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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४२५/२०१९ 
दनांक - २२/०२/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २८/०२/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 
२८/०२/२०१९ रोजी सायं. ०५.०० 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 – १०६ 
 
दनांक - २८/०२/२०१९       वेळ – साय ं०५.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 

२८/०२/२०१९ रोजी सायं ०५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

 द.२१/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०४) 
चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)   ब े ीय, आरो य वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर मोशी 

डेपोसाठ  र. .५,१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  र. .४,९००/- या वकृत दरानुसार 
मे.द न म हला आधार रोजगार सं थेने काम करणेची तयार  दश वलेने यांचेकडून 
कचरा गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येथील 
डेपोत टाकणे या कामाची मुदत द.३१/१२/१८ रोजी संपलेने व नवीन िन वदा 
काढ याचे कामकाज आरो य मु य कायालयामाफत चालू असलेने पुढ ल मुदतवाढ 
द.०१/०१/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ पयत अथवा नवीन िन वदा या पुण होईपयत 
या पैक  थम येणा-या कालावधीपयत अितर  १ टपर वाहन २ खेपा 
करणेसाठ या र. .९,२३,४००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार चारशे फ ) 
अपे ीत खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२८/०२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . ११/३५/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ 
साठ  िचंचवड उप वभागा अंतगत देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  
मे.र वं  क शन िन वदा र. .२५,६२,११०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख बास  
हजार एकशे दहा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा 
र. .२५,६२,११०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२५,६२,११०/- पे ा २७.९२% कमी हणजेच 
र. .१८,४६,७६८/- + रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 
= एकूण र. .१८,४६,७६८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 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 
यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२८/०२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 42/03-2018-19 अ वये नवीन भाग 
.27 रहाटणी येथील मनपा शाळेचे नुतणीकरण करणेकामी म.े ीगणेश 

क शन  िन.र. .37,65,209/- (अ र  र. .सदतीस लाख, पास  हजार, दोनशे 
नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,42,189/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,42,189/- पे ा 11.5% कमी हणजेच र. .33,11,837 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,120/-, मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,900/- =  एकुण र. .33,34,857 
/- 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.२८/०२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 70-10-2018-19 अ वये . .26 क पटे 

व ती मशानभूमी येथे गॅ बयन वॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.सोनाली टोन वार  िन.र. .2,49,00,720/- (अ र  र. .दोन कोट  
एकोणप नास लाख सातशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .2,48,18,534/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,18,534/- पे ा 12.21% कमी हणजेच 
र. .2,17,88,191/- + रॉय ट  चाजस र. .56,536/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .25,650/- = एकुण र. .2,18,70,377/- 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)  शासन प रप क ं . वमअ/२०१७/ .६०/न व-३४, द.२९/०४/२०१७ अ वये व    
२)शासन िनणय ं . वमअ/२०१७/ .२५६/न व-३४, द.३०/१२/२०१७ अ वये 
घनकचरा यव थापन  िनयम २०१६ नुसार व छ महारा  अिभयान (नागर ) घनकचरा 
यव थापन िनयम २०१६ अंतगत नागर  थािनक वराज सं थाम ये दनांक १ मे 
२०१७ पासून ओला, सुका व घरगुती घातक या प दतीने घनकचरा वलगीकरण 
मो हम (At Source Waste Segregation) राब वणेबाबत आदेश दलेले 
आहेत. याअनुषंगाने आरो य वभागाकड ल प रप क ं .आमुका/२/का व/१०४८ 
/२०१७, द.३०/१२/२०१७ अ वये दर दवशी १०० कलो अथवा यापे ा अिधक आ ण 

यांचे े  ५,००० चौ.मी. व यापे ा जा त अशा सव सं थांनी यांचे आ थापनेम ये 
िनमाण होणा-या कच-याचे वलगीकरण करणे, ओ या कच-यावर िनम ती या 
ठकाणीच या करणेकामी आव यक ती यं णा उभारणे व सुका कचरा महापािलकेस 
देणेबाबत द.३१/०३/२०१८ पयत मुदत दे यात आली होती.  यानुसार पंपर -िचंचवड 
मनपा. प रसरातील ब-याच गहृिनमाण सं थांनी कचरा अलगीकरणास तसेच ओ या 
कच-यावर िनम ती या ठकाणी या करणेस सु वात केलेली आहे.   ओ या कच-

यावर थािनक पातळ वर व हेवाट लावणे, ये दारे कच-यापासून खत िनम ती 
करणेसाठ  उपल ध असलेले तं , साधने व उपकरणांची मा हती सव नाग रक/आ थापने 

यांना जनजागृती दारे हो यासाठ  महानगरपािलकेने दनांक १७ ते १९ ऑग ट २०१८ या 
कालावधीम ये घनकचरा यव थापन वषयक Recycling and Waste Expo २०१८ चे 
आयोजन केले होते.  आरो य वभागाकड ल प रप क ं .आमुका/२/का व/७१८/२०१८ 

