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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/३८५/२०२० 
                                               दनांक - ०६/०३/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ११/०३/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ११/०३/२०२० रोजी द.ु०२.३० 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  िचचंवड 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 – १६६ 
 
 
दनांक - ११/०३/२०२०                         वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
११/०३/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
       
      अ) दनांक २८/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६३) चा   

         सभावृ ांत कायम करण.े 
     ब) दनांक ०६/०३/२०२० रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१६४) चा   

         सभावृ ांत कायम करण.े 
 

---------- 
 
वषय .१)     मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध 

वकास कामे सन २०२०-२१ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर 
तावीत वकास कामे ह वैिश यपूण व पाची आहेत व यात भाग .१ 

िचखली मधील मनपा या वकास योजनेतील मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडून  
न याने ता यात आले या अ नशमन क , हॉ पटल  इ याद  आर णे  वकिसत 
करणे या  कामांचा समावेश आहे. अ नशमन क  कंवा हॉ पटल वकिसत 
करणे ह कामे व तृत व पाची आहेत.सदरची कामे करत असताना व वध 
ना व यपूण बाबींचा समावेश या कामांत करणे गरजेचे आहे.तसेच सदरची कामे 
करणे क रता पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंताकडे उपल ध 
असले तर  काह  वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गंुतागुंतीचे 
तां क , आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी 
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कारणातुन अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, संशोधना मक 
अ यास, क पांसाठ  कायदे वषयक, अथ वषयक अ वेशन अशा बाबीसंाठ  
वा तु वशारद कंवा त  नेम याची आव यकता आहे. या क पांतगत व वध 
ना व यपूण बाबींचा समावेश करणे आव यक आहे. याक रता व तृत व प रपूण 
संक पिच े व आराखडे तयार  करणे, काम वैिश पूण व पाचे असलेने 
सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल मंजूर दरसूचीत समा व  नसणा-या व वध 
बाबींचे दरपृथ:करण तयार क न यास मा यता घेणे, िन वदा वषयक आव यक 
कामे करणे इ. िन वदा पुव कामे करणेक रता तसेच तां क या आराख या माणे 
काम क न घेणे, क पाचे दैनं दन कामावर देखरेख ठेवणे इ. िन वदाप यात  
कामे चोखपणे होणे आव यक आहे .या सव बाबी वचारात घेऊन मनपा या 
वा तु वशारद पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद यांची नेमणुक 
करणे आव यक आहे. यानुषंगाने मा.शहर अिभयंता सो. यांचे दालनात 
द.१८/०६/२०१८ रोजी झाले या बैठक तील िनणया माणे वा तु वशारद व क प 
स लागार यांची िनयु  करणेक रता आव यक असलेली दरप के माग वणेक रता 
कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत मनपा या अिधकृत संकेत थळावर 
द.०२/०१/२०२० रोजी िस द करणेत आली  होती. या वभागाकडून संगणक 
वभागाला कोटेशन नोट स िस द करणेकामी पाठ वले या इ–मेल ची ंट व 
कोटेशन नोट स सोबत जोडली आहेत. सीलबंद िलफा यात दरप क या वभागाकडे 
सादर कर याची अंितम दनांक ०८/०१/२०२० होती. सदर कोटेशन नोट स या 
अनुषंगाने इकड ल वभागास व वध वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार  
यांची दरप के ा  झाली आहेत. द.२०/०१/२०२० रोजी दुपार  १२.०० वाजता 
ा  झालेली दरप के उघड यात आली असून याचा तुलना मक त ा सोबत 

जोडला आहे. यातील लघु म दर (जीएसट  वगळता) सादर केले या  
वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार यांचे तफ यांचे नावापुढे दश वले या 
कामाक रता नेमणूक करणेबाबतचा खालील ताव सादर करणेत येत आहे. 

 
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 म ये से. .२० मधील 
ािधकरण ह तांत रत मोक या 

जागेत सां कृितक क  बांधणे. 

% ती काम  
 

 
मे.िनओजन 
क सलटट 

 
०.७० 

 
१.२८ 

 
१.९८ 

 

 
२ 

भा .१ िचखली मधील आर ण 
. १/८८ अ मनपा उपयोग येथे 

अ नशमन क  वकिसत करणे. 

% ती काम  
 

मे.िनओजन 
क सलटट 

 
०.७० 

 
१.२८ 

 
१.९८ 
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३ 

भा .१ िचखली मधील आर ण 
. १/८८ अ मनपा उपयोग येथे 

हॉ पटल  वकिसत करणे. 

