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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१४४६/२०१९ 
दनांक – १६/११/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २०/११/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २०/११/२०१९ 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 – १४८ 
 

दनांक - २०/११/२०१९                    वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २०/११/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
    

 
वषय .१)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९ अ वये       

सन २०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक 
झोपडप ट  धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती झाली 
अस याने यामधील वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दैनं दन जीवनमान 
अ था य त प र थती िनमाण झा याने यांचे दैनं दन जीवनमान पूववत 
होणेसाठ  म हला व बाल क याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील 
झोपडप ट त वा त य असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता दे यास 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत 

झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव म हलांना व शहरातील पूरबािधत 
म हलांना यांचे कुटंू बयां या नावे असलेला फोटो पास अथवा वत:चे आधार काड 
यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून याआधारे रोज वापरासाठ  सदर पुढ ल 
सा ह य शासना या द.०५/१२/२०१६ या DBT योजनेअंतगत नमूद नस याने 
दनांक ०२/०८/२०१९ या शासन दर करारातील अ. .९क माणे दोन चादर व 
अ. .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ माणे दोन दर  पंजा व अ. .३अ 
माणे दोन बेडशीट संच हा येक म हलेस वर ल माणे एक संच (२ चादर, २ 

बॅरेक कंबल, २ दर  पंजा व २ बेडशीट) उपल ध क न देणेकामी महारा  रा य 
हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन हयू को-ऑप हौिसंग 
सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मुंबई ४०० ०७५ 
यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व 
याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२० या 

अंदाजप कातील पान .३३२ .४ मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद  मधून 
कर यास तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ झा यास दनांक 
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३१/०३/२०२० अखरे पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी 
आव यकतेनुसार वभागातील व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत 
/िश लक तरतुद मधून र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातून इतर 
क याणकार  योजना मधील उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या 
लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात 
याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न दे यास मा यता दे यास तसेच यासाठ  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६ नुसार मा यता दे यास तसेच उपरो  
सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

      ( द.२०/११/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२)  मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०६/२०१९-२०  नुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना आदेशाचे दनांकापासुन एक 
वषाकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वेबसाईट हो ट ंग व देखभाल दु ती 
करणेचे कामकाज अंदाजप क य दरा पे ा -४.१७% ने कमी दराचे 
र. .१७,०५,७७४/- (अ र  र. .सतरा लाख पाच हजार सातशे चौ-याह र फ ) 
देणेकामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा व कामकाजाचे आदेश 
.मात व/११/का व/१३०/२०१९ द. १६ स टबर २०१९ अ वये िनगत कर यात 

आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३)  महारा  रा यातील नगरपािलका व नगरपंचायती आ ण महानगरपािलकांतील 
भट या कु यांची वाढती सं या मया दत कर यासाठ  व पश ु ज म िनयं त 
करणेसाठ  आप या महानगरपािलकांमधुन येक  एक अिभयंता, पशुवै क य 
अिधकार  यांचे िश णा क रता देहराढुन, उ राखंड येथे एक दवसीय 
िश णाकामी आले या खचाचे बले ी.अ ण दगडे, पशुवै क य अिधकार  व 
ी.सुिनल नरोटे, उपअिभयंता उ ान थाप य यांनी द.०६/०३/२०१९ रोजी सादर 

केलेली आहे. सदर िश णास उप थत राहणेकामी वमान वास व दैनं दन कर ता 
एकुण खच र. .४९,७६४/- (अ र  र. . एकोणप नास हजार सातशे चौस  फ ) 

जी.एस.ट  करासह आलेला असुन सदर खच पशुवै क य अिधकार  यांनी केलेला असुन 

सदरचा खच वभागाकड ल वास भ ा या लेखािशषकातुन खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/5/2019-20 अ वये भाग .१३ 

मधील मु ाई उ ान, नाना-नानी उ ान व इतर उ ानांचे पाथवे रबर मो डेड लॉक 
बस वणे व इतर उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस. ह .सातपुते 
डे ह पस अँ ड ब डस िन.र. .82,74,901/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चौ-याह र 
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हजार नऊशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .81,28,396/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,28,396/- पे ा 30.33% कमी हणजेच 
र. .56,63,053/- + रॉय ट  चाजस र. .1,13,305/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .33,200/- = एकुण र. .58,09,558/- 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 .५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/17/2019-20 अ वये अ ेञीय 

