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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१९५८/२०१७ 
दनांक - १६/१२/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २०/१२/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२०/१२/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० 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 – ४० 
 

दनांक - २०/१२/२०१७                          वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

२०/१२/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

------------ 
अ) दनांक २९/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३७)     
    चा सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक ०६/१२/२०१७ व दनाक ७/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा   
   (कायप का मांक ३८) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

----------- 
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 २०/१२/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
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 करण.े 

( दनांक २०/१२/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
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 २०/१२/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.7/4/2017-18 अ वये िचंचवड मैला 

शु करण क ातंगत भाग . १८ मधील र टन कॉलनी, ल मीनगर व यशोपुरम 
प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s Ashok Construction यांनी 
िन.र. .52,49,608/- (अ र  र. . बाव न लाख एकोणप नास हजार सहाशे आठ 
फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
40,94,694/- 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 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 11/2016-17 मधील अ. .15 

अ वये अ े ीय कायालय रावेत कवळे उप वभाग येथील व वध झोपडप ट  

येथील व ुत यव थेचे नुतनीकरण करणकेामी मे.सिचन इले क स 

िन.र. .6,70,153/- (अ र  र. . सहा लाख स र हजार एकशे ेप न फ ) पे ा 
11.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

अ े ीय कायालयांतगत मामुड  साईनगर प रसरातील दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.सिचन इले क स िन.र. .6,89,824/- (अ र  र. . 
सहा लाख एकोणन वद हजार आठशे चोवीस फ ) पे ा 12.50% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 11/2016-17 मधील अ. . 5 

अ वये अ े ीय कायालय अंतगत मामुड  राऊत व ती प रसरातील व ुत 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.सिचन इले क स िन.र. .5,99,906/- 

(अ र  र. . पाच लाख न या नव हजार नऊशे सहा फ ) पे ा 13.50% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१/१७-१८  अ वये भाग .३५ 
(न वन ७) येथील िशवाजी पुत याचे उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी  
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मे. महाल मी ए टर ायझेस िन.र. .२२,४५,७७३/-  (अ र  र.  बावीस  लाख 
पं चेचाळ स हजार सातशे याह र फ )  पे ा १.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   

िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,२३,३१५/-  पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/७/१७-१८  भाग .३० च पाणी 
वसाहत म ये पावसाळ  गटर करणेकामी  मे.सुिनल अ ण पा सुयवशंी 
िन.र. .२१,००,८३३/-  (अ र  र. .एकवीस  लाख आठशे तेहतीस  फ )  पे ा 
२०.४०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,७२,२६३/-  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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .१०) मनपा या थाप य   वभागाकड ल िन.नो. .८/३८/१७-१८ भाग .३२ सँड वक 

कॉलनी (नवीन . .५) मधील व वध सेवा वा ह यांचे चर डांबर करणाने 
बुज वणेकामी  मे. एच सी कटार या िन.र. .१४,९९,४९०/-  (अ र  र. . चौदा लाख 
न या णव हजार चारशे न वद फ ) पे ा ३.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४,५३,००६/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/११/१७-१८ भाग .३१ दघी म ये 

काटेव ती, परांडे नगर, दघी गावठाण, आदश नगर, साई पाक इ याद  ठकाणचे 
र ते खड मु म व बीबीएम प तीने तयार करणेकामी मे.ड  पी बाबर 

िन.र. .१६,५०,०००/- (अ र  र.  सोळा लाख प नास हजार फ ) पे ा १९.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,३६,५००/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  
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वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४२/१७-१८ भाग .३१, दघी 

मधील ेनेज व इतर चबर र या या समपातळ त घेणेकामी मे.ड  पी बाबर 

िन.र. .७,४९,३०७/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे सात 

फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,६१,९८०/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

१५ अ वये पंपर  कैलासनगर (जूना भाग .४३) येथे देखभाल द ु ती करकोळ 
थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.एम.बी.ए टर ायजेस िन.र. .८,९९,९९५/- 

(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे पं या नव फ ) पे ा २५.१९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु दराने र. .६,७३,२८६/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

५६ अ वये पंपर , महा मा गांधीनगर (जूना भाग .४३) येथे देखभाल दु ती 
करकोळ थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.एम.बी.कं शन 

िन.र. .८,९८,८५६/- (अ र  र. .आठ लाख अ या नव हजार आठशे छ प न 

फ ) पे ा २५.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. . ६,७२,३४४/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

३७ अ वये पंपर  संजय गांधीनगर (जूना भाग .४५) येथे झोपडप ट म ये 

थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु ती कऱणकेामी मे.एम.बी.कं शन 

िन.र. .८,९९,५९०/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव  हजार पाचशे न वद फ ) 
पे ा २५.१९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .६,७२,९८३/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

८४ अ वये लालटोपीनगर झोपडप ट  पाथवे व गटारांची करकोळ दु तीची कामे 

कऱणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन िन.र. .८,९८,७०५/- (अ र  र. .आठ लाख 
अ या नव हजार सातशे पाच फ ) पे ा २२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजरु दराने र. .७,००,९००/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

६ अ वये गांधीनगर झोपडप ट त पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. दा 
ए टर ायजेस िन.र. .९,९९,२४६/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार दोनशे 
शेहचाळ स फ ) पे ा १८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु दराने 

र. .७,३७,३८२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

६७ अ वये संतोषनगर-उ ोगनगर झोपडप ट तील शौचालयाची दु ती करणेकामी 
मे.एम.बी.कं शन िन.र. .७,४७,३५५/- (अ र  र. .सात लाख स ेचाळ स 
हजार तीनशे पं चाव न फ ) पे ा २५.१९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु 
दराने र. .५,५९,०९६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१०८-२०१७-१८ मधील अ. . 

१०० अ वये पंपर  शा ीनगर (जूना भाग .४३) येथे देखभाल द ु ती करकोळ 
थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.एम.बी.कं शन िन.र. .८,९७,३५६/- 

(अ र  र. .आठ लाख स या नव हजार तीनशे छ प न फ ) पे ा २५.११% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु दराने र. .६,७२,०३०/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पुणे ज हा वेट िल टंग संघटना यांचे 

मा यतेने माहे डसबर २०१७/जानेवार  २०१८ म ये, भाग .१८, मोरया गोसावी 
डांगण या मैदानावर महापौर चषक ज हा तर वेटिल टंग पधा २०१७ 

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .७,७८,४००/- (अ र  र. . 
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सात लाख अ याह र हजार चारशे फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच 
र. .१,००,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक 
यव था खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. .६,२८,४००/- हा खच डा वभागाचे, 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
स मान िच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माण 
प े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  क न करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१७-१८ मधील अ. .७ 

अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील सीसीट ह  व मेटल डटे टर यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल द ु ती करणेकामी म.े ऐस क युिनकेशन 