% ती काम  
 

मे.अथ केप 
आ कटे ट  

अँड कंस टंट 

 
१.२५ 

 
०.७५ 

 
२.०० 

 
४ 

भाग .१३ येथील धमवीर संभाजी 
राजे डासंकुल वकिसत करणे. 

% ती काम  
 

मे.सिचन 
आपटे 

असोिसएट 

 
०.८० 

 
१.१९ 

 
१.९९ 

 
५ 

भाग .१ िचखली येथील आर ण 
.१/९६ म ये टाऊन हॉल वकिसत 

करणे ( ट पा -२ ) 

% ती काम  
 

मे.अथ केप 
आ कटे ट  

अँड कंस टंट 

 
िनरंक 

 
१.२५ 

 
१.२५ 

 
६ 

भाग .११ मधील पूणानगर 
प रसरातील राघव  हॉटेल ते न  
फेज १ पयत र याचे काँ े ट करण 
करणे. 

% ती काम  
 

मे.म स  
लोबल 

िस वलटेक 
ा.ली.   

 
०.९५ 

 
१.०० 

 
१.९५ 

 
७ 

भाग .११ मधील से. .२० येथील 
कृ णानगर  मु य र याचे 
काँ े ट करण करणे. 

% ती काम  
 

मे.म स  
लोबल 

िस वलटेक 
ा.ली 

 
०.९५ 

 

 
१.०० 

 
१.९५ 

 
तर  उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामांना यांचे नावासमोर दश वलेले 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस तसेच याकामी देय असलेली फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .३)  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात व वध  पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न डाटा एं  ऑपरेटर 
पदासाठ  ा  उमेदवारांची लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार 
िनवड झाले या उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४)     मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात  असलेले मंजुर असले या २९ व र  िनवासी, ६३ किन  

िनवासी, ५ वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, ८ वै कय अिधकार  िश ट युट , ०९ 

वै कय अिधकार  आय.सी.यु व २ वै कय अिधकार  बी.ट .ओ पदे सहा म हने 

कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  कटन 

िस द क न ा  झाले या उमेदवारांमधून दंतरोग वभाग वगळता इतर 

उमेदवारांची गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनवड 

झाले या १५ व र  िनवासी, ४१ किन  िनवासी, ५ सी.एम.ओ, ६ िश ट युट , ६ 

आय.सी.यु व १ बी.ट .ओ  असे प  अ नुसार एकूण ७४ उमेदवारांना  दले या 
िनयु स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५) ‘ड’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  उपरो  खाली नमूद केले या कामाला 
मा.महापािलका सभा सिमती ठराव . ४१८  द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 

अ. . कामाचे नाव स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ 

 

पुनावळे येथील स.नं.५० व ५१ मधून जाणारा १८ मी. 
ड .पी. र ता वकिसत करणे या कामातील व ुत 
वषयक कामे करणे. (२०१९ - २०) 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

२ 

 

पुनावळे येथील स.नं.१, ६, ८ व  १०  मधून जाणारा १८ 
मी. ड . पी. र ता वकिसत करणे या कामातील 
व ुत वषयक कामे करणे. (२०१९ - २०) 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

 

३ 

 

पुनावळे येथील स.नं. ६, ७, ८, ९,  १०, ११  ते  १५ व  १९  

मधून जाणारा १८ मी. ड . पी. र ता वकिसत करणे 
या कामातील व ुत वषयक कामे करणे. 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

४ 

 

पुनावळे येथील स. नं.  ४२, ४३  मधून जाणारा जांबे 
गावाकडे जाणारा  १८  मी. ड . पी. र ता वकिसत 
करणे या कामातील व ुत वषयक कामे करणे. 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

                       सदरचे व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण ेव िन वदा 
बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता व ुत 
वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी 
िस  केले या नािमकासुची नुसारकोटेशन नो. .DZ/ELE/२१०/२०१९-२० 
द.३०/०७/२०१९ अ वये दरप क माग व यात आलेआहेत. यानुसार मे.िल म 
क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यांचेकडून ०.८९% इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी 
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आहे.   यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 
गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार 

