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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२४३/२०१८ 
दनांक - १२/१०/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १६/१०/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक          
१६/१०/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े 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 – ८५ 
 
दनांक - १६/१०/२०१८                             वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
१६/१०/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
  ----------       

 अ)  दनांक ०३/१०/२०१८ व दनांक ०९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा 
      (कायप का मांक ८३) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 आ) दनांक ०९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८४)    

चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                   ----------                 
 

वषय .१)   मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/१-२०१७-१८ अ वये मनपा या भोसर  

येथील अंकुशराव लांडगे े ागृह इमारतीमधील अ नीशमन यं णेसाठ  न वन रंग मेन 
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.आ श फायर िस टम ा.िल. 
िन.र. .५६,१३,६४२/- (अ र  र. .छ प न लाख तेरा हजार साहशे बेचाळ स फ ) 
पे ा २.५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५४,७३,३०१/- पयत काम 
क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

     ( द.१६/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध वचगेअस सा ह य खरेद कामी ई 
िन वदा सुचना .51/2/2017-18 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार सदर िन वदे कर ता एकुण चार िन वदाकार ा  झाले. िन वदेतील ा  
लघु म िन वदाकार मे. पल मी इले क स यांचे ा  लघु म बाब .3 या माणे 
एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .7,99,900/- हे अंदाजप क य दर 
र. .10,22,200/- या दरा पे ा -21.75% ने कमी अस याने व मे.पायोिनयर से स 
यांचे ा  लघु म दर बाब .1,2,7,8,9 व 10 या माणे एकुण 06 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .16,79,600/- हे अंदाजप क य दर र. .25,86,000/- या दरा 
पे ा -35.05% ने कमी अस याने या माणे सदर एकुण लघु म बाब .1,2,3,7,8,9 
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व 10 या सव सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .24,79,500/- (अ र  र. . 
चौवीस लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य दर र. .36,08,200/- 
या दरा पे ा -31.28% ने कमी अस याने वकृत क न यांचेबरोबर करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

     ( द.१६/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) अित र  आयु (२) यांनी यांचे कड ल प  .सु व/५/का व/४०४/२०१८ 

द.३०/०८/२०१८ अ वये सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  
५० लाख व प  .सु व/५/का व/४०३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ अ वय े ठेकेदार  
प दतीने सुर ा यव था या लेखािशषावर र. .१३ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची 
वनंती केलेली आहे. यात ॅ फक वाडन मदतनीस यांचा कमान वेतन दर 
द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,८२४.७१ ऐवजी र. .२१,५१२/-  झालेला आहे. 
रखवालदार मदतनीस यांचा कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,५२६.१७ 
ऐवजी र. .२१,५१२/- झालेला आहे. याकर ता ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था 
लेखािशषावर र. .१३ कोट  व सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ 
कोट  ५० लाख तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. अखिचत िनधीतून 
ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या लेखािशषाक रता र. .५ कोट  व सामा जक 
सुर तता उप म या लेखािशषाक रता र. .१.५० कोट  अखिचत िनधीतून वाढ क न 
वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-44-2018-19 अ वये भाग .२४ मधील 
भोईर इ टेट, जय भवानीनगर, व नपु प कॉलनी, काळाखडक रोड व भागातील इतर 
प रसरातील र ते बीएम व बीसी प दतीने करणेकामी (सन २०१८-१९ साठ ) 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .37,47,220/- (अ र  र. .सदतीस लाख स ेचाळ स हजार 
दोनशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,570/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,84,570/- पे ा 10.65% कमी हणजेच र. .32,92,163/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .33,54,813 /- 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 .५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/5/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
िशंदे व ती प रसरातील जाधव व ती, इ कॉन मं दर व िशंदे व ती प रसर र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. .44,99,410/- 

(अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या णव  हजार चारशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,55,885/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,55,885/- पे ा 12% कमी 
हणजेच र. .37,45,179 /- + रॉय ट  चाजस र. .3,675/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,39,850/- = एकुण र. .39,88,704 /- 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 य े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 .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३६ वा वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१८ रोजी 
संप न होत आहे. यािनिम  द.११/१०/२०१८ रोजी मनपा शासक य इमारत व कै. 
अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  येथे व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले 
आहे. या काय मांतगत शहर पातळ वर व छता अिभयान, व वध डा पधा, िनबंध 
पधा, िच कला पधा, कायालय व छता पधा, फॅ सी ेस पधा, रांगोळ  पधा, 
व वध पधतील वजे यांकर ता ब ीस वतरण, क व संमेलन, यु होम िमिन टर खेळ 
पैठणीचा, मनपा िच फत तसेच काय मा या अनुषंगाने टेज बॅनर, कमान बनॅर, 

