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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१७८०/२०१८ 
दनांक - २८/१२/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०१/०१/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
०१/०१/२०१९ 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,  

                                                                        

                                                    
                                                   (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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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ९६ 
 
दनांक - ०१/०१/२०१९                           वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

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

०१/०१/२०१९ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

  ----------       

वषय .१)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये मनपाचा पंपर  वाघेरे गावातील जलतरण तलाव येथील प ह या 
मज यावर ल हॉल भागातील नाग रकां या मागणीनुसार म हला व पु षांसाठ  
योगा िश णासाठ  कै.िभकू वाघेरे पाट ल ित ाण या सं थेस ५ वष नाममा  
भाडेकराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

        ( द.०१/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजुर व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िनयोजन िनयं णाखाली समा व  झाले या मंजुर वकास 
योजनेतील मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८ प,ै २९ प,ै ३७ पै व ३८ पै मधील १२.०० 
मी. ं द र याचे े  भुसंपादनाने ता यात घेणेकामी ( याम ये भूसंपादन वशेष 

अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते 

सव ण, संयु  मोजणी करणे इ. अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
     ( द.०१/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या सन २०१८-१९ या 

अंदाजप कातील सवािगन शै णक गुणव ा व वकास, यावसायमाला व 
वा यामाला या लेखािशषावर र. .२७,००,०००/- (अ र  र. .स ावीस लाख फ ) 
तावात नमूद माणे उपल ध लेखािशषाव न वग करण करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२७,००,०००/-) 
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वषय .४) िन वदा सुचना .मातं व/१९/२०१७-१८ अ वये सारथी हे पलाईन कर ता िनयु  
कॉल ऑपरेटर कमचा-यांना द.०१/०६/२०१८ पासून लागू झाले या सुधार त 
कमान वेतन दराचे अिधन राहून दर महा ित य  र. .२३,२५५/- (अ र  
र. .तेवीस हजार दोनशे पंचाव न फ ) अिधक कर या सुधार त दराने र कम अदा 
करणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील  (१ ते ८) ि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 .६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२४-२०१८-१९ मधील अ. .०७ 

अ वये गवळ माथा झोपडप ट  येथील ना याशेजार ल जुने शौचालय पाडून न वन 
शौचालय बांधणेकामी मे.अिमत िनतीन गांधी िन.र. .३७,३४,१६१/- (अ र  

र. .सदतीस लाख चौतीस हजार एकशे एकस  फ ) पे ा १४.२२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .३२,०३,१६३/- 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 राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

    
वषय .७) क े ीय कायालयातील भाग .९  मधील मु यालयाचे सन २०१८-१९ या 

अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये तावात नमूद माण ेवाढ/घट करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१९,२५,०००/-) 

   
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/4/2018-2019 अ वये टे को 

र यावर ल से चुर  ए का कंपनी जवळ ल सेवा र ता करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .83,45,281/- (अ र  
र. . याऐंशी लाख पंचेचाळ स हजार दोनशे ए याऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,62,579/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,62,579/- पे ा 18.30% 
कमी हणजेच र. .67,50,527/- + रॉय ट  चाजस र. .31,802/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .50,900/- = एकुण र. .68,33,229/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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ि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 .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ  (EWS) घरकुल योजना राब वणेचे काम चाल ू आहे. सदर 
क पाक रता महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडून No.SEAC-2010/CR. 

733/TC.2, द.१०/१०/२०११ अ वये Environmental Clearance ा  आहे. सदर 
Environmental Clearance चे नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे. मा. थायी सिमती 
ठराव .२४३७, द.२१/०३/२०१८ अ वये महानगरपािलके या EWS क पासाठ  

पयावरण स लागार हणून मे. ीन सकल इं. यांची नेमणूक कर यात आलेली 
आहे. सदर क पाचे Environmental Clearance चे नुतनीकरण करणेकामी 
पयावरण स लागार मे. ीन सकल इं. यांनी द.२१/१२/२०१८ चे ई-मेल ारे 
कळ वले माणे Environmental Clearance नुतनीकरण करणेकामी र. .७,००,०००/- 
फ  महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडे RTGS/ NEFT ारे भरणेचे कळ वले 
आहे. यापुव  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७अ व 

८अ क रता र. .३,००,०००/- इतक  फ  RTGS ारे महारा  दुषण िनयं ण मंडळ 
यांचेकडे भरणा केलेले आहे. सदरची फ  महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडे 
जमा आहे. सदरची र कम िचखली से. .१७ व १९ क रता भर यात येणा-या 
Environmental Clearance चे नुतनीकरण फ  मधून वजावट क न उव रत 

