा ५२.४२% कमी) लघु म दर (L-1) सादर केलेला आहे. 

यांचेकडून दर पृ थ:करण माग वले असता, सदर सं थेने द.१५/११/२०१८ रोजीचे 

पञा वये दर पृ थ:करण सादर केलेले आहे. M/s Aditi Tracking Support Pvt. Ltd.यांनी 
सादर केलेले दर वकृत करणेबाबत द.१०/१२/२०१८ रोजीचे अिभ ायानुसार मा यता 
दलेली आहे.  सबब, M/s Aditi Tracking Support Pvt. Ltd.यांचे लघु म दर 

र. .४६,८०,०००/- दर वकृत करणेस, यांची घनकचरा यव थापना अंतगत Request 
for Proposal for Selection of System Integrator for Design, Develop, Supply, 
Install, Test & commission and Operation & Maintenance of IT enabled Vehicle 
Tracking and Management (VTM) System for Pimpri Chinchwad Municipal 
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Corporation या कामासाठ  ०५ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक क न 

याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणेस व 

देयका या र कमेवर शासन िनयमानुसार लागू असलेला व तू व सेवाकर (GST) अदा 
करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९) मा. थायी सिमती मंजूर ठराव .3213 द.25/09/2018 नुसार खालील माणे 
वषय मंजूर करणेत आला होता. मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8-1-
2018-2019 अ वये बी.आर.ट . कॉर डॉर .३ वर सुदशन नगर चौक येथे ेड सेपरेटर 

(समतल वलगक) बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इंड या) ा.िल. 
िन.र. .27,86,93,249/- (अ र  र. .स ावीस कोट  शहाऐंशी लाख या नव हजार 

दोनशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .27,70,96,991/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,70,96,991/- पे ा 7.70% कमी हणजेच 

र. .25,57,60,523/- + रॉय ट  चाजस र. .11,01,358/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .4,94,900/- = एकुण र. .25,73,56,781/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 देणेत येत आहे. 

                 वर ल ठरावाम ये रकमेम ये खालील माणे दु ती करण ेआव यक 
असलेने खालील माणे दु ती ठराव करणेकामी ता वत करणेत येत आहे.  

            आव यक दु त ठराव:- मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 
08/01/2018-2019 अ वये बी.आर.ट .कॉर डॉर .३ वर सुदशन नगर चौक येथे 
ेड सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे कामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इंड या) ा. 

िल.  एकुण िन.र. .27,86,93,249/-  (िन.र. .20,37,22,030/- + रॉय ट  
र. .11,01,358/- + टे ट ंग चाजस र. .4,94,900/- + शे यूल बी 
र. .7,33,74,961/-) पे ा िन वदा रकमेवर 25,57,60,523/- कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन 2017-2018 चे SSR दरा नुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 9.94% ने कमी येत अस याने र. .20,37,22,030/- चे  7.70% कमी 
नुसार ा  िन वदा मंजूर दराने (िन.र. .18,80,35,434/- + रॉय ट  
र. .11,01,358/- + टे ट ंग चाजस र. .4,94,900/- + शे यूल बी 
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र. .7,33,74,961/-)  असे एकुण 26,30,06,653/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहल या अट स 
अिधन राहून मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .३०)  पंपळे सौदागर येथील पवना नद वर पुल बांधणे या कामासाठ  मे. तुप क सलटंट 

ा.िल. यांची सदर क पा कर ता क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक 
करणेस व शासन िनणय .संक ण-२०१८/ .क.५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई-
४०००३२ द.०४/०६/२०१८ अ वये २.००%  क पाचे ठेकेदाराने सादर केलेले 
डझाईन व ॉईगची तां क या तपसाणी ( ुफ चे कंग) फ  हणुन वीकृत 
िन वदा र कमे या ०.५०% या माणे एकुण २.५०% इतक  र कम अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/1/2018-19 अ वये भाग .९ 

मासुळकर कॉलनी मधील प ले सं कृितक भवन, यशवंतनगर शाळा, हेडगेवार डा 
संकूल यांची रंगरंगोट ची व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप 