द.१०/०८/२०१८ अ वये ित दन १०० कलो पे ा जा त कचरा िनमाण करणा-या सं थांना 
द.२१/०९/२०१८ पासून मनपा. माफत ओला कचरा उचलला जाणार नस याचे कळ व यात 

आले होते. ित माणशी ३५० ॅम माणे एका कुटंूबाच े (४ य  गृह त ध न) सरासर  

दररोज १.४ क. ॅ. कचरा िनम ती गृह त धर यास अंदाजे ७२ लॅटधारक सं ये या 
सोसायटयांम ये दररोज १०० क. ॅ. पे ा जा त कचरा िनमाण होतो अशा सोसायटया व 

यांचे े  ५,००० चौ. मी. व यापे ा जा त आहे अशा ब क वे ट जनरेटर सं थांकड ल 

कचरा द.३१/१०/२०१८ नंतर न वकारणेबाबत व ओ या कच-यावर या न करणा-या 
सं थांकडून घनकचरा यव थापन उपभो ा शु क िन ती करणे  व यानुसार आकारणी 
करणे आव यक आहे.  स थतीत आरो य वभागामाफत कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतूक करणे कामासाठ  र. .१,६४१/- ित टन तसेच पयावरण वभागामाफत 

या खच र. .५७४/- असे एकूण र. .२,२१५/- ित टन खच होतो.  यानुसार घनकचरा 
यव थापन उपभो ा शु क िन ती तपिशल खालील माणे- 
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कच-यावर या कर यासाठ  येणारा खच र. .२,२१५/- ित टन 

१०० क. ॅ. साठ  र. .२२१.५० 

ित दन १०० क. ॅ. पे ा जा त िनमाण 
कचरा करणा-या ब क वे ट जनरेटस ची 

सं या- ७२ सदिनका 

र. . २२१.५०/७२ =३.०७६ 

पुणाक त र. .३/- ित सदिनका ित दन 

०१ म ह याचा खच र. .९०/- ित सदिनका दरमहा (३० दवसासाठ ) 

०१ वषाचा खच 
र. .१,०९५/- ित सदिनका ०१ वषासाठ  (३६५ 

दवसासाठ ) 
                
            वर ल माणे १०० कलो पे ा जा त कचरा िनमाण होणा-या अथवा यांचे े फळ 

५,००० चौ.मी. पे ा जा त आहे, अशा ब क वे ट जनरेटससाठ  वर ल माणे ित दन 
र. .३/- ित कलो माणे घनकचरा यव थापन उपभो ा शु क िन त करणेस, सदर 
शु काची आकारणी हॉटेल/कँ ट न वे ट आकारणी माणे े य कायालयाकड ल 
आरो य वभागामाफत द.१/१२/२०१८ पासून ैमािसक प दतीने करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर प रवतन कायालयाअंतगत Citizen Engagement 

Programs and Social Media Campaigns चे कामकाज भावीपणे राब वणेकामी Social 

Media Expert हणून त  य ची नेमणुक करणेसाठ  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम मधील अनुसूची करण-५३ मधील तरतुद  नुसार ी.अमोल देशपांडे यांना 
दरमहा र. .७०,०००/- (अ र  र. .स र हजार फ ) इत या एक त मानधनावर ६  
म हने कालावधीकर ता नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  मौजे सांगवी स.नं.९ मनपा शाळा इमारती मधील मागील बाजूच े ४ गाळाधारकांची 
मुदत संपु ात आलेनंतर मा. थायी सिमती ठराव .१०४८३, द.२८/६/२००५ अ वये 
िमळकत वापराकामी ५ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेत आली होती. उपरो  नमूद 
गाळे मांक १ ते ४  हे संबंिधत गाळेधारकांचे वापरात सन ९४-९५ पासून आहेत. सदर 
गाळाधारकांना मा. थायी सिमती सभा सद य पार त ठराव मांक ९४८ दनांक 
१३/९/२०१७ अ वये, १) ी.उपलचवार गाळा .१ र. .२,६००/-, २) ी.कनावट गाळा 
.२ र. .२,३६३/-, ३) ी.पाटणकर गाळा .३ .२,२८९/-,  ४) ी. खंवसरा गाळा 
.४ र. .२,२८९/- माणे मंजूर केले या भाडे दराने + िमळकत कर व सेवाकर यांसह 

सदर गाळे दघ मुदतीने चाल व यास मा यता देणेत आली आहे यानुसार यांचे 
उप ज वकेचे कोणतेह  अ य साधन नस यामुळे  सदरचे गाळे यांना दघ 
कालावधीसाठ  वापरास िमळणेस मागणी केली आहे. जन हत यािचका .१०२/२००१ व 

