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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५९९/२०१८ 
दनांक - १३/०४/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १८/०४/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

१८/०४/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                                                                                          
     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 – ५९ 
दनांक - १८/०४/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
१८/०४/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
अ)  दनांक ०४/०४/२०१८ व ११/०४/२०१८ रोजी दुपार  ०१.४५ वा.  
    झाले या सभेचा (कायप का मांक ५७) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
ब)  दनांक ११/०४/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. झाले या सभेचा 
    (कायप का मांक ५८) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 

वषय .१)    माहे ऑग ट २०१७ पासुन माहे नो हबर २०१७ अखेर पयत सोबत जोडले या याद  
माण े व वध काय मांकर ता तसेच डा पधकर ता ता पुर या व पात 
वनी ेपन व काश यव था करणेची कामे क न घे यात आलेली आहेत. सदर 

कामाचा खच र. .९,५८,६६४/- अदा करणे बाबत मे. मुत  मंडप पकर ए ड 
इले क स यांनी द.२८/११/२०१७ चे प ानुसार कळ वले आहे. सदरची कामे 
क न घेणे आव यक असलेने ती क न घेणेत आलेली आहेत व सदर कामाचा खच 
र. .९,५८,६६४/- (अ र  र. . नऊ लाख आ ठाव ण हजार सहाशे चौस  फ ) 
मंजुर दर ०.९%  कमी दराने र. .९,५०,०३६/- मे. मुत  मंडप पकर ए ड 
इले क स यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( दनांक १८/०४/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)   पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  तरतूद 

करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६ कोट , व वध कारचे पासेस र. .२३ 

कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर 

र कमेतून तीमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० 
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कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) फ  माहे ए ल 

२०१८ ते फे ुवार  २०१९ अखेर ११ म हने अ ीम व पात अदा कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १८/०४/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

 

वषय .३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे डसबर २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय .४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे जानेवार  २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय .६)  पंत धान आवास योजनेअंतगत गृह क पांचे बांधकाम परवानगीक रता पयावरण 
दाखला, Aviation NOC, M.P.C.B. Consents, Ground Water (CGWA NOC) व 
पयावरण संतुलन दर ६ म ह यांचा रपोट या बाबी आव यक आहेत. या 
बाबींक रता वतं  पयावरण स लागार यांची नेमणूक क न यांचेमाफत सदर कामे 
करणे आव यक आहे. कारण पयावरण दाखला िमळ वणेकामी स लागार हे या 
े ात अनुभवी व नाबेट या सं थेचे सद य (NABET Accredited) आव यक 

असणे बंधनकारक असलेबाबत पयावरण वभागाची अट आहे. सदर कामांक रता 
स लागार सिमती (Panel) तयार करणेकामी िन वदा नोट स .६/१-२०१७-१८ अ वये 

दरप क मागवून यातील कमीत कमी येणा-या दराने ती कामे करणेस तयार असणा-या 
स लागारांना या सिमतीम ये समा व  करणेत येत आहे. यानुसार सवात कमी आलेले 

दर पुढ ल माणे : 
१) ५००० ते २०००० चौ.मी. क रता र. .५,२५,०००/- ित क प. 
२) २०००० ते ५०००० चौ.मी. क रता र. .६,२०,०००/- ित क प. 
३) ५०००० ते १५०००० चौ.मी. क रता र. .७,३५,०००/- ित क प.  

यानुसार मे.एस.जी.एम.एन हायरो (इं) ा.िल. व मं ास ीन रसो िल. यांना 
पयावरण स लागार पॅनेलवर घे यास व उपरो  मंजूर दराने कामे क न घेणेस 
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तसेच सदर मंजूर दराने काम करणेस तयार असले या व नाबेट सद य व  
असणा-या स लागारांना या Panel म ये समा व  क न घे यास मा. थायी सिमती 
ठराव .२०७५, द.२४/०१/२०१८ अ वये मा यता िमळालेली आहे.M/s.VK:e 

environmental LLP यांनी द.२१/०३/२०१८ चे प ा वये मा. थायी सिमती या 
मंजूर दरा माणे काम करणेस सहमती दश वली आहे व ते नाबेट या सं थेचे 
सद य (NABET Accredited) असून याबाबत कागदप े सादर केली आहेत. सबब, 

