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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१५४४/२०१८ 
दनांक - ३०/११/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०४/१२/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
०४/१२/२०१८ 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 ासू,  

                                                                        

                                                
                                              (चं कांत पोपट इंदलकर)                                             

                                                         .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, पपंर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ९२ 
 
दनांक - ०४/१२/२०१८                                वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

०४/१२/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
  ----------       

दनांक २७/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९१)  
चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                  ----------                

वषय .१)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये मनपाचा पंपर  वाघेरे गावातील जलतरण तलाव येथील प ह या मज यावर ल 
हॉल भागातील नाग रकां या मागणीनुसार म हला व पु षांसाठ  योगा िश णासाठ  
कै.िभकू वाघेरे पाट ल ित ाण या सं थेस ५ वष नाममा  भाडेकराराने चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

        ( द.०४/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजुर व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िनयोजन िनयं णाखाली समा व  झाले या मंजुर वकास योजनेतील मौजे रहाटणी 
येथील स.नं.२८ प,ै २९ प,ै ३७ पै व ३८ पै मधील १२.०० मी. ं द र याचे े  
भुसंपादनाने ता यात घेणेकामी ( याम ये भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती 
नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, संयु  मोजणी करणे 
इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

     ( द.०४/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३)  शासन िनणय ं .एनयुआर/२०१३/ . .३३८/न व-३३ मं ालय,मंुबई दनांक १८ फे ुवार  

२०१४ अ वये महानगरपािलका प रवहन उप मातगत बस खरेद वर ल हॅट इ याद  कर 
व प रवहन उप मातील संचलन तूट  (operational losses) मुळे होणारा खच हा वत:चे 
उ प नातून संबिधत महानगरपािलकानी भ न काढणे बंधनकारक राह ल असे नमूद 
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अस याने पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा अनु मे ६०/४० या माणात संचलनतूट 
पी.एम.पी.एम.एल या सं थेस अदा कर त आहे. पुणे महानगरप रवहन महामंडळाने 
दनांक १७/१०/२०१८ चे प ा वये जा तीत जा त नाग रकांनी पी.एम.पी.एम.एल बसने 
वास कर यासाठ  नाग रकांना आक षत कर यासाठ  दर म ह यातील १ दवस 

पी.एम.पी.एम.एल बसेसमधून मोफत वास सवलत योजना सु  करणेबाबत कळ वले 
आहे. सदरची योजना अंमलात आण यास एका वषात १२ दवस सवलत द यास 
तेव या माणात संचलनतूट वाढणार असून या माणात मनपास जादाची र कम 
पी.एम.पी.एम.एल यांना अदा करावी लागणार आहे. सदरची बाब आिथक व पाची व 
धोरणा मक अस याने सदर या वषयास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

       ( द.०४/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५६ द.२६/१०/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ७९ यायामशाळा म.न.पा. प रसरात 

चाल व या जात असुन यापैक  ४८ यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क 

त वावर मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने 

चाल व यास दले या आहेत. १६ यायाम शाळानंी मुदतवाढ साठ  अज केलेला आहे 
यापैक  स थतीत मनपा या सेवा शु कावर ल १५ यायाम शाळांची मुदत तावात 
तंभ ४ म ये नमूद केले माणे संपलेली असून सदर या सव यायामशाळा  संबधीत 

सं थे या ता यात आहेत. तावात नमूद केले या १५ यायाम शाळांना ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास आदेशा या तारखेपासून पुढ ल मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

        ( द.०४/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) रेनबो बीआरट एस या सावजिनक वाहतुक यव थेची व यावर ल सुर तता उपाय 
योजनांची मा हती मे.ने सट रेड ओ िल.पुणे यांचे माफत रे डओ वन एफ एम ९४.३ व 
मे.इंटरटेनमट नेटवक इं डया िल. पुणे रे डओ िमच  ९८.३ वर िस द करणेकामी 

तावात नमूद माणे मे.ने ट रेड ओ िल. पुणे (रे डओ वन ९४.३) यांना र. .२,९२,५००/- 

 + व यावर ल GST  र. .५२,६५०/- असा एकुण र. .३,४५,१५०/- तसेच इं टरटेनमट 
नेटवक इं डया िल. पुणे (रे डआ िमच  एफ.एम.९८.३) यांना र. .४,०५,०००/-+ व यावर ल 

GST र. .७२,९००/- असा एकुण र. .४,७७,९००/- चा खच GEF फंड या उपलेखािशषा मधुन 

खच करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
       ( द.०४/१२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .18/1/2016-17 मधील अ. .1 

अ वये भाग मांक 9  संभाजीनगर येथील बड हॅली येथे लेझर शोसाठ  आव यक 
कामे करणेकामी मे.आ दती इ रगेशन टे ॉलॉजीस ा.िल. िन.र. .9,32,40,929/- 
(अ र  र. .नऊ कोट  ब ीस लाख चाळ स हजार नऊशे एकोणतीस फ )  पे ा 
3.00% जादा ( वकृत यो य दरापे ा 1.53%) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागासाठ  बाळंत वडा कपडे संच 

