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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/९०/२०२० 
दनांक – १०/०१/२०२० 

 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १५/०१/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १५/०१/२०२० रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                         
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त-  
      १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १५६ 
 
दनांक - १५/०१/२०२०                          वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१५/०१/२०२० रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
    

अ)  दनांक ०१/०१/२०२० व ०८/०१/२०२० (द.ु२.१५ वा.) झाले या सभेचा (कायप का 
    मांक १५४) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
आ)  दनांक ०८/०१/२०२० (द.ु२.३० वा.) झाले या सभेचा (कायप का मांक १५५) चा  

     सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील व या 
पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करण ेआव यक आहे. 
सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या िश लक र कम े
मधून र. .१९,९१,९७,३८१/- ची मागणी करणेत आलेली होती. लेखा वभागाने मागील 
िश लक र कमेतून र. .१५,०६,७५,६०८/- उपल ध क न दलेली आहे. तावात 
नमूद े य कायालयानुसार नमूद केले माणे एकूण ७७ वकास कामांची बले अदा 
करणेकामी र. .१५,०६,७५,६०८/- (अ र  र. .पंधरा कोट  सहा लाख पं याह र हजार 
सहाशे आठ फ ) ची आव यकता आहे. तर  तावात नमूद केलेनुसार लेखा 
वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर बले अदा 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार सदर र कम अदा 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
अ. . वभागाचे नाव कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
१. व ुत मु यालय  ४ ३६,५१,२७०/- 
२ अ मु यालय ( व) ३ १३,४७,८४५/- 
३ ब मु यालय ( व) ४ १०,८७,४९,१५२/- 
४ क मु यालय ( व) ५ ३३,६३,०३६/- 
५ ड मु यालय ( व) ३ १,९९,०३,९१०/- 
६ ई मु यालय ( व) १४ ३९,०४,९५५/- 
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७ फ मु यालय ( व) ३ २५,७५,३६५/- 
८. ग मु यालय ( व) १२ ३५,६८,०२१/- 
९. ह मु यालय ( व) १७ ३६,१२,०५४/- 

 एकूण ७७ १५,०६,७५,६०८/- 
 

( द.१५/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिन:सारण वभागांतगत सन २०१८-१९ मधील व 

या पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करणे आव यक 
आहे. सदर र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या िश लक 
र कम ेमधून र. .५,३९,००,३०२/- ची मागणी करणेत आलेली होती. लेखा वभागान े
मागील िश लक र कमेतून र. .४,०७,७०,९२१/- उपल ध क न दलेली आहे. 
यानुसार सव संबंिधत भाग कायालयाकडुन माह ती माग वली असता यानुसार 
वकास कामांना बले अदा करणेकामी र कम पय े२,५५,२४,६८१/- ची आव यकता 
अस याचे संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी कळ वल ेआहे. सोबत कामिनहाय याद  
जोडणेत आलेली आहे. तर  खालील त यात नमूद केलेनुसार लेखा वभागाकडे 
उपल ध असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर बले अदा करणेकामी 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 

अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
१ ब मु यालय ०१ १५,४६,४२३/- 
२ क मु यालय ०२ १६,४३,२६७/- 
३ ड मु यालय ०२ २४,०७,८३५/- 
४ ई मु यालय ०९ १,२२,६१,३९९/- 
५ फ मु यालय ०० ०० 

६ ग मु यालय ०० ०० 

७ ह मु यालय ०५ ७६,६५,७५७/- 

 एकूण १९ २,५५,२४,६८१/- 
 

( द. १५/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मनपा या वाहन दु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०१९-२० अ वये 
मनपाकड ल ई या गटातील वाहनांवर ल है ोिलक यं णा दु ती करणेकामी ३ वष 

कालावधीसाठ  एज सी िन त करणेबाबत मे.एस.ट .मोटस या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .१,६७,३७,२२५/- (अ र  र. .एक कोट  सदुस  लाख सदोतीस हजार दोनश ेपंचवीस 

फ ) िन वदा र कम े पे ा ०.५% कमी दरान,े तीन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
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र. .१,६६,५३,५३९/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख ेप न हजार पाचश ेएकोणचाळ स 

फ ) + GST वेगळा या 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 

करण.े 

      ( द.१५/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४)   मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४४ द.१६/०९/२०१९ 
अ वये मनपाचा भाग  १० मधील सदािशव ब हरवडे डांगण शाहूनगर येथील 
यायामशाळा हनुमान पोटस अँकडमी िचखली या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०९/०८/२०१९ रोजी 
संपु ात येत अस याने सं थेने द.०८/०८/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानतंर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासूनपुढे 
११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  
सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता  यायामशाळा  कराराने  चाल व यास  दे यास  
२) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा 
यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम पूण होईल 
याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.१५/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५) मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव मांक ३१, द.०४/०१/२०२० अ वय े 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 ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा 
शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. मनपा शाळेतील 
व ाथा या अंगी असले या कलागुणांचा वकास होणेकामी  व यांना उ वल 
भ व य िमळावे. पंपर  िचंचवड शहरा या मनपा शाळेतील वदयाथ या अंगी 
असलेली कलागुंणाचा वकास होणेकामी नाटयरंगभूमीव न यासपीठ िनमाण 
होणेकामी यांना शालेय तरावर नाटयशा  त  मागदशन िमळणेकामी नाटयशा  
त  िश क मानधनावर िनयु  करणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६) मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 