M/s.VK:e environmental LLP या स लागार सं थेस पयावरण स लागार पॅनेल वर 
घेणेस व उपरो  मंजूर दरा माणे काम क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये Request for 
Proposal (RFP) for Selection of Project Management Consultancy for 
Implementation of Continuous (24X7) Pressurized Water Supply System in 60% 
area of Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation या कामासाठ  मे.ड .आर.ए. 
क स टंट ा. िल. यांची PART 1 (Survey + Design) व PART 2 (Project 

Management Consultancy ) साठ  र. .१२,९७,३१,०००/- (अ र  र. . बारा कोट  
स या नव लाख एकतीस हजार फ ) व PART 3 (मनपासाठ  ऐ छक) 
र. .८,९१,००,०००/- दराने 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 तसेच या यित र  कामास लागू होणारे कर , म. न. पा. 
माफत चिलत दरानुसार अदा कर यात येतील या अट स अिधन राहून 

यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस व य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) अ नशामक वभागाचे तां क व पाचे कामकाज, तीन पा यांम ये २४ तास  

अ नशामक वाहंनाची कामकाजाची गरज ल ात घेता, अ नशामक दलाकर ता पंप 

मेकॅिनक–०२, मोटार मेकॅिनक–०३ व किन  अिभयंता–०१ अशा एकुण ०६ तां क 

कमचा-याचीं सोबत या पञानुसार अहते माणे िनवड केलेनुसार मानधनावर ०६ 
म हने कालावधीकर ता  मोटार मेकॅिनक, पंप मेकॅिनक पदाकर ता  मािसक एकवट 
मानधन र. .१५,०००/- व किन  अिभयंता पदाकर ता मािसक एकवट मानधन 
र. .२०,०००/- मानधनावर नेमणुक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .९) िन वदा सूचना मांक १७/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदा धारक मे. टेक ९ 

स हसेस यांना पुढ ल एक वषा कर ता पंपर  िचंचवड मनपाची वेबसाईट हो ट ंग 
करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व 

यासाठ  येणा-या र. .१७,१७,२००/- (अ र  र. .सतरा लाख सतरा हजार दोनशे 
फ ) (सव करांसाह त) अंदाजप क य दारपे ा २.९८% ने कमी चे दरास व या 
अनुशंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) मौजे बो-हाडेवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णे वकिसत 

करणेसाठ  आव यक या ठकाणी भूसंपादन  करणेबाबत मा.शहर सुधारणा 
सिमतीकड ल ठराव .२४ द.०५।१०।२०१७ तसेच मा.महापािलका सभा.ठराव .९१ 
द.१६।१०।२०१७ अ वये मा.सद य ठराव करणेत आलेले आहे. सदर ठरावांची 
अंमलबजावणी करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तावात नमूद 
माणे मौजे बो-हाडेवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णे वकिसत 

करणे सदर गावचा सवागीण वकास हो या या ीने आव यक असुन यासाठ  

भूसंपादन करावे लागणार आहे. तसेच सदर र ते व आर णे मनपा या ता यात 
भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता 
आव यक असुन ( याम ये भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसान 
भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, मोजणी करणे इ. 
अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .११)   यशवंतराव च हाण मृती णालया या ए स रे वभागातील केअर म कंपनी या 
ड .आर.िस ट म क रता आव यक ४ बॅट-या खरेद  करणेकामी संबंिधत उ पा दत 
कंपनी मे.केअर म हे थ इं डया ा.िल.,मुंबई यांनी सादर केलेले र. .४०,५००/- 
ती नग (अ र  र. . चाळ स हजार पाचशे फ ) (सव करांसह) चे दरप क 
वकृत करणेत आलेले असुन ४ बॅट-यांचा पुरवठा करणेकामी उ पा दत कंपनी 

मे.केअर म हे थ इं डया ा.िल.,मुंबई यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलॆला आहे. सबब िन वदा न माग वता, करारनामा न करता, थॆट प दतीने बॅट-या 
खरेद  करणेकामी िनगत करणेत आले या आदेशाचे अवलोकन करण.े 

वषय .१२) 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 .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१२/०३/२०१८  ते  द.१८/०३/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८०/२०१८ द.११/०४/२०१८ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१९/०३/२०१८  ते द.२५/०३/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८१/२०१८ द.११/०४/२०१८ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१५) पंपर  ते िनगड  (भ  श  चौक) व नािशक फाटा ते चाकण (मोशी माग) या 
मागावर मे ो सु  कर याबाबत स व तर क प अहवाल (ड .पी.आर.) तयार 
करणेबाबत तसेच नािशक फाटा ते खेड या रा ीय महामागाच े (NH-4) कामाम ये 
मे ोसाठ ची जागा ठेवुन काम करणेबाबत मा.आमदार, मा.खासदार व मनपाचे 
पदािधकार  यांनी मागणी केली आहे. पंपर  िचंचवड मनपातील व वध ांबाबत 

द.०२/०१/२०१७ रोजी मा.आयु  यांचे कायालयात मा.आमदार व मनपाचे पदािधकार  

यांची बैठक घेणेत आली असुन सदर बैठक स महारा  मे ोरेल काप रेशन िल. 

