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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४५०/२०१८ 
दनांक - १७/११/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २२/११/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक      
२२/११/२०१८ रोजी द ुपार 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 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 – ९० 
 
 
दनांक - २२/११/२०१८                                वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

२२/११/२०१८ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

 
  ----------       

दनांक १३/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८९)  
चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ----------                

 

वषय .१)  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 मे.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 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.२२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/26/2018-19 अ वये 'ग' े ीय 
कायालयांतगत भाग .२३ थेरगाव म ये े नेज लाईन व चबसची देखभाल 
दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.अरबाज इं जिन रंग ड िस ह ल क शन िन.र. .29,99,950/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,908/- पे ा 
26.09% कमी हणजेच र. .22,17,232/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,17,274/- 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.२२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३)  ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना . .४९, 
५०, ५१, ५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  ७ 

वाहने( टपर क) पुर वणेकामी आदेश मांक ब ेआ/५/का व/१००७/१६ 

द.३१/१२/१६ अ वये ठेकेदार हणून मे. जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक 

करणेत आलेली आहे. तथा प मा.आयु  सो. यांनी प  .आमुका/३/का व/ 
३०७/१७ द.२४/८/१७ अ वये वाढती लोकसं या, न वन भाग रचनेमुळे कचरा 
गोळा करणेकामी उपल ध असले या वाहनाचा फेर आढावा घेउन वाहने कमी पडत 
असलेस ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत असले या 
ठेकेदाराकडून कंवा अ य एज सीकडून मंजूर िन वदा दराने उपल ध क न यावीत 
असे िनदश दलेले आहेत. यानुसार िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर 
मोशी डेपोसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  ४९००/- या वकृत दरानुसार 
कचरा गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येथील 
डेपोत टाकणे या कामासाठ  मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांचेकडुन अितर  १ टपर 
वाहन २ खेपा करणेसाठ  द.०१/०४/१८ पासून ३१/१२/१८ पयत अथवा नवीन 
िनवीदा या पुण होईपयत या पैक  थम येणा-या तारखेपयत या 
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र. .१३,८५,१००/- अपे ीत खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या 
होणा-या अितर  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/2/2018-19 अ वये क भागात व वध 
सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या र यांचे चर बुज वणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल. िन.र. .8,78,31,583/- (अ र  र. .आठ कोट  अ याह र लाख एक ीस 

हजार पाचशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,72,96,261/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,72,96,261/- पे ा 21.76% कमी हणजेच 
र. .6,83,00,595/- + रॉय ट  चाजस र. .4,66,422/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .6,88,35,917/- (अ र  र. .सहा कोट  अ याऐंशी लाख 
प तीस हजार नऊशे सतरा 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 करण.े 

( द.२२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५) ड े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .८/२०१७-१८ अ वये ड े ीय 

कायालयाचे काय े ातांतगत डास िनमुलन उपाय योजनेसाठ  औ णक धुर करण 
हॅन फॉगींग या मशीनने करणेचे कामासाठ  डझेलवर धावणा-या ती दन ०४ 
पकअप हॅन/ र ा टे पो भाडे त वावर पुर वणे या कामांसाठ  आदेश .ड े/३/ 
का व/२८९/२०१७ द.०२/११/२०१७ अ वये ठेकेदार हणुन मे.ड .एस. कुलकण , 

पंपर  यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदर कामाची मुदत द.०२/११/२०१८ 
रोजी संपु ात येत आहे. तथा प आरो य िन र क/ मु य आरो य िन र क, 

