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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/८९७/२०२१ 
  दनांक - ०७/०५/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक १२/०५/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १२/०५/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, 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 – २२२ 
 
 

दनांक - १२/०५/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १२/०५/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) 
ारे आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२१ द.०५/०५/२०२१ चा सभावृ ांत 
कायम करणे.  

---------- 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/03/2020-2021 

अ वये िशंदे व ती रावेत येथील र याचे बीसी प दतीने डांबर करण करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .1,65,65,043/- 

(अ र  र. .एक कोट  पास  लाख पास  हजार ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,64,81,943/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,64,81.943/- पे ा 
30.60% कमी हणजेच र. .1,14,38,468/- + रॉय ट  चाजस र. .43,861/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,100/- = एकुण र. .1,15,65,429/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३७ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे 
गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड 
िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा 
वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण 
सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने व ा या या गुणव ा वाढ क रता 
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व ाथाना वापरासाठ  डायर  (दैनं दनी) द यास रोज कर यात येणारा अ यास, 
घर  दलेला अ यास तसेच मह वा या न द  याम ये कर यात येऊन रोज या 
डायर  (दैनं दन) पालकह  पाहतील व व ाथाची रोजची मा हती ा  होईल. 
याकामी व ाथाना वापरासाठ  डायर  (दैनं दनी) खरेद कामी होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३८ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये अनेक वषापासून फिनचर खराब 
झालेले आहेत. तर  ाथिमक शाळांम ये मुलां या व िश कां या दैनं दनी 
कामासाठ  लागणा-या फिनचरची पुढ ल माणे खरेद  कर यात यावी. लोखंड  
कपाट मोठे, लोखंड  कपाट लहान, ंथालय बुक केस, लोखंड  रॅक, र हा वींग 
चेअर, एफसी ९०९ संगणक, पी. ह .सी खुच , एस.टाईप खुच , लोखंड  लॉकस, 
लहान बच, मोठे बच, ह जटस ३ िसटर खुच , ड टबीन, मोठे टेबल, लहान 
टेबल खरेद  करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१२/०५/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .४) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/7/2020-21 अ वये 
भाग .४ मधील दघी येथे डांबर  र ते करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी 

मे.धने र क शन िन.र. .39,37,215/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख 

सदोतीस हजार दोनशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .38,61,065/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानसुार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .38,61,065/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .27,03,132/- + रॉय ट  चाजस र. .16,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .76,150/- = एकुण र. .27,96,165/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/9/2020-21 अ वये 
भाग .७ म ये अंतगत कॉलनी र ते व मु य  डांबर  र यांची दु तीची 

कामे करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .44,82,856/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख याऐंशी हजार आठशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,09,756/- वर िन वदा दर माग वणेत 
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आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,09,756/- पे ा 
29.99% कमी हणजेच र. .30,87,270/- + रॉय ट  चाजस र. .12,438/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .31,72,808/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/10/2020-21 अ वये 
भाग .७ मधील  व वध र यांची हॉटिम स प दतीने  दु ती करणेकामी 

मे.धने र क शन िन.र. .44,83,227/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
याऐंशी हजार दोनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,10,127/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,10,127/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .30,87,530/- + रॉय ट  चाजस र. .12,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,100/- = एकुण र. .31,73,068/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .७) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/12/2020-21 अ वये 

भाग .४ दघी मधील व वध ठकाणी हॉटिम स प दतीने  डांबर  र यांची 
दु ती करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .47,78,780/- (अ र  
र. .स ेचाळ स लाख अ याह र हजार सातशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,02,630/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,02,630/- पे ा 
29.99% कमी हणजेच र. .32,92,311/- + रॉय ट  चाजस र. .19,661/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,150/- = एकुण र. .33,88,122/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
       ( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ 

काम मांक ९ अ वये मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुल,े गु छ, नारळ 
इ.सा ह य पुर वण े कामाबाबत मे. ेरणा यटस या ठेकेदारांची (िन वदा 
र. .२९,८६,०००/- (अ र  र. .एकोणतीस  लाख शहाऐंशी  हजार  फ )  पे ा -
२२.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .२३,२९,०८०/- (अ र  र. .तेवीस  लाख एकोणतीस  हजार ऐंशी  फ ) 
माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 

क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

     ( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/10/2020-21 अ वये 
आर ण .२२१ येथे बहुउ ेिशय डांगण व कसत करणेकामी मे.आकृती 
क शन िन.र. .73,49,669/- (अ र  र. . याह र लाख एकोणप नास हजार 

सहाशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .73,15,319/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,15,319/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .51,21,455/- + रॉय ट  चाजस र. .1,43,775/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .34,350/- = एकुण र. .52,99,580/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०)मा. डा, कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२३ द.२६/०२/२०२१ 
अ वये म.न.पा. या भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची मुदत 
द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आ याने, अ प मुदतीची ई िन वदा नोट स 
.२/२०१५-१६, भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 

साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या  दुस-
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या वषाच े दरमहा र. .१,३४,७५०/- दरानुसार मे.सुिमत पो स अँ ड फटनेस 

इ वपम स, िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ द.१/१/२०१९ ते 

म.न.पा.चे सव जलतरण तलाव भाडे कराराने चाल व यास देणेकामीची ई-िन वदा 
या होईपयत देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .११) पंपर  िचंचवड मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/28/2020-21 

अ वये च-होली मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3मधील मोशी गावठाण व 
िशवाजीवाड , ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगर , डुडुळगाव, शा ञीचौक प रसरात 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे 
िन.र. .44,99,782/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या नव हजार सातशे 
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,782/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,782/- पे ा 32% कमी हणजेच र. .30,59,852/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .20,614/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .30,80,466/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . 33-1/2020-2021 अ वये 
. .८ से. .४ मोकळ  जागा .४ येथे वरंगुळा क  व उ ान 

उभारणेकामी मे.शादुल इं जिनअर ंग िन.र. .33,48,887/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
अ ठेचाळ स हजार आठशे स याऐंशी फ )  पे ा 17.96% कमी  या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .27,47,427/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .१३) पंपर  िचंचवड मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . Ele/Ho/E/24/3/ 2019-

20 अ वये भाग .३ मोशी येथील मोरया कॉलनी फाितमानगर, खानदेशनगर, 

संत ाने र नगर इ. ठकाणचे र ते अ ावत प तीने वकसीत करणे या 
कामातील व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एम.बी. इले क स ड कंपनी 
िन.र. .3,00,31,617/- (अ र  र. .तीन कोट   एकतीस हजार सहाशे सतरा फ )  
पे ा 25.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .2,25,23,713/-  

पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .१४) पंपर  िचंचवड मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .27-09/2020-

2021  अ वये भाग .24 थेरगाव मधील आर ण मांक 628 खेळा या 
मैदानावर व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.बे ट इले क स िन वदा 
र. .26,77,574/- (अ र  र. .स वीस लाख स याह र पाचशे चौ-याह र फ ) 
पे ा -31.26% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१५) सह यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/५६१९ 

दनांक २३/०३/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ ची अंदाजीत संचलनतूट 
र. .५१४.२८ कोट  गृह त ध न ४० ट के नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा 
संचलनतूट चा ह सा २०५.७१ कोट  इतक  होत आहे .माहे ए ल २०२१ क रता 
र. .१७,१४,००,०००/- संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये 

संचलनतूट १६५.७१ कोट  व वध कारच े पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  

र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून 

माहे ए ल २०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/-(अ र .र. .बारा कोट  फ ) सन २०२०-

२१ या अंदा जत संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे ए ल 

२०२१ म ये अदा करावयाच ेअस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 



8 
 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/9/2020-21 अ वये 
ी मोरया गोसावी भ ांसाठ  देऊळ मळा प रसराम ये व वध सोयी सु वधा 

