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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४५/२०१९ 
दनांक - ०४/०१/२०१९ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०८/०१/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
०८/०१/२०१९ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
    आपला व ासू,  

                                                                        

                                                   
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                      

      नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

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

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

कायप का मांक – ९७ 
 
दनांक - ०८/०१/२०१९                           वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

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

०८/०१/२०१९ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

  ----------       
दनांक २६/१२/२०१८, द.०१/०१/२०१९ व द.०४/०१/२०१९ रोजी झाले या  
सभेचा (कायप का मांक ९५) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

  ----------       
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालया या 

काय े ातील सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क  प दतीने साफसफाई 
करणेसाठ  िन वदा .२/२०१८-१९ नुसार िन वदा तयार कर यात आलेली आहे. ग 
े ीय कायालया या काय े ाम ये सावजिनक शौचालय व मुता-यांची सं या 

एकुण ५३८ िस स आहेत. मे. शुभम उ ोग यांनी अंदाजप क य दरा या -२६.०१% 
कमी दराने दर सादर केलेला आहे. सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क  
प दतीने साफसफाई करणेसाठ  सन - २०१८-१९ या अंदाजप काम ये 
खाजगीकरणा दारे साफसफाई या लेखािशषावर र. .६,५०,८९,८९८/- इतक  तरतूद 
िश लक आहे. तर  सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क  प दतीने साफसफाई 
करणे या कामास व येणा-या अंदाजीत र. .५६,००,०००/- (अ र  र. . छप न 
लाख फ ) खचास तसेच सदरचा खच खाजगीकरणा दारे साफसफाई या 
लेखािशषावर टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०८/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी 
करणेकामी आव यक लागणा-या ३ ते ५ वषा या आतील टु र ट परिमट ( पवळे 
नंबर लॅट) असले या १३ टाटा सुमो अथवा त सम वाहने (६+१) भाडे त वावर 
घेणेकामी िस द करणेत आले या इ िन वदा .७/२०१८-१९ मधील लघु म दर 
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िन वदाधारक ओम ए ट ायझेस यांचे ा  दर ित वाहन ित दन ८० 
क.मी.साठ  र. .१,४४६/- माणे व ित क.मी. ८० पुढ ल अंतरासाठ  र. .८.५० 
दर या माणे २ वषाक रता र. .१,१२,७८,८००/-(अ र  र. .एक कोट  बारा लाख 
अ याह र हजार आठशे फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०८/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/88/2018-19 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव येथील बापजुीबुवानगर, संद पनगर, इं ायणीनगर, जयम हारनगर, धनगरबाबा 
मंद र प रसर, गु नानकनगर, ाय हर कॉलनी व इतर प रसरातील जलिन:सारण 
वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. संक प 
इ ा चर िन.र. .44,99,980/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार 
नऊशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,955/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,955/- पे ा 16.5% कमी हणजेच र. .37,57,462/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .25/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .37,57,487/- 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.०८/०१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४)   मनपा ह तील रावेत येथील बंधारा बराच कालावधी पूव  त कालीन लोकसं या 
पाणी वापर भ व यातील होणारे लोकसं या वाढ इ. माणे बांध यात आलेले होते. 
मनपा ह लगत थापन करणेत आलेले औ ोिगक े ामुळे मागील काह  दशकांत 
मनपा े ात वकास ती  गतीने होत असलेने लोकसं येतील वाढ कमी 
कालावधीत माणा पे ा खूप जा त असलेचे दसून येत आहे.  रावेत येथील बंधा-
या जवळ पंपर  िचंचवड मनपाचे अशु द जलउपसा क  आहे. स थतीत रावेत 
येथील बंधा-यातून मनपा ४८० MLD, MIDC १२० MLD तसेच MJP ३० MLD 

जलउपसा करत आहे.  रावेत येशील पवना नद वर ल बंधारा पाटबंधारे वभाग यां या 
अख या रत आहे. सदर  बंधा-याचे देखभाल व द ु तीची कामे पाटबंधारे वभागामाफत 

कर यात येते. सदर बंधारा जु या काळ  बांधले असलेने स थतीत येथे पाणी साठवणूक 
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मता जलउपसा चे अनुषंगाने कमी असलेचे पाटबंधारे वभागाकड ल अिधका-यांचे 

पहाणी नुसार मनपास सूिचत करणेत आलेले आहे.   स या पाणी उपसा पूण मतेने होत 

अस यामुळे कधी कधी बंधा-यामधील पाणी पातळ  खाली जात आहे व याचा पर णाम 

पंपींगवर होवून पा या या मो या माणात त ार  वाढत आहेत. यासंदभात मा. आयु  

सो. व मा. अिध क अिभयंता पाटबंधारे वभाग यांचे समवेत बैठक झाली असता रावेत 

बंधा-याचे वर ल बाजूस नद पा ाचे Contour plan आव यक अस याचे पाटबंधारे   
अिधका-यानी सांिगतले. तसेच यासाठ  पाणलोट े ाच ेसव ण मनपा माफत कर याचे 

ठरले आहे. सदर सव ण म ये बंधा-याची उंची वाढ वणे / खालील बाजूस नवीन बंधारा 
बांधणेचे ता वत आहे. याअनुषंगान े बंधा-याची वर ल बाजूस (पाणलोट े ाची) 
धो याची पा याची पातळ  तपासणे आव यक आहे. सदर काम तातड ने करणे आव यक 

अस यामुळे पाटबंधारे वभाग माफत ोन सव ण कर याबाबत सुिचत कर यात आलेले 

आहे. सदर कामाची िनकड व आव यकता ल ात घेता अशा कारे विश  सव णचे काम 

करणा-या Expert त ांकडून कोटेशन घेणेत आले असुन िन वदा न काढता सवात कमी 
कोटेशन दर र. .५,५०,०००/- (अ र  र. .पाच लाख प नास हजार फ ) देणारे मे.राहुल 

