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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१३८५/२०१८ 
दनांक - २६/१०/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ३०/१०/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
३०/१०/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                      
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           

    नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

   पंपर  - ४११ ०१८. 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ८७ 
 
दनांक - ३०/१०/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
३०/१०/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

  ----------       
दनांक २३/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८६)  
चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                  ----------                

वषय .१)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये मनपाचा पंपर  वाघेरे गावातील जलतरण तलाव येथील प ह या मज यावर ल 
हॉल भागातील नाग रकां या मागणीनुसार म हला व पु षांसाठ  योगा िश णासाठ  
कै.िभकू वाघेरे पाट ल ित ाण या सं थेस ५ वष नाममा  भाडेकराराने चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

        ( द.३०/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/8/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ कर ता 
भाग .१७ मधील मनपा महानगरपािलका इमारतींची दु ती करणेकामी मे.रेणूका 

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

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 



3 
 

 

वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/71/2018-19 अ वये भाग .८ से टर 
नं.१ हॉटेल हवेली मागील प रसरात व इ याद  ठकाणी फुटपाथ क न कलर पे ह ग 
लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेबालाजी क शन 
िन.र. .37,64,006/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौस  हजार सहा फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,98,212/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,98,212/- पे ा 14.00% 

कमी हणजेच र. .31,80,462/- + रॉय ट  चाजस र. .53,144/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .12,650/- = एकुण र. .32,46,256 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.३०/१०/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .४)   शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.०७/०९/२०१८ चे तावा वये  थाप य अ 

े य कायालय व मु यालयाकर ता अंदाजप कामधील  तरतुद म ये वाढ-घट  

करणेकामी  ता वत केले आहे. थाप य अ े ीय कायालय व मु यालय या 
वभागाकड ल सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील थाप य वशेष योजना, भांडवली, प 
अंदाजप क व महसुली  ता वत कामांच े तावात नमूद माणे र. .९,५८,६३,०००/- 
वग करण  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. (वाढ/घट र. .९,५८,६३,०००/-)  

 

वषय .५)   थाप य मु यालयाकड ल िन वदा .–०४।०१–२०१८-१९ द.२७.०४.२०१८ अ वये HCP 

DESIGN PLANNING AND MANAGEMENT PVT. LTD. यांनी सादर केलेली 
िन वदा ह  पुण पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ड .पी.तयार करणेसाठ  (ELU, PLU 

And DC Rules)   असुन यांनी द.२०/९/२०१८ रोजीचे प ा वये सादर केलेला 
सुधा रत दर र. .६५७०/- ित हे टर (Excluding GST) तुलना मक या वाजवी 
दराची अस याने व िन वदाधारक तुतचे काम मुदतीत व िन वदेतील अट  व शत  
नुसार पुण करणेस स म अस याचे दसते सबब, Preparation of Existing Land 
use map (u/s 25 of MRTP Act) and Providing Assistance to Town Planning 
Dept./Development Plan unit in Preparation of Land use Map and 
Development Plan (u/s 26 to 30 of MRTP Act) for Pimpri Chinchwad 
Municipal Corporation, old limit, additional limit and proposed extended limit 
area and formulation of DC Rules करणेकामी M/S. HCP DESIGN PLANNING 
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AND MANAGEMENT PVT LTD यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६)  मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. . 07/2018-19 

अ वये लघु म िन वदाकार 01. मे अमृत मु णालय िचंचवड यांच ेएकुण 65 बाबी, 02. मे 
आिशष एंटर ायजेस यांचे एकुण 40 असे एकुण 105 बाबी साठ  दर करारानुसार एक 
वष कालावधीक रता पुणाकांत एकुण र. .1,57,48,459/- (अ र  र. .एक कोट  स ाव न 
लाख अ ठेचाळ स हजार चारश े एकोणसाठ फ ) या मयादेत मनपा व वध 
वभागाकड ल आव यकतेनुसार छपाई करणेसाठ   येणा-या य  खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/43/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील साईपाक, माऊलीनगर 
प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.क पल क शन 

िन.र. .37,46,620/- (अ र  र.  सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,46,578/- पे ा 22.55% कमी हणजेच र. .29,01,725/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,01,767 /- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/58/2018-19 अ वये भाग . ३० 

मधील फुगेवाड  प रसर, संजयनगर, भगवानदास झोपडप ट तील व उव रत प रसरातील 
आव यक या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.क पल 
क शन िन.र. .29,99,958/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
अ ठावण फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,958/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,958/- पे ा 24.55% कमी हणजेच र. .22,63,468/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,63,468/- पयत काम क न घेणेस 
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आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट 
दरानसुार 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 .९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/102/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील बोपखेल मधील गणेशनगर ग ली .१ 
ते १० प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.सागर क शन 
िन.र. .37,46,620/- (अ र  र. .सदतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,46,578/- पे ा 19.8% कमी हणजेच र. .30,04,756/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,04,798/- 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 महानगरपािलका  काय े ात आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस 
योजना राबवून िनवड झाले या सोसायट ंना ो साहन दे या या ीने सामा य 
कराम ये सूट देणेबाबत मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ९९३, दनांक 
१९/९/२०१७  व मा.महापािलका सभा ठराव मांक ८४, द.१६/१०/२०१७ रोजीचे मंजूर 
ठरावा नुसार १२ ते १०० व १०० चे पुढ ल लॅट/बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट  
या २ गटा म ये ती े य कायालया मधून १ या माणे ८ े य कायालयात 

“आदश पयावरण संतुिलत सोसायट” ब ीस योजना सन २०१७-२०१८  ते २०१९-२०२० 

या कालावधीत ३ वष क रता राब व यात येत आहे.आदेश मांक कर/मु य/०५/ 
का व/३६६/२०१७, दनांक.१८/१२/२०१७ अ वये “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” 

ब ीस योजना राबवून ा  गुणांकानुसार सामा य करात सूट देणे तसेच े य 
कायालय िनहाय सोसायट ंची तपासणी करणेकामी दोन मनपा अिधकार , एक 
अशासक य सं थेचा ितिनधी व एक प कार यांचा समावेश असणारे तपासणी 
पथकाची नेमणूक करणेत येऊन उ  आदेशा वये ८ े य कायालयांम ये सन २०१७-
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२०१८ या आिथक वषात  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना 
राब व यात आली. यानुसार आदेश मांक कर/मु य/०५/का व/१०६/२०१८, 

द.१३/०४/२०१८ अ वये े य कायालयामाफत गट मांक २ म ये एकापे ा जा त 
सोसायट  गृह क पांची िशफारस कर यात आली आहे.  “आदश पयावरण संतुिलत 
सोसायट ” ब ीस योजनाचे धोरणानुसार े य कायालय िनहाय गट मांक २ म ये 

येक  १ या माणे सवािधक गुणांक ा  झाले या सोसायट  गृहप पांची सन २०१८-
२०१९  या आिथक वषाचे सामा य करात सवलत देणेकामी आदेश िनगत केलेले 
आहेत. सदर योजना अंमलबजावणीचे थम वष अस याने शहरातील सोसायट  

