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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/२०४/२०१९ 
दनांक - २५/०१/२०१९ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २९/०१/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
२९/०१/२०१९ रोजी दुपार 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
    आपला व ास,ू  

                                                                        

                                                       
                                                      (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 – १०० 
 
दनांक - २९/०१/२०१९                           वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

२९/०१/२०१९ रोजी दुपार 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.१५/०१/२०१९ व द.२२/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा 
   (कायप का मांक ९८) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

आ) द.२२/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९९) 
   चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  ---------- 

वषय .१)    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 र. .20,05,139.84 02) M/s.Total IT Solution PVT. 

LTD यांचे एकुण 38 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी 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 ) इतके लघु म 
दर ा  झाले आहेत. सदरचे दर हे अंदाजप क य र. .२५,७२,७८५/- पे ा १३.१०% कमी 
असलेन े र. .२२,३५,७२०/- चे मयादेत पद यु र िश ण सं था वायसीएमएच यां या 
मागणी माण ेिनयतकािलके पुर वणेकामी खचाचे अवलोकन करण.े  

( द.२९/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२) 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  सदसु  लाख सोळा हजार फ ) इतके आहे. सदर अंदाजप कास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

( द.२९/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३) 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 कोटच े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 देणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.२९/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४)   मनपा णालयातील व वध वॉडातील/ वभागातील उपकरणां या दु तीसाठ आव यक 
पेअर पाटसची मागणी बायोमेड कल इं जिनयर यांनी केलेली आहे.  यानुसार आव यक 
पेअर पाटसचा दले या मेकनुसार पुरवठा करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना .०१/२०१८-१९ 

अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये म.े ाईम स जकल 

& फामा, िचंचवड यांचे २६ बाबींसाठ  एकूण र. .४,३१,६८०/-, मे. ी क शन, िनगड  यांचे 
१६ बाबींसाठ  एकूण र. .४,०८,९१२/-, मे. यंका एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे १० बाबींसाठ  
एकूण र. .१,८८,८४५/-, मे.आ ा इ ा, नवी मुंबई यांचे १८ बाबींसाठ  एकूण 
र. .५,१७,२१५/- व मे. नीट  एंटर ायजेस, पंपर  यांचे ५ बाबींक रता एकूण 
र. .२,२९,९७५/- लघु म दर ा  झाले असुन संबंिधत दर वकृत कर यात आलेले 
असुन संबंिधत पुरवठाधारकांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस याने सदर पेअर पाटस खरेद साठ  होणारा खच एकूण र. .१७,७६,६२७/- (अ र  
र. .सतरा लाख शहा र हजार सहाशे स ावीस फ ) चे अवलोकन  करण.े 

( द.२९/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56-3-2018-19 अ वये भाग .२६ क पटेव ती 
मशानभुमी वकसीत व इ. थाप य वषयक अनुषंगीक काम ेकरणेकामी मे.एस.बी.सवाई 

िन.र. .2,50,34,120/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख चौतीस हजार एकशे वीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,48,00,148/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,00,148/- पे ा 
20.09% कमी हणजेच र. .1,98,17,798/- + रॉय ट  चाजस र. .1,95,672/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .38,300/- = एकुण र. .2,00,51,770/- (अ र  र. .दोन कोट  ए काव न 
हजार सातशे स र फ ) 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 करण.े 

( द.२९/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/56/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ नेह नगरमधील वजय भा हौसींग सोसायट , 

वसंतदादा पाट ल पर सर व उवर त भागात मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.संजय कॉ टर िन.र. .25,14,093/- (अ र  र. .पंचवीस लाख चौदा हजार यानऊ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,11,973/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,11,973/- पे ा 
13.17% कमी हणजेच र. .21,81,146/- + रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,83,266/- 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 .७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/81/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील अमृत योजना वगळून पठारे तालीम, 

कंुभारवाडा प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी म.ेसंजय कॉ टर 
िन.र. .37,48,131/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अठठेचाळ स हजार एकशे एकतीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,48,089/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,48,089/- पे ा 
13.17% कमी हणजेच र. .32,54,466/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,54,508/- 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 .८)   भाग .२१ पंपर  म ये १) अय पा मंद राजवळ (पु ष शौचालय-२ सीटस, मुतार -१ व 

म हला शौचालय-२ सीटस) २)रािधका चौक (पु ष शौचालय-१ सीटस, मुतार -१ व म हला 
शौचालय-१ सीटस) ३) पी.सी.एम.सी. वाटस (पु ष शौचालय-६ सीटस, मुतार -४ व 
म हला शौचालय-३ सीटस) ४) पंपर गाव बस थानकाजवळ (पु ष शौचालय-६ सीटस, 