ले स, टेज सजावट, स काराकामी व वध पु तके खरेद , काय माच े उ ाटन, 

सनईचौघडा वादन, काय मासाठ  भेटव तु, े ागृह भाडे तसेच मा यवर यां या 
चहापान व भोजन यव था इ. कर ता थेट प दतीने येणा-या अंदाजे   र. .५,८०,०००/- 

इतका खचास अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10-6-2018-2019 अ वये िनगड  दापोड  
बीआरट एस र यावर ल लेन मा कग व वाहतुक सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .1,07,80,488/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख ऐंशी हजार चारशे 
अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,07,64,588/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,07,64,588/- पे ा 25.07% कमी हणजेच र. .80,65,906/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,900/- = एकुण 
र. .80,81,806/- 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 
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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 .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20-2-2018-2019 अ वये टे को र यावर ल 
दुगानगर चौक ते नािशक हायवे पयत या र यामधील व वध सेवा टाक यासाठ  
खोदलेले चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती करणेकामी मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .4,16,88,985/- (अ र  र. .चार कोट  सोळा लाख अ ठयाऐंशी हजार नऊशे 
पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,16,30,093/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,16,30,093/- पे ा 10.99% कमी हणजेच र. .3,70,54,946 /- + रॉय ट  चाजस 

र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,450/- = एकुण र. .3,71,13,837 /- 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 .९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/05/2018-2019 अ वये डांगे चौका पासुन 
ते मुकाई चौकापयत बीआरट  मागावर ल व वध सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदलेले 
चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .2,50,82,080/- 

(अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख याऐंशी हजार ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,50,23,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,50,23,189/- पे ा 10.40%  
कमी हणजेच र. .2,24,20,777/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .33,450/- = एकुण र. .2,24,79,668/- 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. 

 



6 
 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20-6-2018-2019 अ वये बीआरट एस 

कॉर डॉरम ये ठक ठकाणी डेड केटेड लेन करणेकामी मे.ड .ड .क शन 

िन.र. .1,03,55,890/- (अ र  र. .एक कोट  तीन लाख पंचाव न आठशे न वद फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,03,39,689/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,03,39,689/- 

पे ा 16.29% कमी हणजेच र. .86,55,354/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .16,200/- = एकुण र. .86,71,554/- 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 .११)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/07/2018-2019 अ वये काळेफाटा ते देहु 
आंळद  पयत या र यावर ल व वध सेवा वा ह या टाक यासाठ  केलेले चर दु ती 
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. 
िन.र. .2,50,16,290/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख सोळा हजार दोनशे न वद 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,49,57,399/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,49,57,399/- पे ा 10.07% कमी हणजेच र. .2,24,44,189/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,450/- = एकुण र. .2,25,03,080/- 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 यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20-8-2018-2019 अ वये देहु आळंद  

र यावर ल व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती 
करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .3,94,01,143/- (अ र  र. .तीन कोट  चौ-या नव 
लाख एक हजार एकशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .3,93,25,290/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,93,25,290/- पे ा 11.12% कमी हणजेच 
र. .3,49,52,318/- +रॉय ट  चाजस र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .33,450/- = एकुण र. .3,50,28,170 /- 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-84-2018-19 अ वये .कं.२६ पपंळे 
िनलख येथील अतगत र याचे व वाकड वेणूनगर येथील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .37,80,281/- (अ र  र. .सदतीस लाख ऐंशी हजार 
दोनशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,09,326/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,09,326/- पे ा 17% कमी हणजेच र. .30,78,741/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,555/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .31,49,696 /- 

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 .१४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-34-2018-19 अ वये भाग २३ मधील 
ाय हर कॉलनी, पवारनगर, भोरडे नगर व भागातील इतर पर सरातील र यांचे 