िन.र. .५,२०,९२६/- (अ र  र. .पाच लाख वीस हजार नऊशे स वीस फ ) पे ा 
१.००% कमी, या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१७-१८ मधील अ. .८ 

अ वये व वध अ नशमन क  येथे वायरलेस यं णा उभारणेकामी मे. थमेश 
इंटर ायजेस िन.र. .६,५८,११६/- (अ र  र. .सहा लाख अ ठाव न हजार एकशे 
सोळा फ ) पे ा ४.५०% कमी, या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .5/2016-17 मधील अ. .16 

अ वये ड े ीय कायालय क ेतील वाकड प रसरातील ट -५ व इतर फट ंगची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.कमल इले क एंटर ायजेस िन.र. .7,49,680/- 

(अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार सहाशे ऐंशी फ ) पे ा 11.21% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .२४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .5/2017-18 मधील अ.  4 अ वये 

ड भागातील वाकड उप वभाग प रसरातील शहर  गर ब व तीतील ट लाईट 
यव थेची आव यकतेनुसार देखभाल व दु ती करणेकामी मे. कमल इले क 
एंटर ायजेस िन.र. .9,30,756/- (अ र  र. . नऊ लाख तीस हजार सातशे छप न 
फ ) पे ा 14.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .5/2017-18 मधील अ. .17 अ वये 

ड भाग अंतगत बीआरट एस बस थां यांवर ल व ुत यव थेची आव यकतेनुसार 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. कमल इले क एंटर ायजेस िन.र. .8,97,643/- 

(अ र  र. . आठ लाख स या नव हजार सहाशे ेचाळ स फ ) पे ा 8.06% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .२६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .5/2017-18 मधील अ. .18 अ वये 

ड े ीय कायालयांतगत पंपर  प रसरातील शहर  गर ब व तीत आव यकतेनुसार 
जुने व गंजलेले खांब बदलणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे. कमल इले कल 
एंटर ायजेस िन.र. .9,49,471/- (अ र  र. . नऊ लाख एकोणप नास हजार चारशे 
ए काह र फ ) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य ड मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३६) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे 
तसेच 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 करण े
 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावासोबत या प  अ   

(१ ते ७) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन 
राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७४ दनांक 

०८/१२/२०१७ नुसार काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन 
पुणे ४११ ००२ यांनी १) कब ड  २) फुटबॉल ३) लॉन टेिनस ४) हॉलीबॉल      
५)बॅडिमंटन या ५ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत 
या पधाना अनु मे र. .१८,७००/-, र. .२०,०००/-,  र. .३०,०००/-, र. .२२,०००/- 
एकूण र. .१,३७,७००/- 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 उदघाटन व ब ीस समारंभ इ.चा समावेश आहे. यानुसार पुना 
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ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन 
२०१७-१८  क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य 
र. .१,३७,७००/- (अ र  र. .एक लाख सदतीस हजार सातशे फ ) अदा करणेस 
व सदरचा खच “ डा िनधी वा षक पधा डा कला” या लेखािशषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .३०)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७५ दनांक 

०८/१२/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीन े दापोड  येथे माहे 
जानेवार /फे ुवार  २०१८ म ये मा.महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा 
२०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .३१)मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७६ दनांक 

०८/१२/२०१७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने भारतर  
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मृतीचषक रा ीय हॉक  पधा मेजर यानचंद पॉिल ास 
हॉक  टे डयम येथे आयो जत करणेत यावी व सदर पधचे आयोजन करणेकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३२)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.  

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 30/3/2017-18 अ वये भाग .३ 

िचखली येथील पाट ल नगर, बग व ती, सोनवणे व ती, मोरे व ती येथील अंतगत 
र ते वकिसत करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .1,81,12,805/- 

(अ र  र कम पये एक कोट  ए याऐंशी लाख बारा हजार आठशे पाच फ )पे ा 
1.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.15% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 

मंजूर दराने र. .1,79,31,677/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/1/2017-18 अ वये भाग .३२ 
सँड वक कॉलनी (नवीन . .५) म ये उवर त ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
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मे.ड  ड  क शन िन.र. .35,00,159/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एकशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा 22.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .27,20,674/- 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 .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०२/२०१७-१८ भाग .८ म ये 

पे ह ंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी M/s.ANANT BALKRUSHNA BAHIRAT िन.र. .४६,२१,५७४/-
(अ र  र. .शेचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे चौ-याह र फ ) पे ा २७.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३३,२७,९९५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०५/२०१७-१८ भाग .२७ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.S.K.YAWALE 

& CO. िन.र. .४१,९४,२६६/-(अ र  र. .ए केचाळ स लाख चौ-या णव हजार 
दोनशे सहास  फ ) पे ा ६.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३९,३२,१२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१७/२०१६-१७ भाग .१० 

तुळजाईव ती व ववेकनगर भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण 

करणेकामी M/s.S.K.YAWALE & CO. िन.र. .४१,९८,१४३/-(अ र  
र. .ए केचाळ स लाख अ ठया णव हजार एकशे चेाळ स फ ) पे ा ७.२६% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३८,९३,३५८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २०/२७/२०१६-१७ भाग .१९ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI 

INFRA.PVT.LTD. िन.र. .४१,९९,८८८/-(अ र  र. . ए केचाळ स लाख न या व 
हजार आठशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा ६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
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दराने र. .३९,४७,८९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २०/३१/२०१७-१८ भाग .२५ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI 

INFRA.PVT.LTD. िन.र. .४२,०१,५०७/-(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
पाचशे सात फ ) पे ा ४.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .४०,१२,४३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/२४/२०१७-१८ भाग .२७ 

मोरवाड  मधील साय सपाक शेजार ल मनपा या जागेत सीट  सटर वकिसत करणे 
व िसमािभंत बांधणेकामी M/s.B.R.SHAH िन.र. .२,३३,४१,८५८/-(अ र  र. . दोन 
कोट  तेहतीस लाख ए केचाळ स हजार आठशे अठाव न फ ) पे ा १७.२०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१,९३,२७,०५८/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.   