मुतार -४ व म हला शौचालय-३ सीटस) ५) िशवश  माता मं दरामागे (पु ष शौचालय - 
२ सीटस, मुतार  - २ व म हला शौचालय- १ सीटस असे एकूण पु ष शैचालय - १७ 
िसटस, मुतार  - १२ व म हला शौचालय – १० िसटस या ठकाणी (पैसे ा व  वापरा) या 
त वावर ी व पु षांसाठ  सुलभ व छतागृह बांधण े हे काम मे.सुलभ इंटरनॅशनल 
सोिशयल स हस ऑगनायझेशन या सं थेकडून करारनामा क न िन वदा न माग वता 
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काम थेट प तीने करणे यासाठ  येणा-या थाप य वषयक खचास अदंाजप क य 
र. .१,३९,९१,८८९/- व यावर ०.५% इ शुर स, १२% ज.एस.ट . व कायवाह  भार शु क 
१५% या माणे करारनामा क न घेऊन काम थेट प तीने देणे तसेच सदर कामासाठ  वक 
ऑडर सोबत ३०% अँड हा स व लंथ ले हल पयत काम झालेनंतर दुसरा ३०% 
अँड हा स, आर.सी.सी. व वीट काम पूण झालेनंतर ३०% र कम व उव रत १०%  र कम 
काम पूण झालेवर देणेत ये या या तावास व यासाठ  येणा-या एकूण 
र. .१,७७,०६,६६५/- (अ र  र. . एक कोट  स याह र लाख सहा हजार सहाशे पास  
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 66/4/2018-19 अ वये भाग .3 चो वसावाड  

वडमुखवाड  येथील व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज 
क शन िन.र. .44,98,754/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया णव हजार सातशे 
चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,50,787/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,50,787/- पे ा 28.00% कमी हणजेच र. .32,04,567/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .40,900/- = एकुण र. .32,52,534/- 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 .१०)   यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 

व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात .२८४ 
द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती द.२९/१०/२०१८ रोजी 
घेऊन पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश . वायसीएमएच/७ /का व/५५८/२०१८ 

द.२९/११/२०१८ दे यात आलेला आहेत. परंतु जी पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त 
अशी र  पदे व िनयु  आदेश िनगत क नह  व हत मुदतीत जू न झाले या र  
जागेकर ता द.०७/०१/२०१९ रोजी Walk In Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये 
खालील  ा  उमेदवाराची िनयु  करणेत आलेली आहे. 

अ.  उमेदवारांचे नाव शै णक अहता पदनाम वग/िनवड मानधन .म हना 
१ डॉ. गजानन कशोर काळे एम.ड . मेड सीन फ जिशयन खुला िनवड ६००००/- 

        वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या तारखे पासून 

दनांक ०९/०१/२०१९ ते द.२८/०५/२०१९ अखेर नेमणुक देणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .११)    यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात .२८४ 
द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती द.२९/१०/२०१८ रोजी 
घेऊन पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश . वायसीएमएच/७ /का व/५५८/२०१८ 

द.२९/११/२०१८ दे यात आलेला आहेत. परंतु जी पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त 
अशी र  पदे व िनयु  आदेश िनगत क नह  व हत मुदतीत जू न झाले या र  
जागेकर ता द.३१/१२/२०१८ रोजी Walk In Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये 
खालील  ा  उमेदवारां या िनयु  करणेत आलेली आहे. 

अ.      उमेदवारांचे नाव       पदनाम    वग मानधन .म हना 

  १ डॉ.ऐ या रणजीतकुमार नाईक 
 वै कय अिधकार  
आय.सी.यु 

 खुला   ४५०००/- 

  २ डॉ.अतुल ब सी उबाळे वै कय अिधकार  आय.सी.यु  अनु. जाती   ४५०००/- 

  ३ 
डॉ.िन खल जय काश 
ज लावार 

सजन  खुला   ६००००/- 

  ४ डॉ.रेणु संजीव हातवालने इंटेनिस ह ट  खुला   ६००००/- 

वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या   तारखेपासून 

दनांक ०३/०१/२०१९ ते द.२८/०५/२०१९ अखेर नेमणुक देणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१२)  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 
व वध ११ कारची पदे १) लॅड बॅक टे निशयन, २) लॅड बॅक कौ सीलर, ३) एम.एस 
ड यु, ४) डाटा एं  ऑपरेटर, ५) डायलेिसस टे निशयन, ६) फामािस ट, ७) ए स-रे 
टे निशयन, ८) टाफनस, ९) लॅब टे निशयन, ११) पु ष क  मदतनीस व ११) ीक  
मदतनीस अशा कारची पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व 
मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन 

गुणव ेनुसार िनवड झाले या उमेदवारांची िनवड व ित ा याद  सोबतच ेप  अ म ये 
सादर केली आहे. यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/1/2018-19 अ वये भाग .3 येथील व वध 
ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसुयोगराज क शन िन.र. .44,98,149/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया णव हजार एकशे एकोणप नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,50,182/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,50,182/- पे ा 28.00% 

