
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                 पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/१२७३/२०१९ 
     दनांक - ११/०९/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 
                    सभा दनांक – १६/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक    
१६/०९/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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 
  



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती ( वशेष सभा) 

कायप का मांक – १३९  
 

 
दनांक -  १६/०९/२०१९               वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 
 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार,  दनांक   
१६/०९/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/1/2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीम ये फिनचरची व इतर थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी M/s.Anush Enterprises 

िन.र. .74,60,109/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख साठ हजार एकशे नऊ फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,39,072/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,39,072/- 

पे ा 26.94% कमी हणजेच र. .54,34,986/- + रॉय ट  चाजस र. .737/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .20,300/- = एकुण र. .54,56,023/- 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 .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/66/2019-20 अ वये भाग .६ मधील पुणे 
नािशक र या या प म बाजूस  थाप य वषयक  सुधारणेची कामे करणेकामी 
मे.फेलोिशप ुप िन.र. .30,43,311/- (अ र  र. .तीस लाख ेचाळ स हजार तीनशे 
अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,42,571/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,42,571/- पे ा 9.96% कमी हणजेच र. .26,49,491 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .27,530/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,210/- = एकुण र. .27,50,231 /- 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 .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/62/2019-20 अ वये भाग .६ म ये 
धावडेव ती, भगतव ती, गुळवेव ती व  प रसराम ये  पावसाळ  गटरची सुधारणा 
करणेकामी मे.सिचन रमेश वरात िन.र. .30,44,424/- (अ र  र. .तीस लाख 
च वेचाळ स हजार चारशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,55,434/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,55,434/- पे ा 9.99% कमी हणजेच र. .26,60,186/- + 
रॉय ट  चाजस र. .33,380/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .55,610/- = एकुण 
र. .27,49,176/- 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 .४)  पंपर  िचचंवड शहरात पयावरण वषयक जनजागृतीसाठ  बोड बस वणे, वॉल प ट ंग 
करणे व इतर आव यक कामे करणे, काम िन वदा मांक ४/५/२०१८-१९ नुसार 
मे.ओम एंटर ायझेस यांना दे यात आलेले आहे. ठेकेदार यांना सदर काम दनांक 
०६/०२/२०१९ रोजीचे कायारंभ आदेशानुसार देणेत आले आहे. मुळ कामा या 
या ीम ये वाढ झालेने उपल ध तरतुद अपुर  पडत आहे. सबब “मनपा काय े ात 
पयावरण जागृतीसाठ  बोड बस वणे, वॉल पे ट ंग करणे व इतर आव यक कामे करणे” 

या लेखािशषावर “मनपा या जु या मैलाशु द करण क ामधील आव यक या सुधारणा 
क न नुतनीकरण करणे” या लेखािशषाव न र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख 
फ ) वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/19/2019-20 अ वये भाग .१५ 
से. .२७, २७ अ, २८ व आकुड  गावठाण म ये पे ह ंग लॉक बस वणेकामी    (सन 
२०१९-२०) M/s.SMB & Sons िन.र. .37,49,994/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,77,152/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,77,152/- पे ा 31.92% कमी हणजेच 
र. .25,03,405/- + रॉय ट  चाजस र. .54,142/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,700/- 

= एकुण र. .25,76,247 /- 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 .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/20/2019-20 अ वये भाग .१५ म ये 
टॉम वॉटर लाईनची कामे करणेकामी (सन २०१९ - २०) M/s.SMB & Sons 

िन.र. .29,95,765/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं या णव हजार सातशे पास  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,52,209/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,52,209/- 

पे ा 30.30% कमी हणजेच र. .20,57,690/- + रॉय ट  चाजस र. .24,856/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .21,01,246/- 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 .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल संगणक यं णा देखभाल 

दु तीकर ता ई-िन वदा सुचना मांक ०७/२०१९-२० अ वये महाटडर येअंतगत 
िस द क न सव करासह िन वदा दर माग व यात आले या आहेत. यामधे एकुण 

पाच िन वदाकारांनी िन वदा दर सादर केलेले आहेत. यापैक  मे.पोल टार कं लट ंग 
ा.िल. यांचे दर एकुण र. .७८,६५,०००/- (अ र  र. . अ याह र लाख पास  हजार 

फ ) असे सवात लघु म ा  झालेले आहेत. सबब सन २०१९-२० या १ वष 
कालावधीकर ता महापािलके या सव वभागाकड ल संगणक यं णा देखभाल व 

दु तीकामी येणा-या एकुण र. .७८,६५,०००/- चे खचास व लघु म िन वदाकार 
मे.पोले टार कं लट ंग ा.िल. पुणे यांचे बरोबर कामाचा करारनामा करणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  भाग .८ यशवंतराव च हाण चौक ते व ेशवरचौका पयतचा सदर र ता  हा 
इं ायणीनगर मधील यशवंतराव च हाण चौकापासून एम आय ड  सी मधील व े र 
चौकापयत जोडणारा २३ मी. ं द चा असून सदर र यावर मो या माणात वाहनांची 
वदळ असे. तसेच सदरचा र ता वकिसत के यास इं ायणीनगर येथील एम आय ड  
सी कडे जाणा-या वाहनांना सुलभता होणार आहे. यामुळे सदर र ता वकिसत क न 
अ यावत प तीने करणे आव यक आहे. या अनुषंगाने सन २०१९-२० च े

अंदाजप काम ये सदर कामाचे नाव समा व  करणेत आलेले असून या कामासाठ  

र. .७०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. कामाची िनकड ल ात घेता सदर 

कामासाठ  मा. महापािलका सभा ठराव .४२२ अ ये र. .३,१९,००,०००/- इतक  तरतुद ची 
वाढ करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर  काम करणेसाठ  र याचा सव करणे, 



व तृत नकाशा तयार क न काट छेद नकाशा तयार करणे, टॉम वॉटर लाईनच े डझाईन 

तयार करणे व व तृत अंदाजप क तयार करणे, काम चालू झालेनंतर कामावर दररोज 

देखरेख करणे इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. स थतीत सदरची सव कामे 

करणेसाठ  या वभागाकडे पुरेसे मनु यबळ उपल ध नाह . यासाठ  िन वदा पूव व िन वदा 
प ात या कामासाठ  स लागाराची नेमणूक करणे आव यक आहे. या ीकोनातून सदर 

कामासाठ  िन वदा पूव व िन वदा प ात स लागार नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत 

वेबसाईटवर द.१७/०७/२०१९ रोजी मनपा या पॅनलनर असणारे स लागार कडून दर प क 

माग वणे बाबतची नोट स िस  करणेत आली आहे. यानुसार सदर कामासाठ  ४ िसलबंद 

कोटेशन ा   झाली आहेत. यामधील सोबत तुलना मक त ा माणे सवात कमी दर 
िन वदा पुव ०.४९ व िन वदा प ात १.०० इतका मे.Exceltech Consultancy & projects Pvt. 

Ltd यांचा ा  झालेले आहे. सदरचा दर हा मा. थायी  सिमती ठराव . २१३९ द. 