क शन िन.र. .40,54,075/- (अ र  र. .चाळ स लाख चोप न हजार पं याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,90,035/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .39,90,035/- पे ा 5.40% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.08% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .37,74,573/- + रॉय ट  
चाजस र. .18,940/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,100/- = एकुण 
र. .38,38,613/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 .३२) भाग .११ कृ णानगर येथील वामी ववेकानंद बॅडिमंटन हॉल प रसरात 
अ ायावत सोई सु वधा िनमाण करणे या कामाचा  समावेश आहे.सदरचे काम करणे 
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क रता पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंताकडे उपल ध असले तर  
काह  वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गुंतागुंतीचे तां क , 

आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातुन 
अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, संशोधना मक अ यास तसेच 
खाजगीकरणातुन करावया या क पांसाठ  कायदे वषयक, अथ वषयक अ वेशन 
अशा बाबींसाठ  वा तु वशारद कंवा त  नेम याची आव यकता आहे. या 
क पांतगत व वध ना व यपूण बाबींचा समावेश करणे आव यक आहे. याक रता 
व तृत व प रपूण संक पिच े व आराखडे  तयार  करणे, काम वैिश पूण व पाचे 
असलेने सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल मंजूर दरसूचीत समा व  नसणा-या 
व वध बाबींचे दरपृथ:करण तयार क न यास मा यता घेणे , िन वदा वषयक 
आव यक कामे करणे इ. िन वदा पुव कामे करणेक रता तसेच तां क या 
आराख या माणे काम क न घेण,े क पाचे दैनं दन कामावर देखरेख ठेवणे इ. 
िन वदाप यात  कामे चोखपण ेहोणे आव यक आहे .या सव बाबी वचारात घेऊन 
मनपा या वा तु वशारद पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद 
मे.अथ पेस आ कटे ट व क सलटंट (सिचन शहा) यांची वा तु वशारद हणून 
नेमणूक करणेस व िन वदा पुव कामांक रता १.२५% + जीएसट  व िन वदा प ात 
कामाक रता ०.७५% + जीएसट  (एकूण २% + जीएसट ) फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46-3-2018-19 अ वये भाग .26 वाकड 
पंपळे िनलख येथील व वध ठकाणी डांबर करण करणे कामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायझेस  िन.र. .83,49,902/- (अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .82,79,089/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,79,089/- पे ा 23.51% कमी हणजेच 
र. .63,32,675/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .64,03,488/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक 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 .३४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34-04-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२६ वाकड- पंपळे िनलख येथील र यावर ल चर ख यांची बी.बी.एम., 
खड मु माने व हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणकेामी (सन २०१८-१९ 
कर ता) मे.देव क शन  िन.र. .59,82,542/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
याऐंशी हजार पाचशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,11,587/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,11,587/- पे ा 23.77% कमी हणजेच 
र. .45,06,403/- + रॉय ट  चाजस र. .1,555/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .45,77,358/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत 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 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34-02-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२६ वाकड- पपंळे िनलख येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी (सन २०१८-१९ कर ता) मे.पी जे मोटवानी 
िन.र. .77,14,031/- (अ र  र. .स याह र लाख चौदा हजार एकतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .76,84,308/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .76,84,308/- पे ा 30.28% कमी हणजेच र. .53,57,500/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 28,310/- = एकुण र. .53,87,223/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 करण.े 
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वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47-09-2018-19 अ वये . .26 

क पटेव ती, वेणूनगर, कावेर नगर प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणे कामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .1,49,99,867/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख 
न या णव हजार आठशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,49,83,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,83,495/- पे ा 24% कमी हणजेच 
र. .1,13,87,456/- + रॉय ट  चाजस र. .1,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .15,100/- = एकुण र. .1,14,03,828/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47-12-2018-19 अ वये . .26 

वशालनगर, पंपळे िनलख गावठाण प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .1,12,49,945/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,12,33,572/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,12,33,572/- पे ा 26% कमी 
हणजेच र. .83,12,843/- + रॉय ट  चाजस र. .1,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .15,100/- = एकुण र. .83,29,215/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत 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 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे च-होली 
येथील न वन स.नं.४०८ प,ै ४०९ पै (आर ण .२/८३) येथे आिथक या दबुल 
घटकांसाठ  (EWS) घरकुल योजना राब वणेचे काम चाल ूआहे. सदर क पाक रता 
महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडून Consent to Establish घेणे आव यक आहे. 
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मा. थायी सिमती ठराव .२४३७, द.२१/०३/२०१८ अ वये PMAY क पासाठ  

