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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४१/२०१८ 
दनांक -  ०६/०१/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १०/०१/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१०/०१/२०१८ 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 – ४३ 
 

दनांक - १०/०१/२०१८                                  वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

१०/०१/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

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

     दनांक ०३/०१/२०१८ व द.०४/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा  
     (कायप का मांक ४२) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

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

वषय .१) मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९५८, द.१३/०९/२०१७ नुसार ी.जागडे अ ण ह रभाऊ, 

िल पक यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणे.  

       ( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२१ व ९२२, द.०६/०९/२०१७ 

नुसार अनु मे ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता ( व) (त कालीन 
उपअिभयंता), च हाण मा णक मा ती, उपअिभयंता ( व), ी.कावळे महेश दगंबर, 
किन  अिभयंता ( व), ी.आडसुळे अशोक नागो, किन  अिभयंता ( व), ी.देशमुख 
िनतीन वासुदेव, उपअिभयंता ( व) व ी.शेख अकबर सुलतान, किन  अिभयंता ( व) 
यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणे. 

      ( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६, ९१५, ९२० व ९२३, द.०६/०९/२०१७ नुसार 

ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता ( व) (त कालीन उपअिभयंता), 
ी.कातोरे काश बाबुराव, किन  अिभयंता ( व), ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता 

( व) व ीमती पवार दमयंती पं डत, किन  अिभयंता ( व), यां या अपील अजा या 
अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणे.   

       ( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .४) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७७ दनांक           

०८/१२/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या राजे िशव छ पती यायामशाळा 
(उ ोगनगर) िचंचवड, मनपा यायामशाळा ह  यायामशाळा उ ोगनगर म हला वकास 
क , िचंचवड येथील राजे िशव छ पती यायामशाळा मनपा यायामशाळा क ला ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यात दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

         ( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/37/2017-18 अ वये भाग .४ 
कृ णानगर मधील िशवतेजनगर मु य र याचे हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .1,40,05,135/- (अ र  र कम पये 
एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार एकशे प तीस फ ) पे ा 1.72% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 0.03% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .1,37,64,247/-  

पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
          ( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .६) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ८२ दनांक           

२२/१२/२०१७ नुसार भाग .१४ मधील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  
यायामशाळा अ वनायक म हला ित ान या सं थेस 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 १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/47/2017-18 अ वये भाग .१ 

योतीबानगर सोनवणे व ती २४.०० ड  पी र ता ं द करण क न टाँमवाँटर लाईन 
टाकुन र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एस.के.येवले ड कं. िन.र. .1,86,71,764/- 

(अ र  र कम पये एक कोट  शहाऐंशी लाख ए काह र हजार सातशे चौस  फ ) 
पे ा 4.90% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.13% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 

मंजूर दराने र. .1,95,86,680/-  पयत काम क न घेणेस   आ ण यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ   

मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून र ता खोदाई 
परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नाग रकां या 
सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २३९ 
अ वये सदर सं थांना यांचेकड ल भूिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस 
परवानगी महापािलके माफत दे यात येते. महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम २४१(२) अ वये संबंिधत कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  
जो खच येईल तो वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  
मनपाने दर िन त केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. 
मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून 
आगाऊ भ न घे यात येतो. स थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती 
खच अंदाजे सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अिधभार सरासर  र. .३०००/-  असे ती 
मी. माणे आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, शासक य/ 
िनमशास कय सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या 
सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  परवानगी 
दे यात येत आहे. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व यामुळे होणारे 
अपघात टाळ या या ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतूक साठ  मनपास 
रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची दु ती तातड ने करावी 
लागते. 

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांवर महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी 
मया. यांचेकड ल पायाभुत आराखडा अंतगत भुिमगत सेवा वा ह यांसाठ  र ता 
खोदाईबाबत द.२३/०१/२०१० रोजी मा.नामदार ी. अ जतदादा पवार, उजामं ी तथा 
पालकमं ी यांनी, कौ सल हॉल, पुणे येथे झाले या बैठक त सुिचत केलेनुसार व महारा  
रा य व ुत वतरण कंपनी यांनी द.१०/०२/२०१०, द.१३/१२/२०१०, द.६/११/२०११ 
व द.२५/०३/२०११ कळ वलेनुसार, यां याकड ल पायाभुत आराखडा-१ अंतगत 
भुिमगत केबल टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माणे आकारणी क न 
र ता खोदाईस परवानगी ावी व याबाबत महारा  व ुत िनयामक आयोग 
(एमइआरसी) जो िनणय देईल या माणे उव रत र कम महा वतरणाने भरणे 
बंधनकारक रा हल असे धोरण ठरलेले आहे. तथा प, अ ाप पयत सदर बाबत महारा  
व ुत िनयामक आयोग (एमइआरसी) यांचेकडून िनणय ा  नाह . यानुसार, मा. 
आयु  यांचेकड ल द.२०/०२/२०१०, द.२३/१२/२०१० व १४/११/२०११ या मा य 

