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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/१२८९/२०१९ 
     दनांक - १३/०९/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – १८/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १८/०९/२०१९ 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  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १४० 
 
दनांक - १८/०९/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१८/०९/२०१९ 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 ०९/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३७)                
   चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 आ)   दनांक ११/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३८) 
                                 चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.१२/१०/२०१८ अ वये 
मनपाचा पंपर  वाघेरे गावातील जलतरण तलाव येथील प ह या मज यावर ल हॉल 
भागातील नाग रकां या मागणीनुसार म हला व पु षांसाठ  योगा िश णासाठ  कै.िभकू 

वाघेरे पाट ल ित ाण या सं थेस ५ वष नाममा  भाडेकराराने चाल व यास देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०३ द.०८/०३/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह  मै ी वंयरोजगार 
सेवा सं था पंपर गाव सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०४ द.०८/०३/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह  मै ी वंयरोजगार सेवा 
सं था पंपर गाव सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
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र. .२०००/- मनपाकडून देवून यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०५ द.०८/०३/२०१९ 

मनपाची भाग  ३० येथील मनपाची फुगेवाड  यायामशाळा (िभकोबा देवकर 
सां कृितंक भवन इमारत दुसरा मजला) ह  जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाड  या  
सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-मनपाकडून 
देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०६ द.०८/०३/२०१९ 

मनपाची िचंचवड येथील वग य द ा य मरळ उ ान पवनानगर ह  यायामशाळा 
शंभूराजे मदानी खेळ वकास मंच िचंचवडगाव या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने 

कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२६/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत 
अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.२७/०२/२०१९ पासून पुढे ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०७ द.०८/०३/२०१९ 

मनपाची भाग .१५ आकुड  गावठाण  येथील कै.कैलास शंकरराव पांढारकर 
यायामशाळा  ह  ी तुळजामाता म हला बचत गट या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२२/०३/१९ रोजी संपु ात 
येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.२३/०३/२०१९ पासून पुढे ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०८ द.०८/०३/२०१९ 
मनपाची भाग  १३ िनगड  येथील कै.मधूकर पवळे यायामशाळा राजनगर ह  ओम 

साई ित ाण या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायाम शाळाची मुदत द.२३/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर द.२४/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०९ द.०८/०३/२०१९ 
मनपाची भाग .१३ यमुनानगर येथील मीनाताई ठाकरे यायामशाळा यमुनानगर ह  
कुल वामीनी महासंघ यमुनानगर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११  म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.२३/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.२४/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११० द.०८/०३/२०१९ 

मनपाची भाग .१४ काळभोरनगर येथील कै.आकाश काळभोर यायामशाळा ह  

ह दु थान रलायबल पोटस लब या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०६/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.०७/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१११ द.०८/०३/२०१९ 

मनपाची भाग .१० येथील व ानगर रामनगर यायामशाळा ह  इले हन डस 
पोटस लब या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायाम शाळाची मुदत द.१०/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर द.११/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११२ द.०८/०३/२०१९ 
मनपाची भाग  १७ िनगड  येथील बाहूबली यायामशाळा िनगड  ह  साथी जी ए  

इनामदार पोटस लब काळभोरनगर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०६/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.०७/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास 
देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ बजरंगनगर 
पंपर  यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळेचा ठराव 
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मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१३) मनपाची कै.संजय काळे हे थ लब िनगड  ह यायामशाळा सं ाम पोटस  लब, 

से.नं.२८, ािधकरण यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े   

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव बालवा यां या िभंती 3 ड  पट ंग ारे 

बोल या करणेस व सदरचा उप म पंपर  िचंचवड महापािलके या िश ण मंडळ 
वभागाकडून करणेस मा.म हला बालक याण सिमती ठराव .१६ द.१८/०९/२०१८ 
अ वये मा यता देणेत आली आहे. याकामी र. .२५,०००/- ित बालवाड  िनधी 
नागरव ती वकास योजना वभागाकडून संबंिधत मु य यापकां या खा यात जमा 
करणे आव यक आहे. तर  याकामी एकुण २१५ बालवाड ंकर ता येक  र. .२५,०००/- 
या माणे र. .५३,७५,०००/- इतका खच अपे त आहे.  तर  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील सव बालवा यां या िभंती 3 ड  पट ंग ारे बोल या क न घे याची 
कायवाह  संबंिधत मु या यापक व बालवाड  िश का यांचेमाफत व हत प दतीने 

(कोटेशन ारे) करणेस व याकामी ित बालवाड  २५,०००/- पये संबंिधत मु य यापकां या 
खा यात जमा करणेबाबत मा यता िमळावी. तसेच सदर योजनेची तरतुद नागरव ती 
वभागाकड ल मदर तेरेसा- िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील / ाथिमक शाळेतील मुलां या 
सवागीण वकासा मक योजना या उपलेखािशषातून सदरची तरतुद खच  मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१५) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९ अ वये       
सन २०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक झोपडप ट  
धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती झाली अस याने 
यामधील वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दैनं दन जीवनमान अ था य त 

