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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२९०/२०१८ 
दनांक - १९/१०/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २३/१०/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक          
२३/१०/२०१८ 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,  

                                                     
                                                     (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 – ८६ 
 
दनांक - २३/१०/२०१८                             वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
२३/१०/२०१८ 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 १६/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८५)    

चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                   ----------                 
 

वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/2/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
से टर नं.२९ गु ारा प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेची कामे करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.पी. ह . देशमुख िन.र. .33,44,067/- (अ र  र. . तेहतीस 
लाख च वचेाळ स हजार सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .32,48,556/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,48,556/- पे ा 27.97% कमी हणजेच र. .23,39,935/- + 
रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,310/- = एकुण 
र. .24,35,446/- 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.२३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)  मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२९ द.४/१०/२०१८ अ वये िश ण सिमती सभा 
ठराव .१८ दनांक १०/०८/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव 
ाथिमक शाळांम ये साय स सटर कायम व पी थापनेस मा यता दे यात आलेली 

आहे. यास अनुस न मा यिमक शाळांम येह  साय स सटर कायम व पी थापनेस 
मा यता देणेत येत आहे. हा क प महानगरपािलके या सव ाथिमक व मा यिमक 
शाळांम ये शाळािनहाय थापना कर यासाठ  आव यक या बाबींची 
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महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक वभागाने पूतता करणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये साय स सटर 
क पासाठ  येणा-या य  खचाची तरतूद ाथिमक िश ण वभागातील ई-लिनग 
कूल (पान .२९९ वर ल अ.नु. .४९) या लेखािशषामधून खच कर यात यावा. सदर 

लेखािशषावर साय स सटरसाठ  सन २०१८-१९ या वषात लागणा-या जादा खचासाठ  
ाधा याने ई-लिनग कूल (पान .२९९ वर ल अनु. .४९) या लेखािशषावर ाथिमक 

व मा यिमक वभाग व इतर वभागातील उपल ध अखच त रा हलेली तरतूद तसेच 
इतर वभागास न लागणार  तरतूद र कम वग करण करणेस व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

        ( द.२३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३)   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.२३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/3/2018-2019 अ वये भाग .1 िचखली 
येथील आर ण .1/118 म ये वाहनतळ वकसीत करणेकामी मे.एस.बी.काळे 
िन.र. .49,88,040/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अ ठयाऐंशी हजार चाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,73,488/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,73,488/- 

पे ा 18.61% कमी हणजेच र. .38,85,142/- + रॉय ट  चाजस र. .1,90,152/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .24,400/- = एकुण र. .40,99,694 /- 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.२३/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25/90/2018-2019 अ वये भाग .११ म ये 
व वध ठकाणी टाँम वाँटर लाईन वषयक सुधारणा व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.ड .द डकर िन.र. .29,96,658/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख 
शहा नव हजार सहाशे अ ठाव ण फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,66,912/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,66,912/- पे ा 31% कमी हणजेच र. .20,47,169/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .13,597/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,150/- = एकुण 
र. .20,76,916/- 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 .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-64-2018-19 अ वये भाग .२४ मधील 

मंगलनगर, गुजरनगर, संतोषनगर प रसरातील र यांची दु ती बीएम व बीसी 
प दतीने करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .31,32,646/- (अ र  र. .एकतीस लाख 
ब ीस हजार सहाशे शेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .30,69,996/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,69,996/- पे ा 10.65% कमी हणजेच 
र. .27,43,041/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = 

एकुण र. .28,05,691/- 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 .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प   अ मधील (१ ते २) ि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 .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/५७/२०१८-१९ अ वये भाग .२० 
येथील गंगानगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम. ए टर ायझेस 
िन.र. .३७,४८,२७३/-(अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३६,३९,९०९/-वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .३६,३९,९०९/- पे ा ३३.०१% कमी हणजेच र. .२४,३८,३७५/- + रॉय ट  चाजस 
र. .५५,२६३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .५३,१००/- = एकुण र. .२५,४६,७३८/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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

 

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/२२/२०१८-१९ अ वये भाग .२० 
येथील व लभनगर प रसरात न वन पे ह ंग लाँक बस वणे दु त करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .३७,४९,१७३/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार एकशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३७,०८,६८७/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३७,०८,६८७/- पे ा 
३२.२२% कमी हणजेच र. .२५,१३,७४८/- + रॉय ट  चाजस र. .५,९३६/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .३४,५५०/- = एकुण र. .२५,५४,२३४/- 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/18/2018-19 अ वये भाग .२० येथील 