तावानुसार म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभूत आराखडा-१ अंतगत भुिमगत 
केबल टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच 
व मनपा अिधभार) शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात आलेली आहे, व 
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सदर वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची दु ती मनपामाफत कर यात 
येते.म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा-२ अंतगत भुिमगत केबल 
टाकणेसाठ  मा.आयु  यां याकड ल द.१०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व आदेश 
. थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती 

रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) या माणे 

सवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत होती.   
म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा-  अंतगत देणेत आले या मागील 
३ वषाचा तपिशल खालील माणे- 

अ. . आिथक वष 

परवानगी देणेत आले या 
र ता खोदाईची लांबी क.मी. 

म ये 

मनपा कोषागारात 
जमा र. . 
(लाखात) 

दर ती रिनंग 
मीटर र. . 

१ २०१५-१६ ७९.४२ १८२६.६६ २३००/- 
२ २०१६-१७ १.१५२ २६.५० २३००/- 
३ २०१७-१८ ०.१ २.३० २३००/- 

               पुणे महानगरपािलका यांचेकड ल प  . पथ/५२८१ द.२२/११/२०१७ नुसार मा. 
महापािलका आयु  यां या मा यतेनुसार मा. मु य सभा, पुणे महानगरपािलका यांची 
फेर तावास मा यता िमळेल या भरवशावर महारा  रा य वज वतरण  कंपनीस पुणे 
महानगरपािलका िचंग गाईड लाईन नुसार पुणे महानगरपािलकेकडे दाखल असलेले 
तसेच भ व यातील खोदाई तावास ओपन िचंग प दतीने र. .२,३५०/- ती रनींग 
मीटर दर आका न मा यता देणेत येत असलेबाबत म.रा. व. व.कं.मया.यांना 
कळ व यात आलेले आहे. मा.मु य अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे यांचेकड ल प  

.मु.अ./प.ुप./तां क/काअ( )००४४९०, द.१६/११/२०१७ व .मु.अ./पु.प./तां क/ 
काअ( )००४५८५, द.२४/११/२०१७ या प ां वये  म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  
महापािलका ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत या यितर  क  
शासन योजने अंतगत एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power 

Development System (IPDS)), ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District 

Planning & Development Committee (DPDC)), व इतर योजने अंतगत भुिमगत केबल 
टाक याकर ता व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास र. .२,३५०/- ती रिनंग मीटर 
या दरा माणे शु क आका न परवानगी देणेबाबत मागणी केलेली आहे. सदर मा.मु य 
अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे यांचेकड ल प  .मु.अ./पु.प./तां क/काअ( )००४५८५, 

द.२४/११/२०१७ म ये नमुद केलेनुसार म.रा. व. व.कं.मया., यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये न याने ७०.१६ कमी. उ चदाब वा हनी व २८.३५ कमी.  
लघुदाब वा हनी व इतर कामे ता वत अस याचे कळ वले आहे. सदर कामांची एकूण 
लांबी ९८.५१ कमी. येत आहे. महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाने प  . 
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संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२० द.१८ माच २०१६ अ वये कळ वले नुसार 
“महानगरपािलका, नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी टाक यासाठ  नागपुर 
महानगरपािलका आ ण महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत झालेला 
सामंज य करारनामा नमुना समजून यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करणेबाबत” कळ वले आहे.  सदर सामंज य 
करारना याची त अवलोकनाथ सोबत जोडली आहे.  

            सदर सामंज य करारना यातील ठळक मु े खालील माणे आहेत. 

Ø  महानगरपािलका व महा वतरण या दो ह  सं था नागर कांसाठ  पायाभूत सु वधा 
पुर वणा-या सं था आहेत. 