कायालयांतगत . .१५ मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा वषयक कामे 
करणे व चबसची देखभालदु ती करणेकामी मे.कािलदास संभाजी बांगर 
िन.र. .29,99,993/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे या णव 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,83,765/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,83,765/- पे ा 28.2% कमी हणजेच र. .21,42,343/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,58,571/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/7/2019-20 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील आकुड  गावठाण, गंगानगर प रसर 
व इतर ठकाणी आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.सुरे  
चौहान कॉ ॅ टर िन.र. .44,96,548/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा नव 
हजार पाचशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,79,932/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,79,932/- पे ा 25.5% कमी हणजेच र. .33,37,549/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .16,616/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .33,54,165/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
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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)   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/16/2019-20 अ वये "अ" े ीय 
कायालयाअंतगत भाग .१४ मधील जलिन:सारण निलका  सुधारणा वषयक कामे 
करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अं कता एंटर ायजेस 
िन.र. .29,99,993/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे या णव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,83,765/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,83,765/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .20,88,934/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,05,162/- 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 .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/63/2019-20 अ वये भाग .६ मधील 
पुणे नािशक र या या प म बाजूस र यांचे ख डे व चर  खड मु माने  व 
बी.बी.एम. प दतीने बुज वणेकामी मे.ए.एफ.मंजाळकर िन.र. .30,42,823/- (अ र  
र. .तीस लाख बेचाळ स हजार आठशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,14,332/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,14,332/- पे ा 25.57% कमी 
हणजेच र. .21,69,137/- + रॉय ट  चाजस र. .84,641/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .43,850/- = एकुण र. .22,97,628/- 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 .९) मौजे बोपखेल येथील मुळा नद वर ल पुलासाठ  संर ण वभागा या ता यातील 

१६१२२ चौ.मी. जागे या बद यात पयायी जागा हणून संर ण वभागा या 
ता यातील रा य शासनाची मौजे येरवडा येथील स.नं.२०२/२ (िस.स.नं.२१६२) 
मधील एकूण ४.३८ हे-आर जागेपैक  र. .२५,८१,५१,२००/- इत या Equal value 

land (EVL) सममु याची ७३६७.०३ चौ.मी. इतक  जागा दान कर याबाबत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस नगररचना वभागाकड ल “भूसंपादन िनधी” या 
लेखािशषामधून रा य शासनास सदर जागेचे मु य र. .२५,८१,५१,२००/- (अ र  
र. .पंचवीस कोट  ए याऐंशी लाख ए काव न हजार दोनशे फ ) अदा करणे या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/104/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील गवळ नगर, आदशनगर प रसरातील 
मलवा हनी सुधारणाकामे करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस (ईटकर) 
िन.र. .44,98,373/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ या णव हजार तीनशे 
याह र फ ) मधुन रॉय ट व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,80,612/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,80,612/- पे ा 20.2% कमी हणजेच र. .35,75,528/- + रॉय ट  चाजस 
र. .17,761/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,93,289/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेसतसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

 

वषय .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .2/112/2019-20 अ वये रावेत येथील 
अशु द जलउपसा क ा या प रसरात पाणी पुरवठा वषयक व थाप य  वषयक 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.आर.इंटर ायजेस   िन.र. .29,90,067/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न वद हजार सदूस    फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,50,538/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,50,538/- पे ा 21.96% कमी 
हणजेच र. .23,02,600/- + रॉय ट  चाजस र. .5,929/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .33,600/- = एकुण र. .23,42,129/- 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 
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ि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 .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .2/111/2019-20 अ वये से टर . 
२३ िनगड  येथील जलशु करण क ातील व वध इमारतीं या   छतांना गळतीरोधक 
उपाययोजना (Water proofing) करणे व इतर   तदनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.युिनक ेडस  िन.र. .34,83,942/- (अ र  र. .एक कोट   न वद लाख तीस हजार 
पाचशे एकाव न   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .34,83,942/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,83,942/- पे ा 24.96% कमी हणजेच र. .26,14,350/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,14,350/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ 
(1 ते 56) मधील िन वदा कामांचे मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/26/2019-20 अ वये भाग .१९ 
मधील भाटनगर व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, कॉ ट पे ह ंग लॉक, टॉम 
वॉटर लाईची द ु तीची कामे करणेकामी M/s.Bhoomi Construction 

िन.र. .37,49,193/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार एकशे या णव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,82,354/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,82,354/- पे ा 27.03% कमी हणजेच र. .26,87,014/- + रॉय ट  चाजस 
र. .48,139/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .27,53,853/- 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 
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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 .१५) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  वै कय अिधकार  C.M.O  पद भरणेकामी द.०४/११/२०१९ 
रोजी Walk In Interview चे आयोजन केले होते. मुलाखतीकर ता  उप थीत एकमेव  

पा  उमेदवारांची िनवड क न यांना वै कय अिधकार  C.M.O पदावर िनयु  
दलेली आहे. सदर िनयु स  काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

अ.      उमेदवारांचे नाव 
शै णक 
अहता  पदनांम   वग   िनवड 

.म हना  
मानधन र.  

