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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८  

नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/का व/१६७५/२०२१. 
दनांक - १४/१०/२०२१ 

 
ित, 

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

  
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 

सभा दनांक २०/१०/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत. 
 
महोदय/महोदया, 

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

दनांक २०/१०/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल 

पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै२०२०व दनांक २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन 

प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) तसेच मा. क  अिधकार , आप ी यव थापन भाग, मदत 

व पुनवसन, महसूल व वन वभाग यांचेकड ल पञ मांक-आ य -२०२०/ . .२२५/आ य -१ 

दनांक १७/९/२०२१ अ वये सभागृहातील आसन मते या ५०% माणे सद यांच े उप थतीत 

आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 

रहावे, ह  वनंती. 
  

आपला व ासू, 
 
 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २४५ 

 
दनांक - २०/१०/२०२१                                             वेळ- द.ु ०२.३० वा. 

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

दनांक २०/१०/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल 

पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै२०२०व दनांक २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन 

प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) तसेच मा. क  अिधकार , आप ी यव थापन भाग, मदत 

व पुनवसन, महसूल व वन वभाग यांचेकड ल पञ मांक-आ य -२०२०/ . .२२५/आ य -१ 

दनांक १७/९/२०२१ अ वये सभागृहातील आसन मते या ५०% माणे सद यांच े उप थतीत 

आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 

रहावे, ह  वनंती. 
---------- 

 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४३ द.०६/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 

 
वषय .१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .03-01/2021-2022 अ वये अ े ीय 

कायालय अंतगत भाग .15 मधील ना यगृह म ये साऊंडिस ट म तसेच 

टेजवर ल लाईट व अनुषांिगक कामे करणेकामी िन वदा र. .6,70,93,790/-+ GST 

(अ र  र. .सहा कोट  स र लाख या णव हजार सातशे न वद फ ) + GST पे ा 
8.99% जा त या िन वदा मंजूर दराने लघु म दराच ेठेकेदार मे.एस ए ड जे ब डकॉन 

ा. िल. यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार 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 या अट स अधीन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/6/2019-20 अ वये भाग .०८ 

येथील MIDC पोलीस टेशन इमारतीच े व तार करण करणे  कामी मे. ीगणेश 

क शन िन.र. .1,62,68,767/- (अ र  र. .एक कोट  बास  लाख अडुस  हजार 

सातशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .1,59,50,567/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,59,50,567/- पे ा 13.90% कमी हणजेच 

र. .1,37,33,438/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .3,18,200/- = एकुण र. .1,40,51,638/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

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

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .09-05/2021-2022 अ वये . .3 च-होली 

येथील आर ण .2/81 खेळाच ेमैदान वकसीत करणे व व ुत वषयक कामे करणे. 

(ट पा 2) कामी  मे. ी. यंकटे रा ंक  ोजे ट सो युशन ा. िल. िन.र. .62,20,933/- 

(अ र  र. .बास  लाख वीस हजार नऊशे तेतीस फ )  पे ा 14.99% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .52,88,415/- 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 मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 

मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणेच ेकाम मे.आयन पं स 

अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव .७५२५ 

द.०७.१०.२०२० नुसार करारनामा शत नुसार द.०६/०१/२०२१ या आदेशा वये 

कामाच े आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत द.१८/०९/२०२१ पयत आहे. 

िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत 

कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा 
आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 

मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर 

भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरच ेकाम दोन वषात समाधानकारक 
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पूण केलेले आहे. तृतीय वषासाठ  (१८.०९.२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  

करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात पान 

.७६६  अ. .‘फ’ वर र. .७४,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा 
अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष 

कालावधीची मुदत द.१८/०९/२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार 

मे. आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका फ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची 
सफाई आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने). या कामास द.१९/०९/२०२१ पासून १८/०९/२०२२ पयत तृतीय वषासाठ  

मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या 
कालावधीसाठ  र.र.१,२९,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ )  या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/43/01/2021-22 अ वये ड े ीय 

कायालया या काय े ांतगत को वड-१९ लसीकरण क , ितबंिधत े कर ता व वध 

ठकाणी मंडप यव था करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी िनशा राज ुकटार या 
िन.र. .41,49,808/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख एकोणप नास हजार आठशे आठ फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,49,808/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,49,808/- 

पे ा 26.88% कमी हणजेच र. .30,34,340/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,34,340/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न वन थेरगाव णालयाच े सहा म हने 

कालावधीकर ता अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 

ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक 

उपकरणे/साधने, रसायने व मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन 

साफसफाई करणेसाठ  ई-िन वदा नोट स मांक-१२/२/२०२१-२०२२ कर ता लघु म 

दराच े िन वदाकार मे.ड .एम एंटर ायजेस यांच े अंदाजप क य रकमेपे ा ८.७९% कमी 
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दराची र. .१२,३८,११२.२२ ितमहा खचा माणे कमान वेतन कायदयानुसार सहा 
मह यांकर ता येणा-या अंदाजे र. .७४,२८,६७३/-(अ र  . .चौ-याह र लाख 

