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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
     पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
     मांक - नस/३/का व/७५७/२०१९ 
     दनांक - १२/०७/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – १७/०७/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १७/०७/२०१९ रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                         
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १२८ 
 
 

दनांक - १७/०७/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १७/०७/२०१९ रोजी द ुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
                        

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/11/2018-19 अ वये भाग .४ 
बोपखेल रामनगर येथे न वन शौचालय पु ष व छतागृह बांधणेकामी मे.एस.बी. 
सवई िन.र. .41,54,370/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चोप न हजार तीनशे 
स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,97,279/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,97,279/- पे ा 18.18% कमी हणजेच र. .33,52,394/- + रॉय ट  चाजस 
र. .24,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,650/- = एकुण र. .34,09,485/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .44/01/2018-19 अ वये पंपळे गुरव येथील 
राजमाता जजाऊ उ ानात संगीत कारंजे बस वणे व व ुत वषयक कामे 

करणेकामी  मे.एस.ट .इले क स ा.िल. िन.र. .4,14,99,335/- (अ र  र. .चार 
कोट  चौदा लाख न या णव हजार ितनशे प तीस फ ) पे ा 3.01% कमी या 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .९/२०१८-१९ अ वये  उदयान 
वभागासाठ  उदयानात पाणीपुरवठा करणेकामी जु या बोअरवेल  दु त करणे व 
आव यकतेनुसार न वन बोअरवेल घेणेबाबत मे.जीवनधारा टयुबवेल कंपनी या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .१४,९९,७९२/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार 
सातशे या णव फ ) पे ा -१% ट के ने कमी दराची िन वदा मंजुर दराने १ वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१४,८४,७९४/- (अ र  र. .चौदा लाख चौ-याऐंशी 
हजार सातशे चौ-या णव फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/03/2018-2019 अ वये भाग .11 
मधील पुणानगर येथील से. .18 सी.ड .सी.मधील मोकळ  जागा .4 पयटन 

क ा या धत वर वकसीत करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .16,03,21,309/- (अ र  
zर. .सोळा कोट  तीन लाख एकवीस हजार तीनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .15,76,40,392/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .15,76,40,392/- पे ा 
6.75% कमी हणजेच र. .14,69,99,666/- + रॉय ट  चाजस र. .22,77,515/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,03,400/- = एकुण र. .14,96,80,581/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .५)  पंपर  िचंचवड मनपाचे सव दवाखाने/ णालय यांना आव यक औषधे/सा ह याचा 
पुरवठा म यवत  औषध भांडार वभागामाफत करणेत येतो. तथा प मनपाचे 
दवाखाने/ णालयास काह  औषध/ेसा ह याचा पुरवठा म यवत  औषध भांडार 
कडून न झालेस आव यकते नुसार दवाखाने/ णालये यांना तातड ने आव यक 
औषधे/सा ह य उपल ध होणेकामी इ.िन वदा सूचना .१/२०१६-१७ वाय.सी.एम. 

णालय औषध भांडार अ वये र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) 
दोन वषाक रता द.०९/०८/२०१७ ते द.०८/०८/२०१९ या कालावधीसाठ  
मे.कोठार  मे डकल, संत तुकाराम नगर, पंपर  १८ ह  एज सी िन त करणेत 
आलेली आहे. मा. थायी सिमतीने ठराव .२७६ द.०३/०५/२०१७ अ वये 
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र. .५०,००,०००/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता दलेली आहे मे.कोठार  
मे डकल या एज सीने पुरवठा केले या तातड क औषधे/ सा ह याक रता माहे माच 
२०१९ अखेर र. .५०,००,०००/- पयत खच झालेला आहे. सदर िन वदेची मुदत 
द.०८/०८/२०१९ पयत असुन िन वदा कालावधी र. .४५,००,०००/- इतका वाढ व 
खच तातड ने खरेद  करावयांचे औषधांसाठ  आपे ीत असलेने यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयातील  
णांची वाढती  णसं या  व या अनुषंगाने कामाचा वाढता याप वचारात घेता 

व स या  उपल ध असलेले   थायी अ थापनेवील डॉ टरांची सं या अपुर  
अस याने ता पुर या व पात  सहा म हनेकर ता एक त मानधनावर २९ व र  
िनवासी  व ६३ किन  िनवासी डॉ टर भरणेकामी जा हरात .१५२ 