देशमुख यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७३ अनुसूची 
करण ५ िनयम २(२) या परंत ु के नुसार िन वदा न माग वता परंत ुकरारनामा क न 

थेट प तीने काम देणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०१८-१९ चे अंदाज प का 
मधील “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी”या लेखािशषाअतंगत पान. . २४४ अ. . ३ 

अ वये “रावेत येथील जु या बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे”या 
कामाअंतगत उपल ध तरतूद र. .५,००,००,०००/- इतक  आहे. तर  सदर ोन सव णाचे 

काम िन वदा न काढता सवात कमी कोटेशन (र. .५,५०,०००/- अ र  – पाच लाख 

प नास हजार फ ) देणारे मे.राहुल देशमुख यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

१९४९ मधील कलम ७३ अनुसूची करण ५ िनयम २(२) या परंत ुके नुसार िन वदा न 

माग वता परंतु करारनामा क न थेट प तीने काम देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.०८/०१/२०१९ चे सभेत घेणचेे िनणया माण)े 
 

वषय .५) पंपर  िचंचवड मनपा िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालयाचे ठकाणी 
युरेटर पदावर काम करणा-या ी. दपक सदािशव सावंत यांना दरमहा 

र. .४५,०००/- माण े दनांक १२/०७/२०१८ पासून १०/०९/२०१८ पयत 
कालावधीक रता मानधन त वावर नेमणूक स मुदतवाढ देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६) पंपर  िचंचवड मनपा िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालयाचे ठकाणी काम 
करणा-या पशुवै क या पदावर काम करणा-या डॉ.घनशाम मोहन पवार यांना 
दरमहा र. .४५,०००/- माणे दनांक ०४/१०/२०१८ पासून १९/११/२०१८ पयत 
कालावधीक रता मानधन त वावर नेमणूक स मुदतवाढ देणसे मा यता देणबेाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या मुळा नद पा ातील हायिसंथ 

(जलपण ) काढून ८ म हने कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  

ई-िन वदा नोट स .६/३/२०१८-१९ अ वये ड, ह व ई े य कायालया या 
काय े ातील मुळा नद पा ातील वाकड पुल ( ु तगती माग) ते पंपळे िनलख 
मशानभूमी, औंध सांगवी ीज ते दापोड  हॅर स ीज व बोपखेलपयत (म.न.पा. 

ह तील मुळा नद चे संपुण पा ) या कामासाठ  ा  झाले या ३ िन वदांपैक  मे. 
सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांनी म.न.पा. 
अंदाजप क य र. .१७,८७,२५४/- साठ  सादर केलेला र. .१९,१२,३६२/- (+)७% 

(अ र  र. .एकोणीस लाख बारा हजार तीनशे बास  फ ) हा लघु म दर  

अस याने महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ७३ (क) नुसार अवलोकन करणे. 
  
वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ३६ वा वधापन दनासाठ  अ पोपहार व चहापान 

काय मासाठ  थेट प दतीने खरेद  कर यात आली असुन यासाठ  
र. .२,१९,०२०/- खच आला असुन यास काय र मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .९) यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 

व पात व वध क सलटंट पदे  सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात 
.२८४ द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती 
द.२९/१०/२०१८ रोजी घेऊन पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश . वायसीएमएच/७ 
/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ दे यात आलेला आहेत. परंतु जी पदे पुण  

मतेने भरली गेली नाह त अशी र  पदे व िनयु  आदेश िनगत क नह  व हत 
मुदतीत जू न झाले या र  जागेकर ता द.१७/१२/२०१८ रोजी Walk In 

Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये खालील  ा  उमेदवारां या िनयु  
करणेत आलेली आहे. 
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अ.  उमेदवारांचे नाव पदनाम वग 
मानधन 
.म हना 

१ डॉ. संजय रघूनाथ जाधव  वै कय अिधकार  आय.सी.यु  व.जा. अ       ४५,०००/- 

२ डॉ. सिचन ह रभाऊ रेडे वै कय अिधकार  आय.सी.यु  खुला       ४५,०००/- 

       वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या 
तारखेपासून दनांक  २७/१२/२०१८ ते द.२८/०५/२०१९ अखेर नेमणुक देणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) यशवंतराव च हाण मिृत णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे  सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जाह रात 
िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती घेऊन पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश 

दे यात आलेला आहे. परंतु जी पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त अशी र  पदे 
व िनयु  आदेश िनगत क नह  व हत मुदतीत जू न झाले या र  जागेकर ता 
द.१०/१२/२०१८ रोजी Walk In Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये 

खालील  ा  उमेदवारां या िनयु  करणेत आलेली आहे. 

अ.      उमेदवारांचे नाव       पदनाम    वग मानधन .म हना 
 १ डॉ. शांत सखाराम गाडे  युरो सजन    खुला 70000/- 

 २ डॉ. अनुराधा वनोद नायर वचा व गु रोग त     खुला 60000/- 

वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या 
तारखेपासून दनांक 24/12/2018 ते द.28/05/2019 अखेर नेमणुक देणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/6/2018-19 अ वये भाग .8 
येथील ित पती ते पाईन रोड ते आर ट  ओ कॉनर पयत व इ याद  ठकणी 
र ता द ुभाजक करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप 

क शन िन.र. .83,36,642/- (अ र  र. . याऐंशी लाख छ ीस हजार सहाशे 
बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,18,129/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .82,18,129/- पे ा 18.18%कमी हणजेच र. .67,24,073/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,05,863/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,650/- = एकुण 
र. .68,42,586/- 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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/5/2018-2019 अ वये बी.आर.ट . 