रट पट शन .५२०२/२००३ च े अनुषंगाने मा.उ च यायालयाचे िनणय पाहता सदर 
गाळेधारकांना  मनपा िमळकती/ गाळे/ जागा यांचे वाटप हे िन वदा िस द क न सव च 
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दर वचारात घेउनच गाळे वतर त करणे आव यक आहे. महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम ७९ नुसार महानगरपािलकेकड ल िमळकतीचे वतरण जा तीत जा त ३० वष 
कालावधी पयत महानगरपािलकेचे नगररचना वभाग ठर वल या भाडेदराने 
वतमानप ामधे जा हर िस द  देवून ई-िन वदा प दतीने करणेबाबत  नमूद आहे. 

स थितत गाळेधारकांकडून न वन भाडे दरानुसार येणारा भाडे थकबाक  फरक, 

िमळकतकर, व ुत बले इ. भ न पाव या व थकबाक  नाहरकत दाखला घेऊन सदर 

गाळे मुदत संपले पासून दघ कालावधीकर ता वतर त करणेकामी मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

वषय .८)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३४/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
से. .२९ येथील टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेच ेप रचालन करणे व 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. दलीप व ठल नाणेकर यांची िन वदा 
र. .४९,२१,२३९/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एकवीस हजार दोनशे एकोणचाळ स 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा र. .४९,२१,२३९/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .४९,२१,२३९/- पे ा २७.००% कमी हणजेच र. .३५,९२,५०४/- + रॉय ट ची 
र कम .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .३५,९२,५०४/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२१/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 

दापोड  जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी मे. दलीप 
व ठल नाणेकर यांची िन वदा र. .४१,८०,९०६/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ऐंशी 
हजार नऊशे सहा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा 
र. .४१,७९,६७०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,७९,६७०/- पे ा २२.००% कमी हणजेच 
र. .३२,६०,१४२/- + रॉय ट ची र. .१,२३६/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = 
एकूण र. .३२,६१,३७८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या     
(प रचालनासाठ ) िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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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. 
 
वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३२/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

ेमलोक पाक उप वभागा अंतगत प रसरातील जल े ाचे दैनं दन प रचालन करणे व 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  मे.शुभम उ ोग  यांची 
िन वदा र. .३१,३३,४२७/- (अ र  र. .एकतीस लाख तेहतीस हजार चारशे स ावीस 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा र. .३१,३३,४२७/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .३१,३३,४२७/- पे ा २२.००% कमी हणजेच र. .२४,४४,०७३/- + रॉय ट ची 
र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .२४,४४,०७३/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२५/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

स.नं.९६ रावेत गायरान, मामुड  उप वभागा अंतगत पाणीपुवठा होणा-या वतरण 
यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणेकामी मे. ी बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची िन वदा र. .४९,९७,९९५/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख स या नव हजार नऊशे पं या नव फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा र. .४९,९७,७१५/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४९,९७,७१५/- 
पे ा सुधा रत ११.००% कमी हणजेच र. .४४,४७,९६६/- + रॉय ट ची र. .२८०/-, 
मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४४,४८,२४६/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या/ मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२२/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
थेरगाव येथील जल े ांम ये पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेच ेप रचालन करणे 
व देखभाल दु ती करणेकामी मे.गु जी इ ा चर ा. िल. यांची िन वदा 
र. .७५,२१,४००/- (अ र  र. .पं याह र लाख एकवीस हजार चारशे फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा र कम .७५,२०,१८१/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .७५,२०,१८१/- पे ा १३.००% कमी हणजेच   र. .६५,४२,५५७/- + रॉय ट ची 
र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .६५,४३,७७६/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 देणे बाबत वचार करणे. 

 
वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३१/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ कर ता 

ताथवडे, पुनावळे, काळा खडक जल ेञाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.गु जी इ ा चर ा. िल. यांची िन वदा र. .६२,४७,०३९/- (अ र  
र. .बास  लाख स ेचाळ स हजार एकोणचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 
टे टंग चाजस वगळून र. .६२,४७,०३९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,४७,०३९/- पे ा ११.००% कमी 
हणजेच र. .५५,५९,८६४/- + रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 

= एकूण र. .५५,५९,८६४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/ 
मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२४/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

ए ो पा याची टाक  व प रसरातील जल े ाचे दैन दन प रचलन करणे व पाणी 
पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा 
र. .५८,६५,४९४/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख, पास  हजार, चारशे चौ-या णव 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .५८,६४,२५८/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .५८,६४,२५८/- पे ा ३४.००% कमी हणजेच र. .३८,७०,४१०/- + रॉय ट ची 
र. .१,२३६/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .३८,७१,६४६/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/६/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ कर ता 