डांबर करण करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .30,06,970/- (अ र  र. . तीस लाख सहा 
हजार नऊशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,44,320/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,44,320/- पे ा 10% कमी हणजेच र. .26,49,888 /- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .27,12,538/- 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 .१५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-16-2018-19 अ वये भाग  २४ मधील 
ीकृ ण कॉलनी,सोनाई कॉलनी,व भागातील इतर प रसरातील र यांचे डांबर करण 

करणे कामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .31,30,098/- (अ र  र. . एकतीस लाख तीस 
हजार अठया णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,67,448/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .30,67,448/- पे ा 10.65% कमी हणजेच र. .27,40,765/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .28,03,415/- 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 .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-54-2018-19 अ वये भाग .२४ मधील 
थेरगाव गावठाण, द नगर, मोरे र कॉलनी प रसरातील र यांची दु ती बी.एम व 
बी.सी प तीने करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .31,30,178/- (अ र  र. .एकतीस 
लाख तीस हजार एकशे अ ठेह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .30,67,528/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,67,528/- पे ा 10.95% कमी हणजेच र. .27,31,634/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .27,94,284/- 

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 वभागाकड ल िन.नो. .19/21/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
रावेत कवळे भागात गटस पे ह ंग लॉक टॉम वॉटर लाईन व थाप य वषयक 
दु तीची कामे करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .37,49,217/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणपं नास हजार दोनशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,43,105/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,43,105/- पे ा 26.27% कमी 
हणजेच र. .26,86,061/- + रॉय ट  चाजस र. .31,802/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .74,310/- = एकुण र. .27,92,173/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/2/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
से टर नं.२९ गु ारा प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेची कामे करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.पी. ह . देशमुख िन.र. .33,44,067/- (अ र  र. . तेहतीस 
लाख च वचेाळ स हजार सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .32,48,556/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,48,556/- पे ा 27.97% कमी हणजेच र. .23,39,935 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,310/- = एकुण 
र. .24,35,446 /- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10-2-2018-2019 अ वये पुणे मंुबई 

महामागावर िनगड  दापोड  या र यावर ल व लभनगर पंपर  येथील सबवेच े

सुशोिभकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .1,65,36,774/- (अ र  र. .एक कोट  पास  लाख छ ीस हजार सातशे   चौ-
याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,65,36,774/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,65,36,774/- पे ा 15.05% कमी हणजेच र. .1,40,47,990/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,40,47,990/- 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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13-3-2018-2019 अ वये फ े ीय 
कायालयातील भाग .४ कृ णानगर प रसरातील व वध कंप यां या/ मनपा या सेवा 
वा ह या टाक यासाठ  खोदले या र यांच ेचर बुज वणे कामी ( रलाय स जओ तसेच 
महा वतरणने खोदलेले व वध वा ह यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे) मे.ट .जी.धमानी 
िन.र. .74,78,045/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठयाह र हजार पंचेचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,44,945/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,44,945/- 

पे ा 18.55% कमी हणजेच र. .60,63,908/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .33,100/- = एकुण र. .60,97,008 /- 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 .२१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२४/०९/२०१८  ते  द.३०/०९/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१६२/२०१८ द.०८/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 

लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/9/2018-19 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील वाय.सी.एम. णालयाची थाप य वषयक व वध दु ती व 
सुधारणांची कामे करणेकामी (सन २०१८-१९) मे.युिनक ेडस िन.र. .30,00,000/- 

(अ र  र. .तीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,27,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,27,600/- पे ा 21.96% कमी हणजेच र. .22,84,699/- + रॉय ट  
चाजस र. .5,000/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .23,57,099/- 

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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/10/2018-19 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील वाय.सी.एम. णालयातील संडास लाँक  व ड ट वषयक व वध 
दु ती व इतर सुधारणांची कामे करणेकामी (सन २०१८-१९) मे.एम.जे.क शन 
िन.र. .37,50,000/- (अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,92,816/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,92,816/- पे ा 21.00% कमी 
हणजेच र. .29,17,325/- + रॉय ट  चाजस र. .7,484/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .49,700/- = एकुण र. .29,74,509/- 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 य े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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ 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 
करणे. 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/79/2018-19 अ वये भाग .८ से टर 
नं.१,२,३, व ४ मधील आव यक ठकाणचे र ते हॉटिम स प तीन े डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .37,63,251/- (अ र  र. . सदोतीस लाख 
ेस  हजार दोनशे ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .36,79,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,79,495/- पे ा 19.50% कमी हणजेच र. .29,61,993 /- + रॉय ट  