Ø  बज वा ह या टाक याबाबत महानगरपािलका व महा वतरण यां या जबाबदा या  
सामंज य करारना यातील मु ा . ३ म ये नमुद स व तर र या नमुद केलेले आहे. 

Ø  दो ह  सं था वज वा ह या टाक यासाठ या कामांसाठ  नोडल ऑ फसर (सम वय 
अिधकार ) यांची नेमणूक करेल. 

Ø  महानगरपािलके माफत थाप य वभागाचे संबंिधत े य कायालयाच ेकायकार  
अिभयंता वज वा ह या टाकणे बाबत या कामांसाठ या कायवाह साठ  नोडल 
ऑ फसर (सम वय अिधकार ) असतील. 

Ø  महा वतरण यांनी नोडल ऑ फसर यांचेकडे स व तर अज सादर के यानंतर दो ह  

सं थां या अिधका-यांसमवेत एक त सव ण क न झा यानंतर करण मा.शहर 
अिभयंता यांचेमाफत मा. आयु  यां या मा यतेसाठ  सादर केले जातील. 

Ø  मा.आयु  यां या मा यतेनंतर महा वतरण यांचेकडून र. . १००/- ती रिनंग 
मीटर माणे देखरेख शु क (सुपर वजन चाजस) थमत:मनपा कोषागारात भ न 
घेणेत येतील व तदनंतर महा वतरण यांना भुिमगत वज वा हनी टाकणेसाठ  र ते 
खोदाईस परवानगी देणेत येईल. 

Ø  सदर खोदलेले र यातील चर महा वतरण यांनी महापािलकेने विनदिशत केले या  
काटछेद माणे नागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  महापािलके या संबंिधत 

े य कायालयाच े थाप य वभागा या अिभयंतांचे देखरेखीखाली तातड ने दु त 
क न पूववत करावयाचे आहे. 

Ø  सदर चर दु तीनंतर महा वतरण यांनी संबंिधत े य कायालयाचे नोडल 
ऑ फसर यांचेकडून र यातील खोदलेला चर महानगरपािलकेने विनदिशत केले या 
काटछेदा माणे तातड ने दु त केलेबाबतचे ना-हरकत माणप  ा  करावयाचे आहे. 
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Ø  सदर कामासाठ चा दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period)  वर ल 

माणे ना-हरकत माणप ा या दनांकापासून दोन (२) वषाचा असेल. 

Ø  सदर दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये महा वतरण यांनी 
तातड ने दु त केलेले चर सु थतीत ठेव याची जबाबदार  महा वतरण यांची राह ल. 

            Ø  जर महा वतरण यांनी खोदलेला चर तातड ने दु त क न र ता पुववत कर यास वा दोष 

उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period)म ये सदरचा दु त केलेला चर सु थतीत 

ठेव यास असमथ ठर यास  नागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  सदरचे चर 

महानगरपािलकेला दु त क न पूववत करावयास लाग यास यासाठ  महानगरपािलकेस 

आलेला खच महा वतरण कडून महापािलका वज पुरव याबाबत घेत असले या 
सु वधाबाबतच े वज बलातून वजा कर यात येईल.  

   
            महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाकड ल प  . संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२० द. १८ 

माच २०१६ नुसार महा वतरण व नागपुर महानगरपािलका यांचेतील सामंज य 

करारना यानुसार महा वतरणकड ल भुिमगत सेवावा ह या टाक याबाबतची कायवाह  

करणेबाबतचा िनणय घे याचा अिधकार मा. महापािलका सभेला आहे. तर , महारा  रा य 

व ुत  वतरण कंपनी मया.यांना यांचेकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत या यितर  

क  शासन योजने अंतगत एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power 

Development System (IPDS)), ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District Planning 

& Development Committee (DPDC)), व इतर योजने अंतगत भुिमगत सेवा वा हनी 
टाक याकर ता व सेवा वा हनी दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास महा वतरण व नागपुर 
महानगरपािलका यांचेतील सामंज य करारना यानुसार परवानगी देणेबाबतची कायवाह  

करणेबाबतचे धोरणा मक िनणयासाठ  मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/३-२०१७-१८ सांगवी कवळे बीआऱट एस 