सा ह य  खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .१३/२०१८-१९ नुसार मे. ी एंटर ायजेस, 

धनकवड , पुणे ४३ यांचे . .१९,७१,४५०/- (अ र  . .एकोणीस लाख ए काह र 
हजार चारशे प नास फ ) हे अंदाजप कय िन वदा दर . .२४,४४,०००/- पे ा 
१९.३३% कमी व लघु म ा  झालेले असुन सदरच े दर वकृत करणेत आलेले 
आहेत. यानुसार मे. ी एंटर ायजेस, धनकवड , पुणे ४३ यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर 
सा ह या या खरेद साठ  येणा-या र. .१९,७१,४५०/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 
ए काह र हजार चारशे प नास फ ) खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .८)   नगररचना व वकास वभागा या सन २०१८-२०१९ या मुळ अंदाजप काम य ेअ थायी 
अ थापना या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर 
लेखािशषावर आ ापयत र. .९,८९,३१५/- एवढा खच झाला असून र. .१०,६८५/- 
एवढ  तरतूद िश लक आहे. पुढ ल ६ म ह यांचा कालावधी वचारात घेता सदरची 
तरतूद अपूण आहे. यामुळे सदर लेखािशषावर तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
तसेच वाहन इंधन या लेखािशषावर सन २०१८-२०१९ साठ  र. .२,५०,०००/- ची तरतूद 

करणेत आलेली आहे. सदर लेखािशषावर आ ापयत र. .२,१७,४००/-   एवढा खच झाला 
असून र. .३२,६००/- एवढ  तरतूद िश लक आहे. माहे माच २०१९ पयत सदरची तरतूद कमी 
पडणार अस याने या लेखािशषावर तरतूद वग क न घेणे आव यक आहे. सन २०१८-२०१९ 

या आिथक वषासाठ  वशेष भूमीसंपादन अिधकार  (वग १ व २)  या लेखािशषावर 
र. .१,२०,००,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आलेली असून सदर लेखािशषावर आ ापयत 

र. .१२,४८,००१/- एवढा खच झालेला आहे. व र. .१,०७,५१,९९९/- एवढ  तरतूद िश लक आहे. 

सदर तरतूद मधून अ थायी अ थापना या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा 
लाख फ ) व वाहन इंधन या लेखािशषावर र. .५०,०००/- (अ र  र. . प नास हजार फ ) 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अ वये तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .९) मा.महापािलका सभा ठराव .२८१, द.२७/०९/२०१८ अ वेय सुधार त शासक य 

मा यता देणेत आले या कामां या ड े य कायालया या काय े ातील थाप य 
वभागाअंतगत खालील नमुद केलेले वकास काम करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा 
प ात आ कटे ट व क प स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम करणा-
या व पंपर  िचचंवड मधील न दणी कृत आ कटे ट व क प स लागार यांचेकडून 
अनु मे द.३१/१०/२०१८ ते द.०२/११/२०१८ चे कालावधी e-कोटेशन नोट स ारे 
सीलबंद दरप क माग वणेत आले होत.े ा  स लागारांची सुची तयार क न 
तुलना मक दर काढले असता मे.इ ा कंग कं स टंग इं जिनअस ा.िल. यांची 
दर/फ  १.४९% लघु म आहे भाग .२५ ताथवडे गावठाणा पासून जीवननगर माग 
स ह नं.९९ व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणेकामी मे.इ ा कंग कं स टंग इं जिनअस ा.िल. यांची क प स लागार 
हणून स लागार नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यते 

देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/38/2018-19 अ वये आकुड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१५ मधील से. ं .२३ ते २८, िनगड  ािधकरण 
प रसरात इतर ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण 
वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.अशोक क शन िन.र. .44,99,996/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे शहा णव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,954/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,954/- पे ा 25.9% कमी 
हणजचे र. .33,34,466/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .33,34,508/- 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 करणे. 

 
वषय .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/64/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील संत तुकाराम नगर, व लभनगर, 

प रसर व उव रत भागात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .29,99,949/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार नऊशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .29,99,949/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,99,949/- पे ा 13% कमी हणजेच र. .26,09,956/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,09,956/- 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. .3/82/2018-19 अ वये भाग .३० 

मधील दापोड  प रसरात आव यक या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .29,99,968/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,99,968/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,968/- पे ा 13.5% कमी हणजेच र. .25,94,972/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,94,972/- 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 .१३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/130/2018-19 अ वये सांगवी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ वनायक नगर व उवर त ठकाणी 
जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.संजय कॉ टर 
िन.र. .29,99,946/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे शेहचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,946/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,946/- पे ा 16.4% कमी हणजेच र. .25,07,955/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,07,955/- 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 
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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)  ह काय े ांतगत सन २०१८-१९ साठ  भाग .३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी 
ब ड ंग) ते पायसर पुलापयत व प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकिसत 
करणेकामी अंदाजप क य र. .१०,००,००,०००/- इतक  मा.महापािलका सभा सिमती 
ठराव .२३६ द.२०/०७/२०१८ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार तां क या काम क न य  जागेवर 
िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे. वराज इं जिनअर ंग क टं सी यांची 
सदर कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व याकामी लागणार  फ  
ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.२१%) ा  झालेली आहे. तर  
ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.७१% (०.५० िन वदा पुव + १.२१ 