करणेसाठ  थाप य वषयक काम करणेकामी मे.रमेश अ णासाहेब देशमुख 
िन.र. .60,32,040/- (अ र  र. .साठ लाख ब ीस हजार चाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,14,640/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .60,14,640/- पे ा 28.50% कमी हणजेच र. .43,00,468/- + रॉय ट  चाजस 
र. .67,146/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,400/- = एकुण र. .43,85,014/- 

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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .१७) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/51/2020-21 

अ वये सन २०२०-२१ म ये कवळे गावठाण येथे पे हंग लॉक व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. अ मता असोिसए स िन.र. .29,07,392/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख सात हजार तीनशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,70,442/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,70,442/- पे ा 
27.27% कमी हणजेच र. .20,87,672/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .36,950/- = एकुण र. .21,25,753/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१८) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/55/2020-21 अ वये 
सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये कवळे व रावेत गावठाण भागातील 
र ते आव यकतेनुसार खड  मु माचे करणेकामी मे. ए.एफ.मंजालकर 
िन.र. .28,05,587/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख पाच हजार पाचशे स याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .27,38,237/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .27,38,237/- पे ा 32.40% कमी हणजेच र. .18,51,048/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,08,495/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .20,26,893/- 

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. 
( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .१९) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/1/2020-21 अ वये 

भाग .३० दापोड  संुदरबाग येथे अ ावत प दतीने र ता वकिसत करणेकामी 
मे.सनराज  क शन िन.र. .3,30,59,107/- (अ र  र. .तीन कोट  तीस लाख 
एकोणसाठ हजार एकशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .3,28,12,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,28,12,908/- पे ा 15.17% कमी हणजेच 
र. .2,78,35,190/- + रॉय ट  चाजस र. .61,718/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,46,200/- = एकुण र. .2,81,43,108/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

        
वषय .२०) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/5/2020-21 अ वये 

भाग .३० कासारवाड  शा ीनगर मधील वसावा हॉटेल पयतचा र ता 
अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.सनराज  क शन 
िन.र. .4,07,11,029/- (अ र  र. .चार कोट  सात लाख अकरा हजार एकोणतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,04,41,379/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,04,41,379/- पे ा 15.44% कमी हणजेच र. .3,41,97,230/- + रॉय ट  
चाजस र. .2,59,556/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,69,650/- = एकुण 
र. .3,47,26,436/- 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 
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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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
           
वषय .२१) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/6/2020-21 अ वये 

भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते मु लीम दफनभूमी 
स.नं.१५ पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.सनराज 
क शन िन.र. .4,08,08,984/- (अ र  र. .चार कोट  आठ लाख आठ हजार 
नऊशे      चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,05,39,334/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,05,39,334/- पे ा 17.24% कमी हणजेच 
र. .3,35,50,353/- + रॉय ट  चाजस र. .2,36,216/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,69,650/- = एकुण र. .3,40,56,219/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड मनपा या आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक पायरे म 

ए स 2 ट के आय एस आय माक खरेद  करणेकामी ई िन.सु. .57/2020-21 

अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  
िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.डॉ फ न से स कॉप रेशन यांचे ती िलटर 
दर र. .2330/- नुसार 2150 िलटरसाठ  एकुण र. .50,09,500/- ा  झाले असुन 
ा  दर हे अंदाजप क य दर र. .49,45,000/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 

पंचेचाळ स हजार फ ) हे 1.30 ट के ने जा त आहेत.सदरचे दर वकृत 
करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२३) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/9/2020-21अ वये 

भाग .६ म ये भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरात कॉ ं ट पे वंग व  पे ह ंग 
लॉकची कामे करणेकामी मे.जेपी इ ा. िन.र. .44,99,117/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार एकशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,55,217/- वर िन वदा दर माग वणेत 
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आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,55,217/- पे ा 
24.99% कमी हणजेच र. .33,41,858/- + रॉय ट  चाजस र. .16,358/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .43,900/- = एकुण र. .34,02,116/- 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.१२/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/11/2020-21 अ वये 

भाग .६ म ये धावडेव ती व प रसरात कॉ ं ट पे वंग व  पे ह ंग लॉकची 
कामे करणेकामी मे.जेपी इ ा िन.र. .44,98,945/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख अ ठया नव हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,55,045/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,55,045/- पे ा 25.81% कमी 
हणजेच र. .33,05,198/- + रॉय ट  चाजस र. .16,393/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .43,900/- = एकुण र. .33,65,491/- 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) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/10/2020-21अ वये 

भाग .६ म ये धावडे व ती व भगत व ती  येथे सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.एस.बी.काळे िन.र. .28,84,679/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख चौ-याऐंशी हजार 
सहाशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,35,629/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,35,629/- पे ा 18.91% कमी हणजेच 
र. .22,99,412/- + रॉय ट  चाजस र. .13,610/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,050/- = एकुण र. .23,62,072/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/117/2020-21 

अ वये भाग .३२ मधील मधुबन १ ते ९ अंतगत ग लीबोळ, िशतोळेनगर, 

िनिशगंधा सोसायट , आनंदनगर इ, ठकाणी व इतर प रसरात आव यकतेनुसार 
थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. साद बबन देवकर 

िन.र. .29,99,889/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे 
एकोणन द फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,27,589/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,589/- पे ा 31.50% कमी हणजेच 
र. .20,05,398/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .72,300/- = एकुण र. .20,84,199/- 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 .२७) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/6/2020-21अ वये 

भाग .७ म ये  ठक ठकाणी थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.लालद प क शन िन.र. .29,99,988/- (अ र  र. .एकोणतीस 

लाख न या णव हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,88,287/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सबब काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,88,287/- पे ा 33.30% कमी 
हणजेच र. .19,93,187/- + रॉय ट  चाजस र. .7,632/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .20,12,519 /- 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 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/46/2020-21 

अ वये भाग .९ मासुळकर कॉलनी मधील प रसरात पे ह गं लॉक दु ती 
तसेच नवीन पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
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मे.अ मता असोिसएटस ् िन.र. .37,49,937/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे सदतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,97,137/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,97,137/- पे ा 31.31% कमी 
हणजेच र. .25,39,563/- + रॉय ट  चाजस र. .1,555/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .25,93,918/- 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 .२९) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/12/2020-21 

अ वये भाग .६ मधील च पाणी वसाहत व प रसरात अंतगत र यांचे 
कॉ ट करण करणेकामी मे.ओंकार द ा य बुड िन.र. .44,99,469/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,55,569/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,55,569/- पे ा 
37.4% कमी हणजेच र. .27,89,186/- + रॉय ट  चाजस र. .33,913/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .43,900/- = एकुण र. .28,66,999/- 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) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/3/202021 अ वये 

भाग .३० दापोड  मधील मु य र ते व इतर ठकाणचे र ते डांबर करण 
करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .2,46,40,645/- (अ र  र. .दोन कोट  
सेहचाळ स लाख चाळ स हजार सहाशे पं चेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,45,66,895/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,45,66,895/- पे ा 
30.00% कमी हणजेच र. .1,71,96,827/- + रॉय ट  चाजस र. .1,56,990/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .1,74,27,567 /- 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 
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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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  

“अ” मधील 1 ते 62 िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) पंपर  िचचंवड मनपा या ह े य कायालय अंतगत सांगवी येथील PWD मैदान 

येथे तातड ने उभारावया या ४०० बेड या को वड-१९ णालयाक रता 
म.रा. व. व.कंपनी कडून उ चदाब वजपुरवठा जोडून घेणेकामी इकड ल प  
.क ेका/ व/का व/१८०/२०२१ द.२०/०४/२०२१ अ वये म.रा. व. व.कं.िल. 

