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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१६६९/२०१९ 
दनांक - १३/१२/२०१९ 
 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १८/१२/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १८/१२/२०१९ 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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पंपर  िचचंवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १५२ 
 

दनांक - १८/१२/२०१९                   वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१८/१२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
        

         अ)    दनांक ०४/१२/२०१९ (द.ु२.३० वा.) व ११/१२/२०१९ (द.ु२.१५ वा) रोजी झाले या  

            सभेचा (कायप का .१५०) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
       ब)   दनांक ११/१२/२०१९ रोजी (द.ु२.३० वा.) झाले या सभेचा (कायप का .१५१) 
                   चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/3/2018-19 अ वये भाग .२ म ये 

मनपाचे व वध काय म व डा वषयक कामांसाठ  मंडप यव था करणेकामी 
मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .31,10,589/- (अ र  र. .एकतीस लाख दहा हजार 
पाचशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .31,10,589/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,10,589/- पे ा 16.20% कमी हणजेच 
र. .26,06,674/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,06,674/- 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. 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/16/2019-20 अ वये भाग .2 म ये 
मनपा चे व वध काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.लािल दप क शन 
िन.र. .28,87,108/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख स याऐंशी हजार एकशे आठ फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,87,108/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,87,108/- पे ा 23.40% कमी हणजेच र. .22,11,525/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,11,525/- 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. 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/52/2019-20 अ वये भाग .८ 

मधील उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अिमत िनतीन गांधी 
िन.र. .36,73,845/- (अ र  र. .छ ीस लाख याह र हजार आठशे पंचेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,77,681/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .35,77,681/- पे ा 23.14% कमी हणजेच र. .27,49,806/- + रॉय ट  चाजस 
र. .62,963/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .28,45,969/- 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. 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील व 

या पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करण े

आव यक आहे. सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या 
िश लक र कमे मधून र. .१९,९१,९७,३८१/- ची मागणी करणेत आलेली होती. 
लेखा वभागाने मागील िश लक र कमेतून र. .१५,०६,७५,६०८/- उपल ध क न 
दलेली आहे. तावात नमूद े य कायालयानुसार नमूद केले माणे एकूण ७७ 
वकास कामांची बले अदा करणेकामी र. .१५,०६,७५,६०८/- (अ र  र. .पंधरा 
कोट  सहा लाख पं याह र हजार सहाशे आठ फ ) ची आव यकता आहे. तर  

तावात नमूद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या 
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िश लक र कमेमधून सदर बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०२ नुसार सदर र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 

अ. . वभागाचे नाव कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
१. व ुत मु यालय  ४ ३६,५१,२७०/- 
२ अ मु यालय ( व) ३ १३,४७,८४५/- 
३ ब मु यालय ( व) ४ १०,८७,४९,१५२/- 
४ क मु यालय ( व) ५ ३३,६३,०३६/- 
५ ड मु यालय ( व) ३ १,९९,०३,९१०/- 
६ ई मु यालय ( व) १४ ३९,०४,९५५/- 
७ फ मु यालय ( व) ३ २५,७५,३६५/- 
८. ग मु यालय ( व) १२ ३५,६८,०२१/- 
९. ह मु यालय ( व) १७ ३६,१२,०५४/- 

 एकूण ७७ १५,०६,७५,६०८/- 
 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिन:सारण वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील 

व या पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करणे 
आव यक आहे. सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या 
िश लक र कमे मधून र. .५,३९,००,३०२/- ची मागणी करणेत आलेली होती. 
लेखा वभागाने मागील िश लक र कमेतून र. .४,०७,७०,९२१/- उपल ध क न 
दलेली आहे. यानुसार सव संबंिधत भाग कायालयाकडुन माह ती माग वली 
असता यानुसार वकास कामांना बले अदा करणेकामी र कम पये 

२,५५,२४,६८१/- ची आव यकता अस याचे संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी 
कळ वले आहे. सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत आलेली आहे. तर  खालील 
त यात नमूद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या 
िश लक र कमेमधून सदर बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०२ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
१ ब मु यालय ०१ १५,४६,४२३/- 
२ क मु यालय ०२ १६,४३,२६७/- 
३ ड मु यालय ०२ २४,०७,८३५/- 
४ ई मु यालय ०९ १,२२,६१,३९९/- 
५ फ मु यालय ०० ०० 

६ ग मु यालय ०० ०० 
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७ ह मु यालय ०५ ७६,६५,७५७/- 

 एकूण १९ २,५५,२४,६८१/- 
 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) मा.म हला व बाल क याण सिमती सभा ठराव .१४ द.२८/११/२०१९ अ वये 

अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था (All India Institute of Local Self - 
Government) यांचे कड ल द.३०/१०/२०१९ रोजी या प ानुसार 
महानगरपािलकेतील स माननीय नगरसेवक, नगरसे वका व सभेचे कामकाज 
पाहणारे अिधकार  व कमचार  यां यासाठ  व म येथे दनांक २३ व २४ डसबर 
२०१९ रोजी िश ण वग आयो जत केलेले आहे. तर  सदर िश ण वगास 
मा.म हला व बाल क याण सिमतीचे खालील स माननीय सद य व सभेचे 
कामकाज पाहणारे संबंिधत कमचार  उप थत राहणार आहेत. 

