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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/१३१७/२०१९ 
     दनांक - २१/०९/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – २५/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २५/०९/२०१९ 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 – १४१ 
 
दनांक - २५/०९/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २५/०९/२०१९ रोजी द ुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
             अ)  दनांक १६/०९/२०१९ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१३९)                

   चा सभावृ ांत कायम करण.े 
  आ)  दनांक १८/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४०) 

                                 चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाचे जलशु द करण क , 

से.२३, येथुन पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना शु द पाणी पुरवठा कर यात 
येतो. शहरातील नागर कांना प या या पा याचे नमु यांची तपासणी क न दे याची 
सु वधा महापािलकेने जलशु द करण क ात उपल ध क न दलेली आहे. 
महापािलका े ातील अनेक नागर क, शै णक सं था, यवसायीक कंप या, 
वेगवेगळे यवसाय इ याद  पा याचे नमु यांची तपासणी खालील दरा माणे 
महापािलके या जलशु द करण क ावर ल योगशाळेतुन क न घेतात. 
जलशु द करण क ातुन प या या पा या या नमु यांची तपासणी क न देणेकर ता 
मा. थायी सिमती ठराव मांक ८६५, दनांक २३/०७/२००२ अ वये खालील माणे 
शु क आकार यात येत आहे. 

 
                १)     रासायिनक चाच या आकार यात येणारे शु क -                ७५/- 

      Turbidity, PH, Total Hardneess, Chlorides, Calcium  
 

              २)    अणुजीव तपासणी शु क [MPN Bacteriological Test]–      ७५/- 
 
महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाकड ल शासन िनणय मांक रापआ-
२०११/ . .२१७/११ आरो य ३ अ मं ालय, मुबई -४०००३२, दनांक ३१ ऑग  
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२०१२ अ वये पाणी नमुने तपासणीचे दरा माणे मनपाने सुच वलेले सुधा रत दर 
खालील माण ेआहेत. 
 
  अ. . पाणी नमुने तपशील सुधा रत दर . 

 १ रासायिनक चाच या (Chemical Test)  
 अ Turbidity १४० 

ब PH ५० 

 क Total Hardness १९० 

 ड Chlorides १९० 

 इ Calcium २०० 

 एकूण ७७०/- 
 २ अणुजीव तपासणी [MPN Bacteriological Test] ३४०/- 

             अ. .१ ते २ एकूण १,११०/- 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे पाणी नमुने तपासणीचे दर हे १७ वषापासूनचे 
असून याम ये आजतागायत कोणतीह  वाढ कर यात आलेली नाह . या 
कालावधीम ये योगशाळेत वापर यात येणा-या साधन सामु ी या कंमतीत फार 
मोठया माणात वाढ झालेली आहे. शासन िनणयानुसार महारा  शासनाकड ल 
पाणी नमुने तपासणीचे दरा माणे महापािलकेने दर वाढ व यास महापािलके या 
उ प नाम ये भर पडेल. सबब, प या या पा या या नमु यां या तपासणी कर ता 
रासायिनक तपासणी Turbidity, PH, Total Hardneess, Chlorides, Calcium आ ण 
अणुजीव तपासणी [MPN Bacteriological Test] इ याद  पा याचे नमु यां या 
तपासणीचे दर वर ल माणे महापािलकेने आकारलेस महानगरपािलके या उ प नात 
भर पडेल यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२५/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर प रवतन कायालयाअंतगत Citizen 