कॉर डॉर .३ वर वाकड येथील पुणे - बगलोर महामागावर ल पुलापासून हंजवड  
मनपा ह पयत र ता ं द करण करणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा. िल. 
िन.र. .19,58,95,701/- (अ र  र. .एकोणीस कोट  अ ठाव न लाख पं या नव 
हजार सातशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .19,46,31,900/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .19,46,31,900/- पे ा 4.95% जादा  असा दर कमी क न 
दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 4.95% जादा दराची सन 2018-19 
चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.11% ने कमी येत 
अस याने िन वदा दरापे ा िन वदा 4.95% जादा दराने हणजेच 
र. .20,42,66,179/- + रॉय ट  चाजस र. .10,95,401/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,68,400/- = एकुण र. .20,55,29,980/- 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)  इ वभागीय काय े ातील सन २०१८ -१९ साठ   भाग .४ दघी– बोपखेल मधील 
आय.टू.आर.अंतगत ता यात आले या जागेत बहुउ ेशीय इमारत बांधणे व जागा 
वकिसत करणे. या कामास अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- इतक  
महानगरपािलका सभा ठराव .१९६, द.२२/०७/२०१८ चे अ वये शासक य 
मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने, 

भाग .४ दघी – बोपखेल मधील आय.टू.आर. अंतगत ता यात आले या जागेत 

बहुउ ेशीय इमारत बांधणे व जागा वकिसत करणे कामी तां क या आव यकतेनुसार 

सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानंकना माणे िनयोजन करणे कामाची 
देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात 
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(Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 

वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजुर नसुार दरसुची 
द.१३/११/१८ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मनपा या पॅनेवर ल 

वा तु वशारद  ी. िमिलंद कदत, पुण े (िनयोजन कंस टंट) यांचेकडून १.९८% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, 
क पाची दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तापसणी करणे 

इ. िन वदा पुव व िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. 

प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणेक रता सदर क पास िन वदा पुव व 

िन वदा प ात कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. यांनी यापुव  

देखील अशा क पाची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत सबब 

तुत कामासाठ  िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ .वा तु वशारद  ी. िमिलंद 

कदत, पुण े (िनयोजन कंस टंट) यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  

मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा (१.९८%) कमी दराने ा  झालेली आहे. 

कोटेशननुसार ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकुण १.९८% (०.५०% 
िन वदा पूव + १.४८% िन वदा प ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/2/2018-19 अ वये भाग .५ 

गवळ नगर व सॅ डव क प रसराम ये डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
िन.र. .83,69,243/- (अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणस र हजार दोनशे येचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,98,273/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .82,98,273/- पे ा 18.18% कमी हणजेच र. .67,89,647/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,721/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,250/- = एकुण र. .68,60,618/- 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 .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55-2-2018-19 अ वये भाग .3    
च-होली येथील च-होली मु य र ता (आझाद नगर) ते काळजेवाड  पयतचा  १८ 

मी. ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .16,68,28,478/- 

(अ र  र. .सोळा कोट  अडुस  लाख अ ठावीस हजार चारशे अ ठयाह र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,34,53,811/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .16,34,53,811/- पे ा 1.25% कमी  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-
१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 10.02% 
ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .16,14,10,638/- + 
रॉय ट  चाजस र. .31,19,217/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,55,450/- = एकुण 
र. .16,47,85,305/- 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 .१६)  थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय 
वाक व इमारती यांचे कामाक रता िन.न . .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of 

interest ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये 
एकूण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-२ म ये 
मे.राज  गडकर  अ ड असोिसएटस स लागार यांनी सादर केले या कागदप ांची 
छाननी केलेली आहे. मे.राज  गडकर  अ ड असोिसएटस स लागार यांना न याने 
िनयु  करणेकामी  यां या कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये प  ब (पूल, 

काय वाक व इमारती – स लागार ेणी-२) या माणे प  ब तयार करणेत 
आले आहे. ट पा-२ मधील प  ब माणे मे.राज  गडकर  अ ड असोिसएटस 
स लागार यांना पॅनेलवर घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१७)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१७.१२.२०१८  ते  द.२३.१२.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१/२०१९ द.०१/०१/२०१९ अ वये 

पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .१८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/30/2018-19 अ वये भाग .२४ 
थेरगाव येथील वनदेवनगर, बेल ठकानगर, थेरगाव फाटा प रसर व इतर प रसरातील 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.क पना एंटर ायजेस िन.र. .59,99,985/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव 
हजार नऊशे पं याऐशंी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,99,906/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,906/- पे ा 24.04% कमी हणजेच र. .45,57,529/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .79/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .45,57,608/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालय काय ेञातील भाग .२५,२६, 
२८ व २९ मधील म.न.पा.चे आरो य वभागाकड ल सावजिनक शौचालयाचे व 

मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा याने) व 

मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी शौचालय व मुता-या असे 
एकुण ३७६ िस स कर ता अंदाजपञक तयार क न िन वदा नोट स .५/२०१८-१९ 
र. .५५,१५,७७६/- माणे ित माह येणारा खच र. .२,०८,९२०/- या १०% सेवा 
शु क र. .२०,८९२/- रकमेवर दर माग वणेसाठ  िन वदा िस द करणेत आली 
होती. या माणे एकुण ा  ९ िन वदाधारकांपैक  ६ िन वदाधारकांनी ित माह 
येणारा खच र. .२,०८,९२०/- या १०% सेवा शु क र. .२०,८९२/- रकमेवर -१००% 
कमी हा न वन समान लघु म दर सादर केला होता. मा.अितर  आयु  यां या 
मा यतेनुसार िन वदाधारकांसमोर( ॉ) लॉटर  प तीने सोडत केली असता 
मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., या िन वदाधारकांस िनयु  
कर यात आले. मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांचा ित 