०७/०२/२०१८ अ वय ेमा य करणेत आले या दर पे ा लघु म दर ा  झालेले असलेने सदर 
कामासाठ  िन वदा पूव ०.४९ व िन वदा प ात १.०० असे एकूण १.४९ % दरानुसार फ अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  भाग .८ येथील संकेत हॉटेल ते मराठ  चबस पयतचा र ता हा ३० मी. ं द चा असून 
या र यावर एम आय ड  सी मधील जड वाहनांची मो या माणात वदळ असते. 
सदरचा र ता हा एम.आय.ड .सी.मधील टे को रोड या मु य र याला जोडणारा 
अस यामुळे एम.आय.ड .सी. मधील टे को र याला येणा-या/ जाणा-या जड वाहनांना 
सुलभता होणार आहे. यामुळे सदर र ता वकिसत क न अ यावत प तीने करणे 
आव यक आहे. या अनुषंगाने सन २०१९-२० च े अंदाजप काम ये सदर कामाचे नाव 

समा व  करणेत आलेले असून या कामासाठ  र. .७०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत 

आलेली आहे. कामाची िनकड ल ात घेता सदर कामासाठ  मा. महापािलका सभा ठराव 

.४२२ अ य े र. .३,२०,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  वीस लाख फ ) इतक  

तरतुद ची वाढ करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर काम करणेसाठ  र याचा सव 

करणे, व तृत नकाशा तयार क न काट छेद नकाशा तयार करणे, टॉम वॉटर लाईनच े

डझाईन तयार करणे व व तृत अंदाजप क तयार करणे, काम चालू झालेनंतर कामावर 

दररोज देखरेख करणे इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. स थतीत सदरची सव कामे 

करणेसाठ  या वभागाकडे पुरेसे मनु यबळ उपल ध नाह . यासाठ  िन वदा पूव व िन वदा 
प ात या कामासाठ  स लागाराची नेमणूक करणे या ीकोनातून या वभागामाफत सदर 

कामासाठ  िन वदा पूव व िन वदा प ात स लागार नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत 

वेबसाईटवर द. १७/०७/२०१९ रोजी मनपा या पॅनलनर असणारे स लागार कडून दर प क 

माग वणे बाबतची नोट स िस  करणेत आली आहे. यानुसार सदर कामासाठ  ४ िसलबंद 

कोटेशन ा   झाली आहेत. यामधील सोबत तुलना मक त ा माणे सवात कमी दर 
िन वदा पुव ०.४९ व िन वदा प ात १.०० इतका मे. Exceltech Consultancy & projects Pvt. 

Ltd यांचा ा  झालेले आहे. सदरचा दर हा मा. थायी  सिमती ठराव .२१३९ 

द.०७/०२/२०१८ अ वये मा य करणेत आले या दर पे ा लघु म दर ा  झालेले असलेने 



वषयां कत कामासाठ  िन वदा पूव ०.४९ व िन वदा प ात १.०० असे एकूण १.४९ % दरानुसार 

फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/F/51/1 अ वये फ े ीय कायालय 
अंतगत मनपाची शाळा, कायालये, णालये इ याद  इमारती वर उजा बचत कामी 
सौरउजवर वीजिनिमती करणेकामी (सन २०१८-२०१९) मे.कमलचं  इले क स 
िन.र. .29,54,848/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ पन हजार आठशे अ ठेचाळ स 
फ ) पे ा 9.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .26,59,659/- 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 .११) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/F/51/2/2018-19 अ वये भाग .11 

मधील महाबली चौक ते जु या आर.ट .ओ. ऑफस पयत ॉ टचा र ता तयार 
करणेकामी ( व ुत वषयक कामे करणे) (सन 2018-19) मे.कमलचं  इले क स 
िन.र. .66,77,088/- (अ र  र. .सहास  लाख स याह र हजार अठयाऐंशी फ ) पे ा 
17.5% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .55,08,598/- 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 .१२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/51/3/2018-19 अ वये भाग .8 

मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमलचं  
इले क स िन.र. .66,96,118/- (अ र  र. .सहास  लाख शहा नव हजार एकशे 
अठरा फ ) पे ा 19.5% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .53,90,375/- 

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 .१३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .2/01/2018-19 अ वये भ  श  उ ान येथील 
रा वज फडक वणे चालन  व देखभाल तसेच अनुषांिगक यं णेच े चालन देखभाल 
दु ती करणे. सदर कामाम ये व ुत सा ह य उदाहरणाथ- जिन  संच, सव 
कारा या  लाईट इ या द व  यां क  तसेच रा वज चढ वणे,उतर वणे याकर ता 

लागणारा मनु य बळ २४ तास  पुरवठा  करणे.तसेच  कमान न वन तीन रा वज 
साठा क न ठेवणे इ या द कामाचा समावेश आहे सदरचे काम हे साडेचार वष 
कालावधी पयत चालणार आहे सदर कामाकर ता   मे. फल व स हॉबी सोसायट  यांनी 
िन.र. .२,०५,२९,८६०/-(अ र  र. .दोन कोट  पाच लाख एकोणतीस हजार आठशे 
साठ फ ) पे ा सुधार त दर २५.००% कमी लघु म दर सादर केलेला आहे  सदरचे 
काम  हे वशेष कारचे देश हताच े संवेदनशील अस याने यांचेबरोबर सादर केलेला 
लघु म दर  पाहता मे. फल व स हॉबी सोसायट  या ठेकेदाराकरास ायोिगक त वावर 
आठ म ह याच ेकालावधीकर ता  र. .४६,८५,६९८/- या र कमेवर  २५.००% कमी या 
सुधार त दराने काम क न घेणेस तसेच  वषय कायम हो याची वाट न पाहता व  

िनयमानुसार ि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 व आव यक ती कारवाई 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत असले या तालेरा, भोसर  
आ ण यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे येक  ३० िलचा एक आ ण 
वायसीएम णालयासाठ  ६० िल चा क या माणे एकूण ४ माय ोवे ह खरेद कामी 
GEM/219/B/189353 – 30 Ltr व GEM/219/B/189406 – 60 Ltr अ वये क शासनाचे 
Government e-market place  (GEM) वर ऑनलाइन िन वदा दनांक २१/०२/२०१९ ते 
०५/०३/२०१९ या कालावधीत सी द कर यात आली होती. िन वदा वकृती अंतीम 
दनांका नंतर िन वदेचे पाक ट . १ उघड यात आले असता कांगदप ांची छाननी केली 
असता एकूण चार िन वदाधाराका ं पैक  म.ेस मीत इं ा िल. मंुबई आ ण मे.साई 
इंड यल अलाय सेस ा.ली. मंुबई ा दोन िन वदा पा  झाले या आहेत. दनांक 
१८/०४/२०१९ रोजी दरप क उघडणेत आलेले आहे यामधे मे.स मीत इं ा.िल. मंुबई 
यांचे लघु म ा  झालेले आहेत. दर ३० िल साठ  र. .२३,४७,०००/- (सव 
करांसह त) .नग ०.०४२% आ ण ६० िलटरसाठ  र. .३१,०४,०००/- (सव करांसह त) 
०.०३२% या माणे अंदाजप क य दरापे ा कमी आलेले आहेत.एकूण अंदाजप क य 
रकमे पे ा सरासर  ०.०३९% ने कमी ा  झालेले आहेत. सव काम क न घेणेसाठ  
एकूण र. .१,०१,४५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एक लाख पंचेचाळ स हजार फ ) 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/34/2019-20 अ वये भाग .१ मधील 
वाघू साने चौक ते नेवाळेव ती काँनर ते गणेशनगर काँनर पे ह ंग लाँक बस वणे व 
दु ती करणेकामी मे.द प एंटर ायजेस िन.र. .81,41,074/- (अ र  र. .ए याऐंशी 
लाख ए केचाळ स हजार चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 



