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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९१/२०१९ 
दनांक - ११/०१/२०१९ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १५/०१/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
१५/०१/२०१९ 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 – ९८ 
 

दनांक - १५/०१/२०१९                           वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
१५/०१/२०१९ 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. 

  ----------       
अ) दनांक द.०१/०१/२०१९ व द.०४/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा 
   (कायप का मांक ९६) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
आ) द.०८/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९७) 
    चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  ----------       
 

वषय .१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/88/2018-19 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव येथील बापुजीबुवानगर, संद पनगर, इं ायणीनगर, जयम हारनगर, धनगरबाबा 
मंद र प रसर, गु नानकनगर, ाय हर कॉलनी व इतर प रसरातील जलिन:सारण 
वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. संक प 
इ ा चर िन.र. .44,99,980/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार 
नऊशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,955/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,955/- पे ा 16.5% कमी हणजेच र. .37,57,462/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .25/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .37,57,487/- 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.१५/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालय काय ेञातील भाग .२५,२६, 
२८ व २९ मधील म.न.पा.चे आरो य वभागाकड ल सावजिनक शौचालयाचे व 

मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा याने) व 

मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी शौचालय व मुता-या असे 
एकुण ३७६ िस स कर ता अंदाजपञक तयार क न िन वदा नोट स .५/२०१८-१९ 
र. .५५,१५,७७६/- माणे ित माह येणारा खच र. .२,०८,९२०/- या १०% सेवा 
शु क र. .२०,८९२/- रकमेवर दर माग वणेसाठ  िन वदा िस द करणेत आली 
होती. या माणे एकुण ा  ९ िन वदाधारकांपैक  ६ िन वदाधारकांनी ित माह 
येणारा खच र. .२,०८,९२०/- या १०% सेवा शु क र. .२०,८९२/- रकमेवर -१००% 
कमी हा न वन समान लघु म दर सादर केला होता. मा.अितर  आयु  यां या 
मा यतेनुसार िन वदाधारकांसमोर( ॉ) लॉटर  प तीने सोडत केली असता 
मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., या िन वदाधारकांस िनयु  
कर यात आले. मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांचा ित 

माह येणारा खच र. .२,०८,९२०/- या १०% सेवा शु क र. .२०,८९२/- रकमेवर  
-१००% कमी हा दर वीकृत करणेस मा यता देणेत आली असुन वकृत दरानुसार 
२४ मह ने (२ वष) कालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. .५०,१४,०८०/- खचास 
मा यता व याकामी मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांची 
ठेकेदार हणुन िनयु  करण,े याचेंशी करारनामा करणे व आदेश देणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१५/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३) मनपाचे व ुत वभागासाठ  तातड ने आव यक व वध कारचे बॅला ट सा ह य 

खरेद कामी ई िन वदा सुचना .51/1/2017-18 अ वये ा  लघु म िन वदाधारक 
मे.पायेिनयर से स यांचे बाब .3 H.P.S.V. BALLAST 70 WATTS व बाब .4 - 

H.P.S.V.BALLAST 150 WATTS माणे एकुण 02 बाबी सा ह याचे मंजूर दर 
एकुण र. .12,52,000/- असून या मंजूर दराने सदर पुरवठाधारक मे.पायेिनयर से स 
यांचेकडून शासन िनयम द.1/12/2016 चे प र छेद 3.3.2 चे पुन ययी आदेश 
िनयमानुसार बाब .3 H.P.S.V. BALLAST 70 WATTS सा ह य मंजूर ित नग 
दर र. .355/- माणे 200 नग एकूण र. .71,000/- व बाब .4  H.P.S.V. 
BALLAST 150 WATTS सा ह य मंजूर ित नग दर र. .598/- माणे 500 नग 
एकूण र. .2,99,000/- नुसार एकूण 02 बाबी सा ह य एकूण र. .3,70,000/- म ये 
खरेद  करणेस व पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी तसेच येणा-या र. .3,70,000/- 

(अ र  र. .तीन लाख स र हजार फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१५/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४)  मनपाचे पद यु र िश ण सं थेक रता िनयतकािलके पुर वणेकामी ई.िन.सु. .23/ 
2018-19 अ वये लघु म िन वदाकार 01) M/s prime Mag Subscription PVT. 

