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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४२४/२०१९ 
दनांक - २२/०२/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 
दनांक - २६/०२/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा मंगळवार, दनांक 
२६/०२/२०१९ 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 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 वशेष सभा 
कायप का मांक – १०५ 

                           
दनांक - २६/०२/२०१९       वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा मंगळवार, दनांक 

२६/०२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
---------- 

 
वषय .१)  “इ” े ीय कायालया माफत भोसर  पधा प र ा क ाकर ता पु तक  खरेद कामी  

कोटेशन नोट स .३ जा. .इ ेका/भो पके/का व/६४/२०१८ द.१२/१२/२०१८  अ वये 
कोटेशन म.न.पा. संकेत थळावर िस द क न  दरप क माग वले असता ३ पुरवठा 
धारकांकडुन कोटेशन ा  झाले असून  अनुजा ए टर ायझेस, रहाटणी, पुणे १७  यांनी 
लघु म दरा माणे पु तकाच ेछा पल कंमतीवर जा तीत जा त 17%  सुट दली आहे. 
यानुसार अनुजा ए टर ायझेस, रहाटणी, पुणे १७ यांचेकडून अट  व शत  नुसार भोसर  

पधा प र ा क ,  भोसर  क रता १०७  पु तके कोटेशन  प दतीने खरेद  करणेकामी 
अंदाजे र. .४७,५००/-  इतका खरेद  खच अपे त आहे. मा. भाग सिमती सभा ठराव 
.३६ दनांक ०६/०२/२०१९ अ वये भोसर  पधा प र ा क ,  भोसर  क रता १०७  

पु तके कोटेशन  प दतीने अंदाजे र. .४७,५००/-  इत या कंमतीची पु तके  खरेद  
करणेकामी सवानुमते मा यता ा  झाली आहे. सदरचा खच “ पु तके व िनयतकािलके 
खरेद  ” या लेखािशषातून अदा कर यात येईल. तर  अनुजा ए टर ायझेस, रहाटणी, पुणे 
– १७ यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे भोसर  पधा प र ा क ,  भोसर  
कर ता १०७   पु तके कोटेशन  प दतीने खरेद  करणेकामी अंदाजे र. .४७,५००/-  
(अ र  र. .स ेचाळ स हजार पाचशे फ ) या  एकूण कमतीवर 17%  सुट देवून 

य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता  
महारा  शासनाचा “ब” दजा  असुन यांना अनुदान ा  होत अस याने दर वष  
पु तके/ ंथ, खरेद  करणे आव यक आहे. वाचकां या व सभासदां या आवड नुसार 
कथा, कादंब-या, लिलत, ऐितहािसक, वनोद , आरो य, का य, धािमक, वषया या ७०० 
पु तकांची  “इ” े ीय कायालया माफत ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  
कर ता पु तक  खरेद कामी  कोटेशन नोट स .२ जा. .भैसावा/७/का व/६२/२०१८, 
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द.१२/१२/२०१८  अ वये िस द क न  दरप क माग वले असता ३ पुरवठा 
धारकांकडुन कोटेशन ा  झाले असून  अनुजा ए टर ायझेस, रहाटणी, पुणे १७  यांनी 
लघु म दरा माणे पु तकाचे छा पल कमतीवर जा तीत जा त 16.50%   सुट दली 
आहे. यानुसार अनुजा ए टर ायझेस, रहाटणी, पुणे १७ यांचेकडुन अट  व शत  नुसार 
ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता 

७०० पु तके कोटेशन  प दतीने खरेद  करणे कामी अंदाजे र.  १,२५,०००/- इतका 
खरेद  खच अपे त आहे. मा. भाग सिमती सभा ठराव . ३५ दनांक ०६/०२/२०१९ 
अ वये ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  

वाचनालयाक रता ७००  पु तके कोटेशन  प दतीने अंदाजे र. .१,२५,०००/- इत या 
कमतीची पु तके खरेद  करणेकामी सवानुमत े मा यता ा  झाली आहे. सदरचा खच 

“पु तके व िनयतकािलके खरेद  ”या लेखािशषातून अदा कर यात येईल. तर  अनुजा 
ए टर ायझेस, रहाटणी, पुणे १७ यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे ी भैरवनाथ 

सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता ७००  पु तके कोटेशन  प दतीने खरेद  करणेकामी 
अंदाजे र.  १,२५,०००/- (अ र  र. . एक लाख पंचवीस हजार फ ) या  एकूण कमतीवर 