यांना कळ वले असता, यांचेकड ल वीजभार मंजूर  आदेश .SE/GJUC/T/HT/ 

NEW/DDF-1.3%/ PIMPRI/21-22/08/02021 द.२६.०४.२०२१ अ वये ा  झाले 
आहे. याम ये सुर ा ठेव शु कासह त एकूण र. .१,३१,०१,३२३/- इतक  र कम 
म.रा. व. व.कं. स अदा करणे आव यक आहे. तर  सांगवी येथील PWD मैदान 
येथे तातड ने उभारावया या ४०० बेड या को वड-१९ णालयाक रता म.रा. 
व. व.कंपनी कडून उ चदाब वजपुरवठा जोडून घेणेकामी म.रा. व. व.कं.िल.यांना 
सुर ा ठेव शु क र. .१,३१,०१,३२३/- (अ र  र. .एक कोट  एकतीस लाख एक 
हजार तीनशे तेवीस फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून मे. पश हॉ पटल यांचे 
समवेत वेळोवेळ  झाले या करारना यास व वेळोवेळ  दले या आदेशास अिधन 
राहून स थतीत णसं येची वाढ ल ात घेता न याने १६ आय.सी.यू. 
हट लेटर सं येपैक  १० बेड हे हट लेटर कर ता व बाक चे ६ बेड हे हाय लो 
कर ता हणजेच ICU  वभागातील बेडची सं या ह  ५० व न ६६ कर याकामी 
येणा-या खचास हणजेच 16 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस 
र. .६,४५०/- माण े र. .१,०३,२००/-  माणे तीन म हने कालावधीकर ता 
र. .९२,८८,०००/- (अ र  र. . या णव लाख अ ठयाऐंशी हजार फ ) इतका 
खच अपे त असून सदरचे खचास तसेच सदर खच म यवत  भांडार 
वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .३४) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/2/2020-21 अ वये 
भाग .७  येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती 

करणेकामी मे. ी गणेश क शन िन.र. .29,90,292/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न वद हजार दोनशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,17,192/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,17,192/- पे ा 28.20% कमी 
हणजेच र. .20,94,544/- + रॉय ट  चाजस र. .12,438/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .21,80,082/- 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 .३५) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/15/2020-21 

अ वये िचंचवड गावठाण, गोखले हॉल, गांधी पेठ, पडवळ आळ , भोईर आळ  व 
इतर प रसरातील फुटपाथची दु तीची कामे करणकेामी मे.अंबाजी इ ा चर 
िन.र. .43,66,301/- (अ र  र. .ञेचाळ स लाख सहास  हजार तीनशे एक फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,29,351/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,29,351/- पे ा 33.30% कमी हणजेच र. .28,87,677/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,950/- = एकुण र. .29,25,758/- 

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 .३६) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/11/2020-21 

अ वये भाग .१८ मधील िशवाजी उ ान मंडळाचे मैदानाम ये े क गॅलर  
उभारणेकामी मे.अंबाजी इ ा चर िन.र. .37,46,161/- (अ र  र. .सदोितस 
लाख सहेचाळ स हजार एकशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,11,811/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,11,811/- पे ा 25.20% कमी 
हणजेच र. .27,76,435/- + रॉय ट  चाजस र. .2,544/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .28,13,329/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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ि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) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/9/2020-21 अ वये 

सन २०२०-२१ कर ता भाग .१८ पर सराम ये व वध कंप या/मनपा माफत 
खोद यात आलेले चर दु त करणेकामी मे.अंबाजी इ ा चर 
िन.र. .28,88,015/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख अ याऐशी हजार पंधरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .27,80,715/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .27,80,715/- पे ा 33.30%  कमी हणजेच र. .18,54,737/- + रॉय ट  चाजस 

र. .22,411/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,07,300/- = एकुण र. .19,84,448/- 

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) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/16/2020-21 

अ वये सन २०२०-२१ क रता भाग .१७ मधील दळवीनगर बजलीनगर 
भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण कऱणेकामी मे.एम.पी.धोञे 
क शन िन.र. .49,89,155/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एकोणन वद 
हजार एकशे पं चा व न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .47,15,755/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,15,755/- पे ा 34.99% कमी हणजेच 
र. .30,65,712/- + रॉय ट  चाजस र. .12,830/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,73,400/- = एकुण र. .33,51,942/- 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 .३९) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/12/2020-21 

अ वये भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  येथे व वध ठकाणी डांबर करण 
कऱणेकामी मे.एम.पी.धोञे क शन िन.र. .37,48,238/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे अडतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,43,188/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,43,188/- पे ा 33.99% कमी 
हणजेच र. .23,38,858/- + रॉय ट  चाजस र. .9,189/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,05,050/- = एकुण र. .25,53,097/- 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 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/7/2020-21 अ वये 

भाग .१६ लगत मामुड  मशानभुमीचे कामे करणेकामी 
मे.आर.जी.मंगलवेडेकर िन.र. .37,50,000/- (अ र  र. .सदतीस लाख प नास 
हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,20,000/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,20,000/- पे ा 30.00% कमी हणजेच र. .26,04,000/- + 

रॉय ट  चाजस र. .16,223/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण 
र. .26,50,223/- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील 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 दु ती करणे या 
कामासाठ  २४ म हने कालावधीसाठ  मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया.यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. सदर सं थेसोबत 

द.१०/१२/२०१८ ते द.०९/१२/२०२० अखेर पयत करारनामा करणेत आलेला 
आहे. सदर सं थेची मुदत द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आलेली असुन 
मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया, यांना 
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द.१०/१२/२०२० पासुन ३ म हने कंवा न वन िन वदा या पुण हो या 
अगोदर जे अगोदर असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 
सदर मुदतवाढ ची मुदत द.०९/०३/२०२१ रोजी संपु ात आलेली असुन 
अ ापपयत िन वदा येची कायवाह  ता वत आहे. यामुळे मे.महष  
वा मक  वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना आदेस .फ ेका/२/ 
का व/४८/२०२१, द.०४/०३/२०२१ अ वये न वन िन वदा या पुण होईपयत 
मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. यानुसार ५१७ िस ससाठ  ती िस स 
र. .५३०.५५  माणे मािसक खच र. .२,७४,२९४/- इतका खच येत असुन 
कमान ६ म ह याकर ता र. .१६,४५,७६४- (अ र  र. . सोळा लाख पंचेचाळ स 
हजार सातशे चौश  फ ) इत या अपे त खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

      
वषय .४२) पंपर  िचंचवड मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ 

काम मांक ५ अ वये मनपाचे जजाऊ  पयटन क  भाग १ व २ पावती उ ान 
िचंचवड  देखभाल करणे  कामाबाबत मे. ेरणा यटस  या ठेकेदारांची (िन वदा 
र कम  ७७,४३,६००/-(अ र   र. . स याह र लाख ेचाळ स  हजार सहाश 
 फ )  पे ा -३४.०९ %  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .५१,०३,८०६/-  (अ र  र. .ए काव न लाख 
 तीन  हजार आठश सहा फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध णालय,े जं बो को वड सटर, ऑटो 

ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या 
बािधत णांवर वै कय उपचाराकर ता आव यक असणारे Inj.Remdesivir 100 

Mg तातड ने उपल ध क न देणे आव यक आहे. स थतीत मनपाचे व वध 
र णालये तसेच कोवीड हाँ पीटल कर ता आव यक असणारे Inj.Remdesivir 100 

Mg. 10,000 Vials खरेद  करणेकामी  थेट प दतीने मे.ओमनी हे थकेअर यांचे 
कडून Jubilant Generics Ltd. या कंपनीचे दर र. . 3029.47 + GST ित हाय स 
असा आहे. या दराने 10,000 हायलस खरेद  के यास याकामी एकुण 
र. .3,02,94,700/- (अ र  र. .तीन कोट , दोन लाख, चौ-या णव हजार सातशे 
फ ) + GST इतका  खच अपे त आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग 
िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक 
१३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल 
कलम ४१ व ५० , महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम 
६७ (३) (क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार 
मे.ओमनी हे थकेअर यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी 
येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४४) पंपर  िचंचवड मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/52/2020-21 