वषय .४१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०९/२०१६-१७ भाग .२७ म ये 
पे हंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी M/s. SHREE CONSTRUCTION 
िन.र. .४६,२१,३७०/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख एकवीस हजार तीनशे स र 
फ ) पे ा ३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३२,२१,०९५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २०/०७/२०१६-१७ भाग .१६ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी M/s. R. G. MANGALWEDHEKAR िन.र. .४६,१९,९१२/-
(अ र  र. . शेहचाळ स लाख एकोणीस हजार नऊशे बारा फ ) पे ा २१.७७% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३६,१४,१५७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३०) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
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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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 30/6/2017-18 अ वये भाग .३ 

िचखली येथील देहू आळंद  र ता ते धमराजनगर कडे जाणारा १८.०० मी. ड .पी 
 र ता वकिसत करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .2,79,84,280/- 

(अ र  र कम पये दोन कोट  एकोणऐंशी लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे ऐंशी  
फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.94% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .2,77,04,437/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 30/60/2017-18 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील राधा वामी आ म येथील २४.०० मी ड पी र ता वकिसत 

करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .1,86,67,389/- (अ र  र कम पये 
एक कोट  शहाऐंशी लाख सदुस  हजार तीनशे एकोणन वद फ ) पे ा 1.00% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 15.31% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .1,84,80,715/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 30/29/2017-18 अ वये भाग .३ 
िचखली म ये िचखली चौक ते मशानभूिमकडे जाणारा ड पी र ता वकिसत 

करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .1,82,01,512/- (अ र  र कम पये 
एक कोट  याऐंशी लाख एक हजार पाचशे बारा फ ) पे ा 1.00% कमी दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत 

यो य दरापे ा 15.66% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,80,19,497/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/17/2017-18 अ वये भाग .३ 
िचखली  येथील सोनवणे व ती ते िचखली चौक २४ मी  मी डपी  र ता वकिसत 
करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .1,86,72,256/- (अ र  र कम पये 
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एक कोट  शहाऐंशी लाख बाहा र हजार दोनशे छप न फ ) पे ा 1.00% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 13.55% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .1,84,85,533/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 42-2-2017-18 अ वये भाग .१ 
पीनगर तळवडे येथील देहू आळंद  र यालगत या भागातील र ते डांबर करण 

करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .28,00,290/- (अ र  र कम 
पये अ ठावीस लाख दोनशे न वद फ ) पे ा 4.89% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. .26,63,356/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 42-36-2017-18 अ वये भाग .3 

मोरेव ती येथील टाँवरलाईन र यालगत टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.द पाली 
क शन िन.र. .28,00,175/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एकशे 
पं याह र फ ) पे ा 27.80% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .20,21,726/- पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .५०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/65/2017-18 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर हरगुडेव ती प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .2,80,10,683/- (अ र  र कम पये दोन 
कोट  ऐंशी लाख दहा हजार सहाशे याऐंशी फ ) पे ा 2.00% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 3.28% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .2,74,50,469/- 

पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/4/2017-18 अ वये भाग .३ 

िचखली येथील साने चौक ते िचखली चौक ३०/२४ मी डपी र ता वकिसत 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .4,20,13,772/- (अ र  र कम पये चार 
कोट  वीस लाख तेरा हजार सातशे बहा र फ ) पे ा 4.90% जादा दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 4.20% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .4,40,72,447/- 
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पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .५२)  क े य कायालयाकड ल कामां या भांडवली वग करणाबाबत शहर अिभयंता यांनी 
ता वत केलेनुसार मा.महापािलका सभा ठराव .४२ द.२०/६/२०१७ मा. 

महापािलका सभा ठराव .४९ द.२०/७/२०१७ अ वये दान केले या 
अिधकारानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ अनुसूची ड मधील 
करण ७ तरतुद  .२(१) नुसार तावात नमूद माणे र. .२,७५,००,०००/- 

(अ र  र. . दोन कोट  पंचाह र लाख फ ) भांडवली वग करण करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५३) फ े य कायालयाकड ल कामां या भांडवली वग करणाबाबत शहर अिभयंता फ 
े य यांनी ता वत केलेनुसार महापािलका सभा ठराव .४२ द.२०/६/२०१७ 

मा. महापािलका सभा ठराव .४९ द.२०/७/२०१७ अ वये दान केले या 
अिधकारानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ अनुसूची ड मधील 

करण ७ तरतुद  .२(१) नुसार तावात नमूद माणे र. .४०,००,०००/- (अ र  
र. . चाळ स लाख फ ) भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/१-२०१७-१८ बोपखेल फाटा ते 

आळंद  र यावर डे डकेटेड लेन करणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. 
िन.र. .५,४९,४२,७००/- (अ र  र. . पाच कोट  एकोणप नास हजार बेचाळ स 
हजार सातशे फ ) पे ा १२.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,७८,२२,१२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

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

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

वषय .५५)ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना 
. .४९,५०,५१,५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  

७ वाहने ( टपर क) पुर वणेकामी आदेश मांक ब ेआ/५/का व/१००७/१६ 

द.३१/१२/१६ अ वये ठेकेदार हणून मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक 

करणेत आलेली आहे. तथा प वाढती लोकसं या, न वन भाग रचने मुळे 
मा.आयु  सो. यांनी ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत 
असले या ठेकेदारामाफत मंजूर िन वदा दराने उपल ध करणेचे िनदश प  
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.आमुका/३/का व/३०७/१७ द.२४/८/१७ प ा वये दलेले आहेत. यानुसार 
मे.जयगणेश एंटर ायझेस यांचे मोशी डेपोसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  डेपो साठ  

४९००/- या वकृत दरानुसार मोशी कचरा डेपो येथे होणा-या २ खेपांचा २ 
वाहनांसाठ चा द.१/९/१७ ते द.३१/१२/१७ कालावधीचा र. .१२,३१,२००/- (अ रा 
र. . बारा लाख एकतीस हजार दोनशे फ ) अपे त खचास व या खेपा यितर  
होणा-या जादा खेपा या होणा-या अितर  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५६) मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ     
(1 ते 14) 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 .५७)  मनपा या व ुत मु य कायालय क भागाकड ल िन वदा नो. .-२०१७/१८ मधील 
अ. .६ अ वये थाप य वभागा या मागणीनुसार संत तुकारामनगर े ागृहा या 
नुतनीकरणांतगत आव यकतेनुसार उव रत ठकाणी वातानुकुलन यं णाबस वणेकामी 
मे. आनंद रे जरेशन िन.र. .३१,५५,६२३/- (अ र  र. .एकतीस लाख पं चाव न 
हजार सहाशे तेवीस फ ) पे ा १२.००% 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.  

वषय .५८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/24-2017-18 

अ वये पंपळे सौदागर भाग .५५ मधील व वध मनपा इमारतींची देखभाल 
दु तीची कामे करणकेामी (सन २०१७-१८) मे.जाधव क शन कं िन वदा 
र कम .6,90,009/- (अ र  र. . सहा लाख न वद हजार नऊ फ ) पे ा       
-30.10% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .4,82,316/- 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/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे  

वषय .५९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/51/-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत पंपळे िनलख भाग  54 येथील व वध र यांवर ल 
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ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती करणकेामी मे. ीगणेश क कशन, 
िन वदा र कम .8,30,065/- (अ र  र.  आठ लाख तीस हजार पास  फ ) पे ा 
-2.25% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,11,389/- 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/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करण े. 