वगळून र. .80,39,691/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .80,39,691/- पे ा 28.27% कमी हणजेच र. .57,66,870/- + 
रॉय ट  चाजस र. .61,483/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,900/- = एकुण 
र. .58,68,253/- 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. .21/33/2019-20 अ वये भाग .१ मधील 
रामदासनगर व इतर प रसरात पे ह ंग लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.द प 
एंटर ायजेस िन.र. .80,29,890/- (अ र  र. .ऐंशी लाख एकोणतीस हजार आठशे 
न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .79,34,585/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .79,34,585/- पे ा 28.27% कमी हणजेच र. .56,91,478/- + रॉय ट  चाजस 
र. .55,405/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,900/- = एकुण र. .57,86,783/- पयत 

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

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

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

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

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/42/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 
येथील मोरेव ती व सोनवणेव ती मु य र यास जोडणारे र ते जी एस बी व एम पी 
एम प तीने करणेकामी मे.ड .जे.एंटर ायजेस िन.र. .99,85,301/- (अ र  
र. .न या नव लाख पं याऐंशी हजार तीनशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,76,953/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,76,953/- पे ा 30.27% कमी 
हणजेच र. .68,87,199/- + रॉय ट  चाजस र. .98,648/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .9,700/- = एकुण र. .69,95,547/- 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. .21/35/2019-20 अ वये भाग .१ मधील 
मोरेव ती अंतगत भागात ठक ठकाणी पे ह ंग लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी 
मे.द प एंटर ायजेस िन.र. .81,81,978/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख ए याऐंशी 
हजार नऊशे अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .80,80,171/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .80,80,171/- पे ा 28.27% कमी हणजेच र. .57,95,907/- + रॉय ट  
चाजस र. .61,907/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,900/- = एकुण र. .58,97,714 /- 

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

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

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/27/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 

येथील सोनवणेव ती प रसर औ ोगीक प रसर शेलारव ती व औ ोगीक प रसरात 
पे ह ंग लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.द प एंटर ायजेस िन.र. .55,41,420/- 

(अ र  र. .पंचाव न लाख ए केचाळ स हजार चारशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .54,70,284/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,70,284/- पे ा 28.27% कमी 
हणजेच र. .39,23,835/- + रॉय ट  चाजस र. .31,236/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .39,900/- = एकुण र. .39,94,971/- 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. .81/12/2018-19 अ वये दापोड  येथ े

पंपळेगुरव पुललगत वसजन घाट बांधणेकामी मे.ड .ड .क शन 
िन.र. .74,16,288/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख सोळा हजार दोनशे अ ठयाऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,40,334/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,40,334/- 

पे ा 23.27% कमी हणजेच र. .56,32,238/- + रॉय ट  चाजस र. .22,854/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .57,08,192/- 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 .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/29/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 
िशवशंकर हौ सोसायट  व आंगणवाड  रोड र याला पावसाच े पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .29,80,164/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख ऐंशी हजार एकशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,07,501/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,07,501/- पे ा 27.27% कमी 
हणजेच र. .21,14,625/- + रॉय ट  चाजस र. .59,363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .13,300/- = एकुण र. .21,87,288/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/31/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 
मधील एकता जयम हार व ीराम हौ सोसायट  म ये पावसाचे पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .29,99,273/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार दोनशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,31,699/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,31,699/- पे ा 27.27% कमी 
हणजेच र. .21,.32,225/- + रॉय ट  चाजस र. .13,300/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .54,275/- = एकुण र. .21,99,800 /- 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 .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/25/2019-20 अ वये भाग .१ मधील 
पाट लनगर मधील गणेश काँलनी व इतर प रसरात पावसाळ  पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.ड  ड  क शन िन.र. .49,84,449/- 

(अ र  र. .एकोणप नास लाख चौ-याऐंशी हजार चारशे एकोणप नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,55,722/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,55,722/- 

पे ा 29.27% कमी हणजेच र. .34,34,452/- + रॉय ट  चाजस र. .1,15,427/- 



मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .35,63,179/- 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. .21/26/2019-20 अ वये भाग .१ येथील 
सोनवणेव ती प रसर शेलारव ती व इतर प रसरात पावसाळ  पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.ड  ड  क शन िन.र. .49,85,766/- 

(अ र  र. .एकोणप नास लाख पं याऐंशी हजार सातशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,48,425/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,48,425/- पे ा 29.27% कमी 
हणजेच र. .34,29,291/- + रॉय ट  चाजस र. .1,24,041/- मटे रयल टे ट गं चाजस 

र. .13,300/- = एकुण र. .35,66,632/- 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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/23/2019-20 अ वये भाग .१ येथील 
मोरेव ती व हे ेव ती प रसरात र यांवर ल पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  
टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी म.ेड  ड  क शन िन.र. .49.12.566/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख बारा हजार पाचशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,73,756/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,73,756/- पे ा 29.27% कमी 
हणजेच र. .33,76,478/- + रॉय ट  चाजस र. .1,25,510/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .13,300/- = एकुण र. .35,15,288/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 

 



वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/29/2019-20 अ वये भाग .१५ मधील 
गणेश तलाव व उ ान  येथे व वध थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.िशवम 
एंटर ायजेस िन.र. .31,21,901/- (अ र  र. .एकतीस लाख एकवीस हजार नऊशे एक 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,31,514/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,31,514/- पे ा 26.99% कमी हणजेच र. .22,13,308/- + रॉय ट  चाजस 
र. .57,186/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .23,03,694 /- 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 नुंसार 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/10/2019-20 अ वये भाग .७ मधील 
र यांच े हॉटिम स प दतीने  डांबर करण करणेकामी मे.ड .ड .क शन 
िन.र. .74,99,366/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार तीनशे सहास  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,06,579/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,06,579/- पे ा 28.51% कमी हणजेच र. .52,94,963/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,886/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .53,87,749/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/1/2019-20 अ वये भाग .१६ मधील 
मामुड  येथील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन 
िन.र. .59,99,376/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न यानौ हजार तीनशे श ाह र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,14,793/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,14,793/- 

पे ा 26.40% कमी हणजेच र. .43,53,288/- + रॉय ट  चाजस र. .15,183/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .44,37,871/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/2/2019-20 अ वये भाग .१७ मधील 
इंद रानगर व िचंचवडेनगर भागातील र ते आव यकतेनुसार कॉ ट करण/ डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .1,34,96,888/- (अ र  र. .एक कोट  
चौतीस लाख शहा णव हजार आठशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,34,26,330/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,34,26,330/- पे ा 26.40% कमी 
हणजेच र. .98,81,779/- + रॉय ट  चाजस र. .1,158/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .99,52,337/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/3/2019-20 अ वये भाग .१७ मधील 
दळवीनगर व िशवनगर  भागातील र ते आव यकतेनुसार कॉ ट करण/ डांबर करण 
करणेकामी मे. पांडुरंग ए टर ायजेस िन.र. .1,49,77,770/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणपं नास लाख स याह र हजार सातशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,07,034/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,07,034/- पे ा 27.01% कमी 
हणजेच र. .1,08,80,644/- + रॉय ट  चाजस र. .1,336/- मटे रयल टे ट गं चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .1,09,51,380/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/4/2019-20 अ वये भाग .१७ मधील 
वा हेकरवाड  भागातील साखळ  र ता व इतर र ते आव यकतेनुसार 
कॉ ट करण/डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .1,34,86,622/- 

(अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख शहाऐंशी हजार सहाशे बा वस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,34,16,021/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,34,16,021/- पे ा 26.40% 



कमी हणजेच र. .98,74,191/- + रॉय ट  चाजस र. .1,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .99,44,792/- 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 .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/48/2019-20 अ वये भाग  मांक ७ 
मधील लांडेवाड , खंडोबामाळ, ग हाणेव ती  येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.बी.काळे िन.र. .29,99,276/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नो हजार 
दोनशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,74,992/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,74,992/- पे ा 15.49% कमी हणजेच र. .25,14,166/- + रॉय ट  
चाजस र. .10,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,400/- = एकुण र. .25,38,449/- 

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

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

वषय .३३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष  रा ीय, रा य, ज हा तरावर ल 
व वध खेळां या महापौर चषक पधाचे आयोजन केले जाते. सदर पधा रा य व 
रा ीय तरावर आयो जत के या जात अस यामुळे पधसाठ  येणारे खेळाडू पुणे 
ज ा या व महारा ा या बाहेर ल असतात. या खेळाम ये पंपर  िचंचवड प रसरातील 
खेळाडंूचा अ य प समावेश असतो. यामुळे रा य व रा ीय तरावर ल पधावर 
होणारा खच हा पंपर  िचंचवड शहराबाहेर ल खेळाडंूवर होत असतो. महापौर चषक शालेय 

व वध डा पधाच ेआयोजन करणेस व डा धोरणानुसार पधाना माजी महापौर यांची 
नावे देणेस व सदरचा खच महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/1/2019-20 अ वये भोसर  ते वाकड 

बीआरट एस र याची थाप य वषयक दु तीचे कामे करणेकामी मे. ीगणेश 

क शन िन.र. .61,94,773/- (अ र  र. .एकस  लाख चौ-या णव हजार सातशे 
याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,35,137/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .61,35,137/- पे ा 24.60% कमी हणजेच र. .46,25,893/- + रॉय ट  चाजस 



र. .41,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण र. .46,85,529/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/5/2019-20 अ वये भाग . २० 
तुकारामनगर मधील यशवंतराव च हाण णालयातील थाप य  वषयक कामे 

करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.के.पी.क शन िन.र. .60,00,000/- (अ र  र. .साठ 
लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,26,830/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,26,830/- पे ा 25.92% कमी हणजेच र. .43,90,596/- + रॉय ट  चाजस 
र. .20,070/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .44,63,766/- 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)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/40/2019-20 अ वये भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी पर सराम ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 
मे.सुजाता क शन िन.र. .28,89,949/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एकोणन वद 
हजार नऊशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .27,57,446/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .27,57,446/- पे ा 25% कमी हणजेच र. .20,68,085/- + रॉय ट  
चाजस र. .63,603/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .22,00,588/- 

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

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 



वषय .३७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/41/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
कासारवाड  मधील रे वेलाईन कडे या प रसरात पे ह ंग लॉक वषयक कामे 
करणेकामी मे.सुजाता क शन िन.र. .29,97,698/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
स या नव हजार सहाशे अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,38,837/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,38,837/- पे ा 32.02% कमी हणजेच र. .19,97,821/- + 
रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .20,56,682/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.       

वषय .३८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/29/2019-20 अ वये भाग .१५, 

से. .२७ व २७ अ मधील र याच े डांबर करण करणेकामी M/s.BAHIRAT 

BROTHERS िन.र. .37,99,717/- (अ र  र. .सदोतीस लाख न या णव हजार सातशे 
सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,33,729/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,33,729/- पे ा 24.10% कमी हणजेच र. .28,33,900/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,837/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .28,99,887/- 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 .३९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33-21-2019-20 अ वये . .२१ पंपर  येथील 
जजामाता हॉ पीटल या न वन इमारतीम ये फिनचरची व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.चैत य एंटर ायझेस िन.र. .26,56,750/- (अ र  र. .स वीस लाख 
छप न हजार सातशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .26,56,750/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .26,56,750/- पे ा 27.7% कमी हणजेच र. .19,20,830/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,20,830/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 



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

वषय .४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .७/४७/२०१८-१९ अ वये अशु  जलउपसा क  
रावेत येथील ट पा .3 आ ण 4 योजनेअंतगत ह .ट .पंपांची ची वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती करणे व आनुषंिगक कामे करणेबाबत. या कामासाठ  मे.ए सेल 
इले क स िन वदा र कम .३२,०५,२९३/- (अ र  र. .ब ीस लाख पाच हजार 
दोनशे या नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून 
िन वदा र कम .३२,०५,२९३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३२,०५,२९३/- पे ा १% कमी हणजेच 
र. .३१,७३,२४०/-  +  रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र कम 
.०/- = एकूण र. .३१,७३,२४०/-  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/4/2018-19 अ वये भाग .२ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील अ त वातील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .24,13,99,320/- (अ र  र. . चोवीस कोट  
तेरा लाख न या नव हजार तीनशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .23,89,05,803/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,89,05,803/- पे ा 7.60% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 

दरापे ा 8.04%ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .22,07,48,962/- + रॉय ट  चाजस र. .10,35,017/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .14,58,500/- = एकुण र. .22,32,42,479/- 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 .४२) पंपर  िचंचवड मनपा या औ ोिगक िश ण सं थेसाठ  रे जरेशन ऍड एअर 

कंड शनींग मेकॅिनक व मेकॅिनकल ा टसमन या ेडचे NSQF LEVEL 5  या 
मानांकानुसार टन क  ोजे ट अ वये नुतनीकरण व अ यावतीकरण कामकाज 



करणेकामी आय.ट .आय. मोरवाड  यांचेकडून ताव सादर कर यात आला असून 
सदर ेड कर ता अनु मे र. .४.९९ कोट  व र. .२.९४ कोट  असे एकुण र. .७.९३ 
कोट  इतका अंदा जत खच अपे त अस याचे ाचाय आय.ट .आय. मोरवाड  यांनी 

ता वत केलेले आहे. सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “यं सामु ी व 
क चामाल खरेद ” या लेखािशषाव न होणार आहे. स थतीत सदर लेखािशषावर 
र. .५,०९,५०,०००/- एवढ  तरतूद सन २०१९ -२० या आिथक वषासाठ  कर यात 
आली असून  यामधील र. .५,०७,१८,६६१/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामुळे 
“यं सामु ी व क चामाल खरेद ” या लेखािशषावर होणारा खच र. .३.५० कोट  तरतूद 
वग करणे आव यक आहे.म यवत  भांडार वभागाकड ल “उपकरणे खरेद ”या 
लेखािशषावर सन २०१९-२० कर ता कर यात आले या र. .३५ कोट  तरतूद  मधून 
र. .३.५० कोट  तरतूद “यं सामु ी व क चामाल खरेद ” या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता  देणेबाबत वचार करणे.       