 
१)  कुटे िनमला संजय    – सभापती 
२)  फुगे िभमाबाई पोपट    -- सद य 
३)  गोफणे अनुराधा  दे वदास  -- सद य 
४)  मुंढे उषा अंकुश    -- सद य 
५)  सुजाता सुिनल पालांडे   -- सद य 
६)  साधना अंकुश मळेकर   -- सद य 
७)  पवळे सुमनताई मधुकर   -- सद य 
८)  कदम िनक ता अजुन   -- सद य 
९)  अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल -- सद य 
१०)  ीम.च हाण शुभांगी    -- िल पक (सभाशाखा तथा सम वय अिधकार )         

 तर  दनांक २३ ते २४ डसबर २०१९ रोजी वदम येथे होणा-या िश ण वगास 
वर नमूद मा.सद य व महानगरपािलकेतील सभेचे कामकाज पाहणारे कमचार  
यांना उप थत राहणेकामी येक  र. .१४,०००/- माणे येणा-या एकूण 
र. .१,४०,०००/- (अ र  र. .एक लाख चाळ स हजार फ ) खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/3/2019-20 अ वये देहु आळंद  या 

३०.०० मी. ड .पी. र याचे थाप य वषयक दु तीचे कामे करणेकामी मे.एस ड  
द डकर िन.र. .62,30,637/- (अ र  र. .बास  लाख तीस हजार सहाशे सदतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,71,001/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .61,71,001/- पे ा 26.71% कमी हणजेच र. .45,22,727/- + रॉय ट  चाजस 
र. .41,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण र. .45,82,363/- 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. 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .८)  वाय.सी.एम.हॉ पीटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करण,े 
नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण करणे, डॉ टर िनवासथानाचे नुतनीकरण 
करणे (भाग २ फेज २) कामांतगत अित र  वाहनतळासाठ  होणा-या सुधा रत 
खचास मा यता िमळणेबाबत. सदर कामाची मूळ िन वदा .५२/५-२०१८-१९ 
अ वये र. .३०,६६,७१,६१६/- यास मे.एस.एस.साठे यांना काम कर यास मा. थायी 
सिमती ठराव .४००६ द.०४/०१/२०१९ अ वये मा यता दलेली आहे. या 
कामातगत कामा या जागेवर स थतीत ५ ते ५.५० मी. खोदाई झालेली आहे. 
यामुळे अित र  वाढ व पा कग करणे श य आहे.  सदर पा कगमुळे 

वाय.सी.एम.एच. मधील पा कगची सम या  नाग रकां या सोयी या व सुर तते या 
ीने सम या सुट यास मदत होणार आहे व मनपाचे आिथक उ प न वाढ होणार 

आहे. या कामातंगत सदर अित र  तळघराचे काम संबंिधत ठेकेदार 
मे.एस.एस.साठे हे िन वदा मंजूर दराने कर यास तयार अस याने यांचेकडून  

अित र  तळघराचे काम क न घेत यास मनपाचा फायदा होणार आहे. यामुळे या 
कामातंगत सुधा रत वाढ व तळघरा या कामासाठ  र. .७,८१,९०,७५८/- या रकमे या 
खचास मे.एस.एस.साठे यांना िन वदा मंजूर दराने (४.५० ट के जा त) वाढ व तळघराचे 

काम क न घे यास व िनयमांनुसार व िन वदेतील अट माणे व यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 

कलमासह मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दरांम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स न राहून वाढ व खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .९)   मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/१७/२०१८-१९ सन २०१८-१९ क रता 
“क े य कायालय अंतगत कासारवाड  येथे टाक   भरणेकामी जलवा हनी टाकण”े 
या कामासाठ  मे. ी गणेश इंटर ायजेस   यांची िन वदा र. .७४,९४,२३३/- (अ र  
र. .चौ-याह र  लाख चौ-या णव  हजार दोनशे तेहतीस  फ ) मधून रॉय ट  व 
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मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .७४,२३,६३१/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .७४,२३,६३१/- पे ा सुधा रत दर -५.५०% कमी हणजेच र. .७०,१५,३३१/-  + 

रॉय ट ची र. .७०,६०२/- + मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- = एकूण 
र. .७०,८५,९३३/- (अ र  र. .स र लाख पं याऐंशी हजार नऊशे तेहतीस फ ) 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम 

लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार ि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 यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .१०)  ए पायर इ टेट उ डाणपुलास िचंच ड बाजूकडे उतरणेस व चढणेस लूप/ रॅ प 
बांधणे कामाची र. .13,99,57,668/- (लमसम) ची िन वदा . थाप य 
मु यालय/95/01/2018-2019 नुसार द.28/02/2018 रोजी िस द कर यात आली 
होती.  सदर िन वदा भरणेची अंितम मुदत द.22/04/2019 पयत होती. सदर िन वदा 
द.14/05/2019 रोजी उघडणेत आली. याम ये खालील एक ठेकेदाराने िन वदा सादर 

केली आहे. 

अ. . ठेकेदाराचे नाव ा  मुळ दर र. . ा  सुधा रत दर र. . लघु म अनु म 

१ मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. 15,80,55,546.50 15,48,50,000.00 L१ 

मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. यांना द.15/05/2019, द.21/06/2019 व 

द.28/06/2019 रोजीचे प ा वये दर कमी वचारणा करणेत आली असता 
द.18/07/2019 रोजीचे प ा वये सदर या कामाचा सुधा रत दर/ ऑफर 
र. .15,48,50,000/- इतका सादर केला आहे. महारा  शासना या सन 2018-19 या 
दरसूची/ SSR नुसार टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल 
फरक व रॉय ट  चाजससह  सदर लमसम कामाची कंमत र. .16,20,47,722.25 

इतक  येत आहे. याम ये GST चा समावेश नाह . मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर 
(इं) ा.िल. यांनी दलेला दर/ऑफर र. .15,79,63,039/- हा असून तो िन वदा 
वकृतयो य  र. .16,20,47,722.25 शी (Acceptance Limit) तुलना करता 2.52% 

कमी आहे. सदर कामाकर ता ठेकेदार यांनी सादर केलेला दर/ऑफर 
र. .15,79,63,039/- (सुधा रत दर र. .15,48,50,000/- + रॉय ट  र. .16,91,067/- + 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,92,520/- + शे यूल बी र. .11,29,452/- सह) तसेच 
य  येणा-या GST खचा पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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ि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 करण ेबंधनकारक राह ल अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/105/2019-20 अ वये अशु द जल 

