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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/३६९/२०२० 
                                               दनांक - २४/०२/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २८   /०२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक २८/०२/२०२० रोजी सायंकाळ  ५.०० 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 – १६३ 
 

दनांक - २८/०२/२०२०                   वेळ – सायं. ५.०० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक २८/०२/२०२० रोजी सायं. ५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 
वषय .१)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील   आचाय 

अ े रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे काम िन वदा नोट स .५०/५/२०१७-१८ अ वये 
मे.देव क शन यांचे माफत कर यात आले आहे. स थतीत काम सुमारे 
९९% पूण कर यात आलेले आहे. आचाय अ े रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे कामा या 
अंदाजप कात Acoustic ceiling वषयी बाबींचा समावेश करणते आलेला होता. परंतु 

य ात काम करतांना जागेवर ल व रंगमं दरातील प र थतीनुसार आ कटे ट 
यांनी Acoustic ceiling  वषयी नवीन चालू प दतीनुसार काम कर याचे 
सुच व यामुळे अंदाजप कातील अंतभुत बाबीं या दरात तफावत िनमाण झालेली 
आहे. यामुळे भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील आचाय अ े रंगमं दराची 
नुतनीकरणाची उव रत कामेकरणे या कामात र. .४५,००,०००/- इतका वाढ व खच 
होणार आहे. स थतीत सदरचे वाढ व काम करावयाचे झा यास मुळ िन वदा 
र. .४,७६,७४,७०४/- नुसार िन वदा र कमे या १०.००% आतच हणजे 
र. .४५,००,०००/-  इतका होत आहे.  सदर वाढ व खच हा िन वदा रकमे या १०% 
पयतच होत अस याने तसेच सदर कामास शासक य मा यता र. .१०.०० कोट  
अस याने वाढ व खचास सुधा रत मा यता न होता चालू कामातूनच करणे यो य 
होणार अस याने र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ )  चे वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

      ( द.२८/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२) 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 



3 
 

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.े 

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 मयादे पयत 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. 

      ( द.२८/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े    
 

वषय .३)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध  वचगेअर 
सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .11/2019-20 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण आठ िन वदा ा  झा या. यापैक  
पा  िन वदाकारांनुसार   ा  लघु म िन वदाकार मे.ल मी एंटर ायजेस यांचे बाब 
.4,5,6,7 माणे 04 बाबी चे ा  लघु म दर र. .9,55,906.8 हे अंदाजप क य   दर 

र. .14,95,860/-  पे ा -36.09% ने कमी आहेत.  तसेच, मे. ुपर दस ेड ंग ा.िल 

यांचे बाब .1,2,3 व 8 माणे 04 बाबी चे ा  लघु म दर र. .4,77,125/- हे 
अंदाजप क य  दर  र. .5,86,950/- पे ा -18.71% ने कमी आहेत. व मे.सुरज 
वचगेअर यांचे बाब .11 चे ा  लघु म दर र. .4,19,000/- हे अंदाजप क य दर 

र. .5,09,000/- पे ा -17.68% ने कमी आहेत. या माणे ा  एकुण 09 बाबी 
सा ह याचे एकुण दर लघु म र. .18,52,032/-हे अंदाजप क य दर र. .25,91,810/-

पे ा -28.54% ने कमी अस याने सदर दर वकृती करणेत आले आहेत.  या माणे 
ा  लघु म िन वदाकारांबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व 

येणा-या र. .18,52,032/- (अ र  र. .अठरा लाख बाव न हजार ब ीस फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२८/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े    
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वषय .४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .०९-०३/२०१९-२०२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत संत तुकारामनगर (अ े े ागृह) येथे आव यकतेनुसार  फायर हाय ंट 
यं णेचे नुतनीकरण करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.ए.जी.एस.टे नॉलॉ जस इं डया ा.िल. 
िन वदा र. .३०,६०,४५८/- (अ र  र. .तीस लाख साठ हजार चारशे अ ठाव ण फ ) 
पे ा -१५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स 
अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/42/2019-20 अ वये भाग .१५ मधील 
जलतरण तलावाची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Anushka Construction 

िन.र. .29,99,260/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न वानउ हजार दोनशे साठ फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,75,278/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,75,278/- 

पे ा 24.77% कमी हणजेच र. .22,38,302/- + रॉय ट  चाजस र. .3,782/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .20,200/- = एकुण र. .22,62,284/- 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. .58/4/2019-20 अ वये भाग .२ कुदळवाड  
प रसरात ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .34,40,592/- (अ र  र. .चौतीस लाख चाळ स हजार पाचशे 
या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,59,325/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .33,59,325/- पे ा 30.50% कमी हणजेच र. .23,34,731/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,367/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .24,15,998/- 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 .७)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .53/1/2018-19 अ वये वाय.सी.एम.हॉ पटल 
येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करण,ेनवजात अभक वभागाचे 
नुतनीकरण करण,ेडॉ टराचे िनवास थान नुतनीकरण करणे (भाग-2) (फेज-2)  मे.ईगल 
इ ा इं डया िल. िन.र. .10,03,07,362/- (अ र  र. .दहा कोट  तीन लाख सात 
हजार तीनशे बास  फ ) पे ा 14.57% कमी या ठेकेदाराकडुन 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 .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/7/2019-20 अ वये . .२ मधील साई 
जीवन शाळे शेजार ल मैदान वकिसत करणेकामी मे.वैदेह  क शन 