LTD यांचे एकुण 22 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी क रता र. .20,05,139.84 

02) M/s.Total IT Solution PVT. LTD यांचे एकुण 38 कारचे िनयतकािलके 
पुर वणेकामी क रता र. .2,30,580.08 दर करारानुसार एक वष कालावधीक रता 
एकुण 60 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी पुणाकांत एकुण र. .22,35,720/- 

(अ र  र. . बावीस लाख प तीस हजार सातशे वीस फ ) या मयादेत पद यु र 
िश ण सं था वायसीएमएच यां या मागणी माणे पुर वणेकामी चे  खचाचे 
अवलोकन करण.े  

( द.१५/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभाग यांचेसाठ  व वध कारचे िलनन 
सा ह य  खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .२२/२०१८-१९ नुसार मे.पी शेषा  & 

कंपनी, पंपर , पुणे १८ यांचे र. .७४,६४,१५८.५०(अ र  र. . चौ-याह र लाख चौस  
हजार एकशे अ ठाव न पैसे प नास फ ) हे लघु म दर ा  झालेले असुन 
सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे.पी.शेषा  & कंपनी 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदरखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  

शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची 
VT – 650 मतेची – ४ तसेच VT – 500  मतेची - ४ असे एकूण ८ रोड वपर 

वाहने खरेद  केली आहेत.तसेच ठेकेदार मालक चे २ असे एकूण १० रोड वपर 

वाहनां दारे मनपा ह तील र यांची (यां क प दतीने) रोड वपर वाहनां दारे 
दैनं दन साफसफाई करणेकामी िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ नुसार तावात 
नमूद ठेकेदारांना द.०१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ पयत २ वष कालावधीसाठ  
कामाचे आदेश देणेत आले होते. या कामाची मुदत द.३०/११/२०१७ रोजी संपली 
असता तावात नमुद केले या दरानुसार सदर सं थांना मा. थायी सिमती ठराव 
.२३५७ द.२८/२/२०१८, मा. थायी सिमती ठराव .२७२२ दनांक ३०/५/२०१८ 

व मा. थायी सिमती ठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ अ वये वेळोवेळ  मुदतवाढ 
दे यात आली होती. सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आली 
आहे. सदर कामी मनपा या VT – 650 (MH-14 F 9978, MH-14 AZ 9907, MH-14 

AZ 9908, MH-14 AZ 9910) या ४ वाहनांचा मूळ िन वदेचा दर हा ित कमी 
र. .२७१.५०/- असून या माणे मा. थायी सिमती सभा ठराव .१३१४४ द.०३/११/२०१५ 

अ वये मा यता िमळाली आहे व या अनुषंगाने मूळ करारनामा कर यात आला असून 
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कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत, परंत ुसदर कामा या मुदतवाढ कालावधी या मा. 
थायी सिमती सभा ठराव .२३५७ द.२८/०२/२०१८, ठराव .२७२२ द.३०/०५/२०१८ व 

ठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ या ठरावांम ये नजरचुक ने ित क.मी. दर 

र. .२७१.५०/- ऐवजी र. .२७१/- असा नमूद कर यात आला आहे. तर  सदर कामाचा दर 

र. .२७१.५०/- ित क.मी. असून या माणे देयके मंजूर कर यास मा यता असावी. सदर 

कामाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आली आहे. तसेच न वन िन वदा कामकाज 

सु  असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे सदर सं थांना द.०१/०१/२०१९ 

ते द.३०/०४/२०१९ अखेर ४ म हने कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .१,४०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख फ ) अथवा 

य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालया मधील भाग  १८ मधील 
तपशीला मधील नमुद कामांची मा.स मानीय नगर सद य यांची मागणी व 