अ वये भाग .30 मधील कासारवाड  प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर िन.र. .31,15,871/- (अ र  र. .एकतीस 
लाख पंधरा हजार आठशे एकाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .31,15,871/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,15,871/- पे ा 25.84% कमी 
हणजेच र. .23,10,730/- + रॉय ट  चाजस र. .11,613/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .23,22,343/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

  
वषय .४५) पंपर  िचंचवड मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/6/2020-21 

अ वये भाग .27 रहाटणी मधील व वध भागात जलिन:सारण वषयक 
सुधारणा कामे करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .50,18,989/- (अ र  
र. .प नास लाख अठरा हजार नऊशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,18,989/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,18,989/- पे ा 
32% कमी हणजेच र. .34,12,913/- + रॉय ट  चाजस र. .9,594/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .34,22,507/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४६) पंपर  िचंचवड मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/20/2020-21 

अ वये भाग .23 थेरगाव मधील पवारनगर प रसर पडवळनगर प रसर 
कुणाल रेिसडे सी प रसर व इतर प रसरातील जलिन:सारण यव था सुधारणा 
कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर िन.र. .50,19,201/- (अ र  र. .प नास 
लाख एकोणीस हजार दोनशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .50,19,201/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,19,201/- पे ा 21.84% कमी 
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हणजेच र. .39,23,008/- + रॉय ट  चाजस र. .9,352/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,32,360/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण े

 
वषय .४७) पंपर  िचंचवड मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/3/2020-21 

अ वये भाग .27 रहाटणी मधील न याने वकसीत करणेत येणा-या 
र याम ये जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.एस.के.भोसले 
कॉ ॅ टर िन.र. .50,19,201/- (अ र  र. .प नास लाख एकोणीस हजार दोनशे 
एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,19,201/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .50,19,201/- पे ा 31% कमी हणजेच र. .34,63,249/- + 

रॉय ट  चाजस र. .9,352/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .34,72,601/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे 

वषय .४८) पंपर  िचंचवड मनपा या ड े ीय कायालय अंतगत ताथवडे, पुनावळे, 

भगवानगर, ल मणनगर थेरगाव इ. ठकाणचा समावेश होतो. या ठकाणी 
पाणीपुरव या या अख यार त पा या या उंच टाक ारे पाणीपुरवठा केला जातो. 
सदर टा या भर यासाठ  पं पंग टेशन आहेत. व ुत पुरवठा नसताना या 
ठकाणी बसवले या व ुत जिन  (Generator) ारे पं पंग क न टा या भरणेत 
येतात. अशा वेळेस व ुत जिन ास (Generator) डझेल ची आव यकता असते.  
ड े ीय कायालय अंतगत ताथवडे, पुनावळे, भगवानगर, ल मणनगर थेरगाव इ. 
ठकाण या व ुत जिन  (Generator) साठ  म ह याला एक तपणे सुमारे १००० 
िल. डझेलची आव यकता असते. मनापामाफत उपरो  कामांना डझेल उपल ध 
होत नसलेने खाजगी डझेल पुरवठा धारक ठेकेदारामाफत डझेल वकत घेणे 
आव यक आहे. या अनुषंगाने इकड ल वभागाने द.२५/०१/२०२१ या 
प ा वये डझेल पुरवठा धारक मे.नरिसंह पे ोिलयम ताथवडे यांना डझेल पुरवणे 
बाबत वचारणा केली असता यांनी यांनी द.३१/०३/२०२१ या प ा ारे 
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डझेल पुरवठा करणेस शासक य दराने मा यता दली आहे.  सदर डझेल पुरवठा 
करणे कामी सन २०२१-२२ च े मूळ अंदाजप कात पान .७६, ७७ व अ. . ७ वर 

र. .३,५०,००० /- ची तरतूद करणेत आलेली आहे.  ड े ीय कायालय अंतगत 

पा या या टा या भरणे कामी पं पंग टेशनवर ल व ुत जिन साठ  टा या भरणे 

कामी डझेल पुरवठा धारक मे.नरिसंह पे ोिलयम ताथवडे यां या िनयु स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४९) पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी संयु पणे पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ते वारगेट मे ो क पाचा स व तर क प अहवाल (DPR), 

DMRC द ली यांचेकडून तयार क न यास रा य शासनाची मा यता घेवून 
क  शासनाची अंितम मंजुर  घेवून याची अंमलबजावणी मे.महारा  मे ो रेल 

कॉप रेशन िल.(SPV) यांचेमाफत सु  आहे. याच माणे पंपर  ते िनगड  हा 
४.४१ क.मी.लांबीचा मे ो लाईन-१ए चा व ता रत माग व यावर ल ३ मे ो 
टेशन उभारणेचा ड पीआर मा.महापािलका सभेची मा यता ठराव .३३३ 

द.२०/१२/२०१८ अ वये घेवून यास रा य शासनाची मा यता शासन िनणय 

.एमआरड  ३३१९/ . .०६/न व-७, द.०२/०३/२०१९ अ वये घेवून क  

शासनाकडे अंितम मंजुर स द.२०/०३/२०१९ रोजी पाठ वलेला होता. सदर या 
ड पीआरबाबत क  शासना या शहर  वकास मं ालयाने द.५/१०/२०२० रोजी सदर 

व तार त मािगके या खचाम ये काह  माणात कपात करावी आ ण मुळ क पा या 
१०% भाववाढ म ये याचा खच भागवावा व  नवीन मे ो रेल (Metro Rail Policy 

2017) धोरणानुसार क शासन फ  १०% अनुदान देईल अस े गृह त ध न ताव 

फेरसादर करावा अस ेकळ वले होते. यास अनुस न महारा  मे ो रेल कॉप रेशन यांनी 
मे ो कोचेस  (Rolling Stock) व डेपो इ. मुळ क पात घेतलेले अस यामुळे याचा 
वापर करणे श य आहे. यामुळे सदर ड पीआरची कंमत र. .१०४८.२२ कोट  व न 

र. .९४६.७३ कोट  इतक  कमी येत आहे. यास पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 

द.१७/११/२०२० या प ा वये रा यशासनास कळ व यानुसार रा य शासनाची 
मा यता घेवून तो क  शासनास द.२४/०३/२०२१ रोजी महारा  शासना या 
नगर वकास वभागाने क  शासनाकडे पाठ वला होता. तथापी द.०९/०४/२०२१ च े

प ा वये पु हा एकदा क  शासनाने काह  बाबींवर खुलासा / प ीकरण कर यास 

कळ वलेले आहे. याम ये पंपर -िनगड  मे ो लाईन-१ए व ताराचा ताव हा 
अनुदानावर आधार त असावा. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ते वारगेट मे ो 
क पाचा स व तर क प अहवालाम ये (DPR) नमुद के यानुसार SPV-Equity 

मॉडेलम ये क  शासनाचा समभाग २०% व रा य शासनाचा २०% समभाग आ ण 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा १०% समभाग महापािलके या ह त मे ो 
क पासाठ  झाले या खचानुसार आ ण उवर त ५०% र कम कज पाने उभारणे अस े

धोरण आहे. Equity मॉडेलम ये SPV ला झालेला फायदा – तोटा हा समभागा या 
ह यानुसार वभागला जातो.  मुळ क पा या SPV म ये क  शासन, रा य शासन व 

महानगरपािलका यांचा ५०% समभाग (Equity) आहे व महारा  मे ो रेल कॉप रेशन 
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यांचा ५०% समभाग (Equity) आहे.  क  शासनाने द.०९/०४/२०२१ च ेप  व महामे ो 
यांच े द.१९/०४/२०२१ च े प ा वये पंपर  - िनगड  व तार त मे ो क पाचे 
खचामधील िनधी हा समभागाऐवजी (Equity) अनुदाना या (Grant) व पात असावा 
असे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व रा य शासनास कळ वल े आहे. पंपर  ते 