 १ 
डॉ.  काश सुयकांत 
कोयाडे 

एम.बी.बी.एस वै कय अिधकार  
CMO 

 एन.ट .सी िनवड खुला ५५०००/ 

 

वषय .१६) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी व किन  िनवासी डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.०४/११/२०१९  रोजीचे 
Walk In Interview  कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  ३ व र  िनवासी व १ किन  
िनवासी  उमेदवारांची  िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  
अ म ये नमुद केले या  ३ व र  िनवासी व १  किन  िनवासी  उमेदवारांची दरमहा 
एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  िनयु  करणेस व 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ 
(१ ते १२) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन 
राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१८) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१९) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, 
एम.एस.ड य,ु डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे 
टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु ष क  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा 



9 
 

म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  

कटन .३२८/२०१९ िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन 

यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या  उमेदवारांची िनयु  करणेत 
आलेली आहे. िनयु  आदेशातील व हत मुदतीत जू न झालेले व ज ूहोऊन 
म येच सेवा सोडून गेले या उमेदवारां या र  जागी द.०४/११/२०१९ रोजी Walk In 

Interview  दारे िनवड झाले या ७ टाफनस उमेदवारां या िनयु स काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/21/2019-20 अ वये भाग .२० 
संत तुकारामनगर  मधील वाय सी एम हॉ पटल म ये िलकेजेस व वॉटर ु फंग व 
इतर  थाप य वषयक कामे करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.राहुल भाटू पाट ल 

िन.र. .30,00,000/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,64,566/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,566/- पे ा 31.31% कमी 
हणजेच र. .20,36,360/- + रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .21,300/- = एकुण र. .20,71,794/- 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 .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/20/2019-20 अ वये भाग .२० संत 
तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम. णालयातील संडास लॉक व ड ट वषयक 
व वध दु ती व इतर नुतनीकरणाची कामे करणेकामी मे.राहुल भाटू पाट ल 
ि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. .37,10,742/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,10,742/- पे ा 
32.31% कमी हणजेच र. .25,11,801/- + रॉय ट  चाजस र. .14,558/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .24,700/- = एकुण र. .25,51,059/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/118/2019-20 अ वये भाग 
.१२, तळवडे गावठाण प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा वषयक 

कामे करणेकामी मे.के.पी. क शन िन.र. .59,99,036/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख न या नव हजार छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,77,203/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,77,203/- पे ा 28.99% कमी हणजेच 
र. .42,44,412/- + रॉय ट  चाजस र. .21,833/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .42,66,245/- 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. .3/146/2019-20 अ वये ग' े ीय 
कायालयांतगत भाग .२१ पंपर  म ये े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती 
व इतर आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस िन.र. .37,72,935/- (अ र  र. .सदोतीस लाख बाह र 
हजार नऊशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,49,454/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,454/- पे ा 27.99% कमी हणजेच र. .26,99,982/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .23,481/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .27,23,463/- 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 .२४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/83/2019-20 अ वये भाग .२८ 
मधील जलिनःसारण निलकांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.भोलेशंकर 
एंटर ायजेस िन.र. .29,99,920/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 
नऊशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,87,756/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,756/- पे ा 27.28% कमी हणजेच र. .21,72,696/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .12,164/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
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र. .21,84,860/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माण े यावर ल व तु व सेवाकर 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 .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/154/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील प रसरात जलिन:सारण 

यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस िन.र. .59,99,978/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे अ याह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,408/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,74,408/- पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .44,34,803/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,570/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,60,373/- 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 .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/171/2019-20 अ वये भाग 
.२० संत तुकाराम नगर, गंगानगर, महा मा फुलेनगर, कासारवाड  गावठाण प रसर 

व ऊवर त भागाम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल 
द ु ती करणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस िन.र. .59,99,983/- (अ र  र. . 
एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,65,312/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,65,312/- पे ा 33.8% कमी 
हणजेच र. .39,49,037/- + रॉय ट  चाजस र. .34,671/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .39,83,708/- 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 करण े
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वषय .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/106/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील संत तुकाराम नगर, ीकृ ण मं दर 
प रसर वगंगोञी पाक प रसराम ये मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.पी.ए. 
िशरोळे इं जिनअस अँड कॉ ॅ टर िन.र. .44,99,820/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या नव हजार आठशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,82,326/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,82,326/- पे ा 22.69% कमी हणजेच 
र. .34,65,286/- + रॉय ट  चाजस र. .17,494/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .34,82,780/- 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 ि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)  भाग .३,७ मधील चालू असले या कामांना तरतूद  कमी असलेने भाग .३,७ 
मधील खाली नमूद केले माणे कामांसाठ  आव यक नसलेली तरतूद चाल ू

कामांसाठ  वग आव यक आहे. तसेच अ. .६ व ७ या कामाची िन वदा या 
चालू आहे. यामुळे िश लक र कमेतून तरतूद वग करणे आव यक आहे व 

अ. .८, ९ या कामाचा आदेश नुकताच देणेत आलेला आहे. यामुळे सदर 
कामातील िश लक र कमेतून तरतूद वग करणसे तसेच सदर कामांस सुधार त 

अंदाजप कात तरतूद करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.          
(वाढ/घट र. .७,००,००,०००/-) 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 

पान 
./  

अनु.  