सेवा दलेली आहे यानुसार सदरचे काम तां क या क न य जागेवर 
िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.िल म क सलटंट ाय हेट 
िलिमटेड, मुंबई यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  (०.८९%) ा  
झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता  एकूण अंदाजे 
र. .४,८०,०००/- (अ र  र. .चार लाख ऐंशी हजार फ ) पयत फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .६) माजी अित र  आयु , (सेवा िनवृ ) ी.तानाजी साहेबराव िशंदे यांनी जयपुर 
कोटाम ये केस नं.४/२००३ अ वये सुनावणीसाठ  जयपरु कोटात उप थीत राहुन 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने कामकाज पुण केले असलेने माजी 
अित र  आयु  ी.तानाजी साहेबराव िशंदे यांना पुण े ते जयपुर, जयपुर ते पुण े

जा या येणेचे वमान वासाचे ितक ट बल व राह याचे हॉटेलचे बल यांबाबतचे 

झाले या एकुन खचाचे बल र. .१३,५९६/-(अ र  र. .तेरा हजार पाचशे शहा णव 
फ ) इतके अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  भाग मांक २५ वाकड येथील कालाखडक ते 

वाकड पोिलस टेशन २४ मी ड .पी. र याचे काम करणेचे तावीत आहे. 
तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. .स लागाराचे नाव 

िन वदा 
पूव 
दर  

िन वदा 
प यात 
दर  

एकूण 
ा  

दर 
शेरा 

१ मे.िल म क सलटंट ाय हेट 
िलिमटेड , मुंबई 

०.५०% ०.४०% ०.९०% - 

२ 
मे.कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.५०% ०.३९ ०.८९% लघु म 

३ 
मे.इ फनीट  कं सलट ंग इं जिनअस 
पुण े

०.५०% ०.४०% ०.९०% - 

सदरचे काम मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  केलेले आहे. तसेच 
सदर कामाक रता आव यक शा.मा यता ता वत केलेली असुन पुरेशी तरतुद 
वग क न धेणेत आलेली आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण असलेने ते 

गुणव ापुवक, मुदतीत पुण करणे गरजेचे आहे याक रता त  स लागाराची 
आव यकता आहे. सदर कामाचे यो य िनयोजन क न पुवगणन अंदाजप क तयार 
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करणे, दरसुचीम ये समा व  नसले या बाबींचे दरपृथकरण (RA)  तयार करण,े 

नकाशे तयार करण,े  िन वदा येसाठ  कागदप ांची पुतता करणे, इ िन वदा पुव 
(Pre Tender Activity) व कामाचे आदेश िमळा यानंतर संपुण कामाचे िनयोजन व 
वेळोवेळ  देखरेख करण,े मोजमापे तपासणे इ.िन वदा प ात (Post Tender Activity) 

कामे करावी लागणार आहेत. मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुणे 
४११०६१ यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमका 
सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार फ .०.८९  

ट के दराने अदा करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक २० अनु मांक ४७ 
नुसार .र.१०,००,००,०००/- उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे एकूण  

र. .१,९९,००,०००/- इतका खच अपे त आहे याअ वये स लागारा या ०.८९ 
ट के   दरा माणे स लागाराला एकूण अंदाजे र. .१,७७,११०/- इत या रकमेची फ  
अदा करणे आव यक राह ल.  नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व 
शत  ा स लागार सं थेस बंधनकराक असतील. तर  तूत कामाकर ता मे. 
कंपास क स टंसी इं जिनय रंग से विसस- पुणे ४११०६१  यांची नेमणुक करणेस व 
०.८९  ट के दराने फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  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 करणे. 

 
वषय .९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१०.०२.२०२०  ते  द.१६.०२.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/३१/२०२० द.०३/०३/२०२० 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 
वषय .१०)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१७.०२.२०२०  ते  द.२३.०३.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/३२/२०२० द.०३/०३/२०२० 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 
वषय .११)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/1/2019-20 अ वये रावेत येथील 

जलउपसा क  येथे पवना नद मधील व इनटेक चॅनेलमधील गाळ व कचरा 
काढणेकामी मे.महारा  अंडर वॉटर स ह सेस िन.र. .36,96,000/- (अ र  र. . 
छ ीस लाख शहा णव  हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .36,96,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,96,000/- पे ा 4.1% कमी हणजेच 
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र. .35,44,464/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .35,44,464/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

                                                    
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/३८५/२०२० 

दनांक – ०६/०३/२०२० 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१७५/२०२० द.०४/३/२०२० वषय .३ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१७६/२०२० द.०४/३/२०२० वषय .४ चे लगत) 
 

 



11 
 

 