आरो य हायिसंथ/ कटकनाशक वभाग .जा. .३२४/२०१८ दनांक २५/१०/२०१८ 
अ वये स या ड यु मलेर याचा पारेशन काळ सु  असुन धुर कराचे कामकाज र ा 
टे प  अभावी बंद ठेव यास ड यु मलेर याचे ण सं येम ये वाढ हो याची श यता 
नाकारता येत नाह . तसेच पुढ ल कालावधी कर ता िन वदा या होईपयत 
मुदतवाढ िमळणेकामी कळ वले आहे. यानुसार िन वदा नोट स .८/२०१७-१८ चा 
मंजुर दर ती टे पो ित दन र. .४६२/- या वकृत दरानुसार द.०२/११/२०१७ 
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रोजी करणेत आलेला िसलबंद करारना यातील अट  शत  का़यम ठेवून 
द.०३/११/२०१८ ते द.०२/०२/२०१९ अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयतचे कालावधी यापक  थम येणा-या कालावधीसाठ  मुदतवाढ व याकामी 
अंदा जत खच र. .१,७०,०००/-(अ र  र. . एक लाख स र हजार फ ) इतका 
होणा-या अंदा जत खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
 

वषय .६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-19-2018-19 अ वये भाग  २३ 
मधील पा याची टाक  कैलासनगर, समता कॉलनी, िशवशंभो कॉलनी, मोहटादेवी 
मं दर व भागातील इतर पर सातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.ड  ड  

क शन  िन.र. .30,03,806/- (अ र  र. .तीस लाख तीन हजार आठशे सहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,41,156/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,41,156/- पे ा 12.11% कमी हणजेच र. .25,84,982/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .26,47,632/- 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.२२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .७)   मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं.३१, ३२, ३५, ३६ या दर यान १८.०० मी. र ता 
मनपा माफत कलम २०५ अंतगत घो षत करावयाचा आहे. सदर र ता उ र 

द ण असुन र या या पूवला संर ण वभागाची  ह  आहे. मा  सदर र या या 
ह चा वाद संर ण वभागाकडुन उप थत कर यात आ यामुळे मनपास र याचे 
काम कर यास अडथळा िनमाण होत आहे.  याबाबत संर ण वभागा या अिधका-
यांशी द.२३/५/२०१६ रोजी झाले या बैठक त  चचा केली असता संर ण 
वभागा या अिधका-यांनी संपूण र या या जागेची मोजणी भुमी अिभलेख  

वभागाकडुन क न घेऊन संर ण वभागाची ह  कायम क न र याची ह  कायम 
करावी असे ठरले. नगर भूमापन अिधकार  पंपर  िचंचवड यांचे द. १४/०९/२०१८ 
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रोजी या प ा वये स.नं.३१, ३२, ३५, ३६ येथील र यासाठ  ह  िन ती करणेकामी 
र. .१,७८,०००/- अदा करणे आव यक आहे.  सबब तुत करणी नगर भुमापन 

अिधकार  पंपर  िचंचवड यांची मागणी के या माणे र. .१,७८,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख अ याह र हजार फ ) अदा करणे आव यक अस याने नगररचना 
वभागाकड ल भूंसपादन िनधी या लेखािशषाखाली खच  टाकणेचे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु यांची सं या िनयं त 

ठेवणे या कामकाजासाठ  ानसंतती िनयमन श या काय म राब वणेकामी 
िनयु  १) मे.सोसायट  फॉर द हशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनम स, उदगीर     
२) मे.ऍिनमल वे फअर असोिशएशन, नवी मुबंई या सं थाना पुव  केले या 
करारना यातील अट  व शत स अधीन राहुन पुव चेच दराने हणजेच र. .६९३/- 
ित ान नर/माद  या माणे द.१५/११/२०१८ पासुन पुढ ल ३ म हने 

कालवधीकर ता या कामकाजास येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/07/2018-2019 अ वये भाग .११ 
मधील नाला ेिनंग करण ेकामी मे.सोनाली टोन कर  िन.र. .41,71,982/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख ए काह र हजार नऊशे याऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,26,920/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,26,920/- पे ा 25.10% 