गृह क पयांच े म ये  अपे त ितसाद  िमळाला नाह .तसेच अ व ब े य कायालया 
अंतगत िनवड झाले या सोसायट ंना अनु मे थम मांकाचे ६८ व ७२ गुण ा  झाले 

असून यांना सामा य करातील सवलत दे यात आलेली आहे.  परंतु  अ य सोसायट  सू ा 
शहर पयावरण पूरक हो यास  महापािलकेच े कामकाजात हातभार लावत आहेत. “आदश 

पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेचा उ ेश हा शहर पयावरण पूरक व व छ होणे 

पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर याची महापािलकेवर व इतर शासक य यं णावर 

पडणारा अित र  ताण काह  माणात कमी करणेचा अस याने पधत सहभाग घेऊन या 
सोसायट  गृह क पांना कमान ६६ पे ा अिधक गुण ा  झालेले आहेत.अथवा या पुढे 

होतील.अशा शहरातील सव  सोसायट  गृह क पांना चालू मागणीतील सामा य करात 

िन त केले या गुणाकांनुसार सवलत सामा य करातील इंतर सवलती यित र  

सोसायट स ा  झालेले गुण वचारात घेता सदर सोसायट तील िमळकतधारकांना “आदश 

पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेअंतगत सन २०१८ -२०१९  पासून सामा य करात 

ब ीस योजना राब वणेकामी खालील माणे कायवाह  करणे आव यक आहे. 

गट १ – १२ ते १०० लॅट/ बंगलो / रो हाऊस असलेली  सोसायट . २) १०० चे पुढ ल लॅट / 

बंगलो / रो हाऊस असलेली  सोसायट  

आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना अंमलबजावणीचे मु य िनकष व 
गुण खालील माणे. 

अ. . मु य िनकष गुणांक 

१ इमारत व इमारतीचे प रसराम ये 100%  कचरा वग करण व या ३० 

२ पाणीसंवधन, पाणीपुनच ण, पाणीपुनवापर २० 

३ सौर उजा क प, एल.ई.ड . द यांचावापर १५ 

४ वृ ारोपण आ ण संवधन, लॅ ड के पंग २० 

५ पयावरण पूरक ना व यपूण उप म १५ 

 एकूण १०० 



7 
 

शहर तरावर सव कृ  पयावरण पूरक उप म राब वणा-या व ५ टार असले या ३ 
सोसाय यांना आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणी म ये ा  झाले या 
गुणां या व पधा या  आधारे शहर तरावर व रे टंगनुसार सामा य करात दे याच े

सवलतीची ट केवार  

शहर तरावरावर ल सोसाय या 

अ. . गुण तपशील रे टंग गुणांनू म सामा य करात सवलत 

१ ८६ ते १०० गुण ***** 

०१ २५% 

०२ २०% 

०३ १५% 

शहर तरावर ल वगळून अ य सोसाय या 

अ.  गुण तपशील रे टंग सामा य करात सवलत 

१ ८६ ते १०० गुण ***** १०% 

२ ७६ ते ८५ गुण **** ०७% 

३ ६६ ते ७५ गुण *** ०५% 

१)  महापािलके या काय े ातील सव आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ची िनवड 
करणे.  

२) आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधतील वजे या सोसाय या ं मधील  

िमळकतींना मनपा माफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलतीं यित र  
टार रेट ंग नुसार सामा य करात सवलत देणे. 

३) तपासणी केले या आिथक वषाचे पुढ ल आिथक वषात दनांक ३० जून अखेर 

थकबाक सह संपूण बलाची एक र कमी र कम भरणा करणा-या िमळकती 
सवलती या लाभास पा  राहतील. 

४) आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना सन २०१८ - २०१९ ते २०१९-
२०२०  या कालावधीत २ वष राब व यात येईल. 

५)  शहर पातळ वर ल पधत िनवड होणा-या सोसायट साठ  फ  २ वष (दोनच 
वेळेस) पा रतोषीक दले जाईल. 
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तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट” ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या 
सोसायट ं मधील िमळकतींना महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-
या सवलतीं यित र  टार रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

वषय .११)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंुबई पुणे र यावर पंपर  ते दापोड  दर यान पुणे 
मे ो रेल क पाचे काम सु  आहे .सदरचे कामात अडथळा करणारे ट  लाईटचे पोल 
हल वणेचे काम िन वदा .०३/०१-२०१७/१८ चे आदेश . व/मुका /८ /का व /२१२ /२०१७ 
द.३०/०८/२०१७ मे.इले ोमेकॅिन स यांना देणेत आलेले होत े .सदर कामाची मुदत ४ 
म हने हणजेच द.३०/८/२०१७ ते २९/१२/२०१७ पयत होती. सदर कामात पुणे मे ो 
रेल क पाच े पलर Alignment चे नकाशे  अंतीम नसले कारणाने थमत पुणे मे ो 
रेल क पाचे प .महामे ोपुणे/ व ुत / प.ंिचं.मनपा /२०१८/११ द.२५/०१/२०१८ या 
प ा वये द.३१/०३/२०१८ पयत मुदवाढ देणेत आलेली आहे . यानंतरह  पुणे मे ो रेल 

क पाच ेकाह  ठकाणचे पलर Alignment चे नकाशे  अंितम नसले कारणाने महा मे ोने 

प  .महामे ो/पुणे/ व ुत/ टलाईट /२०१८/२४० द.३१/०७/२०१८ अ वये पुन  सदर 

कामास द.३१/०८/२०१८ पयत मुदवाढ देणेत आलेलीआहे .महा मे ोने प  

.महामे ो/पुणे/ व ुत/ टलाईट/पीसीएमसी/३२१ द.१०/१०/२०१८ अ वये मे.इले ो 
मेकॅिन स यांना  सदर कामा पोट  होणारे भाववाढ फरक बील (price Escalation bill) 

देणेस ह  मंजुर  दलेली आहे.सदर कामासाठ  महारा   मे ो रे व ेकॉप रेशन यांनी मनपाकडे 

र कम .३,३७,५०,८७२/- इतक  र कम जमा केलेली आहे. सदर र कमे या मयादेतच 

भाववाढ मे.इले ो मेकॅिन स यांना अदा करणेस आव यक आहे. तर पुणे मे ो रे व े

क पास पंपर  ते दापोड  दर यान अडथळा करणारे  ट  लाईटचे पोल हल वणे या 
िन वदा .०३/०१-२०१७/१८ च ेकामाअंतगत होणारे  भाववाढ फरक बील अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे स टबर २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१६६/२०१८ द.१७/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-39-2018-19 अ वये भाग  २४ म ये 

खड मु म, एम.पी.एम प तीने र ते करणेकामी (सन २०१८-१९ साठ ) मे.अनंत 
बाळकृ ण ब हरट िन.र. .43,80,897/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख ऐंशी हजार आठशे 
स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,31,347/- 
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वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,31,347/- पे ा 11.76% कमी हणजेच र. .38,21,981/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,550/- = एकुण र. .38,71,531/- 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 .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-33-2018-19 अ वये .कं.२६ पपंळे 