Engagement Programs and Social Media Campaigns चे कामकाज भावीपण े

राब वणेकामी ६ म हने कालावधीकर ता दरमहा र. .७०,०००/-  या एक त 

मानधनावर Social Media Expert ची नेमणूक करणेकामी येणा-या एक त 

र. .४,२०,०००/- (अ र  र. . चार लाख वीस हजार फ ) चे खचास व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयममधील अनुसूची करण-५३ मधील तरतुद नुसार सदर 
नेमणूक चे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/3/2018-19 अ वये भाग .२ म ये 
मनपाचे व वध काय म व डा वषयक कामांसाठ  मंडप यव था करणेकामी 
मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .31,10,589/- (अ र  र. .एकतीस लाख दहा हजार 
पाचशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .31,10,589/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,10,589/- पे ा 16.20% कमी हणजेच 
र. .26,06,674/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,06,674/- 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 .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/16/2019-20 अ वये भाग .2 म ये 
मनपा चे व वध काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.लािल दप क शन 
िन.र. .28,87,108/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख स याऐंशी हजार एकशे आठ फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,87,108/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,87,108/- पे ा 23.40% कमी हणजेच र. .22,11,525/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,11,525/- 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 .५) औंध रावेत र यावर ल पाक ट सोसायट  येथील सब वे चे बांधकामात 
अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी अडथळा कर त अस याने सब वे चे काम 
थांबलेले आहे. यामुळे सदरची अितउ चदाब वज वा हनी वर त हल वणे 
अ याव यक आहे. याकर ता सदर कामाचे आदेश एज सी मे.कोकण मेलॅबल 
इंड ज यांना िनवीदा .33/1-2017/18 अ वये दे यात आले आहेत. सदर ठकाणी 
सब वेला अितउ चदाब(132 KV) वजवा हनी अडथळा कर त अस याने 
हल वणेकामी महापारेषण कंपनीला मनपातफ एज सी मे.कोकण मेलॅबल इंड ज 
यांचेकडुन अंदाजप क मंजुर क न िमळणेबाबत कळ व यात आले होते. यानुसार 
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महापारेषण कंपनीने सदर कामाचे अंदाजप क SE/EHV/O&M/Circle/PN/1709 

द.13-8-2019 अ वये मंजुर केलेले आहे. यानुसार सदर कामाचे सुपर हजन 
चाजस र. .11,48,064/- (जीएसट  सह) (अ र  र. . अकरा लाख अ ठेचाळ स 
हजार फ ) महापारेषण कंपनी यांस अदा करणेकामीचे डमांड नोट एज सी 
मे.कोकण मेलॅबल इंड ज यांनी या वभागाकडे सादर केलेली आहे. यानुसार 

सदरची र कम महापारेषण कंपनीस वर त अदा करणे आव यक व म ा  आहे. 
सबब सदर कामाचे महापारेषण कंपनीने कळ वलेनुसार सुपर हजन चाजस 

र. .11,48,064/- (जीएसट  सह) महापारेषण कंपनी यांस अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध पो स 

सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .1/2019-20 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण तीन िन वदा ा  झा या. 
यापैक  ा  लघु म िन वदाकार म.ेयश इले कल इं जिनअस ा.िल.यांचे बाब 
.02 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर र. .38,99,400/- हे दर 

अंदाजप क य दर र. .42,75,300/- पे ा -8.79% ने कमी आहे व मे.सुरज 
वचगेअर कंपनी यांचे बाब .03 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर 

र. .8,34,450/- हे दर अंदाजप क य दर र. .8,44,550/- पे ा -1.19% ने कमी 
अस याने सदर एकुण बाब .2 व 3 एकुण 02 बाबी सा ह याचे लघु म एकुण दर 
र. .47,33,850/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .51,19,850/- (अ र  
र. .ए काव न लाख एकोणीस हजार आठशे प नास फ ) पे ा -7.53% ने कमी 
अस याने सदर दर वकृती क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व येणा-या खचास मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे.       

वषय .७)   डॉ.पवन वसंत साळवे – अित र  वै कय अिधकार  यांना व ीय अिधकार दान 
करणेकामी   आदेश . शा/१/का व/२४०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ अ वये वै कय 
वभागासाठ   वभाग मुख हणुन अित र  आरो य वै कय अिधकार  यांना 
घो षत कर यात आलेले आहे. याअनुषंगाने यापुव चे वै कय वभागाचे 
वभाग मुख आरो य वै कय अिधकार  यांना दान कर यात आले या अिधकारा 
माणे अित र  आरो य वै कय अिधकार  या पदास खालील माणे अिधकार 
दान करणे आव यक आहे. 

1.     र. .२५ लाखा पयत या कमाल मयादेपयत खच अंतभूत असलेली खरेद / 
कामां या संदभात िन वदा माग वण,े िन वदा वकारणे/पुरवठा आदेश देणे व 
महानगरपािलके या वतीने करारना यावर वा र  करणे तसेच कायालयीन 
खचासाठ  कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर करण.े 
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2.      र. .२५ लाखा वर ल खरेद /काम यां या िन वदा माग वणे/पुरवठा आदेश 

देणे यासाठ  मा.अित र  आयु / मा.आयु  यांची मा यता आव यक 
असेल. 

