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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/९२५/२०१९ 
     दनांक - १६/०८/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – २२/०८/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २२/०८/२०१९ 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 – १३३ 
 

दनांक - २२/०८/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २२/०८/२०१९ रोजी द ुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
                        

      अ)  दनांक ०७/०८/२०१९ व द.१४/०८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा                
   (कायप का .१३१) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

 आ)   दनांक १४/०८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३२) 
                                 चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 

वषय .१) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .०४ द.२६/०७/२०१९ अ वये 
म हला बचत गटांसाठ  िमशन वावलंबन हा उप म तावात नमूद माणे 
राब वणेकामी म हला आिथक वकास महामंडळ, पुणे या शासन अंगीकृत सं थेची 
मनपा अिधिनयमाचे करण ५(२) (२) नुसार थेट प दतीने २०१९-२० ते २०२१-
२२ या तीन वषा या कालावधीसाठ  िनयु  करणे व या उप मासाठ  येणा-या 
र. .३,०३,४८,१५०/- (अ र  र. .तीन कोट  तीन लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे 
प नास फ ) चे खचास व सदरची र कम सदर सं थे या मागणीनुसार ट या  
ट या माणे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

       ( द.२१/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) महानगरपािलके या आ थापनेवर मा हती व जनसंपक वभागासाठ  जनतासंपक 
अिधकार  हे मंजूर पद आहे. शासन वभागाकड ल आदेश . शा/६/का व/७४० 
/२०१३ द.०७/०८/२०१३ अ वये जनता संपक अिधकार  यांना सेवा िनलं बत 
कर यात आलेले आहे. यानुसार स थतीम ये सदरचे पद हे र  आहे. 
महापािलके या व वध काय मांची िस द  करणेचे मह वाचे कामकाज मा हती व 
जनसंपक वभागामाफत कर यात येत अस याने सदरचे पद ०६ म हने 
कालावधीसाठ  हंगामी व पात भ न कामकाज करणे श य आहे. जनता संपक 
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अिधकार  पद दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) मानधन 
देऊन ०६ म ह यांचे कालावधीसाठ  हंगामी प दतीने भरणेकामी जा हरात िस द 
क न लेखी प र ा घेऊन िनवड या दारे भरणेत येणार आहे. सदर पदाक रता 
जा हरात िस द करणेस व सहा म हनेचे मानधना या खचास    मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सहा म हने कालावधीसाठ  जा हरात देऊन 
कं ाट /करार प दतीने हे पद भरणेस व सदरचे सहा म हनेचे कालावधीसाठ  
भ व यात वेळोवेळ  सदर र  पद Walk in interview अथवा लेखी प र ा 
प दतीने भर याची कायवाह  करणेस व दरमहा र. .२५,०००/- माणे सहा म हने 
क रता र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) तसेच भरती 

ये या अनुषंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
       ( द.२१/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३) 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 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 करणे. 

      ( द.२१/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४) 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 करणे.  

      ( द.२१/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/3/2018-19 अ वये भाग .६ मधील 
च पाणी वसाहत, स ु नगर, महादेवनगर, मोहननगर. प रसराम ये र यांची 
खड करण व बी.बी.एम प दतीने सुधारणा करणेकामी मे.ए.एफ.मंजाळकर 

िन.र. .56,81,151/- (अ र  र. .छ पन लाख ए याऐंशी हजार एकशे ए काव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55.94.899/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .55,94,899/- पे ा 10.10% कमी हणजेच र. .50,29,814/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .43,850/- = एकुण र. .51,16,066/- पयत 
काम क न घेणसे 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 .६) इ भागातील व वध टा याव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजूर पुर वणेकामी 
जुनी तरतुद संप याने नवीन वाढ व खच होत अस यामुळे स या सन २०१९-२० 
पान .६८४/२५ या कामामधुन र. .९०,००,०००/- तरतुद मधुन खच टाकणेसाठ  

तसेच सदर काम न वन िन वदा आदेश होईपयत स या क रता असलेले ठेकेदार 
मे.शुभम उ ोग यांचेकडुन काम क न घेणेस व याक रता आव यक ती सुधा रत 

शास कय मा यता र. .३,६०,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  साठ लाख फ ) 
व र. .१,२०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  वीस लाख फ ) चा खच  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार  करणे. 