माह येणारा खच र. .२,०८,९२०/- या १०% सेवा शु क र. .२०,८९२/- रकमेवर -
१००% कमी हा दर वीकृत करणेस मा यता देणेत आली असुन वकृत दरानुसार 
२४ मह ने (२ वष) कालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. .५०,१४,०८०/- खचास 
मा यता व याकामी मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांची 
ठेकेदार हणुन िनयु  करण,े याचेंशी करारनामा करणे व आदेश देणेकामी 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील सव कचरा 
कंु या, र याचे, गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग 
उचलणे व याची वाहतुक क न भोसर  थानांतर क  अथवा मोशी कचरा डेपो 
येथे टाकणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये आरो य वभाग 
ड े य कायालया माफत िन वदा िस द क न कामाचे दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायजेस यांनी भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  
ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४,२५०/- व 

मोशी कचरा डोपोसाठ  ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ 
वाहनचालकांसह र. .४,४५०/- या दराने ९ वाहने पुरवून काम करणेस मा. थायी 
सिमती सभा यांनी ठराव .१८०४०, द.१५/१०/२०१६ अ वये मा यता द याने 
यांचेशी द.१५/१०/२०१६ रोजीचा िसलबंद करारनामा करणेत येवून मा.आरो य 

कायकार  अिधकार  यांचेकड ल आदेश .ड े/३/का व/८०१/२०१६, 

द.१७/१०/२०१६ अ वये मे.जयगणेश एंटर ायजेस यांना कामाचे आदेश देणेत 
आलेले आहेत. यानंतर तावात नमूद माणे यांना मा. थायी सिमती या 
मा यतेने द.३१/१२/२०१८ अखेर वेळोवेळ  मुदतवाढ देणेत आलेली आहे.  
द.०१/०१/२०१९ पासुन सदर कामाची आव यकता आहे. उपरो  बाबींचा वचार 
करता ड े य कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या 
कामासाठ  द.१५/१०/२०१६ रोजी करणेत आलेला िसलबंद करारना यातील अट  
शत  कायम ठेवून द.०१/०१/२०१९ ते द.३१/०३/२०१९ अखेर अथवा िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  यापक  थम येणा-या कालावधी पयत 
मे.जयगणेश एंटर ायजेस, पपंर गांव यांनी भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  
ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४२५०/- व 

मोशी कचरा डोपोसाठ  ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ 
वाहनचालकांसह र. .४४५०/- या दराने एकुण १४ टपर/ क वाहने पुर वणेस 
मा यता देणसे व याकामी अंदाजीत अपे ीत खच र. .६०,००,०००/- (अ र  
र. .साठ लाख फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ी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 
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अवलोकन करण.े 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ     
(1 ते 7) 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 .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ 
(1 ते 17) 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 करण.े 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुन)े 
वाड ं .४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड 
ं .५८, ५९ व ६० मधील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा 

गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार पुर वणे कामी 
दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. 
घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणेबाबत या न वन िन वदेचे कामकाज 
अंितम ट यात आले असून सदरकाम पुण होणेसाठ  काह कालावधी लागणार आहे. 
दर यानचे कालावधीत आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात 

घेवून संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था,दापोड  यांची ठेकेदार हणून 

द.०१/०१/२०१९ते द.३१/०३/२०१९अखेरअथवा न वन िन वदा कायवाह  पुणहोऊन 

नवीन सं थांना कामकाज आदेशदेईपयतयापैक  जे थम होईल या कालावधी 
पयतमुदतवाढदेणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .९९,३५,२७१/-(अ र  र. . 
न या नव लाख प तीस हजार दोनशे एकाह र फ ) अथवा य  होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  कामगार पुर वणे कामी दे यात आले या कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक 
करणेबाबत या न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात आले असून सदरकाम 
पुण होणेसाठ  काह कालावधी लागणार आहे. दर यानचे कालावधीत आरो य वषयक 
कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा 
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सहकार  सं था मया.,यांची ठेकेदार हणून द.०१/०१/२०१९ते 
द.३१/०३/२०१९अखेरअथवा न वन िन वदा कायवाह  पुणहोऊन नवीन सं थांना 
कामकाज आदेशदेईपयतयापैक  जे थम होईल या कालावधी पयतमुदतवाढदेणेस 
व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .९६,४३,६५७/- (अ र  र. .शहा नव लाख 
ञेचाळ स हजार सहाशे स ाव न फ ) अथवा होणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  कामगार पुर वणे कामी दे यात आले या कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. तसेच अ ेञीय कायालयाकड ल पञ 
.अ ेका/आ/२/का व/६६४/२०१८ द.२७/१२/२०१८ अ वये घरोघरचा कचरा 

गोळा करणे व वाहतूक करणेकामी सायंकाळचे वेळेस ६ टाटा ACE वाहने सु  
करणेसाठ  ६ + १ रली हर असे ७ वाहनचालक व १२ + २ रली हर असे १४ 
सफाई कामगार व १ सुपरवायजर िमळणेकामी कळ वलेले आहे व ब ेञीय 
कायालयाकड ल . .१६ म ये घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणेकामी 
सायंकाळचे वेळेस ६ टाटा ACE वाहने सु  करणेसाठ  ६ + १ रली हर असे ७ 
वाहनचालक व १२ + २ रली हर असे १४ सफाई कामगार व १ सुपरवायजर 

