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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/७३९/२०१६ 
दनांक – २५/०८/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - ३०/०८/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

३०/०८/२०१६ रोजी दुपार  २.३० 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 – २३९ 
 

दनांक - ३०/०८/२०१६                          वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

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

३०/०८/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)   सौ. वाती संजय मांढरे अ य  आदश म हला बचत गट, खराळवाड , पंपर  १८ यांना 
कै. पांडुरंग काळभोर सभागृहातील कचन एकूण ४८० चौरस फूट मािगल मािसक भाडे 

र. .१०,१५२/- वर १२.५% भाडेवाढ हणजेच  र. . १,२६९/- वाढ के यास ितमहा 
भाडे र. . ११,४५२/- X ११ म ह याचे भाडे र. . १,२५,६३१/- यावर १४% सेवाकर 
र. . १७,५८८/- व छ भारत सेस कर ०.५% र. .६२८/- व कृषी क याण अिधभार 
०.५% र. .६२८/- असे एकूण र. .१,४४,४७५/- (अ र  र. .एक लाख चौवेचाळ स 
हजार चारशे पं याह र फ ) आगाऊ भ ण घे यात येऊन करारनामा 
क न ( द.०१/०४/२०१६ ते ३०/०२/२०१७) म ह याकर ता भाडयाने (मुदतवाढ) 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२)  मनपा या मु य शासक य इमारती म ये मे. कोणे इले हेटस उ पाद त दोन उ वाहक 
(Lifts) व मे.ओट स इले हेटस उ पाद त चार उ वाहक (Lifts)  अ या एकूण ६ 
उ वाहक (Lifts) आहेत. सदर उ वाहकांचे  (Lifts)  येक आिथक वषात तपासणी 
महारा  शासनाचे उ ोग, उजा व कामगार वभाग कड ल मा. व ुत िन र क 
(उ वाहक), यांचे कायालयामाफत कर यात येते. यानुसार पंिचंमनपा या मु य 
शासक य इमारतीमधील 6 उ वाहकाचे वा षक िन र ण द.21/07/2016 रोजी 

मा. व ुत िन र क (उ वाहक) यांनी केले असुन, यापोट  र. .3600/- मा. व ुत 
िन र क (उ वाहक), उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मंुबई यांना  अदा करणेकामी 
द.21/07/2016 या प ा वये कळ वले असुन सदरची र कम यांना अदा करणे 