सन २०१९-२० 
ची मुळ 
तरतुद 

आव यकते नुसार होणार  
सन २०१९-२० 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतुद 

वाढ घट 

१ 

भाग . ७ च-होली येथील पुणे आळंद  
र ता ते ताजणेमळा - काळजेवाड  - च-
होली गाव वकास आराख यातील १८ मी 
र ता वकिसत करणे ( ट पा २) 

वशेष योजना २१/८० ७००००००० ३२०००००० ० १०२०००००० 

२ 

भाग . ३ च-होली येथील स ह नं.१३१ 
येथील आय.टू.आर या बद यात  ता यात  

आले या मनपा या जागेवर ल जलतरण 
तलावाच े थाप य वषयक कामे करणे. 
(ट पा २) 

वशेष योजना २२/१०१ १४०००००० ८०००००० ० २२०००००० 
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३ 

भाग . ३ मोशी येथील गावठाण, 

ल मीनगर ( द ण - उ र ) भागातील 
र ते वकिसत करणे. 

वशेष योजना २३/११८ ३००००००० २०००००००  ५००००००० 

४ 

भाग . ७ भोसर  गावठाणातील स ह 
नं.१ म ये कब ड  िश ण क  वकिसत 
करणे व अनु षंगक कामे करणे. 

वशेष योजना २३/११३ १५०००००० ६००००००  २१०००००० 

५ 

भाग . ३५ म ये स.नं.१ मधील 
आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उव रत 
अनुषंिगक कामे करणे. ( ट पा -२) 

वशेष योजना ५०/७ २००००००० ४००००००  २४०००००० 

६ 

भाग . ७भोसर  म ये करसंकसन 
इमारती शेजार ल मनपा या ता यातील 
जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल बांधणे. 

वशेष योजना ५०/१ ५०००००० ० ५०००००० ० 

७ 
आर ण .४३० ( ाथिमक शाळा ) 
वकिसत करणे वशेष योजना ५२/४३ ५०००००० ० ५०००००० ० 

८ 

भाग .३ येथील स ह ५१९ ते ४७५ 
पयतचा 30 मी ड.पी. र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष योजना २२/९६ ७००००००० ० ४००००००० ३००००००० 

९ 

भाग .७ च-होली येथील चो वसावाजी, 
वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकासीत  

करणे. ( स.नं. १४९ ते १५७) 
वशेष योजना २३/११४ ५००००००० ० २००००००० ३००००००० 

 एकुण   २७९०००००० ७००००००० ७००००००० २७९०००००० 

 

वषय .२९)  भाग .८  मधील चालू असले या कामांना तरतुद  कमी असलेने तावात नमूद 
माणे कामांसाठ  आव यक नसलेली तरतुद चाल ूकामांसाठ  वग करणे आव यक 

आहे. यामधील अनु .१ म ये नमुद केलेले काम हे अंितम झालेले आहे. अन ु
.१ या नावासमोर ल घट या रका याम ये नमुद केलेली र कम ह  िश लक 

राहणार आहे. तसेच अनु .२ हे कामाची अ ाप िन वदा या चालू नाह . 
यामुळे सदर कामा या तरतुद मधून चाल ू असले या कामांची अंितम बीले 

देणेकामी तरतुद ंचे वाढ/ घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट 
र. .१९,००,०००/-) 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/15/2019-20 अ वये भाग .२० 
कासारवाड  मनपा शाळा येथे फिनचर वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम 

ए टर ायझेस िन.र. .37,49,206/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
दोनशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,95,823/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,95,823/- पे ा 26.00% कमी हणजेच र. .27,34,909/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .283/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .27,88,292/- 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. 

 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४४६/२०१९ 

दनांक – १६/११/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . वमुका/५/का व/९४१/२०१९ द.११/११/२०१९ वषय .१३ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५९७/२०१९ द.१३/११/२०११ वषय .१६ चे लगत) 
 

 
 
 
 



22 
 

( .ब /ेलेखा/५/का व/५८१/२०१९ द.१४/११/२०११ वषय .१७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/६०१/२०१९ द.१३/११/२०११ वषय .१९ चे लगत) 

 
 