िनलख मधील दादा घाट व च धे पाक जवळ ल, इंगवले चौका जवळ ल घाट वकसीत 
करणेकामी मे.वधमान इ ाकॉन िन.र. .25,06,729/- (अ र  र. .पंचवीस लाख सहा 
हजार सातशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .24,52,958/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,52,958/- पे ा 21.06% कमी हणजेच र. .19,36,365/- + रॉय ट  
चाजस र. .29,971/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,800/- = एकुण र. .19,90,136/- 

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 व ुत मु य कायालयाकड ल प  . वदयुत अ/मुका1/1-2018–19 मिधल 

स लागार नेमणूक  बाबत (पीएमसी) रामकृ ण मोरे े ागह नुतनीकरण करणे कामाचे 
क प यव थपान करणेकामी मे.जेनेसेस टे नोलोजी ा.िल. र. .7,55,000/- (अ र  

र. .सात लाख पंचाव न हजार फ ) करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) ब े य कायालय शासन वभागाचे सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप काम ये अ थायी 

आ थपना या लेखािशषावर र. .१,५०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून 
यामधुन र. .९५,१०३/- इतका खच झालेला असून र. .५४,८९७/- िश लक आहे. 

माहे माच २०१९ अखेर र. .१,७७,७४७/- इतका खच अपे ीत अस यामुळे सदरची 
तरतूद अपूर  पडणार आहे. सन २०१८-१९  थायी आ थापना या लेखािशषावर 
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र. .२,९३,००,०००/- तरतूद करणेत आलेली असून माहे स टबर २०१८ अखेर 
र. .१,०९,०६,८०८/- इतका खच झालेला असून िश लक र. .१,८३,९३,१९२/- असून 
यामधुन र. .२,००,०००/- अ थायी आ थपना या लेखािशषावर वग करणा ारे उपल ध 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१७)मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३५ द.१९/१०/२०१८ अ वये शहराम ये नाग रकांचे 

वा य व शालेय व ा याक रता दजदार िश णावर भर देणे तसेच, सदर सु वधा 
सुलभ व उ कृ पणे उपल ध होणेसाठ  फनलँड मॉडेल व  द ली सरकारचे Digital 

Classroom मॉडेलचा अ यास क न अंमलबजावणी करणेकामी मा.आयु , पंपर  

िचंचवड महापािलका यांनी मा.पदािधकार  व संबंिधत वभागांच े मुख यांच े २२ 
सद यांच े िश मंडळास द. ८ व ९ ऑ टोबर, २०१८ दर यान द ली येथील 
शाळांक रता द ली पॅटन व महो ला दवाखाना पॅटनचा अ यास करणेकामी उप थत 
राहणेस आदेश .मातं व/२/का व/३५/१८, दनांक ०५/१०/२०१८ अ वये मा.आयु  
सो. यांनी मा यता दलेली आहे. िश ण सिमती सद य व िश ण वभागाचे अिधकार  
यांनी द.८ व ९ ऑ टोबर, २०१८ दर यान द ली येथील शाळांक रता द ली पॅटनचा 
दौरा केला असून याकामी झालेला य  खच र. .१,१८,११४/- (अ र  र. .एकलाख 
अठरा हजार एकशे चौदा फ ) आलेला आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ मधील करण ५.२.२ नुसार िन वदा न माग वता व करारनामा न करता थेट 
प दतीने आले या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

   
वषय .१८) मा. थायी सिमती सभा ठराव .११४७ द.१०/१०/२०१७ नुसार ीम.ए के सोनाली 

रजनीकांत, टाफनस यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणे. 
   
वषय .१९) पपंर  िचंचवड मनपा या भाग .१४ म ये आय.टु.आर अंतगत ऐ यम सोसायट  

जवळ ल ता यात आले या जागेवर वरंगुळा क  बांधणेकामी मे.सिचन आपटे 

आ कटे ट यांची वा तु वशारद लघु म दर १.९५% (जीएसट  सोडुन) नुसार िन वदापुव 
व िन वदा प ात कामांसाठ  वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेस व याकामी होणार  
फ १.९५% (जीएसट  सोडुन) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२०) पपंर  िचंचवड मनपा या मोहननगर प रसरात मोहननगर वेश ार ते मेहता हॉ पटल 

ड .पी.कॉ ट करण करणेकामी मे.सिचन आपटे आ कटे ट यांची क प यव थापन 

स लागार (PMC) लघु म दर १.७५%(जीएसट  सोडुन)नुसार िन वदापुव व िन वदा 
प ात कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेबाबत व 
याकामी होणार  फ १.७५%(जीएसट  सोडुन) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  
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वषय .२१) पपंर  िचंचवड मनपा या भाग .१९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे े ागृह हा 
र ता मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/ टँ प काँ ट अ यावत प दतीने 
करणेकामी मे.हा दक पांचाळ यांची लघु म दर १.८८%(जीएसट  सोडुन) नुसार 

िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन 
नेमणुक करणेबाबत व याकामी होणार  फ १.८८%(जीएसट  सोडुन) अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२२) पपंर  िचंचवड मनपा या भाग .१९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण/सुधारणा 

/नुतनीकरण/ टँ प काँ ट ंग अ ावत प दतीने करणेकामी मे.हा दक पांचाळ यांची 
लघु म दर १.८८%(जीएसट  सोडुन) नुसार िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  
क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेबाबत व याकामी होणार  
फ १.८८%(जीएसट  सोडुन) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .२३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/46/2018-19 अ वये वॉड .२९, पंपळे 

गुरव गावठाण व वैदुव ती व इतर प रसरात जलिन:सारण निलकांची कामे करणेकामी 
मे शुभम उदयोग िन.र. .37,49,972/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,771/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,49,771/- पे ा 15.01% कमी हणजेच र. .31,86,930 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,87,142 /- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

 
वषय .२४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/47/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील बोपखेल मधील रामनगर  प रसरातील 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .37,46,620/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 18.51% कमी 
हणजेच र. .30,53,086/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 
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= एकुण र. .30,53,128/- 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 .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/93/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील बोपखेल गावठाण प रसरातील 

मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .37,46,620/- (अ र  
र. .सदतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 19.52% कमी 
हणजेच र. .30,15,246/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .30,15,288/- 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. . 3/118/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील बोपखेल मधील गणेशनगर ग ली .११ 
ते २० प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणे. कामी मे.देव क शन 
िन.र. .37,46,620/- (अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .3746578/- पे ा 20.28% कमी हणजेच र. .29,86,772/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,86,814/- 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 .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/90/2018-19 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत .  २२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.के.पी.क शन िन.र. .37,48,806/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख अठठेचाळ स हजार आठशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट गं चाजस वगळून र. .37,48,591/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,48,591/- पे ा 29.1% कमी 
हणजेच र. .26,57,751/- + रॉय ट  चाजस र. .215/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .26,57,966/- 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. 