वषय .४३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ येथ ेपाणी शु द करण व 
िनजुतुक करण कर याचे काम केले जाते. सदर येसाठ  पावडर पी.ए.सी, ट .सी.एल 
पावडरचा वापर केला जातो. सदर सा ह य २५ कलो या व पात पो यांम ये असते. 
केिमकल  सा ह याचा वापर झा यानंतर सदर पोती तशाच रका या अव थेम ये 
कोठाराम ये पडून राहतात. रकामी पोती पडून अस याने कोठाराम ये बर च जागा 
वनाकारण यापलेली आहे. सदर रका या पो यांचा स थतीत कोणताह  वापर होत नाह . 

सदर रका या पो यांचा कोटेशन प दतीने दर घेवून व  के यास कोठाराम ये जागा 
रकामी होईल. यामुळे जेणेक न सदर जागेत दुसरे सा ह य ठेवता येईल. याच माणे 

जु या खराब पा या या टा या व ला टक जलशु करण क ावर पडून आहे. सदर 

सा ह याची व ची कायवाह  वभागामाफत करणे वषयी म यवत  भांडार वभागाने 

कळ वले आहे. यापूव  देखील अशाच प तीने रका या पो यांची व  कर यात आलेली 
आहे. पो यांची व इतर ला टक सा ह यांची व  कोटेशन प तीने के यास खरेद दारा 
कडून जा तीचा दर म.न.पास िमळू शकेल. जशुके से.२३ येथील कोठारातील रका या 
पो यांचे अंदाजे वजन ५००० कलो, जु या खराब टा याच े अंदाजे २०० कलो,व इतर 
ला टकचे अंदाजे ५० कलो वजन आहे. बाजाराम ये वापरले या रका या पॉिलथीन 

बॅग या खरेद  – व या दराबाबत चौकशी केली असता रकामी पोती ित ४.५० . कलो, 
जु या ला टक टा या .११.५० ित कलो, इतर ला टक दर .७.०० ित कलो आहे. 

स या या चालू बाजारभावा नुसार सव कार या जु या ला टकची अंदा जत कंमत 

र. .२५,१५०/- इतक  होत आहे. सदर या अंदा जत रकमे पे ा य  व  करतेवेळ  कमी 
कंवा जा त र कम आ यास यानुसार सदरची र कम म.न.पा. कोषागारात जमा करणेत 

येईल. तर  सदर या जुने ला टक सा ह य ( रकामी पोती, जु या ला टक टा या, व इतर 

ला टक ) कोटेशन ारे व पोट  ा  होणा-या अंदा जत र. .२५,१५० + GST  (५%) 

१,२५७/- एकूण र. .२६,४०७/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 



वषय .४४) भाग .2 मधील चालू असले या कामांना तावात नमूद माणे वाढ घट करणे 

आव यक आहे. यास अनुस न भाग .२ मधील २०१९-२० मधील खच न होणा-या 
कामांची तरतुद चालू कामांसाठ  वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .१५,००,००,०००/-) 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/7/2019-20 अ वये भाग .५ सॅ ड वक 
कॉलनी पर सरात खड  करण व   डांबर करणाने र ते वकसीत  करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .59,99,998/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार 
नऊशे अ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,07,611.18/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,07,611.18/- पे ा 27.10% कमी हणजेच र. .43,06,649/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .21,237.04/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .71,150/- = एकुण 
र. .43,99,036.04/- 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 .४६) ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  कासारवाड  उप वभागाअंतगत भाग .३० 
मधील फुगेवाड  येथील न वन शाळा इमारतीचे व ुतीकरण व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी र. .९० लाख इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे. तांिञक या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन 
कामावर देखरेख करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा  तपासणी करणेइ िन वदा पुव व 
िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन 
कामे व क पाची कामे होणे क रता सदर क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात 
कामांकर ता क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे सदर कामांसाठ  मे. 
इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामाकर ता 
नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे . यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे 
केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत 
वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे यानुसार सदरचे काम तां क 

या क न  य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने 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 (१.३८%) ा  झालेली आहे. तर  
ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.३८%, या दराने फ  अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.    



वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/8/2019-20 अ वये भाग .५ मधील  

पर सरातील  र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. एम.पी. धो े 
क शन िन.र. .74,44,837/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख च वेचाळ स हजार आठशे 
सदतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,67,276/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .73,67,276/- पे ा 27.51% कमी हणजेच र. .53,40,538/- + रॉय ट  चाजस 
र. .6,411/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .71,150/- = एकुण र. .54,18,099 /- 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 .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/9/2019-20 अ वये भाग .५ सॅ ड वक 
कॉलनी  व गवळ नगर पर सरातील खड करण व डांबर करणाने र ते वकसीत 

करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .89,99,993/- (अ र  र. .एकोणन वद 
लाख न या णव हजार नऊशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं 
चाजस वगळून र. .86,93,253/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .86,93,253/- पे ा 27.51% कमी हणजेच 
र. .63,01,739/- + रॉय ट  चाजस र. .2,35,590/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .71,150/- = एकुण र. .66,08,479/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४९)  क पाचे ताव तां क या प रपुण व िनयोजनब द होणे कर ता या े ातील त  
व अनुभवी स लागार व वा तु वशारदांची हणुन नेमणुक करणे आव यक आहे. 
यानुसार क पाचे आव यकतेनुसार व सव बाबींचा तां क या यो य व 

िनयोजनब द असा ताव तयार करणेसाठ  मनपा माफत स लागार व 
वा तु वशारदांचे पॅनल तयार करणेत आले आहे. सदर स लागार व वा तु वशारद 
पॅनलवर ल स लागार व वा तु वशारदांची नेमणुक करणेकामी पधा मक दर ा  
होणेसाठ  द.२५/७/२०१९ ते ३१/७/२०१९ या कालावधीम ये यांचेकडुन ई- दर प क 
माग वणेत आले होत.े यानुसार ई - दर प क  Bzone/०४/२०१९ अ वये खालील 
माणे कामािनहाय मनपाचे पॅनल वर ल व वध स लागार व वा तु वशारद माफत 

सवात लघु म दराची दर प के ा  झाली आहेत. 



अ. . कामाचे नांव 

अंदा जत 
िन वदा 
र कम 
कोट त 

स लागाराचे  
न दणी वग 

माण स लागाराचे नाव 

ई - दर 
प कानुसार 

ा  
झालेला 

लघु म दर 

१ 

भाग  १८ मधील मोरया हॉ पीटल 
ते यशोपुरम ज पंपर  िचंचवड िलंक 
रोड अबन ट डझाईन नुसार 
वकसीत करणे 

१५.०० II % Per work मे इ ा कंग १.९९% 

२ 
भाग  १८ म ये बहुउ े िशय पो स 

कॉ ले स बांधणे 
५.०० I % Per work 

मे िश पी 
आ कटे टस 
अँ ड लानस 

१.९१% 

३ 
ब भागात ठक ठकाणी 
सुशोिभकरणाची कामे करणे 

४.०० I % Per work 
मे ए हारोसेफ 

क स टंट 
१.९५% 

४ 
चापेकर उ डाणपुलास वनीरोधक 
यं णा उभारणे. ५.०० I % Per work 

मे टंडन अबन 
सो युशन 

१.९८% 

५ 

भाग .१७ बला हॉ पटल पासून 
वा हेकर वाड  पयतचा र ता दो ह  
बाजूंनी पदपथ तसेच सायकल क 
करणे. 