कमी हणजेच र. .30,91,063/- + रॉय ट  चाजस र. .28,763/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .16,300/- = एकुण र. .31,36,126/- 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. .105-7-2017-18 अ वये भाग .७   
च-होली येथील ताजणेमळा, पठारेमळा, कोतवालवाड  प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .42,10,915/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख दहा हजार 
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नऊशे पंधरा फ ) पे ा 24.05% कमी दराने ा  झालेली आहे.   ा  िन वदा मंजूर 
दराने र. .31,98,190/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलम  लागु अस यास, मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/5/2018-2019 अ वये भाग .११ 

म ये व वध ठकाणी सन २०१८-१९ कर ता थाप य वषयक कामे करण े कामी 
मे.जय भवानी क शन िन.र. .41,69,042/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
एकोणस र हजार बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .41,51,831/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम सदर ठेकेदाराकडून र. .41,51,831/- पे ा 19.18% कमी हणजेच 
र. .33,55,510/- + रॉय ट  चाजस र. .1,060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .16,150/- = एकुण र. .33,72,720/- 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) महानगरपािलके या कायदा वभागाचे आ थापनेवर कायदा अिधकार  अिभनामाचे 

र  पदावर कमचार  िनवड सिमतीने सवानुमते  िशफारस केले माणे ीमती योती 
अिनल पांडे यांची ६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .३०,०००/- एक त 

मानधनावर नेमणूक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .१३) भाग .१५ टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा पुणाकृती पतुळा उभारण ेव 

भाग .४३ पंपर  येथील भाजी मंडई लगत बहुमजली वाहनतळ वकिसत करण े

(Night Shelter) या कामांक रता मे.अथ केप आ कटे ट अँ ड क स टंट यांची 
वा तु वशारद लघु म दर २.००% (जीएसट  सोडुन) व  क प यव थापन 

स लागार (PMC) लघु म दर १.३५% (जीएसट  सोडुन) नुसार िन वदापुव व 
िन वदा प ात कामांसाठ  वा तु वशारद  व  क प यव थापन स लागार (PMC) 
हणुन नेमणुक करणसे व याकामी होणार  फ वा तु वशारद २.००% (जीएसट  
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सोडुन) व  क प यव थापन स लागार (PMC) १.३५% (जीएसट  सोडुन) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/61/2018-19 अ वये भाटनगर 

मैलाशु करण क ांतगत भाग . १९ मधील भाटनगर,’बी’ लॉक प रसरात इतर 
ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण वषयक 

सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,99,962/- (अ र  

र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,920/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,920/- पे ा 20.77% 

कमी हणजेच र. .35,65,287/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,65,329/- 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 .१५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/131/2018-19 अ वये अ े य 

कायालयातगत भाग ं .१९ मधील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे देव क शन िन.र. .44,99,935/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या णव हजार नऊशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,99,893/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,893/- पे ा 22.78% कमी हणजेच 
र. .34,74,817/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .34,74,859/- 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.े 
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वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/29/2018-19 अ वये वाड .२८ 
पंपळे सौदागर व इतर प रसरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .37,49,595/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
पाचशे पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,49,553/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,553/- पे ा 19.27% कमी हणजेच 
र. .30,27,014/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .30,27,056/- 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)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘फ’ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत ‘ भाग 

.०१, िचखली येथील आर ण .१/९६ म ये  टाऊन हॉल वकिसत करण’े या 
कामास अथ केप आ कटे स अँड क स टं स कर ता वा तु वशारद सिचन शाह 
यांची नेमणूक कर यास मा. थायी सिमती ठराव .१०१७, द.१९/९/२०१७ नुसार 
सद य तावास अनुस न मा यता िमळाली आहे. तथा प कामा या नावात बदल 

झा याने मा. थायी सिमतीची खालील माणे मा यता िमळणे आव यक आहे. 

पूव या कामाचे नाव (सन २०१७-१८)– भाग . ३ िचखली येथील १/९८ टाऊन  

हॉल वकिसत करणे. 
चालू वषातील कामाचे नाव (सन २०१८-१९)– भाग . १ िचखली येथील आर ण 
. १/९६ म ये टाऊन हॉल वकिसत करणे. 