प र थती िनमाण झा याने यांचे दैनं दन जीवनमान पूववत होणेसाठ  म हला व 
बाल क याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त य 
असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता दे यास यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव 



6 
 

म हलांना व शहरातील पूरबािधत म हलांना यांचे कुटंू बयां या नावे असलेला फोटो 
पास अथवा वत:चे आधार काड यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून 
याआधारे रोज वापरासाठ  सदर पुढ ल सा ह य शासना या द.०५/१२/२०१६ या 

DBT योजनेअंतगत नमूद नस याने दनांक ०२/०८/२०१९ या शासन दर करारातील 
अ. .९क माणे दोन चादर व अ. .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ माणे 
दोन दर  पंजा व अ. .३अ माणे दोन बेडशीट संच हा येक म हलेस वर ल माणे 
एक संच (२ चादर, २ बॅरेक कंबल, २ दर  पंजा व २ बेडशीट) उपल ध क न 
देणेकामी महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन हयू 
को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मंुबई 
४०० ०७५ यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व 
याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२० या 

अंदाजप कातील पान .३३२ .४ मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद  मधून 
कर यास तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ झा यास दनांक ३१/०३/२०२० 
अखरे पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी आव यकतेनुसार वभागातील 
व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत /िश लक तरतुद मधून र कम 
नागरव ती व वकास योजना वभागातून इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग 
कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न 
दे यास मा यता दे यास तसेच यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६ 
नुसार मा यता दे यास तसेच उपरो  सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.१८/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१६)   मनपाचे भोसर  भाग .३५ येथील स.नं.१ मधील आर ण .४३१ म ये बांधणेत 
आले या अदयावत णालयाचे इमारतीम ये (१०० खाटांचे) तसेच पंपर  येथील 
न याने बांध यात आले या जजामाता णालयात (१०० खाटांचे) करावयाचे मे डकल 
गॅस पाईप लाईनचे कामा संदभात िन वदा काढून दो ह  णालयातील मेड कल गॅस 
पाईप लाईनचे चलन वलनसह त संबंिधत ठेकेदारांकडून ८ वषाकर ता कामकाज क न 
घेणेकामी  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२(ब) नुसार  मा.महापािलका सभेची 
मा यता यावी लागणार आहे.  यामुळे भोसर  व जजामाता णालयात मे डकल 
गॅस पाईप लाईनचे कामा संदभात ई-िन वदा िस द करणेस मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/42/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
कासारवाड  येथील मायानगर  व इतर प रसरात पे ह ंग लॉक वषयक कामे 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,97,455/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
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स या नव हजार चारशे पं चावन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44.38.593/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44.38.593/- पे ा 32.97% कमी हणजेच र. .29,75,189/- + 
रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .30,34,050 /- 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. .27/39/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
कासारवाड  प रसरातील व वध भागात पे ह ंग लॉक वषयक कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .44,97,455/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या णव हजार चारशे 
पं चावन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,38,593/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,38,593/- पे ा 32.77% कमी हणजेच र. .29,84,066/- + रॉय ट  चाजस 
र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .30,42,927/- 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. .27/31/2019-20 अ वये भाग .२० 
कासारवाड  येथील मायानगर  जवळ ल ना यांची कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .44,98,922/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठयानऊ हजार नऊशे बावीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,00,211/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,00,211/- पे ा 33.27% कमी हणजेच र. .29,36,261/- + रॉय ट  चाजस 
र. .52,861/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .30,34,972/- 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 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२६.०८.२०१९  ते  द.०१.०९.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०९/२०१९ द.०७/०९/२०१९ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-64-2019-20 अ वये न वन भाग .२७ 
रहाटणी मधील तापक र नगर व ीनगर प रसरातील मु य व अंतगत र या या 
कडेने ाम वॉटर व गटसची कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन 
िन.र. .41,42,270/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख बेचाळ स हजार दोनश स र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 40,92,886/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,92,886/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .31,10,593/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,534/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .31,59,977/- 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 .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/3/2018-19 अ वये भाग .२ से. .१४ 
बो-हाडेवाड  येथील ािधकरणा कडून ता यात आले या जागेस िसमािभंत बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .1,15,58,768/- 

(अ र  र. .एक कोट  पंधरा लाख अ ठाव न हजार सातशे अडुस  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,04,55,506/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,04,55,506/- 

पे ा 22.00% कमी हणजेच र. .81,55,295/- + रॉय ट  चाजस र. .1,10,512/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,92,750/- = एकुण र. .92,58,557/- 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) च-होली येथे २० द.ल.िल./ दन मतेच े अ याधुिनक तं ानावर आधार त   
मैलाशु द करण क   बांधणेचे काम पुण झाले असून सदर ठकाणी यापुव  ट पा-१ 
मधील २१ द.ल.िल./ दन  मतेच े मैलाशु द करण क  पूण मतेचे चालु आहे व 
यासाठ  ९०६ KW वदयुत पुरवठयास मंजुर  आहे. यातुन उपल ध वदयुत 