िन वदा प ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वा तु वशारद नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक 
द.२४/०५/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांनी ह भागात कासारवाड  भाजीमंडई 
वकसीत करणे कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदर सादर करण समाधानकरक 
अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन वीकार यात आलेले अस याने सदर 
काम तां क या क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत काम होणेचे ीने 
मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची लघु म दर ा  असलेने सदर कामाचे 
िन वदापुव कामासाठ  (१.२३% (Pre tender activity) व िन वदा प चात कामासाठ  
०.७४% (post tender activity) मनपा या सव करासह असे एकूण १.९७%, या 
मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१६)  मनपाचे मा.महापौर यांना मा.महापािलका सभा कामकाज, शहरातील सम या, 

नागर कांची व वध कामे तसेच कायालयीन कामकाज सुलभतेने कर यासाठ  आव यक 

अॅपल या उ पाद त कपंनीचे टॅब सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स .४२/२०१८-१९ 
अ वये दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन कोटेशन धारकांकडून बंद पा कटात 
दरप के ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये मे.युिनवॅ स माकट ंग, पुणे-१६ यांचे 
टॅब (अॅपल मेक) एकूण-०१ नग सा ह यासाठ  र. .७४,०००/- (अ र  र. . चौ-याह र 
हजार फ ) लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचे दर वकृत क न करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.    
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वषय .१७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१४/२०१८-१९ अ वये मनपा या जशुके 
से.२३ येथील पंप हाऊसचे पं पंग मिशनर  सब टेशन व डझेल जनरेटरचे देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.ए सेल इले क स िन वदा र कम .४०,००,०००/- (अ र  
र. .चाळ स लाख फ ) पे ा २.२५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३९,१०,०००/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८)   हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास महारा  शासनाकडुन अनुदान ा  होत आहे. 
शासन िनयमा माणे वाचनालय सु यव थत चाल यासाठ  व सभासदसं या वाढ साठ  
हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व प.ुल. देशपांडे सावजिनक वाचनालयांना 
दरवष  दवाळ अंक खरेद  करणे आव यक  आहे. ब े य कायालया अंतगत 

सावजिनक वाचनालयाक रता सन 2018-19 या आिथक वषाक रता “पु तके िनयतकािलके 

खरेद ”  या लेखािशषावर तरतुद र. .2,50,000/- इतक  असून यातून हुता मा चापेकर 

सावजिनक वाचनालय व प.ुल. देशपांडे सावजिनक वाचनालयाक रता ंथ, पु तके, व 

िनयतकािलके खरेद  कर यात येतात. ब े य कायालया माफत हुता मा चापेकर 

सावजिनक वाचनालय व प.ुल. देशपांडे सावजिनक वाचनालयाक रता दवाळ अंक खरेद  

करणेकामी कोटेशन नोट स .1/जा. . प.ुल.सावा/39/2018, द.31/10/2018 अ वय े िस  

क न दरप क माग वले असता 4 पुरवठा धारकांकडून कोटेशन ा  झाले असून मे. अनुजा 
ए टर ाइझेस, रहाटणी, पुणे-17 यांचेकडून अट  व शत नुसार हुता मा चापेकर सावजिनक 

वाचनालयाक रता 67 दवाळ अंक व पु.ल. देशपांडे सावजिनक वाचनालयाक रता 67 दवाळ  

अंक खरेद  करणेकामी 26% सुट द याने यांच ेदरप क वकार यात आलेले आहे.सदरचा 
खच पु तके िनयतकािलके खरेद  या लेखािशषातून कर यात येणार आहे. तर  मे.अनुजा 
ए टर ाइझेस, रहाटणी, पुणे-17 यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे हुता मा चापेकर 

सावजिनक वाचनालयाक रता 67 दवाळ अंक व प.ुल. देशपांडे सावजिनक वाचनालयाक रता 
67 दवाळ  अंकां या खरेद कामी येणा-या एकूण कंमतीवर 26% सुट देऊन र. .14,023/- 

(अ र  र. .चौदा हजार तेवीस फ ) चे दवाळ अंक खरेद  करावया या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१३/२०१८-१९ अ वये मनपा या से.१० व 
गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.ए सेल इले क स िन वदा र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स 
लाख फ ) पे ा २.२५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३९,१०,०००/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) 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 करणे. 