िन.र. .5,80,42,913/- (अ र  र. .पाच कोट  ऐंशी लाख बेचाळ स हजार नऊशे तेरा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,70,20,820/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .5,70,20,820/- पे ा 5.25% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 
चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.29% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .5,40,27,227/- + रॉय ट  चाजस 
र. .6,73,093/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,49,000/- = एकुण र. .5,50,49,320/- 

पयत काम 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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/02/2019-20 अ वये भाग .७ भोसर  
म ये करसंकलन इमारती शेजीर ल  मनपा या ता यातील जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल 
बांधणेकामी मे.अतुल आर.एम.सी. िन.र. .3,25,89,672/- (अ र  र. .तीन कोट  
पंचवीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,23,28,003/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,23,28,003/- पे ा 5.15% कमी दराने 

िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 5.93% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

हणजेच र. .3,06,63,111/- + रॉय ट  चाजस र. .2,02,819/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .58,850/- = एकुण र. .3,09,24,780/- 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 
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ि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 व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/F/6/41/2019-20 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत मनपाची शाळा, कायालये , णालये इ याद  इमारती वर उजा बचत 
कामी सौरउजवर वीजिनिमती करणकेामी (सन-२०१९-२०) मे.हायटेक सो युशन 
िन.र. .26,78,399/- (अ र  र. .स वीस लाख अ या र हजार तीनशे न यानव फ )  
पे ा 9.5% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .24,23,951/-  पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
ि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 घेणेकर ता मंजूर कामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13/01/2019-20 अ वये िचखली से. .१७ व 
१९ येथे आिथक या द ुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये भाजी मंडईचे 
आर ण वकिसत करणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .2,50,52,060/- (अ र  र. . 
दोन कोट  प नास लाख बाव न हजार साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .2,47,03,349/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,47,03,349/- पे ा 14.85% कमी हणजेच 
र. .2,10,34,902/- + रॉय ट  चाजस र. .2,96,311/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .52,400/- =  एकुण र. .2,13,83,613/- 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) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे जानेवार  २०२० अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२६/२०२०  द.१८/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला 
आहे.  या अहवालाचे अवलोकन करणे. 



7 
 

वषय .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२७.०१.२०२०  ते  द.०२.०२.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२७/२०२० द.१८/०२/२०२० अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/43/2019-20 अ वये भाग .१५ मधील 
से. .२६, २७, २७अ येथे फुटपाथ, रोड ड हाडर, मनपा इमारती टॉम वॉटर लाईनची 
दु तीची कामे करणेकामी M/s.K KAMLESH िन.र. .29,99,427/- (अ र  
र. .एकोनतीस लाख न या णव हजार चारशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,80,753/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,80,753/- पे ा 28.83% 
कमी हणजेच र. .21,21,402/- + रॉय ट  चाजस र. .2,524/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .16,150/- = एकुण र. .21,40,076/- 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 राहल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)  कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगार क याण मंडळा कडून 
मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने 
सदर चा क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न 
क प ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा 

सेवेत समा व  क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. . १ कोट  व खालील 
माणे ५ भुखंड ता यात दे याचे ठर वले होते. 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 

जागांचे  े  

देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड  २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड  २ एकर ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५ ,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा.  २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर जागा  १.५ एकर ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :-- २,२५,००० चौ.फुट 
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करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन 

जागे ऐवजी स ह नं.१९५ िचंचवड   येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट 
असे एकूण ८९४३१.५ चौ.फुट जागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ 
रोजी ह तांत रत कर यात आलेली आहे. या पैक  २०,००० चौ.फुट जागा महारा  

कामगार क याण मंडळास  आव यक अस याने सदर जागा का.क.मंडळास ठेवून 

उव रत जागा िमळावी अशी मागणी आहे. यानुसार ०५ ठकाणी देय े  २,२५,००० 
चौ.फुट मधून का.क.मंडळास ता यात दले या े ा पैक  यांना जी जागा आव यक 
आहे ते े फळ वजा क न उवर त जागा दे याचे वषयप  सादर कर यात आले 
आहे.तथापी सम  चचअंती एकाच ठकाणी जागा देणे सोयीचे असलेने पंपर  येथील 
खालील वणनातील जागा देणे यो य राह ल हणून यापूव  सादर केलेले वषयप  र  
क न पंपर चे जागेबाबत वषयप  सादर करणेत येत आहे. 