मनपा शाळे या समोर ल प रसर, पसाळ चाळ, व ा वकास शाळेसमोर ल प रसर व 

आजुबाजु या प रसरात टॉम वॉटर वषयक व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .29,49,116/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
एकोणप नास हजार एकशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,12,030/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,12,030/- पे ा 32.18% कमी हणजेच 
र. .19,74,939/- + रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,150/- 

= एकुण र. .20,12,025/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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ि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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/२१/२०१८-१९ अ वये भाग .२० 
येथील संत तुकारामनगर व महेशनगर प रसरात न वन पे ह ंग लाँक बस वणे दु त 
करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेआर.एम. ए टर ायझेस 

िन.र. .३७,४१,८७४/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ए केचाळ स हजार आठशे   चौ-
याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३७,०१,३८८/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .३७,०१,३८८/- पे ा ३३.२१% कमी हणजेच र. .२४,७२,१५७/- + रॉय ट  चाजस 
र. .५,९३६/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३४,५५०/- = एकुण र. .२५,१२,६४३/- 
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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/73/2018-19 अ वये भाग .८ येथील 

इं ायणीनगर चौक ते वामी समथ कॉनर तसेच या र यालगतचे ऑ ोच र यांवर  

व इ याद  ठकाणी फुटपाथ क न कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी म.ेलाल दप क शन िन.र. .37,51,501/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख ए काव न हजार पाचशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,83,870/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,83,870/- पे ा 15.30% कमी 
हणजेच र. .31,20,238/- + रॉय ट  चाजस र. .54,981/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .12,650/- = एकुण र. .31,87,869/- 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 .१३) भाग .६ धावडेव ती मधील आर ण .४३२ वकिसत करणेकामी महानगरपािलका 
पॅनलवर ल मे. योती पानसे असोिसए स यांची सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून 
नेमणूक करणे व यांना केले या कामासाठ  होणार  फ  िन वदापुव -०.५०%- Pre 

tender activity व िन वदा प चात -१.५०% - post tender activity, अशी एकूण मंजूर 
िन वदा र कमे या 2%  अदा करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/115/2018-19 अ वये भाग . २० 

मधील वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. शुल एंटर ायजेस िन.र. .29,99,965/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न वा णव 
हजार नऊशे पास ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,965/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,965/- पे ा 25.95% कमी हणजेच र. .22,21,474/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,21,474 /- 

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 
बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/75/2018-19 अ वये भाग .८ येथील 

से टर नं.२ राजवाडा प रसर  व इ याद  ठकाणी कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े ीगणेश क शन (चौधर ) 

िन.र. .37,51,183/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ए काव न हजार एकशे याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,90,053/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,90,053/- पे ा 16.00% कमी हणजेच र. .30,99,645/- + रॉय ट  चाजस 
र. .48,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,650/- = एकुण र. .31,60,775/- 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 करणे. 
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वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/45/2018-19 अ वये भाग .२० येथील 

वशाल िथएटर  प रसरातील र यांचे हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .37,49,998/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,72,618/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,72,618/- पे ा 20.01% कमी हणजेच र. .29,37,727/- + 
रॉय ट  चाजस र. .8,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
र. .30,15,107 /- 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 .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/56/2018-19 अ वये भाग  २० येथील 

संत तुकारामनगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुणाल कालीदास 
कलापुरे िन.र. .37,49,384/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे चौ-
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,41,020/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,41,020/- पे ा 33.00% कमी हणजेच र. .24,39,483/- + रॉय ट  चाजस 
र. .55,264/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .25,47,847/- 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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/29/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ कर ता 

भाग .१८ पर सराम ये हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ट .जी.धमाणी 
िन.र. .44,99,837/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार आठशे सदोतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,56,311/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .42,56,311/- पे ा 11.11% कमी हणजेच र. .37,83,435/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,676/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,39,850/- = एकुण र. .40,26,961/- पयत 
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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 .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/16/2018-19 अ वये भाग .१६ रावेत 

मधील पेठ .२९, ३०, ३२ व ३२अ मधील ािधकरणाकउून ह तांत रत झालेले र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ट .जी. धमाणी िन.र. .33,58,217/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख अ ठा व ण हजार दोनशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,06,049/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,06,049/- पे ा 13.60% 