ठराव मांक ३४, द.०४/०१/२०२० अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
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ा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 ाथाम 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. िश ण 
सिमतीम ये तीन वषासाठ  मानधनावर िश णतं  नेम यात आ यावर यां या 
अनुभवाने व ाथा या गुणव ा वाढ साठ  अिधक व ाथ  उपयोगी उप म, 
िश णाचा दजा उंच व यासाठ   िश कांना यो य   मागदशन  अशा  अनेक  योजना  
यश वी र या  राब व यात  येतील  यामुळे व ाथानाह  शाळेची गोड  िनमाण 
हो यास मदत होईल व मनपा ाथिमक शाळेकडे व ाथाचा कल जा त वाढून 
व ाथ  पटसं येत वाढ होईल याकामी तीन वषासाठ   मानधनावर  िश णतं ाची  
नेमणूक  करणेस  व  होणा-या   खचास   मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 

ठराव मांक ३५, द.०४/०१/२०२० अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १२ 
ाथिमक शाळा हया उप मशील आहेत. सदर शाळामधील व ाथाम येह  आप या 

शाळे वषयी तसेच अिधकािधक िश णाची आवड िनमाण हो याक रता व ाथाम ये 
शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याक रता िश ण वभागामाफत १२ उप मशील ाथिमक शाळेतील इ. ५ वी ते 
इ. ८ वी तील व ाथाना टॅब खरेद  कर यासाठ  िश ण सिमती ठराव . २२ 
दनांक - २३/१२/२०१९ रोजी कर यात आला होता.  सदर ठरावाम य े दु ती 
क न ाथिमक शाळेतील इ. ७ वी तील व ाथाना टॅब खरेद  कर यास  तसेच 
याक रता होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८) मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती 

सभा ठराव मांक ३९, द.०४/०१/२०२० अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 
असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ा याम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा 
शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची 
पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. तसेच मनपा शाळेतील 
व ा या या आरो याकडेह  पाहणे गरजेचे अस याने याकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये इ.१ ली ते इ.२ र  चे अंदाजे ११२०८ 
व ा याकर ता व छता कट खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं थे या रे जरेशन & एयर 
कंड शिनंग   मेकॅिनक या यवसायाचे नुतनीकरण व अ यावतीकरण कर यासाठ  
आव यक टु स कट, इ वपमट व मिशनर  इ.आव यक सा ह य खरेद साठ  ई 
िन वदा सुचना .21/2019-20 नुसार म.ेइं िनल टे नॉलॉ जज यांचे 
र. .4,70,22,704/- (अ र  र. .चार कोट  स र लाख बावीस हजार सातशे चार फ ) 
हे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार मे. इं िनल टे नॉलॉ जज, नवी सांगवी पुणे 27 यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस व सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 24/09/2019-20 अ वये भाग .१५ 
मधील गणेश तलावामधील गाळ काढणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.ड .ज.ेएंटर ायजेस िन.र. .62,32,365/- (अ र  र. .बास  लाख ब ीस हजार तीनशे 
पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,60,247/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .61,60,247/- पे ा 32.27% कमी हणजेच र. .41,72,335/- + रॉय ट  चाजस 
र. .38,918/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .42,44,453/- 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 .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/65/2019-20 अ वये भाग .६ मधील 
भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरातील उव रत र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .30,44,887/- (अ र  र. .तीस लाख च वेचाळ स हजार 
आठश े स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,25,017/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,017/- पे ा 23.60% कमी हणजेच र. .22,34,713/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .6,890/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .1,12,980/- = एकुण 
र. .23,54,583/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम य े 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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 8/64/2019-20 अ वये भाग .६ 

मधील धावडेव ती व प रसरातील उव रत  र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटा रया िन.र. .30,41,916/- (अ र  र. .तीस लाख ए केचाळ स हजार नऊशे सोळा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,22,046/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,22,046/- पे ा 23.60% कमी हणजेच र. .22,32,443/- + रॉय ट  चाजस 
र. .6,890/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,12,980/- = एकुण र. .23,52,313/- 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) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/115/2019-20 अ वये भाग .१ 

िचखली येिथल शेलारव ती व सोनवणेव ती प रसरात जलिनःसारण यव थेम य े

सुधारणा करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .74,99,322/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख न या नव हजार तीनशे बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .74,99,280/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,99,280/- पे ा 26.6% कमी हणजेच 
र. .55,04,472/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .55,04,514/- 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 .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 3/43/2019-20 अ वये च-होली  

मैलाशु करण  क ांतगत  भाग .२ येथे  िचखली गावठाण, कुदळवाड , बालघरेव ती, 
पवारव ती, पेठ .१६, मोशी,   बो-हाडेवाड , संजयगांधीनगर, बो-हाटेव ती येथे   

आव यकतेनुसार  जु या मलिनःसारण  निलका बदलणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .74,98,838/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ या नव हजार आठशे अडोतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,76,817/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 



8 
 

र. .74,76,817/- पे ा 26.1% कमी हणजेच र. .55,25,368/- + रॉय ट  चाजस 

र. .22,021/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,47,389/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, 

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

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 50/10/2019-20 अ वये भाग .८ 

येथील पेठ .३ ित पती चौक येथील तुलसी हाई स समोर ल र ता ते पेठ .१ ला 
नािशक हायवे पयत जोडणारा १२ मीटर ड  पी र ता वकिसत करणेकामी मे.इंगवले 
पाट ल क शन कं. िन.र. .8,31,12,344/- (अ र  र. .आठ कोट  एक ीस लाख 
बारा हजार तीनशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .8,18,38,008/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,18,38,008/- पे ा 18.15% कमी हणजेच 
र. .6,69,84,410/- + रॉय ट  चाजस र. .9,86,836/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,87,500/- = एकुण र. .6,82,58,746/- 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/14/2019-20 अ वये भाग .३१ मधील 
र ते अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .4,15,58,396/- (अ र  र. .चार कोट  पंधरा लाख अ ठाव न हजार तीनशे 
शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,08,74,105/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,08,74,105/- पे ा 19.08% कमी हणजेच र. .3,30,75,326/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,24,791/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,59,500/- = एकुण र. .3,37,59,617/- 