वषय .२१)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०५/११/२०१८  ते द.११/११/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 

यांनी .मुलेप/६/का व/१७७/२०१८ द.२६/११/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२२)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१२/११/२०१८ ते द.१८/११/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 

यांनी .मुलेप/६/का व/१७८/२०१८ द.२६/११/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२३)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२९.१०.२०१८ ते द.०४.११.२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 

यांनी .मुलेप/६/का व/१७६/२०१८ द.२६/११/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे ऑ ट बर २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१७९/२०१८ द.२६/११/२०१८ अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२५) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 12) 

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

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/01/2018-2019 अ वये भोसर  ते वाकड 

बीआरट एस र यावर ल व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदलेला र ता व पदपथ 
यांचे चर पुवरत करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .2,48,58,158/- (अ र  
र. .दोन कोट  अ ठेचाळ स लाख अ ठाव न हजार एकशे अ ठाव न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,47,99,267/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,47,99,267/- 

पे ा 1.00% कमी हणजेच र. .2,45,51,274/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,450/- = एकुण र. .2,46,10,165/- 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 .२७) मनपा या मा हती व तं ान वभागामाफत सारथी हे मोबाईल ए पकेशन तयार 

करणेत आलेले असुन या ारे शहरातील नागर कांना मनपा या व वध वभागांची 
काय णाली व नागर कां या कोणातून सामा य ांची उ रे उपल ध करणेत 
आलेली आहेत. याच माणे मा हती व तं ान वभागा माफत एम पिसएमसी हे 
मोबाईल ए लकेशन तयार करणेत आलेले असुन या माफत शहरातील नागर कांना 
व वध कारचे कर मोबाईल ारे भर याची सु वधा उपल ध करणेत आलेली आहे. 
तसेच सदर मोबाईल ए लकेशन ारे नागर कांना Grievance Management, Pothole व 
इतर कार या त ार ं कर याची सु वधा उपल ध करणेत आलेली आहे.  मा. आयु  
सो. यांनी उपरो  दोनह  मोबाईल ए लकेशन एक  कर या या सुचना दले या 
आहेत. तसेच सदर मोबाईल ए लकेशन म ये मनपामाफत कामकाजाचे आदेश देउन 
जी कामे केली जातात या कामांचे कामकाज कर या पु वचे व कामकाज के या 
नंतरचे फोटो अपलोड कर याची व सदर फोटो मनपा या वकस डॅश बोड संगणक 
णालीत उपल ध क न घे या या सुचना दले या हो या. उपरो  माणे कामकाज 

क न घेणेकामी मा हती व तं ान वभागामाफत कोटेशन नोट स िस  क न सवात 
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कमी दर सादर केले या मे. ो बट  सॉ ट ा. िल. यांना आदेश 
.मात व/११/का व/२९५/२०१७ द.१६/१०/२०१७ अ वये र. .१,८७,०००/- इत या 

रकमेचा कामकाज आदेश बजावणेत आलेला आहे. सदर आदेशात नमुद कले माणे व 
वभागा या मागणी नुसार मे. ो बट  सॉ ट ा. िल. यांनी वेळोवेळ  कामकाजा या 
आव यकते नुसार सुच वणेत आलेले बदल क न कामकाज पुण केलेले असुन सदरचे 
मोबाईल Application वापरणेकामी  उपल ध क न दलेले आहे. मे. ो बट  सॉ ट ा. 
िल. यांनी बल .२०१८-१९/००२४ द.२३.१०.२०१८ र. .१,८७,०००/-(अ र  र. .एक 
लाख तयाऐंशी हजार फ ) चे बल अदायगीकामी सादर केले आहे. तर  सदर या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32-17-2018-19 अ वये न वन भाग .२७ 

येथील रहाटणी येथील अंतगत र यांचे डांबर कण करणेकामी मे.बी.के. खोसे 
िन.र. .33,25,042/- (अ र  र. .तेहितस लाख पंच वस हजार बेचाळ स फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,62,392/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,62,392/- 

पे ा 16.10% कमी हणजेच र. .27,37,147/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .27,99,797/- 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 .२९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/2/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .८ मधील इं ायणीनगर व उव रत प रसरात 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.संजय कॉ टर 
िन.र. .37,51,450/- (अ र  र. .सदतीस लाख ए काव न हजार चारशे प नास फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,51,450/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,51,450/- 

पे ा 13.25% कमी हणजेच र. .32,54,383/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,54,383/- 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 



12 
 

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 .३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/7/2018-19 अ वये वाड .२८ रहाटणी 

व इतर प रसरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख 
िन.र. .37,49,725/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे पंचवीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,701/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,49,701/- पे ा 18.78% कमी हणजेच र. .30,45,507/- + रॉय ट  चाजस 
र. .24/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,45,531/- 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 .३१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/109/2018-19 अ वये आकुड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१५ मधील आकुड  गावठाण,गंगानगर प रसरात इतर 
ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण वषयक 
सुधारणा कामे करणेकामी मे.जय क शन िन.र. .44,99,979/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,937/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,937/- पे ा 23.37% कमी 
हणजेच र. .34,48,302/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .34,48,344/- 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 .३२) क े ीय कायालयाचे काय़ े ात औ णक धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग मिशन ठेवुन 

कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो 
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वाहनचालकासह भा याने घेणेबाबत तावात नमूद माणे ा  झाले या िन वदापैक  
ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या सं थेची िन वदा एकुण रकमे या १०% 

सेवाशु क हणजेच एकुण र. .७,७९,९००/- याकमी दराने आलेली आहे. सदर सं थेस 
दर कमी क न देणेबाबत प  दले असता सदर  सं थेने द.१२/११/२०१८ रोजीचे 
प ा वये एकुण िन वदा रकमे या ७% सेवाशु क हणजेच एकुण 
र. .७,५८,७१४.५७/- (अ र  र. .सात लाख अ ठाव ण हजार सातशे चौदा 
स ाव ण पैसे फ ) याकमी दराने कामकाज करणेस तयार  दश वलेली आहे. यानुसार 
सदर िन वदा दर वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.१६/११/२०१८ रोजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार 
सं था या सं थेबरोबर कलम ७३ (ड) नुसार करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.     

 
वषय .३३) मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  (१ ते 

७) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स अिधन राहून 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/9/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील आमं ण हॉटेल शेजार ल नाला ते 
कंुदननगर मायानगर , नािशक फाटा पर सर व ऊवर त भागात मु य जलिन:सारण 
निलका बदलणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .59,99,946/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे शेहेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,946/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,946/- पे ा 12.3% कमी 
हणजेच र. .52,61,953/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .52,61,953/- 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 .३५) मा. भाग सिमती सभा ठराव .१३ दनांक ०२/११/२०१८ अ वये ी भैरवनाथ 

सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता ६८ 
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दवाळ अंक खरेद  करणेकामी सवानुमते मा यता ा  झाली आहे. यानुसार पूनम 
एज सी, अ पा बळवंत चौक, पुणे यांना कामाचे आदेश दले असता यांचेकडुन ी 
भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता ६०  दवाळ अंकांचा पुरवठा दनांक 
१४/११/१८ रोजी  कर यात आलेला असून याची बीले  २ तीत सादर केलेली आहे. 
सदरचा खच पु तके व िनयतकािलके खरेद  या लेखािशषातून अदा कर यास हरकत 
वाटत नाह . तर  पूनम एज सी, अ पा बळवंत चौक, पुणे यांचेकडून ा  झाले या बील 
दर प का माणे ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता ६० 
दवाळ अंका या येणा-या एकूण छा पल कमत र. .९,८५०/- वर २५%  सुट देवून ६० 
दवाळ अंका या र. .७,३८८/- (अ र  र. .सात हजार तीनशे अ ठाऐंशी फ ) ची 
दवाळ  अंक खरेद  करावया या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 9) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/7/2018-2019 अ वये भाग .12 तळवडे 

पीनगर वेणीनगर येथे पे ह ंग लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.मंजुळाई 
क शन कंपनी िन.र. .75,20,964/- (अ र  र. .पं याह र लाख वीस हजार नऊशे 
चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,38,357/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .73,38,357/- पे ा 21.20% कमी हणजेच र. .57,82,625/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,21,807/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,800/- = एकुण र. .59,65,232/- 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. 
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वषय .३९)  पंपर  िचंचवड मनपाचे वैदयक य मु य कायालय व अंतगत दवाखाना/ णालय 

 इ.कायालयांसाठ  आव यक कॅनन या उ पाद त ऑल इन वन ंटर यं णा खरेद कामी 
क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर ऑनलाईन Bid दारे Bid 

Number - GEM/2018/B/79198 अ वये दर माग वणेत आले होते. यानुसार एकूण 
आठ  बडरकडून ऑनलाईन बड ंग करणेत आलेले आहे. तसेच एकूण आठ बडरपैक  
पाच बडरधारकांचे दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये मे.िमिनटेक 
िस ट स इं डया ा.िल.नािशक-०१ यांच े ंटर(कॅनन मेक) बाब .१ एकूण-४३ नग 
सा ह यासाठ  र. .१०,७९,८१६/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणऐंशी हजार आठशे सोळा 
फ ) लघु म दर वकृत केलेले असून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करणे.    

वषय .४०)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१९/११/२०१८ ते द.२५/११/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 

यांनी .मुलेप/६/का व/१८०/२०१८ द.२९/११/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32-34-2018-19 अ वय े .कं.२६ पपंळे िनलख 

मधील मनपा शाळेचे मैदान वकसीत करणेकामी मे.क वता एंटर ायझेस 

िन.र. .25,93,029/- (अ र  र. .पंचेवीस लाख या नौ हजार एकोणसतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .25,68,288/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,68,288/- पे ा 31.28% कमी 
हणजेच र. .17,64,928/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .23,610/- = एकुण र. .17,89,669/- 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 .४२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या इं ायणी नद पा ातातील हायिसंथ 
(जलपण ) काढून ८ म हने कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-
िन वदा नोट स .६/२/२०१८-१९ अ वये क, फ व इ े ीय कायालय काय े ातील 
इं ायणी नद पा ातील आय.ट .पाक िनघोजे पुल ते वराज रेिसड सी (कुदळवाड , 