कमी हणजेच र. .32,04,131/- + रॉय ट  चाजस र. .7,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .40,900/- = एकुण र. .32,52,098/- 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 
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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 .१४)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV3/3-2018-19 अ वये पंपळे िनलख 

मैलाशु द करण क ाची चालन, देखभाल व दु ती करणेकामी मे. ी वनय इं जिनअ रंग 
स ह सेस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .२,६३,५५,४५६/- पे ा -०५.१०% कमी या दराने 
र. .२,५०,११,३२८/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख अकरा हजार तीनशे अ ठावीस 
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 देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, थाप य वभागाकड ल तावा 

सोबत या प  अ (१ ते २६) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत  माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा सोबत या 

प  अ (१ ते २०) 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 .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन  २०१९-२० चे 

मूळअंदाजप क पु तके छपाईक न घेणेकामी  ई िन वदा ं .२५/२०१८-१९ अ वये ा  
लघु म  िन वदाकार म.े वजय ंटर, आकुड  यांचे बाब ं .०१ ते ०४ साठ  एकुण 
र. .१७,६४,७४६/-  इतके दर लघु म ा  झाल ेआहेत. सदरचा च हा अंदाजप कय 
र. .१८,५२,७१०/- पे ा ४.७४ ट के ने कमी असलेने सदरचे दर वकृत करणेत आले 
आहेत. यानुसार म.े वजय ंटर, आकुड  यांना आदेश ं . मभा/ं८/का व/५९/२०१९ 
दनांक १६/०१/२०१९ अ वय े महानगरपािलके या  सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन  

२०१९-२० चे मूळ  अंदाजप क पु तके छपाई तातड ने एकुण र. .१७,६४,७४६/-   (अ र  
र. .सतरा लाख चौस  हजार सातशे शेहचाळ स फ ) म ये  पुर वणेकामी पुरवठा  
आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झाले या खच एकुण र. .१७,६४,७४६/-   (अ र  
र. .सतरा लाख चौस  हजार सातशे शेहचाळ स फ )  च े खचाच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 

मा यिमक व ालयातील तसेच औ ोिगक िश ण क  (मुलांच)े, मोरवाड , औ ोिगक 
िश ण क  मुलीं या, कासारवाड  मधील व ा याना २६ जानेवार  २०१९ जास ाक दना 

िनिम  व ा याना खाऊ हणून टािनया गुड डे रच बटर ६६ ँम ब क टे पुरवठा 
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करणेकामी नामांक त कपंनी टािनया इंड ज िलिम. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे 
पंपर  िचंचवड मधील अिधकृत व े ते मे.भ  एंटर ायजेस, िशवतेजनगर, िचंचवड टेशन, 

पुणे १९ यांचे कडून करारनामा न करता, सरळ थेट प दतीने खरेद  केल ेअस याने ित 
नग ९.५० दर या माणे एकुण ९,०२२ व ा याच े एकूण र. .८२,७०९/-  (अ र  र. . 
याऐंशी हजार सातशे नऊ फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .१९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/7/2018-19 अ वये भाग .२ म ये पुणे 

नािशक महामागचे प मेकड ल नाला वकसीत करणकेामी (भारत माता चौक) मे.अिमत 
िनितन गांधी िन.र. .37,68,069/- (अ र  र. . सदोतीस लाख अडुस  हजार एकोणस र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,00,631/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,00,631/- पे ा 
22.00% कमी हणजेच र. .28,08,492/- + रॉय ट  चाजस र. .98,938/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .68,500/- = एकुण र. .29,75,930/- 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 .२०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/03/2018-2019 अ वये टे को र यावर ल 

यशवंतनगर चौक ते नािशक हायवे पयत या र याचे डांबर करण करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.के.येवले आ ण कं. िन.र. .8,33,81,448/- (अ र  र. .आठ 
कोट  तेह ीस लाख ए याऐंशी हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,32,24,237/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,32,24,237/- पे ा 4.30% जादा  
असा दर कमी क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 4.30% जादा दराची 
सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.03% ने कमी 
येत अस याने िन वदा दरापे ा िन वदा 4.30% जादा दराने हणजेच र. .8,68,02,879/- + 
रॉय ट  चाजस र. .16,961/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,40,250/- = एकुण 
र. .8,69,60,090/- (अ र  र. .आठ कोट  एकोणस र लाख साठ हजार न वद फ ) पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२१)   म.ेए साईड इंड ज िल.,िचंचवड या कंपनीने C.S.R. (Corporate Social Responsibility)  च े