पंपळे िनलख-क पटे व ती जल े ांचे प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र. .६२,७०,८९९/- (अ र  र. .बास  लाख, स र हजार, 
आठशे न या नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
र. .६२,६९,६८०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,६९,६८०/- पे ा ३०.००% कमी हणजेच 
र. .४३,८८,७७६/- + रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 
= एकूण र. .४३,८९,९९५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या 
(प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२३/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

पंपर  येथील अशोक िथएटर टाक  व नवमहारा  व ालय टाक वर ल पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामेकामी मे.शुभम उ ोग 
यांची िन वदा र. .७५,१३,८२४/- (अ र  र. . पं याह र लाख, तेरा हजार, आठशे 
चोवीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून 
र. .७५,१३,५२५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७५,१३,५२५/- पे ा १२.००% कमी हणजेच 
र. .६६,११,९०२/- + रॉय ट  चाजस र. .२९९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = 
एकूण र. .६६,१२,२०१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या 
(प रचालनासाठ ) िनधार त केले या बसेीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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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. 
 
वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१३/१/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 

पंपळे सौदागर जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीचे काम करणेकामी 
मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र. .७४,९७,५३४/- (अ र  र. .     चौ–याह र लाख, 
स या णव हजार, पाचशे चौतीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
वगळून र. .७४,९६,०७७/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७४,९६,०७७/- पे ा २०.००% कमी हणजेच 
र. .५९,९६,८६१/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४५७/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 
= एकूण र. .५९,९८,३१८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या 
(प रचालनासाठ ) ि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. 
 
वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१२/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

ल मणनगर व गणेशनगर येथील टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे 
प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणेकामी मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा 
र. .७५,२१,३१८/- (अ र  र. .पं याह र लाख, एकवीस हजार तीनशे अठरा फ ) 
मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .७५,२०,०९९/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७५,२०,०९९/- 
पे ा ३०.००% कमी हणजेच र. .५२,६४,०६९/- + रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, 
मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/-= एकूण र. .५२,६५,२८८/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१९/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 

सांगवी जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर 
क शन िन वदा र. .८३,४६,०४०/- (अ र  र. . याऐंशी लाख, शेहचाळ स हजार, 
चाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .८३,४४,५८३/- 
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वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .८३,४४,५८३/- पे ा २९.००% कमी हणजेच र. .५९,२४,६५३/- + रॉय ट  
चाजस र. .१,४५७/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .५९,२६,११०/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 

असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े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. 

 
वषय .२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२०/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

ीनगर टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणे व 

देखभाल दु ती करणेकामी मे.सागर क शन यांची िन वदा र. .५६,२७,२४९/- 
(अ र  र. .छ पन लाख, स ावीस हजार, दोनशे एकोणप नास फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .५६,२६,०१३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५६,२६,०१३/- पे ा सुधा रत 
१२.००% कमी हणजेच र. .४९,५०,८९१/- + रॉय ट  चाजस र. .१,२३६/-, मटेर अल 

टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४९,५२,१२७/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या/ मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/८/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  

काळेवाड , वजयनगर उप वभागा अंतगत पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे 
प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणेकामी मे. सागर क शन यांची िन वदा 
र. .५०,२०,३९९/- (अ र  र. .प नास लाख, वीस हजार, तीनशे न या नव फ ) 
मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .५०,१९,१८०/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५०,१९,१८०/- 
पे ा सुधा रत १२.००% कमी हणजेच र. .४४,१६,८७८/- + रॉय ट  चाजस 
र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४४,१८,०९७/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) िनधार त 
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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. 

 
वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/७/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 

वाकड, भगवान नगर जल े ाचे प रचलन करणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. सागर क शन यांची िन वदा र. .६२,७०,८९९/- (अ र  र. .बास  लाख, स र 
हजार, आठशे न या नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
र. .६२,६९,६८०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,६९,६८०/- पे ा २३.००% कमी हणजेच 
र. .४८,२७,६५३/- + रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 
= एकूण र. .४८,२८,८७२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/ 
मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१६/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 

पंपळे गुरव जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. दलीप व ठल नाणेकर यांची िन वदा र. .७४,९९,४०७/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख, न यानव हजार, चारशे सात फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
वगळून र. .७४,९७,९५०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७४,९७,९५०/- पे ा २७.००% कमी हणजेच 
र. .५४,७३,५०३/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४५७/-, मटेर अल टे टंग चाजस 

र. .०/- = एकूण र. .५४,७४,९६०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/ 
मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३३/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
बजलीनगर उप वभागा अंतगत प रसरातील जल ेञाचे दैनं दन प रचालन करणे व 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. दलीप व ठल नाणेकर 
यांची िन वदा र. .५६,६१,३०४/- (अ र  र. .छ पन लाख, एकस  हजार, तीनशे चार 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .५६,६१,३०४/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .५६,६१,३०४/- पे ा २७.००% कमी हणजेच र. .४१,३२,७५१/- + रॉय ट  चाजस 
र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४१,३२,७५१/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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. 