उपसा क , रावेत येथील ट पा .1 व 2 योजनेअंतगत पंपींग मिशनर ची वा षक 
प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी म.ेयोिगराज पॉवरटेक ा.िल.  
िन.र. .58,71,593/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख ए काह र हजार पाचशे या णव  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,71,593/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .58,71,593/- पे ा 6% कमी हणजेच र. .55,19,297/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,19,297/- 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)  भाग .२ म ये अ त वात असलेली व मोडकळ स आलेली जुनी सावजिनक 

व छतागृह पाडून खालील ठकाणी न वन सावजिनक व छतागृह बांधणेबाबत 
मा.महापौर यांनी याचे कड ल प  द.०८/०३/२०१९  रोजी या प ा वये मागणी 
केलेली आहे. १) कुदळवाड  महादेवनगर  रोड (ओ याजवळ),२) िचखली गाव  मेन 
चौक तलाठ  ऑफ स जवळ, ३) इं ायणी वजन का या जवळ कुदळवाड  

बी.आर.ट .रोड लगत, ४) रोकडेव ती िचखली गावठाण, ५) िचखली गावठाण 
मशानभुमी जवळ, ६) संत सावतामाळ  मं दरा समोर सदर मागणी अनुषंगाने 

वर ल ठकाणी ी – पु ष व अ य साठ  व छतागृहे बांधणे आव यक आहेत. 
येक ठकाणी पु षांसाठ  आव यकते माणे  संडास, मुता-या व ीयांसाठ  संडास व 

अ यसाठ  संडास तसेच एक केअर टेकर खोली  अशा कारची एकूण ६ ठकाणी 
व छतागृह बांधणेचा अंदाजप कात समावेश करणेत आला आहे.  म.न.पा. माफत 

िन वदा प तीने व छतागृहाचे काम पुण के यानंतर व छता वषयक देखभालीची 
यव था आरो य वभागामाफत कर यात येते परंत ुया कामासाठ  येक दवसासाठ  

पुणवेळ कमचार  नेम यात येत नाह . सदर ठकाणी नाग रकांमाफत पा याचा पुरेसा 
वापर होत नस याने, व छतागृहे अ व छ राहतात. प रणामी नाग रक उघ यावर 

मलमु  वसजन करतात यामुळे रोगराईचा ाद ुभाव होतो. क  शासना या व छ 
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भारत अिभयाना अंतगत देखील सावजिनक व छता गृह बांधणे व काय म प तीने 

सु थतीत ठेवण ेआव यक आहे. सदरचे अंदाजप क रा य तर य एस.एस.आर. सन 
२०१८-१९ नुसार तयार करणेत आले आहे. महारा  शासन िनयोजन वभाग, यांचे 
कड ल शासन िनणय .ती े व-२०१२/ . .८५/का-१४४४ मं ालय मंबई ३२, 

द.३० ए ल २०१३ अ वये मे.सुलभ इंटरनँशनल सोशल स हस आँगनायझेशन 
सं थेकर ता वना िन वदा त वावर बाजार भावापे ा १५% अिधक अंमलबजावणी 
चाजस देणेत यावेत असा शासन िनणय आहे.  तसेच मा.सह सिचव, पाणीपुरवठा व 
व छता वभाग, यांचे कड ल प  जावक .संक ण २००४/सं. .१८४/पापू २१ 

मं ालय मुंबई ३२ द.१ जुन २००४  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पर सरात 

व छता गृहांची कामे मे. सलुभ इंटरनँशनल सोशल स हस आँगनायझेशन, मुंबई 
यांना िन वदा न माग वता व म.न.पा. िनधीतून क न घेणेस परवानगी देणेत येत 
आहे,  असे कळ वले आहे.  तसेच सदर कामासाठ  वक ऑडर सोबत ३०% अँड हा स 
व लंथ ले हल पयत काम झालेनंतर दुसरा ३०% अँड हा स आर.सी.सी. व वीट 
काम पुण झालेनंतर ३०% र कम व उवर त १०% र कम काम पुण झालेवर देणेत 
ये या-या तावास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .३,४९,९८,९९५/-(अ र  
र. .तीन कोट  एकोणप नास लाख अ या णव हजार नऊशे पं या नव फ )   

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .१३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .०७-०१/२०१९-२०२० अ वये ह 
े ीय कायालयांतगत वाय.सी.एम. णालयाम ये नवीन १०१० के. ह.ए.जिन  

संच बस वणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी (सन २०१९-२०) मे. पल मी 
इले क स िन वदा र. .१,४३,३९,९३५/- (अ र  र. .एक कोट  ेचाळ स लाख 
एकोणचाळ स हजार नऊशे प तीस फ ) पे ा -१५.१५% कमी या ठेकेदाराकडून 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४)  आरो य वभागाकड ल तावात नमूद खालील माणे तरतूद वग करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार   करणे. (वाढ/घट र. .२,६७,५०,०००/-) 
    १)     ‘ थायी अ थापना’ या लेखािशषावर र. .४५,००,०००/- तरतूद वग करणे बाबत. 
    २)     ‘ वास भ ा’ या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- तरतूद वग करणे बाबत. 

 ३)     ‘पे ट कं ोल’ या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/- तरतूद वग करणे बाबत. 
 ४)     ‘ मशानभुमी केअर टेकर’ या लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- तरतूद वग    

      करणेबाबत.  
 ५)     ‘वजनकाटा दु ती थानांतर क ’ या लेखािशषावर र. .१,५०,०००/-  तरतूद   

      वग करणे बाबत. 
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वषय .१५) मा.भारत िनवडणूक आयोगा या िनदशानुसार व मा.उप ज हािधकार  पुणे तथा 
वीप सम वयक यांचे द.२५/०९/२०१९ चे प ानुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह त वीप ३ या कय माची अंमलबजावणी कर यात आलेली 
होती. यासाठ  टे पो साउंड िस ट म, ले स, पथनाटया ारे जनजागृती कर यात 
आलेली होती. यासाठ  र. .४,६६,५००/- (अ र  र. . चार लाख सहास  हजार 
पाचशे फ ) इतका य  झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१६) भाग .३, ५ व ७ मधील चालू असले या कामांना तरतूद  कमी असलेने भाग 