वषय .२८) पंपर -िचंचवड महानगरपािलका वै क य वभागांतगत मनपा काय े ातील 
दफनभुिमम ये काळजीवाहक पुर वणेकामी ई-िन वदा . १२/२०१२-१३ 
वतमानप ाम ये तसेच मनपाचे अिधकृत वेबसाईट वर िस द करणेत आली. सदर 
िनवेदेतील अट .११ अ वये िन वदा िस द झालेनंतर व जा हर िनवेदना दारे 
कोण याह  सामा जक सं था अथवा धमदाय सं था यांनी मा.आयु  सो. यांनी ठरवून 
दले या कमान वेतन दरानुसार काळजीवाहक पुरवून दफनभुमीची देखभाल करणेस 
तयार  दशवलेली असतील यांना मा. आयु  सो. यां या मा यतेने थेट काम देवून 
िन वदा येतून वगळणेत येईल अशी अट नमूद करणेत आलेली आहे.  यानुसार 
खालील सं थांची दररोज ०३ काळजीवाहक पुर वणेकामी आदेश िनगिमत कर यात 
आलेले आहेत.  

अ. ं  दफनभूमी िनयु  धमादाय सं था (ठेकेदार) 
१ मु लम दफनभूमी, नेह नगर पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर ईदगाह व 

क तान किमट , नेह नगर २ मु लम दफनभूमी, दापोड  

३ मु लम दफनभूमी, िलंकरोड िचंचवड 
म जद जिमअतुल कुरैश, अहले सु नतवल 

जमाअत 

४ न दफनभूमी, िलंकरोड िचंचवड संयु  ती सेवा महासंघ 

५ िलंगायत दफनभुमी, मोरवाड  ी. म लकाजुन ित ान, िनगड  
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            वर ल ५ दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणे कामाची मुदत द. ३०/४/२०१८ रोजी 
संपु ात आली आहे.  यामुळे सदरचे कामासाठ  स थतीत कायरत सं थाना मुदतवाढ 
देणे आव यक आहे. 

कमान वेतन दर 
५ दफनभूमीतील 

काळजीवाहक सं या एकूण म हने खच र. . 

मे ते जून २०१८ १९,९४३/- १५ ०२ ५,९८,२९०/- 
जुलै ते डसबर २०१८ २०,०४६/- १५ ०६ १८,०४,१४०/- 
जाने. ते माच २०१९ २०,०४६/- १५ ०३ ९,०२,०७०/- 

एकूण अंदाजे खच र. .  ११ ३३,०४,५००/- 

            द.१/५/२०१८ ते द.३१/०३/२०१९ या ११ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, सदर 
कामकाजाची तपासणी व िनयं ण सुर ा वभागामाफत करणेस व या कामी येणा-या 
अंदाजे र. .३३,०४,५००/- अथवा शासन िनणयानुसार कमान वेतन दराम ये वाढ 
झा यास यानुसार य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-52-2018-19 अ वये . .२६ मधील 
वाकड द  मंद र प रसरातील ग याम ये पावसाळ  गटर करणेकामी मे.अ णा 
क शन  िन.र. .26,84,023/- (अ र  र. .स वीस लाख चौरेऐंशी हजार तेवीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,64,089/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .26,64,089/- पे ा 24.00% कमी हणजेच र. .20,24,708/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,834/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,100/- = एकुण र. .20,44,642/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 

सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/2/2018-19 अ वये . .१९ वा हेकरवाड  

मधील व वध ठकाणी देखभाल दु ती सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.पी.जी कं शन िन.र. .44,99,777/- (अ र  र. . चौवेचाळ स लाख नौ यानौ 
हजार सातशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,68,564/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .41,68,564/- पे ा 29.00% कमी हणजेच र. .29,59,680/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .3,29,800/- = एकुण र. .32,90,893/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .5/1/2018-19 अ वये िनगड  येथील से. .22 

येथील व ुत दा हनीचे वा ष क प दतीने चालन व देखभाल  दु ती करणे (सन 2018-

19) कामी मे. पल मी इले क स िन.र. .3995340/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख 
पं यानव हजार तीनशे चाळ स फ ) पे ा 21% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दरान ेर.  3156319/-  पयत काम क न घेणेस  व या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/15/2018-2019 अ वये भाग .13 िनगड  

गावठाण मधील महाराणा ताप पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणे िसमािभंतीची उंची 
वाढ वणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .29,99,386/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार तीनशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,129/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,129/- पे ा 14.00% 

कमी हणजेच र. .25,51,731/- + रॉय ट  चाजस र. .7,857/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .24,400/- = एकुण र. .25,83,988/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 

प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई 
करणेकामी ई-िन वदा सूचना .४/२०१६-१७ िस द क न िन वदा माग व यात 
आलेली होती.  सदर िन वदेसाठ  मे. बी. ह .जी.इं डया िल., िमअर लाझा, पुणे-मंुबई 
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र ता, िचंचवड, पुणे-४११०१९ यांच े िन वदा अंदाजप क य दर र. .८६,०४,०००/- पे ा 
२०.५०% कमी दर र. .६८,४०,०००/- वकृत क न यांचेशी द.०१/०७/२०१६ रोजी 
करारनामा क न कामाचा आदेश ं .-आमुका/३/ का व/४४२/२०१६, द.०१/०७/२०१६ 
अ वये द.०१/०७/२०१६ पासुन द. ३०/०६/२०१८ या ०२ वष कालावधीसाठ  सदर 
कामाचा ठेका दे यात आला आहे.  सदर कामाची मुदत संपु ात आलेली आहे.   या 
कामासाठ  न वन ठेकेदार िनयु ची कायवाह  अंितम ट यात आहे.   यामुळे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 
प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई 
करणे या कामासाठ  मे.बी. ह .जी.इं डया िल.यांना द.०१/०७/२०१८ ते द.३०/११/२०१८ 
या ०५ म हने कालावधीसाठ  अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे 
थम पुण होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  यासाठ  अंदाजे 

र. .२१,३३,३६५/- + १८% जीएसट  अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ेञीय 

कायालय तरावर तातड ची व अ याव यक बाब हणुन घरोघरचा कचरा गोळा करणे 
व वाहतुक करणेकामी (Primary & Secondary waste collection) मे. एस.ट .मोटस यांना 
द.०१/०५/२०१८ ते द.३१/१२/२०१८ पयत मुदतवाढ च े ित मे.टन र. .९११/- वर 
५% दरवाढ ित मे.टन र. .९५६.५५ माण य  खच अंदाजे र. .३१,००,०००/- 
होणार अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या ह भाग आव यकतेनुसार डांबर करण करणे (शंकरवाड  ना यापासून 

जे.जे. लास कंपनी पयतचा १२ मी.ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी) क प 
यव थापन स लगार PMC हणून मे.इं फिनट  क लट ंग इं जिनअर ंग यांची 
िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  मा.आयु  यांनी 
र ते बांधकामासाठ  मंजूर केले या ५ कोट  पयत िन वदा प ात कामासाठ  १.२५% 
या मनपा या मंजूर  दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/66/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत दापोड  व फुगेवाड  पंपींग टेशन अंतगत येणा-या 
मलिनसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
िन.र. .29,99,935/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे प तीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,935/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,935/- 
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पे ा 16.4% कमी हणजेच र. .25,07,946/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,07,946/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16-9-2018-19 अ वये भाग .५ सँ ड वक 