3.     र. .२ लाख मयादेपयत या कायालयीन खचासाठ  आव यक ती 
सामु ी/स लागार खच/संगणक टेशनर  व संगणक सा ह य (Hardware) 

वकत घेणे, कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर करण.े 
4.      कायालयीन वापरासाठ  र. .२५,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर 

करणे. 
5.     वाहन इंधनासाठ  र. .५०,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर करण.े 
उपरो  माणे व ीय अिधकार दान करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)   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 करण ेअ याव यक आहे. अशा 
कामांसाठ  अप-ु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 बांधणे 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 

िलंकरोड 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/-) 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90-2-2018-19 अ वये भाग .४ 

बोपखेल गावातील मशान भुमीजवळ ल १२.०० मी./२४.०० मी. र ता वकिसत 
करणेकामी मे.सनशाईन हचस िन.र. .2,48,72,566/- (अ र  र. .दोन कोट  
अ ठेचाळ स लाख बहा र हजार पाचशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,48,08,766/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,08,766/- पे ा 8.00% कमी 

दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.020% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .2,28,24,065/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .2,28,87,865/- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयातील ए स-रे वभागाकर ता आव यक 

लागणा-या ए स-रे फ म व ए स-रे केमीकल हे सा ह य खरेद कामी M/s.Austin 

Health Care यांनी सादर केल या लघु म दरानुसार िन वदेतील अ. .१ ते ५ 

आयटेम कर ता र. .८,५३,९२५/-  व M/s.Akash Medicare यांनी सादर केल या 
लघु म दरानुसार िन वदेतील अ. .७ व ८ या आयटेम कर ता र. .४,९००/- असा 
एकूण र. .८,५८,८२५/- (अ र  र. .आठ लाख अ ठाव ण हजार आठशे पंचवीस 
फ ) चे खचास महानगरपािलका  अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या वाहन दु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०१९-२० अ वये 

मनपाकड ल ई या गटातील वाहनांवर ल है ोिलक यं णा दु ती करणेकामी ३ वष 

कालावधीसाठ  एज सी िन त करणेबाबत. मे.एस.ट .मोटस. या ठेकेदारांची िन वदा 
र कम  पये १,६७,३७,२२५/- (अ र  र. .एक कोट  सदुस  लाख सदोतीस हजार दोनशे 

पंचवीस फ ) िन वदा र कमे पे ा ०.५% कमी दराने, तीन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .१,६६,५३,५३९/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख ेप न हजार पाचशे 

एकोणचाळ स फ ) + GST वेगळा या माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
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अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयासाठ  दोन वषाचे कालावधीत 
आव यक असलेली औषधे/सा ह य खरेद कामी E-Tender No.16/1 ते 4/2018-2020 

अ वये उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडून िन वदा माग व यात आ या 
हो या. यापैक  E-Tender No.16/4/2018-2020 डटल सा ह यासाठ ची िन वदा आहे. 
सदर डटल सा ह यासाठ  एकूण १०७ बाबींचा समावेश होता व याची 
अंदाजप क य र. .२,४५,०६६/- अशी होती.पैक  १०३ बाबींना दर ा  झाले 
यामधील १ बाबीचा अंदाजप क य दर समा व  नसलेने सदरची बाब र  कर यात 

आली आहे व ४ बाबींना दर ा  झाले नाह त. यासाठ  एकूण ३ िन वदाधारका 
पा  झाले होते.पैक  १ िन वदाधारकास एकह  लघु म दर ा  झाला नाह . ा  १०२ 

बाबींची अंदाजप क य र कम २,४३,९२४.६८ + GST अशी होती िन वदेतील ा  लघु म 

दरानुसार र कम २,०४,२७६.१९ + GST या माणे खच अपे त आहे. याबाबत सोबत 

प  ‘अ’ जोडल े आहे. यानुसार संबिधत उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडुन ा  
लघु म दरानुसार दोन वषाचे कालावधीत डटल सा ह य आव यकते माणे खरेद कामी 
करारनामा करणेस व संबंिधत आिथक वषातील अंदाजप क य तरतुद ंच ेमयादेत य  

येणारे खचास मनपा अिधिनयम कलम७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयासाठ  दोन वषाचे कालावधीत 
आव यक असलेली औषधे/सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा नोट स .१६/१ ते 
४/२०१८-२० अ वये उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडून िन वदा माग व यात 
आ या हो या. यापैक  ई-िन वदा नोट स .१६/२/२०१८-२० स जकल 

सा ह यासाठ ची िन वदा आहे व याची अंदाजप क य र. .६,३१,९४,८७६/- अिधक 
GST अशी होती. सदर स जकल सा ह यासाठ  एकूण ४१४ बाबींचा समावेश होता. 
सदर स जकल साठ  एकूण २० िन वदाधारका पैक  १८ िन वदाधारक पा  झाले 