चाजस र. .14,840/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,915/- = एकुण र. .30,45,748/- 

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 .२६) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८ १९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६/- कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  
तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६/- कोट  व वध कारचे पासेस 
र. .२३/- कोट  व बसेस खरेद  र. .६०/- कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात 
आलेला आहे. सदर रकमेतून डसबर २०१८ ते फे ुवार  २०१९ अखेर दरमहा र. .६ 
कोट  संचलनतूट व सवलतीच ेपासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  
(अ र  र. .सात कोट  प नास लाख) फ  या माणे अ ीम व पात अदा करावयाचे 
अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस यान े मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .२७) तावात नमदू माणे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या पेठ .२८ 
मधील महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या पा याची टाक साठ  आर त भुखंड 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वनामु य ह तांतर त करणेसाठ  भूखंडाचे भाडेप टा 
करार न द व याकामी अपे त सव अनुषंिगक खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान 

(JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत 

व वध योजनांचे अनुषंगाने Project Monitoring & Reform Implementation Support 

(PMRIS) चे कामकाज करणेकामी मे. िसल र क ऍ ड इ ा चर सोलुश स 
िलिमटेड यांना द.०९/१०/२०१८ पासुन पुढ ल २ म हने कालावधी कर ता अथवा 
िन वदा कायवाह  पूण होऊनन याने सं था नेमणुक होईपयतचे कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणे व करारना यातील अट  शत नुसार चालु दर दरमहा र. .७,५०,०००/- + 
जी.एस.ट . (१८%) नुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) मनपाचे वैदय कय वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य मनपा नमु या माणे 
छपाईक न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .०४/२०१८-१९  अ वये लघु म  िन वदाधारक 
१) मे.आिशष एंटर ायजेस,िचंचवड यांचे  एकुण १३ बाबी क रता ४,६२,७१५/- २) 
मे.गणराज ंटस, आकुड   यांचे एकुण ०७ बाबी क रता ४,१६,९६०/- ३)  मे.अमृत 
मु णालय,िचंचवड यांचे एकुण ०१ बाबी क रता १९,४५०/- असे एकुण २१ बाबी 
छपाईकामी एकुण र. .८,९९,१२५/-(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार एकशे 

पंचवीस फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. 
यानुसार ितनह  िन वदा धारकानां वैदय कय वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य  

पुर वणेकामी पुरवठा आदेश  िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झालेला एकुण खच 
र. .८,९९,१२५/-(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार एकशे पंचवीस) च े खचाचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .३०) थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक व 
इमारती यांचे कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interestची 
िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा १ म ये एकुण २५ इ छुक 
स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा २ म ये मे.टंडन बन सो यूशन 
ा.िल. स लागार यांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे.टंडन 

अबन सो यूशन ा.िल. स लागार यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामाचे 
वगवार माणे १ ते ४ ेणीम ये प  अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व 
इतर थाप य वषयक कामे स लागार ेणी ४) व प  ब (पूल, काय वॉक व 

इमारती – स लागार ेणी १) या माणे प   अ व ब तयार करणेत आले आहे. ट पा 
– २ मधील प  अ व ब माणे मे.टंडन अबन सो यूशन ा.िल. स लागार यांना 
पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) महापािलके या व वध काय मां या प कार प रषदांचे आयोजन करणे, मनपास भेट   

देणारे अ यागत, पदािधकार , िश मंडळे, व वध काय मासाठ  आलेले कलाकार यांची 
िनवास व भोजन यव था महापािलकेमाफत कर यात येते. यानुसार माहे ए ल 
२०१८ ते माहे ऑग ट २०१८ दर यान झाले या काय मां या अनुषंगाने 
र. .१,९१,१७८/- (अ र  र. .एक लाख ए या णव हजार एकशे अ ठयाह र फ ) 
इतका थेट प दतीने झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 25-26-2018-19 अ वये . ं .२६ हातोबा 
चौक ते कावेर नगर र ताचे दो ह  बाजूस फुटपाथ पे हंग लॉक व इ. था या वषयक 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .25,24,300/- (अ र  र. .पचंवीस 
लाख चोवीस हजार ितनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .24,02,741/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,02,741/- पे ा 30.26% कमी हणजेच र. .16,75,672/- + रॉय ट  
चाजस र. .97,949/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .23,610/- = एकुण र. .17,97,231/- 