कॉलनी येथील व वध ठकाणचे र यांची दु ती डांबर करण करणेकामी 
मे.ट .जी.धमानी िन.र. .43,10,367/- (अ र  र. . चेाळ स लाख दहा हजार तीनशे 
सदुस  पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,48,477/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .42,48,477/- पे ा 12.11% कमी हणजेच र. .37,33,986/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .57,650/- = एकुण र. .37,95,876/- 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 .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/1/2018-19 अ वये भाग .७ भोसर  

गावठाण व ग हाणेव ती प रसराम ये डांबर करण करणेकामी म.ेबी.के. खोसे 
िन.र. .29,94,549/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ-या नो हजार पाचशे एकोणप नास 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,66,799/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,66,799/- पे ा 23.50% कमी हणजेच र. .22,69,601/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,750/- = एकुण र. .22,97,351/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 
वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/4/2018-2019 अ वये भाग .1 िचखली 

येथील उंबरबांध र ता व इतर र याचे खड करण व डांबर करण करणेकामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .48,35,911/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख प तीस हजार नऊशे 
अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .46,77,666/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .46,77,666/- पे ा 16.11% कमी हणजेच र. .39,24,094/- + रॉय ट  चाजस 
र. .89,044/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,200/- = एकुण र. .40,82,338/- 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 .४०) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजुर व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

िनयोजन िनयं णाखाली समा व  झाले या मंजुर वकास योजनेतील मौजे रहाटणी 
येथील स.नं.२८ प,ै २९ प,ै ३७ पै व ३८ पै मधील १२.०० मी. ं द र याचे े  
भुसंपादनाने ता यात घेणेकामी ( याम ये भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती 
नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, संयु  मोजणी करणे 
इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४१) मनपा या थाप य ड मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलम लागू अस यास, 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 रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत याव.े   

 
वषय .४२) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   (1 ते 

10) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४३) मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ      (1 ते 
12) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ     (1 ते 

9) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५) शासन िनणय ं .एनयुआर/२०१३/ . .३३८/न व-३३ मं ालय,मंुबई दनांक १८ 

फे ुवार -२०१४ अ वये महानगरपािलका प रवहन उप मातगत बस खरेद वर ल हॅट 
इ याद  कर व प रवहन उप मातील संचलन तूट  (operational losses) मुळे होणारा 
खच हा वत:चे उ प नातून संबिधत महानगरपािलकानी भ न काढणे बंधनकारक 
राह ल असे नमूद अस याने पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा अनु मे ६०/४० या माणात 
संचलनतूट पी.एम.पी.एम.एल या सं थेस अदा कर त आहे. पुणे महानगरप रवहन 
महामंडळाने दनांक १७/१०/२०१८ चे प ा वये जा तीत जा त नाग रकांनी 
पी.एम.पी.एम.एल बसने वास कर यासाठ  नाग रकांना आक षत कर यासाठ  दर 
म ह यातील १ दवस पी.एम.पी.एम.एल बसेसमधून मोफत वास सवलत योजना सु  
करणेबाबत कळ वले आहे. सदरची योजना अंमलात आण यास एका वषात १२ दवस 
सवलत द यास तेव या माणात संचलनतूट वाढणार असून या माणात मनपास 
जादाची र कम पी.एम.पी.एम.एल यांना अदा करावी लागणार आहे. सदरची बाब 
आिथक व पाची व धोरणा मक अस याने सदर या वषयास मा यतेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/23/2018-19 अ वये भाग  २० येथील 

महा मा फुलेनगर एम.आय.ड .सी. म ये न वन फुटपाथ तयार करणे दु त करणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.िशवांक क शन िन.र. .37,45,184/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख पंचेचाळ स हजार एकशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,04,697/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,04,697/- पे ा 31.99% कमी 
हणजेच र. .25,19,564/- + रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .34,550/- = एकुण र. .25,60,050/- 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 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/5/2018-19 अ वये वॉड .२५, 

काळाखडक व वाकड भागातील व इतर प रसरात जलिन:सारण निलकांची कामे 
करणेकामी मे वशाल िस ह ल कॉ टर िन.र. .37,49,984/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,49,772/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,772/- पे ा 17% कमी हणजेच र. .31,12,311/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,12,523/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
यावर ल व त ु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 .४८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/13/2018-19 अ वये ब े य 

कायालया अंतगत . .१६ मधील रावेत, कवळे, मामुड  प रसराम ये वा षक ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एस.के.भोसले 
कॉ टर िन.र. .37,49,567/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार पाचशे 
सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,352/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,49,352/- पे ा 23.08% कमी हणजेच र. .28,84,002/- +रॉय ट  चाजस 
र. .215/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,84,217/- 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 .४९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/17/2018-19 अ वये ड े ीय 

कायालयातील भाग .२८ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने 
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देखभाल व दु ती करणेकामी मे.सुरज कॉ टर िन.र. .29,99,997/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,782/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,782/- पे ा 27.84% कमी 
हणजेच र. .21,64,643/- + रॉय ट  चाजस र. .215/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .21,64,858/- 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 .५०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/18/2018-19 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील भाग .१२, तळवडे, पीनगर व प रसरातील चबस व 
ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी मे.सुरज कॉ टर 

िन.र. .44,99,245/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार दोनशे पंचेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,203/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,203/- पे ा 27.98% कमी हणजेच र. .32,40,326/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,40,368/- 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 .५१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/21/2018-19 अ वये अ े य 

कायालयातगत भाग ं .१५ मधील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ टर िन.र. .44,99,975/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या णव हजार नऊशे पंचाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,99,933/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,933/- पे ा 23.11% कमी हणजेच 
र. .34,59,998/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
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र. .34,60,040/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/35/2018-19 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१४ मधील काळभोरनगर,मोहननगर प रसरात इतर 
ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण वषयक 

सुधारणा कामे करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ टर िन.र. .44,99,959/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,917/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,917/- पे ा 21.1% कमी 
हणजेच र. .35,50,435/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .35,50,477/- 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 .५३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/77/2018-19 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील भाग .११, कृ णानगर, िशवतेजनगर व अजंठानगर 
पर सरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.सुरज कॉ टर िन.र. .44,99,165/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार 
एकशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,123/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,123/- पे ा 25.84% कमी हणजेच र. .33,36,550/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,36,592 /- 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 
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अट स अिधन राहून यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .५४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/97/2018-19 अ वये िचखली व च-

होली मैलाशु करण क ातगत भाग ं .१ िचखली व प रसरात आव यकते नुसार 
जु या भुयार  गटर निलका काढून नवीन भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.सुरज 
कॉ टर िन.र. .37,49,760/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे 
साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,718/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,49,718/- पे ा 16.98% कमी हणजेच र. .31,13,016/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,13,058/- 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 .५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/110/2018-19 अ वये ड े ीय 

कायालयातील भाग .२६ मधील ेनेज लाईन व चबसची वाष क ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.सुरज कॉ टर िन.र. .29,99,628/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सहाशे अठठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,586/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,586/- पे ा 18.84% कमी 
हणजेच र. .24,34,464/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .24,34,506/- 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 .५६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०८.१०.२०१८  त े द.१४.१०.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
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यांनी .मुलेप/६/का व/१६८/२०१८ द.२४/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 4) ि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 
करणे. 