कमी हणजेच र. .26,83,626/- + रॉय ट  चाजस र. .12,318/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,39,850/- = एकुण र. .29,35,794/- 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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/7/2018-2019 अ वये भाग .११ येथील 

पूणानगर प रसरात फुटपाथ करणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .37,49,494/- 

(अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,99,413/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,99,413/- पे ा 23.85% 

कमी हणजेच र. .28,17,103/- + रॉय ट  चाजस र. .19,081/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .31,000/- = एकुण र. .28,67,184/- 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 .२१) महानगरपािलकेकड ल प  .नर व/का व/१५/१६१/२०१८ द.२९/०५/२०१८ अ वये 
महानगरपािलके माफत वषयां कत मौजे िचखली, ता. हवेली येथील ग.नं. ५३९ प.ै 
मिधल २५०० चौ. मी. जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस पा याची टाक  या 
योजनासाठ  ह तांतर त करणेबाबतची मागणी मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 

कर यात आलेली आहे. यास अनुस न तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  कायालय 
पुणे यांचे कड ल प  .पमह-१/का व/२६३/२०१८ द.१२/१०/२०१८ अ वये 
तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  कायालय, पुणे यांनी शासन राजप  द.३१/१२/२०१५ 
अ वये महारा  जमीन महसूल (सरकार  जमीनीची व हेवाट लावणे) ( तीय 
सुधारणा) िनयम २०१५ मिधल िनयम ३(अ) नुसार, उ  क जे ह काची 
र. .२,०४,७५,०००/- (अ र  र. .दोन  कोट  चार लाख पंचाह र हजार फ ) (GPAS) 
या णाली ारे  शासन जमा क न डफेस झालेले चलन तहिसलदार महसूल, 

ज हािधकार  कायालय पुणे या कायालयास सादर करणेबाबत कळ वलेले आहे.  तथापी 
वषयां कत अंतगत तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  कायालय पुणे यांचे कडे 

क जेह काची र कम . २,०४,७५,०००/- (अ र  र. .दोन  कोट  चार लाख पंचाह र हजार 

फ ) (GPAS) या णाली ारे  शासन जमा करणेकामी वषयां कत अंतगत 

र. .२,०४,७५,०००/- (अ र  र. .दोन  कोट  चार लाख पंचाह र हजार पये फ  ) या 
खचास (GPAS) या णाली ारे  शासन जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/111/2018-19 अ वये सांगवी 
क ाअंतगत भाग .३१ गांगडनगर व उवर त ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे. साद बबन देवकर िन.र. .22,49,965/- (अ र  र. .बावीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .22,49,965/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .22,49,965/- पे ा 16.5% कमी हणजेच 
र. .18,78,721/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .18,78,721/- 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. . 3/94/2018-19 अ वये सांगवी 

क ाअंतगत भाग .३१ रामनगर, कवडेनगर व उवर त ठकाणी जलिन:सारण 
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यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. साद बबन देवकर िन.र. .29,99,955/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे पंचावन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,955/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,955/- पे ा 18.1% कमी 
हणजेच र. .24,56,963/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .24,56,963/- 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 .२४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०१/१०/२०१८  ते द.०७/१०/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 

यांनी .मुलेप/६/का व/१६४/२०१८ द.१५/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४७ द.२८/०९/२०१८ 
अ वये मनपाची पोिलस वसाहत यायामशाळा, कृ णानगर, िचखली ह  कै.गजानन 
हे  े ित ाण, हे ेवाड  िचखली या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 

र. .२०००/- (अ र  र. . दोन हजार फ ) देऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२६) मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या द.१९/०९/२०१८ चे सभेम ये खाली नमुद वषय 

.४,७ व ८ बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न 

मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने जु या व वाढ व द या मंजूर वकास योजनेतील र ते 
व आर णांचा मोबदला संबंधीत िमळकत धारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यांवा 
असे ठरले आहे. 