वषय .६०)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/4/-2017-18 अ वये 
ड भाग अंतगत पंपळेगुरव भाग .57 येथील व वध र यांवर ल ख डयांची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणकेामी मे. ल सी क कशन िन वदा र कम 
.8,30,999/- (अ र  र.  आठ लाख तीस हजार नउशे न यां णव फ ) पे ा     

-03.00% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,06,069/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/10/-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत वैदूव ती भाग .ं56 येथील व वध र यांवर ल 
ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती करणकेामी मे. लए सी क कशन 
िन वदा र कम .8,28,198/- (अ र  र. .आठ लाख अ ठावीस हजार एकशे 
अ ठयां णव फ ) पे ा -03.00% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .8,03,352/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .६२)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/2-2017-18 अ वये 
ड भाग अंतगत भाग .25 मिधल अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  

परु वणेकामी मे.  क कशन िन वदा र कम .9,33,212/- (अ र  र.  नऊ 
लाख तेहतीस हजार दोनशे बारा फ ) पे ा -29.01% कमी या ठेकेदारांकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .6,62,487/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 3/46-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .25 मिधल राडारोडा उचलनेकामी वाहन यव था 
करणेकामी मे.एम.पी.धो े क कशन यांनी िन वदा र कम .9,23,489/- (अ र  
र.  नऊ लाख तेवीस हजार चारशे एकोणन वद फ ) पे ा -29.51% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,50,967/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला असुन याचे 
आवलोकन करणे. 

वषय .६४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 3/32-2017-18 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .25 म ये थन ला ट प टे मारणेकामी मे. 
ीकृपा एंटर ायझेस िन वदा र कम .9,24,265/- (अ र  र.  नउ लाख चो वस 

हजार दोनशे पास  फ ) पे ा -30.02% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .6,46,801/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/76-2017-18 

अ वये पंपळे सौदागर भाग .५५ म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची 
कामे करणेकामी (सन २०१७-१८) मे. जाधव क शन कं िन वदा र कम 
.6,90,756/- (अ र  र. . सहा लाख न वद हजार सातशे छप न फ ) पे ा     

-30.79% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .4,78,072/- 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/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे  

वषय .६६)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/66-2017-18 

अ वये पंपळे िनलख भाग .५४ मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या 
दु तीची कामे करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणकेामी (सन २०१७-१८) मे. 
गाय ी एंटर ायजेस िन वदा र कम .6,94,678/- (अ र  र. .सहा लाख       
चौ-या णव हजार सहाशे अ ठयाह र फ ) पे ा -29.05% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .4,92,874/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण े

वषय .६७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  5/57-2017-18 

अ वये वैद ूव ती भाग ं.५६ येथील व वध र यांवर ल ख डयांची खड मु माने 
व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणकेामी (सन २०१७-१८) मे.ए.एफ.मंजाळकर 
िन वदा र कम .8,21,662/- (अ र  र.  आठ लाख एकवीस हजार सहाशे बास  
फ ) पे ा -20.50% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,53,221/- 

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

वषय .६८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/4/2017-18 अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत िचखली गावठाण, रोकडेव ती, महादेवनगर व प रसरात 

जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s Anant Balkrishna Bahirat यांनी िन.र. .28,01,020/- (अ र  र. . 
अठठावीस लाख एक हजार वीस फ ) पे ा 21.88% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 21,88,157/- 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. 
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वषय .६९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 6/17/2017-18 अ वये पंपळे 

िनलख, क पटे व ती व इतर पर सरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी 
M/S BAHIRAT BROTHERS यांनी िन.र. .44,99,982/- (अ र  र. .चौवचेाळ स 
लाख न या नव हजार नऊशे याऐंशी फ ) पे ा 18.88% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र कम पये 36,50,385/- 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 .७०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/29/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत फुगेवाड  पंपीग टेशन ते कासारवाड  मैलाशु द करण 
क ा पयत जाणा-या मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S KAPIL 

CONSTRUCTION यांनी िन.र. .44,99,957/-(अ र  र. .चौ वेचाळ स लाख 
न यानऊ हजार नऊशे स ावन फ ) पे ा 23.55% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 34,40,217/- 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 राहल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/34/2017-18 अ वये जलिन:सारण 

वभाग क े य कायालय अंतगत दापोड , फुगेवाड , कासारवाड  व ऊवर त 

प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती 
करणेकामी M/S KAPIL CONSTRUCTION यांनी िन.र. .37,49,994/- (अ र  
र. . सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे चौ-या नव फ ) पे ा 26.05% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 27,73,121/- 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. 
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वषय .७२)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/42/2017-18 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत कृ णानगर व पेठ .१८, २०, पूणानगर, िशवतेजनगर 
प रसरात जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/s Anant Balkrishna Bahirat यांनी िन.र. .29,99,809/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे नऊ फ ) पे ा 23.76% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 22,87,054/- 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 करण े

वषय .७३)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/43/2017-18 अ वये पंपळे िनलख 

क पटे व ती पर सर येथील ेनेज लाईन व चबसची करकोळ देखभाल व दु ती 
करणेकामी M/s Chotelal Chauhan यांनी िन.र. .37,50,000/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख प नास हजार फ ) पे ा 18.09 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 30,71,625/- 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 .७४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/45/2017-18 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील र याखाली गाडले गेलेले चबस र या या समपातळ त 
करणेकामी M/s Anant Balkrishna Bahirat यांनी िन.र. .29,99,617/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार सहाशे सतरा फ ) पे ा 25.88% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 22,23,316/- 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 .७५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/65/2017-18 अ वये वजयनगर, 

पवनानगर, आदशनगर काळेवाड  येथील येथील ेनेज लाईन व चबसची करकोळ 

देखभाल व दु ती करणेकामी M/s P V Deshmukh यांनी िन.र. .37,49,998/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे अठयान व फ ) पे ा 
21.18% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 29,55,748/- 
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 .७६)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 6/67/2017-18 अ वये इ 
भागातील भाग .३३,३५ व ३६ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  

प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी M/S KAPIL CONSTRUCTION यांनी 
िन.र. .37,48,836/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अठठेचाळ स हजार आठशे छ ीस 

फ ) पे ा 21.05% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
29,59,706/- 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 .७७)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/72/2017-18 अ वये सांगवी/दापोड  
मैलाशु करण जुनी सांगवी येथे संगमनगर ते मुळानगर पंपहाऊस पयत, मुळानगर 
ते मुळानगर पंपहाऊस पयत व उव रत भागात मु य जलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी M/s.VIP RAO DEVELOPERS यांनी िन.र. .44,01,753/-

(अ र  र. . च वेचाळ स लाख एक हजार सातशे ेप न फ ) पे ा 18.50 % कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 35,87,429/- 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 
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/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 .७८)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/74/2017-18 अ वये िचखली 
मैलाशु करण क ांतगत योतीबा नगर व ल मीनगर प रसरात जलिनःसारण 

निलका टाकणेकामी M/S BAHIRAT BROTHERS यांनी िन.र. .44,99,202/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार दोनशे दोन फ ) पे ा 25.51% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,51,456/- 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 .७९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  6/76/2017-18 अ वये च-होली व 