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 .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/12/2019-20 अ वये भाग .३१ ाती 
चौक ते शिन मं दर पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .4,04,49,760/- (अ र  र. .चार कोट  चार लाख 
एकोणप नास हजार सातशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .4,01,01,865/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,01,01,865/- पे ा 18.78% कमी हणजेच 
र. .3,25,70,735/- + रॉय ट  चाजस र. .23,945/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,23,950/- = एकुण र. .3,29,18,630/- 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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 44/1/2019-20 अ वये भाग .२२ 

मधील योतीबानगर येथील बाजी भु चौक ते तापक रमळा र याचे कॉ ट करण 

करणेकामी मे. ली सी क शन ा िल. िन.र. .6,52,21,601/- (अ र  र. .सहा 
कोट  बा व न लाख एक वस हजार सहाशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,45,08,458/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,45,08,458/- पे ा 17.10% कमी 
हणजेच र. .5,34,77,512/- + रॉय ट  चाजस र. .5,48,393/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,64,750/- = एकुण र. .5,41,90,655/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े                

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 50/1/2019-20 अ वये ािधकरण गंगानगर 
भागातील र यांचे ाँ ट करण करणेकामी मे.इंगवले पाट ल क शन कं. 
िन.र. .7,07,49,596/- (अ र  र. .सात कोट  सात लाख एकोणप नास हजार पाचशे 
शहा णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,00,93,336/- 
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वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .7,00,93,336/- पे ा 18.90% कमी हणजेच र. .5,68,45,695/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,32,060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,24,200/- = एकुण र. .5,75,01,955/- 

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 .२०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/1/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 
अंतगत र ते मजबुतीकरण/ सुधारणा / नुतनीकरण / टँप कॉ ट ंग अ यावत 
प दतीने करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .3,84,03,846/- (अ र  र. .ितन 
कोट  चौ-याऐंशी लाख तीन हजार आठश े शेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,81,38,872/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,81,38,872/- पे ा 19.04% 

कमी हणजेच र. .3,08,77,231/- + रॉय ट  चाजस र. .25,424/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,39,550/- = एकुण र. .3,11,42,205/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

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

 वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/2/2019-20 अ वये भाग .१९ 
मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे े ागृह हा र ता मजबुतीकरण / सुधारणा / 
नुतनीकरण/ टँप कॉ ट ंग अ यावत प दतीने करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा. िल. िन.र. .7,90,86,475/- (अ र  र. .सात कोट  न वद लाख शहाऐंशी हजार 

चारशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .7,79,98,143/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,79,98,143/- पे ा 16.99% कमी हणजेच 
र. .6,47,46,259/- + रॉय ट  चाजस र. .8,48,782/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,39,550/- = एकुण र. .6,58,34,591/- 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 
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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 .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/13/2019-20 अ वये भाग .३१ 
मधील ढोरे फाम ते फेमस चौक र ता UTWT प दतीने वकिसत करणेकामी 
मे.इंगवले पाट ल क शन कं. िन.र. .4,15,20,830/- (अ र  र. .चार कोट  पंधरा 
लाख वीस हजार आठशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .4,09,29,399/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,09,29,399/- पे ा 18.90% कमी हणजेच 
र. .3,31,93,743/- + रॉय ट  चाजस र. .3,39,781/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,51,650/- = एकुण र. .3,37,85,174/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/12/2019-20 अ वये भाग .२० 
येथील संत तुकाराम नगर येथील उपर ते वशेष प दतीने वकिसत करणेकामी 
मे.इंगवले पाट ल क शन कं. िन.र. .4,05,15,227/- (अ र  र. .चार कोट  पाच 
लाख पंधरा हजार दोनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .4,00,66,813/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,00,66,813/- पे ा 18.91% कमी हणजचे 
र. .3,24,90,179/- + रॉय ट  चाजस र. .3,01,964/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,46,450/- = एकुण र. .3,29,38,593/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/3/2019-20 अ वये ािधकरण ए.ड . 
सी. प रसरातील र ते UTWT प दतीने वकिसत करणकेामी (ना यगृह, ािधकरण 

आँ फस समोर ल रोड, से टर .२५ एल.आय.जी.प रसरातील अंतगत र ते) 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .6,59,20,140/- (अ र  र. .सहा कोट  एकोणसाठ लाख 
वीस हजार एकशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .6,53,61,739/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,53,61,739/- पे ा 20.60% कमी हणजेच 
र. .5,18,97,221/- + रॉय ट  चाजस र. .1,56,741/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .4,01,660/- = एकुण र. .5,24,55,622/- 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 महानगरपािलके या भुिम आ ण जंदगी वभागाक डल इं ायणीनगर, 

िचखली व वाकड भाजीमंडई  येथे बांधले या गाळे/ओटचे वतरणाकामी जाह र 
कटन वृ प ाम ये िस द कर यात आले होते. वर ल मंडई पैक  िचखली भाजी मंडई 

व वाकड भाजी मंडई संदभात मा. थायी सिमती सभा ठराव  .४६९४ दनांक २८/२/२०१९ 

 िचखली भाजी मंडई व ठराव .४६९७ दनांक २८/२/२०१९ वाकड भाजी मंडई संदभात 

सद य पार त ठराव झालेला आहे. याम य ेर यावर पूव पासुन यवसाय कर त असणारे 

परंतु स थीतीत ते गा या ं म य े बसुन यवसाय कर त आहेत यांनाच गाळे/ओटे 

ाधा यान े देणे आव यक अस याची मागणी स मा.सद यांची आहे. यानुसार  भाग 

सिमती स मा. सद यांची बैठक आयो जत केली असता भाग तरावर थािनक शासन 

कायालयान ेमंडई येथील बसणा-या भाजी व े यांचे स ह ण क न अंितम याद  क न 

यास भाग सिमतीची मा यता घेवुन भुिम जंदगी वभागाकडे याद  सादर करणेबाबत 

तसेच भुिम आ ण जंदगी वभागान े े य कायालयान े अंितम केले या याद नुसार 

संबंिधत भाजी व े यांना गाळे वतरणासाठ  याद  अंितम क न मा. थायी सिमती 
सभे या मा यतेसाठ  सादर करण.े  मा य ठरावावर भुिम आ ण जंदगी वभागान े

