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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१३८४/२०१९ 
दनांक – ०२/११/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०६/११/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०६/११/२०१९ 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 – १४६ 
 
दनांक - ०६/११/२०१९                    वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०६/११/२०१९ रोजी दपुार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील अनु मांक ७, 

पुल व क प वभाग (BSUP) झोपडप ट  पुनवसन क प थाप य वषयक कामे या 
लेखािशषावर BSUP क प वभागातील अदा करावया या देयकांसाठ  तरतुद अपुर  
अस याने, याकामी तरतुद वग करण करणे अ याव यक आहे. अशा कामांसाठ  अपु-
या तरतुद  अस याने यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये वभागाअंतगत 
वग करणासाठ  ताव तयार केला आहे. 

अ  कामाचे नाव लेखािशष 
पान 

. अ.  
सन २०१९-२० 
चा मुळ अंदाज 

वग करण व आव यकतेनुसार 
होणार  शेरा 

वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ 
िनगड  स.े .२२, ब येथे 
झोपडप ट  पुनवसनासाठ  
२३२० गाळे बाधंणे पॅकेज .६ 

झोपडप ट  
पुनवसन क प 
थाप य वषयक 

काम े

५०८ ५ २,००,००,०००/- ० ८५,००,०००/- 
सदर काम अंितम 
करणेकामी तरतुद 
पुरेशी आहे. 

२ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व वध 
झोपडप ट  पुनवसन योजनेसाठ  
पाणीपुरवठा यव था व 
अ नशामक यव था करण े

पाणीपुरवठा 
वषयक कामे 

५०९ १० ० २६,५०,०००/ ० 

सदर काम अंितम 
करणेकामी वाढ व 
तरतुद आव यक 
आहे. 

३ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व वध 
झोपडप ट  पुनवसन योजनेसाठ  
जलिनःसारण यव था करण े

५०९ ११ ० ८,५०,०००/- ० 

सदर काम अंितम 
करणेकामी वाढ व 
तरतुद आव यक 
आहे. 

४ 

िलकंरोड येथील प ाशेड 
झोपडप ट  पुनवसन करण.े 
भाटनगर ( थाप य) 

B.S.U.P. 
(SRA)प ाशेड ५०९ ८/१ १,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- ० 

सदर काम अंितम 
करणेकामी वाढ व 
तरतुद आव यक 
आहे. 

एकुण र कम पये    ३,५०,००,०००/- ८५,००,०००/- ८५,००,०००/-  
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तर  वर ल माणे वभागाअंतगत कामासाठ  तरतुद वग करणास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. (वाढ/घट र. .८५,००,०००/-) 

( द.०६/११/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/10/2019-20 अ वये नािशकफाटा त ेवाकड 
बी.आर.ट .एस. र यातील शेडगेव ती ते वाकड चौक येथील र याच े उवर त कामे 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा. िल. िन.र. .6,62,04,067/- (अ र  र. .सहा 
कोट  बास  लाख चार हजार सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .6,51,38,903/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,51,38,903/- पे ा 16.99% कमी हणजेच 
र. .5,40,71,803/- + रॉय ट  चाजस र. .9,03,113/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,62,050/- = एकुण र. .5,51,36,966/- 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.०६/११/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/43/2019-20 अ वये भाग .२० संत 

तुकारामनगर येथील व वध भागात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .37,48,658/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार 
सहाशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,71,223/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,71,223/- पे ा 33.20% कमी हणजेच र. .24,52,377/- + रॉय ट  
चाजस र. .10,035/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .25,29,812/- 

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.०६/११/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .४)  महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 
महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य/ िनमशासक य सेवा उपल ध होणेकामी दुस-
या ट यात एकूण २८ ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  ठराव .१५८२४ 
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द.२९/०३/२०१६ अ वये काया वत कर यात आलेली आहेत. आदेश  

मातं व/३/का व/१३६/२०१६ द.१०/६/२०१६ अ वये सदर नागर  सु वधा क चालकांना 
तीन वष कालावधीक रता करारनामा क न िनयु  आदेश बजा वणेत आला होता. 
याची मुदत द.११/६/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. तथा प, मा.आयु  सो 