िचखली मैलाशु दकरण क ातगत जाधववाड , कुदळवाड , पवारव ती, बालघरेव ती 
प रसरात जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/s Anant Balkrishna Bahirat यांनी िन.र. .29,99,406/- 

(अ र  र. . एकोणतीस लाख न या नव हजार चारशे सहा फ ) पे ा 24.51% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 22,64,252/- 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 .८०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/85/2017-18 अ वये जलिन:सारण 

वभाग क े य कायालय अंतगत संत तुकाराम नगर, गंगानगर, महा मा 
फुलेनगर, कासारवाड  गावठाण व ऊवर त प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने 

ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी M/S KAPIL 

CONSTRUCTION यांनी िन.र. .37,49,994/- (अ र  र. . सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे चौ-या नव फ ) पे ा 26.05% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने र कम पये 27,73,121/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/7/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत संत तुकारामनगर, गंगानगर, व लभनगर व उव रत 

ठकाणी मलिनःसारण निलका बदलणेकामी M/s VIP Rao Developers यांनी 
िन.र. .59,99,999/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे 
न या नव फ ) पे ा 19.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम 
पये 48,59,999/- 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 .८२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  7/5/2017-18 अ वये स लागाराने 

सुच वले या सव णानुसार भाग  . २३ थेरगाव येथील अशोक सोसायट  रोड 
प रसर, थेरगाव गावठान माग प रसर जयम हार नगर, बापुजीबुवा नगर, ाय हर 
कॉलनी, पडवळनगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे 

करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s ANANT 

BALKRISHNA BAHIRAT यांनी िन.र. .95,99,687/- (अ र  र. . पं या नव 
लाख न या नव हजार सहाशे स याऐंशी फ ) पे ा 17.51% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 79,18,782/- 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 .८३) मनपाचे िश ण मंडळ कायालयाकड ल बालवाडयातील िशश/ुबालकांना व छता 
कट सा ह य खरेद कामी ई िन.सु. .22/2017-18 अ वये ा  लघु म िन वदाकार 



24 
 

मे लेमॅ स कॉप रेशन, ठाणे यांचे ती कट र. .720/- या माणे 7249 कटसाठ  
एकुण र. .52,19,280/-  इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकुण र. .60,16,670/- पे ा 13.25 ट केने कमी अस याने ते 
वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी यांचेबरोबर करारनामा करणेस व 

येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .८४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक संच 

खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा .२४/०१/२०१७-१८ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.युिनवॅ स माकट ंग यांचेकडून आव यक ७५ नग संगणक संच खरेद कामी एकुण 
र. .३१,६५,०००/- (अ.र. .एकतीस लाख पास  हजार फ ) दर वकृत क न, 

करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .८५) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV7/8-2016-17 मधील पंपर  

वाघेरे येथे जु या तीनह  पंपाचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१६-१७ म ये 

तेथील एक जुना पंप काढुन याजागी न वन पंप बस वणकेामी मे. एन.सी.वाय 
एंटर ायझेस यांचेकडुन िन.र. .११,०९,२७१/- (अ र  र. . अकरा लाख नऊ हजार 
दोनशे ए काह र फ ) पे ा ३.७२% कमी या सुधा रत दराने क न घेणेकामी 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश दे यात आले अस याने अवलोकन 

करणे. 

वषय .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/6/2017-18 अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर येथे ना यांची कामे करणेकामी मे.कृ णर  क शन 
िन.र. .95,74,424/- (अ र  र कम पये पं या नव लाख चौ-याह र हजार चारशे 
चोवीस फ ) पे ा 26.18% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .70,67,840/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 8) ि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 .८९) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 7) ि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 .९०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४६/१८/२०१७ अ वये भाग .१९ 
मधील मनपा महापािलका इमारतीची दु ती करणेकामी मे.भालेराव कं शन 
िन.र. .२७,९८,४९९/- (अ र  र. . स ावीस लाख अ ठया नव हजार चारशे 
न या नव फ ) पे ा १३.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  
२४,१०,९०७/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/३४/२०१७-१८ अ वये  जल े  . 
अ/४ अंतगत पाणीपुरवठा सुधारणेक रता हॉल ह बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी  मे. सुरज कॉ ॅ टर िन वदा र कम .२७,९९,७०९/- (अ र  र. . 
स ावीस  लाख न या नव हजार सातशे नऊ फ ) पे ा १७.८४% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,१५,२५२/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे.  

वषय .९२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/५/२०१७-१८ अ वये  फ भागातील 

तळवडे व पीनगर भागात आव यकतेनुसार पाईप लाईन टाकण,े वॉल ह बस वणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम 

.३५,०१,३९६/- (अ र  र. . प तीस  लाख एक हजार तीनशे शहा नव फ ) पे ा 
१४.१८% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,५५,१४२/-पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार 
करणे.  

वषय .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/54/2017-18 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील अनाथ आ म ते देहु आळंद  र याला िमळणारा ३०.०० मी डपी 
र ता वकिसत करणे कामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .1,86,71,989/- 

(अ र  र कम पये एक कोट  शहाऐंशी लाख ए काह र हजार नऊशे एकोणन वद 
फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.23% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .1,84,85,269/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/4/2017-18 अ वये भाग .३२ 
सॅड वक कॉलनी (नवीन . .५) येथे व वध खेळा या मैदानासाठ  थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.ड  ड  क शन िन.र. .30,79,605/- (अ र  र कम 
पये तीस लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे पाच फ ) पे ा 22.27% कमी या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .23,93,777/- 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 .९५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/34/2017-18 अ वये भाग .६ 
मोशी प रसरातील न याने ता यात येणारे र ते खड मु माचे करणेकामी मे. 
साई भा क शन िन.र. .1,12,03,049/- (अ र  र कम पये एक कोट  बारा 
लाख तीन हजार एकोणप नास फ ) पे ा 31.32% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .76,94,254/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/3/2017-18 अ वये भाग .३२ 
सँड वक कॉलनी (नवीन . .५) म ये पे ोल पंप ते जयद प पाक व हर ओम 
वीट माट ते आळंद  रोड पयतचे र यांचे हॉटिम स प तीन े डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .41,98,743/- (अ र  र कम पये 
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ए केचाळ स लाख अ या नो हजार सातशे चेाळ स फ ) पे ा 5.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .39,88,806/- पयत काम क न घेणेस, 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलते या ह तील (िस नस असलेले ल िस नल नसलेले) 
व वध वदळ चे चौक/प रसर येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू राह यासाठ    ई 
िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये ठेकेदार  प दतीने तावात नमूद माणे 
१५० ॅ फक वाडन “मदतनीस” कमचार  िनयु  करणेस व ०१ जुलै २०१७ पासून या 
कंञाट  कामगारांचे दर मुळवेतन र. .५०००/- व महागाई भ ा र. .३२५६.२० 
नुसार ता वत केले माणे मािसक वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुलै 
म ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने 
कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस व ॅ फक वाडन 

“मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ 

दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस, 

तसेच गैरहजर चे माण कमी हो याचे ीने एक कंवा एका पे ा जा त कमचार  
गैरहजर अस यास दंडा मक कायवाह  हणून र. .५०००/- ित महा जादा दंड 
आका न गैरहजर या र कमेवर १०%अित र  दंड आकारणेस िन वदेतील अट  
शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व खचास तसेच या पुढे 
िन वदेतील अट .४५ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबात वचार करणे.  