               ४- मौजे बो-हाडेवाड  येथील गट नं.३६४ प(ै मोशी जूना गट नं.७४१ प)ै मधील   

               मंजूर वकास योजनेतील ६० मी रंद र याने बािधत  े . 
               ७- मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील िससनं.१८५४ प.ै, १८५५ पै या िमळकती   

               मधील मंजूर वकास योजनेतील १२ मी रंद र याने बािधत  े . 
                ८- मौजे पंपर  वाघेरे , िससनं.४७,४७/२ व ४७/७ पै या िमळकती मधील मंजूर   

                 वकास   योजनेतील १२ मी रंद र याने बािधत  े . 
                 तर    वर ल पैक  वषय .४ मौजे बो-हाडेवाड  येथील गट .३६४ (मोशी जुना गट 
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नं.७४१ प)ै मधील मंजूर वकास योजनेतील ६० मी ं द र ता बािधत े  ७० चौ.मी 
साठ  येणारे मु यांकन र. .११,८३,०००/-, वषय .७ मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील 
िससनं.१८५४, १८५५, १८५५/१, १८५५/२, १८५५/१८, १८५५/१९, १८५५/२० व 
१८५५/५७ पै मधील मंजूर वकास योजनेतील १२ मी ं द र याने बािधत े  
१२२.८८ चौ.मी साठ  येणारे मु यांकन र. .३८,५१,०५९/- व वषय .८ मौजे पंपर  
वाघेरे, िससनं.४७ प,ै४७/२ प,ै ४७/७ पै मधील मंजूर वकास योजनेतील १२ मी द 
र ता बािधत े  ४९.२५ चौ.मी साठ  येणारे मु यांकन र. .९,१९,००५/- ला व मु ांक 
शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषांगीक खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/31/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील अमृत योजना वगळून गवळ  नगर, संत 
तुकाराम नगर प रसरात मलवा हनीची सुधारणा कामे करणेकामी मे महाल मी 
एंटर ायजेस इटकर िन.र. .37,46,719/- (अ र  र. .सदतोस लाख शेहेचाळ स हजार 
सातशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,46,719/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,46,719/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .28,47,506/- + रॉय ट  
चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,47,548/- 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 .२८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/22/2018-19 अ वये भाग .२७ 

मधील पवनानगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस 

िन.र. .29,99,935/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे प तीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,893/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,893/- 

पे ा 17.33% कमी हणजेच र. .24,80,012/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .24,80,054/- 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 .२९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/60/2018-19 अ वये अ े य 

कायालयांतगत भाग ं .१४ मधील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस िन.र. .44,99,972/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या णव हजार नऊशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,99,930/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,930/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .33,63,698/- + 
रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,63,740/- 

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 .३०)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/123/2018-19 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे िशवाजीवाड , कुदळेव ती, व हलेनगर, 
डुडूळगाव, इ याद  भागात मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.िशवगंगा क शन 
िन.र. .37,49,690/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे न वद फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,648/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,648/- 

पे ा 16.61% कमी हणजेच र. .31,26,831/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,26,873/- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 

प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दन साफसफाई 
करणेकामी ई-िन वदा नोट स ं .2/2018-19 िस द क न िन वदा माग व यात आली 
होती. यासाठ  एकूण 06 ा  पैक  04 िन वदाधारक पाञ ठरले होते. या कामासाठ  
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मे.ित पती इंड यल स ह सेस ा.िल. यांचे लघु म दर ा  झालेले होते.  यांचेकडून 

दर पृथ:करण माग वले असता यांनी द.23/08/2018 चे प ा वये काम करणेस नकार 
दला आहे.   यांचेवर िनयमानुसार यो य ती कारवाई करणे ता वत आहे.   यामुळे 
सेकंड लोए ट मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांनी द.18/09/2018 चे 
प ा वये L-1 दराने काम करणेची तयार  दश व यामुळे लघु म दर र. .94,50,000/-

 (अंदाजप क य दरापे ा 23.24% कमी)  दर वकृत करणेस दनांक 15/10/2018 चे 
तावा वये मा यता दली आहे.  सबब, मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. 