यांचेकड ल आदेश .नासुक/२/का व/३७/२०१९ द.२२/०२/२०१९ अ वये दुस-या ट यामधील 

एकूण १५ क चालकांच े नागर  सु वधा क ां या नेमणूका र  करणेत आलेले आहे. 
याअनुषंगाने नाग रकां या सोयीसाठ  उव रत १३ नागर  सु वधा क चालकांना करारनामा 

मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  सोबतच े प -अ म ये नमूद क चालकांना यापुव  

केले या करारना यातील अट  व शत नुसार दनांक ११/६/२०१९ पासून पुढ ल तीन वषाक रता 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/०२/२०१८-१९ अ वये िचखली येथील 

पा याची उंच टाक  भोवती वाटस बांधणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.त मय ए टर ायजेस   यांची िन वदा र. .२९,९९,८७०/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न या णव हजार आठशे स र  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
र कम वगळून िन वदा र. .२९,४८,४५८/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,४८,४५८/- पे ा सुधा रत दर -

११.७०% कमी हणजेच र. .२६,०३,४८८/-  + रॉय ट ची र. .५१,४१२/-,  मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .२६,५४,९००/-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 
ि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 करण.े 

वषय .६) लेखा वभागाचे त कालीन मु य लेखापाल यांनी मनपाचे वाहनाची सु वधा न वापरता 
वाहनभ ा घेत याने यांना दलेले वाहन काढून घेणेत आल.े यानंतर त कालीन 
मु य लेखापाल यांची बदली झाली.  यांचे जागेवर न याने आले या अिधका-यांनी 
मनपाचे वाहनाची सु वधेची मागणी के याने ता पुर या व पात शासन वभागाकड ल 
वाहन (वाहन .MH-14 /CL-0366) वापरासाठ  उपल ध क न देणेत आलेले आहे. 
शासन वभागाकडून उपल ध क न दलेल े वाहन  .MH-14 /CL-0366 काह  

कालावधीसाठ  यव थीत चालू रा हले परंतु यानंतर वारंवार नादु त होऊ लागले याम ये 

वाहन चालू असताना म येच वाहनातून धूर येणे तसेच अ य त सम त ार  येऊ लाग या. 
याबाबत वाहन दु ती कायशाळा वभागाकडे वारंवार दु तीसाठ  पाठ वणेत आले. यानंतर 

कायशाळेने वाहन .MH-14 /AE-8090 हे वाहन उपल ध क न दले परंतु सदर वाहन हे खूप 

जुने असून याची एकूण धाव  237887  इतक  झालेली असून या वाहनाची थती आधी या 
वाहनापे ाह  अिधक कठ ण आहे. यामुळे कायशाळेने पु हा पूव च े वाहनात ( .MH-14 
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/CL-0366) दु ती क न वापर यास दले आहे. परंतु तर  देखील सदर वाहना या 
नादु त या त ार  चालू आहेत. तसेच जा तीचे अंतरासाठ  सदर वाहन यव थत चालेल 

याची खा ी देता येत नाह  आ ण  हे वाहन म येच  बंद पड याची श यताह  नाकारता येत 

नाह . तसेच सदरचे वाहन शासन वभागाकडून ता पुर या व पात वापरासाठ  दे यात 

आलेले अस याने ते के हाह  परत घेवू शकतात. यामुळे मु य लेखा अिधकार  यांचेसाठ  

वतं  वाहनाची आव यकता आहे. याबाबत कायशाळेस वचारणा केली असता सह शहर 

अिभयंता ( व/यां) यांनी “ नवीन गाड  खरेद  करणेस हरकत वाटत नाह ” असा प  अिभ ाय 

दलेला आहे. यानुसार कायशाळा वभागाने शासनाच े GeM Portal  व न चार वाहनांची 
दरप के उपल ध क न दलेली आहेत. शासन िनणय .वाहन 1011/ . .58/11/ विनयम  

द.27/03/2012  म ये नमूद शासक य वाहनांचे वाटप कंमत मयादा धोरण र. .6 लाखाचे 
मयादेस अिधन राहून तसेच प रप क . शा/15/का व/289/99  द.25/06/1999   म ये  