वषय .७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/02/2018-19 अ वये  मनपा भाट नगर 

येथील िलंक रोडवर ल वदयुत दाह नीचे नुतनीकरणे करणकेामी (2018-19) 

मे.क याणी एंटर ायजेस. िन.र. .1,30,49,586/- (अ र  र. .एक कोट  तीस लाख 

एकोणप नास हजार पाचशे सहाऐंशी फ ) पे ा 3.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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 यांचेबरोबर करारनामा  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96-1-2018-19 अ वये . .२५ ताथवडे 
गावठाणपासून जीवननगर माग स.नं.९९ व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० 
मी. ं द र ता वकिसत करणेकामी मे. ह  एम मातेरे इ ा चर ा िल 
िन.र. .32,66,25,504/- (अ र  र. .ब ीस कोट  सहास  लाख पंचवीस हजार पाचशे 
चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,45,48,319/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .32,45,48,319/- पे ा 8% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.39% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .29,85,84,453/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .19,08,835/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,68,350/- = एकुण 
र. .30,06,61638/- 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 .९) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/1-2018-19 अ वये मनपा या 
मैला शु द करण क  व पंपीग टेशनसाठ  अखंड त वीज पुरवठयासाठ  (ए स ेस 
फडर) आव यक व अनुषंगीक कामे करणकेामी (ट पा २) मे.एस.ट .इले क स 
ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .८,९०,०३,०६९/- पे ा -१६.४७% कमी या दराने 

र. .७,४३,४४,२६४/- (अ र  र. .सात कोट  चेाळ स लाख च वेचाळ स हजार 
दोनशे चौस  फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .१०) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१६-१७ व िन वदा नोट स १० 
मधील सोबत प  अ मधील िन वदा समोर दश वले या तारखेस संपत आहे. 
पुढ ल कालावधीसाठ  मा.आयु  यांचेकड ल मा य तावानुसार ११६ उ ानांसाठ  
बाब .१ ते १४ कामा या िन वदा िस द करणेत आले या आहे. न जक या 
काळात महारा  वधानसभेची िनवडणुक काय म अस याने कमचा-यांची िनवडणुक 
कामकाजाची नेमणुका हो याची श याता आहे. तसेच आचारसं हता देखील 
लाग याची श यता आहे. सबब सोबत प  अ माणे पुव याच ठेकेदाराची मुदत 
वाढ वणे कंवा िन वदा अंितम होईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४९/२/२०१८-१९ अ वये  .कं.२६ वाकड 
पंपळे िनलख येथे ववीध ठकाणी वरंगुळा क  तयार करणे व थाप य वषयक 
कामे करण े या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणकेामी मे.िनशांत इले क स 
िन.र. .४१,६७,७६६/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख सदु   हजार सातशे सहा  
फ ) पे ा १८.३% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.तसेच आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१२) . .१० राजष  शाहू उ ानाचे पुन वकास करणेकामी वा तू वशारद नेमणूक करणेस, 
आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े बांधकाम परवानगी घेण,े अंदाजप क तयार 
करणे इ.िन वदा पूव कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  

थाप य उ ान वभागामाफत वा तु वशारद यांची दरप क माग व यात आ या 
हो या. यानुसार मे.आ क. हा दक पांचाळ आ ण असोिसएटस यांचा सदर 
कामासाठ  थाप य १.९८%, हॉट क चर ०.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ. कामे मे.आ क. हा दक पांचाळ 

आ ण असोिसएटस यांनी मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  थाप य १.९८%, 

हॉट क चर ०.९८% दराने काम करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थेची तातड ची बाब हणुन 
डॉ. कशोर खलारे यांची सहयोगी ा यापक मेड सीनया पदावर ३ वष 
कालावधीकर ता आदेश .वायसीएमएच/८ड/का व/३४५/२०१९, द.३१/०७/२०१९ 
अ वये िनयु  दे यात आलेली आहे. यानुसार डॉ. कशोर खलारे यांना खालील 
प ‘अ’ माण ेमािसक मानधन अदा करावे लागणार आहे. 