िमळणेकामी कळ वलेले आहे. यानुसार सदर सं थेकडे ११८ सफाई कामगार, ५ 

सुपरवायजर व ६६ वाहनचालक इतके कमचार  होत असून यास मा यता 
िमळावी. घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणेबाबत या न वन िन वदेचे 
कामकाज अंितम ट यात आले असून सदरकाम पुण होणेसाठ  काह कालावधी 
लागणार आहे. दर यानचे कालावधीत आरो य वषयक कामाकर ता असलेली 
आव यकता वचारात घेवून मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया.,यांची ठेकेदार हणून द.०१/०१/२०१९ते द.३१/०३/२०१९अखेरअथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देई पयत या पैक  
जे थम होईल या कालावधी पयतमुदतवाढदेणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१,०७,१३,४५६/-(अ र  र. . एक कोट  सात लाख तेरा हजार चारशे छ पन 
फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  कामगार पुर वणे कामी दे यात आले या कामाची मुदत 



14 
 

 

द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. ड ेञीय कायालयाकड ल पञ 
.ड ेका/०८/का व/४७३/२०१८ द.०८/१०/२०१८ अ वये कचरा उचलणेचे 

कामकाज पुण मतेने होणेकामी व नागर कां या आरो या या हता या ीने 
संबंधीत आरो य िन र क/ मु य आरो य िन र क व स मा. सद य यांचे 
मागणीनुसार व कामाची िनकड वचारात घेता. वाढ व ८ अिधक १ ( रली हर) असे 
९ वाहनचालक व १६ अिधक २ ( रली हर) असे १८ कामगार पुर वणेची मागणी 
केलेली आहे. याअनुषंगाने मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल द.३०/१०/२०१८ 
रोजीचे मा य तावा वये मे. सा व ीम हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया. यांचे माफत वाढ व ८ अिधक १ ( रली हर) असे एकूण ९ वाहनचालक व १६ 
अिधक २ ( रली हर) असे एकूण १८ कामगार पुर वणेकामी द.०१/११/२०१८ पासून 
मा यता दलेली आहे. तसेच अ ेञीय कायालयाकड ल पञ .अ ेका/आ/२/ 
का व/६६४/२०१८ द.२७/१२/२०१८ अ वये घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
वाहतूक करणेकामी सायंकाळचे वेळेस ३ टाटा ACE वाहने सु  करणेसाठ  ३ 

वाहनचालक व ६ + १ रली हर असे ७ सफाई कामगार िमळणेकामी कळ वलेले 
आहे तसेच ब ेञीय कायालयाकड ल . .२२ म ये घरोघरचा कचरा गोळा करणे 
व वाहतूक करणेकामी सायंकाळचे वेळेस ३ टाटा ACE वाहने सु  करणेसाठ  ३ 
वाहनचालक व ६ + १ रली हर असे ७ सफाई कामगार िमळणेकामी कळ वलेले 
आहे. यानुसार सदर सं थेकडे १२६ सफाई कामगार, ७ सुपरवायजर व ७१ 
वाहनचालक इतके कमचार  होत असून यास मा यता िमळावी. घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतूक करण ेबाबत या न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात 
आले असून सदरकाम पुण होणेसाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. दर यानचे 
कालावधीत आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून मे. 
सा व ीम हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांची ठेकेदार हणून 
द.०१/०१/२०१९ते द.३१/०३/२०१९ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देई पयत या पैक  जे थम होईल या 
कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी होणा-या अंदाजे र. .१,२७,२२,१८२/- 
(अ र  र. . एक कोट  स ावीस लाख बावीस हजार एकशे याऐंशी फ )  अथवा 

य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२८) िनवडणूक जुने भाग मांक २१,२२,२३,२४,४२,५२ मधील दैनं दन शौचालय 

साफसफाईकामी या पूव  मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .आ/४/का व/१८४ 
/२००८ द.६/५/२००८ नुसार े ीय अिधका-यांना दान केले या अिधकारानुसार 
थािनक बेरोजगारां या सहकार  सं था, वयं सेवी संघटना यांचे कडून साफसफाईचे 
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कामाचाकरारनामा क न घेणेत येतो. सदर आदेशानुसार असे करार जा तीत जा त 
११ वषापयत या कालावधीसाठ  करता येतात. यानुसार ब े ीय कायालया या 
काय े ातील अशा कारचे काम करणा-या सं था मे. द न म हला आधार रोजगार 
सं था यांची व मे.मह ष वा मक  वयं रोज सेवा सं थेची मुदत द. ३१/१०/१८ 
रोजी संपु ात आलेली आहे. यामुळे मे. द न म हला आधार रोजगार सं था व 
मे.मह ष वा मक  वयं रोज सेवा सं था ंयांना पुढ ल न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होई पयत मुदतवाढ देणेस मा.आयु  दनांक-२०/१२/१६ व द.१८/३/१७ या 

तावानुसार मा यता दलेली आहे. स  थतीत जु या भाग रचनेनुसार 
. .२४ व ४२ अ भागात समा व  झाला असून ५२ चा  ड भागात समावेश 

झाला आहे. वर ल आदेशात नमूद केले माणे ित सीट २५०/- या दराने क न 
घेणेस व द.०१/११/२०१८ ते ३०/११/२०१८ पयत येणा-या र. .१,५९,०००/-अथवा 

य  खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीम ये भारतर  

पंत धान मा.अटल बहार  वाजपेयी यांचे तैलिच  दशनी भागाम ये बस वणेबाबत 
मा.महापौर सो यांनी मा.महापािलका सभा सभावृ ांत, कायप का .२१ 
द.२०/०८/२०१८ म ये नमुद मा.महापािलका सभेम ये सुचना द या आहेत. 
यानुसार द.२०।०८।२०१८ रोजी मा.महापािलका सभेम ये झाले या चचनुसार 