र यावर ल जगताप डेअर  साई चौक ते मुकाई चौक पयत या र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.एस.के.यवले अँ ड कं. िन.र. .२,८०,१०,५८२/- (अ र  र. . दोन कोट  
ऐंशी लाख दहा हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा ५.००% कमी दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
०.११% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .२,६६,१०,०५२/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१०) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस वभागाने यांचेकड ल िन ो 
कंपनी या डायिलसीस मशीन Sr.No.13C8301E या दु तीची मागणी केलेनुसार 
संबंिधत मशीन या दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटचे एकूण र. .१,५५,०१८/- 
(अ र  र. . एक लाख पंचाव न हजार अठरा फ ) चे दर प क संबंिधत 
उ पा दत कंपनी मे.िन ो मेड कल इं डया ा.िल., मुंबई यांनी सादर केले होते. 
सदरचे दरप क वकृत करणेत आलेले असुन यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. सबब िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने 
उ पा दत कंपनीकडून आव यक पेअर पाट खरेद  करणेकामी िनगत करणेत 
आले या आदेशाचे अवलोकन करणे 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत १८ मा यिमक 
व ालये कायरत आहे. या शाळामंधील व ा याची गुणव ा वाढ वकासा या 
ीने मनपा तफ व वध उप म राब वणेत येत असतात. यानुसार सन २०१६–१७ 

या शै णक वषात महानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयातील इय ा ५ वी 
चे ३६ व इय ा ८ वी चे ४३० व ाथ  कॉलरिशप प र ेसाठ  बस वणेत आले 
होते. सदर व ा याची पर ा  फ  ची र कम मु या यापकांनी वत: भरली 
असूनसदर रकमेची ितपुत  करणेत आलेली असुन 18 मा यिमक व ालयातील 
मु या यपकांना र कम .22,940/- अदा करणेत आलेली आहे. सदर या खचास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.  तर  काँलरिशप पर ा फ  
शु काची र कम र. .22,940/- (अ र  र कम पये बावीस हजार नऊशे चाळ स 
फ ) या खचाचे अवलोकन करणे.  

वषय .१२) शहर अिभयंता यांनी द.२०/१२/२०१७ या तावा वये  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या अदंाजपञकातील अ े ीय कायालय थाप य मु यलयाकड ल 
न वन भाग मांक १०,१४,१५,१९ म ये थम ाधा याने करावया या ब-याचशा 
वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली असलेने यामधील काह  चालू 
कामांना तरतुद  म ये वाढ करणे आव यक आहे तर  तावात नमूद माणे 
र. .५,७५,८५,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  पं याह र लाख पं याऐंशी हजार 
फ ) चे भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१३)  तावात नमूद माणे मे.जय गणेश एंटर ायजेस पंपर गाव यांचेकडून मोशी कचरा 

डेपोसाठ  ती वाहन २ खेपांसाठ  र. .५,१३०/- व भोसर  कचरा थानातंरण 
क ासाठ  ती वाहन २ खेपांसाठ  र. .४,९००/- या दराने द.२६/०९/२०१७ ते 
२०/११/१७ तसेच १/१/२०१८ पासून आरो य मु य कायालयाकड ल अशा 
कार या कामाचें आदेश दे यात येणा-या दनांक पयत वाहन उपल ध क न 

घेणेस व या कामी येणा-या वाढ व खचास ब े य कायालयाकड ल “कचरा 
उचलणे व वाहतुक करण”े  या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१४) सह शहर अिभयंता व ुत यां क  यांनी द.२०/१२/२०१७ या तावा वये   व ुत 
मु य कायालयाकड ल क व ड े य कायालयाने  र. .१,०६,७५,०००/- (अ र  
र. . एक कोट  सहा लाख पंचाह र हजार फ ) वभागातंगत वग करण करणचेे 

ता वत केले आहे यानुसार तावात नमूद माणे र. .१,०६,७५,०००/- चे 
भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.११.१२.२०१७  ते द.१७.१२.२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/३/२०१८ द.०२.०१.२०१८ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०४.१२.२०१७  ते द.१०.१२.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२/२०१८ द.०२.०१.२०१८ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35-8-2017-18 अ वये भाग .१३ 

िनगड  गावठाण मधील एल.आय.सी.इमारत ते पवळे उ डाणपुलापयत या र याचे 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एस.के.येवले ऍ ड कं.यांची 
िन.र. .52,37,476/- (अ र  र. .बाव न लाख सदतीस हजार चारशे शहा र फ ) 
पे ा 0.10% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 0.07% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .52,42,713/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/2/2017-18 अ वये पंपळे गुरव भाग 