आहेत पैक  ०१ िन वदाधारकास एकह  लघु म दर ा  झाला नाह . ा  ३५९ 
बाबीपैक  २२९ बाबींचे दर अंदाजप क य दरापे ा कमी असुन, ४३ बाबींचे दर हे 
१०% पयत जा त व ८७ बाबींचे दर १०% पे ा जा त ा  झाले आहेत. तसेच 
एकुण २७० बाबींना ३ कंवा ३पे ा अिधक िन वदा ा  असुन ३९ बाबींना २िन वदा 
व ५० बाबींना ०१ िन वदा ा  झाली आहे. ा  ३५९ बाबीं क रताची 
अंदाजप क य र. .४,९१,१४,७१८.०९ अशी असून ा  लघु म दरानुसार ह  

र. .३,७९,८८,३७४.१७ (अ र  र. . तीन कोट  एकोणऐंशी लाख अ याऐंशी हजार 
तीनशे चौ-याह र आ ण पैसे सतरा फ ) + GST  या माणे खच अपे त 
आहे. याबाबत सोबत प  ‘अ’ जोडले आहे. यानुसार संबिधत उ पा दत 
कंपनी/ वतरक यांचेकडुन ा  लघु म दरानुसार दोन वषाचे कालावधीत स जकल 
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सा ह य आव यकते माणे खरेद कामी करारनामा करणेस व संबंिधत आिथक 
वषातील अंदाजप क य तरतुद ंचे मयादेत य  येणारे खचास मनपा अिधिनयम 
कलम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयासाठ  दोन वषाचे 

कालावधीत आव यक असलेली औषधे/सा ह य खरेद कामी E-Tender No.16/1 ते 

4/2018-2020 अ वये उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडून िन वदा माग व यात 

आ या हो या. यापैक  E-Tender No.16/3/2018-2020 आयुव दक औषधांसाठ ची 
िन वदा आहे. सदर आयुव दक औषधांसाठ  एकूण १२ िन वदाधारका पैक  ०८ 

िन वदाधारक पा  झाले आहेत पैक  ०१ िन वदाधारकास एकह  लघु म दर ा  

झाला नाह . ा  १८२ बाबीपैक  १३१ बाबींचे दर अंदाजप क य दरापे ा कमी असुन 
५१ बाबींचे दर अंदाजप क य र कमे पे ा जा त ा  झाले आहेत. तसेच एकुण 
१२० बाबींना ३ कंवा ३पे ा अिधक िन वदा ा  असुन २९ बाबींना २ िन वदा व 
३३ बाबींना ०१ िन वदा ा  झाली आहे. ा  १८२ बाबीं क रताची अंदाजप क य 
र. .१,२२,०२,११४/- अशी असून ा  लघु म दरानुसार ह  र. .९९,९७,३८१.९८  +
(अ र  र. . नऊ लाख स या णव हजार तीनशे ए याऐंशी आ ण पेसे अ या णव 
फ ) GST कर या माणे खच अपे त आहे. याबाबत सोबत प  ‘अ’ जोडले 
आहे. यानुसार संबिधत उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडुन ा लघु म दरानुसार 
दोन वषाचे कालावधीत आयुव दक औषधे आव यकते माणे खरेद कामी करारनामा 
करणेस व संबंिधत आिथक वषातील अंदाजप क य तरतुद ंचे मयादेत य  येणारे 
खचास मनपा अिधिनयम कलम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/10/2019-20 अ वये नािशकफाटा ते 

वाकड बी.आर.ट .एस. र यातील शेडगेव ती ते वाकड चौक येथील र याचे 

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. 
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वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०२.०९.२०१९  ते  द.०८.०९.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११६/२०१९ द.१६/०९/२०१९ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१७)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय सी एम णालयासाठ  दर करार प तीने 

महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ, मुंबई (महाटे स) यांचेकडून िलनन 

सा ह य (बेडिशट व वुलन लकेट) दर करारानुसार थेट प तीने खरेद  करणेस व 

याकामी येणा-या र. .51,26,750/- (अ र  र. .ए काव न लाख स वीस हजार 
सातशे प नास फ ) चे खचास व मे.महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ, मुंबई 
(महाटे स) यांचेबरोबर करारनामा न करता दर करारानुसार थेट प तीने खरेद  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) 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. 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/52/2019-20 अ वये भाग .८ 