मा यमातुन (१) के.एस.बी. चौक, िचंचवड व (२) थरमॅ स चौक, िचंचवड येथ ेम हला व 
पु षांसाठ  सावजिनक व छतागृह बांधून दलेली आहेत. सदरची शौचालये महापािलकेकडे 
ह तांतर त करणेत आली असून यांची दैनं दन व छता, दु ती व देखभाल यव था 
महापािलकेने करावयाची आहे. यासाठ  सदरच ेशौचालयांची “पैसे ा व वापरा” त वावर 
(Pay & Use) ३ वष कालावधीसाठ  दैनं दन व छता, दु ती व देखभाल करणेसाठ  
एज सी िनयु  करणेकामी वृ प ातुन तसेच म.न.पा. संकेत थळावर जा हर कटन िस  

क न ताव माग वणेत आले होत.े यास अनुस न के.एस.बी.चौक, िचंचवड येथील 
कामासाठ  एक व थरमॅ सचौक, िचंचवड येिथल कामासाठ  २ ताव ा  झाले आहे. 
के.एस.बी.चौक, िचंचवड येिथल सावजिनक शौचालयासाठ  ी द कृपा वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत, िचंचवड व थरमॅ स चौक, िचंचवड येथील सावजिनक 
शौचालयासाठ  अजंठानगर समाज सेवा संघ, िचंचवड यांचेकडून ा  तावानुसार येक  
र. .५०,०००/- अनामत व ३ वष कालावधीसाठ  येक ठकाणाकर ता दरमहा 
र. .१,३००/- या माणे ३ वषासाठ  र. .४६,८००/- वािम व धन (रॉय ट ) भरणेचा 

ताव सादर केला आहे. यानुसार संबंिधत सं थांकडून येक ठकाणासाठ  
र. .५०,०००/- ची अनामत र कम व र. .४६,८००/- वािम व धन (रॉय ट ) भ न घेण,े 

यांना शौचालयाचे वापरासाठ  नाग रकांकडून ती वापर र. .२/- शु क आकारणेस 

परवानगी देण,े यांचेसोबत आव यक अट /शत चा करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/11/2018-2019 अ वये भाग .११ से. .२० 

मधील उवर त र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी म.ेपरमानंद ए. पलानी 
िन.र. .1,25,04,022/- (अ र  र. .एक कोट  पंचवीस लाख चार हजार बावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,21,56,522/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,21,56,522/- पे ा 18.63% 
कमी हणजेच र. .98,91,762/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,47,500/- = एकुण र. .1,02,39,262/- (अ र  र. .एक कोट  दोन लाख एकोणतीस 
हजार दोनशे बास  फ ) 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/9/2018-19 अ वये ब े ीय 

कायालयाअंतगत . .१८ म ये वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे संजय कॉ टर िन.र. .29,99,997/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
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न या णव हजार नऊशे स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,99,782/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,782/- पे ा 25% कमी हणजेच र. .22,49,837/- + 
रॉय ट  चाजस र. .215/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,50,052/- (अ र  
र. .बावीस लाख प नास हजार बाव न फ ) 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 लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/8/2018-19 अ वये 'ग' े ीय 

कायालयांतगत . .२७ म ये वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची दु ती 
करणेकामी म.ेसंक प इ ा ट चर िन.र. .29,99,950/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,99,908/- पे ा 15% कमी हणजेच र. .25,49,922/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,49,964/- (अ र  र. .पंचवीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे चौस  फ ) 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 .२५)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/44/2018-19 अ वये भाग . २३ 

थेरगाव येथील दगडुपाट लनगर, पडवळनगर , भोरडेनगर, पवारनगर, कैलासनगर व इतर 
प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .44,99,992/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या णव हजार नऊशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,964/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,99,964/- पे ा 13% कमी हणजेच र. .39,14,969/- + रॉय ट  चाजस 
र. .28/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,14,997/- (अ र  
र. .एकोणचाळ स लाख चौदा हजार नऊशे स या णव फ ) 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 
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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 .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/116/2018-19 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .११ कृ णानगर, शरदनगर, अजंठानगर, भीमश नगर 
व व त घरकुल योजना पर सरात भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे. यंकटे रा 
क  न िन.र. .37,49,439/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे 
एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,397/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,49,397/- पे ा 12.3% कमी हणजेच र. .32,88,221/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,88,263/- 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 य े 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 .२७)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/1-2018-19 अ वये भोसर  येथील 

नवीन णालयासाठ  ETP क न या केले या पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक 
कामे करणेकामी म.े ड यु.ट .ई इ ा. ोजे टस ा.िल. यांचेकडुन िन.र.  
१,२४,९६,५२०/- पे ा -०५.४०% कमी दराने र.  १,१८,२१,७०८/- (अ र  र. .एक कोट  
अठरा लाख एकवीस हजार सातशे आठ फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार 
िन वदेतील अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन 
राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२८)   मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/1-2018-2019 अ वये सन 
२०१८-१९ क रता भाग .१८ म ये सारथी हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची कामे 
करणेसाठ  िन वदा र. .8,36,526/- राँय ट  र कम व मटे रयल टे ट ंग र कम वगळुन 
िन वदा र. .8,05,463/- (अ र  र. .आठ लाख पाच हजार चारशे यस  फ ) पे ा -