16.50% सुट देवून य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .७/४५/२०१८-१९ अ वये अशु  जलउपसा क  
रावेत येथील ट पा .1 आ ण 2 योजने अंतगत ह .ट .पंपांची वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे. लोमँक इं जिनअर ंग 
कॉप रेशन यांची िन वदा र कम .४५,१३,७१३/- (अ र  र. .पंचचेाळ स लाख तेरा 
हजार सातशे तेरा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून 
िन वदा र. .४५,१३,७१३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४५,१३,७१३/- पे ा सुधा रत २.७५% कमी हणजेच 
र. .४३,८९,५८५/- + रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण 
र. .४३,८९,५८५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/09/2018-2019 अ वये भाग .१ िचखली 

येथे उव रत र ते डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए पलानी िन.र. .41,85,227/- 

(अ र  र. .ए केचाळ स लाख पं याऐंशी हजार दोनशे स ावीस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,18,502/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,18,502/- पे ा 26.10% कमी 
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हणजेच र. .29,69,673/- + रॉय ट  चाजस र. .97,525/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,200/- = एकुण र. .31,36,398 /- 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 .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/05/2018-2019 अ वये भाग .1 

हे ेव ती व इतर प रसरातील पाणीपुरवठा वभागाचे २४ X ७ योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए पलानी 
िन.र. .1,49,98,789/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख अ या णव हजार 
सातशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,44,86,848/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,44,86,848/- पे ा 26.10% कमी हणजेच 
र. .1,07,05,781/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .4,86,500/- = एकुण र. .1,12,17,722/- 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 .६) मनपा या मु य शासक य इमारतीम ये कायालाकर ता ओट स इलेवेटर कंपनी इं डया 

या उ पा दत कंपनी या ४ नग उ ाहक बस वणेत आ या आहेत. सदर िल टची 
वाष क देखभाल दु ती व स ह सींगचे काम विश  व पाच े अस याने उ पाद त 
कंपनीकडून करणेत येत आहे. सन २०१८-१९ या वषात उ पा दत कंपनी मे.ओट स 
ईले हेटस यांचेकडून द.०१/०४/२०१८ ते ३१/०८/२०१८ पयत िल ट .१ ते ४ चे 
देखभाल दु तीचे काम क न घेणेत आलेले आहे. याकामापोट  मे.ओट स ईले हेटस 
यांनी यांचेकड ल कोटेशन ारे र. .२,९६,२०७/- (अ र  र. .दोन लाख शहा णव 
हजार दोनशे सात फ ) (जीएसट सह) थेट प दतीने अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .७) पीएमपीएमएल सं थसे व वध कारचे पासेस पोट  एकूण र. .१६,४३,२५,६४६/-  

(अ र  र. .सोळा कोट  ेचाळ स लाख पंचवीस हजार सहाशे शेहचाळ स फ ) पैक  
र. .१५,९८,७९,२००/- देय असून यापैक  र. .१५,५०,००,०००/- यापूव  अदा केली 
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अस याने उवर त र. .४८,७९,२००/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख एकोणऐंशी हजार 

दोनशे फ ) माच १९ पूव  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८) महानगरपािलकेचे अ ावत Primary Data Centre न याने काया वत ठेवणेकामीचे कामास 
मुदतवाढ देणेकामी िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदाधारक 
मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार न याने १ वष कालावधी कर ता 
येणारा खच ती ितमाह  र. .१२,४७,४००/- (अिधक कर) या माणे एक वष 
कालावधीकर ता येणारा खच र. .४९,८९,६००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख, 
एकोणन वद हजार, सहाशे फ )(अिधक कर) ला मुदतवाढ दे यास व या अनुषगंाने 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९) मनपाचे डेटा सटरमधील स हर, नेटवक वीचेस, टेप लाय र , फायरवॉल टोरेज यांचे 
अप ेड/वॉरंट  एक वष कालावधी वाढ वणेकामी िन वदा सूचना मांक १३/२०१८-१९  

नुसार लघु म िन वदाधारक  मे.मोनाक टे नॉलॉजी (पुणे) ा.िल. र. .८२,९८,०००/- 
(अ र  र. . याऐंशी लाख अ या णव हजार फ ) (सव करासह) या दराने करारनामा 
क न  कामकाज कर यास  व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१०) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV5/1-2018-19 अ वये मनपा े ातील 

न ांची व छता करणेसाठ  आव यक कामे करणेकामी मे. व णु वठोबा नरळे 
यांचेकडुन िन.र. .३७,४९,२५८/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
दोनशे अ ठाव ण फ ) पे ा -०३.३३% कमी या दराने ा  झालेली आहे. िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा -०.७३% ने कमी येत अस याने ा  दराने र. .३६,२४,४०८/- 

पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११) पंपर  िचंचवड पािलके या पशुवै क य वभागातंगत नेह नगर, पंपर  या ठकाणी 

कायरत छोटे पाळ व ाणी दहन मिशन (Pet Incinerator) कर ता मे.एस.के. 
इंटर ायजेस यांचे कडुन मिशन दु ती चे र. .२३,३००/- व ितमाह  ३,०००/- व 
सुटे भाग खरेद साठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु यांची सं या िनयं त 