 
वषय .२५) “फ” े य कायालय अंतगत सन २०१७-१८ साठ  कृ णानगर व इतर ठकाणी हॉ ह 

ऑपरेशनकर ता मजुर कमचार  पुर वणे” या कामाचा आदेश ठेकेदार म.ेसमीप स हसेस 

यांना  दनांक २१/०७/२०१८ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने 
हणजेच द.२०/०७/२०१९ पयत आहे. सदरचे काम मुदतीत आहे. तसेच कामास मुळ 
शास कय मा यता र. .२६,००,०००/- एवढ  आहे. यानंतर सदर कामास 

र. .१६,७९,७१५/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .३५८१ द.०५/११/२०१८ 
अ वये मा यता घे यात आलेली आहे. सदर काम ५०% पूण झालेले आहे. कामगार 
क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांचेकडून देणेत आलेले आदेश मांक:काक/०३/ 
का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये कं ाटदारामाफत नेमणेत असले या कं ाट  
कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन िन त करणेत आलेले आहे. या 
अनुषंगाने सदर कामातील अकुशल/अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक या 
वभागाकडून तयार करणेत आला असुन सदर वेतन दरामधील फरकाची देय 
र. .२४,४५,४९१/- एवढ  येत अस याने सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता 
यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची वाढ व खचासह सुधा रत 

र. .५७,९७,३९७/- एवढ  येत आहे. वर ल बाबींचा वचार करता िन वदा मांक 

२६/२/२०१७-१८ म ये होणारा वाढ व खच र. .२४,४५,४९१/- सह एकुण 
र. .५७,९७,३९७/- (अ र  र. .स ाव न लाख, स या णव हजार, ितनशे स या णव 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२६) अ े य कायालय अंतगत सन २०१७-१८ साठ  टँकर ाय हर व जल े  .अ/७ 
साठ  खंडोबामाळ उंच पा या या टा याव न पाणीपुरवठा यव थापन करणेक रता 
मजूर कमचार  पुर वणे या कामाचा आदेश ठेकेदार बापदेव महाराज वयंरोजगार 
सहकार  सं था मया. यांना  द.०७/१२/२०१८ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची 
मुदत १२ म हने हणजेच द.०६/१२/२०१९ पयत आहे. कामगार क याण 
वभागाकड ल आदेश मांक:काक/०३/का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये 
कं ाटदारामाफत नेमणेत असले या कं ाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन 
िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने सदर कामातील अधकुशल/अकुशल 
कामगारां या वेतन दरामधील फरकाची देय र. .१३,१४,५८१/- एवढ  येत अस याने 
सदर कामास सुधा रत शास कय मा यता यावी लागत आहे. यानुसार सदर 
कामाची सुधा रत र. .३५,६२,७८०/- एवढ  येत आहे. वर ल बाबींचा वचार करता 
िन वदा मांक २६/४-२०१७-१८ म य े होणारा वाढ व खच र. .१३,१४,५८१/- सह 
एकुण र. .३५,६२,७८०/- (अ र  र. .प तीस लाख, बास  हजार, सातशे ऐंशी फ ) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) “अ” े य कायालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  उंच पा या या टाक व न 

यव थापन करणेकर ता मजूर कमचार  पुर वणे” या कामाचा आदेश ठेकेदार बापदेव 
महाराज वयंरोजगार सहकार  सं था मया. यांना  द.०५/१०/२०१७ रोजी देणेत आला 
आहे. यापुव  सदरचे कामास द.०४/०४/२०१९ पयत मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. 
तसेच कामास मुळ शास कय मा यता र. .३४,५०,०००/- एवढ  आहे. यानंतर सदर 
कामास र. .१०,५८,४०५/- या वाढ व खचासह सुधा रत खच र. .३१,७६,७३८/- सह 
मा. थायी सिमती ठराव मांक २६७० द.१६/५/२०१८ अ वये मा यता घेणेत आलेली 
आहे. सदर काम स थतीत १०० ट के पुण झालेले आहे. कामगार क याण 
वभागाकड ल आदेश मांक:काक/०३/का व/ १५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये 
कं ाटदारामाफत नेमणेत असले या कं ाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन 
िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने कं ाटदारामाफत पुर वणेत आले या 
कुशल/अकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक र. .११,९३,०१५/- एवढा येत 
अस याने सदर कामास सुधा रत शास कय मा यता यावी लागत आहे. यानुसार 
सदर कामाची सुधा रत र. .४६,३१,०४३/- एवढ  येत आहे वर ल बाबींचा वचार करता 
िन वदा मांक १७/४/२०१६-१७ म ये होणारा वाढ व खच र. .११,९३,०१५/- सह 
एकुण र. .४६,३१,०४३/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख, एकतीस हजार, ेचाळ स फ ) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5-2-2018-2019 अ वये 