27.00% कमी मे.मह  एम. भालेराव 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 करण.े  

वषय .२९)   क  व रा य शासना या संयु  व माने दतीय खेलो इं डया युथ गे स 2019 िशवछ पती 
डा संकुल, हाळंुगे बालेवाड  पुणे येथे द.09 ते 20 जानेवार  2019 या कालावधीत 

आयो जत कर याचे िन त झाले आहे. या डा पधत 18 खेळां या (ऍथेलेट स, आचर , 

बॉ संग, टेिनस, ज नॅ ट स, युदो, शुट ंग, जलतरण, टेबलटेिनस, वेटिल टंग, कु ती, 
बा केटबॉल, फुटबॉल, हॉक , कब ड , खोखो, हॉलीबॉल) पधा 17 वषाखालील मुले व मुली 
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िमळून 10000 हजार खेळाडू तां क अिधकार  व वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. या 
पधचे उ ाटन मा.पंत धान महोदय, मा.मु यमं ी, महारा  रा य, मा. मं ी, डा व युवक 

क याण, भारत सरकार, मा.मं ी, डा महारा  रा य यांचे उप थतीत संप न होणार 
आहे. यानुसार दतीय खेलो इं डया युथ गे स 2019 काय माबाबत शहरात होड ग दारे 

जा हरात कर यात येणार आहे. यापुव  20 × 20 के.फुटच े20 होड गसाठ  र. .1,80,000/- इत या 
खचास मा यता घे यात आलेली आहे. मा. आयु सो यांचेकड ल ा  सूचनेनुसार 40 × 20 

के.फुट या 20 होड गसाठ  र. .3,52,000/- खच अपे त आहे. यानुसार  येणा-
या र. .1,80,600/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार सहाशे फ ) वाढ व खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३०)   क  व रा य शासना या संयु  व माने दतीय खेलो इं डया युथ गे स 2019 िशवछ पती 
डा संकुल, हाळंुगे बालेवाड  पुणे येथे द.09 ते 20 जानेवार  2019 या कालावधीत 

आयो जत कर याचे िन त झाले आहे. या डा पधत 18 खेळां या (ऍथेलेट स, आचर , 

बॉ संग, टेिनस, ज नॅ ट स, युदो, शुट ंग, जलतरण, टेबलटेिनस, वेटिल टंग, कु ती, 
बा केटबॉल, फुटबॉल, हॉक , कब ड , खोखो, हॉलीबॉल) पधा 17 वषाखालील मुले व मुली 
िमळून 10000 हजार खेळाडू तां क अिधकार  व वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. या 
पधचे उ ाटन मा. पंत धान महोदय, मा. मु यमं ी, महारा  रा य, मा. मं ी, डा व 

युवक क याण, भारत सरकार, मा. मं ी, डा महारा  रा य यांचे उप थतीत संप न 
होणार आहे. यानुसार तीय खेलो इं डया युथ गे स 2019 काय माबात शहरात होड ग दारे 

जा हरात कर यात येणार आहे. या काय मा या िस द या अनुषंगाने 40 × 20 वे. फुट चे 
आणखी 10 ले स होड ग शहरात लावणेबाबत सूचना ा  झाले या आहेत. यापुव  40 × 20 

वे. फुटचे 20 होड गसाठ  र. .3,52,000/- इत या खचास मा यता घे यात आलेली आहे. मा. 
आयु सो यांचेकड ल ा  सूचनेनुसार 40 × 20 वे. फुट या 10 होड गसाठ   र. .1,76,000/- 

खच अपे त आहे. यानुसार येणा-या र. .1,76,000/- (अ र  र. . एक लाख शहा र हजार 
फ ) वाढ व खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 64-14-2018-19 अ वये भाग .२५ ताथवडे 
येथील आव यकत े नुसार र ते वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .4,23,03,408/- (अ र  र. .चार कोट  तेवीस लाख ितन हजार चारशे आठ फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,18,45,323/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,18,45,323/- पे ा 
6% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.06% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .4,43,56,042/- + रॉय ट  चाजस र. .3,88,685/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .4,48,14,127/- (अ र  र. .चार कोट  आ ठेचाळ स लाख चौदा 
हजार एकशे स ावीस फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
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भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३२)  मा.महापािलका सभा ठराव .२७३ द.२७/९/२०१८ अ वये ह े ीय कायालयाकड ल 