           प  ‘अ’ 

अ. . 
सहयोगी ा यापक 

मानधन 
मुळ िनव ी वेतन

महागाई भ ा, 
द.४/०६/२०१९,  

१४८% 

एकुण 
(३+४) 

ावयाचे 
पा र िमक 

मानधन (२-४) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ १५१३०५ ३०११२ ४४५६६ ७४६७८ ७६६२७ 

डॉ. कशोर खलारे, सहयोगी ा यापक मेड सीन यांना ३ वष दे यात येणा-या 
पा र िमक मानधनावर ल खच दरमहा र. .७६,६२७/-(अ र  र. .शहा र हजार 
सहाशे स ावीस फ ) अपे त आहे. यामुळे सदरचा खच सन २०१९–२०२० 

मधील पी.जी.आय, वाय.सी.एम.एच, पी.सी.एम.सी मानधनावर ल अ यापक व 
कमचार  मानधन/वेतन या लेखािशषावर केले या र. .१२,००,००,०००/- इत या 
तरतूद  मधुन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .१४) यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थेसाठ  वतमानप ात जा हरात 
मांक ३२४, वायसीएमएच/८ड/का व/२५८/२०१९, दनांक- १४/०६/२०१९ रोजी 
िस द केली होती. डॉ.स यजीत सुभाषराव घोडके, सहा यक ा यापक, रेड ओलॉजी 

हे दनांक ०१/०७/२०१९ रोजी य  मुलाखतीस उप थत राह ले होते. परंतु सदर 
जाह रातीत नमुद केले या अहतेनुसार २२ दवसांचा अनुभव कमी पडत अस यामुळे 
यांना अपा  कर यात आले होते. परंत ु यांनी सदर २२ दवसांचा अनुभव बी.ज.ै 

शासक य वै क य महा व ालय, पूणे येथे पुण केला आहे. या संबंिधत यांनी सव 
कागदप ांची पुतता केलेली आहे. तर  सदर जाह राती ारे उमेदवार उपल ध न 
झा यास या र  पदां या भरतीसाठ  मुलाखती या येनंतर दर सोमवार  थेट 
मुलाखती ारे सव पदे भरेपयत भरती करणेस दनांक १४/०६/२०१९ रोजी या 

तावा वये मा यता दलेली आहे. यामुळे सहा यक ा यापक, रेड ओलॉजीह  
जागा र  अस यामुळे या र  जागेवर तातड ची बाब हणून उमेदवारांची Walk 

in Interview ारे नेमणुक करणे पद यु र सं थेसाठ  आव यक अस याने डॉ. 
स यजीत सुभाषराव घोडके, सहा यक ा यापक, रेड ओलॉजी हे दुबार दनांक 

२९/०७/२०१९ रोजी य  मुलाखतीस उप थत राह ले असुन यांची िनवड 
खालील प  ‘अ’म ये नमुद केले या पदनामावर कर यात आलेली आहे. 

                                       प  ‘अ’ 

अ.  नाव पदनाम वग ावयाचे मानघन शेरा 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ डॉ. स यजीत सुभाषराव 
घोडके 

सहा यक ा यापक ,

रेड ओलॉजी. इमाव 

वेतन ेणी १५,६००-
३९,१००- ऍके ेड पे-
६,०००/-(एक त 
मानधन र. . 
७३,६८१ /-) 

 

           उपरो  माणे डॉ.स यजीत सुभाषराव घोडके, सहा यक ा यापक, रेड ओलॉजी यांना 
दे यात येणा-या मानधनावर ल खच र. .७३,६८१/- (अ र  र. . याह र हजार 
सहाशे ए याऐंशी फ ) इतका प  ‘अ’ माणे देय आहे. यामुळे सदरचा 
र. .७३,६८१/- (अ र  र. . याह र हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) होणारा मािसक 
खच सन २०१९–२०२० मधील पी.जी.आय, वाय.सी.एम.एच, पी.सी.एम.सी 
मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन या लेखािशषावर केले या 
र. .१२,००,००,०००/- इत या तरतूद  मधुन कर यात येईल. डॉ. स यजीत 
सुभाषराव घोडके, सहा यक ा यापक, रेड ओलॉजी यांचे िनयु स व यांना ावयाचे 
मानधन रकमेचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१५) फ े ीय कायालयातील व वध वकास कामे करणेक रता वा तु वशारद/ क प 
यव थापन स लागार यांची नेमणूक करणेकामी खालील माणे नमद केले या 
मनपाचे वकास कामांना याचें नावासमोर दश वलेले वा तु वशारद/ क प 
स लागार हणून नेमणूक करणेस व याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
अनु
. 