भाग .१६ मधील संडास मुता-यांची व छता अिभयानांतगत दु ती करणेकामी 
मे.वाहेगु  क श स िन वदा र. .8,39,239/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स 
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हजार दोनशे एकोणचाळ स फ ) मधुन राँय ट  व मटे रयल टे ट ंग वगळुन 
र. .8,06,511/- पे ा -30.30% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२९) मनपाचे शासन वभाग, िश ण मंडळ व वदयुत वभागासाठ  आव यक २० के ह ए 

युपीएस खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर ऑनलाईन 
Bid Number GEM/2018/B/96604 अ वये ऑनलाईन दर माग व यात आले होते. 
यानुसार तेवीस  बडरकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये 

M/s.Rs Power Systems  Private Limited, Jaipur, Rajasthan- 302018 यांचे मनपाचे 
व वध वभागांसाठ  आव यक २० के ह ए online UPS खरेद  करणेकामी एकुण एक 
बाब (०३ नग) सा ह याचे दर र. .७,०६,३७१/-चे लघु म ा  झाले आहेत. सदरचा 
खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा ४४.६०% ने कमी आहे. तूतकामी केले या 
सं वदेची अवलोकन करणे.   

 
वषय .३०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०४.०२.२०१९  ते  द.१०.०२.२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यानंी .मुलेप/६/का व/३०/२०१९ द.१६/०२/२०१९ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 त े 4) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .३२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 22) ि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 .३३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 27) ि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. 
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वषय .३४)   मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 7) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३५)  पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे इ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे चे काम मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो 
सो युशन ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट 
.४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ 

वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल 
येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेचे मुदतवाढ देणेत येईल या माणे अट  

व शत म ये नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी 
सिमतीच ेठराव .१३९९०, द.०८/१२/२०१५ अ वये मंजूर  िमळाली आहे. मा. थायी 
सिमती ठरावनुसार सदर कामास एक वष कालावधीसाठ  िन वदा र. .१,०५,५०,२६८/- 
साठ  १% कमी या दराने हणजेच र. .१,०४,४४,७६५/- इत या खचास मा यता 
िमळाली आहे. ठेकेदार मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन ा. िल. यांनी सदरचे 
काम समाधानकारक र या पुण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास 
पुढ ल ५ पैक  दुस-या व ितस या वषाकर ता अनु मे ठराव .१९४७६, 

द.२३/१२/२०१६ व ठराव .२५७६, द.१८/०४/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. 
स थतीत तृतीय वषाची मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ वषाकर ता (चतुथ वष) 
मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िन वदा अट  
व शत  (A) मधील अट .४ नुसार २ वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  िन वदा दारात 
१०% वाढ क न देणेची तरतुद आहे. तृतीय वषा क रता डझेल व लेबरचे यावेळचे दर 
व िन वदा भरले यावेळचे दर यांची तुलना क न िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार 
यांना तृतीय वषा क रता १०% दरवाढ देणेत आली होती. चौ या वषासाठ  स या चालु 
असलेले डझेल व लेबरचे दर व िन वदा भरले यावेळचे दर याची तुलना करता '' प  
ब" माणे िन वदा वकृती यो य दर २५.१६% इतका जा त येत आहे. सदरचा वाढ व 
दर पाहता िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  
तृतीय वषापे ा १०% दरवाढ देणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% दरवाढ देऊन र. .१,२६,६०,३२२/- (अ र  र. .एक 
कोट  स वीस लाख साठ हजार तीनशे बावीस फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३६)  क मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  क भाग कासारवाड  उप वभागातील 

टा यांनव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजूर पुर वणेकामी आदेश ठेकेदार  मे.भारतीय 
म हला वयंमरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांना द.३१/१०/२०१७ रोजी 
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देणेत आला आहे. सदर कामाची मूळ मुदत १८ म हने हणजेच द.३०/०४/२०१९ 
पयत आहे. सदर कामाम ये नेह नगर, पा याची टाक , टे डअम पा याची टाक  व 
प रसर, संत तुकारामनगर पा याची टाक  व प रसर कासारवाड  व फुगेवाड  प रसर, 