खाते मुखांनी आपले खा यास आव यक असणार  वाहने खरेद  कर याची कायवाह  

आपआपले खा यांतगत कर याची कायवाह  करावी असे नमूद असलेन े यास शासक य 

मा यता िमळावी. तर  मु य लेखा अिधकार , लेखा वभाग यांचेसाठ  नवीन वाहन 

खरेद साठ  र कम पये 6 लाखापयत (वाहनाची कंमत व या अनुषंिगक सव खचासह)  च े

खचास  तसेच करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेस मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/97/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील दघीमधील कृ णानगर प रसरातील 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.अिमत क शन िन.र. .37,46,830/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहचाळ स हजार आठशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,30,789/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,30,789/- पे ा 16.33% कमी 
हणजेच र. .31,21,551/- + रॉय ट  चाजस र. .16,041/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .31,37,592/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर लव तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढकलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधनराहून यांचेबरोबर 
करारनामा  क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/42/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करणक ाअंतगत  भाग .९  म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेजलाईन व 
चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस िन.र. .44,99,965/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख  न या णव हजार नऊशे पास  फ  )मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,74,178/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,74,178/- पे ा 33.6% कमी 
हणजेच र. .29,70,854/- + रॉय ट  चाजस र. .25,787/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .29,96,641/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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 .९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/87/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील डुडूळगांव प रसरात मलिन:सारण 
वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .37,49,624/- (अ र  र. . सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार सहाशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,36,722/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,36,722/- पे ा 16.77% कमी हणजेच 
र. .31,10,074/- + रॉय ट  चाजस र. .12,902/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .31,22,976/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदाअट 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) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/89/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील भोसर  मधील शा ञीचौक  प रसरात 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .37,48,830/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार आठशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,34,760/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,34,760/- पे ा 12.77% कमी 
हणजेच र. .32,57,831/- + रॉय ट  चाजस र. .14,070/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .32,71,901/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर लव 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 .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/91/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील डुडूळगांव येथील ना यातील मलवा हनी 
सुधारणाकामे करणेकामी म.ेएम.जी.माने िन.र. .37,49,965/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,36,001/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,36,001/- पे ा 14.99% कमी हणजेच 
र. .31,75,974/- + रॉय ट  चाजस र. .13,964/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .31,89,938/- 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 .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/93/2019-20 अ वय े च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील जु या मलवा ह यांम ये सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .44,99,822/- (अ र  र. . च वेचाळ स 
लाख न या नव हजार आठशे बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,83,712/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,83,712/- पे ा 15% कमी हणजेच र. .38,11,155/- + 
रॉय ट  चाजस र. .16,110/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,27,265/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदाअट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढकलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१३)  भाग .२ मोशी गट नं.१२३० (िशवर ता) ते गट नं.७९३ (पुणे नािशक हायवे) 
पयतचा १८ मी ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 
द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय 
मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s.Vikas 

India Consulting PVT. LTD यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.५० %  - Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (१.४८% - post tender activity) सवकरांसह कामे 
करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१४) भाग .२ िचखली देहू आळंद  र ता गट .१११ ते मधला पेठा गट .४०२ पयतचा 
१८ मीटर ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ 
द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय 
मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s.Kaveri 

Project Management Consultant यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.५०% - Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (१.१३% - post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी 
क प स लागार (PMC)   हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) भाग .२ जाधववाड  मधील व वध र ते अ ायावत प दताने करणे व भाग .२ 
िचखली गावठाण मधील व वध र ते अ ायावत प दतीने करणेकामी मा. थायी 
सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC) / 

वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास 
वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s. Envirosafe consultants यांना सदर कामाचे 
िन वदापुव (०.५० % - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.१२% - post tender 

activity) सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) भाग .२ िचखली मधील मोई र ता गट नं १९ ते मैलाशु द करण क  (गट नं 
92/2) पयमत या 18 मी. ड.पी.र ता वकसीत करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव  

.२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये  क प  स लागार (PMC/ वा तु वशारद पॅनेल 
 यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास 
वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 
द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s.Assured Engineering Services यांना सदर कामाचे 
िन वदापुव (०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.४८%- post tender 

activity) सव करांसह कामे करणेकामी क प  स लागार (PMC) हणून नेमणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१७) भाग .२ पुणे नािशक महामाग ते ग. .१०६२ पयतचा १८ मी. ड .पी.र ता वकसीत 
करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये क प 
स लागार (PMC)/ वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच 
नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय मांक संक ण-
२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s. Kaveri Project 