आव यक व म ा  आहे. सन 2016/17 कर ता पंिचंमनपा या मु य शासक य 
इमारतीमधील एकूण 6 उ वाहका या वा षक िन र णासाठ  मा. व ुत िन र क 
(उ वाहक), मंुबई यांना िन र क फ  र. .3600/- (अ र  र. . तीन हजार सहाशे फ ) 
मा. व ुत िन र क (उ वाहक), उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मंुबई यांस  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .31/1/2016-17 अ वये भाग . ५९ मधील 
ढोरेनगर गंगानगर प रसरातील र ते UTWT प तीने वकसीत करणे कामी मे.धने र 
क शन  िन.र. .9,33,59,580/- (अ र  र. .नऊ कोट  तेह ीस लाख एकोणसाठ 
हजार पाचशे ऐंशी फ ) पे ा 14.00 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .8,43,03,701/-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 कम अदा /वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .31/2/2016-17 अ वये भाग .५९ मधील 
िशतोळे नगर सातपुडा व आनंदनगर भागातील र याचे UTWT प तीने वकसीत 
करणेकामी मे. शाई इ ा चर ा.िल. िन.र. .9,32,98,822/-(अ र  र. .नऊ 
कोट  ब ीस लाख अ ठया नव हजार आठशे बावीस फ ) पे ा10.80% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,73,83,677/- 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 कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/०७/२०१५-१६ भाग .४२ भाटनगर 
येथे सवधम य मशानभूमी साठ  कमान तयार करणकेामी मे.लाल दप क शन 
िन.र. .१३,२४,९३०/-(अ र  र. . तेरा लाख चोवीस नऊशे तीस पये फ ) पे ा 
७.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९१,०१२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/०१/२०१५-१६ भाग . ४२ भाटनगर बी 
लॉक १ ते १५ ग यांम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन िन. र. .१३,८६,२७६/-(अ र  र. .तेरा लाख 
शहाऐंशी दोनशे शहा र पये फ ) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .८,७३,४९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/१३/२०१५-१६..ब भागांतगत जे  
नाग रकांसाठ  व वध सु वधा पुर वणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. . 
२२,४०,८६८/-(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे अडूस  फ ) पे ा 
३१.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १६,००,२१५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े 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 राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/१४/२०१५-१६ दळवीनगर आकूड  रे वे 
ओ हर ज ची दु ती व इतर कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसए स       
िन.र. .२२,४०,४६३/-(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे ेस  फ ) पे ा 
२५.२६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १७,५८,२४८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 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 राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/47-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .४ महा मा फुलेनगर व िशवाजीपाक मधील फुटपाथची व पे ह ंग लॉक 
दु ती करणेकामी मे. पी. जे. मोटवाणी िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. . नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 29.01%  कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/18-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग . ४ कृ णानगर से.नं. २० मधील फुटपाथ ची दु ती करणेकामी मे. पी जे 
मोटवणी िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) 
पे ा 30.35%  कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/74-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग . ४ मधील टॉम वॉटर लाईन दु तीची कामे करणकेामी म.े पी जे 
मोटवाणी िन.र. . 9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख चो वस  हजार तीनशे स र फ ) 
पे ा 30.51%  कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/67-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ तळवडे म ये मु य र यांची फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ याद ची दु ती 
करणेकामी मे. क वता एंटर ायजेस िन.र. .9,23,676/- ( अ र  र. .नऊ लाख ते वस 
हजार सहाशे शहा र फ ) पे ा 33.65%  कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ५३/१४/१५-१६  भाग . ४७ काळेवाड  
म ये राजवाडेनगर भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा होण े क रता पाईप लाईन 
टाकणेकामी  मे.वधमान इं जिनयस & क लटंट िन.र. .२१,००,६९३/-(अ र  र. . 
एकवीस  लाख सहाशे या नव फ )   पे ा  ४२.८०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१२,६१,६७६/-  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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

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

वषय .१४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .५२/७/२०१५-१६ अ वये भाग  ३६ 

लांडेवाड  येथील शाम िसमट एज सी जवळ, टे को रोड येथे मुतार  व सुलभ सौचालय 
उभारणेकामी मे. महाल मी एंटर ायजेस िन.र. .८,४०,२९०/- (अ र  र. .आठ लाख 
चाळ स हजार दोनशे न द फ ) पे ा  १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .७,९३,१९२/- 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 रकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहूनकारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .५२/६/१५-१६ अ वये भाग .३३ येथील 

गवळ नगर मधील मनपा सावजिनक शौचालयाची सुधारणा करणकेामी मे. महाल मी 
एंटर ायजेस शहाजी तुळशीदास इटकर िन.र. .९,३३,११९/- (अ र  र. . नऊ लाख 
तेहतीस हजार एकशे एकोणीस फ ) पे ा  २०.२०% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा 
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मंजुर दराने  र. . ७,८१,८६०/- 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 कारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय .१६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .५२/४/२०१५-१६ अ वये भोसर  येथील 

अकंुशराव लांडगे ना यगृहाजवळ ल वाहनतळासाठ  प ा शेड उभारणे व थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे. जयराम क श ्  न ो. सतीश जयराम मंगळवेढेकर 

 िन.र. . ८,४०,३३६/-  (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा  
३२.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,००,०००/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.    

वषय .१७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३६/२९/१५-१६ अ वये भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथील क पटेव ती मशानभूमी मधील नद कड ल िसमािभंतीची संर णासाठ  
उंची वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.एस बी सवई  िन.र. . १४,००,५६०/-
 (अ र  र. .  चौदा लाख पाचशे साठ फ )   पे ा  ४१.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .८,५३,०८८/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े    