सु िस द िच कार ी.सुिनल शेगांवकर यांनी यांची िच े मा.महापौर सो, 
मा.प नेते व संबिधत अिधकार  यांना दाख वली आहेत. सदरची िच े अ यंत 
उ कृ  दजाची आहेत. तसेच मा.आयु  सोI यांनी द.१२/१२/२०१८ चे तावानुसार 
मा. अटल बहार  वाजपेयी यांचे तैलिच  मनपा भवनात दशनी भागात लाव यास 
मा यता दलेली आहे. सदर करणी िच कार ी.सुिनल शेगांवकर यांचेकडुन 
भारतर  पंत धान मा.अटल बहार  वाजपेयी यांचे १ तैलिच , साईज- ८ फुट x ५ 
फुट (िच ाचे े मसह) साठ  दरप क घेऊन पुढ ल आव यक कायवाह  
करणेबाबत या सूचना मा.महापौर सो व मा.प नेते यांनी दले या आहेत. तर  
यांस अनुस न ी.सुिनल शेगांवकर, िच कार यांचे द.२२/११/२०१८ चे कोटेशन 

नुसार दरप क दले असुन ८ फुट X ५ फुट साईजचे िच ासाठ  (िच ाचे े मसह) 
र. . ४,५१,०००/- ित नग जी.एस. ट . व इतर करािशवाय खच येईल असे 
यांनी कळ वले आहे. यानुसार भारतर  पंत धान मा.अटल बहार  वाजपेयी यांचे 

१ तैलिच ासाठ  े मसह र. .४,५१,०००/- इतका खच जी.एस.ट . व इतर 
करािशवाय येईल. सदरचा खच सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील “ वशेष योजना” 

या लेखािशषाअंतगत “मु य शासक य इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करण”े 
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(पान ं .१८, अ. .२०) या कामातुन करणे श य आहे. ी.सुिनल शेगांवकर, 

िच कार यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभागृहासाठ  व. बाळासाहेब 

ठाकरे व वांत वीर सावरकर यां या िच कृती तसेच ा यापक रामकृ ण मोरे 
े ागृहात ४ िच कृती यापुव  केले या आहेत. तसेच यांचा िच ां या े ात २५ 

वषापासुन हातखंडा अस यामुळे भारतर  पंत धान मा.अटल बहार  वाजपेयी यांचे 
तैलिच  काढणेसाठ  काम थेट प दतीने करणेची तयार  दश वली आहे. तर  वर ल 
बाबींचा वचार करता सदरचे काम वशेष व पाचे असलेने यांचा या े ातील 
अनुभव वचारात घेता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य 
इमारतीम ये दशनी भागात भारतर  पंत धान मा.अटल बहार  वाजपेयी यांचे 
तैलिच  काढणेसाठ  करारनामा न करता थेट प दतीने काम करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 28) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या थेट प त २०१८-१९ अ वये  सन २०१७-१८ 

क रता जल े  .ड/१ ते ड/१५ व बी/८ मधील सव जु या टा यांचे व संपचे 
स लागार नेमणूक क न चरल ऑ डट करणे . या कामासाठ   मे. के. बी. पी 
िस ह ल इं जिनअर ंग स हसेस यांची र. .४४,९१,९०३/- (अ र  र. . च वेचाळ स 
लाख ए या नव हजार नऊशे तीन फ ) साठ  मा. थायी सिमती सभा ठराव . 
४०८०, द.१०/०९/२०१३ मधील मंजूर दराने ठेकेदाराकडून र. .४४,९१,९०३/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमव अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा 
क न घेणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) मनपाचे व ुत वभागासाठ  तातड ने आव यक व वध कारचे बॅला ट सा ह य 

खरेद कामी ई िन वदा सुचना .51/1/2017-18 अ वये ा  लघु म िन वदाधारक 
मे.पायेिनयर से स यांचे बाब .3 H.P.S.V. BALLAST 70 WATTS व बाब .4 - 

H.P.S.V.BALLAST 150 WATTS माणे एकुण 02 बाबी सा ह याचे मंजूर दर 
एकुण र. .12,52,000/- असून या मंजूर दराने सदर परुवठाधारक मे.पायेिनयर से स 
यांचेकडून शासन िनयम द.1/12/2016 चे प र छेद 3.3.2 चे पुन ययी आदेश 
िनयमानुसार बाब .3 H.P.S.V. BALLAST 70 WATTS सा ह य मंजूर ित नग 
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दर र. .355/- माणे 200 नग एकूण र. .71,000/- व बाब .4  H.P.S.V. 
BALLAST 150 WATTS सा ह य मंजूर ित नग दर र. .598/- माणे 500 नग 
एकूण र. .2,99,000/- नुसार एकूण 02 बाबी सा ह य एकूण र. .3,70,000/- म ये 
खरेद  करणेस व पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी तसेच येणा-या र. .3,70,000/- 

(अ र  र. .तीन लाख स र हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .३३) मनपाचे पद यु र िश ण सं थेक रता िनयतकािलके पुर वणेकामी ई.िन.सु. .23/ 
2018-19 अ वये लघु म िन वदाकार 01) M/s prime Mag Subscription PVT. 

