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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११६४/२०१८ 
दनांक -  २९/०९/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०३/१०/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक          
०३/१०/२०१८ रोजी द ुपार 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 – ८३ 
 

दनांक - ०३/१०/२०१८                             वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
०३/१०/२०१८ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

----------       
      दनांक २५/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८२)  

चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ----------                 
 

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 टाकण े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 करण.े 

        ( द.०३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  शहर अिभयंता  फ े य कायालय थाप य वभागाकड ल वभागाअंतगत वाढ/घट 
र. .१,९०,२२,४६३/- वग करणाचा ताव सादर केलेला आहे. सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कात कमी तरतूद ा  झा यामुळे कामांना पुरेशी तरतूद ठेवता आली 
नाह . िन वदा कायवाह तील चालू कामांना ह  उपल ध तरतूद कमी आहे.  काह  
पूण कामांना  व  चालू कामांना तरतूद  कमी पडत आहे. सदर कामांक रता तरतूद  
उपल ध क न देणे आव यक अस याने तावात नमूद माणे भागातील तरतूद  
मधून वाढ/घट क न तरतूद  उपल ध क न देणेत आले या अस याने  

र. .१,९०,२२,४६३/- वाढ/घट क न वग करण करणेस मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१,९०,२२,४६३/-) 

       ( द.०३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१००/२/२०१७-१८ अ वये न वन भाग 

.२८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते पंपळे सौदागर मशानभुमी पयत या 
र याचे यु.ट  ड यु.ट . प दतीने काँ ट करण करणेकामी मे. पी.सी.सी. इ ा. 
ा.िल. िन.र. .६,६६,७७,७३४/- (अ र  र. .सहा कोट  सहास  लाख स याह र 

हजार सातशे चौतीस फ ) पे ा ६.१% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-
१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा १२.६७% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .६,२६,१०,३९२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

       ( द.०३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१६ द.१८/९/२०१८ अ वये 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील सव बालवा यां या िभंती ३ड  (3D) पेट ंग ारे 
बोल या करणेस व सदरचा उप म पंपर  िचंचवड महापािलके या िश ण 
वभागाकडून करणेस व याकामी येणा-या खचाची तरतूद नागरव ती वकास 
योजना वभागाने कर यास मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

       ( द.०३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .५) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१८ द.१८/९/२०१८ अ वये 
महापािलकेचे ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवा यातील िशशु/ बालकांना व छता 
क ट सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा मांक मांक 22/2017-2018 अ वये लघु म 

िन वदाकार मे. लेमे स काप रेशन, ठाणे यांचे ती क ट र कम पये 720/- या माणे 
कामाचे आदेश देणेत आले होते.  सदर कामाची मुदत संपली आहे.  सदर ठेकेदार जु या 
दराने चालू वष  व छता क टचा पुरवठा करणेस तयार असलेने सन 2018-2019 या 
आिथक वषाक रता ती ैमािसक व छता क ट पुर व याचे अट सह पूव या मंजूर 
दरानुसार (र कम पये 720/- ती क ट) मे. लेमे स काप रेशन, ठाणे यांचेकडून 

व छता क ट खरेद  कर यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

        ( द.०३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .६)   थाप य मु यालयाकड ल िन वदा नोट स .01/01/2018-19 द.27/4/2018 अ वये 

तावात नमूद माणे Townplanning schemes करणेकामी मे.HCP Design, 

Planning & Management Pvt. Ltd. Consultant यां याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

        ( द.०३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 'फ' े य 
कायालय थाप य वभागाकड ल थाप य मु यालय कायालयाकड ल सन २०१८-१९ 
चे अंदाजप काकर ता एकूण तरतुद मागणी केलेनुसार उपल ध झालेली नाह . अपुर  
तरतुद िमळा यामुळे चालू कामांना पुरेशी तरतुद ठेवणेत आली व िन वदा 
कायवाह तील कामांना उपल ध तरतुद मधील िश लक तरतुद मधुन अपुर  तरतुद 
ठेवणेत आलेली आहे. तसेच काह  पूण कामांना व चालू कामांना तरतुद  कमी पडत 
आहेत. सदरची सव िन वदा कायवाह तील कामे स थतीत चालू असून काह  कामे 
तरतुद  अभावी ठेकेदार यांनी बंद ठेवलेली आहेत. तसेच काह  पुण झाले या 
कामांचा न याने समावेश क न तरतुद करणे आव यक आहे. सदर भागातील 
व वध कामे करणेबाबत मा.नगरसद य व भागातील नागर क यां याकडून वारंवार 
मागणी होत आहे.  मा.महापािलका सभा ठराव .236, द.20/7/2018 नुसार 
र. .2,11,56,83,100 वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर ठरावातील 
169 कामांपैक  32 कामे काह  कारणा तव होणार नाह त व काह  कामांची तां ीक 
तपासणी क न फेर ठराव करणार अस याचे मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  
. था/लेखा/8/का व/140/2018 द.30/08/2018 अ वये लेखा वभागास कळ वणेत 