वषय .९८)  ई िन वदा सुचना . २/२०१६-१७ अ वये मनपा िमळकतीवंर सुर ा यव था 
करणेकामी तावात नमूद माणे एकूण ७१५ रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचा-
यास ०१ जुलै २०१७ पासून अकुशल कामगांराचे मुळ वेतन र.  ५०००/- व महागाई 
भ ा र. .३२५६.२० नुसार ता वत केले माणे मािसक वेतन अदा करणेस व 
यापुढे जानेवार  व जुल ैम ये होणा-या (महागाई भा ा/ वशेष भ ा) वाढ कामगार 
क याण वभागाने कळ वलेस लगेच आहे तसे दर य  या तारखेपासून लाग ू

करणेस व रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक 

वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे 
वेतन कपात करणेस, तसेच झोपले या रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार ,यांचे 
बाबत ित कमचार  ित दन र .२००/-व गणवेष प रधान न केले या 
रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र .१००/- 
नुसार दंड आकरणेस तसेच गैरहजर चे माण कमी हो याचे ीने येक 
मह यात एक कंवा एका पे ा जा त कमचार  गैरहजर अस यास दंडा मक 
कायवाह  हणून र. .५०००/- ित महा जादा दंड आका न गैरहजर या र कमेवर 
१०%अित र  दंड आकारणेस िन वदेतील अट  शत  या अिधन राहून थम (१) 
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एक वष कामकाजास व खचास तसेच या पुढे िन वदेतील अट  ४५ नुसार 
कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबात वचार करण.े  

वषय .९९)  ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये मनपा शाळेवर सुर ा यव था करणेकामी 
तावात नमूद माणे मे.सैिनक इंटेिलज स & िस यु रट  ा.िल.यांचे कडून ३१६ 

रखवालदारांचे “मदतनीस” मनपा शाळेवर िनयु  करणेस व  ०१ जुलै १७ पासून 

अकुशल कामगांराचे मुळ वेतन र. .५०००/- व महागाई भ ा र. .३२५६.२० नुसार 
ता वत केले माणे जीएसट  वगळून एकूण वेतन ११५२६.१७ अदा करणेस व 

यापुढे जानेवार  व जुल ैम ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ कामगार 
क याण वभागाने कळ वलेस या माणे य  दर वाढ स या तारखेपासून लागू 
करणेस व रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक 
वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे 
वेतन कपात करणेस,तसेच झोपले या रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार ,यांचे 
बाबत ित कमचार  ित दन र. .२००/-व गणवेष प रधान न केले या 
रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र .१००/- 
नुसार दंड आकरणेस तसेच गैरहजर चे माण कमी हो याचे ीने एक कंवा एका 
पे ा जा त कमचार  गैरहजर अस यास दंडा मक कायवाह  हणून र. .५०००/- 
ित महा जादा दंड आका न गैरहजर या र कमेवर १०%अित र  दंड आकारणेस 

िन वदेतील अट  शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व खचास 
तसेच या पुढे िन वदेतील अट  ४७ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१००)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध 
ठकाणी मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चाल ूअसते. यासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व िस नल 
नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  
वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वष कालावधीसाठ  १०० 
ॅ फक वाडन मदतनीस (पु ष) कमचा-यांची िनयु  करणे कर ता ई-िन वदा 

सुचना .१/२०१४-२०१५ िन वदेतील अट  शत नुसार वेळोवेळ  मुदतवाढ  देवून 
कामकाज चालू आहे,मा. थायी सिमती ठराव  १०४४ द. २७/०९/२०१७ 
अ वये३१ ऑ टोबर १७ अखेर पयत मुदतवाढ स मा यता दलेली असून सदरची 
मुदत संपु ात येत अस याने कामकाजाची अ याव यकता ल ात घेता व िन वदा 
अंितम ट यात अस याने मुदतवाढ ची आव यकता आहे.     न वन िन वदेम येशासन 
प रपञक  जी.एस.ट  १०१७/ . .९१/कराधान १ दनांक १९ ऑग ट २०१७ चे 
प रञकातील मु ा  २ अ वये दनांक २२ ऑग ट २०१७ पूव  वकृत कर यात 
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आले या िन वदा माञ कंञाटाक रता Work Order दले या नाह त,अशा 
कारणांम ये िन वदा ये म ये कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या बो याचा 
वचार क न िन वदा दाखल केली अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या बो याचा 
याम ये वचार झाला नाह  असे गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात या यात व 

पुन  Short Tender Notice देवून िन वदा या कर यात यावी असे आदेश होते 

परंतू पुन  िन वदा ये म ये कालाप यय हो याची श यता य  के याने 
सदरचा कालाप यय टाळ यासाठ , शासन प रपञक .जी.एस.ट .१०१७/ 

. .१५५/कराधान-१ दनांक ११ स टेबर २०१७ मु ा  ०२ अ वये कंञाटा या 
कंमतीबाबत वाटाघाट  करा यात असे आदेश दलेले होते यानुसार िन वदा 
कायवाह  पुण हो यास वलंब झाला स प र थतीत िन वदा  १/२०१६-१७ चे 
वषय पञ मा यतेकामी ठेवणेत आलेले असून सदर कामकाजाचे करारनामे क न, 
व िनयु  कर यात येणा-या रखवालदारांचे मदतनीस कमचार  यांचे वै कय व 
इतर तपासणी करणेस व य  कामकाज आदेश दे यास काह  कालावधी 
लाग याची श यता नाकारता येत नस याने स थतीत चालू असले या 
िन वदेतील अट -शत  नुसार कामाची अ याव यकता ल ात घेता पुन य द ०१ 
नो हबर २०१७ ते १५ जानेवार  २०१८ अखेर (२ म हने १५ दवस) कंवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होवून य  कामकाज आदेश देईपयत (जे आधी घडेल त)े 
माणे कामकाजास व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .१०१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध 

िमळकती/उदा. करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा, कायशाळा 
इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  प दतीने सुर ा करणेकामी १(एक) वष 

कालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता ा  
इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ िस द केली 
यानुसार वेळोवेळ  वभागां या व नगरसद य/व नगरसद  या यां या कमचार  