िनगड  व तार त मे ो क पाची सुधार त कंमत महामे ो या अहवालानुसार 

र. .९४६.७३ कोट  इतक  येत असून महारा  शासनाच े द.२४/०३/२०२१ च े

क शासनास दले या प ानुसार महारा  शासन र. .७९.४० कोट  व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका र. .१२२ कोट  इतक  र कम समभागाऐवजी अनुदान व पात 

असावी. तसेच जिमन अिध हन (Land Acquisition), EIA व R & R कर ता 
आव यकते नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस र. .१८५ कोट  इतक  र कम 

लागेल अस ेस व तर क प अहवालात नमुद केले आहे.  सदरची बाब धोरणा मक 

अस यामुळे क प मंजुर साठ  याचे आिथक बाबीबाबत करावयाचा बदल हा 
मा.महापािलका सभेपुढे ठेवून यास मा यता घेणे आव यक आहे.  क  शासना या 
सुचनेनुसार महामे ोने पुन ः बारकाईने अ यास क न सदर क पाचा खच 

र. .१०४८.२२ कोट  व न र. .९४६.७३ कोट  इतका कमी झाला आहे. क  शासना या 
Metro Rail Policy 2017 या धोरणानुसार क शासन फ  १०% अनुदान देईल अस े

क शासनाने द.०९/०४/२०२१ या प ा वये कळ वले आहे. मा. धान सिचव (१) 
नगर वकास महारा  शासन यांचे द.२४/०३/२०२१ च े प ा वये जे कळ वलेले होते 

यास महारा  शासन व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचा आिथक सहभाग हा 
समभाग (Equity) ऐवजी अनुदान (Grant) व पात असावा व यास मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेवून तसे शासनास कळवावे असे क  शासनाने द.०९/०४/२०२१ चे 
प ा वये कळ वले आहे. याअनुषंगाने याकामी सव िनणय घेणेच े अिधकार 

महानगरपािलका आयु  यांना देणेचा ताव आहे.  सबब पंपर  – िनगड  मे ो 
मािगका .१ए या व तार त मािगका ड पीआर मंजुर तव क  शासनाचे 
द.०९/०४/२०२१ च े प ानुसार क  शासन, महारा  शासन व महापािलका यांचा 
समभाग मुळ क पा या ड पीआर मंजूर माणे राह ल आ ण पंपर  – िनगड  मे ो 
मािगका .१ ए या व तार त मािगकेसाठ  येणारा खच / िनधीचा सहभाग हा 
महापािलका, रा यशासन व क शासन यांनी अनुदाना या व पात ावया या 
धोरणास मा.महापािलका सभेची मा यता यावयाचा ताव असून याबाबत क  

शासन व रा य शासना या िनदशानुसार सव िनणय घेणेच ेअिधकार मा.आयु ांना 
देणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१४ मधील मोहननगर  येथील 
मनपाचे खंवसरा शाळेची इमारत धोकादायक झालेली  अस याने  सदर  इमारत 
िन का षत के यामुळे वग खो यांची सं या कमी पडत आहे. यामुळे सदर 
ठकाणी शाळेची न वन इमारत बांधणे आव यक आहे. सदर क प वैिश यपूण 

असले कारणाने नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार 

करणे, िन वदा िस  करणे तसेच िन वदा पुव व िन वदा प ात ह  सव कामे 
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करणेसाठ   वा तु वशारद यांची नेमणूक करणे अ याव यक आहे. सदर बाबत 

मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर /स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  

द.०४/०१/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती.  सीलबंद िलफा यात 

दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.११/ ०१/२०२१ रोजी पयत एकूण ०३ सीलबंद 

कोटेशन ा  झाली आहेत. सादर कोटेशन द.१२/०१/२०२१ रोजी दुपार   ३.०० वाजता 
उघड यात आले असून याम ये मे.सिचन आपटे असोिसएट  यांनी लघु म दर १.९८% 

(जीएसट   सोडून) सादर के याचे दसून येते, तर  मे.सिचन आपटे असोिसएट  यांनी 
लघु म दर सादर के याने यांची सदर कामा या िन वदापूव व िन वदाप ात 

आ कटे ट हणून नेमणूक करणेस हरकत वाटत नाह . सबब पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या भाग .१४ मधील मोहननगर येथील मनपा शाळा इमारत  
िन कािशत क न न वन इमारत बांधणे या कामासाठ  मे.सिचन आपटे असोिसएट  

यांची िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४८ % (post 

tender activity) असे एकुण लघु म दर १.९८ %  नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात 

आ कटे ट हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  १.९८%  (जीएसट   

सोडून) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१) पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने जलशु करण क  से.२३ अंतगत नाग रकांना 
सुरळ त पाणीपुरवठा करणेसाठ   पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध 
पंप हाऊसम ये पं पंग मिशनर  बस वणे, यासाठ  वीजपुरवठा घेणे, पं पंग 
मिशनर  वाढ यास वाढ व वीजभार घेणे व पं पंग मिशनर  काया वत करणे 
इ. व पाची कामे केली जातात. म.न.पा. या वतीने पाणी पुरवठा सुरळ त करणे या 

ीने धमराजनगर, िचखली य़ेथे पा याची टाक  उभारणेत आलेली आहे. सदर 

ठकाणी टाक या प रसरात तसेच सुर ार क, ऑपरेटर यांचे िनवासी खोलीसाठ  

काश यव था करणेची मागणी मा.कायकार  अिभयंता (पापु) यांनी द.०४/०१/२०२१ 
या प ा वये केलेली आहे.  याअनुषंगाने म.रा. व. व.कं. स प  . जशुके/ व/०४/ 

१५२/२०२१ द. ०७/०१/२०२१ अ वये न वन वीजपुरवठा िमळणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. यानंतर म.रा. व. व.कं.ने AEE/AKD/SNGR/T-Est /1.3 % SUP.CHARGES 

/20-21/27/969 द.20.4.2021 अ वये वीजपुरवठा मंजूर केला असून याबाबतचे 
अंदाजप क दले आहे. सदर अंदाजप कानुसार म.रा. व. व.कंपनीकडे वषयां कत 

कामाच े अनामत र कम, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  इ. अस े एकूण 

र. .२५,३७६/- (अ र  र. .पंचवीस हजार ितनशे शहा र फ ) अदा करणेबाबत 

कळ वले आहे. तथा प सदरच े काम म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली करणेत 

येत अस याने वर ल नमूद शु क र. . म.रा. व. व. कं.स अदा करणे आव यक आहे. 

सबब उपरो  वषयां कत धमराजनगर, िचखली य़ेथ े ESRसाठ  लघुदाब वीजपुरवठा 
घेणेसाठ  अनामत र कम, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  इ. अस ेएकूण  

र. . २५३७६/-  (अ र  र.  पंचवीस हजार तीनशे शहा र फ ) म.रा. व. व.कं. स अदा 
करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागात, वै कय            

वभागातील म यवत  सा ह य भांडार वभागात मनपा णालय यांनी दले या 
मागणीनुसार णांचा Covid Swab घेणेकामी आव यक सा ह य मनपा 
अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा २००५ व 
भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  पुरवठादार 
यांनी अ प मुदत जाह र सुचना मांक ०५/२०२१-२२ नुसार लघु म दराने 
मे.कृ णा कलर टेक, पंपर  यां याकडून जुनी मागणी व न वन मागणी अशी 
एकुण खरेद कामी र. .११,६८,७१०/- (अ र  र. .अकरा लाख अडूस  हजार 
सातशे दहा फ ) इतका खच अपे त आहे. सदरचे एकुण ा  दर हे एकुण 

अंदाजप क य दरापे ा ००.३६ ट केने कमी आहेत. ा  दर वकृत क न 

मे.कृ णा कलर टेक, पंपर  यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार एकुण र. .११,६८,७१०/- चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकांशी 