मधील उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेअिमत िनतीन गांधी 
िन.र. .36,73,845/- (अ र  र. .छ ीस लाख याह र हजार आठशे पंचेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,77,681/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .35,77,681/- पे ा 23.14% कमी हणजेच र. .27,49,806/- + रॉय ट  चाजस 
र. .62,963/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .28,45,969/- 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 
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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 .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील व 

या पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करण े

आव यक आहे. सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या 
िश लक र कमे मधून र. .१९,९१,९७,३८१/- ची मागणी करणेत आलेली होती. 
लेखा वभागाने मागील िश लक र कमेतून र. .१५,०६,७५,६०८/- उपल ध क न 
दलेली आहे. तावात नमूद े य कायालयानुसार नमूद केले माणे एकूण ७७ 
वकास कामांची बले अदा करणेकामी र. .१५,०६,७५,६०८/- (अ र  र. .पंधरा 
कोट  सहा लाख पं याह र हजार सहाशे आठ फ ) ची आव यकता आहे. तर  

तावात नमूद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या 
िश लक र कमेमधून सदर बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०२ नुसार सदर र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
अ. . वभागाचे नाव कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
१. व ुत मु यालय  ४ ३६,५१,२७०/-
२ अ मु यालय ( व) ३ १३,४७,८४५/-
३ ब मु यालय ( व) ४ १०,८७,४९,१५२/-
४ क मु यालय ( व) ५ ३३,६३,०३६/-
५ ड मु यालय ( व) ३ १,९९,०३,९१०/-
६ ई मु यालय ( व) १४ ३९,०४,९५५/-
७ फ मु यालय ( व) ३ २५,७५,३६५/-

८. ग मु यालय ( व) १२ ३५,६८,०२१/-
९. ह मु यालय ( व) १७ ३६,१२,०५४/-

 एकूण ७७ १५,०६,७५,६०८/-

 
वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिन:सारण वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील 

व या पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करणे 
आव यक आहे. सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या 
िश लक र कमेमधून र. .५,३९,००,३०२/- ची मागणी करणेत आलेली होती. लेखा 
वभागाने मागील िश लक र कमेतून र. .४,०७,७०,९२१/- उपल ध क न दलेली 
आहे. यानुसार सव संबंिधत भाग कायालयाकडुन माह ती माग वली असता 
यानुसार वकास कामांना बले अदा करणेकामी र कम पये २,५५,२४,६८१/-ची 
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आव यकता अस याच े संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी कळ वले आहे. सोबत 
कामिनहाय याद  जोडणेत आलेली आहे. तर  खालील त यात नमूद केलेनुसार 
लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर 
बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची 
र कम . 

१ ब मु यालय ०१ १५,४६,४२३/-
२ क मु यालय ०२ १६,४३,२६७/-
३ ड मु यालय ०२ २४,०७,८३५/-
४ ई मु यालय ०९ १,२२,६१,३९९/-
५ फ मु यालय ०० ००
६ ग मु यालय ०० ००
७ ह मु यालय ०५ ७६,६५,७५७/-

 एकूण १९ २,५५,२४,६८१/-

वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२३) इ े ीय कायालायचे पाणीपुरवठा  वभागातील “अ थायी अ थापना“ या 
लेखाशीषावर सन २०१९-२० साठ  र. .३,००,०००/- तरतूद करणेत आली आहे. इ 
े य कायालय पाणी पुरवठा वभागात ०४ िशकाऊ लंबर काम कर त असून 

कमचा-यांना व ावेतन अदा करणे आव यक आहे. सदर येक  िश णाथ  यांना 
दरमहा र. .१३,७५५/- या माणे ०४ िश णाथ    यांना दर महा र. .५५,०२०/- 
अदा करणे आव यक आहे. तथा प माहे जूलै २०१९ अखेर र. .२,९२,२१७/- इतका 
खच झालेला असून र. .७,७८३/- इतक  र कम िश लक आहे. इ े ीय 
कायालयाकड ल सन २०१९-२० “वाहन इंधन” लेखािशषावर र. .९,००,०००/- इतक  
तरतूद िश लक असून अ ाप सदरची तरतूद खच  पडलेली नाह .“वाहन इंधन” या 
लेखािशषामधून “अ थायी अ थापना“ या लेखािशषावर र. .३,००,०००/-(अ र  
र. .तीन लाख फ ) वग करावयाचे झा यास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे 
आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अ वये एका 
अथसंक पीय िशषामधून दुस-या अथसंक पीय िशषाम ये वग करावया या रकमा 