द.३०/०१/२०१९ रोजी वतमानप ात व मनपा संकेत थळावर िस द क न 

मुलाखती कर ता द.०४/०२/२०१९ रोजी उप थीत झाले या  व पा  असले या 
उमेदवारां या मुलाखती ारे िनवड क न िनयु  केलेली आहे. सदर मंजुर असले या 
पदांम ये र  रा हले या पदांकर ता मा.आयु  यांचे मा य तावानुसार 
द.०३/०६/२०१९ रोजी मुलाखती घेऊन उप थत असले या उमेदवारामधुन गुणव ा 
व अनुशेषानुसार िनवड याद  तयार क न णालयाची तातड ची गरज पाहता 
खालील माणे िनयु  आदेश िनगत केलेले आहेत.  

अ. . उमेदवाराचे नाव िश ण वग व िनवड 
िनयु   

वभाग 

ित म हना 
व ावेतन/ 
िश यवृ ी 

१ डॉ.अिभ जत ीवा तव एम.बी.बी.एस. खुला- िनवड खुला सजर  ४५०००/- 
२ डॉ.केतन  राज  मालपाणी एम.बी.बी.एस खुला - िनवड खुला रे डओलॉजी ४५०००/- 
३ डॉ. सुिनल शाम झोल एम.बी.बी.एस., अनु. जाती िनवड- खुला मेड सीन ४५०००/- 
४ डॉ.सुयश  शशीकांत ड गीकर एम.बी.बी.एस अनु.जाती-िनवड अनु.जाती मेड सीन ४५०००/- 

            सबब  वर ल  ४ किन  िनवासी उमेदवारांना  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृित 

णालयाम ये मुळ नेमणुक आदेशातील  मुदत दनांक १९.८.२०१९ पयत 

ता पुर या व पात एक तमानधनावर नेमणुक देणेबाबत व यांना देणेत       

येणा-या मानधन खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे व सदर पदे 
जा हरात .१५२ द.३०/०१/२०१९ नुसार  पुण मतेने भरली गेली नस याने 
सदरची  र  पदे यापुढे द.१९.८.२०१९ पयत Walk In Interview  ने भरणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.    
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वषय .७) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात २९ व र  िनवासी व ६३ किन  िनवासी पदे सहा म हने कालावधीकर ता 

भरणेकामी जा हरात  .१५२ िस द  क न पा  उमेदवारामधुन िनवड झाले या 
उमेदवारांचे िनयु  आदेश िनगत केलेले आहेत. परंतु सदर र  रा हले या 
पदांकर ता द.१७/०६/२०१९ रोजी Walk In Interview/ मुलाखती ारे िनवड 
झाले या खालील माणे ५ किन  िनवासी डॉ टरांचे िनयु स काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.    

अ. . उमेदवाराचे नाव िश ण वग व िनवड 
िनयु   

वभाग 

ित म हना 
व ावेतन/ 
िश यवृ ी 

१ डॉ.सबीन ङसनअली मोमन 
एम.बी.बी.एस.
ड .जी.ओ. खुला- िनवड खुला गायनॅक ५००००/- 

२ डॉ.अनुजा भा कर शेवाळे एम.बी.बी.एस खुला - िनवड खुला बालरोग ४५०००/- 

३ डॉ.पवथाला साई कृ ण  
एम.बी.बी.एस.
ड .जी.ओ. खुला - िनवड खुला बालरोग ४५०००/- 

४ डॉ.चंदा शामराव सुवणकार 
एम.बी.बी.एस.
ड .जी.ओ. खुला - िनवड खुला गायनॅक ५००००/- 

५ 
डॉ. वण वजयकुमार 
वेदपाठक 

एम.बी.बी.एस.
ड .जी.ओ. ओबीसी-िनवड-ओबीसी गायनॅक ५००००/- 

            सबब वर ल ५ किन  िनवासी उमेदवारांना मनपाचे वायसीएमएच म ये मुळ 
नेमणुक आदेशातील अंतीम मुदत द.१९/०८/२०१९ पयत ता पुर या व पात 
एक त मानधनावर उ  िनयु  आदेशा या दनांकापासून नेमणूक देणेस व 
यांना देणेत येणा-या मानधन खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .८)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता परु या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात 
िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती घेऊन पा  उमेदवारांना आदेश . 