 
कामाचे नाव  

 
एकक 

 
वा तु वशारद/ क प 
यव थापन स लागार  

यांचे नाव 

ा  दर ( % )  
(जी.एस.ट  िशवाय) 

िन वदा पूव 
कामाक रता  

िन वदा 
प यात  

कामाक रता 

एकूण 

 
१ 

भाग .११ मधील 
घरकुल चौकाम ये 
पाईन र यावर ेड 

सेपरेटर तयार करण.े 

 
% ती 
काम  

 

 
मे.सी. ह .कांड 

क सलटंट ा.ली.  

 
०.८८ 

 
१.०१ 

 
१.८९ 

 

२ 
 

भाग .११ मधील 
वामी ववेकानंद हॉल 

ते थरमॅ स चौकाकडे 
जाणा-या र याचे      
प तीन े काँ ट करण  
करण े

 
% ती 
काम  
 

 
मे.सी. ह .कांड 

क सलटंट ा.ली. 

 
०.७१ 

 
१.०० 

 
१.७१ 

 

 
३ 

भाग .११ म ये 
हे ेव ती येथील 

मनपा शाळा .९२ 
इमारतीचे 
व तार करण करण.े 

% ती 
काम  
 

मे.मन वी  

आ कटे स  
 

१.०० 
 

१.०० 
 

२.०० 

 
४ 

 

फ भागात 
ठक ठकाणी 
सुशोभीकरणाची कामे 
करणे. 

% ती 
काम  
 

मे.िश पी आ कटे स 
अँड लँनस 

 
१.२५ 

 
०.७५ 

 
१.९७ 

 
५ 

 

भाग .११ मधील 
ािधकरणाकडून 

ह तांत रत झाले या 
मोक या जागेवर 
यायामशाळा बांधणे व 
इतर कामे करणे. 

 
% ती 
काम  
 

 
मे.मन वी आ कटे स 

 
१.०० 

 
१.०० 

 
२.०० 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ  
(1 ते 14) मिधल िन वदा कामांचे ि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.े 
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वषय .१७)  रावेत येथील जु या बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे या 
कामाअंतगत रावेत बंधा-यातील गाळ काढ यासाठ  मा.कायकार  अिभयंता 
( दारिनिमती वभाग – A) दापोड , पुणे ४११ ०१२ ह  शास कय सं था अस याने 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ अनुसूची करण िनयम २(२) या 
परंतुके नुसार कामाचे िन वदा न माग वता व करारनामा न करता काम करणेस व 
यास येणारा खच र. .६,०६,९०६/- (अ र  र. .सहा लाख सहा हजार नऊशे सहा 

फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८)  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/- 

(अ र  र. . ेप न लाख पं याह र हजार फ ) 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  

र. .२५,०००/- पये संबंिधत मु य यापकां या खा यात जमा करण ेव  सदर योजनेची 
तरतुद नागरव ती वभागाकड ल मदर तेरेसा- िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील / 

ाथिमक शाळेतील मलुां या सवागीण वकासा मक योजना या उपलेखािशषातून 

सदरची तरतुद खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/1/2018-19अ वये भाग .६ म ये 
धावडे व ती, सदगु  नगर, भगतव ती मधील ना याची सुधारणा करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .62,35,774/- (अ र  र. .बास  लाख प तीस हजार 
सातशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .61,54,139/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,54,139/- पे ा 27.00% कमी हणजेच 
र. .44,92,521/- + रॉय ट  चाजस र. .24,735/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .56,900/- = एकुण र. .45,74,156/- 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 



10 
 

 

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

वषय .२०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) ि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 .२१)  ग े ीय कायालयीतील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे कामकाज हे अ याव यक 
सेवेचे असून, मा.आयु  सो, यांचेकड ल आदेश . शा/२/का व/४६०/२०१७             