.३, ५ व ७ मधील तावात नमूद केले माणे कामांसाठ  आव यक नसलेली 
तरतूद चाल ूकामांसाठ  वग करण ेआव यक आहे. काह  कामांची िन वदा  या 
चालू आहे. यामुळे िश लक र कमेतून तरतूद वग करणे आव यक आहे काह  
कामाचा आदेश नुकताच देणेत आलेला आहे. यामुळे सदर कामातील िश लक 
र कमेतून तरतूद वग करणेची आव यकता असलेने तसेच सदर कामांस सुधार त 
अंदाजप कात तरतूद करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.          
(वाढ/घट र. .४,८१,००,०००/-) 

वषय .१७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/53/2019-20 अ वये क े ीय 

कायालयाअंतगत क ांतगत भाग .८ इं ायणीनगर मधील झोपडप याम ये  

मलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .44,99,856/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार आठशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,84,217/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,84,217/- पे ा 18.9% 
कमी हणजेच र. .36,36,700/- + रॉय ट  चाजस र. .15,639/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .36,52,339/- 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 .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/51/2019-20 अ वये भाग .२१ 
म ये अनुसया वाघेरे शाळे या आवारात असले या टाक स सीमािभंत बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.लोकेश वामन भुरे िन.र. .35,01,401/- 

(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
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टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,77,288/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,77,288/- पे ा 24.3% कमी 
हणजेच र. .26,32,307/- + रॉय ट  चाजस र. .3,213/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .20,900/- = एकुण र. .26,56,420/- 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 .१९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/111/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील सॅ ड वक कॉलनी, खंडोबा माळ 

प रसरातील मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी म.ेमहाल मी एंटर ायजेस 

(ईटकर) िन.र. .37,47,423/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स ेचाळ स हजार चारशे 
तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,32,934/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,32,934/- पे ा 15.15% कमी हणजेच र. .31,67,394/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,489/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,81,883/- पयत 
कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसारफरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबरकरारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.          

वषय .२०) मौजे वाकड मधील स.नं.१११ प.ै, ११२ प.ै, १२२ प.ै मधील  आ. .४/३८ क 

टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो या आर णाने बािधत होणा-या जिमनीचे 

भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी येणा-या 
भूसंपादन खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२१)   मौजे वाकड मधील स.नं.१२२ प.ै, १२३ प.ै, १२१ प.ै १३० प.ै १३७ प.ै १३१ प.ै १३६ 
प.ै १३५ प.ै ४ प.ै ५ प.ै ६ प.ै ८ प.ै ९ प.ै २ प.ै १४२ प.ै १४३ प.ै १४५ प.ै १४६ 
प.ै १५३ प.ै १६७ प.ै १५६ प.ै १५७ प.ै १५८ प.ै १५९ प.ै १६४ प.ै १६० प.ै १६१ प.ै 
१६२ प.ै १६३ प.ै ५१ प.ै १२ प.ै ७ प.ै १० प.ै मधील मुंबई- बगलोर महामाग ६० 
मी. ं द या शेजार ल दोन १२.०० मी. चे स ह स र याने बािधत होणा-या 
जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी 
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येणा-या भूसंपादन खचास   मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२२)   मौजे िचखली गट न.ं१११ प.ै मधील ३० मी.र याने बािधत े ाचे खाजगी 
वाटाघाट  ारे मौजे िचखली ता.हवेली येथील देहू – आळंद  ३० मी. र ता 
ं द करणा बाबत भूसंपादन करणेचा िनवाडा भू.सं.अ. व.घ. .१, पंपर  यांनी 
द.३१/०८/२०१३ रोजी जाह र केलेला आहे.  सदर भूसंपादना मिधल गट नं.१११ प.ै 
चे िमळकतधारक ी.िशवाजी नामदेव आ हाट यांनी मा.उ च यायालयाम ये 
यांचे िमळकती मधील जादा े  संपादनाखाली आलेले असताना िनवा याम ये 

कमी े  दश वले बाबत याचीका .२७४७/२०१५ दाखल केलेली होती.  मा.उ च 

यायालयाने मौजे िचखली मिधल गट नं. १११ प.ै या िमळकतीची मोजणी करणेचे आदेश 

उपअिध क, भूिम अिभलेख, हवेली यांना दलेले होते. यानुसार मोजणी म ये गट नं. 
१११ प.ै चे बािधत े  २७०० चौ. मी. असून ७०० चौ. मी. े ाचे पूव च संपादन झालेले 

आहे. हणजेच सदर गट नं. १११ प.ै चे अित र  २००० चौ. मी. े  बािधत अस याचे 

आढळून आलेले आहे.  २००० चौ. मी. े ा मधून द.३१/०८/२०१३ चे िनवा यानुसार 

संपादन केलेले ३८ चौ. मी. वजा जाता  उव रत १९६२ चौ. मी. े  जादा बािधत झा याचे 

दसून मा.उ च यायालयानाने ी. िशवाजी आ हाट यांचे जादा घे यात आले या 
े ाब ल यांच ेसमवेत वाटाघाट  क न महानगरपािलकेने यो य ती कायवाह  कर याचे 

आदेश द.०६ माच २०१९ रोजी दलेले आहेत.  मा.उ च यायालयाचे आदेशानुसार 

ी.िशवाजी आ हाट यांना महानगरपािलके माफत द.२५/०४/२०१९ अ वये वाढ व १९६२ 

चौ. मी. े ाची नुकसान भरपाई महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने / ट ड आर / 