वायसीएमएच/७/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ अ वये व वेळोवेळ  Walk In 

Interview दारे िनवड झाले या उमेदवारांना ता पुर या व पात िनयु   देणेत 
आलेली आहे. िनयु  दले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.२८/०५/२०१९ 
रोजी संपु ांत आला अस याने माहे मे २०१९ अखेर कायरत असले या आव यक ११ 
व वध पदावर ल उमेदवारांना आदेश .वायसीएमएच/७/का व/२६३/२०१९ 
द.२१/०५/२०१९ अ वये पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दलेली आहे. 
परंतु जी पदे पुण मतेने भरली गेली नाह त अशी र   जागेकर ता 
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द.१०/०६/२०१९ रोजी Walk In Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये 
खालील  ा  उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली  असून याचा तपशील पुढ ल 
माणे  

अ.      उमेदवारांचे नाव शै णक अहता    पदनाम वग  व िनवड  
मानधन .म हना 
र. . 

  १ डॉ. शांत सखाराम गाडे 
ड .एन.बी., MCH 

युरोसजन 
 युरोसजन खुला ७००००/- 

  २ डॉ.हषद नामदेव गावडे एम.एस  जनरल सजन  सजन खुला-िनवड खुला ६००००/- 

            वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या         
तारखेपासून द.१५/०६/२०१९ ते द.२८/०८/२०१९ अखेर नेमणुक देणेस काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात 
.२८४ द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती 
द.२९/१०/२०१८ रोजी घेऊन पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश .वायसीएमएच/७ 
/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ अ वये व वेळोवेळ  Walk In Interview दारे 
िनवड झाले या उमेदवारांना ता पुर या व पात िनयु   देणेत आलेली आहे. 
िनयु  दले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.२८/०५/२०१९ रोजी संपु ांत 
आला अस याने माहे मे २०१९ अखेर  कायरत असले या व  आव यक ११ व वध 
पदावर ल उमेदवारांना आदेश .वायसीएमएच/७/का व/२६३/२०१९ 
द.२१/०५/२०१९ अ वये पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  िनयु  आदेश दलेला 
आहे. परंतु जी पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त अशी र   जागेकर ता 
द.२७/०५/२०१९  व द.०३/०६/२०१९ रोजी Walk In Interview घे यात आले या  
आहेत. याम ये खालील  ा  उमेदवाराची िनयु  करणेत आलेली आहे. 

अ.      उमेदवारांचे नाव शै णक अहता    पदनाम वग  व िनवड  
मानधन र.  
.म हना 

  १ डॉ. फुले वजय कसन 
एम.बी.बी.एस. 

ड .एन.बी.एम.ड  

वै कय अिधकार  
आय.सी.यु 

ओबीसी 

िनवड-ओबीसी 
४५०००/- 

  २ डॉ. हषद  कमलाकर झांबरे एम.बी.बी.एस 
वै कय अिधकार  
आय.सी.यु खुला-िनवड खुला ४५०००/- 

  ३ डॉ. दायिम अ बाह फ ेमा एम.बी.बी.एस 
वै कय अिधकार  
आय.सी.यु खुला-िनवड खुला ४५०००/- 
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वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या              
तारखेपासून दनांक   १४/०६/२०१९ ते द.२८/०८/२०१९ अखेर नेमणुक देणसे 
कोय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु यांची सं या 
िनयं त ठेवणेकामी क शासनाकड ल असाधारण राजप  .९२९ द.४/१२/२००१ 
चे मागदशक सुचनेनुसार या े ात काम करणा-या व ऍिनमल वे फेअर बोड ऑफ 
इं डया यांचेकडे न दणी असले या वयंसेवी सं थाचे सहकायाने ान संतती िनयम 
श या राब वणेचे धोरण िन त कर यात आले आहे. स : थतीत कायरत 
मे.सोसायट  फॉर हे शन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनमल, उदिगर व मे.ऍिनमल 
वे फेअर असोिसऐशन न व मुंबई यांची कामकाजाची मुदत द.०४/०७/२०१९ रोजी 
संपत अस याने कामकाजाची िनकड व त ार ंची सं या ल ात घेता यांचे 
कामकाज बंद करणे श य नस याने तसेच न वन सं थांची नेमणूक हो यास वलंब 
लागणार अस याने कायरत दो ह  सं थांना न वन सं थांची नेमणूक होईपयत पूव  