Management Consultant  यांना सदर कामाचे िन वदा प चात (१.२३% - post tender 

activity) साठ  सव करांसह कामे १.२३% फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   
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वषय .१८) भाग .२ मोशी गट नं.१२५२ िशवर ता ते गट नं.७५२ (पुणे नािशक हायवे) पयतचा 
३० मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 
द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय 
मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  

M/s.Envirosafe consultants यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.५० % - Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (०.९३% - post tender activity) सव करांसह कामे 
करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१९) भाग .२ मोशी गट नं.१३२७ िशवर ता ते गट नं.४९ (पुणे नािशक हायवे) पयतचा 
२४ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव  . २१३९ 
द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय 
मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s. Pave- 

Tech Consultants यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.५०% - Pre tender activity) व 
िन वदा प चात (०.९९% - post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी क प 
स लागार (PMC) हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२०) भाग .२ मोशी गट नं.१९८ देहू आळंद  ते गट नं.१६० वडाचा मळा पयतचा १८ 
मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 
द.०७/०२/२०१८ अ वय े क प स लागार (PMC)/ वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय 
मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s. Vikas 

India Conculting Pvr. Ltd. यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.५०% - Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (१.१४%- post tender activity) सव करांसह कामे करणेकामी 
क प स लागार (PMC) हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु  य कायालयाकड ल सोबतच े प  (1 ते 5) 

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 करणे. 

वषय .२२) मनपा या करआकारणी व करसंकलन वभागासाठ  आव यक िमळकतकर पावती छपाई 
क न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .15/2019-20  अ वये लघु म िन वदाकार मे.जय 

गणेश ऑफसेट, पुणे यांनी सादर केलेला दर र. .1549/- ती बॉ स वकृत कर यात 
आलेला असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
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आलेला अस याने िमळकतकर पावती 405 बॉ स छपाई क न खरेद  करणेकामी 
हॊणारा खच एकूण र. .6,27,345/- (अ र  र. .सहा लाख स ावीस हजार तीनशे 
पंचेचाळ स फ ) चे अवलोकन करणे. 

वषय .२३) प.ंिचं.मनपा. या च-होली पंप हाऊस येथे न वन उ चदाब वीजपुरवठा घेणेकामी 
करारनामा व वीजपयवे ण शु क इ. असे एकूण र. . १२,३२,६४३/- (अ र  र. . बारा 
लाख ब ीस हजार सहाशे ेचाळ स फ )   म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२४) प.ंिचं.म.न.पा. या से.१० पंप हाऊस येथील वीजभार (KVA Demand) वाढ वणे तसेच 
ए स ेस फ डर घेणेकामी म.रा. व. व. कंपनी करारनामा व वीजपयवे ण शु क इ.  
एकूण र. .१९,२०,१५१/- (अ र  र. . एकोणीस लाख वीस हजार एकशे ए काव न 
फ )  म.रा. व. व. कं.स अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२५) मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध करकोळ सा ह य खरेद बाबत ई.िन वदा 
सु. .52/2018-19 अ वये पाच िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  िन वदे अ वये ा  
लघु म िन वदाकार मे.गो ड पलर असोिसए स बाब .1 चे ा  लघु म दर 
र. .81,400/- हे अंदाजप क य दर र. .1,27,400/- पे ा -36.11% ने कमी असून बाब 
.2  ा  लघु म दर र. .16,97,850/- हे अंदाजप क य दर र. .21,84,000/- पे ा -

22.26% ने कमी आहेत. या माणे बाब .1 व 2 एकुण 02 बाबी सा ह याचे एकुण दर 
लघु म र. .17,79,250/- हे अंदाजप क य दर र. .23,11,400/- पे ा -23.02% ने कमी 
अस याने वकृत कर यात आले आहेत. यानुसार मे.गो ड पलर असोिसए स 
यांचेबरोबर सदर कामाचा करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय आरो य वभागाच े अंदाज 
प काम ये सन २०१९-२०२० म ये अ थायी अ थापना या लेखािशषावर 
र. .२,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे. सदर लेखािशषावर दोन कोपा/पासा 
कमचा-यांचे व ावेतनावर द.१७/९/२०१९ अखेर र. .१,९५,०५१/- इतका खच झालेला 
असून र. .४,९४९/- इतक  िश लक आहे. तर  सदर तरतूद अपुर  असून पुढ ल सात 
म ह यांक रता र. .२,१०,०००/- खच अपे त आहे. तर  या वभागाकड ल “टायर टुयब 
खरेद ” या लेखािशषावर सन २०१९-२०२० म ये र. . १०,००,०००/- इतक  तरतूद 
कर यात आलेली आहे. आज द.२४/९/२०१९ अखेर सदर लेखािशषावर र. .२०३४/- 
इतका खच झालेला असून र. .९,९७,९६६/- इतक  िश लक आहे. तर  “टायर टुयब 
खरेद ” या लेखािशषाव न र. .२,१०,०००/-(अ र  र. .दोन लाख दहा हजार फ ) 
‘अ थायी अ थापना‘ या लेखािशषावर वग  करणे आव यक आहे.“टायर टुयब खरेद ” या 
लेखािशषावर र. .२,१०,०००/- वग के यास र. .७,८७,९६६/- इतक  तरतूद िश लक 
राह ल व सदर तरतूद पुरेशी आहे. 
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अ. . लेखािशष 
सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