आले आहे. सदर महापािलका सभा ठराव .236 दनांक 20/7/2018 मधील 32 कामे 
वगळून मा.आयु  यांचेकडे ताव अंमलबजावणीसाठ  सादर केला आहे. यामुळे 
सदर वगळलेली कामे कर यात येणार नस याने अखच त कामामधुन िश लक 
रकमेतून तावात नमुद कामांना तरतुद िमळणेस वनंती केली आहे. तरतुद वग 
करणे आव यक असले या कामांची याद  तयार करणेत आलेली असून, यानुसार फ 
े य थाप य कायालय व फ थाप य मु यालय तरावर ल कामाकर ता 
तावात नमूद माणे आव यक तरतुद र. .१०,८५,५२,८०६/- (अ र  र. .दहा 

कोट , पं याऐंशी लाख, बाव न हजार आठशे सहा फ ) अखिचत िनधीतुन वग 
करणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणबेाबत वचार 
करणे. (वाढ/घट र. . १०,८५,५२,८०६/-) 
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वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/०२/२०१८-१९ मधील काम .२ 

अ वये पंपळे सौदागर आर ण .३७१ ब येथील उव रत उ ानांची थाप य 

वषयक  कामे करणेकामी मे.यशक असोिसएटस िनवीदा र. .५,०१,४३,९२९/- 
(अ र  र. .पाच कोट  एक लाख ेचाळ स हजार नऊशे एकोणतीस फ ) पे ा 
०५.८५% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३०,७७,३४९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९)  पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांकड ल एचपी मेक कंपनीचे  टंरसाठ  

आव यक Genuine Toner/Cartridge खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, 

government, e-market plus वर ऑनलाईन Bid Number-GEM/2018/B/57453 

अ वये लघु म िन वदाकार मे.म ट  से स, पुण-े४११००४ यांचेकडून आव यक 
Genuine Toner/Cartridge (एचपी मेक) बाब .१ ते ६ एकूण-६९० नग सा ह य 

खरेद कामी एकूण र. .३३,२५,८२७/- (अ र  र. .तेहतीस लाख पंचवीस हजार 
आठशे स ावीस फ ) दर वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

द यांग य ंक रता व वध कार या योजना राब व यात येतात. याम ये १८ 

वषा या खालील द यांग व ा याना दरमहा िश यवृ ी देणेबाबतची योजना 
काया वत आहे. तसेच १८ वषापुढ ल द यांग य ंना दरमहा अथसहा य 
देणेबाबतची योजना काया वत आहे. परंतु १८ वषाखालील जी मुले ती  
अपंग वामुळे शाळेत जाऊ शकत नाह त, अशा मुलांसाठ  दरमहा अथसहा य 

देणेबाबत योजना सु  करावी अशी मागणी द यांग य ंसाठ  काय करणा-या 
संघटनांनी केली आहे. तर  अशा ५ ते १८ वयोगटातील द यांग मुलांनासु दा 
दरमहा  र. .२,०००/- अथसहा य देणेबाबतची योजना न याने सु  करावयाची 
अस याने सोबत या प  अ मधील अट  शत ना मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 2) ि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 .१२) मनपाचे वै कय वभागास मे. बी.जे मेड कल को.ऑपरे ट ह क झुमर टोअर िल, 

पुणे यांचेकडुन व वध शाखेची व व वध कारची पु तके थेट प दतीनेखरेद  

करणेस व याकामी र. .16,03,255/- (अ र  र. .सोळा लाख तीन हजार दोनशे 

पंचाव न फ ) सव करासह असे एकुण रकमेस व  येणा-या य  खचास महारा  
महानगरपािलका, अिधिनयम  अनूसुचीत करण ५(२)(२) नुसार येणा-या य  
खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध वभागासाठ  व मा.पदािधकार  यांना 
छपाई सा ह य छपाई क न पुरवठा करणेकामी िन वदा ं .06/2018-19 अ वये 
लघु म िन वदाकार 1) मे.अमृत मु णालय िचंचवड यांचे बाब .01 एकुण 01 

बाबीसाठ  एकुण र. .2,95,800/- लघु म दर ा  झालेले आहे. सदरचे ा  झालेले 

दर हे  अंदा जत एकुण र. .6,20,000/- पे ा 52.29% ने कमी आहे. तसेच 2) 

मे.आिशष एंटर ायजेस िचंचवड यांचे बाब .02 एकुण बाबी 01 साठ  एकुण 
र. .1,35,000/-लघु म दर ा  झालेले आहे. सदरचे ा  झालेले दर हे  अंदा जत 
एकुण र. .2,55,000/-  पे ा 47.052%  ने कमी आहे.३) मे.गणराज ंटस, आकुड  
यांचे बाब .03 एकुण बाबी 01 साठ  एकुण र. .1,90,000/- असे एकुण  बाब ं  01 