मागणी नुसार मा.आयु  यां या मा यतेने अखेर एकूण ४५७ कमचार  पुरवून 
कामकाज आदेश दलेले आहेत,न वन िन वदेम ये तांिञक अडचण िनमाण झा याने 
न वन  िन वदा कायवाह  पुण झालेली नसून ती अंितम ट यात आहे परंतू सदर 
कामकाजा या मुदती संपु ात आ याने मा. थायी सिमती ठराव  १०४५ द. 
२७/०९/ २०१७ अ वये ३१ ऑ टोबर २०१७ अखेरच मुदतवाढ स व येणा-या 
खचास मा यता दलेली होती. सबब कामकाजाची अ याव यकता ल ात घेता व 
शासन प रपञक  जी.एस.ट  १०१७/ . .९१/कराधान १ दनांक १९ ऑग ट 
२०१७ चे प रञकातील मु ा  २ अ वये दनांक २२ ऑग ट २०१७ पूव  वकृत 
कर यात आले या िन वदा माञ कंञाटाक रता Work Order दले या नाह त,अशा 
करणांम ये िन वदा येम ये कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या बो याचा 
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वचार क न िन वदा दाखल केली अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या बो याचा 
याम ये वचार झाला नाह  असे गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात या यात व 

पुन य Short Tender Notice देवून िन वदा या कर यात यावी असे आदेश होते 
परंतू पुन  िन वदा ये म ये कालाप यय हो याची श यता य  के याने 
सदरचा कालाप यय टाळ यासाठ , शासन प रपञक .जी.एस.ट .१०१७/ 
. .१५५/कराधान-१ दनांक ११ स टेबर २०१७ मु ा  ०२ अ वये कंञाटा या 
कंमतीबाबत वाटाघाट  करा यात असे आदेश दलेले होते यानुसार िन वदा 
कायवाह  पुण हो यास वलंब झाला स प र थतीत िन वदा  १/२०१६-१७ चे 
वषय पञ मा यतेकामी ठेव यात आलेले असून सदर कामकाजाचे करारनामे 
क न, व िनयु  कर यात येणा-या रखवालदारांचे मदतनीस कमचार  यांचे वै कय 
व इतर तपासणी करणेस व य  कामकाज आदेश दे यास काह  कालावधी 
लाग याची श यता नाकारता येत नस याने स थतीत चालू असले या 
िन वदेतील अट -शत  नुसार द ०१ नो हबर २०१७ ते १५ जानेवार  २०१८ अखेर (२ 
म हने १५ दवस) कंवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून य  कामकाज 
आदेश देईपयत (जे आधी घडेल ते) माणे कामकाजास व येणा-या खचास 

तावात नमुद केले माणे कमचार  पुरवून कामकाजास व यापोट  येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०२)  पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत येणा-या ाथिमक व मा यिमक शाळा 
वदयालयाचे इमारतीकर ता २४ तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वतः या 
मनु यबळाचा वापर क न सुर ा यव था पुर वणेचे कामकाज करणेक रता िन वदा 
नोट स मांक ३/२०१४-२०१५ अ वये २९४ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची 
िनयु  कर ता ई-िन वदा िस द केली असतािन वदेतील अट  शत नुसार मा. थायी 
सिमती ठराव  १०४६ द.२७/०९/२०१७ अ वये ३१ ऑ टोबर १७ अखेर पयत 
मुदतवाढ स मा यता दलेली असून सदरची मुदत संपु ात येत अस याने 
कामकाजाची अ याव यकता ल ात घेता व िन वदा अंितम ट यात अस याने 
मुदतवाढ ची आव यकता आहे. न वन िन वदेम ये शासन प रपञक  जी.एस.ट  
१०१७/ . .९१/कराधान १ दनांक १९ ऑग ट २०१७ चे प रञकातील मु ा  २ 
अ वये दनांक २२ ऑग ट २०१७ पूव  वकृत कर यात आले या िन वदा माञ 
कंञाटाक रता Work Order दले या नाह त,अशा करणांम ये िन वदा ये म ये 
कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या बो याचा वचार क न िन वदा दाखल केली 
अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या बो याचा याम ये वचार झाला नाह  असे 
गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात या यात व पुन य Short Tender Notice   
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            सबब सदरची मुदत दनांक ३१ ऑ टोबर २०१७ अखेर संपु ात येत अस याने 

परंतूकामकाजाची अ याव यकता ल ात घेता व शासन प रपञक  जी.एस.ट  

१०१७/ . .९१/कराधान १ दनांक १९ ऑग ट २०१७ चे प रञकातील मु ा  २ 

अ वये दनांक २२ ऑग ट २०१७ पूव  वकृत कर यात आले या िन वदा माञ 

कंञाटाक रता Work Order दले या नाह त, अशा करणांम ये िन वदा ये 

म ये कंञाटदाराने  जी.एस.ट  पूव करा या बो याचा वचार क न िन वदा दाखल 
केली अस याने जी.एस.ट  नंतर या करा या बो याचा याम ये वचार झाला नाह  
असे गृह त ध न सव िन वदा र  कर यात या यात व पुन  Short Tender Notice 

देवून िन वदा या कर यात यावी असे आदेश होते परंतू पुन य िन वदा ये 
म ये कालाप यय हो याची श यता य  के याने सदरचा कालाप यय 
टाळ यासाठ ,शासन प रपञक .जी.एस.ट .१०१७/ . .१५५/कराधान-१ दनांक ११ 
स टेबर २०१७ मु ा  ०२ अ वये कंञाटा या कंमतीबाबत वाटाघाट  करा यात 
असे आदेश दलेले होते यानुसार िन वदा कायवाह  पुण हो यास वलंब झाला 
स प र थतीत िन वदा  ३/२०१६-१७ चे वषय पञ मा यतेकामी ठेव यात 
आलेले असून सदर कामकाजाचे करारनामे क न, व िनयु  कर यात येणा-या 
रखवालदारांचे मदतनीस कमचार  यांचे वै कय व इतर तपासणी करणेस व य  
कामकाज आदेश दे यास काह  कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत 
नस याने स थतीत चालू असले या िन वदेतील अट -शत  नुसार द ०१ नो हबर 
२०१७ ते १५ जानेवार  २०१८ अखेर (२ म हने १५ दवस) कंवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होवून य  कामकाज आदेश देईपयत (जे आधी घडेल त)े माणे 
कामकाजास व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत ई िन वदा सुचना  
१/२०१४/२०१५ अ वये ॅ फक वाडन मदतनीस, ई-िन वदा सुचना 
.०२/२०१४/२०१५ अ वये मनपा िमळकतीवर रखवालदार मदतणीस कमचार  