आज अखेर 
खच झालेली 

तरतूद 

१ अ थायी अ थापना २,००,०००/- २,१०,०००/- - ४,१०,०००/- १,९५,०५१/- 
२ टायर टुयब खरेद  १०,००,०००/- - २,१०,०००/- १०,००,०००/- २,०३४/- 

 एकूण   २,१०,०००/- २,१०,०००/-   
 

                                उपरो  माणे वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.              

                (वाढ/घट र. .२,१०,०००) 

वषय .२७) नगररचना व वकास वभागाचे सन २०१९-२०२० या मुळ अंदाजप काम ये थायी 
अ थापना या लेखािशषावर र. .५,०८,५०,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आलेली आहे. 
सदर लेखािशषावर आ ापयत र. .२,२८,६९,९९५/- एवढा खच झाला असून 
र. .२,७९,८०,००५/- एवढ  तरतूद िश लक आहे. तसेच वास भ ा या लेखािशषावर 
सन २०१९-२०२० साठ  र. .५०,०००/- ची तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर 
लेखािशषावर आ ापयत र. .४४,४४८/- एवढा खच झाला असून र. .५,५५२/- एवढ  
तरतूद िश लक आहे. माहे माच २०२० पयत सदरची तरतूद कमी पडणार अस याने 
अ थायी अ थापना या लेखािशषातून तरतूद वग क न घेणे आव यक आहे. सन 
२०१९-२०२० या आिथक वषासाठ  वास भ ा या लेखािशषावर र. .५०,०००/- ची 
तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर लेखािशषावर आ ापयत र. .४४,४४८/- एवढा खच 
झाला असून र. .५,५५२/- एवढ  तरतूद िश लक आहे. सदर थायी अ थापना  या 
लेखािशषातून वास भ ा या लेखािशषावर र. .१,००,०००/- महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०३ अ वये वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२८) 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 .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते ३४) 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 .३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/90/2019-20 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील मोशी येथील ल मीनगर ना यातील 
मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .37,49,329/- (अ र  
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र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,39,021/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,39,021/- पे ा 12.89% कमी 
हणजेच र. .32,57,061/- + रॉय ट  चाजस र. .10,308/- मटे रयलटे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .32,67,369/- पयत काम क न घेणेस आ णिनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेसतसेच ि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 .३१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/92/2019-20 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील भोसर  बणाचा ओढा व वाळके मळा 
प रसरात मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन.र. .37,49,093/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार या नव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,35,974/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,35,974/- 

पे ा 13.99% कमी हणजेच र. .32,13,311/- + रॉय ट  चाजस र. .13,119/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,26,430/- 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 यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/88/2019-20 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील साई मं दर, वडमुखवाड , चो वसावाड   

प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन.र. .37,49,729/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे एकोणतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,36,686/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,36,686/- पे ा 13.89% कमी हणजेच र. .32,17,660/- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,043/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,30,703/- 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 
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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/१३८४/२०१९ 

दनांक – ०२/११/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

( .नासुके/२/का व/१८३/२०१९ द.२४/१०/२०१९ वषय .४ चे लगत) 
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( . व.मुका/६/का व/१०५/२०१९ द.३०/१०/२०१९ वषय .२१ चे लगत)  
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( . क े/लेखा/िन.क./१५/का व/७५४/२०१९ द.३१/१०/२०१९ वषय .२९ चे लगत)  
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