द.०७/०८/२०१७ अ वये भाग सिम याची रचना पुनरचना झालेली आहे. 
यानुसार  न वन भाग रचनेनुसार ग े ीय कायालयाची द. ०९/०८/२०१७ रोजी 

अ त वात आले आहे. यानुसार ‘ब’ े ीय कायालयातील जुने भाग . 
४९,५०,५१ यांचा “ग” े ीय कायालयामधील न वन . .२३ व २४ म ये व ड 
े ीय कायालयातील जुने भाग .५२,५३,५४,५५ यांचा “ग” े ीय 

कायालयामधील न वन . .२१ व २७ म ये समावेश झालेला आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, ग े ीय आरो य कायालया या काय े ातील भाग मांक २१, 
२३, २४ व २७ मधील दैनं दन घरोघरचा कचरा, कंु यामधील कचरा, सावजिनक 
ठकाणी साठणारा कचरा, गटस या कडेचे कचरा ढग, मोक या जागेतील कचरा 
ढग दैनं दन उचलुन महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या 
कामासाठ  ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल ठेकेदार मे जय गणेश एंटर ायजेस, 

पंपर  यांना ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  कचरा 
थाणांतरण क  येथे कचरा खाली कर यासाठ  ित दन ित वाहन दोन 

खेपांसाठ  र. .४९००/- या दराने आदेश .  ब ेआ/५/का व/ १००७/१६ 
द.३१/१२/२०१६ अ वये आदेश दे यात आलेले आहे. तर  ‘ब’ े य आरो य 
कायालयाकड ल मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां या आदेशाची मुदत द. 
३१/१२/१७ रोजी संपु ात आलेली होती. सदर कामकाजास, ‘ब’ े य आरो य 
कायालयाकड ल प  .१) ब ेआ/५/का व/८१०/२०१७ द.०८/१२/२०१७ व           

२) ब ेआ/५/का व/८३२/२०१७ द.१६/१२/२०१७ नुसार कचरा उचलणे व 
वाहतुक करणेसाठ  मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यांना ग े ीय 
कायालयामाफत कामकाजाची मुदतवाढ घे यात येऊन आप या स ावर कामकाज 
कर यात यावेत असे कळ वलेले आहे. द.०९/०८/२०१७ रोजी पासुन ६ े ीय 
कायालया ऐवजी ०८ े ीय कायालयाची िनिमती झा याने ब े ीय 
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कायालयाकड ल ०३ क/ टपर वाहने व ड े ीय कायालयाकड ल ०४ क/ टपर 
वाहने असे एकुण ०७ वाहने मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां यामाफत 
पुर व यात आलेले आहे.  मा. थायी सिमतीची सदर सं थे या कामास व होणा-या 
खचाची प हली मुदतवाढ द.१/१/१८ ते ३१/३/१८ व दुसर  मुदतवाढ द.१/४/१८ 
ते ३०/६/१८ व ितसर  मुदतवाढ द.०१/०७/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ व चौथी 
मुदतवाढ द.१/१/२०१९ ते ३१/३/२०१९ व पाचवी मुदतवाढ द.१/४/२०१९ ते 
३०/४/२०१९  अखेर मा यता घे यात आलेली आहे.  तथा प कचरा उचलणे व 
वाहतुक करणे कामकाज हे अ याव यक सेवेचे असून, मे. जय गणेश एंटर ायजेस, 

पंपर   यांना या कामासाठ  टपर क ७.५ मे.टन मता असणारे ित दन, ित 
वाहनावर दोन खेपांसाठ  एक वाहन चालक + चार मजूर + इंधनासह एकुण ०७ 
वाहने भाडे त वावर पुर व यासाठ  द.०१/०५/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ अखेर 
मुदतवाढ िमळाणेस तसेच सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. .२३,००,०००/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील सव कचरा 
कंु या, र याचे, गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग 
उचलणे व याची वाहतुक क न भोसर  थानांतर क  अथवा मोशी कचरा डेपो 
येथे टाकणेकामी िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये आरो य वभाग ड े य 
कायालया माफत िन वदा िस द क न कामाचे दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायजेस यांचे दर मा य क न कामाचे आदेश देणेत 

आलेले होते. सदर कामाची मुदत द.३१/०५/२०१९ रोजी संपत आहे.व न वन 
ठेकेदारामाफत द.१/७/२०१९ पासून कामकाज सु  करणते येणार आहे. यामुळे 
द.१/०६/२०१९ पासुन सदर कामाची आव यकता आहे . तावात नमुद माणे ड 
े य कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  द. 