आव यकता ल ात घेता मनपाचे सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये 
कामा या समोर ल रका यांम ये तावात नमुद केले या रकमे नुसार तरतूद वग 
क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. (वाढ/घट र. .२,५०,००,०००/-) 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये 

मा.नगरसद य यांना न याने मागणी केले या कामांचा समावेश नाह . 
तपिशलाम ये नमुद सदरचे कामांसाठ  मनपा अंदाजप काम ये समावेश क न 

आव यक र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतुद ब े य कायालय थाप य 

वभागाकड ल सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पातील वेगवेग या कामांमधुन वग 

करणे आव यक आहे. तर  वषया या स व तर तपिशलाम ये  नमुद केले या अन ु

 १ व २ चे कामाचा सन २०१७-१८ चे अंदाजप काम ये समावेश क न या 
कामासमोर ल अंदाजप क य रकमे या रका यात तावात नमुद केले या रकमेस 
व ब े य थाप य वभागाकड ल अन,ु  ३ चे कामामधुन र. .१,००,००,०००/- 
इतक  तरतुद वग करणेचा वषयास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

वषय .९) मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/३४/२०१८-१९ 

अ वये  . .१६ मधील रावेत उप वभागातील इमारत, शाळा, दवाखाने येथील व ुत 
वषयक कामांची देखभाल दु ती करणकेामी (सन २०१८-१९) िन वदा          
र. .८,९२,८२९/- (अ र  र. .आठ लाख या णव हजार आठशे एकोणतीस फ ) 
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पे ा -१२.३६ ट के कमी दराने मे.कुमार इले क स ऍ ड ेड ंग कंपनी, पुण ेया 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व 

शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/4-2018-2019 

अ वये सन २०१८-१९ क रता भाग .१६ म ये कवळे मामुड  भागातील 
र यावर ल ख यांची खड  मु म व एमपीएम प दतीने दु तीची कामे 
करणेसाठ  िन वदा र. .8,18,420/- राँय ट  र कम व मटे रयल टे ट ंग र कम 
वगळुन िन वदा र. .7,66,200/- (अ र  र. .सात लाख सहास  हजार दोनशे फ ) 
पे ा -5.04% कमी मे.परमानंद ए.कृपलानी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 'झोिनपु 
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. सदर भागातील व वध 

कामे करणेबाबत मा.नगरसद य व भागातील नागर क यां याकडून वारंवार 
मागणी होत आहे. यामुळे सदर कामांवर तरतुद उपल ध करणे आव यक आहे. 
तरतुद वग करणे आव यक असले या कामांची याद  तयार करणेत आलेली असून, 

यानुसार झोिनपु थाप य वभागाकड ल मु यालय तरावर ल कामाकर ता 
तावात नमूद माणे आव यक तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. (वाढ/घट र. .५६,५७,०००/-) 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/55/2018-19 अ वये भाग .२० 
येथील संत तुकारामनगर म ये मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी (सन २०१८-१९) मे.सोहम ए टर ायझेस िन.र. .37,49,828/- (अ र  
र. . सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,41,464/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,41,464/- पे ा 24.10% 
कमी हणजेच र. .27,63,871/- + रॉय ट  चाजस र. .55,264/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .28,72,235/- 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 .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमतीने सन २०१८-१९ चे 
सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. सबब सोबत माणे मा.वृ  ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर 
केलेले अंदाजप क असुन २०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ 

अंदाजप क र. .२८,६७,१६,०००/- (अ र  र. .अ ठावीस कोट  सदोस  लाख 
सोळा हजार फ ) इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/1/2018-19 अ वये भाग .3    
च-होली येथील ता यात आलेले र ते खड मु म व बी बी एम प दतीने करणेकामी 
मे. िशवम एंटर ायजेस िन.र. .59,96,699/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख शहा णव 
हजार सहाशे न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,64,949/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,64,949/- पे ा 29.01% कमी हणजेच र. .42,34,517/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,750/- = एकुण 
र. .42,66,267/- 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. .60/2/2018-19 अ वये भाग .3 मोशी 
येथील ता यात आलेले र ते खड मु म व बी बी एम प दतीने करणेकामी मे. 
िशवम एंटर ायजेस िन.र. .59,89,425/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख एकोणन वद 