१७.२० II % Per work मे इ ा कंग १.९९% 

 
  

  कामाचे नांव 
कंमत 
(कोट ) 

आ कटे ट 
चे  न दणी 

वग 

माण 
आ कटे ट चे  

नाव 

ई - दर 
प कानुसार  

ा  
झालेला 

लघु म दर 

६ 
भाग .१६ म ये मशानभुमी 

नुतनीकरण करणे. २.५० I % Per work 
मे िश पी 

आ कटे टस अँ ड 
लानस 

१.९७% 

  

७ 

भाग  १६ वा हेकरवाड  येथे 
ािधकरण कडुन आले या जागेवर 

स लागार नेमणे व शाळा इमारत 
बांधणे. 

२०.०० II % Per work 
मे िश पी 

आ कटे टस अँ ड 
लानस 

१.९७% 

  

              उपरो  याद  म ये नमुद केले नुसार ई-दर प क ा  झालेले सव स लागार व 
वा तु वशारद मनपाचे स लागार व वा तु वशारद पॅनलवर असुन या या 
वगवार म ये न दणीकृत आहेत. यानुसार क पाची आव यकता व िनकड ल ात घेवुन 
सव क पातील ई-दर प कातील सवात कमी दराचे कोटेशन धारकाची या या 
क पासाठ  नेमणुक करणे यो य होईल असे मत आहे. सबब उपरो  त याम ये 

नमुद केले या कामा समोर ल रका याम ये उ लेख केले या स लागाराची क प 



यव थापन स लागार/ वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेस व यांनी नमुद 
केले या लघु म दरानुसार फ  (िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाचे कामासाठ) 
अदा करणेस व यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५०) आकुड  रे वे टेशन ते पंपर  िचंचवड अिभयां क  महा व ालय पयतचा १८ मी ं द 
र ता Urban Street Design नुसार वकसीत करणे या कामांतगत व ुत वषय कामे 
करणेकामी मे.कंपास क स टंसी इं जिनयर ंग स हसेस, पंपळे गुरव, पुणे ४११ ०६१ 
यांचे ०.९० ट के दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमक सुची म ये 
(Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार फ  ०.९० ट के दराने शदा 
करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक ४३ अनु मांक ५२ नुसार एकूण 
र. .४,५३,४४,०००/- (अ र  र. .चार कोट  ेप न लाख च वेचाळ स हजार फ ) 
उपल ध आहे. नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लगार 
सं थेस बंधनकारक असतील. तर  तुत कामाक रता म.ेकंपास क स टंसी 
इं जिनयर ंग स हसेस, पंपळे गुरव, पुणे    ४११ ०६१ यांची नेमणूक करणेस व ०.९० 
ट के दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .५१) आकुड  रे वे टेशन ते गंगानगर ािधकरण पयतचा १८ मी ं द र ता Urban Street    
Design नुसार वकसीत करणे या कामांतगत व ुत वषय कामे करणेकामी मे.कंपास 
क स टंसी इं जिनयर ंग स हसेस, पंपळे गुरव, पुणे ४११ ०६१ यांचे ०.९० ट के दर 
सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमक सुची म ये (Empanel) म ये समा व  
आहे. सदर कामाची स लागार फ  ०.९० ट के दराने शदा करणेत येईल. अंदाजप क 
कामातील पानांक ४३ अनु मांक ५२ नुसार एकूण र. .५,५७,०५,०००/- (अ र  
र. .पाच कोट  स ाव न लाख पाच हजार फ ) उपल ध आहे. नािमका सुची तयार 
करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लगार सं थेस बंधनकारक असतील. तर  

तुत कामाक रता मे.कंपास क स टंसी इं जिनयर ंग स हसेस, पंपळे गुरव, पुणे ४११ 
०६१ यांची नेमणूक करणेस व ०.९० ट के दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

  

वषय .५२)  पंपर  िचंचवड मनपाचे ब भागातील जलिन:सारण निलकांचे वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफ सफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम मे. वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर हे कर त 

आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी 
हा ५ वष आहे. तसेच कामाचा आदेश २ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 

मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. सदर कामा या िन वदा 
अट   व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार सदर कामास दोन  वषाचा कालावधी पुण झा यानंतर 

तृतीय वषापासुन िन वदा दरात १०%  वाढ क न देणेची तरतुद आहे.  सदर कामाचा चतुथ वषाचा 
कालावधी द. २३/०६/२०१९ रोजी पुण होत आहे.  या कामास पाच या पषाकर ता मुदतवाढ घेणे 



आव यक आहे.   दर यान या कालावधी मधील डझेल व लेबरच ेदर वाढल ेअस याने स या 
चालु असलेले दर व चतुथ वषाकर ता मुदतवाढ देणेत आलेले दर प  ब म ये दशवले असुन 

या नुसार स याचा दर १७.६२% इतका जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर १०.००% पे ा जा त 

पाहता िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार ठेकेदार यांना पाच या  वषाक रता एक 

वष कालावधीसाठ  चतुथ वषापे ा १०.००% पे ा जा त असे एकूण २५.००% जा त दरवाढ सह 

मुदतवाढ देऊन येणारा खच र. .१,२६,२३,९२६/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख तेवीस 
हजार नऊशे स वीस फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५३)  वै कय मु य कायालयामाफत जा हर िनवेदन िस द क न १ िलंगायत, १ न व ८ 
मु लम असे एकूण १० दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणे, दैनं दंन साफसफाई करणे, 

दफनभूमीं या आतील प रसराची देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  अज माग व यात 
आले होत.े   ०४ दफनभूमीसाठ  ०४ सं था पा  ठरलेले आहेत. शासन िनणयानुसार (माहे 
जुलै ते डसबर २०१९ या कालावधीतील) कमान वेतन दराने भ व यात याम ये होणा-या 
वाढ सह खालील ०४ दफनभूमीसाठ  येक  ०४ काळजीवाहक या माणे एकूण १६ 

काळजीवाहकांचे ३ वषासाठ  अंदाजे र. . ९९,१०,०४०/- अथवा याकामी येणारे य  
खचास, यांचे बरोबर करारनामा करणेस महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१/१/२०१९-२० अ वये पंपर -िचंचवड 

महानगरपािलका ह बाहेर आव यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करणेकामी (उदा. 
शेवाळवाड , िनरगुड ) मे. स वॉटर स लायस िन वदा र. .४०,२६,०००/- (अ र  
र. .चाळ स लाख स वीस हजार फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
र कम वगळून िन वदा र. .४०,२६,०००/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४०,२६,०००/- पे ा सुधा रत ४% जादा 
हणजेच र. .४१,८७,०४०/-  +  रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 

= एकूण र. .४१,८७,०४०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाचे जलशु द करण क ,से.२३, 

येथुन पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना शु द पाणी पुरवठा कर यात येतो. 
शहरातील नागर कांना प या या पा याचे नमु यांची तपासणी क न दे याची सु वधा 
महापािलकेने जलशु द करण क ात उपल ध क न दलेली आहे. महापािलका े ातील 
अनेक नागर क, शै णक सं था, यवसायीक कंप या, वेगवेगळे यवसाय इ याद  

पा याचे नमु यांची तपासणी खालील दरा माणे महापािलके या जलशु द करण 



क ावर ल योगशाळेतुन क न घेतात. जलशु द करण क ातुन प या या पा या या 
नमु यांची तपासणी क न देणेकर ता मा. थायी सिमती ठराव मांक ८६५, दनांक 
२३/०७/२००२ अ वये खालील माणे शु क आकार यात येत आहे. 