र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) महारा  दुषण िनयं ण मंडळ 
यांचेकडे RTGS / NEFT ारे अदा करणे आव यक आहे. तर  पयावरण स लागार 
यांनी कळ वलेनुसार सदर क पास Environmental Clearance चे नुतनीकरण 
करणेकामी र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) इतक  फ  RTGS/NEFT 

ारे SEIAA/SEAC SECRETARIAT यांचेकडे अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16-3-2018-19 अ वये भाग .३    
च-होली-मोशी येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती 
करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .41,72,327/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
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लाख बहा र हजार तीनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .41,08,527/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,08,527/- पे ा 5.50% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा 
व कृत यो य दरापे ा 7.22% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने 
हणजेच र. .38,82,558/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .63,800/- = एकुण र. .39,46,358/- 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 .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-4-2018-19 अ वये नवीन भाग 

.27 येथील रहाटणी येथील िशवराज नगर, संभाजी गाडन व भागातील इतर 

प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए पलानी 
िन.र. .33,75,657/- (अ र  र. .तेहतीस लाख पं याह र हजार सहाशे स ाव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,13,007/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .33,13,007/- पे ा 17.1% कमी हणजेच र. .27,46,483/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .28,09,133/- 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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/5/2018-19 अ वये वाय सी एम 

हॉ पटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करण,े नवजात 

अभक वभागाचे नुतणीकरण करणे डॉ टरांचे िनवास थान नुतनीकरण करणे. 
(भाग-२) फेज-२ कामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .30,66,71,616/- (अ र  र. .तीस 
कोट  सहास  लाख ए काह र हजार सहाशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
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टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,47,53,224/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर कामासाठ  उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,47,53,224/- पे ा 4.50% 

जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.81% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 

मंजूर दराने हणजेच र. .31,84,67,119/- + रॉय ट  चाजस र. .6,93,591/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,24,800/- = एकुण र. .32,03,85,510/- 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 .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०३.१२.२०१८  ते  द.०९.१२.२०१८    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९१/२०१८ द.२६/१२/२०१८ 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.१०.१२.२०१८  ते  द.१६.१२.२०१८    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९२/२०१८ द.२६/१२/२०१८ 

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

वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे नो हबर  २०१८  अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९०/२०१८ द.२४/१२/२०१८ अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/26/2018-19 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .११ कृ णानगर नेवाळेव ती, कुदळवाड , 

हरगुडेव ती पर सरात आव यकतेनसुार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.बी.के. 
खोसे िन.र. .50,27,578/- (अ र  र. .प नास लाख स ावीस हजार पाचशे अठया र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,27,536/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .50,27,536/- पे ा 28.87% कमी हणजेच र. .35,76,086/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,76,128/- 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 .१७) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   
(1 ते 40) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) अ े य कायालयांतगत िचंचवड येथील वॉड सटर इमारती कर ता न वन वीज 
कने शन घेणेकामी र. .25,819/- (अ र  र. .पंचवीस हजार आठशे एकोणीस फ ) 
मरा व व कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/02/2018-19 अ वये . .५ मधील 
कै.सखूबाई गबाजी गवळ  उ ान येथील लेझर शो साठ  े क गॅलर  व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी  मे.लालद प क शन िन.र. .37,65,968/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख पा  हजार नऊशे अडुस   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,16,458/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,16,458/- पे ा 15% कमी हणजेच 

र. .30,73,989/- + रॉय ट  चाजस र. .1,18,210/- मटे रयल टे ट गं चाजस 

र. .31,300/- = एकुण र. .32,23,499/- 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 अिधनराहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ      
(1 ते 6) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 
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ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२१)  क  व रा य शासना या संयु  व माने दतीय खेलो इं डया युथ गे स 2019 

िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे बालेवाड  पुणे येथे द.09 ते 20 जानेवार  2018 या 
कालावधीत आयो जत कर याचे िन त झाले आहे. या डा पधत 18 खेळां या 
(ऍथेलेट स, आचर , बॉ संग, टेिनस, ज नॅ ट स, युदो, शुट ंग, जलतरण, 

टेबलटेिनस, वेटिल टंग, कु ती, बा केटबॉल, फुटबॉल, हॉक , कब ड , खोखो, 
हॉलीबॉल) पधा 17 वषा खालील मुले व मुली िमळून 10000 हजार खेळाडू तां क 
अिधकार  व वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. या पधचे उ ाटन मा. पंत धान 
महोदय, मा. मु यमं ी, महारा  रा य, मा.मं ी, डा व युवक क याण, भारत 
सरकार, मा.मं ी, डा महारा  रा य यांचे उप थतीत संप न होणार आहे. 
यानुसार दतीय खेलो इं डया युथ गे स 2019 काय माबात शहरात होड ग, व वध 