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 .३३) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२९ द.४/१०/२०१८ अ वये  िश ण सिमती सभा 
ठराव .१८ दनांक १०/०८/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव 
ाथिमक शाळांम ये साय स सटर कायम व पी थापनेस मा यता दे यात आलेली 

आहे. यास अनुस न मा यिमक शाळांम येह  साय स सटर कायम व पी थापनेस 
मा यता देणेत येत आहे. हा क प महानगरपािलके या सव ाथिमक व मा यिमक 
शाळांम ये शाळािनहाय थापना कर यासाठ  आव यक या बाबींची 
महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक वभागाने पूतता करणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये साय स सटर 
क पासाठ  येणा-या य  खचाची तरतूद ाथिमक िश ण वभागातील ई-लिनग 
कूल (पान .२९९ वर ल अ.नु. .४९) या लेखािशषामधून खच कर यात यावा. सदर 

लेखािशषावर साय स सटरसाठ  सन २०१८-१९ या वषात लागणा-या जादा खचासाठ  
ाधा याने ई-लिनग कूल (पान .२९९ वर ल अनु. .४९) या लेखािशषावर ाथिमक 

व मा यिमक वभाग व इतर वभागातील उपल ध अखच त रा हलेली तरतूद तसेच 
इतर वभागास न लागणार  तरतूद र कम वग करण करणेस व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५२ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये भाग .३२ नवी सांगवी येथील बॅडिमंटन हॉल हा राज ी छ पती शाहू 
महाराज शै णक, सामा जक वै क य ित ान, नवी सांगवी, पुणे २७ यां याकडे सन 
२०१७ पासून भाडे त वावर देखभाल करत असून यांस पाच वषाची मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५) 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.  

वषय .३६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५५ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये मनपा या वतीने िचखली येथे आयो जत महापौर चषक कब ड  पधक रता 
येणा-या १०० पे ा अिधक खेळाडू, पदािधकार , अिधकार  यांचेक रता िनवास यव था 
व अ पोपहार, भोजन यव थेक रता अंदाजे र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख 
फ ) येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३७) भाग .१० मधील लहुजी व ताद पुत यांच ेसुशोभीकरण व नूतनीकरणाची कामे करणेकामी 
मे.के.बी.पी.िस हल इं जनी रंग स वसेस यांची लघु म दर १.९८५% नुसार िन वदा पूव 
व िन वदा प ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  
१.९८५% (जीएसट   सोडून) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०७/१/२०१७-१८ ब भाग कायालयासाठ  
न वन शासक य इमारत बांधणेकामी ऐ.वाय.जी. रयािलट  ा.िल. िन.र.२१,३६,१७,१६३/- 
(अ र  र. .एकवीस कोट  छ ीस लाख सतरा हजार एकशे ेस  फ ) पे ा २.९९% जा त या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२२,००,०४,३१६/-पयत काम क न घेणेचा वषय 

मा. थायी सभेपुढे ठेवला असता, मा. थायी सभा ठराव .२७१७ द.३०/५/२०१८ अ वये 

सदरचा वषय द र  दाखल क न फेरिन वदा काढ यात यावी असा िनणय देणेत आलेला 
होता.तथापी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम करण२, िनयम१(र) नुसार सदरचा वषय 

ितन म ह या नंतर  मा. थायी सभेपुढे फेर वचाराथ सादर  करणेत येत आहे. सदर कामाच े

लघु म दराच ेठेकेदार यांचा दर २.९९%जादा आहे ,तथापी सदर दराची वकृती यो य दराशी 
तुलना करता २.८३% कमी येत अस याने सदर ठेकेदार मे.ऐ.वाय.जी. रयािलट  ा.िल.यांची 
िन वदा वकारणे यो य होणार आहे.मा थायी सिमतीच ेउपरो  ठरावा नुसार सदर िन वदा 
र  क न फेरिन वदा माग वलेस सदर काम इमारतीचे व वषेश व पाच ेअसलेन ेदर कमी 
येणे बाबत साशंकतता वाटते. यामुळे सदर िन वदा वकारणे यो य होणार आहे. फेरिन वदा 
म ये दर जादा आ यास िन वदा वकृती करता येणार ना ह व या बाबत लेखाप र णाम ये 

आ ेप ये याची श यता अस याने ठेकेदार यांचा २.९९% जादा दर हा वकृत यो य दरापे ा 
२.८३% कमी येत अप याने सदर िन वदा वकारनेची िशफारस करणेत येत आहे. 

िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीक अट माणे दराम ये क ाट कालावधीम ये वाढ / घट दरानुसार झालेली 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन  यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23/1/2018-2019 अ वये . .९ पंपर  
कँ पस वा ण य व भाजीमंडई इमारतीमधील जुने रा  - िनवारा क  वाढ वणे व 
दु ती करणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड िन.र. .46,98,009/- (अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख अ या णव हजार नऊ  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .45,00,715/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .45,00,715/- पे ा 10.27% कमी 
हणजेच र. .40,38,492/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .81,981/- = एकुण र. .41,20,473 /- 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 
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अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/3/2018-2019 अ वये भाग .1 िचखली 
येथील आर ण .1/118 म ये वाहनतळ वकसीत करणेकामी मे.एस.बी.काळे 
िन.र. .49,88,040/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अ ठयाऐंशी हजार चाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,73,488/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,73,488/- 

पे ा 18.61% कमी हणजेच र. .38,85,142/- + रॉय ट  चाजस र. .1,90,152/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .24,400/- = एकुण र. .40,99,694 /- 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 .४१) 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. 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13-01-2018-19 अ वये भाग .२३ मधील 
बापुजीबुवा नगर व गावठाण प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी (सन २०१८-१९ साठ ) मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र. .66,34,022/- 

(अ र  र. .सहास  लाख चौतीस हजार बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट गं चाजस वगळून र. .65,71,372/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,71,372/- पे ा 15.58% कमी 
हणजेच र. .55,47,552/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .62,650/- = एकुण र. .56,10,202 /- 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 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13-02-2018-19 अ वये भाग .२४ मधील 
ओमकार कॉलनी, र दप कॉलनी, िशव कॉलनी व भागातील इतर प रसरातील र ते 
बी.एम. व बी.सी. प दतीने करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .62,58,616/- (अ र  
र. .बास  लाख अ ठाव न हजार सहाशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,95,966/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,95,966/- पे ा 15.30% कमी 
हणजेच र. .52,47,983 /- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .62,650/- = एकुण र. .53,10,633 /- 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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13-04-2018-19 अ वये भाग .२४ मधील 
रोजवुड हॉटेल ते बारणे कॉनर पयत या २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणे  कामी 
मे.देव क शन  िन.र. .58,33,756/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख तेहतीस हजार 
सातशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .57,71,106/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .57,71,106/- पे ा 14.27% कमी हणजेच र. .49,47,569/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .50,10,219 /- 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 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 करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .४५) फायरमन   संवगाचे अ थापनेवर ल मंजुर १०१ पदां पैक  आज रोजी कायम वेतन 
ेणीम ये मनपा शासन वभागाकडुन फ  ८० पदे भरली आहेत, उवर त २१ 

फायरमन पदे र  पदे आहेत.तसेच शहराची लोकसं या, काय े  वचारात घेता 
िचखली कुदळवाड  येथे न वन उप अ नशमन क ाच े कामकाजाकर ता वाढ व २३ 
फायरमन पदांचे मानधनावर भरणेकर ता मनपा शासन वभागाने   वशेष परवानगी 
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( ता वत) मंजुर  दनांक १७/१/२०१८ अ वये दली अस याने, सदर एकुण ४४ 
(२१+२३) कमचा-यांची मनपान े दलेली जा हरात व यामधील अहते नुसार गुणव  े माणे 

सोबत या प ा म ये नमुद केले माणे मानधनावर ६ म हने कालावधी कर ता ४४ थम 

िनवड याद  व वाढ व २४ ित ा याद नुसार फायरमन पदाकर ता मािसक एकवट 

र. .१५,०००/- (अ र  र. .पधंरा हजार फ ) मानधनावर नेमणुक करणेस 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/१२४३/२०१८  

दनांक – १२/१०/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ड ेका/िन-३/का व/६०५/२०१८ द.२९/०९/२०१८ वषय .२४ चे लगत) 
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( . था/िन/का व/९०/२०१८ द.०८/१०/२०१८ वषय .३० चे लगत) 
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( .अ न/१/का व/५५७/२०१८ द.१२/१०/२०१८ वषय .४५ चे लगत) 

 