 
वषय .५८) िश ण वभागाकड ल द.११/१०/२०१८ व द.१९/१०/२०१८  रोजी या प ा वये कळ वले 

नुसार उ र प का छपाईकामी मा यिमक िश ण वभागाकड ल       ई-िन वदा 
ं .०१/२०१८ अ वये मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी या िन वदा धारकाकड ल ा  

लघु म मंजूर दर  बाब ं .१५ चे मंजुर दर ित ३.२० पैसे  माणे थम स  प र ेसाठ  
उ र प का एकुण १६४१८८ सेट क रता एकुण र. .५,२५,४०२/-(अ र  र. .पाच लाख 
पंचवीस हजार चारशे दोन फ )  असे एकुण येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-51-2018-19 अ वये .कं. २६ पपंळे 

िनलख मधील स.नं. ( ांतीवीरनगर ते इंगवले चौक) मधील नाला बांधणेकामी 
मे.सुिशल बबन अवताडे िन.र. .25,10,367/- (अ र  र. .पंचेवीस लाख दहा हजार 
ितनशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .24,86,003/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,86,003/- पे ा 28.05% कमी हणजेच र. .17,88,679/- + रॉय ट  
चाजस र. .4,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,700/- = एकुण र. .18,13,043/- 

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 .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/6/2018-2019 अ वये भाग .१ िचखली 

मधील शेलारव ती बगव ती व इतर प रसरातील र ते GSB व MPM प तीने 
करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .2997654/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख 
स या णव हजार सहाशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
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वगळून र. .29,40,704/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,40,704/- पे ा 33.51% कमी हणजेच र. .19,55,274/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .56,950/- = एकुण र. .20,12,224 /- 

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 .६१) मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ     (1 ते 

24) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनसगकवी बह णाबाई चौधर  ाणी सं हालयाच े ठकाणी 

पशुवै क आ ण बायोलॉ ज ट/शै णक अिधकार  या पदांवर ६ म हने कालावधीक रता 
मानधन त वावर नेमणूक करणेसाठ  थािनक वृ प ातून आ ण मनपा संकेत थळावर 
जाह रात िस  करणेत आली होती. ा  अजानुसार पा  उमेदवारा या मुलाखाती 
ग ठत िनवडसिमतीमाफत घे यात आ या हो या. सदर िनवड सिमतीने डॉ.घन याम 
मोहन पवार यांची पशुवै क आ ण सौ. ाची अिभ जत मयेकर (कनगुटकर) यांची 
बायोलॉ ज ट तथा शै णक अिधकार  या मानधनावर ल पदावर िनयु  करणे कामी 
िशफारस केली आहे. सबब, डॉ.घन याम मोहन पवार यांची पशुवै क पदाक रता 
दरमहा र. .४५,०००/- माणे आ ण सौ. ाची अिभ जत मयेकर यांची बायोलॉ ज ट 
तथा शै णक अिधकार  या पदावर दरमहा र. .३०,०००/- माणे पुढ ल ६ मह ने 
कालावधीक रता िनयु  तथा मानधन खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनसगकवी बह णाबाई चौधर  ाणीसं हालयाचे ठकाणी 

पशुवैदयक हे पद पुणवेळ िनयु  असणे आव यक अस याने मा. थायी सिमती ठराव 
.४५६ द.३१/०५/२०१७ अ वये पा  उमेदवारां या मुलाखत घेऊन िनवड सिमती या 

िनकालानुसार डॉ.घन याम मोहन पवार आ ण कु.भा य ी ाने र मोरे यांना अनु मे 
’पशुवै क’ आ ण ’बायोलॉ ज ट तथा शै णक अिधकार ’ या पदांसाठ  आदेश 
.पव/ै२/का व/७३/२०१७ आ ण पव/ै२/का व/७२/२०१७ द.०१/०८/२०१७ अ वये 

६ म हने कालावधीक रता नेमणूक दे यात आली होती. यांना सोप वलेले कामकाज 
समाधानकारक क रत अस याने तसेच कामाचे आव यकतेनुसार पशुवै क पदासाठ  
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डॉ.घन याम मोहन पवार यांना मा.आयु सॊ यांचेकड ल आदेश 
.पव/ै१/का व/९८/२०१८ द. १३/०३/२०१८ अ वये ६ म हने कालावधीक रता 

मुदतवाढ दे यात आली होती. सदर पदासाठ  न याने मुलाखत घेऊन नेमणूक 
कर यासाठ  वभागा ारे ता वत कर यात आले होते. िनवड या पुण होईपयत 
कामा या आव यकतेनुसार डॉ. घन याम मोहन पवार यांना ’पशुवै क’ पदासाठ  
आदेश .पवै/४/का व/१०४/२०१८ द.०३/०८/२०१८ अ वये २ म हने 
कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात आली होती. याकामी ती महा र कम पये 
अनु मे ४५,०००/- इत या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/19/2018-19 अ वये भाग .१७ 

मधील दळवीनगर, भोईरनगर, बजलीनगर व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक 

सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी म.ेएस. 
के.भोसले कॉ टर िन.र. .59,99,996/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार 
नऊशे शहा णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,99,911/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,911/- पे ा 21.1% कमी हणजेच र. .47,33,930/- + 
रॉय ट  चाजस र. .85/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .47,34,015/- 

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 .६५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/54/2018-19 अ वये च-होली 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .२ येथे जाधववाड  व उव रत प रसरात 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.सुरज कॉ टर 

िन.र. .50,24,703/- (अ र  र. .प नास लाख चोवीस हजार सातशे तीन फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,24,703/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,24,703/- पे ा 
25.98% कमी हणजेच र. .37,19,285/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .37,19,285/- 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 
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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 .६६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/72/2018-19 अ वये च-होली 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .२ येथे िचखली गावठाण व उव रत प रसरात 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.पाडूरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .50,27,792/- (अ र  र. .प नास लाख स ावीस हजार सातशे या णव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,27,792/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,27,792/- 

पे ा 23.72% कमी हणजेच र. .38,35,200/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,35,200/- 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 .६७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/74/2018-19 अ वये भाग .१७ 

मधील वा हेकरवाड , िचंचवडेनगर, बळवंतनगर व इतर प रसरातील जलिन:सारण 

वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी 
मे.एस.के.भोसले कॉ टर िन.र. .60,00,000/- (अ र  र. .साठ लाख फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,863/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,863/- पे ा 
25.84% कमी हणजेच र. .44,49,498/- + रॉय ट  चाजस र. .137/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,49,635/- 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 .६८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/78/2018-19 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ िचखली, रामदासनगर, सोनावानेव ती व 
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मोरेव ती प रसरात भुयार  गटर निलका टाकणेकामी म.ेसुरज कॉ टर 