िचखली) पयत, वराज रेिसड सी ते डुडुळगांव मशानभुमी समोर ल बधंारा पयत 
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(म.न.पा. ह तील इं ायणी नद चे संपुण पा ) या कामासाठ  ा  झाले या ३ 
िन वदांपैक  मे.अथव वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांनी म.न.पा. 
अंदाजप क य र. .३२,८६,४३२/- साठ  सादर केलेला र. .३१,२२,११०.४० (-)५% (अ र  

र. .एकतीस लाख बावीस हजार एकशे दहा पैसे चाळ स फ ) हा दर सवात कमी 
अस याने सदरचा दर वीकृतीस व यांशी आव यक अट /शत चा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना नद पा ातील हायिसंथ 

(जलपण ) काढून ८ म हने  कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-
िन वदा नोट स .६/१/२०१८-१९ अ वये अ, ब, ड, ग, व ह े ीय कायालय 
काय े ातील पवना नद पा ातील सांगवडे कवळे पुल ते दापोड  संगमापयत (म.न.पा. 
ह तील पवना नद चे संपुण पा ) या कामासाठ  ा  झाले या ३िन वदांपैक  मे. 
राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांनी म.न.पा. अंदाजप क य 
र. .४१,१९,४३२/- साठ  सादर केलेला र. .३६,८६,७८१.५५        पे ा १०.५०% 
कमी (अ र  र. .छ ीस लाख शहाऐंशी हजार सातशे ए याऐंशी पैसे पं चाव न फ ) 
हा दर सवात कमी अस याने सदरचा दर वीकृतीस व यांशी आव यक अट /शत चा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागासाठ  ठराव  १५००० वषय .१२९ 

द.१३/२/२०१६ अ वये न वन टाटा सुमो गो ड हे वाहन खरेद स मा यता देणेत आली 
होती. परंतु सदर ठरावाची वाहन धोरणा अभावी अमंलबजावणी पुढे झालेली नाह . टाटा 
सुमो हे वाहन  १ िलटरला साधारण  १० क.मी. एवढे धाव देत अस याने आिथक 

या महानगरपािलकेस परवडणारे नसलेने याऐवजी सी.एन.जी./पे ोल या दो ह  
इंधनावर चालणारे, पयावरण पूरक व १ िलटरम ये साधारण २२ क.मी धाव देणारे 
अस याने मनपास आिथक ृ ीने फायदेशीर असणारे म हं ाचे न वन के.यु. ह . १०० 
के-२ हे वाहन र. .६,००,०००/- पे ा जा त नसेलेने मे.िस हर युबली मोटस िल. 
पुणे यांचे कडुन ते खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 

कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणे कामासाठ  २ वाढ क क वाहने उपल ध क न 
देणेबाबत तावात नमूद माणे मे.महाल मी ए ट ायझेस या ठेकेदाराकडून मोशी 
कचरा डेपोसाठ  दर ती वाहन २ खेपांसाठ  र. .५,१७०.९० व कचरा थानांतरण क  
नेह नगरसाठ  ती वाहन २ खेपांसाठ  र. .३,९८७.४४ या दराने आणखी २ वाढ व 
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क वाहने द.११/११/२०१८ ते द.१०/२/२०१९ अथवा आरो यमु य कायालया माफत 
ता वत िन वदा कायवाह  पुण होवून आदेश देई पयत यापैक  जे थम होईल 

तोपयत उपल ध क न घेवून या उपल ध वाहनांचा वाढ व खच ३ म ह यांक रता 
र. .८,४२,५६७.२८ पैक  १३.१३% कमी दराने हणजेच र. .७,३१,९३८.२० हणजेच 
र. .७,३१,९३८/-(अ र  र. .सात लाख एकतीस हजार नऊशे अडतीस फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

     
वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 12) ि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 .४७)  नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे िचखली, ता. हवेली येिथल गट 
नं.५३९ मधील १९ एकर जागा उ ान योजनाथ उपल ध क न देणे अंतगत मौजे 
िचखली, ता. हवेली येिथल गट नं.५३९ चे मोजणीकामी साधी मोजणी फ 
र. .३,५५,०००/- तातड  मोजणी फ र. .७,१०,०००/- अित तातड  मोजणी फ 
र. .१०,६५,०००/- होत आहे असे कळ वलेले आहे. यास अनुस न मौजे िचखली, ता. 
हवेली येिथल गट नं.५३९ मधील १९ एकर जागा उ ान योजनाथ उपल ध क न देणे 
अंतगत मौजे िचखली, ता. हवेली येिथल गट नं.५३९ चे मोजणीकामी साधी मोजणी फ 
र. .३,५५,०००/- नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे कायालयाकडे जमा करणे 
आव यक अस याने सदर फ  अदा कर यात आलेली आहे. तर   मौजे िचखली, ता. 
हवेली येिथल गट नं.५३९ चे मोजणी कामी साधी मोजणी फ र. .३,५५,०००/- 
नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे कायालयाकडे जमा करणेत आलेली 
अस याने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४८)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .४/६/२०१८-१९ अ वये से. .२३ मधील 