एफएसआय/ ज हािधकार  यांचे माफत यापैक  आपणास कोणता पयाय 

वकारावयाचा  आहे याबाबत कळ वणेत आले. यास अनुस न ी. िशवाजी आ हाट 

यांनी दनांक २१/०५/२०१९ चे प ा वये मा. ज हािधकार  यांचे माफत नुकसान भरपाई 

चाल ू बाजारभावा माणे देणेची वनंती केलेली आहे. शासन िनणय द.१२/०५/२०१५ 

नुसार मा. ज हािधकार  यांचे अ य तेखाली नेमले या किमट ने खाजगी वाटाघाट  ारे 

नुकसान भरपाई कोण या दराने ावयाची हे ठरवून देणेत येते. यानुसार मा. 
ज हािधकार  यांचेकडे ताव सादर करणेकामी मा. महापािलका सभा ठराव . ४४६, 

दनांक ०७/०९/२०१९ अ वये मंजूर ा  झालेली असलेने करणी खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/30/2019-20 अ वये भाग .6 
मधील लांडगेव ती, महादेवनगर व प रसरातील उव रत र यांची डांबर करणाने 
सुधारणा करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .30,43,144/- (अ र  र. .तीस 
लाख ेचाळ स हजार एकशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,23,274/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,23,274/- पे ा 26.00% कमी हणजेच 
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र. .21,63,223/- + रॉय ट  चाजस र. .6,890/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,12,980/- = एकुण र. .22,83,093/- 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 .२४)  संत िशरोमणी ी.सावतामाळ  शेतकर  आठवडा बाजारांसाठ  जागा उपल ध क न 
देणेकामी शेतकर  उ पा दत माल थेट ाहकांना व  करता यावा या क रता “संत 

िशरोमणी ी.सावतामाळ  शेतकर  आठवडे बाजार” हे अिभयान राब वणे बाबत 

शासनाने िनणय घेतलेला आहे. कृषी पणन मंडळ हे याम ये सम वयक सं था 
आहे.शासना या िनणया माणे या उप मा क रता सहजतेने जागा उपल ध होण े

आव यक आहे.  अट  शत  म ये उप म न अडकता शेतकर  उ पा दत ताजा व 
व छ माल शहरातील ाहकांना थेट व  केला जाणार अस याने शेतक-यांना 

चांगला बाजारभाव िमळून उ प न िमळेल तर शहरातील नाग रकांना वाजवी 
दराम ये ताजा भाजीपाला व फळे उपल ध होतील या ीकोनातुन वचार करावा. 
या ीने कृषी पणन मंडळास एकूण ४६ जागांची याद  कळ वणेत आली आहे. 
याजागांवर आयोजक कंपनीची नेमणूक क न े य कायालयांकडून जागा 

देणेकामी अडचणी िनमाण होऊ नये हणून पणन मंडळ व भुिम आ ण जंदगी 
वभागाची एक त बैठक घेऊन या कामी दो ह  वभागाचे एकमत होऊन शेतकर  
आठवडे बाजार िनयमावली मधील मनपा जागा मा यतेची कायप ती मधील मु ा .४ 

नुसार खालील माणे अडचण व उपाययोजना मा य कर यात आली आहे. 

अ. . अडचणी चा मु ा  अडचणी या  मु ावर ल उपाययोजना  

१ मनपाकड ल भुईभाडे करारनामा 
क न यावा लागेल. 

करारना या ऐवजी अट  शत  यु  जागा वतरण आदेश 
े य कायालयां माफत करणेत येईल. 

 ित टाँल भुईभा याचा 
मािसक भरणा / अनामत  

मनपा कोषागारात बँक 
आरट जीएस प दतीने 
िनयिमत करावयाचा आहे. 

 

अ)आयोजक सं थेचे टाँल धारक सं ये नुसार एक 
म ह यांचे भाडे =  ५ वार  x र. .१०० x टाँल धारक 
सं या = अनामत  

ब)आयोजक सं थेचे टाँल धारक सं ये नुसार एक 
म ह यांचे भाडे =  ५ वार  x र. .१०० x टाँल धारक 
सं या = आगाऊ भाडे  
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                         वर ल माणे िनयमावली म ये कामकाजा या ीकोनातून दु ती करणे आव यक 

अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२५) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
राब व यात येणा-या द यांग क याणकार  योजने अंतगत बाळाचे सुतीपुव 
अपंग व  ओळख यासाठ  गभवती म हलांची व सुतीप ात नवजात बालकांची 
तपासणी करणेकामी मा.समीर घोष, सवसमावेशन स लागार, नागरव ती वकास 
योजना वभाग, पंपर  िचंचवड मनपा यांनी सूच व यानुसार मा. ज हा द यांग 
पुनवसन क  District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) यांचेमाफत आ ण 
नागरव ती वकास योजना वभाग यांचे सम वयाने ायोिगक त वावर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ांतगत ०५ अंगणवाड  व ०५ बालवाड  क ांम ये 
“लवकर िनदान व शी  ह त ेप क ” काय म तावासोबतचे प  अ नुसार 
राब व यास आ ण तावासोबतचे प  ब नुसार याकामी आव यकतेनुसार 
मनु यबळ आ ण सोई सु वधा उपल ध क न देणेकामी वेळोवेळ  यांचे 
मागणीनुसार ज हा द यांग पुनवसन क  (DDRC) या शासक य सं थे या नावे 
िनधी उपल ध क न दे यास व याकामी ज हा द यांग पुनवसन क  (DDRC) 

यांना या उप माकर ता १० Early Intervention क ाम ये आव यक मनु यबळ व 
सोई-सु वधा उपल ध क न देणे कर ता वा षक अंदाजे एकूण र. .३३,४४,०००/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख च वेचाळ स हजार फ ) तसेच अपे त भांडवली खच 
उदा. थाप य वषयक कामे, साधने,  सोई-सु वधा इ. कर ता र. .११,७५,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख पं याह र हजार फ  ) यामधील थाप य वषयक कामे मनपा 
माफत कर यात येतील. तसेच िश ण काय माकर ता र. .१९,४०,०००/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख चाळ स हजार फ  ) तसेच (Survey For Identification of 0 to 6 

yrs CwSN with digitization) सव ण करणेकामी र. .१,९०,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख न वद हजार फ ) आ ण १०% यव थापन खच र. .५,४७,४००/- (अ र  
र. .पाच लाख स ेचाळ स हजार चारशे फ ) या माणे एकूण र. .७१,९६,४००/- 