अ ठावीस हजार सहाशे याह र फ ) च ेखचास अथवा येणा-या य  खचासतसेच 

िन वदेत नमुद केले माण ेसहा मह ने कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे 

मनु यबळाच े दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणेजच आव यक 

लागणार  उपकरणे, रसायने व त सम बाबींसाठ  लागणा-या खचाम ये वाढ न करता 
कामकाज क न घेणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न वन भोसर  णालयाच े सहा म हने 

कालावधीकर ता अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 

ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे/ 

साधने, रसायने व मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन 

साफसफाई करणेसाठ  ई-िन वदा नोट स मांक.१२/३/२०२१-२०२२ कर ता लघु म 

दराचे िन वदाकार मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांच ेअंदाजप क य रकमेपे ा ७.०१% कमी 
दराची र. .९,४०,८१८/- ितमहा खचा माणे कमान वेतन कायदयानुसार सहा 
मह यांकर ता येणा-या अंदाजे र. .५६,४४,९०८/-(अ र  र. .छप न लाख च वेचाळ स 

हजार नउशे आठ फ ) च ेखचास अथवा येणा-या य  खचासतसेच िन वदेत नमुद 

केले माण ेसहा मह ने कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे मनु यबळाच े

दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणेजच आव यक लागणार  उपकरणे, 
रसायने व त सम बाबींसाठ  लागणा-या खचाम ये वाढ न करता कामकाज क न 

घेणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
 
वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न वन जजामाता णालयाच े सहा म हने 

कालावधीकर ता अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 

ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक 

उपकरण/ेसाधने, रसायने व मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन 

साफसफाई करणेसाठ  ई-िन वदा नोट स मांक-१२/४/२०२१-२०२२ कर ता लघु म 

दराचे िन वदाकार मे.ड .एम एंटर ायजेस यांच े अंदाजप क य रकमेपे ा ९.५०% कमी 
दराची र. .९,१५,६२२.५७ ितमहा खचा माणे कमान वेतन कायदयानुसार सहा 
मह यांकर ता येणा-या अंदाजे र. .५४,९३,७३८/-(अ र  र. .चोप ण लाख या णव 

हजार सातशे अडोतीस फ ) च ेखचास अथवा येणा-या य  खचास तसेच िन वदेत 

नमुद केले माण े सहा मह ने कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे 
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मनु यबळाच े दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणेजच आव यक 

लागणार  उपकरणे, रसायने व त सम बाबींसाठ  लागणा-या खचाम ये वाढ न करता 
कामकाज क न घेणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .९) नािशक फाटा येथ े उ डाणपूल बांधणेकामी ठेकेदार (िन. .IFB No.12/2009-10, ID 

No.P110371) मे.बी.जी.िशक क शन टे नो ा.िल.जे. ह . मे. वजय िम ी 
क शन ा. िल. यांना Letter of Acceptance देणेत आलेला आहे. ठेकेदार यांनी 
यानंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी करारनामा केलेनंतर सदरचे काम World 

Bank या अथसहा याने करणेत येत असलेने सदर काम जागितक तरावर मा यता 
असणा-या FIDIC Conditions of Contract वर आधा रत आहे. िन वदा संच भाग-१ 

मधील Appendix to tender/contract data मधील कलम .८.१ नुसार व Letter of 

Acceptance नुसार काम काया वत करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. स थतीत 

क पाच े First level flyover, Ramp-1, Ramp-2,Loop-1 आ ण Second level 

Flyover च ेकाम पूण झालेल ेअसुन सदर पूल वाहतूक स खुला करणेत आलेला आहे. 

ठेकेदार मे.बी.जी.िशक क शन टे नो ा.िल.जे. ह . मे. वजय िम ी क शन 

ा. िल. क पातील Dispute मुळे करारना यातील कलम २०.६ मधील Appendix-|| 

नुसार Arbitration म ये गेलेला आहे. स थतीत Arbitration Board थापन झालेल े

आहे. मनपाच े  Arbitrator (IRC ने सुच वलेले) ी.ए.बी.यादव, िनवृ  सिचव, 

सावजिनक बांधकाम वभाग, महारा  शासन व मे.BGSCTPL-VMC (JV) च ेArbitrator 

ी.एम.जी.धारप, िनवृ  सिचव, सावजिनक बांधकाम वभाग, महारा  शासन ा 
दोघांनी संवाद साधून ी.एस.आर.तांबे, िनवृ  सिचव, महारा  शासन यांची चेअर पसन 

हणून िनवड केलेली आहे. ी.एस.आर.तांबे यांनी सदर Arbitration Tribunal चा चेअर 

पसन हणून काम कर यास मा यता दलेली आहे. ी.एस.आर.तांबे यांच ेसुचनेनुसार 

सदर Arbitration Tribunal ची कामकाजाची सुरवात करणेकामी व सुचना देणेकामी 
ाथिमक बैठक द.०९ माच २०१५ रोजी सकाळ  १२.३०वा. हॉटेल सयाजी येथ े