चौकांम ये से फ  पा ट तयार करण,े रेड ओ/ आकाशवाणी/ िमच  जा हरात करण,े 

काय बलून, डजीटल िमड या इ. दारे जा हरात करणेत येणार आहे. याकामी थेट 

प दतीने अंदाजे र. .9,30,000/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार फ ) खच 

अपे त असून यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/6/2018-19 अ वये भाग .२१ 
मधील पंपर  कॅ प, िमिलंद नगर, सुभाष नगर व इतर प रसरामधील जलिनःसारण 
वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .59,99,967/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार 
नऊशे सदु  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,99,925/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,925/- पे ा 15.3% कमी हणजेच र. .50,81,936/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .50,81,978/- 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. 
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वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा 
प रसरातील व ुत खांबावर ल २ x ३ फुट या आकाराचे अनािधकृत जा हरात 
फलक  (kiosk)  काढुन ते नेह नगर येथील मनपा गोडाऊनम ये जमा करणेबाबत 
ई िन वदा सुचना .१/२०१८-१९ र. .९५,०४,०००/- (अ र  र. .पं या णव लाख 
चार हजार फ ) िस द करणेत आली होती. यानुसार सदर काम ी द कृपा 
सेवा सह. सं था मया. यांचे ा  लघु म दर र. .२४/- नुसार काम क न घेणेचे 
खचास आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ      
(1 ते 7) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .२५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .24/2018-19 मधील अ .4 

अ वये मनपा या सव अ नीशमन क ाम ये व वाहनांवर अ याधुिनक आय पी बेस 
इयुपले स णालीची वायरलेस यं णा उभारणेकामी मे. थमेश इंटर ायजे 
िन.र. .35,36,338/- (अ र  र.  प तीस लाख छ ीस हजार तीनशे अडोतीस फ ) 
पे ा 3.00% कमी या ठेकेदाराकडून 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 .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ 

(1 ते 37) मिधल िन वदा कामांचे ि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 .२७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६७ द.२८/१२/२०१८ 

अ वये म.न.पा. डा वभाग, िश ण वभाग व मा यिमक िश ण वभाग यां या 
संयु  व माने द.२६ जानेवार  २०१९ रोजी, सकाळ  १०.०० वा. मोरया गोसावी 

डांगण, िचंचवड, पुणे १९ येथे शालेय सां कृितक काय म आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. .१२,१२,२००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 

मा यता व सदर खचातील ले स, बॅनर, छपाई, िन वदा/कोटेशन प तीने, शालेय 
सां कृितक काय म अनुषंगाने सहभागी व ाथ  खेळाडंूना खाऊ खरेद , मा यिमक 
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िश ण वभागाकडून कोटेशन प तीने करणेस, सदरचा खच डा वभागाचे 
म.न.पा. ह तील मोक या जागेत येक वॉडातील खेळाची मैदाने तयार करणे या 
लेखािशषावर सन २०१८-१९ क रता केले या तरतूद र. .१०,००,०००/- मधून व 
शालेय सां कृितक काय म अनुषंगाने सहभागी व ाथ  खेळाडंूना खाऊ वाटप खच 
हा डा वभागाचे, डा िनधी, खेळाडू व ा याना सकस आहार या लेखा िशषावर 
केले या र. .५,००,०००/- या मधून खच  टाकणेस, सदर काय म अनुषंगाने टेज 
टेबल, खु या, मैदानावर टाक यासाठ  मॅट यव था इ. थाप य वषयक खच 
थाप य वभाग ब े ीय कायालय व जनरेटर सह व ुत, पीकर, माईक 
यव था, एल.ई.ड . न यव था इ. व ुत वषयक खच व ुत वभाग ब े ीय 
कायालय यांचे संबंिधत लेखािशषातून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .२८) पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह ए ीय कायालयाचे अंतगत आरो य वभागाचे 

अंदाजप काम ये सन २०१८-१९ मधील वाहन इंधन लेखािशषावर 
र. .३७,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे. अ ाप पयत एकूण 
र. .३२,२०,४१४/- इतका खच झालेला आहे. माच २०१९ पयत र. .१५,००,०००/- 
खच अपे ीत आहे. यानुसार तावात नमूद माणे (वाढ/घट) क न वग करण 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१५,००,०००/-) 

 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52-2-2018-19 अ वये भाग .७   

च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. रर-ता वकिसत करणेकामी (स.नं 
१४९ ते १५७) मे.  ल सी क शन ा. ली. िन.र. .19,47,12,228/- (अ र  
र. .एकोणीस कोट  स ेचाळ स लाख बारा हजार दोनशे अ ठावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .19,19,99,657/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .19,19,99,657/- पे ा 1.32% जा त  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
२०१८-१९ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 
10.04% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंद ु र दराने हणजेच 
र. .19,45,34,052/- + रॉय ट  चाजस र. .23,26,555/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,86,016/- = एकुण र. .19,72,46,623/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू 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 करण ेबंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३०) क  शासना या धानमं ी आवास योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलके माफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  ( पंपर  HDH आर ण 