LTD यांचे एकुण 22 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी क रता र. .20,05,139.84 

02) M/s.Total IT Solution PVT. LTD यांचे एकुण 38 कारचे िनयतकािलके 
पुर वणेकामी क रता र. .2,30,580.08 दर करारानुसार एक वष कालावधीक रता 
एकुण 60 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी पुणाकांत एकुण र. .22,35,720/- 

(अ र  र. . बावीस लाख पसतीस हजार सातशे वीस फ ) या मयादेत पद यु र 
िश ण सं था वायसीएमएच यां या मागणी माणे पुर वणेकामी चे  खचाचे 
अवलोकन करण.े  

वषय .३४) मौजे वाकड येथील स.नं.१०८/३/२/ई मधील मंजुर वकास योजनेतील ३०.०० मी 
ं द र याने बािधत े  मनपाचे ता यात देणेबाबतचा अज ी. जत  बाळासाहेब 
यादव यांचा द.२०/११/२०१७ चा अज (आवक .७९५९ द.२१/११/२०१७) नुसार 
अजदार यांनी या कायालयास सादर केलेला आहे. अजदार यांची ३०.०० मी 
र याने २७५.०० चौ.मी. े  बािधत होत आहे. सदर करणी कायदा स लागार 
यांनी य  ता यास अिधन राहून पुढ ल कायवाह  िनयमानुसार ठेव यास हरकत 
नाह  असा अिभ ाय दलेला आहे. सदर करणी जाह र नोट स दनांक 
१६।०९।२०१८ रोजी िस द केलेली असून वह त मुदतीत कोणाचीह  हरकत या 
कायालयास ा  झालेली नाह . सदर करणी मु यांकन सन २०१८-१९ चे िश  
िस द गणकातील दरानुसार केलेले आहे. सदरचे मु यांकन एकूण 
र. .१,०३,५६,५००/- (अ र  र. .एक कोट  तीन लाख छप न हजार पाचशे फ ) 
इतके मु यांकन येत आहे. सदरचे मु यांकनास मा.आयु सो. यांनी दनांक 
२६/०७/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. तदनंतर या कायालयाने सदरचे मंजूर 
मु यांकन अजदारास दनांक ०७/०८/२०१८ अ वये कळ वणेत आलेले 
आहे.अजदाराने दनांक ०९/०८/२०१८ नुसार सदरचे मु यांकन मा य असलेबाबत 
या कायालयास कळ वलेले आहे. ी जत  बाळासाहेब यादव यांचेकडुन ३०.०० मी 
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ं द र याने बािधत े  महापािलके या ता यात घेणेकामी ी. जत  बाळासाहेब 
यादव यांचकडुन खरेद खत क न नुकसान भरपाई धनादेशा ारे  

 र. .१,०३,५६,५००/- अदा करावी लागेल तसेच र ज ेशन फ  र. .३०,०००/- व 
टँ प डु यी र. .६,२१,४००/- असे एकुण र. .१,१०,०७,९००/- (अ र  र. .एक 

कोट  दहा लाख सात हजार नऊशे फ ) चा खच तसेच खरेद खतासाठ , वक ल फ  
व इतर खच र. .५०००/-  असे एकुण र. .१,१०,१२,९००/- अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५)  मौजे वाकड येथील स.नं.१२५/१/१/३ पैक  मधील मंजुर वकास योजनेतील २४.०० 

मी ं द र याने बािधत े  मनपाचे ता यात देणेबाबतचा अज ी.संजय नामदेव 
झोडगे यांचा द.१८/१/२०१८ चा अज (आवक .८००१२११० द.१८/१/२०१८) 
नुसार अजदार यांनी या कायालयास सादर केलेला आहे. अजदार यांची २४.०० मी 
र याने ६५.०० चौ.मी. े  बािधत होत आहे. सदर करणी कायदा स लागार 
यांनी य  ता यास अिधन राहून पुढ ल कायवाह  िनयमानुसार ठेव यास हरकत 
नाह  असा अिभ ाय दलेला आहे. सदर करणी जाह र नोट स दनांक 
३०।०९।२०१८ रोजी िस द केलेली असून वह त मुदतीत कोणाचीह  हरकत या 
कायालयास ा  झालेली नाह . सदर करणी मु यांकन सन २०१८-१९ चे िश  
िस द गणकातील दरानुसार केलेले आहे. सदरचे मु यांकन एकूण 
र. .१९,०५,८००/- (अ र  र. .एकोणवीस लाख पाच हजार आठशे फ )  इतके 
मु यांकन येत आहे. सदरचे मु यांकनास मा.आयु सो. यांनी दनांक ०९/०८/२०१८ 

अ वये मा यता दलेली आहे. तदनंतर या कायालयाने सदरचे मंजूर मु यांकन अजदारास 

दनांक २३/०८/२०१८ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. अजदाराने दनांक ३१/०८/२०१८ 

नुसार सदरच ेमु यांकन मा य असलेबाबत या कायालयास कळ वलेले आहे. ी.संजय 

नामदेव झोडगे यांचेकडुन २४.०० मी ं द र याने बािधत े  महापािलके या ता यात 

घेणेकामी ी.संजय नामदेव झोडगे यांचकडुन खरेद खत क न नुकसान भरपाई 

धनादेशा ारे र. .१९,०५,८००/- अदा करावी लागेल तसेच र ज ेशन फ  र. .१९,०६०/- व 

टँ प डु यी र. .१,१४,४००/- असे एकुण र. .२०,३९,२६०/- चा खच तसेच 

खरेद खतासाठ , वक ल फ  व इतर खच र. .५०००/-  असे एकुण र. .२०,४४,२६०/- अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/4/2018-19 अ वये भाग .१६ 
वकासनगर मामुड  कवळे भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .2,00,19,745/- (अ र  र. .दोन कोट  
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एकोणीस हजार सहाशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,97,60,977/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,97,60,977/- पे ा 21.90% कमी हणजेच 
र. .1,54,33,323/- + रॉय ट  चाजस र. .8,268/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,50,500/- = एकुण र. .1,56,92,091/- 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 देणबेाबत 
वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/3-2018-2019 