काय र करारनामा करणेस महापािलका अिधिनयम कलम ६७ (३) (क) नुसार 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागात, मा.आिध ाता, 

यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं था यांना, पो ट मोटम सटरचे 
शाखा मुख यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना बािधत णां या मृतदेहाचे 
अं य वधीकर ता आव यक शव पशवी (Body Bag) मनपा अिधिनयम कलम 
६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा २००५ व भारतीय साथरोग 
अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  पुरवठादार यांनी अ प मुदत 
जाह र सुचना मांक ०८/२०२१-२२ नुसार लघु म दराने मे.ए.आई.ड यु 
एंटर ायजेस, पुणे यां याकडून ती नग र. .३५८.४० माणे १००० नग 
खरेद कामी र. .३,५८,४००/- (अ र  र. .तीन लाख अ ठाव ण हजार चारशे 
फ ) इतका खच अपे त आहे. सदरचे ा  दर हे अंदाजप क य एकुण 

र. .४,१४,०००/- पे ा १३.४२ ट केने कमी आहेत. ा  दर वकृत क न 

मे.ए.आई.ड यु एंटर ायजेस, पुणे यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले 

आहेत. यानुसार एकुण र. .३,५८,४००/- चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी 
काय र करारनामा करणेस महापािलका अिधिनयम कलम ६७ (३) (क) नुसार 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५४) पंपर  िचंचवड मनपा या ‘ब’ काय े ांतगत सन २०२१-२२ साठ  काळेवाड  
वजयनगर भाग .४६ मधील काळेवाड  येथील मु य र ता ( पंपर  पुल ते 
बी.आर.ट .एस. पयतचा ) काँ ट करण करण ेकामांतगत व ुत वषयक कामे 
करणे या कामास र. .५,००,००,०००/- इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव 
.६३२ द.३१/०३/२०२१ अ वये अंदाजप काअंतगत शासक य मा यता देणेत 

आलेली आहे. सदरच े काम तां क या वैिश यपुण अस याने काळेवाड  

वजयनगर भाग .४६ मधील काळेवाड  येथील मु य र ता ( पंपर  पुल ते 
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बी.आर.ट .एस. पयतचा ) काँ ट करण करणे याकामाच े िनयोजन करणेकामी 
तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 

मानांकना माणे िनयोजन करणे व व ुत वषयक कामां या बाबींच ेपुवगणप क तयार 

करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (Post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. 

याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या 
द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. 
. .‘ब’ /े व/जा/३३/२०२१-२२ द.०१/०४/२०२१ अ वये दरप क माग व यात आले 

आहेत. यानुसार मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांचेकडून ०.८८% ( िन वदा 
पुव ०.५०% व िन वदा प ात ०.३८% )  इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदरचा 
दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी आहे. सबब, याकामी 
मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  
फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने०.८८% (िन वदा पुव 
०.५०% व िन वदा प ात ०.३८%) ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता 
स लागाराला फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५५)  पंपर  िचंचवड मनपा या ‘ब’ काय े ांतगत सन २०२१-२२साठ   भाग .२२ 
मधील योितबानगर येथील वीर बाजी भू चौक ते तापक रमळा र ता अ ावत 
प तीने वकिसत करणे या कामास र. .५,००,००,०००/- इतक  मा.महापािलका 
सभा सिमती ठराव .६३२ द.३१/०३/२०२१ अ वये अंदाजप का अंतगत 
शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरच ेकाम तां क या वैिश यपुण 

अस याने भाग .२२ मधील योितबानगर येथील वीर बाजी भू चौक ते 

तापक रमळा र ता अ ावत प तीने वकिसत करणे या कामाच ेिनयोजन करणेकामी 
तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 

मानांकना माणे िनयोजन करणे व व ुत वषयक कामां या बाबींच े पुवगणप क 

तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (Post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. 

याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या 
द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन 

नो. . .‘ब’ /े व/जा/३३/२०२१-२२ द.०१/०४/२०२१ अ वये दरप क माग व यात 

आले आहेत. यानुसार मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांचेकडून ०.८८% 

(िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा प ात ०.३८%)  इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 

सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी आहे. सबब, 

याकामी मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची नेमणुक क न याकामी 
लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने ०.८८% 
(िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा प ात ०.३८%) ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाकर ता स लागाराला फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५६)  मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.२६/४/२०२१ रोजीचे मा य तावानुसार कोवीड 
१९ लसीकरण क ासाठ  डाटा ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांची िनवड करताना 
मराठ  व इं जी टंकलेखनाची अट िशथील क न एम.एस.सी.आय.ट  पर ा 
उ ीण असणा-या वयंसेवकांची  नेमणुक करणेस तसेच यांना माहे ऑग ट 

२०२१ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता दे यात आली आहे. तथा प मा.पंत धान 

सो. यांनी जाह र केल े नुसार द. १ मे २०२१ पासुन ितस-या ट यात वय वष १८ 

वषावर ल असले या य ंच ेकोवीड १९ च ेलसीकरण करणेकामी मोह म राब वणे व 

याकामी िश त मनु यबळाची िनतांत आव यकता अस याने याकामी 
पं.िच.ंमनपाच े८ णालय झोन कर ता यांच े तरावर नेमणुक कर यात आले या 
डाटा ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांना ३० दवसांकर ताचा सेवा कालावधी संपु ात 

आ यानंतर  यांची १ दवस सेवा खंड त क न पुन : माहे ऑग ट २०२१ पयत 

मुदतवाढ दे यात येवुन कंवा न याने िश ीत डाटा ए  ऑपरेटर ( वंयसेवक) यांची 
नेमणुक क न सदर डाटा ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांना दे यात येणारे मानधन 

( येक ) ित माह १०,०००/- माणे र. .२५,६०,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 
साठ हजार फ ) कंवा  य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/12/2020-21 अ वये भाग .६ 
म ये महादेवनगर, सदगु नगर, लांडगेव ती व प रसरात  पे ह ंग लॉकची 
सुधारणा करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,95,008/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख पं या नव हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,56,108/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,56,108/- पे ा 32.99% कमी 
हणजेच र. .29,86,038/- + रॉय ट  चाजस र. .10,802/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .38,900/- = एकुण र. .30,35,740 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/11/2020-21 अ वये भाग .६ 

मधील च पाणी वसाहत, देवकर व ती व प रसरात  पे ह ंग लॉकची सुधारणा 
करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,97,854/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख स या नव हजार आठशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,58,954/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,58,954/- पे ा 32.99% 

कमी हणजेच र. .29,87,945/- + रॉय ट  चाजस र. .15,219/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .38,900/- = एकुण र. .30,42,064/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/6/2020-21अ वये भाग .६ 

मधील पुणे नािशक र या या प म भागात पावसाळ  गटरची सुधारणा 
करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,98,086/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख अ ठया नव हजार शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,37,986/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,37,986/- पे ा 31.99% 

कमी हणजेच र. .30,18,274/- + रॉय ट  चाजस र. .34,407/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .60,100/- = एकुण र. .31,12,781 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

 
वषय .६०) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12/63/2020-21 अ वये से. . २३ 

िनगड  येथील जलशु द करण क ामधील ट पा .१ या युअर वॉटर संपसाठ  
सुर ा आवरण करणे व तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िशवम इंटर ाईजेस  

िन.र. .65,08,378/- (अ र  र. .पास  लाख आठ हजार ितनशे अ ठयाह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,08,378/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .65,08,378/- पे ा 25.01% कमी हणजेच र. .48,80,633/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,650/- = एकुण र. .49,03,283/- 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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/10/01/2021-22 अ वये 