स थीतीत यवसाय करणा-या थािनक भाजी व े यांकडुन महापािलका दरानुसार भाडे 

व अनामत र कम आका न करारनाम ेतयार क न गा यांचे ताब ेदे याची कायवाह  पूण 

करावी या माणे िनणय झाले. यानुसार क,फ व ड े ीय कायालयान ेसदर भाजी मंडई 

येथील बसणा-या भाजी व यांचे स ह ण क न  याद  अंितम क न भाग सिमतीची 
मा यता घेउन भुिम जंदगी वभागाकडे याद  सादर केलेली आहे. याबाबतची खुलासेवार 

मा हती खालील माण-े 

१         पेठ .२ इं ायणीनगर,भोसर  भाजी मंडई-क े य कायालयाने दनांक 
३/१२/२०१९ चे प ा वय े इं ायणीनगर,भोसर  भाजी मंडई येथील बसणा-या एकुण 
२१ भाजी व यांचे स ह ण क न  याद  अंितम क न यास भाग सिमती 
वषय .२ ठराव मांक ८ द.४/०९/२०१९ मा य ठराव त पाठ वलेली आहे. 
सदर भाजी मंडई येथे ७२ ओटे भाजीचे व १८ ू ट ओटे असे एकुण ९० ओटे 
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वतरणासाठ  ा  झालेले आहेत.सबब भागाक डल ा  २१ व जे िललाव 
सहभागधारक ५१ असे एकुण ७२ एक ीत क न भाजी ओटे मा.उपसंचालक,नर व 
यांनी ठर वले या भाडेदराने ती गाळा ती महा र. .१,७११/-(मनपा करा यित) 
वतरण करणे श य आहे. 

 २         पेठ .२० िचखली भाजी मंडई  -फ े य कायालय यांनी द.७/३/१९  चे 
प ा वये मा.फ भाग सिमती वषय .३ ठराव मांक ७ द.४/०७/२०१९ मा य 
ठराव त पाठवलेली आहे. सदर ठरावा म ये “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िचखली येथील पेठ मांक २० येथील भाजी मंडईम ये गा यांवर अित मण क न 
यवसाय कर त असलेले १३८ व े ते  आढळुन आले असुन गाळा .७४ व ७५ 
या मधील मोक या जागेत ीम.शेरणा िनलेश भोसले अनिधकृतपणे यवसाय 

कर त असलेचे आढळुन आले आ ण गाळा .९९ या गा यावर कोणीह  यवसाय 
करताना आढळले नाह . अशा अकुण १३९ गाळेधारकांची याद  सोबत जोडुन 
पाठ व यात आली आहे.तसेच स थीतीत जे भाजी व े ते यवसाय कर त आहेत 
यांची ओळख पटवुन यांनाच गाळे दे यात यावेत तसेच एका कुटंुबातील एकाच 
य स सदरचे गाळे देणेत यावेत या उपसुचनेसह मुळ तावास मा यता देणेत 
आली आहे.” सदर ठरावानुसार कायवाह  करणेबाबत भुिम जंदगी वभागास 
कळ व यात आले आहे. भागाक डल ठरावानुसार स ह ण याद चे अवलोकन केले 
असता एकुण ११ कुटंुबीयांची दोन गा यांवर नांवे समा व  अस याचे िनदशनास 
येते. यामधील एकाच कुटंुबाचे नांवाने एकच गाळा देत आहे. सदर मंडई ओटचे 

मा.उपसंचालक,नर व यांनी ठर वले या भाडेदराने ती गाळा ती महा 
र. .३,६२०/- (मनपा करा यित) वतरण करणे श य आहे.   

३) पेठ .३९ वाकड भाजी मंडई- ड  े य कायालयाने दनांक ६/१२/२०१९ चे 
प ा वये वाकड भाजी  मंडई येथील बसणा-या एकुण १४२ भाजी व यांची 
स ह ण क न  याद  अंितम पाठ वलेली  आहे तथा प भाग सिमती वषय .४ 
ठराव मांक २० द.८/११/२०१९ मा य ठरावाम ये १३९ गाळेधारक िन ीत 
करणेस मा यता दलेली आहे.सबब सदर मंडई म ये १८४ गाळे वतरणाकामी 
उपल ध आहेत ा  १३९ भाजी व े ते यांची नांवे वगळता ४५ भाजी ओटे 
वतरणासाठ  िश लक राहतात.तर  जाह र िनवेदनानुसार ा  १३७ अजामधील 
सोडत प दतीने सहभागधारक यांनाह  ओटे वतरणाम ये संधी देवुन एकुण १८४ 
ओटचे वतरण मा.उपसंचालक, नर व यांनी ठर वले या भाडेदराने ती गाळा ती 
महा र. .२२४०/-(मनपा करा यित) वतरण करणे श य आहे.                           
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    सदर तीनह  मंडईचे िमळणारे मािसक व वा षक उ प न खालील माण े        