व वध जलशु करण युिनटची यां क प तीने साफ सफाई करणेकामी मे.युिनक ेडस 
यांची िन वदा र. .२७,५२,४७७/- (अ र  र. . स ावीस लाख बाव न हजार चारशे 
स याह र फ ) पे ा २.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२६,९७,४२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/7/2018-19 अ वये भाग .४ बोपखेल 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .41,71,173/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ए काह र हजार एकशे याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,98,119/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,98,119/- पे ा 5.15% कमी हणजेच र. .38,87,066/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,654/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .39,60,120/- 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 .५०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/6/2018-19 अ वये भाग .४ दघी 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. िशवम एंटर ायजेस 
िन.र. .41,74,733/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चौ-याह र हजार सातशे तेहतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,01,679/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .41,01,679/- पे ा 5.75% कमी हणजेच र. .38,65,832/- +रॉय ट  चाजस 
र. .5,654/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .39,38,886/- 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 .५१)  मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 14) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .५२)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/15-2018-2019 अ वये 
सन २०१८-१९ क रता भाग .१६ मधील पाथवेची दु ती कऱणकेामी मे.रेखा 
डे हलपस िन.र. .8,31,514/- पे ा 26.21% कमी या ठेकेदाराकडून र. .7,64,706/- 

(अ र  र. .सात लाख चौस  हजार सातशे सहा फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय .५३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे 
व वाहतुक करणेकामी मे.जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव यांचे कचरा उचलणे व 
वाहतुक करणेचे कामासाठ  २ वाढ व क उपल ध क न घेणेबाबत तावात नमूद 
माणे संबिधत आरो य िन र क व मु य आरॊ य िनर क भाग .२५ व २८ व 

आरो य कचरा वाहतुक यां या मागणी नुसार तसेच करारना यातील अट .३२ नुसार 
मे जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव यांचेकडून भोसर  कचरा थानंतर क ासाठ  ती 
दन ती वाहन २ खेपांसाठ  ४ मजूर १ वाहनचालकासह र. .४,२५०/- व मोशी 
कचरा डेपोसाठ  ती वाहन २ खेपांसाठ  ४ मजूर १ वाहनचालकासह र. .४,४५०/ या 
दराने भाग .२८ साठ  १ वाढ व क  द.९/१०/२०१८ पासून व भाग .२५ साठ   
१ वाढ व क द.२७/१०/२०१८ पासून अशी २ वाढ व क वाहने द.३१/१२/२०१८ 
अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  थम येणा-या कालावधीपयत 
उपल ध क न घेणेस व याकामी येणारा अपे ीत खच र. .८,००,०००/- (अ र  
र. .आठ लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .५४)  भाग .१, टाळगाव िचखली येथे संतपीठ व शाळा यव थापनासाठ   कंपनी थापन 

करणेकामी, कंपनी से े टर ची नेमणूक करणेकामी तावात नमूद माणे मे.के.जे.एल. 
ए ड असोिसए स या कंपनी माफत ी. तीज लंुकड यांना  कायदेशीर बाबींची पूतता 
क न आव यक या मा यता घेणेकामी कंपनी से े टर  हणून नेमणूक करणेस व या 
यावसाियक कामा या या ीपोट  अिधन राहून यांना अदा करावयाचे शु क 

र. .1,40,000/- सव करांसह इत या +  शासना या िनयमा माणे लागू होणारे शु क 
शासनास अदा करावे लागणारे मनपा माफत अदा करणेकामी येणा-या खचास 
मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे.तसेच सदरची अदा करावयाची र कम 
अंदाजप कातील लेखाशीष - थाप य वशेष योजना - २५(ब) पयटन वकास 
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            आराखडा पा. .५६, अ. .५६ भाग .१ टाळगाव िचखली येथे संतपीठ वकिसत करणे 
या कामावर ल तरतुद  मधून खच  टाकणेस मा यता असलेस, या माणे कायकार  
अिभयंता यांचे वा र ने तरतूद खच  टाकणेसाठ  आदेश िनगत करणेत येईल. 
Ministry of Corporate Affairs यांचेकडे अदा करावयाचे वैधािनक शु क मनपास अदा 
कराव ेलागेल. तसेच कामा या या ी यित र  इतर शासक य कायालयांम ये भरावे 
लागणारे आव यक शु क मनपास अदा करावे लागेल. Ministry of Corporate Affairs 
व इतर शासक य कायालयाम ये जे शु क य  अदा करावे लागेल या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 6) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .५६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 5) ि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 .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उदयान वभागासाठ  क माई ड फॅ ीकेटेड लोखंड  
बच आव यक सा ह य खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus 
वर ऑनलाईन Bid Number-GEM/2018/82553 अ वये दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार एकूण बावीस  बडरकडून ऑनलाईन बड ंग करणेत आलेले आहे. तसेच 