. .२३ मधील न वन थेरगाव हॉ पीटलमधील अ याव यक फिनचर करणेकामी 
मे.लालद प क शन िन.र. .39,29,650/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख 
एकोणतीस हजार सहाशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .39,29,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,29,650/- पे ा 23.4% कमी 
हणजेच र. .30,10,112/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .30,10,112/- 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 .६२) पंपर  िचंचवड मनपामाफत कोरोना को वड-१९ वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  
साथरोग ितबंधक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ 

अ वये,सांगवी PWD मैदान येथ े ४०० बेडचे िनयो जत णालय उभारणेसाठ  

थाप य वभागामाफत िन वदा कायवाह  चालू आहे. सदर णालयाचे कामात 

उ चदाब वजपुरवठा करणेचे कामाचा समावेश केला नस याचे मा.सह शहर 
अिभयंता यांनी सुच वले आहे व यासाठ   व ुत वभागाने वतं  िन वदा 
माग वणेत यावी असेह   सुच वले आहे. सदर काम तातड ने करणे आव यक आहे 
व कालमया दत आहे. यामुळे िनयो जत णालयास उ चदाब वजपुरवठा 
करणेचे कामासाठ  अंदाजप क तयार करणे, मरा व व कंपनीस व मा. व ुत 
िन र क यांना लागणारे आव यक ते नकाशे तयार करणे, िन वदा माग वणेकामी 
आव यक कागदप े व अट  शत  तयार करणे इ िन वदा पुव तातड ची कामे 
करणेसाठ   तसेच िन वदा प ात ठेकेदाराचे कामावर देखरेख करणे, िनयमानुसार 
व िन वदा अट  व शत नुसार कामे कालमयादेत क न घेणे इ.कामासाठ  
स लागार नेमणूक करणे आव यक आहे. सदरच ेकाम तातड चे व कालमयाद त 
अस याने, मनपाचे Empanel  वर असलेले अशा कार या को वड णालयाचे व 
व ुत वषयक कामाचा अनुभव असणारे स लागार मे.िल म कं सलटंट 
ा.िल.पुणे.यांना त ड  वचारणा के यानुसार, यांचे कडून मा. थायी सिमती 

कड ल मंजूर दरा (िन वदापुव कामाक रता ०.५ ट के व िन वदा प ात 
कामाक रता ०.४ ट के असे एकूण ०.९ ट के) पे ा ०.१ ट के दर कमी क न 
(िन वदापुव कामाक रता ०.५ ट के व िन वदा प ात कामाक रता ०.३ ट के 
असे एकूण ०.८ ट के) दराने काम कर यास तयार असलेने मे.िल म कं सलटंट 
ा.िल.पुणे. यांचे सोबत कामाचा करारनामा क न  कामाचे आदेश  देणेस मा यता  

देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६३) पंपर  िचंचवड महानगपािलका ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य णांची 
सं या जा त असलेने  व याम ये दवस दवस वाढ होत असलेने थेरगाव, 

आकुड , व जजामाता णालयाम ये आयसीयु बे स व इतर बे स सु  

करणेसाठ  आव यक  05 कारचे उपकरणे/सा ह य तातड ने खरेद कामी भारतीय 

साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ 
व ५० नुसार तसेच महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३) (क) 
नुसार अ प मुदतीची जा हर सुचना .11/2021-22  अ वये १) मे.महेश स जकल 
अँ ड फॉमािस टक स, िचंचवड यांचे बाब .01 साठ  सवकरांसह  पुणाकात एकुण 

र. .1,70,363/- २)  मे.आथ रॉन टेकनालॉजी अँ ड एटर ायजेस, िचंचवड यांचे बाब 
.3, 4 व 5 साठ  सवकरांसह एकुण र. .2,59,000/- या माणे एकुण 04 बाबी 

खऱेद कामी सवकरांसह पुणाकात एकुण र. .4,29,363/- (अ र  र. .चार लाख 
एकोणतीस हजार ितनशे ेस  फ ) म ये  खरेद  करणेचे खचास काय र 
मा यता व काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६४) पंपर  िचंचवड महानगपािलका ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य णांची 

सं या जा त असलेने  व याम ये दवस दवस वाढ होत असलेने थेरगाव, 

आकुड , व जजामाता णालयाम ये आयसीयु बे स व इतर बे स सु  

करणेसाठ  आव यक  10 कारचे उपकरणे/सा ह य तातड ने खरेद कामी भारतीय 

साथरोग अिधिनयम १८९७,आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ 
व ५० नुसार तसेच महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३) (क) 
नुसार अ प मुदतीची जा हर सुचना .10/2021-22  अ वये १) मे.आथ रॉन 
टेकनालॉजी अँ ड एटर ायजेस, िचंचवड यांचे बाब .1,2,4, व 5 साठ   सवकरांसह  

पुणाकात एकुण र. .3,61,650/- २) मे.महेश स जकल अँ ज फामा.िचंचवड यांचे 
बाब .03 साठ  सवकरांसह एकुण र. .70,455/- ३) मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी, 
पंपर  यांचे बाब .6 साठ  सवकरांसह एकुण र. .1,24,641/-  या माणे एकुण  

सवकरांसह पुणाकात एकुण र. .5,56,746/- (अ र  र. .पाच लाख छ प न 
हजार सातशे सेहेचाळ स फ )  म ये  खरेद  करणेचे खचास काय र मा यता व 
काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.७ 

 
वषय .६५) मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल सुचनेनुसार बांधकाम परवानगी व अनािधकृत 

बांधकाम/अित मण िनयं ण िनमूलन वभागामाफत महारा  रा य सुर ा 
महामंडळ यां याकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दोन म ह या क रता १०० 
सुर ा र क कती दवसांत उपल ध क न िमळतील व यांच ेवेतना संबंधीची 
मा हती कळ वणेबाबत द.२८/०४/२०२१ रोजीचे ईमेल ारे कळ वणेत आले 
होते. याअनुषंगाने महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचेकड ल  प  
ं .मरासुम/ ित ापना/९१४/२०२१, द.३०/०४/२०२१ रोजी या प ा ारे महारा  

रा य सुर ा महामंडळ यांनी यांचेकड ल कायप दती माणे सुर ा र क 
िमळणेकामी थमतः मरासुमकडे न दणी फ  र. .५,०००+(१८%GST) = ५,९००/- 
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तसेच संयु  सुर ा आढावा फ  र. . ३०,०००+१८% GST = ३५,४००/- (अ र  
र. .प तीस हजार चारशे फ ) अदा करणे आव यक आहे. तर  सदर सुर ा 
र क मागणी करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६६) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 

द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना 
वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 

अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 
15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत 
आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- 

ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीच े

यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत 
को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर 
तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .2,25,900/- (अ र  
र. . दोन लाख पंचवीस हजार नऊशे फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार 
मे.हॉटेल ऐ या यांचे बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६७) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील R.O.Water 

Prefiltration मिशन दु तीकामीआव यक पाटस Transfer Pump व UV Light 

खरेद  करणेसाठ  संबंिधत कंपनीचे अिधकृत पेअर पाट वतरक म. दय हे थ 
केअर,  पुणे यांनी एकूण र. .१,६७,४७७/- चे दरप क सादर केले असुन सदरचे 
दरप क वकृत कर यात आले आहे. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या डायिलिसस वभागातील R.O. Water Prefiltration दु तीकामी 
आव यक पाटस Transfer Pump व UV Light खरेद साठ  संबंिधत कंपनी M/s.Hi-

Tech Aqua Enviro Systems Pvt.Ltd., Thane यांचे अिधकृत पेअर पाट वतरक 
म. दय हे थ केअर, पुणे यांचेकडून िन वदा न मागवता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने 
एकूण र. .१,६७,४७७/- (अ र  र. .एक लाख सदुस  हजार चारशे स याह र 
फ ) चे खरेद  खचास काय र मा यता व यांचे बरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६८) भारतीय साथ रोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ नुसार व महानगरपािलका, 
अिधिनयम कलम ६३ (६) नुसार The Disaster management act 2005 अ वये  