पयावरण स लागार हणून मे. ीन सकल इं. यांची नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदर 

क पाचे Consent to Establish पयावरण स लागार मे. ीन सकल इं. यांनी महारा  

द ुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडे ऑनलाईन अज सादर केला आहे. पयावरण स लागार 

यांनी द.१०/१२/२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे कळ वले माणे Consent to Establish क रता 
र. .२,४४,६५२/- फ  महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडे RTGS / NEFT ारे भरणेचे 

आहे. तर  क प स लागार यांनी कळ वलेनुसार सदर क पास Consent to Establish 

िमळणेकामी र. .२,४४,६५२/- (अ र  र. .दोन लाख च वेचाळ स हजार सहाशे 
बाव न फ ) इतक  फ  RTGS/ NEFT ारे Maharashtra Pollution Control Board 
यांचेकडे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) भाग .२ मधील ड . पी. नॉन ड . पी. र ते वकसीत करणेचे कामाअंतगत भाग 
.२ मधील मा.उपसंचालक नगररचना वभाग यांचे कडून ता यात येणारे ड.पी. 

र याचे े  व नॉन ड.पी. र यां या कामांसाठ  मु माने भराव करण,े GSB ,Wet 

Mix , WBM, BBM , BM, BC इ याद  कामांचा समावेश करणेत आलेला आहे. 
या ीने भ व यातील वचार करता यो य प दतीने िनयोजन करणेकामी तां क 

या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना 
माणे िनयोजन करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींची िन वदा प चात 

(post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 
वभागामाफत मनपा पँनलवर ल स लागार M/s Orbit Infra-Tech Solutions 

Consulting Services Pvt. Ltd. यांची क प स लगार हणून नेमणूक करणेस व 
यांना वषयां कत कामाचे १.००% Post tender acrivity (सव करांसह) फ  अदा 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .४०) भाग .२ मधील सव नैसिगक नाले आर सी सी म ये बांधणेचे कामाअंतगत 

अ त वातील नैसिगक नाले साय स आ ण टेकनॉलॉजी पाक पुण े व ा पठ यांनी 
Storm water design केले माणे वकसीत करणेत येणार आहेत. या ीने 
भ व यातील वचार करता यो य प दतीने िनयोजन करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे 
िनयोजन करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींची िन वदा प चात (post 

tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत 
मनपा पँनलवर ल स लागार M/s Orbit Infra-Tech Solutions Consulting Services 

Pvt. Ltd. यांची क प स लगार हणून नेमणूक करणेस व यांना सदर कामाचे 
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१.००% Post tender acrivity (सव करांसह) फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .४१)  मौजे पंपर  वाघेरे येिथल स.नं.७, २२३ व २२४ तसेच िस.स.नं.७५०, ७५१, ९४०, 

९५६, १०५४, १०५५, १०६१, १०७९ व १०८० या िमळकती मिधल सुधा रत मंजूर 
वकास  योजनेतील १८.०० मी. ं द  र ता वकिसत करणेसाठ  र ता बािधत 

जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत या तावास उपरो  संदिभय मा.महापािलका 
सभेची ठराव .१६५, द.२०।०३।२०१८ अ वये  मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर 
ठरावात खालील नमुद माणे र ता समावेश आहे. 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 

बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 

१. - 
सुधा रत मंजूर वकास  

योजनेतील १८मी . ं द  

र ता (जुनीह ) 

स.नं.७, २२३ व २२४ यासी 
िस.स.नं.७५०, ७५१, ९४०, ९५६, 

१०५४, १०५५, १०६१, १०७९ व १०८० 

८०००.०० चौ.मी. 