 अ. 
  . मंडईचे नांव 

एकुण 
ओटे/
गाळे 

मनपा भाडेदर ती 
गाळा / ती महा 

एकुण 
मािसक 
उ प न 

एकुण वा षक 
उ प न 

   १ पेठ .२ इं ायणीनगर, भोसर  
भाजी मंडई 

९० र. .१,७११ ९० x १७११ 
=१,५३,९९० 

१८,४७,८८० 

   २ पेठ .२०िचखली भाजी मंडई   १३९ र. .३६२०/- १३९ X ३६२० 

=५,०३,१८० 
६०,३८,१६० 

   ३ पेठ .३९ वाकड भाजी मंडई- १८४     र. .२२४०/- १८४X २२४० 

=४,१२,१६० 
४९,४५,९२० 

  एकुण ४१३   १०,६९,३३० १,२८,३१,९६० 

 े य कायालयाने पाठ वले या स ह ण याद नुसार गाळे/ओटे वतरण कर याचे 
ता वत आहे.सबब महारा  महापािलका अिधिनयम ७९ ब व ५ (२)(२) नुसार 

सदर भाजी गाळे ५ वषाचे भाडेकराराने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/8/1/ 2019-20 अ वय े भाग .३५ 
म ये स.नं.१ मधील आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे 
करणे (ट पा .२)  ( व ुत वषयक कामे करणे) कामी  मे. रअल इले क स 
िन.र. .4,03,90,238/- (अ र  र. .चार कोट  तीन लाख न वद हजार दोनशे अडोतीस 
फ )  पे ा 6% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .3,79,66,824/-  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.   

अ. . मंडईचे नांव 

एकुण 
ओटे 
/गाळे 

ती गाळा 
े  

मनपा 
भाडेदर 
ती गाळा 

/ ती महा 

भाग सिमती 
ठराव 
मांक/ दनांक  

भाग 
स ह ण 
ा  
यवसायीक 
सं या 

जाह र 
िनवेदना 
नुसार 
ा  अज 

िनणयाथ 

 १ 
पेठ .२ 
इं ायणीनगर, 

भोसर  भाजी मंडई 

९० 
३२.२८चौ.

फुट 
र. .१,७११ ठराव मांक ८ 

द.४/०९/२०१९ 
२१ ५१ ू ट ओटे १८ 

 २ 
पेठ .२०िचखली 
 भाजी मंडई   

१३९ ६५ चौ.फुट र. .३६२०/- ठराव मांक ७ 
द.४/०७/२०१९ 

१३९ - ११ 
=१२८ 

३१३ ११ 

 ३ 
पेठ .३९ वाकड 
भाजी मंडई- १८४ 

३५ 
चौ.फुट 

र. .२२४०/- 
ठराव मांक 
२० द.८/११/१९ 
  

१३९ १३७ ४५ 
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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. 

वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वृ  ािधकरणा या वतीने २५वे फुल,े फळे, भा या, 
बागा वृ ारोपण पधा व दशन दनांक २१/०२/२०२०  ते  दनांक २३/०२/२०२०  या 
कालावधीत कै.जयवंतराव भोईर, कामगार क याण मंडळ ऑफ स शेजार , उ ोगनगर, 
िचंचवड येथे आयो जत करणेचे ठरले आहे. सदर पधा वेगवेगळया गटात होणार 
असून यात सदर पधा व दशनातील वजेते पधकांना व वध कारची ब से व 

ॉ फज देण े आव यक असलेने सदर पधा व दशनासाठ  व वध कारची छपाई, 

जा हरात, ॉ फज, रोख ब से याकामी र. .११,००,०००/ आव यक आहेत. (प रिश  अ व ब 

माणे) सदरचा खचापैक  प रिश  क म य ेनमूद माण ेर. .४,१३,००० /- रोखीन ेआव यक 

आहे व ॉ फज खरेद  करण,े छपाई, ले स बोड तयार करणे इ याद  खच र. .६,४६,४००/-

 कोटेशन दारे करावा लागेल. तर  सदर पधा व दशनाकामी आव यक खच 
र. .११,००,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख फ ) अथवा य  येणा-या खचास व 
यापैक  ब से छपाईचा खच कोटेशन दारे करणेस तसेच रोखीने करावयाचा खच 

र. .४,१३,०००/- अगाऊ र कम हणून ी.गायकवाड.पी.एम, उदयान अिध क, वृ  
यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/06/2019-2020 अ वये भाग .1 
िचखली येथील राधा वामी आ म येथील 24 मी. ड .पी.र ता वकसीत करण े(ट पा-
2) कामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .12,04,15,566/- (अ र  र. .बारा कोट  चार लाख 
पंधरा हजार पाचशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .11,92,10,258/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,92,10,258/- पे ा 22.01% कमी हणजेच 
र. .9,29,72,080/- + रॉय ट  चाजस र. .10,41,458/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,63,850/- = एकुण र. .9,41,77,388/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े 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) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/5/2019-20 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील द वाड , व ठलवाड  प रसर इतर 
ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
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िन.र. .44,99,877/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख न या नव हजार आठशे स याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,83,168/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,83,168/- पे ा 28.77% कमी हणजेच र. .31,93,361/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,709/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,10,070/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/116/2019-20 अ वये भाग . ११ 
कृ णानगर, िशवतेजनगर व हरगुडेव ती प रसरात जलिनःसारण यव थेम य े

सुधारणा करणेकामी मे.अशोक क शन िन.र. .83,78,147/- (अ र  र. . याऐंशी 
लाख अ याह र हजार एकशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .83,78,105/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,78,105/- पे ा 25.5% कमी हणजेच 
र. .62,41,688/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .62,41,730/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/29/2019-20 अ वय े    िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग  १८ मधील िचंचवड गावठाण, र टन कॉलनी, 
ल मी नगर, यशोपुरम व इतर प रसरात जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे 
व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.अशोक क शन 

िन.र. .67,49,998/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊश ेअ या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,27,225/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .67,27,225/- पे ा 24.2% कमी हणजेच र. .50,99,237/- + रॉय ट  चाजस 
र. .22,773/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .51,22,010/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 



17 
 

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 .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/5/2019-20 अ वय े भाग .१० म य े