 
                १)     रासायिनक चाच या आकार यात येणारे शु क -                ७५/- 

      Turbidity, PH, Total Hardneess, Chlorides, Calcium  
 

              २)    अणुजीव तपासणी शु क [MPN Bacteriological Test]–      ७५/- 
 
महारा  शासन सावजिनक आरो य वभागाकड ल शासन िनणय मांक रापआ-
२०११/ . .२१७/११ आरो य ३ अ मं ालय, मुबई -४०००३२, दनांक ३१ ऑग  २०१२ 
अ वये पाणी नमुने तपासणीचे दरा माणे मनपाने सुच वलेले सुधा रत दर खालील 
माणे आहेत. 

 
  अ. . पाणी नमुने तपशील सुधा रत दर . 

 १ रासायिनक चाच या (Chemical Test)  
 अ Turbidity १४० 

ब PH ५० 

 क Total Hardness १९० 

 ड Chlorides १९० 

 इ Calcium २०० 

 एकूण ७७०/- 
 २ अणुजीव तपासणी [MPN Bacteriological Test] ३४०/- 

             अ. .१ ते २ एकूण १,११०/- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे पाणी नमुने तपासणीचे दर हे १७ वषापासूनचे असून 

याम ये आजतागायत कोणतीह  वाढ कर यात आलेली नाह . या कालावधीम ये 

योगशाळेत वापर यात येणा-या साधन सामु ी या कंमतीत फार मोठया माणात 
वाढ झालेली आहे. शासन िनणयानुसार महारा  शासनाकड ल पाणी नमुने तपासणीचे 
दरा माणे महापािलकेने दर वाढ व यास महापािलके या उ प नाम ये भर पडेल. 
सबब, प या या पा या या नमु यां या तपासणी कर ता रासायिनक तपासणी 
Turbidity, PH, Total Hardneess, Chlorides, Calcium आ ण अणुजीव तपासणी [MPN 

Bacteriological Test] इ याद  पा याचे नमु यां या तपासणीचे दर वर ल माणे 
महापािलकेने आकारलेस महानगरपािलके या उ प नात भर पडेल यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५६) भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील   आचाय अ े रंगमं दराच े नुतनीकरणाचे काम 
िन वदा नोट स .५०/५/२०१७-१८ अ वये म.ेदेव क शन यांचे माफत कर यात 
आले आहे. स थतीत काम सुमारे ९९% पूण कर यात आलेले आहे. आचाय अ े 
रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे कामा या अंदाजप कात Acoustic ceiling वषयी बाबींचा 



समावेश करणेत आलेला होता. परंतु य ात काम करतांना जागेवर ल व 
रंगमं दरातील प र थतीनुसार आ कटे ट यांनी Acoustic ceiling  वषयी नवीन चालू 
प दतीनुसार काम कर याचे सुच व यामुळे अंदाजप कातील अंतभुत बाबीं या दरात 
तफावत िनमाण झालेली आहे. यामुळे भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील आचाय 

अ े रंगमं दराची नुतनीकरणाची उव रतकामे करणे या कामात र. .४५,००,०००/- 
इतका वाढ व खच होणार आहे. स थतीत सदरचे वाढ व काम करावयाचे झा यास 
मुळ िन वदा र. .४,७६,७४,७०४/- नुसार िन वदा र कमे या १०.००% आतच हणजे 
र. .४५,००,०००/-  इतका होत आहे.  सदर वाढ व खच हा िन वदा रकमे या १०% 
पयतच होत अस याने तसेच सदर कामास शासक य मा यता र. .१०.०० कोट  
अस याने वाढ व खचास सुधा रत मा यता न होता चालू कामातूनच करणे यो य 
होणार अस याने र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ )  चे वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 

वषय .५७) मा. थायी सिमती सभा ठराव .५०२० द.१२/०७/२०१९ नुसार ी.आठवाल वज  
लालचंद सफाई कामगार यां या अ पल अजावर शासन वभागाकडून ा  झाले या 
अहवालावर वचार करणेबाबत. 

वषय .५८)  पुणे ज हा म यवत  सहकार  बक यांना िचखली व भोसर  येथील जागा ११ म हने 
भाडे कराराने दले या आहेत. बँकेस ११ म हने कालावधीकर ता े ीय कायालयाकडून 
मुदतवाढ दलेली आहे. बँके या कामकाजाचे मांडणी नागर कांची सोय वचारात घेता 
बँकेस ५ वषा कर ता भाडे करार मुदत वाढ देऊन यापुढ ल ५ वषाकर ता उपसंचालक 
नगररचना व वकास वभाग यांचे कड ल भाडे दराने  मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

इमारतीचे वणनः-  

१) िचखली येथील शाळा इमारती मधील तऴ मज यावर ल गाळा .३,४,५,व ६ एकूण 
४ गाळे येक  २३४ चौ.फुट ४ सलग गाळे, े  ९३६  चौ.फुट. 

२) भोसर  शाखेसाठ  वापरात असलेली जागा े  १००० चौ.फुट  

वषय .५९) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम खरेद कामी 
ई.िन.सु. .48/2018-19  अ वये लघु म िन वदाकार मे.िस  कॉपीयर &  टुडंट 
क युमर टोअर, पंपर  व मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे कडून मनपा या व वध 
वभागांना आव यक A-4 व िलगल पेपर रम महारा  शासना या उ ोग, उजा व 
कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-2014/ . .82/भाग-III/ उ ोग-4, 

द.01/12/2016 मधील 3.3.2 मधील तरतूद नुसार पुव याच मंजुर दराने येक  1500 

पेपर रम खरेद  करणेकामी करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस याने सदर पेपर रम खरेद  करणेकामी होणारा खच र. .6,84,000/- (अ र  
र. .सहा लाख चौ०याऐंशी हजार फ ) चे अवलोकन करणे. 



वषय .६०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे क भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स एँ ड 
ए हायरो सो युशन ा.िल हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत (A) 
मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वषाचा असुन सुरवातीस कामाचा 
आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात 
घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल 
या माणे अट  व शत  म ये नमुद करणेत आलेले आहे.  यानुसार सदर या िन वदेस 

मा. थायी सिमती ठराव .१६६०० द.२८/०६/२०१८ अ वये मंजुर  िमळाली आहे. मा. थायी 
सिमती ठरावानुसार  सदर कामास एक वष कालावधीसाठ  िन वदा र. .१,०५,५१,२७६/- साठ  

१.५% कमी या दराने  हणजेच र. .१,०३,९३,००७/- इत या  खचास मा यता िमळाली आहे. 