केले या करारना यातील अट  व शत  नुसार पूव या दराने हणजेच र. .६९३/- ित 

ान नर/माद  या माणे द.०५/०७/२०१९ पासुन पुढ ल १ म हना कालावधी कर ता कंवा 
न वन सं थांची नेमणूक होईपयत या कामकाजास येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88-05-2018-19 अ वये भाग .२३ 
म ये मशान भूमी व घाटाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एस.बी.सवई 

िन.र. .1,66,22,580/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख बावीस हजार पाचशे ऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,63,99,558/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,63,99,558/- पे ा 18.09% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 18.34% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .1,34,32,878/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,38,522/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .84,500/- = एकुण 
र. .1,36,55,900/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१२) यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थेसाठ  औषध वै कशा  
(Medicine) व श य िच क सा (Surgery) या वषयाची एकूण ४५१ पु तके खरेद  
करणेसाठ   मे.बी.जे.मेड कल कॉलेज को-ऑपरे ट ह कं युमर टोअर िल., पुणे 
यांनी एकूण र. .१४,९९,६९३/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार सहाशे 
या णव फ ) दरप क सादर केले असुन सदरचे पु तके खरेद  करणॆ आव यक 
आहेत. यानुसार मे.बी.जे.मेड कल कॉलेज को-ऑपरे ट ह कं युमर टोअर िल., 
पुणे यांचेकडून यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थेसाठ  
औषधवै कशा  (Medicine) व श यिच क सा (Surgery) या वषयाची पु तके 
िन वदा न मागवता, थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
अनुसुिचत करण ५(२)(२) नुसार खरेद  करणॆस व सदर खरेद साठ  होणारा खच 
र. .१४,९९,६९३/- ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) भाग .२० संत तुकारामनगर मधील वायसीएम हॉ पीटल येथे चाण य 
कायालया या वरती दसु-या मज याचे व तार करण करणेकामी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणूक करणेबाबत तावात नमूद माणे  
मे.शिश भू अँ ड असोिसए स यांची स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव 

िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% (post tender 

activity) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प 

खचा या २.००% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) सन २०१९-२० या अथसंक पातील ह े ीय कायालयातील कामां या तरतुद म ये  
खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

           (वाढ/घट र. .३१,५०,०००/-) 
 
अ. 
. 

कामाचे  नाव पान 

 . 
अ. 
. 

लेखािशष सन  

२०१९-२० ची  

मुळ तरतूद 

वाढ  

करावयाची तरतूद
घट  

करावयाची तरतुद 

सन २०१९-२० 
साठ  एकूण 
आव यक तरतूद 

१ मनपा वाय.सी.एम साठ  

फिनचर पुर वणे व  
यव था करणे  

१६ १६ वशेष  

योजना 
३,००,०००/- ३१,५०,०००/- ० ३४,५०,०००/- 

२ वाय.सी.एम.हॉ पीटल  

येथे पद यु र पदवी  

अ यास मासाठ   

आव यक कामे करणे,  

नवजात अभक वभागाचे 
नुतनीकरण करणे.  

डॉ टरांचे िनवास थान  

नुतनीकरण करणे (भाग-२) 
(फेज-२)   

१६ १५ वशेष 

योजना 
१,००,०००,०००/- ० ३१,५०,०००/- ९,६८,५०,०००/- 

एकूण    १०,०३,००,०००/- ३१,५०,०००/- ३१,५०,०००/- १०,०३,००,०००/- 
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वषय .१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 

भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये भाग 
.१६ व २२ मधील  भांडवली/ वशेष योजना या  लेखािशषाखालील भाग .१६ 

म ये मामुड  कवळे येथे नाला बांधणे व अनुषंगीक कामे करण ेतसेच आर.सी.सी. 
कलवट बांधण,े भाग .२२ काळेवाड  योतीबानगर येथील  बाजी भु चौक  

तापक र मळा   र याचे कॉ ट करण करणे लक  बेकर  ते बीआरट  रोड पयतचा 
ड .पी र ता आव यकतेनुसार  कॉ ट करण/डांबर करण करणेकामी मा.स मानिनय 
नगरसद य यांची मागणी व आव यकता  ल ात घेता सदर कामास वाढ/घट ारे  

तरतूद उपल ध क न यावी लागणार आहे. याकर ता तावात नमुद कामां या 
तरतूद म ये वाढ/घट क न  िमळणे आव यक आहे.  उपरो  कांमाची 
मा.स मानिनय  नगरसद य  यांची मागणी  आव यकता ल ात घेता  मनपाचे सन 