(MMRCL) व भारतीय रा ीय राज माग ािधकरण (NHAI) यांचे कायालयाकड ल 

अिधकार  उप थतीत होते. सदर बैठक म ये पंपर  ते िनगड  व नािशक फाटा ते चाकण 

(भोसर -मोशी माग) मे ो माग वाढ वणेबाबत चचा कर यात येऊन सदर मागाचा 
ड.पी.आर तयार करणे बाबत महारा  मे ो रेल काप रेशन िल. यांना सुचना दे यात 

आ या आहेत. तसेच पंपर  िचंचवड महापािलकेमाफत प  .िस ह ल/बीआरट एस/ 
१०२३/२०१८, द.०१/०१/२०१८ अ वये यव थापक य संचालक, महारा  मे ो रेल 

काप रेशन िल. यांना पंपर  ते िनगड  व नािशक फाटा ते चाकण (मोशी माग) या मे ो 
मागाचा ड .पी.आर तयार करण े बाबत व यासाठ  येणारा खच पपंर  िचंचवड 

महानगरपािलका देणार अस या बाबत कळ वणेत आले होते. कायकार  संचालक, महा 
मे ो यांनी यांचे प  .MAHAMETRO PUNE/KP/PLNG/505, द.१९/०३/२०१८ चे 

प ा वये पुण े मे ो रेल क प भाग-२ साठ  DPR तयार करणेकामी SYSTRA-

AECOM-EGIS-RITES (Consortium) यांची द.३१/०१/२०१८ पासुन सेवा घेणेत येत 

असुन DPR तयार करणेकामी ८ म ह यांचा कालावधी लागणार असले बाबत कळ वले 

आहे तसेच वषयां कत पंपर  ते िनगड  (भ  श  चौक) व नािशक फाटा ते चाकण 

(मोशी माग) या मागावर मे ो सु  करणेबाबत  मे ो मागाचे DPR तयार करणे साठ  
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र. .३८४.७२ लाख . + १२ % GST एवढा खच अपे त असले बाबत नमुद केले आहे. 

तसेच सदर खचाची र. .३८४.७२ लाख +  १२ % GST एवढ  र कम महा मे ो कडे वग 

करणे बाबत कळ वणे आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता, वषयं कत पंपर  ते िनगड  

(भ  श  चौक) व  नािशक फाटा ते चाकण (मोशी माग) या मागावर मे ो सु  

करणेबाबत मे ो मागाचे DPR तयार करणेकामी महा मे ो यांना र. .३४८.७२ लाख + 

 १२ % GST एवढ  र कम अदा करावी लागणार आहे. सदरची र कम मनपाचे सन 

२०१८-१९ चे अंदाजप कातील क  शासन पुर कृत योजना व युट एफ लेखािशष पान 

.५०६ अ. .४ चा मुळ अंदाज र. .५०.०० कोट  तरतुद  मधुन देता येईल. सदर र कम 

अदा करणेकामी मा. थायी सिमती या मा यतेसाठ  वषयप  तयार करणेत आलेले 

आहे.सबब, वषायां कत पंपर  ते िनगड  (भ  श  चौक) व नािशक फाटा ते चाकण 

(मोशी माग) या मागावर मे ो सु  करणेबाबत DPR करणेकामी महामे ो यांना 
र. .३४८.७२ लाख +  १२ % GST एवढ  र कम थेट प तीने करारनामा न करता 
महारा  महापािलका अिधिनयम ५(२)(२) नुसार फॉम नं.२२ अ वये अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६)  यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस वभागाने यांचेकड ल िन ो 
कंपनी या डायिलसीस मशीन Sr.No.13G8306E या दु तीची मागणी केलेनुसार 
संबंिधत मशीन या दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटचे एकूण र. .२,५६,३७९/-
(अ र  र. . दोन लाख छ प न हजार तीनशे एकोणऐंशी फ ) चे दरप 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 .१७)  मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य मनपा नमु या माण ेछपाई 
क न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .34/2017-18 अ वये लघु म  कोटेशनधारक    
१) मे.अमृत मु णालय यांचे कड ल बाब ं .1 ते 11, 13 ते 25, 28 ते 37 एकुण 34  