ठेकेदार मे. आयन पं स एँ ड ए हायरो सो युशन ा. िल यांनी सदरचे काम 

समाधानकारक र या पुण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ पैक  

दुस-या व ितस-या वषाकर ता अनु मे ठराव .५२६ द.२९/०६/२०१७ व ठराव .२९२४ 

द.१८/०७/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. स थतीत तृतीय वषाची मुदत पुण होत 

अस याने पुढ ल १ वषाकर ता (चतुथ वष) मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच 

सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार २ वषानंतर पुढ ल 

येक वषासाठ   िन वदा दरात १०%  वाढ क न  देणेची तरतुद आहे. तृतीय वषा क रता 
डझेल व लेबरच े यावेळचे दर व िन वदा भरले यावेळचे दर याची तुलना क न िन वदा अट  

व शत  माणे ठेकेदार यांना तृतीय वषाक रता १०%दर वाढ देणेत आली होती.चौ या 
वषासाठ  स या चालु असलेले डझेल व लेबरच े दर व िन वदा भरले यावेळच े दर याची 
तुलना करता “ प  ब” माणे िन वदा वकृती यो य दर २२.२७% इतका जा त येत आहे. 

सदरचा वाढ व दर पाहता  िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना पुढ ल १ वष 

कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा १०% दरवाढ देणेस हरकत वाटत नाह . यानंतर पुढ ल १ 
वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% दर वाढ देऊन र. .१,२६,६१,५३१/- पयत काम क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६१)  ‘इ’ भागात  भाग .३ मोशी  चौकाचे   सुशोिभकरण करणेकामी मे. कमया असोिसए स 
यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेचा ताव िन वदा पुव  ०.५०% (Pre Tender 

Activity) व िन वदा ात  १.५०% ( Post Tender Acticity)  कामासाठ  वा तु वशारद 
हणुन नेमणुक करणेस व क प खचा या  २.००% फ   अदा क न मे. कमया 

असोिसए स यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

वषय .६२)   पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयामधील व वध वकास कामे 
करणेसाठ  िन वदा पूव व िन वदा प ात यव थापन स लागार नेमणुक करणेस व  फ  
अदा करणेबाबत 

 



अ. .कामाचे नाव 
क प यव थापन 

स लागार 

लघु म दर 
(Without GST) 

 शेरा 

१ भाग  १० मधील थरमॅ स चौक ते क तुर  
माकट र ता काँ ट करण करणे 

मे.इन फिनट  
कं लट ंग इं जिनअर 

1.69%  

२ 

भाग .१० मधील शाहुनगर येथील 
अ वनायक मं दर प रसरातील र यांचे 
काँ ट करण करणे 

मे.इन फिनट  
कं लट ंग इं जिनअर 

1.70%  

३ 
भाग .१० मोरवाड  गावठाण प रसरातील 

र ते काँ ट करण करणे 

मे.इन फिनट  
कं लट ंग इं जिनअर 

1.71%  

४ 

भाग .१० मोरवाड  हाडा येथील संपूण 
र ते माट वॉड या धत वर अ यावत 
प दतीने िसमट,काँ ट करणे 

मे.इन फिनट  
कं लट ंग इं जिनअर 

1.71%  

                       तर  वर ल त या माणे सदर कामा या िन वदा पूव व िन वदा प ात कामासाठ  
क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणूक करणेस व याकामी होणार  

फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .६३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/29/2019-20 अ वये भाग .१९ म ये 
टॉरम वॉटर लाईनची कामे करणेकामी (सन २०१९-२० साठ ) M/s.Omkar Enterprses 

िन.र. .37,49,818/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे अठरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,10,511/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,10,511/- 

पे ा 23.00% कमी हणजेच र. .28,57,093/- + रॉय ट  चाजस र. .20,607/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .28,96,400/- 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 .६४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालया या न वन इमारती मधील 

कॉर डॉर, सव कायालयांतगत भाग व छता गृहे व बा  प रसराचे दैनं दन 
साफसाफाईची  कामे करणेकामी मे.ड .एस.ए टर ायझेस यांचकडून (स हस कॉ ट 
प दतीने) यांची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे, रसायने व मनु यबळाचा वापर 
क न यां क प तीने साफसफाई व व छता क न घेणेकामी यांचेकडून ई-िन वदा 
काय णाली ारे ा  झाले या ई-िन वदा दर ित म हना खच र. .५,२१,९९९/- 
(अ र  र. .पाच लाख एकवीस हजार नऊशे न या णव फ ) माणे ३ वष काम 
करणेस येणा-या र. .१,८७,९१,९७८/- (अ र  र. .एक कोट  स याऐंशी लाख 
ए या णव हजार नऊशे अ याह र फ ) चे खचास कमान वेतन कायदा दरा माणे 



मनु यबळाचे दर ा  ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक 
लागणार  उपकरणे, रसायने व त सम बाबींसाठ   लागणा-या खचाम ये वाढ न करता 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .६५) मे. ो बट  सॉ ट ा.िल. व मे.टेक नाईन स हसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत 

वकिसत करणेत आले या संगणक णालींची देखभाल दु ती करणेबाबतचे तावात 
नमूद यापुव  िनगत करणेत आले या आदेशा या कामकाजाची मुदत संपले या 
दनांका पासुन पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता मनु यबळ उपल ध क न देणेचे 
कामकाज देणेस तसेच यांचे बरोबर मुदतवाढ करारनामा करणेस व यासाठ  येणा-या 
र, .१८,९२,४५०/- (अ र  र. .अठरा लाख या णव हजार चारशे प नास फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/12/2019-20 अ वये भाग .९ 

नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .8,08,15,537/- (अ र  

र. .आठ कोट  आठ लाख पंधरा हजार पाचशे सदोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,91,84,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,91,84,124/- पे ा 1.91% 
कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.68% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .7,76,71,707/- + रॉय ट  चाजस र. .3,17,163/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .13,14,250/- = एकुण र. .7,93,03,120/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य 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 कमेमधून 
र. .१६९,५३,६८,१२३/- ची मागणी करणेत आलेली होती.  लेखा वभागाचे मागील 
िश लक रकमेतून र. .१२८,२३,९९,५०५/- उपल ध क न दलेली आहे.  खालील 
त यात नमुद केलेनुसार एकूण ३१३ वकास कामांना बीले अदा करणेकामी 
र. .१,२७,७७,७२,६९०/- ची आव यकता अस याचे संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी 
कळ वले आहे.  तर  खालील त यात नमुद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध 
असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर बीले अदा करणेकामी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 



 
अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र. . 
१ ब मु यालय ४१ २७,९८,६९,०००/- 
२ क मु यालय २० २२,६९,५८,१११/- 
३ ड मु यालय १८ १२,१०,२६,०००/- 
४ इ मु यालय ३४ ३४,१६,०३,९४६/- 
५ फ मु यालय ७५ ६,८९,०१,७७१/- 
६ ग मु यालय १९ ६,२२,५२,८३९/- 
७ ह मु यालय ४० १२,८५,२४,८७३/- 
८ थाप य उ ान ६६ ४,८६,३६,१५०/- 
 एकूण ३१३ १२७,७७,७२,६९०/- 

 
 

                                                                          

                                                                                                                 
(उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२७३/२०१९ 

दनांक – ११/०९/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

       ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