ते 03 साठ  एकुण र. .6,20,800/- (अ र  र. .सहा लाख वीस हजार आठशे फ ) 
इतके दर लघु म ा  झाले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. 
यानुसार तीनह  िन वदाधारकानां आव यक छपाई सा ह याचा पुरवठा करणेकामी 

पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झाले या खच एकूण 
र. .6,20,800/- (अ र  र. .सहा लाख वीस हजार आठशे फ ) चे  अवलोकन करणे. 

वषय .१४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/12/2018-19 अ वये भाग .१६ 
म ये कवळे मामुड  मधील र याला फुटपाथ करणे टाम वाटर व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. व णू वठोबा नरळे िन.र. .31,35,788/- (अ र  र. . 
एकतीस लाख प तीस हजार सातशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,31,887/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,31,887/- पे ा 32.32% कमी 
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हणजेच र. .20,51,981/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,02,770/- = एकुण र. .21,55,882/- 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 .१५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/4/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
कवळै वकासनगर मामुड  येथे पे ह ंग लॉक बस वणेची कामे करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.शंकर पांडुरंग बजबळकर िन.र. .31,36,536/- (अ र  
र. .ऐकतीस लाख छ ीस हजार पाचशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,31,887/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,31,887/- पे ा 32.32% कमी 
हणजेच र. .20,51,981/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,03,520/- = एकुण र. .21,56,632/- 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 करण े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. .19/22/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ 

कर ता भाग .१७ पर सराम ये व वध कंप या मनपा माफत खोद यात आलेले 

चर दु ती करणेकामी मे.साई भा कं शन िन.र. .25,12,645/-(अ र  
र. .पंच वस लाख बारा हजार सहाशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,03,965/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,03,965/- पे ा 34.02% कमी 
हणजेच र. .15,86,136/- + रॉय ट  चाजस र. .8,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,00,200/-= एकुण र. .16,94,816/- 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 
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ि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. .19/30/2018-19 अ वये भाग .१६ 
म ये कवळे मामुड  भागात गटस पे ह ंग लॉक टॉम वॉटर लाईन थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.शंकर पांडूरंग बजबळकर िन.र. .31,37,238/- 

(अ र  र. .एकतीस लाख सदोतीस हजार दोनशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,31,887/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,31,887/- पे ा 32.32% 

कमी हणजेच र. .20,51,981/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .1,04,220/- = एकुण र. .21,57,332/- 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. .11-32-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२५ मधील वाकड गाव व भागातील इतर प रसरातील र ते तयार करणेकामी 
चैताली स लायस िन.र. .31,46,975/- (अ र  र. .एकतीस लाख शेहेचाळ स हजार 
नऊशे पंचाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,80,755/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,80,755/- पे ा 27.3% कमी हणजेच र. .21,67,009/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .1,03,320/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,900/- = एकुण 
र. .23,33,229/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-91-2018-19 अ वये भाग .२८ 
पंपळे सौदागर मधील कोकणे चौक ते पाक रॉयल पयतचा १२.०० मी.ड .पी.र ता 
वकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. िन.र. .31,37,763/- (अ र  
र. . एकतीस लाख सदोतीस हजार सातशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,66,950/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,66,950/- पे ा 12.21% कमी 
हणजेच र. .26,92,475/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .27,63,288 /- 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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16-20-2018-19 अ वये भाग .5 

गवळ नगर व सँ ड वक मधील ता यात आलेले र ते वकसीत करणेकामी मे.एम 
पी धो े क शन िन.र. .45,38,252/- (अ र  र. .पं चेचाळ स लाख अडोतीस 
हजार दोनशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,80,002/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,80,002/- पे ा 30.61% कमी हणजेच र. .31,08,673/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,250/- = एकुण 
र. .31,66,923 /- 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105-4-2017-18 अ वये भाग .७  च-
होली येथील व वध ठकाणचे र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.चैताली 
स लायस िन.र. .41,95,107/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख पं या नो हजार एकशे 
सात फ ) पे ा 36.50% कमी दराने ा  झालेली आहे.   ा  िन वदा मंजरू दराने 
र. .26,63,893/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट  माणे भाववाढ कलम  लागु अस यास, मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105-5-2017-18 अ वये भाग .७ 
येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  प रसरातील र ते खड करण व बीबीएम 
करणेकामी मे.चैताली स लायस िन.र. .41,77,497/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख 
स याह र हजार चारशे स या णो फ ) पे ा 36.50% कमी दराने ा  झालेली 
आहे.   ा  िन वदा मंजूर दराने र. .26,52,711/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलम  लागु अस यास, 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये 
दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागासाठ  वाईन लू क रता 
आवाहन प के या छपाई सा ह याचा, छपाई क न पुरवठा करणेकामी कोटेशन 
नोट स ं .३९/२०१८-१९ अ वये मे. िशवसमथ एंटर ायजेस. ािधकरण यांनी वाईन 