13 
 

िनयमानुसार वग करता येत असलेने “वाहन इंधन” या लेखािशषामधून “अ थायी 
अ थापना“ या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) वग 
करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील व 

या पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करण े

आव यक आहे. सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या 
िश लक र कमे मधून र. .१६९,५३,६८,१२३/- ची मागणी करणेत आलेली होती. 
लेखा वभागाने मागील िश लक र कमेतून र. .१२८,२३,९९,५०५/- उपल ध क न 

दलेली आहे. खालील त यात नमूद केलेनुसार एकूण ३0 वकास कामांना बले अदा 
करणेकामी र. .13,62,63,000/- (अ र  र. . तेरा कोट  बास  लाख ेस  हजार 
फ ) ची आव यकता अस याचे संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी कळ वले आहे. 

सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत आलेली आहे. तर  खालील त यात नमूद केलेनुसार 
लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर बले 

अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र. . 
१ क मु यालय 2 2,90,00,000/-
२ ड मु यालय 10 3,72,63,000/-
३ ई मु यालय 18 7.00,00,000/-

 एकूण 30 13,62,63,000/-

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 8) ि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 करण.े 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 21) ि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 करण.े 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 30) िनयमानुसार व िन वदा अट -
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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 करण.े 

वषय .२८) डॉ.अिमत वाघ यांची सहा यक ा यापक सवसाधारण श यिचक सा या पदावर ल 

िनयु  दनाक ०५/०९/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यांनी ३०/०७/२०१९ 
रोजी अज सादर क न पुन च सदर ल पदावर मुदतवाढ िमळणेकामी वनंती 
केलेली आहे. पद यु र सं था व वायसीएम णालयास सवसाधारण श यिचक सा या 
पदावर ल डॉ टरांची आव यकता अस याने डॉ. अिमत वाघ, यांचा या े ातील अनुभव 

वचारात घेऊन यांची सहा यक ा यापक सवसाधारण श यिचक सा या पदावर 

िनयु  करणे आव यक आहे. डॉ.अिमत वाघ हे खु या वगातील उमेदवार आहेत. परंत ु

सहा यक ा यापक सव साधारण श य िच क सा या पदनामाचे खु या वगातील पद 

र  नस याने डॉ. अिमत वाघ यांना वजा– अ या र  असले या जागेवर ता पुर या 
व पात आदेश मांक वायसाएमएच/८ड/का व/४१९/२०१९, दनांक १९/०९/२०१९ 

मुदतवाढ दलेली आहे.   

अ.  नाव पदनाम वग ावयाचे मानधन 

१ २ ३ ४ ५ 

१ डॉ. अिमत वाघ 
सहा यक ा यापक सवसाधारण 
श यिचक सा वजा- अ 

वेतन ेणी१५,६००-३९,१००- ेड पे-
६,००० / -  (एक त मानधन 
र. .७३,६८१/-) 

 उपरो  सव बाबी वचारात घेऊन डॉ.अिमत वाघ यांना सहा यक ा यापक 

सवसाधारण श यिचक सा या पदावर दनांक ०६/०९/२०१९ रोजीची एक दवस 
सेवा खंड त क न हणजे दनांक ०७/०९/२०१९ ते दनांक ०४/०३/२०२० या 
एकुण १८० दवसां या कालावधीकर ता पुणता: ता पुर या व पात माहे जुन २०१९ 
या वेतन संरचनेनुसार होणा-या वेतना या र कमे इतके एक त मानधनावर 
व हत अट  व शत वर मुदतवाढ देणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.. 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 25) ि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 करण.े 
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वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत 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 करण.े 

 

                                                                                                                           
(उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१३१७/२०१९ 

दनांक – २१/०९/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .मऔभा/ं१/का व/२६१/२०१९ द.१६/०९/२०१९ वषय .१२ चे लगत) 
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( .मऔभा/ं१/का व/२६३/२०१९ द.१६/०९/२०१९ वषय .१३ चे लगत) 
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( .मऔभा/ं१/का व/२६१/२०१९ द.१६/०९/२०१९ वषय .१४ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/७९७/२०१९ द.१८/०९/२०१९ वषय .२२ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/६०६/२०१९ द.१८/०९/२०१९ वषय .२५ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/६०५/२०१९ द.१८/०९/२०१९ वषय .२६ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/६०४/२०१९ द.१८/०९/२०१९ वषय .२७ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/४९९/२०१९ द.१९/०९/२०१९ वषय .२९ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/५००/२०१९ द.१९/०९/२०१९ वषय .३० चे लगत) 

 