            तर  उपरो  ता वत आर णांखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व 

तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेत 
आलेली आहे. सदर र ते/आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी   
येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन ( याम ये 

भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  

आव यक ते सव ण, मोजणी करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/4/2018-19 अ वये भाग .४ 

बोपखेल प रसराम ये डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .1,04,94,156/- 

(अ र  र. .एक कोट  चार लाख चौ-या णव हजार एकशे छप न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,04,30,356/- वर िन वदा दर 
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माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,04,30,356/- पे ा 19.10% कमी हणजेच र. .84,38,158/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .85,01,958/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .४३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/6/2018-19 अ वये भाग .७ 

भोसर  येथील वधी घाटाची सुधारणा व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.लाल दप 

क शन िन.र. .74,73,151/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख याह र हजार एकशे 
ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 
73,23,439/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .73,23,439/- पे ा 16.20% कमी हणजेच र. .61,37,042/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,18,662/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,050/- = एकुण 
र. .62,86,754/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/3/2018-19 अ वये भाग .४ दघी 

प रसराम ये डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .1,04,91,941/- (अ र  
र. .एक कोट  चार लाख ए या णव हजार नऊशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,04,28,141/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,04,28,141/- पे ा 
20.10% कमी हणजेच र. .83,32,085/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .83,95,885/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/5/2018-2019 अ वये भाग .11 

म ये िशवतेजनगर व पूणानगर प रसरात र याचे कडेने फुटपाथ वकसीत 

करणेकामी मे.संजय कॉ टॅ र िन.र. .83,44,766/- (अ र  र. . याऐंशी लाख 
च वेचाळ स हजार सातशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .82,65,883/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,65,883/- पे ा 25.00% कमी हणजेच 
र. .61,99,412/- + रॉय ट  चाजस र. .61,483/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,400/- = एकुण र. .62,78,295/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत 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 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47-10-2018-19 अ वये . .26 

वशालनगर, पंपळे िनलख गावठाण प रसरात डांबर करण करणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .1,49,99,788/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख 
न या णव हजार सातशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,49,28,833/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,28,833/- पे ा 21.2% कमी 
हणजेच र. .1,17,63,920/- + रॉय ट  चाजस र. .1,555/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .1,18,34,875/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .४७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/6/2018-2019 अ वये भाग .११ 
मधील हरगुडे व ती नेवाळेव ती व पवारव ती प रसरात र यांचे खड करण व 
डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .50,01,148/- (अ र  र. 
.प नास लाख एक हजार एकशे अ ठेचाळ स  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .46,53,648/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .46,53,648/- पे ा 24.41% कमी 
हणजेच र. .35,17,693/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .3,47,500/- = एकुण र. .38,65,193/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34-01-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२६ वाकड- पंपळे िनलख येथील प रसरात बंद पाईप गटसची करकोळ दु ती 
व देखभालीची कामे करणेकामी (सन २०१८-१९ कर ता) मे.देव क शन  

िन.र. .78,74,624/- (अ र  र. .अ याह र लाख चौ-याह र हजार सहाशे चोवीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .78,58,252/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .78,58,252/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .57,54,598/- +रॉय ट  चाजस 
र. .1,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,100/- = एकुण र. .57,70,970/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .४९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34-03-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२६ वाकड- पंपळे िनलख येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटलवर ल ा  

त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणकेामी (सन २०१८-
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१९ कर ता) मे.देव क शन  िन.र. .60,65,410/- (अ र  र. .साठ लाख पास  
हजार चारशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .60,38,856/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,38,856/- पे ा 26.99% कमी हणजेच र. .44,08,969/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .5,654/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,900/- = एकुण र. . 
44,35,523/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 .५०) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/4-2018-19 अ वये मनपा 

मधील मैलाशु द करण क ातील अंतगत र यांचे डांबर करण करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी यांचेकडुन 
िन.र. .८३,२२,११७/- पे ा -१७.१०% कमी या दराने र. .६८,९९,०३५/- (अ र  
र. . अडुस  लाख न या णव हजार प तीस फ ) पयत काम क न घेणेस व 
िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा 
करणेस या अट स  अिधन राहून यांचे सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 

देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .५१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१३-२०१८-१९ मधील अ. .०२ 

अ वये पंपर  िचंचवड मनपातील िमलींदनगर झोपडप ट म ये पुनवसन झाले या 
इमारतीसाठ  सीमािभंत बांधणेकामी.मे.एम.बी.कं शन िन.र. .३७,३३,१७८/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख तेहतीस हजार एकशे अ याह र फ ) पे ा २३.२२% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२८,६६,३३४/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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 वषय .५२)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२६.११.२०१८  ते द.०२.१२.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 

लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१८८/२०१८ द.१३/१२/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/1/2018-2019 अ वये वशालनगर 