     

 

म 

महारा  कामगार क याण मंडळास उपरो   जागे पैक   २,०५,००० चौ.फुट  जागा 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० वष 
कालावधी साठ   देणेबाबत कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/14/2019-20 अ वये भाटनगर 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील भाटनगर, रमाबाई नगर, भीमनगर 
प रसर व इतर ठकाणी आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे. 
देव क शन िन.र. .44,99,488/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख न या नव हजार 
चारशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,81,864/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,864/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .32,82,069/- + 
रॉय ट  चाजस र. .17,624/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,99,693/- 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 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) 
मागणी 

केलेले े  
योजन 

१) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ 
अजमेरा   – े  २२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट 

२,०५,००० 
चौ.फुट 

बहुउ ेशीय कलाक  



9 
 

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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/81/2019-20अ वये भाग .२५ 
मधील जलिनःसारण निलकांची देखभाल द ु ती करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .37,50,000/- (अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,36,429/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,36,429/- पे ा 24.96% 
कमी हणजेच र. .28,03,816/- + रॉय ट  चाजस र. .13,571/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,17,387/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/36/2019-20 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत . .१८ म ये जलिनःसारण वषयक  दु तीची कामे करणे कामी  
मे.देव क शन िन.र. .44,99,993/- (अ र  र. . चौवेचाळ स लाख न या नव 
हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,77,493/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,493/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .32,78,868/- + 
रॉय ट  चाजस र. .22,500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .33,01,368/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/102/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील बोपखेल मधील गणेशनगर प रसरातील 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,93,975/- 

(अ र  र. .चौवेचाळ स लाख या नव हजार नऊशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .44,73,476/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,73,476/- पे ा 25.77% 



10 
 

कमी हणजेच र. .33,20,661/- + रॉय ट  चाजस र. .20,499/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,41,160/- 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 .२०)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/71/2019-20 अ वये भाग .२६ 
म ये द  मंद र र ता िभंगारे कॉनर ते वाकड मनपा शाळा चौकापयत र याचे पूव 
बाजूने मलवाह नी टाकणेकामी मे.देव क शन िन.र. .62,52,442/- (अ र  र. . 
बास  लाख बाव न हजार चारशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .62,38,993/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,38,993/- पे ा 19.88% कमी हणजेच 
र. .49,98,681/- + रॉय ट  चाजस र. .13,449/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .50,12,130/- 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 .२१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/142/2019-20अ वये भाग .२४ 
थेरगाव मधील द नगर, थेरगावफाटा प रसर, आनंद हॉ पटल प रसर व इतर 

प रसरातील जलिनःसारण वषयक  सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.एच.ड .असोिसए स िन.र. .59,99,902/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
न या नव हजार नऊशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,78,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,78,144/- पे ा 18.27% कमी हणजेच र. .48,85,937/- + 
रॉय ट  चाजस र. .21,758/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .49,07,695/- 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 .२२)मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .१७/१-२०१९-२० अ वये मे.एस.ट . 
इले क स भाग .25 पुनावळे येथील न याने वकसीत होणा-या ड .पी.र यावर 
वदयुत वषयक कामे करणेकामी िन.र. .३,०१,०६,९६०/- (अ र  र. .तीन कोट  एक 
लाख सहा हजार नऊशे साठ फ ) पे ा २३.३० % कमी या ठेकेदाराकडुन 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 .२३) मनपा या प रसरातील णालये व इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य 
सं थामधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची उपरो  नमुद शासन 
िनयमानुसार/ कायदयानुसार/मागदशक त वानुसार व हेवाट लावणेकामी वषयप ा 
मधील बाबींचा वचार करता  स या वाय.सी.एम. णालय येथे चालू असले या 
कामाकर ता Bio Medical Waste बाबत दनांक ०४/०१/२०२० रोजी झाले या 
सभावृ ांताम ये नमुद केले माणे क पास मुदतवाढ दे याची कायवाह सु  असून 

जैव वैदयक य सं था मधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची व हेवाट 
लावणेकामी  सहा म हने  कंवा न वन ई-िन वदा या, अनुभवी सं थेची नेमणुक,  

नवीन सं थेस महारा  दूषण िनयं ण मंडळ यांचेकडून C to E (Consent to 

Establish) आ ण C to O (Consent to Operate) तसेच महारा  शासना या पयावरण 
वभागाकडून न वन EC (Environmental Clearance)  इ याद ंची कायवाह  पुण होवून 
न वन लांट हा मोशी येथे उभा न पूण मतेने चालू होईपयत मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/1/2019-20अ वये भाग .३२ मधील 
व वध र ते वकिसत करणेकामी मे.िस द क  ल बंग अँड ेनेज िस ह ल कॉ ॅ टर 
िन.र. .37,49,987/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे स याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,78,502/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,78,502/- पे ा 32.10% कमी हणजेच र. .24,97,703/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,675/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .47,810/- = एकुण र. .25,69,188/- 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 .२५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०३.०२.२०२०  ते  द.०९.०२.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२८/२०२० द.२०/०२/२०२० अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ     

(1 ते 29) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े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/३६९/२०२० 

दनांक – २४/०२/२०२० 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . व.मुका/५/का व/१४३/२०२० द.२०/२/२०२० वषय .२६ चे लगत) 
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