हजार चारशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,57,675/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,57,675/- पे ा 29.03% कमी हणजेच र. .42,28,162/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,750/- = एकुण 
र. .42,59,912/- 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. .60/5/2018-19 अ वये भाग .3 मोशी 
डुडूळगाव येथील ाथिमक शाळेची सुधारणा करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
िन.र. .59,97,755/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या णव हजार सातशे 

पं चाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,49,788/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,49,788/- पे ा 25.3% कमी हणजेच र. .44,44,492/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .7,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .40,900/- = एकुण 
र. .44,92,459/- 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. .67/3/2018-19 अ वये भाग .३    
च-होली येथील मशानभुमी वकिसत करणेकामी ट पा-2 मे.साई भा क शन  

िन.र. .5,83,10,109/- (अ र  र. .पाच कोट  याऐंशी लाख दहा हजार एकशे नऊ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,57,81,235/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .5,57,81,235/- पे ा 9.60% जादा  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-
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१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 5.52% 
ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .6,11,36,234/- + 
रॉय ट  चाजस र. .23,80,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- = एकुण 
र. .6,36,65,108/- 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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/3/2018-19 अ वये भाग .3    
च-होली, चो वसावाड , वडमुखवाड  ठकाणचे ता यात आलेले र ते डांबर करण 

करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .59,90,113/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 

न वद हजार एकशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,62,363/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानसुार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,62,363/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .43,66,238/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,750/- = एकुण 
र. .43,93,988/- 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 पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२५/१/२०१७-१८ अ वये अशु  जलउपसा 
क  रावेत येथील ट पा .1 ते 3 अंतगत लुस हॉ ह आ ण नॉन रटन हॉ ह 
बदलणे व आनुषंिगक कामे करण े या कामासाठ   मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा 
र. .४१,३०,७०१/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख तीस हजार सातशे एक फ ) पे ा 
११.५०% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा ०.४५% ने कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४६,०५,७३१/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  ि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 या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/36/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथील ना यामधील मलवा ह यांची 
सुधारणा कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .74,99,924/- (अ र  र. .  
चौ-याह र लाख न या णव हजार नऊशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,99,882/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,99,882/- पे ा 12.72% कमी 
हणजेच र. .65,45,897/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .65,45,939/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/6/2018-19 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१९ मधील सुदशननगर, ीधरनगर प रसरात 
इतर ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण 
वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे र व एंटर ायजेस िन.र. .44,99,980/- (अ र  

र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,938/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,938/- पे ा 27.18% 

कमी हणजेच र. .32,76,855/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .32,76,897/- 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. .64-13-2018-19 अ वये . ं . २६ वाकड, 

वेणूनगर, कावेर नगर पोिलस वसाहती म ये ॉक ट पे ह ंग करणे व प रसर 
वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन  िन.र. .1,49,99,915/- (अ र  र. . 
एक कोट  एकोणप नास लाख न या णव हजार नऊशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,44,92,303/- वर िन वदा दर माग वणेत 
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आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,44,92,303/- पे ा 
16.5% कमी हणजेच र. .1,21,01,073/- + रॉय ट  चाजस र. .3,66,212/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,41,400/- = एकुण र. .1,26,08,685/- 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 .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/8/2018-19 अ वये भाग .९  