.५७ येथील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. यांची िन.र. .2,80,08,669/- (अ र  र कम 
पये दोन कोट  ऐंशी लाख आठ हजार सहाशे एकोणस र फ ) पे ा 4.15% जादा 

दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 0.06% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .2,91,71,029/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/1/2017-18 अ वये भाग .१८ 

मधील मनपा महापािलका इमारतीची दु ती करणेकामी मे.आ द य ए टर ायजेस 
यांची िन.र. .55,95,664/- (अ र  र. .पंचा व न लाख पं या णव हजार सहाशे 
चौस  फ ) पे ा 23.79% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .42,64,456/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/1/2017-18 अ वये भाटनगर 

मैलाशु द करण क ांतगत वशाल िथएटर पर सर व उव रत ठकाणी मलिनःसारण 

यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S.KAPIL CONSTRUCTION यांची 
िन.र. .59,99,989/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे 
एकोणन वद फ ) पे ा 24.60% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र कम 
पये 45,23,992/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

 
वषय .२१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/13/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत फुगेवाड  गावठाण, संजयनगर, रितलाल भगवानदास 

झोपडप ट  प रसर व उवर त ठकाणी मलिनसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी M/s.Kapil Constuction यांची िन.र. .59,99,979/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 27.10 % कमी 
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या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .43,73,985/- 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 य े 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 .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 32) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .२३) यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT व ICU वभागातील फली स 
कंपनी या ३ डफ ीलेटर मशीन या दु तीसाठ  आव यक पाटस खरेद  
करणेकामी फली स कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.सायरॉिन स इ मटस ा.िल., 

पुणे यांनी सादर केलेले एकूण र. .१,१९,८८८/- (अ र  र. . एक लाख एकोणीस 
हजार आठशे अ याऐंशी फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले असुन 
ड फ ीलेटर मशीन दु तीकामी आव यक पाटसचा पुरवठा करणेकामी पुरवठा 
आदेश  िनगत करणेत आलेला आहे.  सबब िन वदा न मागवता, करारनामा न 
करता, थेट प दतीने खरेद साठ  दे यात आले या आदेशाचे अवलोकन करण.े 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/6/2017-18 अ वये भाग .६ 

डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी वकास आराख यातील मोशी आळंद  र ता माऊली 
नगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणेकामी मे.कृ णाई इं ा. ा.ली.यांची 
िन.र. .41,95,56,349/- (अ र  र. .ए केचाळ स कोट  पं या णव लाख छप न 
हजार तीनशे एकोणप नास फ ) पे ा 4.95% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार  ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 2.77% 

कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .44,03,24,388/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .२५) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/5-2017-18 अ वये मनपा 

अंतगत सांगवी मलैा शु द करण क ाकर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस-सांगवी 
मुळानगर पंपहाऊसचे वाष क चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय. 
एंटर ायझेस यांचेकडून िन.र. .५९,०५,४३३/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख पाच 
हजार चारशे तेहतीस फ ) पे ा ०२.२७% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली 
आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा ०३.१२% ने कमी येत अस याने ा  
सुधा रत दराने र. .५७,७१,३८०/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२७) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/6-2017-18 अ वये मनपाचे 

िचंचवड भाटनगर मैला शु द करण क ाअंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसचे 
चालन देखभाल व दु ती करण ेकामी ( पंपर  मेन डल स, पंपर  वाघेरे, पंपर  
लो. ले हल व वैभवनगर मैला पंप हाऊस) मे.एन.सी.वाय.एंटर ायझेस यांचेकडुन 
िन.र. .२,२१,१३,४४०/- (अ र  र. . दोन कोट  एकवीस लाख तेरा हजार चारशे 
चाळ स फ ) पे ा ०२.५२% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा ०२.६३% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने 

र. .२,१५,५६,१८१/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . अ व-

२०१७/ .१०६/आरो य-६ दनांक १७ ऑ टोबर २०१७ अ वये   पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयास पंपर  िचंचवड मनपाचे 
काय े ापुरते अपंग व माणप  दान कर याचे अिधकार दलेले आहेत. या 
अनुषंगाने वै क य मंडळ गठ त कर यात आलेले  आहे. महारा  शासन, सावजिनक 
आरो य वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .संक ण-२०१३/ ४६२/भाग-
२/आरो य-३ दनांक २८ डंसेबर २०१५ अ वये शासक य णालयामधुन दे यात 
येणा-या वै क य सु वधांसाठ  आकार यात येणारे णशु क दरास मंजुर  दलेली 
आहे. सदर शासन िनणयाम ये डोळयांची तपासणी करणेकर ता तसेच वणश  
तपासणी करणेकर ता खालील माणे सुधार त णशु क आकारणी करणेस मंजुर  
दलेली आहे.  