(अ र  र. .एकाह र लाख शहानव  हजार चारशे फ ) चे खचास मा यता 
देणेकामी तसेच सदरचा खच “ द यांग क याणकार  योजनेमधील द यांगांचे 
स मीकरण/सामा जक समावेशन करणेकामी मनु यबळाची मता बांधणी/ 
िश ण/कायशाळा/त  नेमणूक इ.आव यक कामकाज करण”े या उपलेखािशषा 

वर ल उपल ध तरतुद मधून कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/12/2019-20 अ वये भाग .१३ 

येथील मशानभुमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जेपी इ ा 
िन.र. .44,92,971/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख या नव हजार नऊशे ए काह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,65,453/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,65,453/- पे ा 25.81% कमी हणजेच र. .33,12,920/- + रॉय ट  चाजस 
र. .6,818/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,700/- =  एकुण र. .33,40,438/- 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 .२७) 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 करणे. 

वषय .२८)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६-२०/२०१९-२०२० अ वये ग 
े ीय कायालयांतगत थेरगाव भाग .२४ मधील पर सरातील र यावर ल 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणकेामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन वदा 
र. .२५,०१,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एक हजार फ ) पे ा -२३.२१% कमी 
या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/12/2019-20 अ वये भाटनगर 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील "बी" लॉक प रसर व बाजार 
पेठेतील मु य र ते या ठकाणी आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे 

करणेकामी मे.रवी एंटर ायजेस िन.र. .44,99,240/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार दोनशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,81,494.87/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,494.87/- पे ा 25.56% कमी हणजेच 
र. .33,36,025/- + रॉय ट  चाजस र. .17,745/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .33,53,770/- 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 .३०)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे स टबर २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३२/२०१९ द.११/१२/२०१९ अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे ऑ ट बर २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३३/२०१९ द.११/१२/२०१९ अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 

वषय .३२)  महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 
महानगरपािलके या सेवा-सु वधा उपल ध होणेकामी मा. थायी सिमती ठराव 

.१५८२४ द.२९/०३/२०१६ अ वये द ुस-या ट यात एकूण २८ ठकाणी खाजगी 
त वावर नागर  सु वधा क  काया वत कर यात आलेली आहेत. आदेश . 
मातं व/३/का व/१३६/२०१६ द.१०/६/२०१६ अ वये सदर नागर  सु वधा 
क चालकांना तीन वष कालावधीक रता करारनामा क न िनयु  आदेश बजा वणेत 
आला होता. याची मुदत द.१०/०६/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. तथा प, 

मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश .नासुक/२/का व/३७/२०१९ द.२२/०२/२०१९ अ वये 

द ुस-या ट यामधील एकूण १५ क चालकांचे नागर  सु वधा क ां या नेमणूका र  

करणेत आले या आहेत. याअनुषंगाने नाग रकां या सोयीसाठ  उव रत १३ नागर  

सु वधा क चालकांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .५७९७ द.०६/११/२०१९ अ वये 

पुढ ल ितन वष कालावधी क रता मा यता देणेत आली आहे. परंत ुदुस-या ट यामधील 

बंद केलेले ०३ क चालकांचे क  पुन  सु  करणेकामी सदरचे वषय तावीत असून 

सदर क चालकांची मुदत द.१०/०६/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. याचा तपशील 

खालील माणे आहे. 

अ. . भाग . CFC Code क चालकाचे नाव नागर  सु वधा क ाचे ठकाण िनवड ट पा 
1 7 CFC54 ी. राहूल चं कांत लांडगे ग हाणेव ती, भोसर  दुसरा 
2 13 CFC48 ी. राहूल वलास मागाडे से-२१, यमुनानगर, िनगड , पुणे-४४ दुसरा 
3 14 CFC47 कु. र वना बाबासाहेब कांबळे तुळजाईव ती अजठंानगर दुसरा 

उ  नमूद ०३ नागर  सु वधा क चालकांकडून  फेर करारनामा क न घेण े

बंधनकारक/अिनवाय असून  सदर क चालकांना पुढ ल ितन वषाक रता मुदतवाढ 

देणे आव यक आहे.  तथा प, यापुव च उ  ितनह  क ांचे महाऑनलाईन पोटलचे 
Login महाऑनलाईन यांचेकडून कायम व पी De-Activate करणेत आलेले आहेत. 
परंत,ू शासन िनणय .मातंस-ं१७१६/ . .५१७/३९/ द.१९/०१/२०१८ अ वये 
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आपले सरकार सेवा क /महसुलीसेवा देणेबाबत तसेच यांचे पयवे ण व 
सिनयं ण कर याचे सव अिधकार मा. ज हािधकार  यांना दान कर यात आलेले 
असलेने सदर क चालकांचे महाऑनलाईन चे User ID/Password पुन  उपल ध 
क न देणेबाबत मा. ज हािधकार  यांचे अिधन त असलेने यांचे कायालयाकड ल 
िनणय हा अंितम राह ल. सबब, सदर क चालकांना महानगरपािलके या सेवा-सु वधा 
नाग रकांना उपल ध क न देणेकामी मा. थायी सिमतीने दले या मंजुर या 
दनांका पासून पुढ ल ३ वष कालावधी ा  ध न मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/1/2019-20 अ वये भाग .२० 

येथील यानचंद हॉक  टेड यम म ये पॉली ास बस वणेकामी मे. पोट ना ए झम 
ा.िल. िन.र. .4,14,95,832/- (अ र  र. .चार कोट  चौदा लाख पं या नव हजार 

आठशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,14,75,986/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,14,75,986/- पे ा 9.00% कमी हणजेच 
र. .3,77,43,147/- + रॉय ट  चाजस र. .12,160/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .7,686/- = एकुण र. .3,77,62,993/- 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 या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/9/2019-20 अ वये भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक, र ता द ुभाजक व रोड फिनचर वषयक कामे करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .8,29,51,914/- (अ र  र. .आठ कोट  
एकोणतीस लाख ए काव न हजार तीनशे नऊशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,04,11,596/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,04,11,596/- पे ा 22.57% कमी 
हणजेच र. .6,22,62,699/- + रॉय ट  चाजस र. .22,85,468/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .2,54,850/- = एकुण र. .6,48,03,017/- 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 
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वचार करणे. 

वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/94/2019-20 अ वये इ ेञीय 

कायालया अंतगत भाग .३ मधील मोशी, डुडूळगांव, साई मं दर प रसरातील 
ना यातील मलिन:सारण निलकांवर ल चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल 
व दु ती करणे व डांबर  र याखाली गेलेले चबस र या या समपातळ स 
घेणेकामी मे.मिनष असोिसए स िन.र. .37,48,804/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
अ ठेचाळ स हजार आठशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,29,063/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,063/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .26,10,717/- + रॉय ट  चाजस र. .19,741/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .26,30,458/- 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 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/2/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ांतगत . .२ म ये वा षक ठेकेदार  प तीने े नेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.बी.पी.खोडदे & कंपनी िन.र. .44,96,628/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा नव हजार सहाशे अ ठावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,77,452/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,77,452/- पे ा 25% कमी हणजेच र. .33,58,089/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,175/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,77,264 /- 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 .३७)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/18/2019-20 अ वये "अ" े ीय 
कायालयाअंतगत भाग . १९ मधील जलिन:सारण निलका  सुधारणा वषयक 
कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अं कता एंटर ायजेस 
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िन.र. .29,99,993/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,83,765/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,83,765/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .20,88,934/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- =  एकुण र. .21,05,162/- 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 .३८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/49/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण  क ांतगत भाग .६ मधील गुळवेव ती येथील व उवर त  

प रसरात  आव यकतेनुसार ेनेज लाईन बदलणेकामी मे.संक प इ ा चर 
िन.र. .37,49,909/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे नऊ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,37,874/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,37,874/- पे ा 15.01% कमी हणजेच र. .31,76,819/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,035/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,88,854/- 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 .३९)  ब े य कायालय, पाणीपुरवठा वभागाचे सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये 
अ थायी अ थापना  या लेखािशषावर  र. .२,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली 
असून यामधून िश णाथ चे माहे ऑ ट बर २०१९ पयतचे व ावेतन अदा 
करणेसाठ  र. .१,९७,५६८/- इतका खच झालेला आहे. स थतीत सदर 
लेखािशषावर (अ थायी आ थापना) फ  र. .२,४३२/- िश लक असून, 

द.१२/११/२०१९ पयत कायरत असले या व भ व यात (पुढ ल सहा म ह यात) 
शासनामाफत न याने िश णाथ ची नेमणूक झा यास व ावेतन  दे यासाठ  

तरतूद िश लक नाह . ‘वाहन इंधन’ या लेखािशषावर र. .७,००,०००/- तरतूद 
करणेत आलेली असून माहे स टबर २०१९ अखेर र. .०/- इतका खच झालेला 
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असून सदर र. .७,००,०००/- मधून र. .३,००,०००/- अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागास आव यक ARIEL STROLLER 

ओपन जम सा ह य खरेद कामी Government e marketplace वर िस  केलेली 
िन वदा मांक GEM/2019/B/349924 नुसार 02 पा  िन वदाकारांपैक  ा  लघु म 

िन वदाकार मे.बाब ले व ड यांचे बाब .01 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे 
ा  लघु म दर र. .44,37,500/- हे दर अंदाजप क य दर र. .45,79,500/- पे ा -

3.10% ने कमी अस याने सदर दर वकृती करणेत आलेले असून सदर ा  
लघु म दर एकूण र. .44,37,500/- चे खचास व सदर लघु म िन वदाकार मे.बाब 
ले व ड यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागास आव यक shoulder builder 

double ओपन जम सा ह य खरेद कामी Government e marketplace वर िस  

केलेली िन वदा मांक GEM/2019/B/349904 नुसार 02 पा  िन वदाकारांपैक  ा  
लघु म िन वदाकार मे.हनी फन एन ि ल कं.  यांचे बाब .01 या माणे एकुण 01 

बाबी सा ह याचे ा  लघु म दर र. .39,05,000/- हे दर अंदाजप क य दर 
र. .40,54,100/- पे ा -3.68% ने कमी अस याने सदर दर वकृती करणेत आलेले 
असून सदर ा  लघु म दर एकूण र. .3905000/- चे खचास व सदर लघु म 
िन वदाकार मे.हनी फन एन ि ल कं.  यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा 
आदेश िनगत करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४२)  महापािलकेचे दवाखाने/ णालयांना आव यक Inj.Anti Rabies Vaccine महारा  
शासनाचा अंगीकृत उप म मे.हाफ कन जीव-औषध िनमाण महामंडळ 
मया दत,मुंबई यांचेकडून आव यकतेनुसार दर तीन तीन म ह यांनी र. .२३१/- 
ती हायल या दराने /अथवा हाफ कन सं था कळवील या दराने पुढ ल १ 

वषासाठ  थेट प तीने करारनामा न करता खरेद  कर यास व यापोट  मे.हाफ कन 
या सं थेस तीन तीन म ह याची खरेद  र कम आगाऊ अदा क न येणा-या य  
खचास मनपा अिधिनयम अनुसूिच ड कारण ५(२)(२) नुसार मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 