वशेष योजना या लेखािशषावर ल तावात नमूद कामाक रता सन २०१८-१९ चे अंदाज 
प काम ये तरतुद अपुर  आहे. यामुळे सदर कामांची िन वदा कायवाह  करणेत आलेली 
नाह .  मा.महापािलका सभा ठराव .२७६, द.२७/०९/२०१८ अ वये उपसुचने ारे सदर 
कामांना तरतूद वग करण करणेस मा यता िमळालेली आहे. तावात नमूद कामांसाठ  
सुधा रत शासक य मा यता घेवून वग करण करणेत आलेली आहे. सदर कामासाठ  माच 
२०१९ पयत िश लक असलेली तरतुद पुरेशी आहे. सदर ठराव हा सद य ठराव अस याने 
मा.महापािलका सभा ठराव .२७६, द.२७/०९/२०१८ मधील उपरो  कामांसाठ  तरतुद 
वग करणाचे ठरावाची अंमलबजावणीकामी अवलोकन करणे.(वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

 
वषय .३३)   पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य अ मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ 

मधील (१ ते ६) वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअसलेने याचे अवलोकन करण.े 

\  
वषय .३४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/1/2018-19अ वये भाग .८ येथील से टर 

.७, १० व एम.आय.ड .सी व भागातील इतर ठकाणी र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. . 8,36,63,757/-(अ र  र कम पये 
आठ कोट  छ ीस लाख ेस  हजार सातश ेस ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,31,28,435/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,31,28,435/- पे ा 3.60% जादा दराने 

िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 9.01% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .8,61,21,059/- + रॉय ट  चाजस र. .4,66,422/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- 

= एकुण र. .8,66,56,381/- 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 लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/4/2018-19 अ वये भाग .८ म ये 

ठक ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश क शन 
िन.र. .8,36,62,860/- (अ र  र. .आठ कोट  छ ीस लाख बास  हजार आठशे साठ फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,31,27,538/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,31,27,538/- पे ा 
3.60% जादा  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार 

ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.01% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .8,61,20,129/- + रॉय ट  चाजस र. .4,66,422/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .8,66,55,451/- 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 .३६)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/5-2018-19 अ वये पंपर  िचंचवड 

शहरात पयावरण वषयक जागृतीसाठ  बोड बस वण,े वॉल पट ग करणे व इतर आव यक 
कामे करणेकामी म.े ओम एंटर ायझेस यांचेकडुन िन.र. .४१,६७,९४६/- पे ा -०५.००% 
कमी दराने र. .३९,५९,५४९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकोणसाठ हजार पाचशे 
एकोणप नास 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 देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३७) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/2-2018-19 अ वये वाय.सी.एम 

णालयातील लाँ या पा यावर या क न पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक 
कामे करणेकामी मे.ड यु.ट .ई इ ा. ोजे टस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .१,२४,००,०००/- 
पे ा -०५.२०% कमी दराने र. .१,१७,५५,२००/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख 
पंचाव न हजार दोनशे 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 यांच े
सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 26) ि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 .३९)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा कामां या सोबतच े

प   अ  मधील (1 ते 18) ि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. 
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वषय .४०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 
क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१८-१९ या आिथक वषातील अज सादर केले या अंध, 

अपंग, मुकबधीर व ाथ /नागर कांना पी.एम.पी.एम.एल. मोफत बस पासेस पोट  एकूण 
र. .१,७५,२९,३००/- (अ र  र. . एक कोट  पं याह र लाख एकोणतीस हजार तीनशे 
फ ) बल र कम अदा करणसे मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

वषय .४१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उ ान कायालयाकड ल िन वदा कामां या 
सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 7) ि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 .४२) मनपा या जलिन:सारण  वभागाकड ल िन.नो. .3/8/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील अमृत योजना वगळून रसाळवाडा प रसरात 
मलवा हनीची सुधारणा कामे करणेकामी म.ेछोटेलाल चौहान िन.र. .37,46,657/-   (अ र  
र. .सदतीस लाख सेहचाळ स हजार सहाशे स ावन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,615 /- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,615/- पे ा 13.50% कमी हणजेच 
र. .32,40,822/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,40,864/- 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 .४३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते ४) ि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 .४४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ेञीय कायालय 
तरावर घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणकेामी (Primary & Secondary waste 

collection) मे. एस. ट . मोटस यांना द.०१/०१/२०१९ ते द.३१/०३/२०१९ पयत ित 
मे.टन र. .९५६.५५/- माण े य  खच अंदाजे र. .१४,००,०००/- (अ र  र. . चौदा 
लाख फ ) होणार अस याने यास मा यता देणबेाबत वचार करणे.  