१५/१०/२०१६ रोजी करणेत आलेला िसलबंद करारना यातील अट  शत  कायम 
ठेवून द.०१/०६/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ अखेर मे.जयगणेश एंटर ायजेस, 

पंपर गांव यांनी भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  ित दन ितवाहन दोन 
खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४,२५०/- व मोशी कचरा डोपोसाठ  
ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४,४५०/- या 

दराने एकुण १४ टपर/ क वाहने पुर वणेस व याकामी अंदाजीत अपे ीत खच 
र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .२३) प.ंिच.ंमनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत भाग .३२ मधील मधूबन 
भागात मुळा नद लगत H.T. लाईन खालील वकास आराख यातील १२ मी. ड .पी. 
र ता ं द करणके रता मे.इ फिनट  क स टंग इं जिनयरस याचंी स लागार 
हणून नेमणूक करणसे िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा 

प चात १.२४% (post tender activity) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.७४% फ  अदा करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२४) प.ंिच.ंमनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत भाग .३२ सांगवी मधील 
माकनचौक ते शु द करण क  ते वसंतदादा पाट ल पुतळा व प रसरातील र ते 
आ याधुिनक प दतीने वकिसत करणेकामी मे.इ फिनट  क स टंग इं जिनयरस  
यांची स लागार हणून नेमणूक करणसे िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) 

व िन वदा प चात १.२४% (post tender activity) कामांसाठ  क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणकू करणेस व क प खचा या १.७४% फ  अदा करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२५) प.ंिच.ंमनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत भाग .३२ मधील  सांगवी 
प रसरातील मु य र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.इ फिनट  
क स टंग इं जिनयरस याचंी स लागार हणून नेमणूक करणसे िन वदापुव 
०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.२४% (post tender activity) 

कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प 
खचा या १.७४% फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) सारथी हे पलाईन अंतगतकॉल ऑपरेटर िनयु  करणेकामी िन वदा सुचना 
.मातं व/०१/२०१९-२० चे लघु म दरानुसार मे.Tech 9 Services या सं थेकडून 

दरमहा ित य  र. .२३,६८४ /- (अ र  र. .तेवीस हजार सहाशे चौ-याऐंशी 
फ ) अिधक कर नुसार पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  १० कॉल ऑपरेटर िनयु  
करणेकामी येणा-या एकूण र. .२८,४२,०८०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
बेचाळ स हजार ऐंशी फ ) अिधक कर चे खचास व यांचेसोबत कामाचा 
करारनामा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/F/28/4/2018-19 अ वये फ े ीय 
कायालयांतगत व वध शहर  गर ब व तीम ये काश यव था करणे वा इतर 
व ुत वषयक त सम कामे करणेकामी २०१८-१९ मे. वमलाई इले ॉिन स 
कॉप रेशन िन.र. .26,7,6475/- (अ र  र. .स वीस लाख शहाह र हजार चारशे 
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पंचाह र फ ) पे ा 21.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,00,765/- पयत 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२८) पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय व ुत वभाग काय े ातील भाग 

.२८ पंपळे सौदागर व भाग .२९ पंपळे गुरव पर सरातील ट लाईटकर ता 
वीजपुरव याचे वीज मीटरकर ता म.रा. व. व.कं ला र. .46,275/- (अ र  
र. .शेहेचाळ स हजार दोनशे पंचाह र फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२९) रा ीय महामाग वकास ािधकरणातफ पुण-ेबगलोर ुतगती माग ( प.ंिच.ंमनपा 
ह पयत) वकास आराख यानुसार ६०.०० मी. ं द चा र ता वकिसत करणेत 
आलेला आहे. सदरचा र ता वाकड ते मुकाई चौका दर यान मनपा ह तून जाणारा 
बगलोर व मुंबई ला जोडणारा मु य महामाग असून पुढे मुंबई-पुण े रा ीय 
महामागाला जोडणारा शहरातील मु य र ता आहे. ा र यालगत हंजवड  