वषय .१८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .५७/९/२०१५-१६ अ वये भाग .४३ 
मधील सुभाषनगर पंपर  घाटाचे व तार करण व सुशोिभकरण करणेकामी मे.एम बी 
क शन िन.र. .१३,९४,५३४/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ-या नो हजार पाचशे 
चौतीस फ ) पे ा ४२.४२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
र. .८,४३,१२१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    
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वषय .१९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२७/६/१६-१७ अ वये मोशी . .६ गट नं. 
३६५ ते ३१८  दर यानचा १८ मी ड  पी र ता वकिसत करणेकामी  मे. अनंत बाळकृ ण ्  
ब हरट िन.र.  .२८,०३,३७८/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख तीन हजार तीनशे 
अ ठयाह र फ ) पे ा  ३१.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२०,३१,०४७/-  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 यांच े बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .२०) म.न.पा.चे न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे हॉ पीटल फिनचर खरेद कामी  
िस द करणेत आले या  ई- िन वदे माणे मे. R.R. Surgical Works Manufacturers of 

Aseptic Hospital Furniture या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. कोठार  मे डकल ऍ ड स जकल 

यांनी सादर केलेले  लघु म दर 1) Hospital Medicine Trolley  ती नग र. . ५३६४/- 2) 

Hospital SS Trolly ती नग  र. .५७०६/-   3) Hospital Mayo’s Trolley  ती नग २८८०/- 

4) Hospital revolving stool ती नग १३०५/- साठ  करारनामा क न व अनामत र कम 

घेऊन येणारे र. .१,४३,४३३/-(अ र  र. . एक लाख ेचाळ स हजार चारशे तेहतीस 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .२१)   मनपा माफत करणेत येणा-या वृ रोपणाअंतगत चांग या जाती या रोपांची गरज व 
आव यकता पाहून वृ रोपणाची रोपे व फळांची रोपे सम  पहाणी क न महारा  
शासना या व वध ठकाण या (उदा. महारा  शासनाचे सामा जक विनकरण पुणे, 
िश र, इंदापुर, तदअनुषंिगक नसर  इ) नसर  मधून व वध कारची वृ रोपणाची 
रोपे, फळरोपे उपल धतेनुसार थेट प दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणारा अंदाजे 
खच र. .४,१०,०००/- (अ र  र. . चार लाख दहा हजार फ ) चे खचास मा यता 
िमळून सदरची र कम आगाउ हणून ी. भोसले बी.के (सहा. अ ान अिध क) यांचे 
नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा  
मंजुर स मा यता देणे बाबत वचार करणे.  

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागा माफत मंुबई-पुणे र यावर 
दापोड  येथ ेनद वर ल अ त वातील पुलाच ेशेजार  नवीन समांतर पूल बांधणेच ेकाम 
हाती घे यात आले आहे.  सदर कामास मा. थायी सिमती या द. १७/०२/२०१६ 
ठराव . १५२२८ अ वये मे. वालेचा इं जनीअर ंग िल., मंुबई यांचे कडून काम क न 
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घेणेस मा यता दली आहे. सदरच ेकाम हे नद वर ल अस यामुळे सदर कामास पुणे 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच े नाहरकत माणप  द.०४/०७/२०१६ रोजी या प ा वये 
िमळाले आहे. सदर नाहरकत माणप ातील अट  नुसार र कम पये १०,००,०००/- 
(र कम पये दहा ल  मा ) इतक  अनामत र कम पुणे पाटबंधारे वभागाकडे जमा 
करणे बाबत प ात उ लेख आहे. पुलाचे काम यश वीर या व यव थतर या पूण 
के यानंतर नद  पा ातील राडारोडा इ याद  व छ के यानंतर सदर ल अनामत र कम 
पुणे पाटबंधारे वभागाकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला परत कर यात येईल. 
सदर अनामत र कम भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) ी.अमोल गाडगीळ सहा यक यव थापक दै.लोकस ा यांनी दनांक १२/७/१६ च े

प ा वये यश वी भव दहावी अ यासमाला बाबत शालेय व ा यासाठ  व वध 

उप मांचे आयोजन केले असुन यश वी भव या उप माम ये शाळांना सहभागी क न 
घेणेबाबत कळ वले आहे ित व ाथ  र कम .५१०/- माणे ४०० व ाथ  चे र कम 
.२,०४,०००/- अपे त खच कळ वला आहे. पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या 

अंतगत  १८ मा यिमक व ालये कायरत आहेत. येक व ालयास ३० ती या माणे 
१८ मा यिमक व ालयांना ५४० ती आव यक आहेत. एकुण व ालयांचा वचार 
करता अंदाजे र. .२,७५,४००/- येणारे खचास व थेट प दतीने िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता खरेद  कर यास व य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२५) मनपाचे मा. महापौर कायालयातील आंतरक ातील आव यक  ४ नग सो याचे कुश स 