तातड ची खरेद कामी कोरोना (COVID-19) या साथी या रोगावर उपचारासाठ  
तातड ने या आजारावर ितबंध उपाययोजना करणेसाठ  ऑटो ल टर, आ णा 
साहेब मगर टेड यम येथील जंबो कोवीड सटर व  वायसीएम णालयातील 
पद यु र सं थे या (कोवीड-१९) क रता बेल मेड हट लेटर क रता ड पोजेबल  

क ट  एकुण 500 नग Flow Sensor आव यक होते.  यामुळे मनपाने यापुव  
मे.एमआयएस हे थ केअर  पुणे यांचेकडून अ प मुदतीची जा हर सुचना 
.22/2021-22 अ वये खऱेद  केली अस याने  यांचेकडून  ित नग र. .1,850/- 

माणे कमी क न दले या दरानुसार एकुण र. .9,25,000/- (अ र  र. .नऊ 
लाख पंचवीस हजार फ ) म ये खरेद  करणेचे खचास काय र मा यता व 
काय र करारनामा करणेस महापािलका अिधिनयम कलम 67(3) क व अनुसूची 
करण ५(२)(२) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६९) पपंर  िचंचवड महानगपािलका ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य णांची 

सं या जा त असलेने  व याम ये दवस दवस वाढ होत असलेने थेरगाव, 

आकुड , व जजामाता णालयाम ये आयसीयु बे स व इतर बे स सु  

करणेसाठ  आव यक  05 कारचे उपकरणे/सा ह य तातड ने खरेद कामी  अ प 

मुदतीची जा हर सुचना .09/2021-22  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, 

आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५० नुसार तसेच 
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३)(क) नुसार मे. ाईम 
स जकल, अँ ड फामा िचंचवड यांच े बाब .2  व 5  साठ  सवकरांसह एकुण 
र. .37,45,280 /- व मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांचे बाब .3  साठ  सवकरांसह 
एकुण र. .2,44,720/- असे एकुण . 2, 3, व 5 असे एकुण 03 बाबी खरेद कामी 
सव करांसह पुणाकात एकुण र. .39,90,000/-   (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख 
न वद हजार फ ) म ये खरेद  करणेचे खचास काय र मा यता व काय र 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७०) पंपर  िचंचवड मनपामाफत कोरोना को वड-१९ वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  
साथरोग ितबंधक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ 
अ वये, भोसर  येथील गावज ामैदान येथ े ४०० बेडचे िनयो जत णालय 
उभारणेसाठ  थाप य वभागामाफत िन वदा कायवाह  चालू आहे. सदर 

णालयाचे कामात उ चदाब वजपुरवठा करणेचे कामाचा समावेश केला 
नस याचे मा.सह शहर अिभयंता यांनी सुच वले आहे व यासाठ   व ुत 

वभागाने वतं  िन वदा माग वणेत यावी असेह   सुच वले आहे. सदर काम 

तातड ने करणे आव यक आहे व कालमया दत आहे. यामुळे िनयो जत 
णालयास उ चदाब वजपुरवठा करणेचे कामासाठ  अंदाजप क तयार करणे, 

म.रा. व. व. कंपनीस व मा. व ुत िन र क यांना लागणारे आव यक ते नकाशे 
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तयार करण,े िन वदा माग वणेकामी आव यक कागदप े व अट  शत  तयार 
करणे इ.िन वदा पुव तातड ची कामे करणेसाठ   तसेच िन वदा प ात ठेकेदाराचे 
कामावर देखरेख करणे, िनयमानुसार व िन वदा अट  व शत नुसार कामे 
कालमयादेत क न घेणे इ. कामासाठ  स लागार नेमणूक करणे आव यक आहे. 
वषयां कत काम तातड च ेव कालमयाद त अस याने, मनपाच ेEmpanel  वर असलेले 

अशा कार या को वड णालयाच े व व ुत वषयक कामाचा अनुभव असणारे 

स लागार मे.िल म क सलटंट ा.िल.पुणे यांना त ड  वचारणा के यानुसार, यांचे 
कडून मा. थायी सिमती कड ल मंजूर दर (िन वदापुव कामाक रता ०.५ ट के व 

िन वदा प ात कामाक रता ०.४ ट के अस ेएकूण ०.९ ट के) पे ा ०.१ ट के दर कमी 
क न (िन वदापुव कामाक रता ०.५ ट के व िन वदा प ात कामाक रता ०.३ ट के 

असे एकूण ०.८ ट के) दराने काम कर यास तयार अस याने यांचेकडून कामकाज 

क न घेणेत यावे अस ेमत आहे. यानुसार मे.िल म क सलटंट ा.िल.पुणे यांच ेसोबत 

कामाचा करारनामा क न  कामाच ेआदेश  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/16/2020-2021 अ वये भाग . 
१२ तळवडे गाव येथील मनपा शाळेची थाप य वषयक देखभाल दु ती क न 

रंग सफेद  करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .37,49,844/- (अ र  र. .सतद स 
लाख एकोणप नास हजार आठशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,32,044/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,32,044/- पे ा 28.26% कमी 
हणजेच र. .26,77,368/- + रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17,800/- = एकुण र. .26,95,427/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/13/2020-2021 अ वये भाग . 

१२ पीनगर येथील ठाकरे शाळा व खेळाचे मैदानाची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .37,48,096/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .37,30,296/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,30,296/- पे ा 28.85% कमी 
हणजेच र. .26,54,106/- + रॉय ट  चाजस र. .363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17,800/- = एकुण र. .26,72,269/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
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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 .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 77/19/2020-2021 अ वये भाग . १ 

मधील अंगणवाड  रोड ते साने चौक प रसरातील अंतगत भागात पे ह ंग लाँक 

बस वणे व दु ती करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस िन.र. .49,76,500/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख शहा र हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .49,59,900/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,59,900/- पे ा 35.99% कमी हणजेच 

र. .31,74,832/- + रॉय ट  चाजस र. .3,460/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,600/- = एकुण र. .31,94,892/- 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 .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/15/2020-2021 अ वये भाग . 

१२ पीनगर तळवडे येथे थाप य वषयक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.म हार राज क शन िन.र. .37,49,649/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
एकोणप नास हजार सहाशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,31,849/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,31,849/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .26,12,667/- + रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17,800/- = एकुण र. .26,30,726/- 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 .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/20/2020-2021 अ वये भाग .१ 

मधील िसंहगड काँलनी ते अंगणवाड  रोड प रसरात अंतगत भागात पे ह ंग 

लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन.र. .49,76,345/- 
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(अ र  र. .एकोणप नास लाख शहा र हजार तीनशे पंचेचाळ स फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,59,745/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .49,59,745/- पे ा 36.28% कमी हणजेच र. .31,60,350/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .31,82,140 /- 

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 .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/12/2020-2021 अ वये भाग . 

११ मधील कृ णानगर फुलेनगर पुणानगर प रसरात टाँम वाँटर लाईन टाकणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन िन.र. .33,14,979/- 

(अ र  र. .तेह ीस लाख चौदा हजार नऊशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,00,729/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,00,729/- पे ा 
30.55% कमी हणजेच र. .22,92,356/- + रॉय ट  चाजस र. .5,190/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,4250/- = एकुण र. .23,11,796/- 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 .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/97/2020-21अ वये भाग .६ 

मधील मनपा इमारतीचंी  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.एम.पवार 

िन.र. .44,99,783/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार सातशे 
याऐंशी फ ) मधनु रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,53,883/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,53,883/- पे ा 10.00% कमी हणजेच 

र. .40,08,495/- + रॉय ट  चाजस र. .23,693/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .45,900/- = एकुण र. .40,78,088/- 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 -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/८९७/२०२१ 
दनांक -  ०७/०५/२०२१ 

 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात 

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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वषय .३१ चे लगत 
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