एकूण बावीस बडर पैक  पा  पाच बडरधारकांचे दरप क उघडणेत आलेले असून, ा  
दरप काम ये मे.रेखा इं जिनअर ंग व स,पुणे यांच ेक माई ड फॅ ीकेटेड लोखंड  बच 
(Rekha मेक) बाब .१ एकूण-५०० नग सा ह यासाठ  र. .९९,२२,५००/- (अ र  
र. .न या णव लाख बावीस हजार पाचशे फ ) लघु म दर ा  झाले असून सदरचा 
खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा १३.७१% ने कमी अस याने दर वकृत क न, 
करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/03/2018-2019 अ वये राजीव गांधी 
पुलापासुन ते डांगे चौक चौकापयत बीआरट  मागावर ल फुटपाथम ये व वधसेवा 
वा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.िल. िन.र. .2,43,89,978/- (अ र  र. . 
दोन कोट  ेचाळ स लाख एकोणन वद हजार नऊशे अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  
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व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,43,31,087/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,43,31,087/- पे ा 5.00% कमी 
हणजेच र. .2,31,14,533/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .33,450/- = एकुण र. .2,31,73,424/- (अ र  र. .दोन कोट  एकतीस लाख याह र 
हजार चारशे चौवीस 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 .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2-2-2018-19 अ वये भाग .३ येथील 
स ह ५१९ ते ४७५ पयतचा 30 मी ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी मे.धने र 
क  ान िन.र. .36,85,06,613/- (अ र  र. . छ ीस कोट  पं याऐंशी लाख सहा 
हजार सहाशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,26,97,748/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,26,97,748/- पे ा 3.85% जा त दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत 
यो य दरापे ा 10.88% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच 
र. .37,66,61,611/- + रॉय ट  चाजस र. .54,89,504/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,19,360/- = एकुण र. .38,24,70,475/- (अ र  र. .अडोतीस कोट  चौवीस लाख 
स र हजार चारशे पं याह 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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2-3-2018-19 अ वये स.नं.१ मधील खेळाचे 
मैदानासाठ  े क गॅलेर  उभारणेकामी मे. सोपान जनादन घोडके 

िन.र. .12,18,18,652/-  (अ र  र. .बारा कोट  अठरा लाख अठरा हजार सहाशे बाव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,07,20,450/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .12,07,20,450/- पे ा 1.15% जा त दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ 



22 
 

चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 13.63% ने 
कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .12,21,08,735/- + रॉय ट  
चाजस र. .10,60,552/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,650/- = एकुण 
र. .12,32,06,937/- (अ र  र. .बारा कोट  ब ीस लाख सहा हजार नऊशे सदतीस 
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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2-1-2018-19 अ वये भाग .३५ म ये 
स.नं.१ मधील आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .9,18,54,125/- (अ र  र. .नऊ कोट  अठरा लाख चोप न हजार 
एकशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .9,14,54,206/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9,14,54,206/- पे ा 4.54% कमीदराने िन वदा ा  झालेली 
आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य 
दरापे ा 10.06% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .8,73,02,185/- + रॉय ट  चाजस र. .3,62,269/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .37,650/- = एकुण र. .8,77,02,104/- (अ र  र. .आठ कोट  स याह र लाख दोन 
हजार एकशे चार 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 .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .9-1-2018-19 अ वये भाग .३ साईमं दर 
कोतवालवाड  च-होली गावठाण इ. भागातील र ते वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .12,09,62,624/- (अ र  र. .बारा कोट  नऊ लाख बास  हजार 
सहाशे चो वस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .11,97,12,780/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,97,12,780/- पे ा 11.01% कमी हणजेच 
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र. .10,65,32,403/- + रॉय ट  चाजस र. .3,534/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .12,46,310/- = एकुण र. .10,77,82,247/- (अ र  र. .दहा कोट  स याह र लाख 
याऐंशी हजार दोनशे स ेचाळ स 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. 

                                               
                                              (चं कांत पोपट इंदलकर)                                          

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

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१५४४/२०१८  

दनांक – ३०/११/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . था/िन/अ-मु य/का व/८९/२०१८ द.२६/११/२०१८ वषय .२५ चे लगत) 

 



25 
 

 
 



26 
 

( .ब केा/लेखा/९/का व/३९५/२०१८ द.२७/११/२०१८ वषय .३३ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/८१६/२०१८ द.२६/११/२०१८ वषय .३६ चे लगत) 

 



28 
 

 
 
 
 
 



29 
 

( .ड ेका/३/का व/८१७/२०१८ द.२६/११/२०१८ वषय .३७ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/२३९/२०१८ द.२९/११/२०१८ वषय .४६ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/३१४/२०१८ द.३०/११/२०१८ वषय .५१ चे लगत) 
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( . था/िन/२-ब/का व/४९०/२०१८ द.३०/११/२०१८ वषय .५५ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/८१८/२०१८ द.२६/११/२०१८ वषय .५६ चे लगत) 

 