२०१९-२० चे मुळ अंदजाप कामधील तरतूद  म ये तावात नमूद माण े वाढ/घट 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२,८०,००,०००/-) 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरिलके या दवाखाने/ णालयांम ये ान दंश झाले या 
णांवर वै कय उपचार केले जातात.  ानदंश झाले या णांचे उपचाराकर ता 

Inj. Anti Rabies I/M,I/D ची आव यकता असते. सदर औषधां या खरेद कामी 
िन त केले या एज सीची मुदत संपू ात आ याने व न वन िन वदा कायवाह  पुण 
झाली नसलेने तसेच सव णालय/ेदवाखाने यांच ेकडुन सदर इंजे शनची मागणी 
होत अस याने णां या वै कय उपचाराकर ता सदर इंजे शनची खरेद  ५ 
ट यात वेळोवेळ  कर यात आली असून याकामी  र. .१३,९६,०११/- (अ र  
र. .तेरा लाख शहा णव हजार अकरा फ ) इतका खच होत असून यास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१८) पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु द अशु द जलउपसा क  से.२३ भांडवली कामांसाठ  

सन २०१९-२० कर ता र. .७,००,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. सदरचे न वन 
कामांपैक  आव यकते माणे िन वदा काढावयास व चालू असले या कामांसाठ 
कमी असले या तरतुद चे अंतगत वग करण क न पुरेशी कामिनहाय तरतूद करणे 
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आव यक आहे. तर  तावात नमूद १ ते १६ कामांसाठ  वाढ/ घट क न 
आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
(वाढ/घट र. .१,५७,४५,०००/-) 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध 
वकास कामे सन २०१९-२० चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर 
तावीत वकास कामे ह वैिश यपूण व पाची आहेत व यात भाग .१ 

िचखली मधील मनपा या वकास योजनेतील ता यात आलेला राधा वामी आ म 
र ता आकषक व  नावी यपूण संक पना राबवून वकिसत करण,े र यांचे 
सुशोभीकरण करण,े वाहतूक िनयमांशी सुसंगत अशी वाहतूक बेटे िनमाण करणे 
तसेच इतर  वाहतूक सोई सु वधा अ ायावत करणे व भाग .१२ मधील 
मशानभूमी वकिसत करणे  इ याद  कामांचा समावेश आहे. सदरची कामे 

वैिश पुण व पाची अस याने तावात नमूद माणे मनपा या वा तु वशारद 
पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद यांची नेमणुक करणे आव यक 
आहे. यानुषंगाने मा.शहर अिभयंता सो. यांचे दालनात द.१८/०६/२०१८ रोजी झाले या 
बैठक तील िनणया माण ेवा तु वशारद व क प स लागार यांची िनयु  करणेक रता 
आव यक असलेली दरप के माग वणेक रता कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत 

मनपा या अिधकृत संकेत थळावर द.१२/०६/२०१९ रोजी िस द करणेत आली  होती. 
यातील लघु म दर (जीएसट  वगळता) सादर केले या  वा तु वशारद/ क प 

यव थापन स लागार यांचेतफ यांचे नावापुढे दश वले या कामाक रता नेमणूक 

करणेबाबतचा  खालील ताव सादर करणेत येत आहे. 

अ.  कामाचे नाव एकक वा तु वशारद
/ क प 
यव थापन 
स लागार 
यांचे नाव  

ा  दर (%) (जी.एस.ट . िशवाय) 
िन वदा पुव 
कामाक रता 

िन वदा प ात 
कामाक रता 

एकूण 

१ भाग .१ िचखली 
येथील राधा वामी आ म 
येथील २४ मी.ड .पी.
र ता वकिसत करणे 
(ट पा २) 

% ती 
काम 

मे. वराज इं ज. 
क सलटंट 

०.७५ १.०० १.७५ 

२ भाग .१२ तळवडे येथे
न याने मशानभूमी 
बांधणे (भाग २) 

% ती 
काम 

मे.िनयोजन 
क सलटंट 

०.७० १.२८ १.९८ 
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            तर  उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामांना यांचे नावासमोर दश वलेले 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेबाबत तसेच याकामी देय असलेली फ  अदा 
करणे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत नािशक ते वाकड बीआरट एस कॉर डॉर .३ 

वकास आराख यानुसार ४५.०० मी. ं द चा वकिसत करणेत आलेला आहे. 
सदरचा र ता हा मुंबई-पुणे रा ीय महामाग, पुण-ेनािशक रा ीय आ ण बगलोर 