मासुळकर कॉलनी मधील यशवंतनगर  व उ मनगर प रसरातील र ते दु ती व 

डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए.कृपलानी िन.र. .75,36,575/- (अ र  र. . 
पं याह र लाख छ ीस हजार पाचशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,57,075/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,57,075/- पे ा 20.50% कमी 
हणजेच र. .59,28,375/- + रॉय ट  चाजस र. .10,600/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .68,900/- = एकुण र. .60,07,875/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/3/2018-19 अ वये भाग .२ मोशी 
बो-हाडेवाड  संत सावतामाळ  नगर वनायक नगर  येथे ना याची सुधारणा 
करणेकामी मे.पुनम ए टर ायझेस िन.र. .37,65,627/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
पास  हजार सहाशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .35,98,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,98,189/- पे ा 26.51% कमी हणजेच 
र. .26,44,309/- + रॉय ट  चाजस र. .98,938/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,500/- = एकुण र. .28,11,747/- 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 
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ि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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/4/2018-19 अ वये भाग .२ 

मधील से. .१६ अ नशामक शेजार ल मोकळ  जागा वकसीत करणेकामी मे.पुनम 

ए टर ायझेस िन.र. .37,57,854/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स ाव न हजार 
आठशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,22,217/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,22,217/- पे ा 26.51% कमी हणजेच 
र. .26,61,967/- + रॉय ट  चाजस र. .67,137/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,500/- = एकुण र. .27,97,604/- 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 याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) मे. CREDAI - PUNE METRO यांचे तफ 18th Mega Property Exhibition 2018 हे 
रा ीय दशन द.०७ डसबर २०१८ ते द.०९ डसबर २०१८ या कालावधीत, 
Agriculture Collage Ground, Behind E-Square, Range Hills, University Road, 
Pune येथे आयो जत करणेत आलेले होते. सदर दशनाम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा ४ X ३ मीटर असा एकुण १२ वेअर मी. इत या आकाराचा 
टॉल .A-94 उभारणेत आलेला होता. या टॉलची सजावट करणेकर ता थेट 

प दतीने करणेत आलेला एकुण र. .१६,९९२/- (अ र  र. .सोळा हजार नऊशे 
या नव फ ) मे.Fine Point Commercial Printers यांना अदा करणेस याच माणे 
सदरचा खच मा हती व तं ान वभागाकड ल “ माट िसट  आयट  बॅकबॉन” या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) थाप य मु यालयामाफत पपंर  ि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 

Interest ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा - १ म ये 
एकूण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा - २ 
म ये मे.सिचन आपटे अ ड असोिसएटस स लागार यांनी सादर केले या 
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कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे. सिचन आपटे अ ड असोिसएटस 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 २) 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.सिचन आपटे अ ड असोिसएटस स लागार यांना पॅनेलवर 
घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 3) ि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 .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (१ ते ९)  ि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 .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयाकड ल िन वदा कामां या 
सोबतचे प   अ मधील (१ ते ८) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प   अ 

मधील (१ ते ३४)  ि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 करणे. 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/3/2018-2019 अ वये JnNURM-

BSUP अंतगत बांधणेत आले या पुनवसन क पातील इमारतींची थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.हरेशकुमार रामदास गायकवाड 
िन.र. .42,71,383/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख ए काह र हजार तीनशे याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,52,077/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,52,077/- पे ा 17.19% कमी हणजेच र. .30,24,285/- + रॉय ट  चाजस 
र. .528/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,18,778/- = एकुण र. .36,43,591/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47-01-2018-19 अ वये थेरगाव 

बापुजीबुवानगर येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दलीप वगसरकर 
अकॅडमी या प हेलीयनचे उव रत काम करणेकामी मे. एस. एस. साठे 
िन.र. .3,84,03,392/- (अ र  र. . ितन कोट  चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे 

या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,83,67,777/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,83,67,777/- पे ा 2% कमी  (सुधा रत दरानुसार) िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा ह  

िन वदा व कृत यो य दरापे ा -7.97% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु 
दराने हणजेच र. .3,76,00,421/- + रॉय ट  चाजस र. .2,855/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .32,760/- = एकुण र. .3,76,36,036/- 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 .३४) 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 .३५) महानगरपािलका पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व छ सव ण २०१९ साठ  