  
अ.  णसेवा /सु वधा सुधार त णशु क दर (र कम पयात) 
1 बी.ई.आर.ए. ३००/- 
2 पे रम  िन:शु क 
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 पंपर  िचंचवड मनपाचे काय े ातील द यांग (अपंग) य ंना सदर णशु क 

आका न यशवंतराव च हाण मृती णालयात संगणक णाली दारे अपंगत व 
माणप  वतर त करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/8/2017-18 अ वये भाग .३२ 

सँड वक कॉलनी येथे भोसर  दघी िशवेवर ल र ता वकिसत करणेकामी        
मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली.यांची िन.र. .84,02,874/- (अ र  र. . 
चौ-याऐंशी लाख दोन हजार आठशे चौ-याह र फ ) पे ा 3.70% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा, वकृती यो य 
दारपे ा 15.27% कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने र. .80,91,968/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलम लागु अस यास मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/1/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 

देहू र ता प रसरातील ड  पी र ते वकिसत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या यांची 
िन.र. .74,60,792/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख साठ हजार सातशे या णव फ ) 
पे ा 4.84% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 8.38% कमी येत अस याने, ा  
िन वदा मंजुर दराने र. .78,21,894/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलम लागु अस यास मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/४९/२०१७-१८ भाग .८ (न वन 

. .१०) आर ण .३०१ बड हँली समोर ल खाण वकिसत करणेकामी             
M/s.Raj Earthmovers and Transport यांची िन.र. .९३,२१,४४९/- (अ र  र. . 
या णव लाख एकवीस हजार चारशे एकोणप नास फ ) पे ा २५.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६९,९१,०८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/3/2017-18 अ वये सांगवी/ दापोड  

मैलाशु करण क ांतगत नवी सांगवी कृ णानगर व उव रत ठकाणी जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s.VIP Rao Developers यांची 
िन.र. .59,99,995/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे 
पं या णव फ ) पे ा 14.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र कम 
पये 51,53,995/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

 
वषय .३३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/४/२०१७-१८ अ वये भाटनगर 

मैलाशु द करण क ांतगत गांधीनगर, खराळवाड  व उवर त प रसरात मलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.एम.जी.माने यांची िन.र. .४४,९९,९७७/- 
(अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे स याह र फ ) पे ा 
१४.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३८,३५,३३०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/५/२०१७-१८ अ वये िचखली 

मैलाशु द करण क ातगत कुदळवाड  व पेठ .१६ प रसरात जु या जलिनःसारण 
निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.सुरज 
कॉ ँ टर यांची िन.र. .२८,०१,०६६/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार 

सहास  फ ) पे ा २८.०८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र कम 
पये २०,१४,५२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .३५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/१०/२०१७-१८ अ वये इ 

भागातील भाग .३० व ३१ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.मिनष असोिसए स यांची 
िन.र. .३७,४९,४३२/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे 
ब ीस फ ) पे ा २५.५५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र कम 
पये २७,९१,४५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

 
वषय .३६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/१२/२०१७-१८ अ वये क े ीय 

कायालया अंतगत येणा-या नाले व नद  कनारावर ल मलिनःसारण निलका मु य 
र याचे कडेने वळ वणेकामी मे.एम.जी.माने यांची िन.र. .४४,९९,९९९/- (अ र  
र. . च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा २२.२३% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र कम पये ३४,९९,६४९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/१३/२०१७-१८ अ वये सांगवी 

मैलाशु द करण क ातगत भाग .५७ मधील पवना नद या कडेने मु य 

जलिनःसारण निलकाची सुधारणा वषयक कामे करणेकामी (उवर त काम) मे.एम. 
जी.माने यांची िन.र. .४४,९९,९९७/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या णव 
हजार नऊशे स या णव फ ) पे ा २१.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र कम पये ३५,२०,३४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

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

 
वषय .३८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. . १५/२१/२०१७-१८ अ वये िचखली 

मैलाशु द करण क ांतगत व त घरकुल योजना प रसरात जु या जलिनःसारण 
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निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.एम. 
जी.माने यांची िन.र. .२९,९९,८८७/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव 
हजार आठशे स याऐशंी फ ) पे ा २९.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र कम पये २१,०६,८२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२२/२०१७-१८ अ वये 

कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३० च पाणी वसाहत मधील 
सदगु नगर येथील ना याजवळ मु य निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने यांची 
िन.र. .३७,४९,७०२/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे दोन 
फ ) पे ा २२.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र कम पये 
२८,९५,८९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२८/२०१७-१८ अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत िनगड  यमुनानगर येथील ना यातील मु य 

जलिनःसारण निलका ना या शेजार ल डांबर  र यावर थलांत रत करणे व या 
अनुषंगाने जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने यांची 
िन.र. .४४,९९,८८९/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार आठशे 
एकोणन वद फ ) पे ा २७.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र कम पये ३२,५०,२७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. . १५/३०/२०१७-१८ अ वये फ 

े ीय कायालयांतगत स लागार यांनी सुच वले माणे मोरेव ती प रसरातील 
जलिनःसारण निलका सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने यांची  
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िन वदा र कम .४४,९९,५०४/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार 
पाचशे चार फ ) पे ा ३१.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र कम 

पये ३०,९२,५०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

 
वषय .४२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/32/2017-18 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत थेरगाव, वाकड व इ. े ाम ये म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने 
ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी M/s.AMIT 

CONSTRUCTION यांची िन.र. .42,01,522/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार पाचशे बावीस फ ) पे ा 27.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .30,34,759/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 

वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४३) क  शासन पुर कृत अमृत अिभयानांतगत सन २०१५-१६ या आिथक वषातील 

सुधारणांची (Reforms) पुतता केलेब ल पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ो साहन 
अनुदानापोट  महारा  रा यात सवािधक ितस-या मांकाने ा  झाले या 
र. .४८,९६,६५३/- (अ र  र. . अ ठेचाळ स लाख शहा णव हजार सहाशे ेप न 
फ ) अनुदानाची र कम व छ अिभयानांतगत अंतभूत घटकांसाठ  मनपा 
व: ह सा हणून वग क न याचा विनयोग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  
 
वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकमाफत संगीत अकादमी कायरत आहे. संगीत 

अकादमी म ये व याथाना सतार, हाम िनयम वादन, संतूर वादन, तबला, शा ीय 
गायन, सुगम गायन, भरत नाटय, असे व वध कारचे संगीत अ यापन केले जाते. 
सदर अ यापनाकामी १ संगीत िश काची नेमणूक करणे आव यक असलेने याकामी 
सदर पद भरणेबाबत जा हरात .०१ द.२३/०५/२०१७ अ वये थािनक 
वृ प ाम ये जाह रात िस द करणेत आलेली होती. या अनुषंगाने  एकूण ा  ०९ 
अजा पैक  ी. अनंत पांडुरंग जगदाळे याचंी मुलाखती ारे ता पुर या व पात 
मानधनावर ती महा र. .१०,०००/- नेमणूक  करणेत आलेली आहे. तर  ी. 
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अनंत पांडुरंग जगदाळे संगीत िश क यां या नेमणुक स व मानधनापोट  दर महा 
र. .१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार फ ) येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४५) सह शहर अिभयंता यांनी द. २/१/२०१८ या तावा वये थाप य 

बी.आर.ट .एस. वभागाकड ल थाप य वषयक तावात नमूद ३ कामे 
करणेसाठ  अपुर  तरतूद आहे. सदर कामे थाप य वषयक योजना या 
लेखािशषातील आहेत. तावात नमूद अ. . १ चे कामास अंदाजप कात तरतूद 
उपल ध न हती यासाठ  यापुव  र. .४०,००,०००/- तरतूद वग करण करणेत 
आलेली आहे. सदर कामांक रता तावात नमूद माणे वभागा अंतगत   
र. .१,१८,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  अठरा लाख फ ) भांडवली वग करण 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   

(1 ते 23) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम 

लागू अस यास, 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 रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                  

                                                      नगरसिचव                                                                                  
                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४१/२०१८  

दनांक - ०६/०१/२०१८ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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(अ ेका/िन-४/का व/१३४/२०१८, द.०२/०१/२०१८ अ वये वषय .२२ चे लगत ) 
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( था/िन/क-मु य/का व/१२/२०१८, द.०६/०१/२०१८ अ वये वषय .४६ चे लगत ) 
 
 

 
 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 