यांचे लघु म दर र. .94,50,000/- दर वकृत करणेस, यांची मनपा. मु य इमारत व 
यामधील सव कायालये व बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व 

मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे या कामासाठ  02 वष कालावधीसाठ  ठेकेदार 
हणून नेमणूक  क न याकामी यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, 

कामाचा आदेश देणेस, रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष व इतर भ यात 
वाढ के यास तसेच देयका या र कमेवर शासन िनयमानुसार लागू असलेला व तू व 
सेवाकर दरमहा बला दारे अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/53/2018-19 अ वये सांगवी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ समथनगर, समतानगर व उवर त ठकाणी 
जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
िन.र. .29,99,991/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे ए या णव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,991/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,991/- पे ा 15.3% कमी हणजेच र. .25,40,992/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,40,992 /- 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 .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/1/2018-19 अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड  मधील वा हेकरवाड  गावठाण इ प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणे पाथवे दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. पी ह  देशमुख 
िन.र. .57,00,809/- (अ र  र. .स ता वन लाख आठशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .54,03,313/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,03,313/- पे ा 33.37% 

कमी हणजेच र. .36,00,227/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,95,800/- = एकुण र. .38,97,723/- 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 .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/6/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ कर ता 
भाग .१६ प रसराचे व वध कंप या-माफत खोद यात आलेले चर दु त करणे 

करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .62,74,152/- (अ र  र. .बास  लाख   चौ-याह र 
हजार एकशे बा व न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .60,79,498/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,79,498/- पे ा 20.75% कमी हणजेच र. .48,18,002/- + 
रॉय ट  चाजस र. .53,354/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,41,300/- = एकुण 
र. .50,12,656 /- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/8/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ कर ता 
भाग .१७ मधील मनपा महानगरपािलका इमारतींची दु ती करणेकामी मे.रेणूका 

कं शन िन.र. .50,11,810/- (अ र  र. .पं नास लाख अकरा हजार आठशे दहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,04,075/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .49,04,075/- पे ा 32.97% कमी हणजेच र. .32,87,201/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,985/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,750/- = एकुण र. .33,94,936/- 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 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  33/6/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
रावेत, कवळे म ये येथे र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .37,49,863/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
आठशे ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,90,932/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .34,90,932/- पे ा 17.00% कमी हणजेच र. .28,97,474/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,081/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,39,850/- = एकुण र. .31,56,405/- 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 .३७) पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा 
कचरा गोळा क न मोशी कचराडेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी “ब” व “क”  भाग 
काय े ातील या कामासाठ  िन वदा नो टस .५/२०११-१२ देशपातळ वर िस द 
क न िन वदा माग वणेत आलेली होती. मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांची ा  कमी 
दराची िन वदा तीटन र. .७१४/- वकृत क न मा. थायी सिमती ठराव 
.१५४९३ द.२५/१०/२०११ व मांक १६४२१ द.२०/१२/२०११ अ वये थम वषासाठ  
तीटन र. .७१४/- व यापुढ ल येक वषासाठ  ५% दर वाढ स मा यता देणेत 

आलेली आहे. यांनी द.२९/१२/२०११ रोजी करारनामा सादर केलेला आहे. यानुसार 
५ वष कामाचा आदेश . आमुका/३/का व/ ०७/२०१२ द.०२/०१/२०१२ अ वये 
देणेत आलेला आहे. तसेच ब, क, इ व ह े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  
कले शन आ ण अ, फ व ग े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतूक करणेचे (सेकंडर  कले शन) काम दे यात आले आहे. सदर कामाची 
मुदत द.०२/०१/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. त ंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  
मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे.अ ेञीय कायालयातील भाग . १४ व १७ म ये 
३ टपर वाहने व भाग . १८ व १९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतूक करणे ( ायमर  व सेकंडर )कामकाज मे.बी. ह .जी. तीज 
वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत करणेत येत अस याने यांना ित मे. 
टन र. .९११/- माणे बल अदायगी कर यास मा यता िमळालेली आहे. याबाबात 
कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/३५७/२०१७, द.०३/०१/२०१७  अ वये देणेत 



17 
 

आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. 
थायी सिमती ठराव ं .१२८५, द.१५/११/२०१७ अ वये द.०१/११/२०१७ ते 
द.३१/०१/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा 
आदेश ं .आमुका/३/का व/४९२/२०१७, द.२९/१२/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती 
ठराव ं .२३४३, द.२८/०२/२०१८ अ वये द.०१/०२/२०१८ ते द.३१/०३/२०१८ पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा आदेश 
ं .आमुका/३/का व/१९२/२०१७, द.१६/०३/२०१८ अ वये देणेत आलेला आहे.सदर 

कामाची मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ अखेर संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती 
ठराव ं .२५१५, द.११/०४/२०१८ अ वये द.०१/०४/२०१८ ते द.३०/०६/२०१८ पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .२६४३ 
द.०९/०५/२०१८ अ वये ायमर  व सेकंडर  वे ट कले शनसाठ  ित टन दर 
र. .९११/- म य े ५%दरवाढ देवून र. .९५६.५५ या दराने द.०१/०५/२०१८ पासून 
बल अदा करणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार या मुदतवाढ कामाचा आदेश 