लू क रता आवाहन प के १००० शेकडा छपाईकामी ित शेकडा १४८.७५ पैसे 

माणे एकुण र. .१,४८,७५०/- लघु म दर ा  झाले आहे. सदरचे दर  हे 

अंदाजप कय र. .१,४९,०००/- पे ा -०.१६ ट कने कमी असलेने सदरचे दर 

वकृत करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच वैदय कय वभागाकड ल 
तातड चे मागणी वचार करता मे.िशवसमथ एंटर ायजेस ािधकरण  यांचेकड ल 
कोटेशन नो. .39/2018-19  अ वये ा  लघु म मंजूर दरानुसार थेट प दतीने  ित 
शेकडा १४८.७५/- माणे २000 शेकडा वाईन लू क रता आवाहन प के (मनपा 
नमु या माण/ेमसुदया माणे) छपाईकामी एकुण र. .२,९७,५००/-(अ र  र. .दोन 
लाख स या णव हजार पाचशे फ ) म ये पुरवठा करणेकामी आदेश ं  
मभा/ंका व/१२२०/२०१८ द.२४/९/२०१८ अ वये करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेला आहे.सदर झाले या खच  एकुण र. .४,४६,२५०/- (अ र  
र. .चार लाख शेहचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) चे  खचाचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२५)  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 करण.े 

वषय .२६) भारतीय वातं य दनाचा ७१ वा वधापन दन १५ ऑग ट २०१८ रोजी पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकडून साजरा कर यात आला. सदर काय मासाठ  भ  

श  चौक, िनगड  येथे बोधनपर देशभ या भ य गीतांचा काय म कर यात 
आला. यासाठ  कलाकार मानधन, ले स बॅनस इ याद  साठ  थेट प तीने 
र. .७०,३६०/- (अ र  र. .स र हजार तीनशे साठ फ ) झाले या य  खचाचे 
अवलोकन करण.े  

 
वषय .२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-102-2018-19 अ वये पंपळे सौदागर 

भाग .५५ मधील कोकणे चौक ते रहाटणी चौकापयतचा र ता अ ावत प दतीने 
वकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. िन.र. .31,39,027/- (अ र  
र. .एकतीस लाख एकोणचाळ स हजार स ावीस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,68,214/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम सदर ठेकेदाराकडून र. .30,68,214/- पे ा 12.21% कमी 
हणजेच र. .26,93,585/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .27,64,398 /- 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 .२८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/3/2018-19 अ वये भाग .१७ 

मधील वा हेकरवाड  शाळेची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.रेणूका 
कं शन िन.र. .31,36,133/- (अ र  र. .एकतीस लाख छ ीस हजार एकशे 
तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,43,896/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम सदर 
ठेकेदाराकडून र. .30,43,896/- पे ा 32.97% कमी हणजेच र. .20,40,323/- + 
रॉय ट  चाजस र. .8,487/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,750/- = एकुण 
र. .21,32,560 /- 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 
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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 .२९)  मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा नोट सी दारे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 

ािधकरण वकिसत केलेले र ते म य दुभाजकाम ये सुशोिभकरण देखभाल 
करणेबाबत िन वदा माग वणेत आ या हो या. िन वदांचे कामकाज पुण झाले असुन 

संबंिधत ठेकेदारांना करारनामा क न कामकाज आदेश द.२/५/२०१८ रोजी देणेत 

आला आहे. तसेच िन वदा कायवाह  पुण हो या या कालावधीपयत हणजेच 

द.३१/३/२०१८ पासुन द.१/५/२०१८ पयत मे. स द छा क . यांना मुदतवाढ व 
य  र. .१,४०,०००/- (अ र  र. .एक लाख चाळ स हजार फ ) या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३०)  मनपाचे उदयान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 व 2) मधील िन वदा 

कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट /शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलम लागु अस यास भाववाढ कलमानुसार देखभाल व संर ण कामासाठ  

िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुली करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन 

संबंधीत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केलेले अस याने 

याचे अवलोकन 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/११६४/२०१८  

दनांक – २९/०९/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ना वयो/४/का व/२७९/२०१८ द.२१/०९/२०१८ वषय .१० चे लगत) 
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( .ड ेका/िन-३/का व/५६१/२०१८ द.२१/०९/२०१८ वषय .११ चे लगत) 
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( .उ ान/४/का व/५११/२०१८ द.२९/०९/२०१८ वषय .३० चे लगत) 

 