सदर इमारती या कामासाठ  नेमणूक करावया या पनॅल वर ल वा तु वशारद साठ  
मनपा ने थायी सिमती ठराव .२१३०,  द.३१/१/२०१८  अ वये प  ‘ड’ म ये 

इमारत बांधकाम वषयक कामा क रता खालील माणे दर िन त केलेले आहेत. 
A)  Building Works & General Civil Engineering Projects 

Cat. No. Category Pre-Tender Fees (Phase I, 
II & III) 

Post-Tender Fees 
(Phase IV) 

Total 
Fees 

I Upto 50 Lakhs 1.50 % 1.00% 2.50% 
II 0.50 to 2Cr. 1.25% 0.75% 2.00% 
III 2 to 10 Cr. 1.25% 0.75% 2.00% 
IV Above 10 Cr. 1.25% 0.75% 2.00% 
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                       उपरो  नमूद केले या मनपा चे वकास कामास मनपा पॅनलवर ल मे. अथ केप 

आ कटे स अँड क स टं स कर ता वा तु वशारद सिचन शाह यांची नेमणूक 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वाढ व ह ची वकास महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३१(१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास 

वभाग अिधसुचना .ट पीएस।१८०५।१०५०। . .७९५।०५ ।न व -२२, द ३० मे 
२००८ व महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसुचना .ट पीएस- 
१८०८।८९४।सी.आर.- १७२७।०९ । न व -१३ , द १८ ऑग ट २००९ व अिधसुचना 
. ट पीएस - १८१२।१६०।सी.आर.- ५८।१२ पुनबांधणी न.ं२७।१२।ईपी मंजूर।न व -१३  

द ०२ माच २००५ अ वये मंजूर करणेत आली असून यामिधल मौजे डूडूळगाव, 

ता.हवेली, गट नं.१०६ ते गट नं.१२३ या िमळकती मिधल  १८.०० मी. ं द  र याचे 
योजन आर त आहे. वषयां कत र या या भूसंपादनकामी मा.महापािलका सभा  

ठराव  .१५२, द.२८।०२।२०१८ रोजी ठराव मंजूर केलेला आहे. सदर या १८.०० मी. 
ं द र याक रता मौजे डूडूळगाव, ता. हवेली, गट नं.१०६ ते गट नं.१२३ या िमळकती 
मिधल  सुमारे  ६७५०.०० चौ. मी. े  बािधत होत आहे. 

 

अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं 
बािधत होणारे संपादन करावयाचे 

एकुण सुमारे े  चौ.मी. 

१. - 
मंजूर वकास   योजने 
तील १८  मी. ं द  र ता 

मौजे डूडूळगाव गट नं. 
१०६ ते गट नं. १२३ 

सुमारे ६७५०.०० चौ.मी. 

            तर  उपरो  ता वत आर णांखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व तुत 

जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 

भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा. महापािलका सभेची मा यता घेणेत 
आलेली आहे. सदर र ते ।आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी   
येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन  ( याम ये 

भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  
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आव यक ते सव ण, मोजणी करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९)मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .15/20/2018-19 अ वये क े य 

कायालयांतगत मु य चौकात आव यकतेनुसार िस नल बस वणेकामी मे. 
जे.पी. ॅ फक टोमॅशन ा िल. िन.र. .45,63,109/- (अ र  र. . पंचेचाळ स लाख 
ेस  हजार एकशे नऊ फ ) पे ा 19.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 

दराने र. .36,84,711/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/106/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील महा मा फुले नगर वसाहत, 

लांडेवाड  वसाहत व उव रत प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .41,26,516/- (अ र  र.  ए केचाळ स लाख 

स वीस हजार पाचशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .41,26,516/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,26,516/- पे ा 18.9% कमी हणजेच 
र. .33,46,604/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .33,46,604/- 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 .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 23) ि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 करण.े 
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वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/08/2018-2019 अ वये भाग .13 

मधील भ  श  ते वेणीनगर चौक येथे पाथवेवर कलर पे ह ंग लॉक बस वणे 
व प रसर सुशोिभकरण करणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .28,48,143/- 