िन.र. .62,84,038/- (अ र  र. .बास  लाख चौ याऐंशी हजार अडतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,83,996/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,83,996/- पे ा 
25.98% कमी हणजेच र. .46,51,414/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,51,456/- 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 .६९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/89/2018-19 अ वये िचखली व   च-

होली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१२ पीनगर, तळवडे गावठाण व वेणीनगर 
मधील मु य जलिनःसारण निलकांम ये सुधारणा क न आव यकते नुसार 

जलिनःसारण निलका व चबस र यावर थलांतर त करणेकामी मे.बी.के. खोसे 

िन.र. .74,99,496/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार चारशे याह णव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,99,454/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,99,454/- पे ा 26.9% कमी हणजेच र. .54,82,101/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .54,82,143/- 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 .७०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/117/2018-19 अ वये भाग .१६ 

मधील झोपडप ट  व गावठाण प रसर इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक 

सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.एस.के.भोसले कॉ टर िन.र. .59,99,983/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव 
हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .59,99,768/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,99,768/- पे ा 25.84% कमी हणजेच र. .44,49,428/- + रॉय ट  
चाजस र. .215/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,49,643 /- 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 .७१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/129/2018-19 अ वये भाग .२१ 
मधील पंपर  गावठाण, पंपर  वाघेरे,अशोक िथएटर प रसर, वैभव नगर व इतर 
प रसरातील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .59,99,965/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,923/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,923/- पे ा 16.2% कमी हणजेच 

र. .50,27,935/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .50,27,977/- 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 .७२) सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील फ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िचखली 
भाग .१ मधील व वध वकास कामांचे तरतुद वग करण क न अंदाजप क क न 

िन वदा कायवाह  करणेसाठ  मा. महापािलका सभा ठराव  २७६, द.२७/९/२०१८ 
अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर भागात पाणीपुरवठा वभागा या २४X७ योजने 
अंतगत व जलिन सारण वभागा या अमृत योजनेअंतगत र याचीं मो या माणात 
खोदाई चालू आहे. यामुळे र ते पुववत करणेसाठ  र याचे मजबुतीकरण क न 
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डांबर करण करणे आव यक आहे. तर  खाली उ लेख केले या कामां या िन वदा 
कायवाह  करणेसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील कामांस तरतुद विगकरण 
करणे या तावास मा. महापािलका सभेने ठराव .२७६, द.२७/९/२०१८ अ वये 
खालील माणे मा यता दलेली आहे. तसेच मा. मु य लेखा अिधकार  यांनी दनांक 
२५/१०/२०१८ रोजीच े तावा वये मा. थायी सिमतीपुढे सदरचा वषय अवलोकनाथ 
मा यतेसाठ  ठेवावा असे ता वत केले आहे. मा.महापािलका सभेने मा य केले या 
ठरावा माणे वाढ/घट क न र. . ४,५०,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  प नास 
लाख फ ) इतर  तरतुद वग करणेस मा यता दले माणे सदर वषय अवलोकन करणे. 

वषय .७३) मनपाचे िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालयाचे ठकाणी युरेटर हे पद 6 म हने 
कालावधीक रता दरमहा र. .45,000/- माणे मानधनावर भरणेकामी थािनक 
वतमानप  व मनपा संकेत थळावर जाह रात िस द करणेत आली होती.  ा  
अजानुसार पा  उमेदवारां या मुलाखती गठ त िनवड सिमतीमाफत घेणेत आ या 
हो या.  सदर िनवड सिमतीने ी. दपक सावंत यांची युरेटर या मानधनावर ल पदावर 
िनयु  करणेकामी िशफारस करणेत आली.  सदर िशफारशीनुसार मा. आयु  सो 
यांचेकड ल आदेश मांक पव/ै4/का व/113/2018, दनांक 12/09/2018 अ वये 
आदेशा या तारखेपासून पुढ ल 6 म हने कालावधीकर ता ी. दपक सावंत यांची युरेटर 
या पदावर िनयु  आदेश देणेत आला आहे.  ी. दपक सावंत यांची आदेशा या 
तारखेपासून 6 म हन ेकालावधीक रता युरेटर या पदावर र. .45,000/- ितमहा माणे 
मानधनावर िनयु कामी काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ (१ ते 
८) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/1/2018-2019 अ वये भाग .१२ 
तळवडे पीनगर वेणीनगर येथे उवर त र ते डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .83,51,185/- (अ र  र. . याऐंशी लाख ए काव न हजार एकशे 
पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,07,781/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .82,07,781/- पे ा 23.91% कमी हणजेच र. .62,45,301/- + रॉय ट  चाजस 
र. .74,204/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,200/- = एकुण र. .63,88,705/- 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 लाग ूअसलेस, 
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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 .७६) िन वदा नो टस ं .१२/५-२०१४-१५ या कामाचे ठेकेदार मे.सुरज कॉ ॅकटर यांना 
द.११/०९/२०१७ चे करारनामा मु ा ं .३४ अ वये १ वषानंतर येक वषासाठ  
िन वदा दरात १०% वाढ क न देणेची तरतूद आहे.मागील वष  १०% दरवाढ देणेत 
आलेली नाह . मे.सुरज कॉ टर यांस पंपर  िचंचवड मनपाचे ड भागातील 
निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामासाठ  
द.०५/०७/२०१८ पासून द.०४/०७/२०१९ पयत तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस 
व या कालावधीसाठ  वीकृत िन वदा दर (अंदाजप क य दरापे ा ५% कमी) पे ा १०% 
जादा या दराने दरवाढ अदा करावया या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .७७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/83/2018-19 अ वये अ े ीय 
कायालयाअंतगत भाग .१० मधील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ टर िन.र. .39,99,989/- (अ र  र. . 
एकोणचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,99,671/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,99,671/- पे ा 24.84% 

कमी हणजेच र. .30,06,153/- + रॉय ट  चाजस र. .318/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .30,06,471/- 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 .७८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५६ द.२६/१०/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ७९ यायामशाळा म.न.पा. प रसरात 

चाल व या जात असुन यापैक  ४८ यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क 

त वावर मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने 

चाल व यास दले या आहेत. १६ यायामशाळांनी मुदतवाढ साठ  अज केलेला आहे 
यापैक  स थतीत मनपा या सेवा शु कावर ल १५ यायामशाळांची मुदत तावात 
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तंभ ४ म ये नमूद केले माणे संपलेली असून सदर या सव यायामशाळा  संबधीत 
सं थे या ता यात आहेत. तावात नमूद केले या १५ यायाम शाळांना ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/-मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास आदेशा या तारखेपासून पुढ ल मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 