जगताप डेअर  ते मुळा नद  वर ल पुला पयतचा २४.०० मी. ं द र ता Urban 

Street Design नुसार वकिसत करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .13,28,18,481/- 

(अ र  र. . तेरा कोट  अ ठावीस लाख अठरा हजार चारशे ए याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .13,23,30,758/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .13,23,30,758/- पे ा 8.50% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.02% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .14,35,78,872/- + रॉय ट  
चाजस र. .2,15,544/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,72,179/- = एकुण 
र. .14,40,66,595/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक 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 .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/2/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे 

टेशन ते बा केट ज पयतचा २४.०० मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार 
वकिसत करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .11,86,13,267/- (अ र  
र. .अकरा कोट  शहाऐंशी लाख तेरा हजार दोनशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,81,15,179/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,81,15,179/- पे ा 
9.90% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.06% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .12,98,08,582/- + रॉय ट  चाजस र. .1,93,918/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,04,170/- = एकुण र. .13,03,06,670/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु 
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व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/3/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे 

टेशन ते गु ार चौका पयतचा १८.०० मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार 
वकिसत करणेकामी मे.ए.आर.क शन िन.र. .8,07,24,203/- (अ र  र. .आठ 
कोट  सात लाख चोवीस हजार दोनशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,00,93,613/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,00,93,613/- पे ा 10.50% 

जादादराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.00% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .8,85,03,442/- + रॉय ट  चाजस र. .3,34,269/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .2,96,320/- = एकुण र. .8,91,34,031/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/4/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे 

टेशन ते पंपर  िचंचवड अिभयां क  महा व ालय पयतचा १८ मी. ं द र ता 
अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणे कामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .7,34,43,524/- (अ र  र. . सात कोट  चौतीस लाख ेचाळ स हजार पाचशे 
चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,28,68,537/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .7,28,68,537/- पे ा 9.27% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 1.99 ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,96,23,450/- + रॉय ट  

चाजस र. .3,44,586.9 मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,30,400/- = एकुण 
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र. .8,01,98,436.9 पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/5/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे 

टेशन ते गंगानगर, ािधकरण पयतचा १८ मी. ं द र ता अबन ट डझाईन 
नुसार वकिसत करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .7,07,04,199/- (अ र  
र. .सात कोट  सात लाख चार हजार एकशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,00,50,775/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,00,50,775/- पे ा 
10.15% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.00% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,71,60,929/- + रॉय ट  चाजस र. .3,83,031.4 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,70,391.8 = एकुण र. .7,78,14,352.2 पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .५८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/16/2018-19 अ वये भाग .३२ 

जुनी सांगवी चं मणीनगर व उवर त प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .29,99,998/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे अ ठया णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,99,998/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,998/- पे ा 18% कमी हणजेच 
र. .24,59,998/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .24,59,998/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 



27 
 

अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक 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 .५९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 3/105/2018-19 अ वये भाग 

.३२ म ये िशवाजी पाक व उवर त प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे. राहूल क शन िन.र. .29,99,945/- (अ र  र.  एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,99,945/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,945/- पे ा 20.2% कमी हणजेच 
र. .23,93,956/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .23,93,956/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक 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 .६०) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/2-2018-19 अ वये मोशी कचरा 
डेपो येथे ाँक ट/ डांबर  र ते करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .१,६४,५२,७७३/- पे ा-१३.८७% कमी या दराने 

र. .१,४१,७०,७७३/- (अ र  र. .एक कोट  ए केचाळ स लाख स र हजार सातशे 
याह र फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६१) मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ     
(1 ते 24) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे.     
 
वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/4/2018-2019 अ वये भाग .11 

मधील महाबली चौक ते पाईन रोड पयतचे र याचे सुशोिभकरण करणेकामी 
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मे.वैशाली एंटर ायजेस िन.र. .62,62,529/- (अ र  र कम पये बास  लाख बास  
हजार पाचशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .61,67,488/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,67,488/- पे ा 27.00% कमी हणजेच र. .45,02,266/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,600/- = एकुण 
र. .45,97,307/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 .६३) पंपर  िचंचवड मनपाचे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामास मदुतवाढ िमळणेकामी  
ठेकेदार मे. वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  
शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वष आहे. तसेच 
कामाचा आदेश २ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 

वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ 
देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. सदरची िन वदा मा. थायी सिमती 
ठराव .१०७३४, द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर केलेली असुन ठरावानुसार सदर 
कामाचे िन वदा र. .१,०६,१२,८००/- साठ  ४.८४% कमी या दराने हणजेच 
र. .१,००,९९,१४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  

येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. पुढ ल येक वषासाठ  मा यता देणेकामी 
पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच 
वाढ व मुदत देणेत यावी या माणे िन वदा अट  शत म ये नमूद केलेले आहे. 
यानंतर मे. ठेकेदार वशाल िस हल कॉ ॅ टर यांनी काम समाधानकारक र या 

पूण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ वषापैक  दुस-या 
वषाक रता ठराव .१६५९४. द.२८/०६/२०१६ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली 
आहे. ठेकेदार मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर यांना .जिन/०२/का व/२५७/२०१७ 
द.८/११/२०१७ अ वये द.२३/०६/२०१८ पयत मुदतवाढ सह कामाचे आदेश देणेत 
आलेले आहेत. मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेली मुदत द.२३/०६/२०१८ 
रोजी प ू ण  झालेली  आहे  यामुळे  पुढ ल १  वषाक रता मुदतवाढ         
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घेणे आव यक आहे. वषयां कत कामा या िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट 
.४ नुसार तृतीय वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ क न देणेची तरतुद आहे. 

दर यान या २ वषा या कालावधीम ये डझेल व लेबरचे दर वाढले अस याने 
स या चालू असलेले दर व िन वदा भरले यावेळचे दर यांची तुलना क न तृतीय 
वषा क रता ५.००% जा त या दराने ठेकेदार मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर यांना 
तृतीय वषा या मुदतवाढ या ता वाये द.२३/०६/२०१८ पयत मुदतवाढ दे यात 
आलेली आहे. तसेच िन वदा भरते वेळ  व स ाचे लेबर व डझेल चे दर “ प  ब” 

म ये दशवले असून यानुसार स ाचा दर ५६.९० % इतका जा त येत आहे. 
सदरचा वाढ व दर १०.००% पे ा जा त पाहता िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार 
यांना चतुथ वषाक रता एक वष कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा १०.००% पे ा 
जा त असे एकूण १५.०० % जा त दरवाढ सह मुदतवाढ देऊन येणारा खच र कम 
.१,२२,०४,७२०/- (अ र  र. .एक कोट  बावीस लाख चार हजार सातशे वीस 

फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ५) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देयअस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केलेअस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .६५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/1/2018-19 अ वये ब ेञीय 

कायालया या काय ेञात संडास मुता-यांची यव था करणेकामी मे.एस एस 
ए टर ायजेस िन.र. .59,99,264/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार 
दोनशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,52,345/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,52,345/- पे ा 21.16% कमी हणजेच र. .46,92,829/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .19,019/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,900/- = एकुण 
र. .47,39,748/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक 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 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-37-2018-19 अ वये भाग .२८ 

पंपळे सौदागर मधील नखाते व ती ते संभाजी गाडन पयतचा १२.०० मी. ड .पी. 
र ता वकसीत करणेकामी मे.ड  ड  क शन  िन.र. .25,28,566/- (अ र  र. . 
पचंवीस लाख अ ठावीस हजार पाचशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .23,24,752/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,24,752/- पे ा 15.01% कमी 
हणजेच र. .19,75,807/- + रॉय ट  चाजस र. .1,34,414/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .21,79,621/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 .६७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५८ द.१४/१२/२०१८ 

अ वये काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११ 
००२ यांनी १) कब ड , २) फुटबॉल, ३) लॉन टेिनस, ४) बा केटबॉल, ५) कु ती या 
५ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत. या पधाना 
अनु मे १) र. .१८,७००/-, २) र. .२०,०००/-, ३) र. .३०,०००/-, ४) 
र. .२०,०००/-, ५) र. .१५,६००/-, एकूण र. .१,०४,३००/- इतका खच असून 
याम ये मैदान/कोट, पंचाचे मानधन, शट स ् कंवा चडूचा खच, वजयी उप वजयी 
संघांना वैय क ब से व चषक फोटो ाफर ई.चा समावेश आहे. यानुसार पुना 
ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन 
२०१८-१९ क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य 
एकूण  र. .१,०४,३००/- (अ र  र. .एक लाख चार हजार तीनशे फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६० द.१४/१२/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  रा य खो खो असोिसएशन व 