ं .आमुका/३/का व/२७७/२०१७, द.२१/०५/२०१८ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर 
कामाची मुदतवाढ द.३०/०६/२०१८ अखेर संपु ात आलेली आहे. मा. थायी सिमती 
ठराव ं .३००५, द.०१/०८/२०१८ अ वये द.०१/०७/२०१८ ते द.३०/०९/२०१८ पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. यानुसार या मुदतवाढ कामाचा आदेश 
ं .आमुका/३/का व /३७७/२०१७, द.२८/०८/२०१८ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर 

कामाची मुदतवाढ द.३०/०९/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. याकामाची न वन िन वदा 
िस द झालेली असून सदर काम पुण होणेसाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे 

वर नमूद केले या कामासाठ  मे. बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. 
यांना दनांक ०१/१०/२०१८ ते दनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम होईल 
या कालावधी पयत मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

र. .३,४०,९७,५२२/- (अ र  र. .तीन कोट  चाळ स लाख स या नव हजार पाचशे 
बावीस फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  

शासनाकड लमंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची VT 

– 650 मतेची – ४ तसेच VT – 500  मतेची-४ असे एकूण ८ रोड वपर वाहनेखरेद  
केली आहेत.तसेच ठेकेदार मालक चे २ असे एकूण १० रोड वपर वाहनां दारे मनपा 
ह तील र यांची (यां क प दतीने) रोड वपर वाहनां दारे दैनं दन साफसफाई 
करणेकामी िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ िस द केली असता सदर िन वदेसाठ  
खालील माणे लघु म दर ा  झाले होत.े 
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अ. . िन वदाधारक/ ठेकेदाराचे 
नाव 

वाहनांचा तपिशल 

अंदाजप क य 
दर र. .  ( ित 
क. मी. ित 

दन) 

ा  
लघु म              

दर र. . 
( ित  क.मी. 

ित दन) 
१ मे.ड .एम.एंटर ायझेस  मनपाची VT – 500-४  ३२७/- २१९/- 
२ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. मनपाची VT – 650 -४ ४२३/- २७१/- 
३ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. ठेकेदाराचीVT – 500 -२ ५०३/- २९८.५०/- 

४ मे.ड .एम.एंटर ायझेस  

मनपाची VT – 500- २ 
वाहनांकडून मंुबई-पुणे र ता 

साफसफाई  

३२७/- २१९/- 

            यानुसार सदर ठेकेदारांना द.०१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ पयत २ वष 

कालावधीसाठ  कामाचे आदेश देणेत आले होते. याकामाची मुदत द.३०/११/२०१७ 

रोजी संपली असता उपरो  नमुद केले या दरानुसार सदर सं थांकडून 

द.०१/१२/२०१७ ते द.३०/४/२०१८ पयत ५ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस 

मा. थायी सिमती ठराव .२३५७ द.२८/२/२०१८ अ वये मा यता देणेत आलेली 
होती. सदर कामाची मुदतवाढ द.३०/०४/२०१८ रोजी संप यामुळे सदर कामास 

मा. थायी सिमती ठराव .२७२२ दनांक ३०/५/२०१८ अ वये द.०१/०५/२०१८ 
ते द.३१/०८/२०१८ (४ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत 

यापैक  जे थम होईल या कालावधीसाठ  मा. थायी सिमतीने मुदतवाढ देणेस 

मा यता दलेली होती. सदर कामाची मुदतवाढ द.३१/०८/२०१८ रोजी संपु ात 

आलेली आहे. तसेच न वन िन वदा कामकाज सु  केले असून यास काह  
कालावधी लागणार आहे. यामुळे सदर सं थांना द.०१/०९/२०१८ ते 
द.३१/१२/२०१८ अखेर ४ म हने कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी  
येणा-या अंदाजे र. .१,४०,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख फ ) 
अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातील भाग .९ मधील 
मु यालयाचे सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.          

            (वाढ/घट र. .१,२०,००,०००/-) 
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वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातील भाग .२मधील 
मु यालयाच ेसन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.           