महा माफुल ेव ान योती सा व ीबाई फुल े मारकाचे सुशोिभकरण करण ेव अनुषंिगक 

काम ेकरणेकामी मे.यशक असोिशएट िन.र. .2,02,01,425/- (अ र  र. .दोन कोट  दोन 

लाख एक हजार चारश ेपंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून 

र. .2,01,58,365/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .2,01,58,365/- पे ा 19.00% कमी हणजेच र. .1,63,28,276/- + 

रॉय ट  चाजस र. .31,060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,000/- = एकुण 

र. .1,63,71,336/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

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

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/8/2019-20 अ वये भाग .६ 

रामनगर, पांडवनगर इ याद  ठकाणी करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 
करणेकामी मे.फेलोशीप ुप िन.र. .41,69,149/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
एकोणस र हजार एकशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .40,98,298/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,98,298/- पे ा 9.99% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत 

यो य दरापे ा 12.27% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .36,88,878 /- + रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,650/- = एकुण र. .37,59,729/- 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 .३४) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ”   (१ ते  ०७  ) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे 
तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५)यशवंतराव च हाण मृती णालया या ए स रे वभागातील म.ेकेअर म कंपनी या 
ड .आर.िस ट मक रता आव यक ४ बॅट-या खरेद  करणेकामी संबंिधत उ पा दत 
कंपनी मे.केअर म हे थ इं डया ा.िल., मुंबई यांनी र. .१८,०००/- ती नग (सव 
करांसह) चे दरप क सादर केले आहे. यानुसार संबंिधत ए स रे मशीनचे अिधकृत 
CMC धारक कंपनी मे.केअर म हे थ इं डया ा.िल., मुंबई यांचेकडून मनपा 
अिधिनयम अनुसुची ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  करणेस व 
येणा-या एकूण र. .७२,०००/- (अ र  र. .बहा र हजार फ ) होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील े िसनस कंपनीची 
डायिलसीस मशीन Sr.No.5V5AZQ63 या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद  

करणेसाठ  संबंिधत कंपनीचे अिधकृत पेअर पाट वतरक मे. ीकृ णा मेड कल अॅ ड  

जनरल टोर, पुणे  यांनी एकूण र. .१,०५,७४२/- चे दरप क सादर केले असुन सदरचे 
दरप क वकृत कर यात आले आहे. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या डायिलिसस वभागातील े िसनस कंपनीची डायिलसीस मशीन 
Sr.No.5V5AZQ63 या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद साठ  संबंिधत कंपनी 
मे. े िसनस मेड कल केअर, गुरगॉव यांचे अिधकृत पेअर पाट वतरक मे. ीकृ णा 
मेड कल अॅ ड जनरल टोर, पुणे यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता 
मनपा अिधिनयम अनुसुची करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  कर यास 
व सदर खरेद स होणारा खच एकूण र. .१,०५,७४२/- (अ र  र. .एक लाख पाच 
हजार सातशे बेचाळ स फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/9/2019-20 अ वये ह े ीय कायालय 
व इतर मनपा इमारतींचे फिनचरची व इतर कामे करणेकामी मे.ज.ेपी.इ ा. 
िन.र. .37,49,206/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार दोनशे सहा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,95,823/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,95,823/- 

पे ा 27.08% कमी हणजेच र. .26,94,994/- + रॉय ट  चाजस र. .283/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .27,48,377/- 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 .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/43/2019-20 अ वये भाग .५ मधील 
मनपा इमारतींची व आर णाची  करकोळ दु तीची व देखभालची काम ेकरणेकामी 
मे. यंका एंटर ायजेस ि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. .29,41,058/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,41,058/- पे ा 25.56% कमी हणजेच र. .21,89,324 

/- + रॉय ट  चाजस र. .16,280/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण 
र. .22,48,254/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम य े 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 .३९)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म य ेदश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/84/2019-20 अ वये भाग .२९ 
मधील जलिनःसारण निलकांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .37,50,000/- (अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,36,429/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,36,429/- पे ा 21.22% 
कमी हणजेच र. .29,43,559/- + रॉय ट  चाजस र. .13,571/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,57,130/- 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 .४१)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/10/5/2019-20 अ वये . .८ 
मधील  J Block MIDC प रसर मधील दवाब ी यव थेचे   नुतनीकरण करणे व  

आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे करण े (सन२०१९-२०) कामी  मे.आ द य 
इले कल व स िन.र. .29,40,926/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चाळ स हजार 
नऊशे स वीस फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,46,876/-  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. 

वषय .४२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/10/4/2019-20 अ वये . .८ 
मधील स.े७ ते १० MIDC  प रसर मधील दवाब ी यव थेचे   नुतनीकरण करणे व  

आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे करण े (सन२०१९-२०) कामी  मे.आ द य 
इले कल व स िन.र. .29,40,926/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चाळ स हजार 
नऊशे स वीस फ )  पे ा 26.1% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,73,344/-  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. 