आयट पाक तसेच वाकड, ताथवडे, पुनावळे, रावेत इ. गावांचा न याने वकिसत होणारा 
भाग आहे. उपरो  नमूद गावांसाठ  हा मुख र ता अस याने सदर र यावर वाहनांची 
मो या माणात वदळ असते. सदर र यावर ल वाकड ते मुकाई चौक या भागातील 

र या या दो ह  बाजुचा पंपर  िचंचवड मनपा वकास आराख यात समा व  असलेला 
१२.०० मी. ं द चा सेवा र ता वकिसत कर याचे िनयो जत आहे. सदर र ता अ वकिसत 

अस याने येथे मो या माणात वाहतुक क ड  होत असून नाग रकांची गैरसोय होत आहे. 

यामुळे सदरचा र ता वकिसत करणेबाबत मा.नगरसद य व थािनक नाग रकांनी 
मागणी केली आहे. सदर वाकड ते मुकाई चौक येथील सेवा र याचे उवर त काम 

करणेसाठ  मा.महापािलका सभा ठराव . ४२२ द. २२/०६/२०१९ अ वये र. . ९८ कोट ची 
शासक य मा यता ा  झालेली आहे. र ता ं द करणाची कामे करणेसाठ  प रसराचे 

िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, दरपृ थकरण करणे, िन वदा पुव (Pre-Tender) 

आ ण िन वदा प ात(Post Tender) इतर कामे करावी लागणार आहेत. यासाठ  अ या 
कार या कामांचा अनुभव असणारे व मनपाचे स लागार पॅनेलवर असणारे मे.इ ा कंग 

क स टंग इं जिनअस ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक 

करणेस मा यता देणेस तसेच  
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अ. . कामाचे नाव क प स लागाराचे नाव फ  

१ 
मंुबई - बगलोर ुतगती महामागालगत पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील १२.०० मी. ं द सेवार ता 
वकिसत करणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

मे. इ ा कंग क स टंग 
इं जिनअस ा. िल. २% 

मनपा या मा य तावानुसार व शासन िनणयानुसार ी टडर व पो ट टडर साठ             
खालील त यानुसार क प यव थापन स लागार यांना फ  अदा करावी 
लागणार आहे. 

अ. . क पा या/कामा या 
गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन 
स लागार शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या 
माणात) 

महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअिभयानांतगत क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  

१ 
क पाचे शासक य 

मा यतेचे आदेश िनगिमत 
झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर ०.५०% + .मा.-
०.२५%) 

०.५० (ड पीआर ०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

२ 
क पातील कामाचे 

कायादेश द यानंतर ०.२५% ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम 

पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम 

पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम 

पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम 

पुण झा यानंतर ०.६०% ०.३० 

७ सेवाहमी कालावधीकर ता - ०.१० 

एकुण                 ३.००%        २.००% 

                         उपरो  नमुद के यानुसार वषयां कत कामासाठ  क प यव थापन 
स लागार हणुन मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनअस ा. िल. नेमणुक करणेस व 

शासन िनणय .संक ण-२०१८/ .क.५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई-४०००३२ 

द.०४/०६/२०१८ व मनपाकड ल मा य तावा वये २.००% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३०) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे सन 
२०१७-१८ या वषातील य  जमा खचाचे वा षक लेखे तयार कर यात आले 
असुन सदर वा षक ले यांनुसार य  जमा खचास 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/९२५/२०१९ 

दनांक – १६/०८/२०१९ 
 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .उ ान/६/का व/४१३/२०१९ द.०९/०८/२०१९ वषय .१० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/८ड/का व/३६३/२०१९ द.१३/०८/२०१९ वषय .१४ चे लगत) 
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( . व.मुका/८/का व/४६९/२०१९ द.१४/०८/२०१९ वषय .१६ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/२५३/२०१९ द.१३/०८/२०१९ वषय .२० चे लगत) 

 
 