पुरवठयामधून सदर मैलाशु द करण क  स थतीत चाचणी आधारावर काया वत 
कर यात आले आहे. सदर क प पुण मतेने काया वत कर यासाठ  ९०३ KW 

वाढ व वदयुत पुरवठेची गरज आहे. यानुसार वाढ व वदयुत पुरवठा िमळणेकामी द. 
११/०७/२०१९ रोजी पं.िचं.म.न.पा. तफ महारा  रा य वदयुत वतरण पुणे येथे अज 
कर यात आले होत.े च-होली येथे २० द.िल.िल./ दन मतेचे मैलाशु द करण 
क साठ  महारा  रा य व ुत वतरण तफ द.२६/०८/२०१९ रोजीचे वाढ व ९०३ KW 

वदयुत पुरवठेची मंजुर  द.२६/०८/२०१९ रोजी दे यात आलेली आहे. महारा  रा य 
वदयुत वतरण तफ मंजुर कर यात आलेले वाढ व वदयुत पुरवठे या आदेशानुसार 
च-होली मैलाशु द करण क पासाठ  वदयुत कने शन घेणे कामी महा वतरण शु क 
र. .३२,०८,४८२/-  (अ र  र. .ब ीस लाख आठ हजार चारशे याऐशंी फ ) अदा 
कर याची आव यकता आहे. सदर शु काचे तपशील खालील माणे आहे. 

Particulars Amount in 
Rs. 

Service Connection charges 2990/- 
1.3% supervision charges 8050/- 
Processing Fee 2400/- 
Security Deposit 3192193/- 
Cost of Agreement Bond 430/- 
18% GST 2419/- 
Total 32,08,482/- 
In word Rs. Thirty two lakhs eight thousand four 
hundred eighty two only.  

         सबब वर ल त यानुसार व सोबत जोडले या महारा  रा य वदयुत वतरण 

तफ  मंजुर आदेशानुसार एकुण र. .३२,०८,४८२/-  (अ र  र. .ब ीस लाख आठ हजार 

चारशे याऐशंी फ ) शु क महारा  रा य वदयुत वतरण पुणे यास अदा करणेसाठ  
महसुल अंदाजपिञकामधील लेखािशषातील मैलाशु द करण क  पंपींग टेशन व इतर 
वज बले पानांक . १६२ या  लेखािशषामधुन खच करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देयअस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय कायालयातील थाप य वभागामाफत 
व वध वकास कामे कर यात येतात. या अंतगत खालील काम े करणेचे योजन 
आहे. सदरचा क प वैिश पुण अस याने तां क या सदर क पांची संक प िच ,े 

क प आराखडे तयार करणे, पुवगणनप क, िन वदा वषयक कामे करणे इ. िन वदा 
पुव कामे करणेक रता क प यव थापन स लागार (PMC) ची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. तसेच तां क या आराख या माणे काम क न घेणे यांचे मोजमापे 
घेऊन देयक तयार करणे, क पां या दैनं दन कामावर देखरेख करणे, िन वदा प ात 

कामे करणे आव यक आहे.मनपाचे अिभयं याकड ल इतर कामाचा याप पाहता व 

क पाची वर ल दैनं दन कामे प रणामकारक होणे क रता सदर क पासाठ  

िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) असणे 
अ यंत आव यक आहे. सदर बाबत मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर क प 

यव थापन स लागार (PMC) यांचेकडुन दरप क माग वणेसाठ          
द.१२/०६/२०१९ रोजी कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. या अनुषंगाने 
खाली जोडले या त यानुसार लघु म दर ा  झाले आहेत. 

अ. . कामाचे नाव 

वा तु वशारद/ क प 
यव थापन 
स लागार 

लघु म दर 
(Without 

GST) 

शेरा 

१ 
भाग .१९ मधील शगुन चौक 

व वा मीक  चौकाचे 
सुशोिभकरण करण े

मे. ा फकॉन 
आ कटे ट 

१.९९% 

 
 

         तर  वर ल त यां माणे यांची सदर कामा या िन वदापुव व िन वदा प ात 
कामांसाठ  वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक 
करणेस व याकामी होणार  फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) 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 .२७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३/५३-२०१९-२० अ वये मे.वभैवी 
इके कल काप रशन िन.र. .२,८०,६१,१६७/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख 
एकस  हजार एकशे सदसु  फ ) पे ा २२.४८% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबराबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३/५१-२०१९-२० अ वये मे.वैभवी 
इके कल काप रशन िन.र. .१,५३,०४,८६१/- (अ र  र. .एक कोट  ेप न लाख 
चार हजार आठशे एकस  फ ) पे ा २१.८२% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबराबर 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/१२८६/२०१९ 

दनांक – १३/०९/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पाप/ुका व/०६/७८७/२०१९ द.११/०९/२०१९ वषय .२४ चे लगत) 
 

 