आव यकते माण े व वध साईज मधील ले स/ बॅनसची कामकाज करणेकामी 
ई.िन.सु. .२९/२०१८-१९ अ वये  लघु म  िन वदाधारक मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, 
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ािधकरण यांचे व छ सव ण २०१९ साठ  आव यकते माणे  व वध  साईज 
मधील ले स/बॅनसची कामकाज करणेकामी  एकुण र. .६,६२,२५६/- इतके 
लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर हे अंदाजप कय र. .८,५६,८००/- पे ा 
२२.७० ट के ने कमी असलेने सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत.  यानुसार 
मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, ािधकरण यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला 
आहे. सदर झाले या खच एकुण र. .६,६२,२५६/- (अ र  र. . सहा लाख बास  
हजार दोनशे छप न फ ) चे  खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या थाप य उ ान  वभागाकड ल िन.नो. .40/01/2018-19 अ वये पंपळे 
गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ानातील उव रत थाप य व व ुत वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .3,55,08,466/- (अ र  र. .तीन कोट  पंचाव न 
लाख आठ हजार चारशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .3,46,50,558/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,46,50,558/- पे ा 0.00% कमी हणजेच 
र. .3,46,50,558/- + रॉय ट  चाजस र. .7,09,698/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,48,210/- =  एकुण र. .3,55,08,466/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तुव 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  
शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची 
VT – 500 मतेचे MH-14 CL 0382 रोड वीपर मशीन खरेद  करणेक रता िस  
करणेत आले या िन वदा नोट स .०५/२०१२-१३ भाग १ चे कामकाजाक रता 
मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांचे दर सवात कमी असलेने यांचे कडून खरेद  करणेस 
व यासाठ  येणा-या र. .९४,५०,०००/- चे खचास तसेच सदर मशीन चाल वणे व 
देखभाल दु ती करणे या कामकाजाक रता एक तपणे करारनामा क न घेऊन 
सदर मशीन चाल वणे क रता ित दन, ित िश ट र. .९,२२५/- आ ण सदर 
मशीन देखभाल दु ती करणेक रता ित महा र. .३४,५००/- या माणे रोड वपर 
वाहनाचा मा. थायी ठराव .३२२८ द.०२/०४/२०१३ अ वये मा यता घेवून 
यांना ५ वष कालावधीसाठ  करारनामा कर यात आला असून कामाचे आदेश 

दे यात आले होते. या कामाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आली आहे.  तसेच 
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न वन िन वदा कामकाज सु  असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे    
मे.बी. ह .जी इंड या िल. यांना द.०१/०१/२०१९ ते द.३०/०४/२०१९ अखेर ४ म हने 

कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .१२,००,०००/- (अ र  
र. .बारा लाख फ ) होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८)  िन वदा सूचना मांक ११/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन 

स हसेस यांना  महानगरपािलके या स हरसाठ  आव यक क ोल पॅनेल सॉ टवेअर 
खरेद  करणे व या ारे स हर मॅनेजमट करणेचे कामकाज तीन वष कालावधी 
कर ताचे दर वीकृत व करारनामा क न र. .१९,४२,२००/- (अ र  र. .एकोणीस 
लाख बेचाळ स हजार दोनशे फ ) (अिधक कर) चे कामाचे आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३९) शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ कर ता वीज बलासाठ  तरतूद अपुर   पड याने  
तावात नमूद माणे क अंदाजप क महसूली खचा अंतगत पं पंग टेशन 

वीज बल खच या लेखािशषावर र. .४ कोट   तरतूद वग करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) 

वषय .४०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६९ द.११/०१/२०१९ 
अ वये ी.नंदकुमार कचे र रोकडे, लॉन टेिनस िश क यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे से टर .२५ येथील लॉनटेिनस ले कोट भाडे कराराने 

चाल व याचे ावयाचे झा यास म ह याचे एका कोटचे र. .५०००/- व दोन कोटचे 
र. .१०,०००/- भाडे आका न संबंधीत य / सं था / मंडळे यां याकडून 