वषय .४३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/10/3/2019-20 अ वये . .८ 
मधील गुळवेव ती, S Block MIDC प रसर मधील दवाब ी यव थेचे   नुतनीकरण 
करणे व  आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे करण े(सन२०१९-२०) कामी  मे.आ द य 
इले कल व स िन.र. .29,40,926/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चाळ स हजार 
नऊशे स वीस फ )  पे ा 25.56% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,89,225/-  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. 
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वषय .४४) पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे अशु द जल उपसा क , रावेत येथून ट पा .1, 2, 3 व 4 

अंतगत ित दन एकूण 490 ते 495 द.ल.िल. इतका जलउपसा करणेत येतो. अशु द 
जलउपसा क ास महापारेषण या रहाटणी आ ण िचंचवड वीजउपक ामधून 22 के. ह . 
ए स ेस फडर ारे उ चदाब वीजपुरवठा करणेत येतो. सदर क ाचा म.रा. व. व. 
कंपनीकड ल मंजूर वीजभार 7250 के. ह .ए. इतका आहे. शहराची वाढती लोकसं या 
वचारात घेता अशु द जलउपसा क , रावेत येथून वाढ व जलउपसा (600 द.ल.िल. 
ित दन) करणे आव यक आहे पयायाने सदर ठकाणी वाढ व 1750 के. ह .ए.असा 

एकूण 9000 के. ह .ए. म.रा. व. व.कंपनीकड ल वीजभार आव यक आहे.  सदर काम 

शहरा या पाणीपुरव याशी संबंिधत असलेमुळे अशु द जलउपसा क , रावेत येथे 22 के. ह  

ए स ेस फडर ारे 9000 के. ह .ए. उपल ध झालेस अित र  पंपींग क न ित दन 600 

द.ल.िल. जलउपसा करण े श य आहे. म.रा. व. व.कंपनीन े प  .SE/GKUC/HT/6744 

द.27.12.2019 अ वय े 9000 के. ह .ए. वीजभार मंजूर केला आहे. तसेच वाढ व वीजभार 

मंजुर  कामी र. .36,75,617 /- ( अ र  र. .छ ीस लाख पं याह र हजार सहाश ेसतरा फ ) 

म.रा. व. व.कंपनीस अदा करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. सदर र कम म.रा. व. व. 

कंपनीस अदा करण े म ा  आहे. सदर काम म.रा. व. व.कंपनीचे वीज बीला  संबंिधत 

असलेमुळे  शु द अशु द जलउपसा क  अंतगत पंपींग टेशन वीज बील खच ा महसूली 
लेखािशषाव न करण ेश य आहे. सदर कामास  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 

कलम 5(2)(2) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५) मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो.  मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीची काम े व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे 

सोप वण े ऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत करणे या 
सुचना ा  झा या. यानुसार िन वदा नोट स  १/१९-२० १ ते १४ दनांक ०१/०८/२०१९ 

रोजी िस द कर यात आ या हो या. यापैक  १ ते ९ िन वदा ११/०९/२०१९ रोजी या 
तावानुसार रदद  कर यात आले या असून सदर १ ते ९ कामासाठ  एकूण २३ कामा या 

िन वदा न यान े िस द कर यात आ या असून िन वदा वकृती कालावधी ०६/०१/२०२० 

पयत होता तथा प  कामाचा अनुभव, ३० ट के कामाचा चाल ूकामाची अट न यान ेसमा व  

क न सदर कामाची िन वदा भरणेची मुदत ७ दवस वाढवून दनांक १३/०१/२०२० पयत 

वाढ व यात आलेली आहे.   उपरो  १ ते ३३ िन वदा मधील उ ानाचे देखभाल कालावधी १५ 

जानेवार  २०२० पयत मूदत असून उपरो  िन वदा नोट स मांक २/२०१९-२० अंितम 

होईपयत सोबतचे प  अ म ये नमुद माण े २ म हने मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/45/02/2019-20 अ वय े . .२१ 
येथील ीलोक मशानभुमीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अं बका क शन कं. 
िन.र. .4,15,23,931/- (अ र  र. .चार कोट  पंधरा लाख तेवीस हजार नऊशे एकतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,12,60,757/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,12,60,757/- पे ा 9.99% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.40% ने कमी येत 

अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,71,38,807/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,14,964/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- =  एकुण र. .3,74,01,981/- 

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

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

वषय .४७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/24/2019-20 अ वये भाग . 
२२ येथील कोकणे नगर, ांितवीर नगर, नढे नगर, राजवाडे नगर  येथील जु या 
मलािन:सारण निलकांची  सुधारणा वषयक (upgradation) कामे करणेकामी मे.शुभम 
उ ोग िन.र. .89,99,564/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार पाचशे 
चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,71,602/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .89,71,602/- पे ा 18% कमी हणजेच र. .73,56,714/- + रॉय ट  चाजस 
र. .27,962/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .73,84,676/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .४८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/23/2019-20 अ वये भाग . २२ 
येथील पवनानगर व वजय नगर येथील जु या मलािन:सारण निलकांची  सुधारणा 
वषयक (upgradation) कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .89,99,791/- (अ र  
र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार सातशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,72,551/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,72,551/- पे ा 19% कमी 
हणजेच र. .72,67,766/- + रॉय ट  चाजस र. .27,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .72,95,006/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/3/2019-20 अ वये भाग .२ म ये 
पुणे नािशक महामागाचे प  मेकड ल नाला वकिसत करणे (भारत माता चौक) 
भाग-2 कामी मे.चैत य ए टर ायझेस िन.र. .6,23,89,134/- (अ र  र. .सहा कोट  
तेवीस लाख एकोणन वद हजार एकशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,09,91,781/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,09,91,781/- पे ा 16.90% कमी 
हणजेच र. .5,06,84,170/- + रॉय ट  चाजस र. .4,04,603/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .9,92,750/- = एकुण र. .5,20,81,523/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/4/2019-20 अ वये भाग .२ मधील 
औ ोिगक वसाहत प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
िन.र. .5,87,94,045/- (अ र  र. .पाच कोट  स याऐंशी लाख चौ-या नव हजार 
पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .5,71,30,563/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,71,30,563/- पे ा 18.23% कमी हणजेच 
र. .4,67,15,661/- + रॉय ट  चाजस र. .2,04,982/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .14,58,500/- = एकुण र. .4,83,79,143/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानसुार 
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 .५१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/143/2019-20 अ वये भाग . 
२४ थेरगाव येथील मंगलनगर, गणेशनगर, बेलठ कानगर, गुजरनगर व इतर 
प रसरातील  जलिनःसारण वषयक  सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका 
टाकणकेामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .59,99,987/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 