वषय .४५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालया या ए स-रे वभागातील वापरात  

असणा-या Digital Radiography System मशीनचे CMC कर ता M/s.Carestream Health India 
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Pvt.Ltd., या उ पा दत कंपनीकडून ा  झालेले दरानुसार महापािलका अिधिनयम अनुसूिच 
करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने  CMC अिधक APP  Fee   व  In case of Drop/ 

Accident or In case of Fluid Damage क न घे यास व याकामी येणा-या र. .१६,६५,७०६/- 
(अ र  र. .सोळा लाख पास  हजार सातशे सहा फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

वषय .४६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे नवीन ३.० 
टे ला मशीन बसवून १० वषाक रता संचालन करणे तसेच स थतीत चालू असलेली ०.३ 
टे ला मशीन चाल वणेबाबत मे. बी अलकेअर स हसेस यांचे लघु म दर र. .७,२९१/- 
(अ र  र. .सात हजार दोनशे ए या णव फ ) हे अंदाजप क य दर र. .१५,८५०/- पे ा 
-५४.००% कमी असलेने मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४७)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७६ द.२५/०१/२०१९ अ वये 
ी साई सं कार सं था, संभाजीनगर यांना सन २०१७-१८ या आिथक वषाच े अनुदान 

र. .२,९९,०००/- (अ र  र.  दोन लाख न या नव हजार फ ) अदा करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४८)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७७ द.२५/०१/२०१९ 
अ वये मनपाची अ णाभाऊ साठे भवनातील कै.मधूकर पवळे यायामशाळा ह हनुमान 
पोटस अँकॅडमी िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत द.२५/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- 
(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर आदेशा या तारखेपासून 
मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७९ द.२५/०१/२०१९ अ वये 
म.न.पा. डा धोरणानुसार कु.वै णवी वनोद जगताप ह  २१ वी कॉमनवे थ पधा २०१८ 
ऑ ेिलया या पधस जाऊन आ याने ितने क ट खच, वमान वासभाडे (पुणे त े द ली 
पयतच) इ याद  साठ  वत: द याने म.न.पा. िनयमानुसार र. .३३,१००/- या ७५% 
र. .२४,८२५/- (अ र  र. .चोवीस हजार आठशे पंचवीस फ ) कु.वै णवी वनोद 
जगताप, पंपर  १८ ह ला आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५०)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८१ द.२५/०१/२०१९ अ वये 
दनांक १९ फे ुवार  २०१९ रोजी छ पती िशवाजी महाराज जयंती मोठया उ साहाने संपूण 
रा यात साजर  केली जाते. पंपर  िचंचवड महापािलके या वतीने अनेक महापु षां या 
जयं या साज-या के या जातात. याच माणे ी.छ पती िशवाजी महाराज जयंती िनिम  
महापािलकेमाफत िशवस ाहाचे आयोजन करणेस व िशवस ाह सोहळयास येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .५१)  नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा कामां या 
सोबतचे प  अ मधील (१ ते १६) ि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 .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/3/2018-19 अ वये भाग .3 मोशी 
डुडूळगाव येथील व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेवैशाली 
एंटर ायजेस िन.र. .44,98,149/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया णव हजार एकशे 
एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,50,182/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,50,182/- पे ा 32.00% कमी हणजेच र. .30,26,124/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .40,900/- = एकुण र. .30,74,091/- 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 .५४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/1/2018-19 अ वये भाग .३ मोशी येथील 
गावठाण ल मीनगर (द  ण, उ र) भागातील र ते वकिसत करणेकामी म.ेधेने र 
क शन िन.र. .8,33,33,569/- (अ र  र. .आठ कोट  तेहतीस लाख तेहतीस हजार 
पाचशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,22,18,228/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .8,22,18,228/- पे ा 2.25% जादा  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
२०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 8.11% 
ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .8,40,68,138/- + रॉय ट  
चाजस र. .7,90,091/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,25,250/- = एकुण र. .8,51,83,479/- 

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 .५५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/2/2018-19 अ वये भाग .३ मोशी येथील 
आदशनगर भागातील र ते वकिसत करणेकामी म.े  ट  ॲ ड ट  इं ा. ा. ली.  
िन.र. .12,16,02,841/- (अ र  र. .बारा कोट  सोळा लाख दोन हजार आठशे ए केचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,00,42,034/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .12,00,42,034/- पे ा 4.60% जादा  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे 
एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 8.00% ने कमी येत 

अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .12,55,63,968/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,08,457/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,52,350/- = एकुण र. .12,71,24,775/- 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 .५६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/10/2018-19 अ वये भाग .३   च-होली 
स ह .७ ते मनपा ह पयतचा वकास आराखडयातील ३० मी.र ता वकिसत करणेकामी 
मे.मिनषा क शन कं. िन.र. .41,77,93,216/- (अ र  र. .ए केचाळ स कोट  
स याह र लाख या णव हजार दोनशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,81,45,332/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,81,45,332/- पे ा 2.00% जा त  दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत 
यो य दरापे ा 10.01% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच 
र. .41,63,08,239/- + रॉय ट  चाजस र. .92,94,484/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,53,400/- = एकुण र. .42,59,56,123/- 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 .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64-16-2018-19 अ वये नवीन भाग .२६ 
वशाल नगर वाघजाई हॉटेल ते क पटे चौक पयत या िसमट कॉं टचा  र ता करणेकामी 
(२४ मी ड . पी.र ता) मे.इंगावले पाट ल क शन कं. िन.र. .9,51,42,106/- (अ र  
र. .नऊ कोट  एकाव न लाख बेचाळ स हजार एकशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,42,06,998/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9,42,06,998/- पे ा 2.25% कमी दराने िन वदा ा  
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झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 9.53% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .9,20,87,341/- + रॉय ट  चाजस र. .6,81,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,53,900/- = एकुण र. .9,30,22,449/- 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 .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-7-2018-19 अ वये भाग .16 कवळे, 

वकासनगर येथील न याने ता यात आलेले ड .पी. व नॉन ड .पी. र त े वकिसत 
करणेकामी म.ेबी के खोसे िन.र. .12,22,83,463/- (अ र  र. .बारा कोट  बावीस लाख 
याऐंशी हजार चारशे ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .12,03,44,606/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .12,03,44,606/- पे ा 12.15% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. 
सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 20.01% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .10,57,22,736/- + रॉय ट  
चाजस र. .17,41,857/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,97,000/- = एकुण 
र. .10,76,61,593/- 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 .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-8-2018-19 अ वये भाग .16 वकासनगर 

येथील ना याकड ल पे ोल पंप ते बापदेव नगर १८.०० मी ड .पी. र ता व इतर र ते 
वकिसत करणेकामी मे.धने र कं शन िन.र. .16,24,67,682/- (अ र  र. .सोळा कोट  
चो वस लाख सदुस  हजार सहाशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .15,96,71,826/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .15,96,71,826/- पे ा 0.50% जादा दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 10.07% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .16,04,70,185/- + रॉय ट  चाजस र. .25,97,356/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,98,500/- = एकुण र. .16,32,66,041/- 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 
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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 .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56-4-2018-19 अ वये भाग .२६ पंपळे 
िनलख मशानभुमी वकसीत व इ. थाप य वषयक अनुषंगीक काम ेकरणेकामी म.ेएस बी 
सवाई िन.र. .2,50,30,852/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख तीस हजार आठशे 
बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,48,13,063/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,48,13,063/- पे ा 20.09% कमी हणजेच र. .1,98,28,119/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,67,389/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .50,400/- = एकुण र. .2,00,45,908/- 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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/6/2018-19 अ वये भाग .२ मधील 
ता यात आले या जागेस िसमािभंत बांधणेकामी म.ेसोनाली टोन वार  

िन.र. .37,41,484/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ए केचाळ स हजार चारश ेचौ-याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,89,574/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,89,574/- पे ा 
15.40% कमी हणजेच र. .29,52,180/- + रॉय ट  चाजस र. .2,12,010/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .39,900/- = एकुण र. .32,04,090/- 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 य े 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 .६२) ग े ीय कायालयांतगत पंपर  येथील आर ण .१६१ हे खेळाच ेमैदानासाठ  आर त 
आहे. सदर खेळाचे मैदानाचे आर त े  १०० आर आहे. यापैक  ८० आर जागा 
मनपा या ता यात आहे. सदर ठकाणी मैदानी खेळांसाठ  मैदान वकसीत करणेबाबत 
थािनक नगरसद य यांची मागणी आहे. मा.महापािलका सभा ठराव .२७३ 
द.२७/९/२०१८ अ वये तावात नमूद कामाचा सन २०१८-१९ चे अंदाजप काम ये 
समावेश करणेत येऊन तरतुद वग करण करणेस मा.महापािलका सभा ठराव .२७६, 

द.२७/०९/२०१८ अ वये उपसुचने ारे मा यता िमळालेली आहे. सदरचे तरतुद वग करण 
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शहर वकास आराखडा या लेखािशषावर ल यादा असले या तरतुद मधून करणेत आलेले 
अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

 
             
 
 

                                                       
                                                     (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           

    नगरसिचव 

                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/२०४/२०१९  

दनांक – २५/०१/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .वायसीएमएच/७/का व/९/२०१९ द.१८/१/२०१९ वषय .१२ चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/५७/२०१९ द.२१/१/२०१९ वषय .१५ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/५८/२०१९ द.२१/१/२०१९ वषय .१६ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१६२/२०१९ द.२२/१/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२४/२०१९ द.२२/१/२०१९ वषय .३८ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/०६/२०१९ द.१८/१/२०१९ वषय .३९ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान/२३/२०१९ द.२५/१/२०१९ वषय .४१ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/६४/२०१९ द.२३/१/२०१९ वषय .४३ चे लगत) 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/६६/२०१९ द.२४/१/२०१९ वषय .५२ चे लगत) 
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