ठेवणे या कामकाजासाठ  ानसंतती िनयमन श या काय म राब वणेकामी िनयु  
मे.सोसायट  फॉर द हशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनम स, उदगीर व मे.ऍिनमल 
वे फेअर असोिसएशन नवी मंुबई या सं थाना ३ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणे 
व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  34/01/2018-19 अ वये . .19 (नवीन 

. 16) येथे 18 मीटर व इतर र ते वकसीत करणेकामी (एस.बी.पाट ल रोड पर सर) 
मे. वण इले कल स वसेस िन.र. .90,82,441/- (अ र  र. .न वद लाख याऐंशी 
हजार चारशे ए केचाळ स फ ) पे ा 16.60% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 

व पात २९ व र  िनवासी व ६३ किन  िनवासी पदे सहा म हने कालावधीकर ता 
भरणेकामी जा हरात  .१५२ िस द  क न उप थीत झाले या उमेदवारां या मुलाखती 
व लेखी प र ा घेऊन  याम ये  पा  झाले या न वन उमेदवारांची िनवड याद  सोबतचे 
प   “अ”  व प  “ब” म ये  नमुद केले माणे ७ व र  िनवासी व २९ किन  िनवासी 

पदांस  काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .१५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/08/2018-2019अ वये भाग .1 

िचखली येथील सोनवणेव ती, शेलारव ती व इतर प रसरातील पाणीपुरवठा वभागा या 
२४ X ७ योजनेअंतगत होणा-या खोदाईमुळे र ते पुववत करणेसाठ  अंतगत र ते 

मजबुतीकरण क न एम.पी.एम. प दतीने करणेकामी मे.एच.ए.भोसले 
िन.र. .74,97,177/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार एकशे स याह र  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,93,735/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .71,93,735/- पे ा 31.50% कमी हणजेच र. .49,27,708/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,78,000/- = एकुण र. .52,31,149/- पयत 

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

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

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/07/2018-2019 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील पाणीपुरवठा वभागा या 24 X 7 योजनेअंतगत होणा-या खोदाईमुळे 
र ते पुववत करणेसाठ  मोरेव ती व इतर प रसरातील उवर त र ते मजबुतीकरण 
क न एम.पी.एम. प दतीने करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .74,97,188/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार एकशे अ ठयाऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,93,746/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .71,93,746/- पे ा 35.51% कमी 
हणजेच र. .46,39,247/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,78,000/- = एकुण र. .49,42,688/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
 
वषय .१७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/04/2018-2019 अ वये भाग .११ 

मधील (आर ण .१/११३) कुदळवाड  येथील शाळा इमारतीची उवर त कामे 

करणेकामी मे.युिनक ेडस िन.र. .1,66,67,208/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख 
सदुस  हजार दोनशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,65,11,471/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,65,11,471/- पे ा 20.02% कमी हणजेच 
र. .1,32,05,875/- + रॉय ट  चाजस र. .70,437/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .85,300/- = एकुण र. .1,33,61,612/- 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 .१८)   पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV7/1-2018-19 अ वये पंपर  िचंचवड 

मनपामाफत न याने बांधणेत येणा-या जजामाता पंपर , आकुड , मासुळकर कॉलनी इ. 
णालयासाठ  ETP उभारणेकामी मे.मर युरस वॉटर टमट (इं डया) ा.िल. 

यांचेकडुन िन.र. .४,१०,७०,०००/- (अ र  र. .चार कोट  दहा लाख स र हजार फ ) 
पे ा -०५.१०% कमी या सुधा रत दराने र.  ३,८९,७५,४३०/- पयत काम क न घेणेस 
व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस 
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या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१९)   पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV6/1-2018-19 अ वये मनपाच े

मैलाशु द करण क  पंपीग टेशनमधील काडा िस ट मचे देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे.चेतास कं ोल िस ट म ा.िल. िन.र. .१,७८,३२,५६०/- (अ र  
र. .एक कोट  अ याह र लाख ब ीस हजार पाचशे साठ फ ) पे ा -००.९०% कमी 
या दराने र. .१,७६,७२,०६७/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०)   मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/E/28/1/2018-19 अ वये इ े ीय 

कायालया अंतगत मनपा इमारती, कायालये व र यावर व वध ठकाणी 
आव यकते माणे सी सी ट  ह  यं णा बसवणकेामी (न वन भाग .३ ते ८) 
मे. फिन स इ ा चस िन.र. .47,88,267/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख 
अ याऐंशी हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा 2.11% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .46,87,235/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 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/४२४/२०१९ 

दनांक – २२/०२/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१८७/२०१९ द.२०/२/२०१९ वषय .१४ चे लगत)  
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