.77) येथे िनवासी गाळे बांधणेकामी िन वदा . थाप य मु यालय-31/01/2018-

2019 िन वदा र. .33,64,69,607/- याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे.नटवर 
क शन कं. यांचेकडून ा  झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर हा 
र. .31,82,00,000/-  इतका आहे. मे.नटवर क शन कं.यांना द.01/11/2018 रोजीचे 

प ा वये दर कमी करणेकामी वचारणा करणेत आली असता द.03/11/2018 रोजीचे 

प ा वये सदर या कामाचा दर दलेला मुळ दर मा य करणेकामी कळ वले आहे. महारा  

शासना या सन २०१७-१८ या दरसूचीत (SSR नुसार) GST वगळून,टे ट ंग चाजस, 

आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल फरक व रॉय ट  चाजससह (Acceptance 

Limit) सदर कामाची कंमत र. .34,44,63,129/- इतक  येत आहे. मे.नटवर क शन 

कं. यांनी िन वदेसाठ  दलेला दर र. .31,82,00,000/- हा SSR २०१७-१८ नुसार 

(Acceptance Limit) िन वदा र. .34,44,63,129/- पे ा र. .2,62,63,130/- कमी 
हणजेच िन वदा वकृत दरापे ा 7.62% कमी आहे. तसेच ठेकेदार यांनी सादर केलेला 

दर र. .31,82,00,000/- हा रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून येणा-या मुळ 

अंदाप क य र. .33,38,75,675/- पे ा र. .1,56,75,675/- कमी हणजेच मुळ 

अंदाजप क य दरापे ा 4.70 % कमी येत आहे. सदर कामाची िन वदा ठेकेदार यांनी सादर 

केलेला दर र. .31,82,00,000/- + य  येणारा GST खच र कम + रॉय ट  व मटे रयल 

टे ट ंग चाजस पयत काम क न घेणेस या 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 ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३१) क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  (आकुड  HDH आर ण 

.283) येथे िनवासी गाळे बांधणेकामी िन वदा . थाप य मु यालय-31/02/ 
2018-2019 िन वदा र. .52,76,94,762/- याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार 
मे.नटवर क शन कं. यांचेकडून ा  झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर हा 
र. .52,50,56,288/-  इतका आहे. मे.नटवर क शन कं.यांना द.01/11/2018 
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रोजीचे प ा वये दर कमी करणेकामी वचारणा करणेत आली असता द.03/11/2018 
रोजीचे प ा वये सदर या कामाचा दर दलेला मुळ दर मा य करणेकामी कळ वले आहे. 
महारा  शासना या सन २०१७-१८ या दरसूचीत (SSR नुसार) GST करासह, टे ट ंग 

चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल फरक व रॉय ट  चाजससह 

(Acceptance Limit) सदर कामाची कंमत र. .55,96,24,830/- इतक  येत आहे. 

ठेकेदाराने द.03/11/2018 रोजीचे प ा वये सदर कामाची सुधा रत कंमत मुळ 

िन वदेम ये दले या कमती एवढ च हणजेच र. .52,50,56,288/- इतक  कळ वलेली 
आहे. सदर र कम ह  SSR २०१७-१८ नुसार (Acceptance Limit) िन वदा 
र. .55,96,24,830/- पे ा र. .3,45,68,542/- कमी हणजेच िन वदा वकृत दरापे ा 
6.18% कमी आहे. तसेच ठेकेदार यांनी सादर केलेला दर र. .52,50,56,288/- हा रॉय ट  

व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून येणा-या मुळ अंदाप क य र. .52,52,49,114/- पे ा 
र. .1,92,826/- कमी हणजेच मुळ अंदाजप क य दरापे ा 0.04% कमी येत आहे. सदर 

कामाची िन वदा ठेकेदार यांनी सादर केलेला दर र. .52,50,56,288/- + रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजस पयत काम क न घेणेस या 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 ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेणेस 

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/१७८०/२०१८  

दनांक - २८/१२/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .इ ेका/िन-६-का व/३३१/२०१८ द.२४/१२/२०१८ वषय .५ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/५७६/२०१८ द.२६/१२/२०१८ वषय .१७ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५९८/२०१८ द.२७/१२/२०१८ वषय .२० चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५९७/२०१८ द.२७/१२/२०१८ वषय .२४ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/८२३/२०१८ द.२६/१२/२०१८ वषय .२६ चे लगत) 
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