र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) अनामत र कमेचा एफ.ड .आर. 
मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे घेऊन तावात नमुद अट  
शत  नुसार लॉनटेिनस कोट भाडे कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .४१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७० द.११/०१/२०१९ 
अ वये मनपाची राजमाता जजाऊ यायामशाळा काकडे पाक िचंचवड ह काकडे 
पाक िम  मंडळ िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायाम शाळाची मुदत द.०२/११/२०१८ रोजी संपु ात आ याने यांना 
आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेकामी व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- (अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस तसेच १) िचंचवड भाग .१८ मधील तानाजी गावडे 
यायामशाळा अ जत वयंरोजगार सं थेस ११ म हने कराराने चाल वणेस देणेस 
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तसेच २) संत तुकारामनगर मधील जजाऊ सां कृितक भवन मधील यायामशाळा 
हनुमान जम या सं थेस ११ म हने कराराने चाल वणेस देणेस तसेच ३) सखुबाई 
गवळ  उ ानातील जम सं कृती म हला वयंरोजगार सं था या सं थेस ११ म हने 
कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७३ द.११/०१/२०१९ 
अ वये मनपाचा संत तुकारामनगर येथील सरदास व लभभाई पटेल बॅडिमंटन हॉल 
पंपर  १८ हा युिनट वेलफेअर अ ड सोशल फ डेशन या सं थेस दरमहा 
र. .१२,८५०/- (अ र  र. . बारा हजार आठशे प नास फ ) जीएसट  सह भाडे 
आका न ५ वष भाडे कराराने चाल व यास दलेले आहे. याच धत वर मनपाचा 
पंपर गाव येथील कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल पंपर  १८ हा मै ी वयंरोजगार 
सेवा सं था या सं थेस ५ वष  भाडे कराराने दरवष  १० ट के भाडेवाढ क न 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७४ द.११/०१/२०१९ 
अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील पुनावळे यायामशाळा CAPSTONE SPORTS & 

FITNESS यांना ३ वष कराराने मनपाकडून र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार 
फ ) सेवाशु क घेऊन चाल व यास दे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ मु यालयाकड ल तावा सोबतचे प   अ 

मधील (१ ते ५)  ि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 करणे. 

वषय .४५)  सन २०१८-१९ म ये (पानांक ४१४/ अनु. .९६) म ये मनपा अंदाजप काम ये 

दघी येथे संप व पंप हाऊस बांधणे व प रसराम ये चरल ऑ डट करणे या 
कामासाठ  र. .६,२०,०००/- तरतूद आहे. तर  सदरचे तावात नमूद टा यांचे 

चरल ऑ डट या कामामधून क न घेणेस व याकामी येणार  र. .७,६७,०००/- 
(अ र  र. .सात लाख सदोस  हजार फ ) चे खचास व सदर र कम Director 

College Of Engineering Pune यांचे नावे अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 37/12/2018-19 अ वये भाग .५ 

म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.िसताई 

डे हलपस िन.र. .40,32,106/- (अ र  र. .चाळ स लाख ब ीस हजार एकशे सहा 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,64,289/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .39,64,289/- पे ा 10.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ 

चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 5.66% ने 
कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .35,67,860/- + रॉय ट  
चाजस र. .7,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,750/- = एकुण र. .36,35,677/- 

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. 

 

                                                    
                                                  (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           

      नगरसिचव 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९१/२०१९  

दनांक – ११/०१/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . था/श.अ./तां/१/१४३/२०१९ द.०४/०१/२०१९ वषय .२७ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/०७/२०१९ द.०३/०१/२०१९ वषय .२८ चे लगत) 
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( .ड ेका/िन-६/का व/६/२०१९ द.०४/०१/२०१९ वषय .२९ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/१७४/२०१८ द.२८/१२/२०१८ वषय .३० चे लगत) 
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25 
 

 

( . वमुका/४/का व/१०/२०१९ द.०८/०१/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/२९/२०१९ द.११/०१/२०१९ वषय .४४ चे लगत) 

 