गवळ माथा प रसर, फुलेनगर इ याद  प रसराचा समावेश होतो. कं ाट ारामाफत 
पुर वणेत आले या अकुशल/अधकुशल कामागारां या वेतन दरामधील फरक 
र. .५९,९३,७८१/- एवढा तसेच सदर कामास २ म हने वाढ व मुदत वाढ यावी 
लागणार असलेने अकुशल/अधकुशल कामगारांचा खच र. .१,३८,८०५/- एवढा येत 
अस याने सदर कामास पु हा सुधा रत शासक य मा यता यावी लागत आहे. 
यानुसार सदर कामाची शासक य मा यता र. .१,००,००,०००/- असुन वा त वक खच 

र. .१,१०,१९,२२२/- + अकुशल /अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक 
र. .५१,८१,३७९/- + २ म हने मुदत वाढ यावयाची असलेने अकुशल/अधकुशल 
कामगारांचे वेतन र. .२१,०५,५४७/- एवढ  येत असुन सुधा रत अंदाजप कात सदरची 
तरतुद ठेवणेत आली आहे. कामगार क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांच ेकडून देणेत 
आलेले आदेश .काक/०६/का व/६०/२०१७, द.३०/१२/२०१७ अ वय ेकंञाटदारामाफत 
नेमणेत आले या कंञाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनच े वेतन दर िन त 
करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने सदर कामातील अकुशल/अधकुशल कामगारां या 
वेतन दरामधील फरक या वभागाकडुन तयार करणेत आला असुन सदर वेतन 
दरामधील फरकाची देयक (र. .१,८३,०६,१४७ – १,००,००,००० = ८३,०६,१४७) एवढ  येत 
आहे. या वभागाकडून वेतन दरामधील फरकाचा त ा तावातच नमूद माणे तयार 
करणेत आला असे. कंञाट दारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  कामगारांचे वेतन 
दरामधील फरक र. .८३,०६,१४७/- एवढा येत आहे. स थतीत नवीन दैनं दन 
प रचालन करणे या कामाची िन वदा नुकतीच िस  कर यात येत असुन नवीन 
कामाचा आदेश अंदाजे १ जुलै,२०१९ ला देता येवु शकेल. तसेच सदर कामास २ म हने 
वाढ व मुदत वाढ यावी लागणार आहे. यामुळे कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील 
फरक र. .५१,८१,३७९/- व मे आ ण जुन २०१९ मधील कमचार  वेतन 
र. .२१,०५,५४७/- असे एकुण र. .८३,०६,१४७/- एवढा वाढ व खच होणार आहे. 
कं ाटमाफत पुर व यात आले या कं ाट  कामगारांच े वेतन दरामधील फरक आ ण 
दनांक ३०/६/२०१९ पयत मुदतवाढ असलेने एकूण र. .८३,०६,१४७/- सह एकुण 
र. .१,८३,०६,१४७/- ( हणजेच १,८४,००,०००/-) या रकमेस मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .३७)   इ मु यालय अंतगत सन २०१७-१८ साठ  इ भागातील व वध टा यांनव न 

पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजूर पुर वणेकामीचा आदेश ठेकेदार मे.शुभम उ ोग मया दत 
यांना द.२१/०७/२०१८ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मूळ मुदत १२ म हने 
हणजेच द.२०/०७/२०१९ पयत आहे. सदर कामाम ये मोशी, डुडुळगाव, च-होली, 

भोसर , दघी, बोपखेल, WD4 बो-हाडेवाड , शांतीनगर संत तुकारामनगर पा याची टाक , 
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गवळ माथा प रसर इ याद  भागाचा समावेश होतो. ठेकेदारामाफत पुर वणेत आले या 
अकुशल कमचार  कामागारां या वेतन दरामधील फरक र. .६२,१७,४११/- + न वन 
दरानुसार येणारा वाढ व खच र. . ७७,१८,९८७/- = असे असे एकुण न वन दर नुसार 
होणारा खच र. .१,३९,३६,३९७/- एवढा खच लागणार अस याने अकुशल कमचार  
कामगारांचा खच एवढा येत अस याने सदर कामास पु हा सुधा रत शासक य 
मा यता यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची शासक य मा यता 
र. .२,६०,००,०००/- + अकुशल कमचार  कामगारां या वेतन दरामधील फरक 
यावयाची असलेने अकुशल कमचार  कामगारांचे वेतन १,३९,३६,३९७/-) एवढ  येत 

असुन यानुसार सुधा रत अंदाजप कात सदरची तरतुद ठेवणेत आली आहे. कामगार 
क याण वभाग यांच े मा.आयु  यांचे कडून देणेत आलेले आदेश 
.काक/०६/का व/६०/२०१७, द.३०/१२/२०१७ अ वये कंञाटदारा माफत नेमणेत 