ु तगती माग यांना जोडणारा शहरातील मु य र ता आहे. सदरचा र ता हा हंजवड  

आयट पाक ला जोडणारा र ता अस याने सदर र यावर वाहनांची मो या माणात 

वदळ असते. सदर र यावर ल वाकड गावठाण लगतची शडगे व ती ते वाकड चौक 

४००.०० मी. लांबी आ ण २२.५० मी. ं द करणाचे कामाची जागा याय व  अस याने 

सदर ठकाणी ं द  करणाचे काम करता आले नाह . यामुळे वाकड चौक येथे मो या 
माणात वाहतुक क ड  होत आहे. यामुळे सदरचा र ता वकिसत करणेबाबत 

मा.नगरसद य  मागणी कर त आहे. व तसेच थािनक नाग रकांनी पर पर संमती 
द यामुळे मनपाने सदरचा र याचा भाग वकिसत करणेचे ठर वले आहे. सदर नािशक 

फाटा ते वाकड बीआरट एस र यावर शडगे व ती ते वाकड चौक येथील र याचे उवर त 

काम करणेसाठ  मा.महापािलका सभा ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ अ वये र. .१० 

कोट ची शासक य मा यता देणेत आली आहे. सदर ं द करणाची काम करणेसाठ  

प रसराचे िनयोजन क न आराखडे तयार करण,े दरपृ थ करण करण,े िन वदा पुव (Pre-

Tender)  आ ण िन वदा प ात (Post Tender) इतर कामे करावी लागणार आहे. 

यासाठ  अ या कार या कामांचा अनुभव असणारे व मनपाचे स लागार पॅनेलवर 
असणारे मे.इ ा कंग क स टंग इं ज. ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार 

हणुन नेमणुक करणे आव यक आहे. 

अ. . कामाचे नाव क प स लागाराचे नाव फ  

१ 
नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  
र यावर शेडगे व ती वाकड चौक 
येथील र याचे उवर त काम करणे. 

मे.इ ा कंग क स टंग इ ज. 
ा.िल. २% 

 
मनपा या मा य तावानुसार व शासन िनणयानुसार ी टडर व पो ट टडर साठ  

खालील त यानुसार क प यव थापन स लागार यांना फ  अदा करावी 
लागणार आहे. 
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अ. . क पा या/कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन 
स लागार शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या 
माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान महाअिभयानांतगत 
क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर ०.५०%+ 
.मा.-०.२५%) 

०.५० (ड पीआर ०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.३० 

७ सेवाहमी कालावधीकर ता - ०.१० 

एकुण                 ३.००%        २.००% 

उपरो  नमुद के यानुसार क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस 
व शासन िनणय .संक ण-२०१८/ .क.५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई - ४०००३२ 
द.०४/०६/२०१८ व मनपाकड ल मा य तावा वये २.००% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१) “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  भाग .०३, डुडूळगांव येथील गट 
.१८९ ते मोशी-आळंद  पयतचा १८ मी. ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी 

अंदाजप क य र. .१५,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव 
.१८७; द.२०/०४/२०१८ चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत शासक य 

मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपूण अस याने 

भाग .०३, डुडूळगांव येथील गट . १८९ ते मोशी-आळंद  पयतचा १८ मी. ड.पी. 
र ता वकिसत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त 

वचार क न िनधार त मानांकना माण े िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. 

िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता 
थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजुर नुसार 

दरसूची द. ०४/०९/२०१८ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे. एन हायरोसेफ 
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क स टंट यांचेकडून १.७३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. यानुसार तावात 
नमूद माणे मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  

ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावा पे ा कमी दराने (१.७३%) ा  झालेली आहे. तर  

कोटेशननुसार ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.७३% (०.५०% 

िन वदापूव + १.२३ िन वदा प ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२२)  “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  भाग .०३, वडमुखवाड  गावठाण 
(स ह .१२) ते च-होली गावठाण (स ह .४६९) पयतचा १८ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करणेकामी अंदाजप क य र. .४०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका 
सभा सिमती ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये एक त अंदाजप का 
अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या 
वैिश यपूण अस याने भाग .०३, वडमुखवाड  गावठाण (स ह .१२) ते च-होली 
गावठाण (स ह .४६९) पयतचा १८ मी. ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी 
तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 

मानांकना माण ेिनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा प ात (Post Tender 

Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प 

स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजुर  नुसार दर सूची द.०४/०९/२०१८ रोजी 
माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.४८% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. यानसुार तावात नमूद माणे 
मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.४८%) ा  झालेली आहे. तर  कोटोशन 
नुसार ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.४८% (०.५०% िन वदापूव + 

०.९८ िन वदा प ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .०९ द.१२/०७/२०१९ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व महारा  रा य रोलबॉल 
असोिसएशन यां या मा यतेने, पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन यां या 
सहकायाने सन २०१९-२० म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल के टंग रंग, 

यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१९-२० 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .६,९७,२०८/- (अ र  र. .सहा लाख 
स या णव हजार दोनशे आठ फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस 
तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच र. .६,९७,२०८/- मधील टेज मागे पडदा, 
टेबल खु या यव था खच, खेळाडू  िनवास यव था अनुषंगाने करावयाचा खच 
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एकूण र. .१,२२,६००/- हा थाप य वषयक खच, थाप य वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर 
यव था खच र. .५०,०००/- हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंिधत 
े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने 

येणारा खच र. .५,२४,६०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा 
पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१० द.१२/०७/२०१९ 
अ वये कु.न ता सुिनल तायडे, रा.वंदना िनवास, ग ली नं.४, पाईन रोड 
शरदनगर, िचखली, पुणे १४ या खेळाडूची ताय वांदो या खेळाम ये ६८ वजनी 
गटाम ये १० वी एिशयन युिनअर यु गी आ ण ५ वी एिशयन युिनअर पुमसे 
ताय वां दो चॅ पयनशीम २०१९ अमान, जॉडन येथे द.१९ ते २२ जुलै २०१९ या 
दर यान होणार आहे. या पधत कु.न ता सुिनल तायडे हची िनवड झालेली 
आहे. या अनुषंगाने कु.न ता सुिनल तायडे हस मनपा या डा धोरणांनुसार 
र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) चे आिथक सहा य देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११ द.१२/०७/२०१९ 
अ वये कु.जीवन मुरलीधर लांडगे, रा.भोसर , पुणे या खेळाडूची ५३ वी एिशयन 
बॉड  ब ड ंग आ ण फटनेस चॅ पयनशीम २०१९ हब न चायना येथे द.२६ ते २९ 
जुलै २०१९ या दर यान होणार आहे.या पधत कु.जीवन मुरलीधर लांडगे हयाची 
िनवड झालेली आहे. या अनुषंगाने कु.जीवन मुरलीधर लांडगे यास मनपा या डा 
धोरणांनुसार र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) चे आिथक सहा य देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१२ द.१२/०७/२०१९ 
अ वये कु.राजेश सुरेश इरले, रा. पंपळे गुरव, पुणे या खेळाडूची ५३ वी एिशयन 
बॉड  ब ड ंग आ ण फटनेस चॅ पयनशीम २०१९ हब न चायना येथे द.२६ ते २९ 
जुलै २०१९ या दर यान होणार आहे.या पधत कु.जीवन मुरलीधर लांडगे हयाची 
िनवड झालेली आहे. या अनुषंगाने कु.राजेश सुरेश इरले यास मनपा या डा 
धोरणांनुसार र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) चे आिथक सहा य 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७)मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१३            
द.१२/०७/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, कॅरम 



15 
 

 

असोिसएशन ऑफ पुणे यां या मा यतेने व नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर, 

िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१९ या काळात 
सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर 
वरंगुळा क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर 
कॅरम पधा २०१९-२० (पु ष, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस 
व याकामी येणा-या अंदाजे र. .४,९९,३४०/- (अ र  र. .चार लाख न या णव 
हजार तीनशे चाळ स फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेस, सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत े य 
कायालय, थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत 
े य कायालय, व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व उवर त 

र. .४,२९,३४०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 

पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता 
चहा व अ पोपहार इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) ल मीबाई बारणे उ ानाचे नुतनीकरण, आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ. कामे 
मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांनी मा य केलेले दरानुसार थाप य वषयक 
कामासाठ  १.९७% व हॉट क चर वषयक कामासाठ  ०.९७% दराने काम करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) 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 करणे. 

                                                                                                    
   (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७५७/२०१९ 

दनांक – १२/०७/२०१९ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पाप/ु६/का व/६६०/२०१९ द.०९/०७/२०१९ वषय . १५ चे लगत)  

 