वषय .७९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५७ द.२६/१०/२०१८ 
अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल 
आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ अ वये म.न.पा. प रसरातील 
व ाथ  खेळाडू क रता खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता 
दली असून, सदर खेळाडू द क योजना द.०४/०७/२०१२ पासून राब वणे बाबत 
अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. खेळाडू द क योजना २०१७-१८ (सहावी 
बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन द.२१/०८/२०१७ ते १५/०९/२०१७ या 
कालावधीत अज माग वले असता एकूण ५१ खेळाडंूचे अज ा  झाले आहेत. या 
अजावर मा.महापौर यां या अ य तेखालील द.२८/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेत 
खेळाडू द क योजना अनुषंगाने २०१७-१८ म ये ा  झाले या ५१ अजापैक  
म.न.पा. डा धोरणानुसार ४५ खेळाडू पा  व ६ खेळाडू अपा  कर यास मा यता 
दली आहे. खेळाडू द क योजना २०१७-१८ चा लाभ २ वषाकर ता देणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .९९,८६,०००/- चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .८०) प.ंिचं.मनपा अंतगत काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद   महामागावर ल पथ दव ेव  िसं नल 
क रता वज पुरव यासाठ  वजिमटर करता म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. .३३,४७३/- 
(अ र  र. . तेहतीस हजार चारशे याह र फ ) अदा करावयाचे असून  सदर कामाचे 
व खचाचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८१) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ब मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  
अ (1 ते 12) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .८२) भाग .१८  मधील मनपा काय मांसाठ  मंडप यव था करण ेया कामातील बाबींची 
आव यकता व िनकड ल ात घेता मा. वधी सिमती सभा सद य ठराव .३०, 

द.३/०८/२०१८ अ वये वाढ व कामास व र. .३० लाख रकमेस शास कय मा यते या 
ठरावाची अंमलबजावणी करणे व अ यंत तातड चे कामाची आव यकता अस याने 
वनािन वदा आहे याच ठेकेदार मे.िशवम एंटर ायजेस यांचेकडुन वकृत िन वदा 
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दराने काम क न घेणेस व या कामा या सुधार त काम करणेसाठ  वकृत िन वदा दर 
(-) १६.१७% कमी इत या दराने र. .२४,११,२३२/- इत या सुधार त अंदाजप क य 
खचास तसेच र. .१६,२९,०५७/- इतका वाढ व खचानूसार काम करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/82/2018-19 अ वये भाग .८ येथील 
ांती चौक ते देव िसट  ते कृ णा ए हेिन ह पयत र ता व इ याद  ठकाणी दुभाजक 

करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .37,51,500/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ए काव न हजार पाचशे फ ) मधनु 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,23,444/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,23,444/- पे ा 15.55% 

कमी हणजेच र. .31,44,448/- + रॉय ट  चाजस र. .15,406/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .12,650/- = एकुण र. .31,72,504/- 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 .८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/21/2018-2019 अ वये भाग .13 

िनगड  गावठाण येथील मनपा इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .30,29,942/- (अ र  र. .तीस लाख एकोणतीस हजार 
नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,11,672/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .30,11,672/- पे ा 13.51% कमी हणजेच र. .26,04,795/- + रॉय ट  
चाजस र. .21,20/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,150/- = एकुण र. .26,23,065/- 

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 .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/22/2018-2019 अ वये भाग .13 

अमरधाम मशानभुमीची मोडकळ स आलेली िसमािभंत पाडून आर.सी.सी. िसमािभंत 
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बांधणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस 

िन.र. .29,98,250/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार दोनशे प नास 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,87,087/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,87,087/- पे ा 12.6% कमी हणजेच र. .25,23,314/- + रॉय ट  चाजस 
र. .86,763/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .24,400/- = एकुण र. .26,34,477/- 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 .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13-05-2018-19 अ वये भाग .२३ मधील 
संभाजीनगर, अशोका सोसायट  व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी (सन २०१८-१९ साठ ) कामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .66,30,284/- (अ र  र कम पये सहास  लाख तीस हजार दोनशे चौरेऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,67,634/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .65,67,634/- पे ा 14% कमी हणजेच र. .56,48,165/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .57,10,815/- 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 .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105-6-2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 
 आदशनगर पर सरातील उवर त र ते खड मु माचे करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .59,88,371/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख अ ठयाऐंशी हजार तीनशे ए काह र 
फ ) पे ा 25.52% कमी दराने ा  झालेली आहे.   ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .44,60,139/-  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 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/8/2018-2019 अ वये भाग .१२ 
तळवडे पीनगर वेणीनगर येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .62,56,299/- (अ र  र. .बास  लाख छप न हजार दोनशे न या नव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,17,888/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,17,888/- 

पे ा 27.21% कमी हणजेच र. .45,26,001/- + रॉय ट  चाजस र. .22,261/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .16,150/- = एकुण र. .45,64,412/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/5/2018-2019 अ वये भाग .12 तळवडे 
पीनगर वेणीनगर येथील मु य व अंतगत र ते डांबर करण करणे  कामी 

मे.बी.के.खोसे िन.र. .75,14,277/- (अ र  र. .पं याह र लाख चौदा हजार दोनशे 
स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,09,036/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदरकाम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,09,036/- पे ा 23.50% कमी हणजेच र. .56,67,913/- + रॉय ट  चाजस 
र. .36,042/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,200/- = एकुण र. .57,73,155/- 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 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 .९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/3/2018-2019 अ वये भाग .12 तळवडे 
पीनगर वेणीनगर येथे टाँम वाँटर लाईन टाकणे व दु ती करणे कामी 

मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .75,04,286/- (अ र  र. .पं याह र लाख चार हजार दोनशे 
शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,77,490/- वर 



36 
 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,77,490/- पे ा 23.32% कमी हणजेच र. .57,33,739/- + रॉय ट  चाजस 
र. .11,596/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,200/- = एकुण र. .57,60,535 /- 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 .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/4/2018-2019 अ वये भाग  १२ तळवडे 
पीनगर वेणीनगर येथील र ते खड मु माचे करणे कामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .75,25,215/- (अ र  र. .पं याह र लाख पंचवीस हजार दोनशे पंधरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,17,141/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .73,17,141/- पे ा 34.35% कमी हणजेच र. .48,03,703/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,55,474/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,600/- = एकुण र. .50,11,777/- 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 .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/6/2018-2019 अ वये भाग  १२ 
तळवडे पीनगर वेणीनगर येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .70,12,335/- (अ र  र. .स र लाख बारा हजार तीनशे प तीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .69,23,348/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .69,23,348/- पे ा 23.50% कमी हणजेच र. .52,96,361/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,788/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,200/- = एकुण र. .53,85,349/- 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 
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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/१३८५/२०१८  

दनांक – २६/१०/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . था/िन/ड-मु य/का व/४२८/२०१८ द.२४/१०/२०१८ वषय .४१ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/४२९/२०१८ द.२४/१०/२०१८ वषय .४२ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/४२३/२०१८ द.२२/१०/२०१८ वषय .४३ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/४२२/२०१८ द.२२/१०/२०१८ वषय .४४ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/२३२/२०१८ द.२५/१०/२०१८ वषय .५७ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/५९७/२०१८ द.२५/१०/२०१८ वषय .६१ चे लगत) 
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( . व.मुका/५/का व/४६१/२०१८ द.२६/१०/२०१८ वषय .७४ चे लगत)  
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( . था/िन/२-ब/४६६/२०१८ द.२६/१०/२०१८ वषय .८१ चे लगत)  
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