पुण े ज हा खो-खो असोिसएशन यां या मा यतेने सन २०१८-१९ या आिथक वषात भाग 
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.१८ िशवाजी उदय मंडळ, तानाजीनगर, िचंचवडगांव येथे महापौर चषक रा य तर खो 
खो पधा २०१८ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमूद माण े येणा-या 
र. .१९,९४,२००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच मैदान तयार करणे व 

टेज,टेबल खु या, गॅलर  यव था खच, पंच व खेळाडू िनवास यव था ठकाणी गा ा, 
उशा, बादली, मग, चादर , बेडिशट इ.पुर वण ेखच हा थाप य वभाग संबंिधत े ीय 

कायालय व पधा ठकाणी व ुत पकर, माईक व जनरेटर यव था तसेच म हला व 

पु ष खेळाडू िनवास यव था ठकाणी लाईट यव था व टँड फॅन इ. यव था खच हा 
व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 

र. .१९,९४,२००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख चौ-या णव हजार दोनशे फ ) हा खच 

डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा लेखािशषातून खच  करणेस व होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६१ द.१४/१२/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने आ ण महारा  रा य हॉिलबॉल 
असोिसएशन यांचे मा यतेने महापौर चषक ५० वी रा य अ जं यपद हॉलीबॉल 
पधा २०१८-१९ (म हला व पु ष) ह  पधा भाग .२ िचखली येथे आयो जत 

करणेस व याकामी तावात नमूद माणे येणा-या र. .४२,३५,१००/- चे खचास 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगाने ॉ फज,पंचांना व 
खेळाडंूना ावयाची मृतीिच हे,मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर छपाई, डा 
सा ह य खरेद , माणप , िनमं ण प का छपाई इ. कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस, तसेच मैदान तयार करणे व टेज,टेबल,खु या,गॅलर  यव था खच, 
पंच व खेळाडू िनवास यव था ठकाणी गा ा, उशा, चादर , बेडिशट, बादली, मग 
इ. पुर वणे बाबतचा खच र. .७,५०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत े ीय 
कायालय व पधा ठकाणी व ुत पकर, माईक व जनरेटर यव था, तसेच 
म हला व पु ष खेळाडू िनवास यव था ठकाणी लाईट यव था व टँड फॅन 
इ. यव था खच र. .१,००,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. .३३,८५,१००/- हा खच डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  करणेस व होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .७०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६२ द.१४/१२/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, 
पुणे १९ यां या सहकायाने सन २०१८-१९ म ये ी. वामी ववेकानंद डांगण, 
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महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथे मितमंद व द यांग व ा यासाठ  व वध 
कार या पधा २०१८-१९ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमूद माणे 

येणा-या र. .८,८१,३७०/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
सहभागी शाळांना भेट व त,ू मेड स खरेद , पी. ह .सी ले स बॅनस इ.खरेद  
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील व ुत पकर, माईक 
जनरेटर यव था खच र. .५५,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय 
व टेज मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .१,१०,०००/- हा थाप य वभाग 
संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .७,१६,३७०/- हा खच डा वभागाचे डा िनधी मनपा तफ आयो जत 
व वध डा पधा,खेळाडू व ा याना सकर आहार या लेखािशषातून खच  करणेस 
व होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय .७१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६५ द.१४/१२/२०१८ 
अ वये आम  रो ग लोड कॉलेज ऑफ िमिलटर  इं जिनअर ंग, सी.एम.ई., पुणे 
यां या प ानुसार ३७ या रा ीय रो ग पधा ह  द.१७ ते २२/१२/२०१८ या 
कालावधीत होत आहे. मा.आयु सो यांचे समवेत चचा झालेनुसार या पधासाठ  
होणा-या अंदाजे र. .२,००,०००/-(अ र  र. .दोन लाख फ ) खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
 

                                                    
                                                  (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           

      नगरसिचव 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१६७३/२०१८  

दनांक - १४/१२/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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 ( . था/िन/अ-मु य/का व/११६/२०१८ द.१२/१२/२०१८ वषय .२० चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/७६७/२०१८ द.१४/१२/२०१८ वषय .६१ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/३१२/२०१८ द.१४/१२/२०१८ वषय .६४ चे लगत) 
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