बाबी छपाईकामी  एकुण र. .8,10,925/- २) मे. ह.एम.िशंदे यांचे कड ल बाब 
ं .38,39  एकुण 2  बाबी छपाईकामी  एकुण र. .9,170/- ३) मे ड .एन.एम ंट ंग 

हाऊस यांचे कड ल बाब ं .12, 26 व 27 एकुण 3 बाबी छपाईकामी  एकुण 
र. .7,975/- असे एकुण र. .8,28,070/-  (अ र  र. .आठ लाख अ ठावीस हजार 
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स र फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. 
यानुसार ितनह  िन वदाधारकांना दनांक 02/04/2018 अ वये व वध वभागासाठ  

आव यक छपाई सा ह य  पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. 
सदर झाले या खच एकुण र. .8,28,070/-  (अ र  र. .आठ लाख अ ठावीस हजार 
स र फ ) चे  खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल 
म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध योजना राब व या जातात. म हला व 
बाल क याण योजनेअंतगत मा.महापािलका सभा ठराव ं .४५७ द.२०/१/२०१४ 

अ वये मंजूर धोरणानूसार “ इ.१० वी. म ये िशकत असणा-या व ा याना 
शै णक सा ह य घेणेकामी अथसहा य देणे या योजनेसाठ  ित लाभाथ  र कम 
.३,०००/- या माणे लाभ देणेत येत होता. तथा प मा.म हला बाल क याण 

सिमती ठराव .६ द.०६/०६/२०१७ अ वये तसेच मा.आयु  सो यांचेकड ल मंजूर 
आदेश .ना वयो/२/का व/२२०/२०१७ द.३१/०८/२०१७ अ वये या योजने कर ता 
ित लाभाथ  र कम .६,०००/- इतका लाभ देणेस मा यता आहे. या माणे सन 

२०१७-१८ या आिथक वषात जाह र कटना ारे अज माग वणेत आले असता एकुण २९२ 
अज मुदतीम ये ा  झाले आहेत. तसेच स मा. नगरसद य तसेच संबंिधत शाळेमधील 

मु या यापक यांचे वनंती नुसार ा  झालेले एकुण १९५ अज वकृत क न सदर 

मुदती मधील व मुदती नंतरचे असे ा  एकुण ४८७ अजाची सदर योजने या अट  शत  
नुसार तपासणी केली असता, २४७ अज पा  झालेले असून २४० अज अपा  झाले आहेत. 

सदर पा  २४७ लाभा याना ित लाभाथ  र कम ६,०००/- या माणे र कम 

.१४,८२,०००/- इतका लाभ आदेश .ना वयो/३/का व/५१/१८ द.२०/०३/२०१८ अ वये 

इसीएस ारे अदा करणेत आला आहे. सबब, पा  लाभाथ ना शै णक सा ह य खरेद  
करणेकामी अथसहा य अदा करणेक रता झाले या र. .१४,८२,०००/- (अ र  
र. .चौदा लाख याऐंशी हजार फ ) चे खचास तसेच या नंतर द.३१ ऑग ट 
२०१८ पयत अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना ित लाभाथ  
र. .६,०००/- या माणे अथ सहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-20-2017-2018 अ वये भाग .१३ 
िनगड  गावठाण येथील से टर .२२ मधील मशानभुमी समोर ल ओटा क म 
.१ ते ६ या अंतगत पे ह ंग लॉक बस वणेकामी एस.एम.क शन 
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िन.र. .46,20,666/- (अ र  र कम पये सेहचाळ स लाख वीस हजार सहाशे 
सहास  फ ) पे ा 15.89% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .38,86,442/-  पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४६/१७/२०१७-१८ भाग .१७ म ये 
न वन पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/s.PRISM ENTERPRISES िन.र. . 
३६,४१,४४२/- (अ र  र. .छ ीस लाख एकेचाळ स हजार चारशे बेचाळ स फ ) 
पे ा १०.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३२,५९,०९१/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४६/११/२०१७-१८ भाग .१७ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतींची करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी M/s.PRISM ENTERPRISES िन.र. .४६,२०,४६१/-
(अ र  र. .सेहचाळ स लाख वीस हजार चारशे एकस  फ ) पे ा १०.५०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४१,३५,३१३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .30/6/2017-2018 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत बालाजीनगर झोपडप ट  व उव रत ठकाणी 
मलिन: सारण निलका टाकणेकामी M/S SANKALP INFRASTRUCTURE यांनी 
िन.र. .1,94,99,966/- (अ र  र. .एक कोट  चौ-यां णव लाख न या णव हजार 
नऊशे सहास  फ ) पे ा 28.41% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 1,39,60,026/- 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 .२३) पंपर  िचंचवड मनपाचे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार 
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणचेे काम मे.आयन पं स ऍ ड 
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ए हायरो सो युशन ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) 

मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस 
कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 

वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ 
देणेत येईल या माणे अट  व शत  म ये नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार 
सदर या िन वदेस मा. थायी सिमतीचे ठराव .१३९९१, द.०८/१२/२०१५ अ वये 
मंजूर  िमळाली आहे. मा. थायी सिमती ठराव नुसार सदर कामाचे िन वदा र कम 
पये १,०५,३९,९००/- साठ  ३.२२% कमी या दराने हणजेच र कम पये 

१,०२,००,५१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच सु वातीस एक वष कालावधीसाठ  
येणा-या खचास मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार मे. आयन पं स ऍ ड ए हायरो 
सो युशन ा. िल. यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले अस याने 
मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ पैक  दुस-या वषाकर ता ठराव 
.१९४७७, द.२३/१२/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. सदर कामातील मुळ 

िन वदा शथ व अट .४ नुसार ५ वषापैक  प ह या दोन वषाची मुदत पुण होत 
अस याने पुढ ल १ वष (तृतीय वष) कालावधीसाठ  येणा-या खचास व िन वदा अट  
व शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदा दरात १०% वाढ क न पुढ ल तृतीय 
वषाकर ता मदुतवाढ देणेस मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. 
स थतीत चालू असलेले डझेल व लेबरचे दर तसेच सदर कामाची िन वदा भरले 
यावेळचे दर यांची तुलना केली असता “ प  ब” माणे िन वदा वकृती यो य 

दर १४.९०% इतका जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर १४.९०% पाहता िन वदा 
अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना १०% दरवाढ देवून पुढ ल १ वषास मुदतवाढ 
देणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना 
१०% दरवाढ देऊन येणारा खच र. .१,१५,९३,८९०/- पयत काम क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४) पंपर  िचंचवड मनपाचे इ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार 
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणचेे काम मे. आयन पं स ऍ ड 
ए हायरो सो युशन ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) 

मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस 
कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 

वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेचे मुदतवाढ 
देणेत येईल या माणे अट  व शत  म ये नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार 
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सदर या िन वदेस मा. थायी सिमतीचे ठराव .१३९९०, द.०८/१२/२०१५ अ वये 
मंजूर  िमळाली आहे. मा. थायी सिमती ठराव नुसार सदर कामाचे िन वदा र कम 
पये १,०५,५०,२६८/- साठ  १% कमी या दराने हणजेच र कम पये 

१,०४,४४,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच सु वातीस एक वष कालावधीसाठ  
येणा-या खचास मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार मे. आयन पं स ऍ ड ए हायरो 
सो युशन ा. िल. यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले अस याने 
मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ पैक  दुस-या वषाकर ता ठराव 
.१९४७६, द.२३/१२/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. सदर कामातील मुळ 

िन वदा शथ व अट .४ नुसार ५ वषापैक  प ह या दोन वषाची मुदत पुण होत 
अस याने पुढ ल १ वष (तृतीय वष) कालावधीसाठ  येणा-या खचास व िन वदा अट  
व शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदा दरात १०% वाढ क न पुढ ल तृतीय 
वषाकर ता मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. स थतीत चालू असलेले 
डझेल व लेबरचे दर तसेच सदर कामाची िन वदा भरले यावेळचे दर यांची तुलना 
केली असता “ प  ब” माणे िन वदा वकृती यो य दर १४.९०% इतका जा त 
येत आहे. सदरचा वाढ व दर १४.९०% पाहता िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार 
यांना १०% दरवाढ देणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% दरवाढ देऊन येणारा खच र. .१,१६,०५,२९५/- 
पयत काम 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/५९९/२०१८  

दनांक - १३/०४/२०१८ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात  
       वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ह े/ व/जा/३३/२०१८ द.०२/०४/२०१८ वषय .१ चे लगत) 

 
 



13 
 
 



14 
 
 

( .अ न/२/का व/३८३/२०१८ द.०६/०४/२०१८ वषय .८ चे लगत) 
 

 