वषय .४३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०६-४९/२०१९-२०२० अ वये ग 
े ीय कायालयांतगत पंपर  भाग .२१ मधील पर सरातील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणकेामी  मे.टे नोवा इ ा चर ा.िल. िन वदा 
र. .३५,७१,४२७/- (अ र  र. .प तीस लाख ए काह र हजार चारशे स ावीस 
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फ ) पे ा -२०.००% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .४४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६-५०/२०१९-२०२० अ वये ग 
े ीय कायालयांतगत पंपर  भाग .२७ मधील पर सरातील र यावर ल 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणकेामी मे.टे नोवा इ ा चर ा.िल. 
िन वदा र. .३५,७१,४२७/- (अ र  र. .प तीस लाख ए काह र हजार चारशे 
स ावीस फ ) पे ा -२०.००% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०७-०३/२०१९-२०२० अ वये ह 

े ीय कायालयांतगत संत तुकारामनगर (अ े े ागृह) येथील व ुत वषयक, 
वातानुकुलन यं णा (Stand by Units) वषयक कामे करणे. (सन  २०१९-२०) मे. 
ी. यंकटे रा टनक  ोजे ट सो युशन ा.िल.  िन वदा र. .३३,४६,४३०/-(अ र  

र. .तेहतीस लाख शेहचाळ स हजार चारशे तीस फ ) पे ा -१६.९०% कमी या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६)  मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/107/2019-20 अ वये जलशु करण 
क  से. .२३ मधील व वध इमारतींना व युिन स ला रंगकाम करणेकामी मे.वैभव 

े  िन.र. .48,07,185/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख सात हजार एकशे 
पं याएंशी    फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .48,07,185/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,07,185/- पे ा 28.88% कमी हणजेच 
र. .34,18,870/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .34,18,870/- 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 .४७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/106/2019-20 अ वये िचखली 
ESR येथील पंप हाऊसकर ता नवीन पं पंग मिशनर  बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.एस.बी.एम ोजे टस अ ड इं जिनयस िन.र. .1,77,74,866/- (अ र  
र. .एक कोट  स याह र लाख चौ-याह र हजार आठशे सहास  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून  र. .1,77,74,866/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,77,74,866/- पे ा 31.4% कमी हणजेच र. .1,21,93,558/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,21,93,558/- 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 .४८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/168/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ व ३२ मधील प रसरात जलिन:सारण 

यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .59,99,967/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,745/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,745/- पे ा 22.24% 
कमी हणजेच र. .46,45,962/- + रॉय ट  चाजस र. .25,222/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,71,184/- 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 .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/06/2019-20 अ वये 

भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील पवना नद काठ  कचरा संकलन क  वकसीत 

करणेकामी अनुष एंटर ायझेस िन.र. .62,33,701/- (अ र  र. .बास  लाख तेहतीस 
हजार सातशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .61,41,652/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,41,652/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
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र. .42,99,771/- + रॉय ट  चाजस र. .39,999/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .52,050/- = एकुण र. .43,91,820/- 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 .५०)  मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ 
(१ ते ५) 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 .५१)  मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो.  मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दती नुसार िन वदा ारे 

सोप वणे ऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालया नुसार िन वदा तावीत करणे या 
सुचना ा  झा या. याम ये मोठ  उ ाने वेगवेगळ  क न यानुसार िन वदा नोट स 

.१/२०१९-२० ए. .१० ते १४ िन वदा िस द करणेत आ या असुन िन वदा छाननी 
कामकाज चालु आहे. यापुव या कामा या उ ानांचा देखभाल कालावधी िन वदा नोट स 

.३/२०१६-१७ व िन वदा नोट स १० मधील सोबत प  अ मधील िन वदा समोर 

दश वले या तारखेस संपत आहे. सबब सोबत प  अ माणे पुव याच ठेकेदाराची मुदत 

वाढ वणे आव यक आहे. कंवा िन वदा अंितम होईपयत या  कालावधीसाठ  मुदतवाढ 

देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .५२)  मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ      
(1 ते 3 ) 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 .५३)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/108/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील भोसर  गावठाण प रसरातील 

मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस (ईटकर) 
िन.र. .44,98,558/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ या नव हजार पाचशे 
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अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,82,245/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,82,245/- पे ा 15.99% कमी हणजेच 
र. .37,65,534/- + रॉय ट  चाजस र. .16,313/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .37,81,847/- 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 .५४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व  Environment Conservation Association यांचे 

वतीने आिथक व दुबल आ ण हुशार व ा यासाठ  बेलगुंड  बेळगांव या ठकाणी 
आम  ेिनंग सटर बेलगुंड  बेळगांव येथे िश ण आयो जत करणेकामी बसभाडे, 

गणवेश, शूज, एकवेळ भोजन यासाठ  येणा-या र. .१,४६,०००/- ( अ र  र. .एक 
लाख शेहेचाळ स हजार फ ) खचास व गणवेश व शूज थेट प दतीने खरेद  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१६.०९.२०१९  ते  द.०१.१२.२०१९   अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३४/८/२०१९ द.११/१२/२०१९ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 
वषय .५६)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/31/2019-20 अ वये ब े य 

कायालया अंतगत येणा-या ना यातील अ त वात असलेली ेनेजलाईन र यावर 
थलांत रत करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .1,49,99,993/- (अ र  र. .एक 

कोट  एकोणप नास लाख न या नव हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,55,107/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,55,107/- पे ा 
19.01% कमी हणजेच र. .1,21,12,141/- + रॉय ट  चाजस र. .44,886/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,21,57,027/- 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 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/44/2019-20 अ वये भाग .९ 

मासुळकर कॉलनीतील र यांचे फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.लाल दप 

क शन िन.र. .43,74,406/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख चौ-याह र हजार चारशे 
सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,17,665/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,17,665/- पे ा 29.00% कमी हणजेच र. .30,65,542/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,491/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .31,22,283/- 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. 

  
 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१६६९/२०१९ 

दनांक – १३/१२/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ब /ेलेखा/५/का व/६०४/२०१९ द.१२/१२/२०१९ वषय .५० चे लगत) 
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( .उ ान/६/का व/१००१/२०१९ द.९/१२/२०१९ वषय .५१ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/४१४/२०१९ द.११/१२/२०१९ वषय .५२ चे लगत) 

 
 