क हस बदलुन दु त क न घेणेकामी मे. टार फॅ ी स िनगड , यांच ेकडुन कोटेशन 
नोट स .१३/२०१६-१७ चे ा  लघु म दरानुसार एकुण खच र.  ५९,६८५/-  चे 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) मनपाचे भार  वै कय अिधकार  णालय झोन यांनी िमशन इं धनुष काय म साठ  
अितजोखमीचे ठकाणी लस, कमचार  ने आण व सा ह य वाहतुक करणेसाठ  वाहन 
वापर करणेत आलेला खच र. .1,66,400/- चे खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/68 /2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअतगत भाग .८ व ानगर मधील व ानगर, द नगर, 
रामनगर (भाग) झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका टाकणे व इतर 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. .29,99,995/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Five Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने रकम पये 28,32,475/- 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 यांच े
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.   4/15 /2016-17 अ वये िचंचवड व 

आकुड  मैलाशु द करण क ा अतगत भाग .१० अजंठानगर मधील  अजंठानगर, 

आंबे करनगर, दुगानगर, शरदनगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका 
टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. . 37,49,987/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Eighty Seven Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 35,40,587/- पयत काम क न घेणेसतसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/32/2016-17 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१९ मधील वा हेकरवाड , से. .२९, गु दारा इ. 
प रसरात आव यकतेनुसार जलिनःसारण  वषयक कामे करणेकामी M/s. BAHIRAT 

BROTHERS िन.र. . 52,49,995/- (Rupees Fifty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Five Only) पे ा 26.76% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 40,37,351/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/41/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२७  मोरवाड  पर सरा मधील मोरवाड , 

इंद रानगर,  अ णासाहेब मगर नगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका 
 टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. . 44,99,992/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Two Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 42,48,712/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/20/2016-17 अ वये वॉड .४३ 
जजामाता हॉ पटल येथील  झोपडप ट   प रसरातील जलिनःसारण निलकांची 

 सुधारणा कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .48,00,000/- 
(Rupees Forty Eight Lakh(s) Only) पे ा 11.27 %  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये 44,71,992/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/14/2016-17 अ वये वाड . ४५ 
संजय गांधीनगर झोपडप ट  येथे जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी 
M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. . 37,49,997/-(Rupees Thirty Seven Lakh(s) 

Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 35,43,747/- 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 यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/36/2016-17 अ वये वाड . ५४ 

म ये मैलाशु द करण क ाकडे जाणार  मु य गु व निलकेची सुधारणा कामे 
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .44,99,998/- (Rupees Forty Four 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only) पे ा 7.78% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 43,57,393/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/4/2016-17 अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत भाग . ६२ दापोड   फुगेवाड  येथील  गणेशनगर, पंपळे 
गुरव र ता, ख न दफनभुमी प रसरात मलिनःसारण  निलकेम ये सुधारणा 
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .37,49,991/- (Rupees Thirty 

Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety One Only) पे ा 14.00% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 33,86,242/- पयत काम 
क न घेणेसतसेच ि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 यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/12/2016-17 अ वयेकासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६२ दापोड   फुगेवाड  मधील फुगेवाड   गावठाण, 

संजयनगर  प रसर मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा  करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,232/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Two Hundred Thirty Two Only) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 33,06,823/- पयत काम क न घेणेसतसेच 
ि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 यांच े
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .३६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/52/2016-17 अ वये िचंचवड 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग . २५ िचंचवड टेशन प रसरामधील आनंदनगर, 

साईबाबानगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका  टाकणे व इतर 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION िन.र. . 8249997/- (Rupees Eighty Two Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) पे ा 5.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 8229372/- 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 यांच े
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/38/2016-17 अ वये िचखली   

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .२ हे े व ती, ता हाणे व ती प रसरात 
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आव यकते नुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .44,99,574/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Five 

Hundred Seventy Four Only) पे ा 22.76% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 36,49,245/- 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 यांच ेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३८) माजी नगरसेवक यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडुन ओळखप  देणेकामी 

कोटेशन प दतीने छपाई क न घेणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 
 

                                                                                  
                                                       नगरसिचव 
                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/७३९/२०१६  
दनांक - २५/०८/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 