आले या कंञाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन दर िन त करणेत 
आलेले आहे. याअनुषंगाने सदर कामातील अकुशल/अधकुशल कामगारां या वेतन 
दरामधील फरक या वभागाकडुन तयार करणेत आला असुन अकुशल कमचार  
कामागारां या वेतन दरामधील फरक र. .६२,१७,४११/- + न वन दरानुसार येणारा 
वाढ व खच र. .७७,१८,९८७/- = असे एकुण न वन दर नुसार होणारा खच 
र. .१,३९,३६,३९७/- येत आहे. वेतन दरामधील फरकाचा त ा तावात नमूद माणे 
तयार करणेत आला असे. कंञाट दारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  कामगारांचे 
वेतन दरामधील फरक व न वन दरानुसार दे यात येणारा खच असे एकूण 
र. .१,३९,३६,३९७/- एवढा येत आहे. स थतीत नवीन मजूर पुर वणे या कामाची 
िन वदा िस द कर यात येत असुन िन वदा यासाठ  लागणारा कालावधी व 
िनवडणुक अचारसं हता गृ हत ध न नवीन कामाचा आदेश अंदाजे १ जुन,२०१९ ला 
देणेत येवु शकतो. यामुळे ठेकेदारामाफत पुर वणेत आले या अकुशल कमचार  
कामागारां या वेतन दरामधील फरक र. .६२,१७,४११/- + न वन दरानुसार येणारा 
वाढ व खच र. .७७,१८,९८७/- = असे असे एकुण न वन दर नुसार होणारा खच 
र. .१,३९,३६,३९७/- तसेच एवढा सुधार त वाढ व खच होणार आहे. कं ाटमाफत 
पुर व यात आले या कं ाट  कामगारांचे वेतन कमान वेतन दरानुसार होणा-या फरक 
र कम वाढ व खचास मा यता तसेच मुळ िन वदा र. .१,११,४६,६७४/- + वाढ व खच 
र. .१,३९,३६,३९७/- = सह एकुण सुधा रत र. .२,५०,८३,०७१/- (अ र  र. .दोन 
कोट  प नास लाख याऐशंी हजार ए काह र फ ) साठ चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३८)   रा ीय शहर  आरो य अिभयांनातगत येणा-या मो हमांकर ता ले स छपाई क न 

घेणेकामी ई-िन वदा ..१०/२०१८-१९ िस  करणेत आली होती. याम ये      
मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे लघु म दर र. .९.४४/- ित. चौ.फुट ा  झाले 
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आहे.  एकूण ७००० नग (५x3) छपाई करणेकामी र. .९,९१,२००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ए या णव हजार दोनशे फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३९)   मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .3/2018-19 मधील मधील से.नं २३ 

ािधकारणातील भ श  चौक ते अ पुघर चौक र याचे सुशोिभकरण क न देखभाल 
करणेकामी मे.स द छा कं शन िन वदा र. .24,69,029/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
एकोणस र हजार एकोणतीस फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -
23.20% ने कमी दराची ( हणजेच र. .18,96,214/-) िन वदा वकृत करणेत आली 
असून तुतकामी 2 वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४०)   मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .6/2018-19 मधील मधील मनपाचे 

से.नं.२७ नसर  व गुलाब पु प उदयान येथे बोगनवेल व इतर रोप े पश या भ न 
लागवड करणे व २ म हने देखभाल करणेकामी मे.स द छा कं शन िन वदा 
र. .24,60,208/- (अ र  र. .चोवीस लाख साठ हजार दोनशे आठ फ ) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -15.15% ने कमी दराची ( हणजेच र. .20,87,486/-) 

िन वदा वकृत करणेत आली असून तुतकामी 2 म हने कालावधीसाठ  येणारे 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४१)   मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .6/2018-19 मधील मधील मनपाचे 

से.नं.२७ नसर साठ  माळ  व मजुर कमचार  पुर वणेकामी मे. मंगलमुत  वयंरोजगार 
सेवा सह सं था मया. िन वदा र. .17,37,450/- (अ र  र. .सतरा लाख सदोतीस 
हजार चारशे प नास फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -1.00% ने 
कमी दराची ( हणजेच र. .17,20,075/-) िन वदा वकृत करणेत आली असून 

तुतकामी 11 म हने कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .४२)   मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ      

(1 ते 7) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .४३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 22) ि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. 



20 
 

 

 
 
 
 
वषय .४४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल  तावा 

सोबत या प  अ (१ ते ८) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा 

सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .४६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ     

(1 ते 11) मिधल वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न कामाचे 
आदेश िनगत केले आहेत. तथापी, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 73    
( ड ) नुसार तुत वषयाच े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/४२५/२०१९ 

दनांक – २२/०२/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/११०/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/११५/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .३२ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/१३३/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/२०२/२०१९ द.२१/०२/२०१९ वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/१०९/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .४२ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/१३१/२०१९ द.२१/०२/२०१९ वषय .४३ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन. /१५/का व/१५१/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .४४ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन. /१५/का व/१५०/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .४५ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/१९०/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .४६ चे लगत) 

 