न या नव हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,78,167/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,78,167/- पे ा 24.24% कमी हणजेच 
र. .45,29,059/- + रॉय ट  चाजस र. .21,820/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .45,50,879/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/162/2019-20 अ वये सांगवी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ मुत  कॉलनी व उवर त ठकाणी 
जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे. कामी मे.एस.के.भोसल े कॉ ॅ टर 
िन.र. .59,99,980/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे ऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,161/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,161/- 

पे ा 22.84% कमी हणजेच र. .46,09,663/- + रॉय ट  चाजस र. .25,819/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,35,482/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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

वषय .५३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/26/2019-20 अ वये     िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .१७  मधील िचंचवडे नगर, िशवनगर , बलवंतनगर  
व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .67,49,998/- 
(अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊश े अ या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,27,225/- वर िन वदा दर 



25 
 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,27,225/- 

पे ा 21.84% कमी हणजेच र. .52,57,999/- + रॉय ट  चाजस र. .22,773/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .52,80,772 /- 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 य े 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 .५४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/174/2019-20 अ वये भाग . 
३२ मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प दतीने सांगवी गावठाण, मुळानगर, मधुबन 

सोसायट   व उव रत भागाम य े ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणकेामी 
मे.राहूल क शन िन.र. .59,99,971/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव 
हजार नऊशे एकाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,64,014/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,64,014/- पे ा 22.24% कमी हणजेच र. .46,37,617 /- 

+ रॉय ट  चाजस र. .35,957/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .46,73,574/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/163/2019-20 अ वये सांगवी  
क ाअंतगत भाग .३१ कवडेनगर पासुन िनळू फूले ना यगृहापयत  जलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणकेामी मे.एस.के.भोसल े कॉ ॅ टर िन.र. .59,99,973/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,193/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,193/- पे ा 22.84% 
कमी हणजेच र. .46,09,687/- + रॉय ट  चाजस र. .25,780/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,35,467/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/28/2019-20 अ वये भाग .१७ 
येथील प रसरातील नद या कडेने व नद या कडेने असले या जु या मु य गु व 
निलका बदलून न याने आव यक यासा या मु य गु व निलका टाकणकेामी 
मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .67,49,991/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .67,29,590/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,29,590/- पे ा 18.51% कमी हणजेच र. .54,83,943/- 

+रॉय ट  चाजस र. .20,401/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .55,04,344/- 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 .५७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/52/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण  क ांतगत भाग .८ इं ायणीनगर मधील से टर नं.४ व ६, से टर 
नं.७ व १०, लांडगेनगर, महारा  कॉलनी येथे   आव यकतेनुसार  जु या मलिनःसारण  

निलका बदलणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .59,99,055/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख न या नव हजार पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,80,392/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,80,392/- पे ा 24.93% कमी हणजेच 
र. .44,89,480/- + रॉय ट  चाजस र. .18,663/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .45,08,143/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/155/2019-20 अ वये भाग .३० 
मधील दापोड  गावठाण बोधे व ठल मं दर बॉ बे कॉलनी  प रसर व उव रत 

प रसरात आव यक या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करण.े कामी 
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मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .59,99,950/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव 
हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,74,003/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,003/- पे ा 24.24% कमी हणजेच र. .45,25,905/- 

+रॉय ट  चाजस र. .25,947/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .45,51,852/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/73/2019-20 अ वये   भाग .२६ 
पंपळे िनलख वशालनगर पर सरात उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणकेामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .62,52,501/- (अ र  र. .बास  लाख बाव न 
हजार पाचशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .62,38,322/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,38,322/- पे ा 24.62% कमी हणजेच र. .47,02,447 /- 

+ रॉय ट  चाजस र. .14,179/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .47,16,626/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/72/2019-20 अ वय े भाग .२६ 
मधील वाकड पंक िसट  र ता ते मानकर चौकापयत ना याम ये असलेली 
मलवाह नी ना याबाहेर थलांतर त करणकेामी मे.छोटेलाल चौहान 
िन.र. .62,52,450/- (अ र  र. .बास  लाख बाव न हजार चारशे प नास फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,38,271/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,38,271/- 

पे ा 19% कमी हणजेच र. .50,53,000/- + रॉय ट  चाजस र. .14,179/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .50,67,179/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/27/2019-20 अ वय े    िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग  १७  मधील वा हेकरवाड , भालके कॉलनी  व इतर 
प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .67,49,998/- 

(अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊश े अ या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,27,225/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,27,225/- 

पे ा 21.84% कमी हणजेच र. .52,57,999/- + रॉय ट  चाजस र. .22,773/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .52,80,772/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .६२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/161/2019-20 अ वये सांगवी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ राजीव गांधी वसाहत व उवर त ठकाणी 
जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.एस.के.भोसल े कॉ ॅ टर 
िन.र. .59,99,956/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे छप न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,183/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,74,183/- पे ा 22.84% कमी हणजेच र. .46,09,680/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,773/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,35,453/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/145/2019-20 अ वये ग े य 

कायालयाअंतगत भाग .२१ व २७ म य े येणा या ना यातील अ त व असलेली 
ेनेज लाईन र यावर थलांतर त करणकेामी मे.छोटेलाल चौहान 

िन.र. .82,49,951/- (अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणप नास हजार नऊश ेए काव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,27,991/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .82,27,991/- पे ा 19% कमी हणजेच र. .66,64,673/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,960/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .66,86,633/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

 

 

                                                    
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/ ९० /२०२० 

दनांक – १०/०१/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पापु/का व/०८/०९/२०२०, द.०३/०१/२०२० वषय .३४ चे लगत) 
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( .उ ान/०२/का व/१९/२०२०, द.०४/०१/२०२० वषय .४५ चे लगत) 
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