            (वाढ/घट र. .४,६५,००,०००/ आ ण वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 
  
वषय .४१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-96-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२५ मधील तानाजी कलाटे नागर, चौधर  पाक, वामी ववेकानंद सदगु  कॉलनी 
व भागातील इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.धने र कन शन िन.र. .29,20,018/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख वीस हजार 
आठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,49,205/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,49,,205/- पे ा 11.7% कमी हणजेच र. .25,15,848/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .25,86,661/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-98-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२५ मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र 

कन शन  िन.र. .31,43,542/- (अ र  र. .एकतीस लाख ेचाळ स हजार पाचशे 
बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,72,729/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .30,72,729/- पे ा 11.7% कमी हणजेच र. .27,13,220/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 
र. .27,84,033/- 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 .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/54/2018-19 अ वये भाग  २० 
येथील व लभनगर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.ड .ड . 
क शन िन.र. .29,99,930/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 
नऊशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,22,550/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,22,550/- पे ा 19.28% कमी हणजेच र. .23,59,082/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .8,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
र. .24,36,462 /- 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 .४४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/71/2018-19 अ वये भाग .८ 
से टर नं.१ हॉटेल हवेली मागील प रसरात व इ याद  ठकाणी फुटपाथ क न कलर 
पे ह ग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेबालाजी 
क शन िन.र. .37,64,006/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौस  हजार सहा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,98,212/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,98,212/- पे ा 14.00% कमी हणजेच र. .31,80,462/- + रॉय ट  चाजस 
र. .53,144/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,650/- = एकुण र. .32,46,256 /- 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 
बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५)  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात आव यकतेनुसार व वध कारच ेपदे 

ता पुर या व पात सहा म हने कालावधीकर ता मानधनावर भरणेत आलेली आहेत. 
अशा मानधनावर ल व वध  वग - ३ व ४ चे पदांना  महारा  शासना या उ ोग, उजा 
व कामगार वभाग मं ालय मंुबई यांचे कड ल दनांक २७ जानेवर   २०१७ ची 
अिधसुचनेनुसार मनपाचे कामगार क याण वभाग यांचेकड ल आदेश .काक/३/ 
का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये कं ाट  कामगार व मानधन     
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कमचा-यांना कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासून लागु करणेबाबत आदेश 
िनगत करणेत आलेला आहे. यानुसार  यशवंतराव च हाण मृती णालयात 
अ थायी व पातील व वध १७ कारचे ता पुर या व पातील मानधनावर ल 
पदांना  उ  आदेशा माणे कमान वेतन/ मानधन लागू करणेबाबत 
द.०६/१०/२०१८ रोजीच े तावाने मा यता दलेली  असून तावात नमूद माणे 
यशवंतराव च हाण मृती णालयात नेमणूक केले या सतंभ २ म ये नमूद 
केले या व वध १७ कारचे मानधनावर ल पदांना कामगार क याण वभागाकड ल 
उ  आदेशा माणे (१) पद .१ ते १० कुशल कामगारांना कमान मानधन येक  
र. .२४,८९८/- (२) पद .११ ते १४ अधकुशल कामगारांना कमान मानधन 

येक  र. .२३,४७५/- (३) पद .१५ ते १६ अकुशल कामगारांना कमान 
मानधन येक  र. .२१,३४२/- व (४) पद .१७ सफाई कामगारांना कमान 
मानधन येक  र. .१६,२१३/- ित म हना िन त केले या रकमेनुसार मानधन 
द.०१/०४/२०१८ पासून लागू क न व यानुसार फरकासह र कम अदा करणेस व 
याकर ता येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४६)  यशवंतराव च हाण मतृी णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात पाच वै कय अिधकार  (CMO)  व आठ वै कय अिधकार  (िश ट यट ) 

पदे  सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा संकेत थळावर 
जा हरात कटन िस द केली असता मुलाखतीसाठ   आले या उमेदवरां या मौखीक 
मुलाखती घेऊन यामधून गुणव ेवर िनवड झाले या उमेदवारांची िनवड व ित ा 
याद   तसेच यांना  ती म हना ावयाच ेएक त मानधन सोबतचे प  अ म ये  

नमुद माणे 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/१२९०/२०१८  

दनांक – १९/१०/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ड ेका/३/का व/६६९/२०१८ द.११/१०/२०१८ वषय .०७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५६५/२०१८ द.१९/१०/२०१८ वषय .४६ चे लगत) 

 