अ वये सन २०१८-१९ क रता भाग .२२ मधील पाथवेची दु ती करणेसाठ  
िन वदा र. .8,32,416/- राँय ट  र कम व मटे रयल टे ट ंग र कम वगळुन 
िन वदा र. .7,65,808/- (अ र  र. .सात लाख पास  हजार आठशे आठ फ ) पे ा 
-25.77% कमी मे.अ य ब डक़ॉन या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/3-2018-2019 

अ वये सन २०१८-१९ क रता भाग .१६ म ये कवळे रावेत भागातील 
र यावर ल ख यांची खड मु म व एम पी एम प दतीने दु तीची कामे करणे 
साठ  िन वदा र. .8,51,466/-/-राँय ट  र कम व मटे रयल टे ट ंग र कम वगळुन 
िन वदा र. .6,71,014/- (अ र  र. .सहा लाख ए काह र हजार चौदा फ ) पे ा  
-24.99% कमी मे.आ द य एंटर ायजेस ी.िनलेश राघव भामरे या ठेकेदारांकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65-4-2018-19 अ वये भाग .१५ 
म ये व छतागृहांची नुतनीकरण करणेकामी मे.हरेशकुमार रामदास गायकवाड 

िन.र. .29,98,286/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार दोनशे शहाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,807/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,67,807/- पे ा 20.27% कमी हणजेच र. .23,66,233/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,230/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,250/- = एकुण र. .23,96,713/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/4/2018-19 अ वये भाग .3 मोशी, 
डुडूळगाव, धायकरवाड  येथील ता यात आलेले र ते डांबर करण करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .59,97,597/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नो हजार 
पाचशे स या नो फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,69,847/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,69,847/- पे ा 26.77% कमी हणजेच 
र. .43,71,719/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,750/- = 

एकुण र. .43,99,469/- 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 .४१) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, िश ण मंडळा या वतीने मनपा प रसरात एकूण 
११० शाळा कायरत आहेत. याम ये मराठ , हंद , इं जी, उदु  मा यमांचा समावेश 
आहे. सदर शाळांम ये “आधुिनक फळे ( ीन बोड)” या लेखािशषावर सन २०१८-१९ 
या आिथक वषात  र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) फ  तरतूद 

सूच वणेत आली आहे. तर  मनपा शाळांकड ल ा  मागणीनुसार या सा ह यासाठ  

अपुर  तरतूद असलेने अ ापी सदरचे ीन बोड सा ह य खरेद  करणेकामी म यवत  
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भांडार वभागाकडून पुढ ल कायवाह  झालेली नाह . तर  िश ण वभागाचे मूळ 
अंदाजप क सन २०१८-१९ म ये व ाथ  आरो य या लेखािशषावर 
र. .१९,८८,०००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख अ याऐंशी हजार फ ) इतक  तरतूद 
िश लक आहे.तर  “आधुिनक फळे ( ीन बोड)” या लेखािशषावरिश ण वभागा या 
“ व ाथ  आरो य” या लेखािशषाव न र. .१९,८८,०००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 

अ याऐंशी हजार फ ) फ  तरतूद वग क न म यवत  भांडार वभागामाफत 
मनपा शाळांकर ता मागणीनुसार “आधुिनक फळे ( ीन बोड)” वाटप करणेकामी 
तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४३) मौजे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तावात नमूद माणे ठकाण या 
र याने/ एच.सी.एम.ट .आर. ने बािधत जागा महापािलके या ता यात घेणेबाबत 
द.०२/०१/२०१९ रोजी खाजगी वाटाघाट  सिमतीची बैठक आयो जत कर यात  

आली होती. सदर सभेम ये तावात नमूद माण े वषय ं .१ ते ११ बाबत 
संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा.खाजगी वाटाघाट  
सिमतीने मंजूर वकास योजनेतील र ते व एस.सी.एम.ट .आर. ने बािधत े ाचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले 
आहे. तर  तावात नमूद पैक  .१ ते ११ म ये नमुद केले या मु यांकन 
र कमेला व या अनुषंगाने लागणा-या  मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर 
अनुषंगीक खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४४)  पंपर  िचचंवड महानगरपािलका क े ीय कायालय (आरो य वभाग) िन वदा 
नोट स .२/२०१८-२०१९ क काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य वभागाकड ल  

सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती 
करणेकामी मा.आयु  साहेब यांनी द.१९/१२/२०१८ रोजी या मा य तावा वये 

तावात नमुद ०५ पा  िन वदाधारकांमधुन draw करणेत आलेला असता मे.तावरे 
क श स कंपनी यांना draw अ वये काम िन त झालेले आहे. मे.तावरे 
क श स कंपनी यांना द.२४/१२/२०१८ रोजीचे draw अ वये काम िन त 
क न यांनी दले या -१००% (०.००) सेवाशु क दर हणजेच मुळ िन वदा 
र. .१,१७,६५,४७६.८० (अ र  र. . एक कोट  सतरा लाख पास  हजार चारशे 
शहा र पैसे ऐंशी फ ) या दराने काम क न घेणेकामी मे.तावरे क श स 
कंपनी या सं थेबरोबर कारानामा क न कामाचा आदेश देणेस तसेच य   
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .४५)  ह े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/ घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. (वाढ/घट र. .१,२१,५०,०००/-) 

 

                                                    
                                                  (उ हास बबनराव जगताप)                                             

      नगरसिचव 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४५/२०१९  

दनांक – ०४/०१/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . था/श.अ./ता/ं१/१४०/२०१८ द.३१/१२/२०१८ वषय .१६ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/८९७/२०१८ द.२९/१२/२०१८ वषय .२१ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१४४/२०१८ द.०२/०१/२०१९ वषय .२२ चे लगत) 
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( . वमुका/८/का व/१९५/२०१८ द.२१/११/२०१८ वषय .२३ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/३०७/२०१८ द.२१/११/२०१८ वषय .३० चे लगत) 
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