(अ र  र. .अ ठावीस लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे ेचाळ स  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,25,876/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम सदर ठेकेदाराकडून र. .28,25,876/- 

पे ा 24.79% कमी हणजेच र. .21,25,341/- + रॉय ट  चाजस र. .7,067/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,200/- = एकुण र. .21,47,608/- 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) सन २०१७-१८ साठ  िचंचवड मु य गु ववा हनी वर ल जल े  .९ ते १५ बी/८ 

पा या या टाक वर ल पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजुर 
पुरवणे ( पंपर  व पंपर गाव, पंपळे स दागर, वैद ूव ती, नवी व जुनी सांगवी आ ण 
दापोड  प रसर) या कामाचा आदेश मे.मधुरा म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांना द.३०/१२/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. या कामास 

तावात नमूद माणे सुधा रत खच र. .१,५२,४४,०००/- साठ  काम करणेस 
मा यता आ ण ५ म हने एवढ  मुदतवाढ घेणे आव यक आहे या िशवाय वाढ व 
खच र. .१,१७,८२,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख याऐंशी हजार फ ) 
साठ  तावात नमूद माणे वाढ/ घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/ घट र. .१,१७,८२,०००/-)   

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/28/2018-19 अ वये भाग .१० 

म ये र यांचे खड करण व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट 
दस. िन.र. .35,07,569/- (अ र  र. .प तीस लाख सात हजार पाचशे एकोणस र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,44,969/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .34,44,969/- पे ा 18.88% कमी हणजेच र. .27,94,559/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,600/- = एकुण र. .28,57,159/- पयत काम 
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क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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. 
 
वषय .२५) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

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

वषय .२६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क प स लागार नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक 
द.२४/०५/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.ए सेलटेक क ल टंग अँ ड ोजे ट यांनी ह भागात दापोड  
येथील एस.ट . रोड सांगवी पुला पयत अ ावत प दतीने वकसीत करणे या 
कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदर सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी 
सिमतीने यास मा यता देवुन वीकार यात आलेले आहे. मे.ए सेलटेक 
क ल टंग अँ ड ोजे ट यांची सदर कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणुक 

क न कामाचे िन वदापुव कामासाठ  (०.७४% (Pre tender activity) व िन वदा प ात 

कामासाठ  १.००% (post tender activity) मनपा या सव करासह असे एकूण १.७४ %, 

या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क प स लागार नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक 
द.२४/०५/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.ए सेलटेक क ल टंग अँ ड ोजे ट यांनी ह भागात दापोड  येथे 
३०.०० मी. र ता वकसीत करणे कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदर 
सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. मे.ए सेलटेक क ल टंग अँ ड ोजे ट यांची सदर 

कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणुक क न कामाचे िन वदापुव कामासाठ  
(०.७४% (Pre tender activity) व िन वदा प ात कामासाठ  १.००% (post tender 

activity) मनपा या सव करासह असे एकूण १.७४ % या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क प स लागार नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक 

द.२४/०५/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 

बैठक म ये मे. वराज इं जिनअर ंग क स टं सी यांनी ह भागात कासारवाड , 
फुगेवाड  १२ मी.ड .पी.र यावर सीड  वक बांधणे व र ता वकसीत करणे कामाचे 
सादर करण केलेले आहे. सदर सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी 
सिमतीने यास मा यता देवुन वीकार यात आलेले आहे. मे. वराज इं जिनअर ंग 
क स टं सी यांची सदर कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणुक क न 

कामाचे िन वदापुव कामासाठ  (०.९४% (Pre tender activity) व िन वदा प चात 
कामासाठ  १.००% (post tender activity) मनपा या सव करासह असे एकूण १.९४% 

या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 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/१४५०/२०१८  

दनांक – १७/११/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .फ ेका/िन-४/का व/६६३/२०१८ द.१६/११/२०१८ वषय .२१ चे लगत) 
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