पुर व या या िन वदेतील अट  शत स अिधन वेळोवेळ  शासनाचे कायदया म ये 
झाले या बदलानुसार शास कय कर वाढ कंवा घट झा यास  यानुसार कायवाह  
करणेकामी माहे ०१ जानेवार  २०१६ पासून मुळ वेतन ५१००/- व महागाई 
भ ा/ वशेष भ ा र. .२,९५३.८० माणे तावात नमुद केले माणे या या- या 
िन वदेतील स ह स चाज माणे स ह स टॅ स ऐवजी ०१ जुलै १७ पासून जीएसट  
सह वेतन वाढ लागू क न यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  
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वषय .१०४) आरो य मु य कायालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४१ मशानभूमी 
/दफनभूमी येथे दररोज ित मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  १ काळजीवाहक ८ तास 
या माणे ३ काळजीवाहक पुरव याचे कामकाज ठेकेदार प दतीने करणेत येत 
आहे. एकुण ४१ मशानभुमी/दफनभुमी ं पैक  ५ धािमक दफनभुमी येथे ५ 
धमादाय सं थांमाफत कामकाज करणेत येत असून ३६ मशानभूमी/दफनभूमी येथे 
िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज आदेश देईपयत (३६ 

मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  एकुण-१०८) आपले माफत द.०१/०९/२०१७ पासून 

पुर व यात यावे सदर कामकाजावर िनयंञण आपले वभागामाफत ठेव यात येवून, 

यासाठ  होणारा खच आरो य मु य कायालयातील माशानभुमी केअर टेकर या 
लेखािशषातनू कर यात यावा असे मा. आयु  सो. यांनी आरो य वभागाकड ल पञ 
.आमुका/३/का व/३२७/२०१७ द.०१/०९/२०१७ अ वये आदेश दले आहेत. 

आरो य वभागाने नमुद केले माणे ३६ मशानभूमी/दफनभूमी साठ  एकुण-१०८ 

काळजीवाहक यांची नेमणूक न करता सुर ा वभागा या काय णालीशी सुसंगत 

असणारे १०८ रखवालदार मदतनीस व यासाठ  आव यक असणारे १८ सुटट  सोड 
असे एकुण १२६ रखवालदार मदतनीस यांची ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ या 
अट  शत  नुसार १) मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल.यांचेकडून ४२ रखवालदार 

मदतनीस कमचार  २) नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचेकडून ४२ रखवालदार 

मदतनीस कमचार  व ३) मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ४२ रखवालदार मदतनीस 

कमचार  माणे तावात नमुद केले या दरा वये द.१६/०९/२०१७ पासून पुढे २ 
मह ने  कंवा आरो य वभागाकड ल िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज आदेश 
देईपयत कंवा जे आधी घडेल तोपयत कामकाज आदेश िनगिमत कर यात आलेले 
आहेत. तथा प सुर ा वभागाकड ल .सु व/६/का व/१०५४/२०१७ 

द.१३/०९/२०१७ चे वषयपञ मा. थायी सिमतीम ये मंजुर कामी ठेवले असता 
सदर वषयपञास मा. थायी सिमती ठराव .१०६७ द.२७/०९/२०१७ अ वये 
द.३१/१०/२०१७ पयतच कामकाज करणेस व यापोट  येणा-या खचास देणेस 

मा यता देणेत आली आहे. तर  सदरची मुदत दनांक रोजी ३१/१०/२०१७ रोजी 
संपु ात येत असलेने व आरो य वभागाकड ल पञ 

.आमुका/३/का व/३९६/२०१७ द.३१/१०/२०१७ अ वये सुर ा काळजीवाहकांची 
िन वदा कायवाह  पुण होऊन य  कामकाज आदेश देणेस २ म हनेचा कालावधी 
लागणार असलेने सदरचे कामकाजास मुदतवाढ देणे अ याव यक आहे. तथा प 
स थतीत चालू असले या ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ िन वदेतील अट -शत  
नुसार कामाची अ याव यकता ल ात घेता सदरचे कामकाजास दनांक 

०१/११/२०१७ पासून पुढे ३१ डसबर २०१७ अखेर (२ म हने) कंवा आरो य 
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वभागाकड ल सुर ा काळजीवाहकांची िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश 
देईपयत (जे आधी घडेल ते माणे) कामकाजास व यापोट  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४६/७/१७-१८ भाग .८ म ये न वन 
पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र.  ३६,४१,४५५/- (अ र  
र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे पं चाव न)् पे ा २४.८५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२७,३६,५५३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०६) िचंचवड येथील मंगलमुत  वाडा, चाफेकर िश पसमुह, गणपची वसजन घाट तसेच 
थेरगाव बोट क ब ते रावेत बा केट ज पवना नद  काठ या प रसराचे 
सुशोभीकरण करणे  क पाचे कामासाठ  मनपाचे आ कटे ट पॅनलवर ‘आच ओम 
क स टंट ा.िल’ (Archohm Consultants Pvt.Ltd ) या कंपनीची िनयु  करणसे व 

िनयो जत क प खचा या २.००% फ  मनपाचे िनयमावलीनुसार अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०७) नवीन भाग .१० म ये िनसगकवी ब हणाबाई ाणीसं हालयाचे नुतनीकरनाचे 
काम चालू आहे. सदर कामासाठ  सन २०१७-१८ अंदाजप कात करणेत आलेली 
तरतूद अपुर  आहे. कामाची गती समाधानकारक राह यासाठ  या कामावर 

तावात नमूद माणे तरतूद वग करणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.(वाढ/घट र. .३,००,००,०००/-)  

वषय .१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/1/2017-18 अ वये भाग  ६ मोशी 
येथील गट .५७ ते ६१ पयतचा १८ मी ड  पी र ता वकिसत करणेकामी 
ीगणेश क  शन िन.र. .4,66,82,811/- (अ र  र कम पये चार कोट  सहास  

लाख याऐंशी हजार आठशे अकरा फ ) पे ा 3.00% कमी दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरा 
पे ा 11.99% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र.  .4,52,82,327/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे  
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            भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

                                                  
                                                      नगरसिचव                                                                                  
                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१९५८/२०१७  

दनांक - १६/१२/२०१७ 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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      ( था/िन/ड-मु य/३४८/२०१७ दनांक १२/१२/२०१७ अ वये वषय .२७ चे लगत) 
 

 



36 
 

 
 



37 
 

 

 



38 
 

 
 



39 
 

(ब /ेलेखा/९/का व/४६२/२०१७ दनांक ११/१२/२०१७ अ वये वषय .२८ चे लगत) 
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( था/िन/फ-मु य/१०५/२०१७ दनांक १४/१२/२०१७ अ वये वषय .४३ चे लगत) 
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( था/िन/क-मु य/५५६/२०१७ दनांक १४/१२/२०१७ अ वये वषय .५६ चे लगत) 
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(फ ेका/िन-४/का व/७५३/२०१७ दनांक १४/१२/२०१७ अ वये वषय .८८ चे लगत) 
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(फ ेका/िन-४/का व/७५२/२०१७ दनांक १४/१२/२०१७ अ वये वषय .८९ चे लगत) 

 