आयो जत कर यात आली होती. सदर बैठक म ये Arbitration Procedure ब ल व 

तसेच Arbitration या कलमानुसार Arbitration Tribunal या ३ सद यां या फ  ब ल 

सुिचत करणेत आलेले होते. यानुषंगाने सदर बाबत मा.आयु  सो. व मा. थायी 
सिमती यां या मा यतेनुसार यो य ती कायवाह  करणेत आलेली होती. 
ArbitrationBoard ची द.३०/०४/२०२१ रोजी झाले या बैठक म ये Arbitration 

Tribunalने Reading and study of the documents कामी Tribunal Panelमधील 

येक सद याला र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) र कम अदा 
करणेबाबत मागणी केली आहे. सबब Reading & Study of The Documents कामी 
ी.एस.आर.तांबे, ी.ए.बी.यादव व ी.एम.जी.धारपयांना येक  र. .५,००,०००/- 
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(अ र  र. .पाच लाख फ ) या माणे येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 

( द.२०/१०/२०२१ च ेसभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०) ई े ीय कायालय शासन वभागाच ेसन २०२१-२०२२ च े मुळ अंदाजप काम ये 

“वाहन इंधन(अिधकार )” या लेखािशषावर र. .१,६५,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली 
असून अदयापपयत र. .१,२७,९२३/- इतका खच झालेला असून र. .३७,०७७/- इतक  

तरतुद िश लक आहे. माच २०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .१,५०,०००/- 

इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे. सन २०२१-२०२२ 

“ थायी अ थापना” या लेखािशषावर र. .३,१८,१२,०००/- इतक  तरतुद करणेत 

आलेली आहे. अदयापपयत र. .१,५५,३४,८७२/- इतक  िश लक असून यातुन तरतुद 

वग करणे श य आहे.  यामुळे “ थायी अ थापना” या  लेखािशषावर ल 

र. .१,५०,०००/- “वाहन इंधन(अिधकार )” या लेखािशषावर वग करणा ारे उपल ध 

करणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .११) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७(३) (क) यास अिधन 

राहून कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक लसीकरण 

केले जाते. लसीकरणानंतर संबंिधतास Tab. Paracetamol 500 mg दे यात येतात 

तसेच मनपाच े दवाखाने/ णालयांत णांना औषधोपचाराकर ता Tab. 

Paracetamol 500 mg दे यात येतात. या कर ता आव यक असणा-या Tab. 

Paracetamol 500 mg खरेद  करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या अनुषंगाने 

M/s.AustinPharma, Pune यांचेकडून Orison Pharma International कंपनीने  Tab. 

Paracetamol- 2000000 खरेद  करणेकर ता Per Tab Rs.०.५० + GST  या दराने 

खरेद  कर यास व (िन वदा र. .१३,६०,०००/- पे ा- २६.४७% कमी दराने) येणा-या 
र. .१०,००,०००/- + GST  च ेखचास मा यता देणे बाबत वचार करणे. 

. 
 

वषय .१२) मनपाच े ब े ीय कायालय आरो य वभागाच े सन २०२१-२२ च े मुळ 

अंदाजप काम ये “धुर करणासाठ  वाहन भा यान े घेणे“ या लेखािशषावर 

र. .६,६०,०००/- एवढ  मुळ तरतुद  करणेत आलेली आहे. अ ापपयत र. .५,५७,९४६/- 

इतका खच झालेला असलेने  र. .१,०२,०५४/-इतक च तरतुद िश लक आहे. माहे माच 

२०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .८,००,०००/- इतका खच अपे त 

अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  डणार आहे. “वाहन इंधन“ या लेखािशषावर  सन 

२०२१-२२ या आिथक वषात र. .४४,००,०००/-  इतक  तरतुद करणेत आलेली  आहे. 

अ ा पयत र. .७,२२,४२७/-खच झालेला अस याने र. .३६,७७,५७३/- िश लक 
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असून यातून र. .८,००,०००/-  “धुर करणासाठ  वाहन भा याने घेणे“ या लेखािशषावर 

वग करण करणे श य आहे. यामुळे “वाहन इंधन” या लेखािशषावर ल 

र. .८,००,०००/-“धुर करणासाठ  वाहन भा यान ेघेणे ”या लेखािशषावर वग करणा दारे 

उपल ध करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१३)  मनपाच े ब े ीय कायालय शासन वभागाच े सन २०२१-२२ च े मुळ 

अंदाजप काम ये “इतर खच” या लेखािशषावर र. .६०,०००/- इतक  तरतुद करणेत 

आली असून अ ापपयत र. .४७,१३१/- इतका खच झालेला असुन र. .१२,८६९/- इतक  

तरतुद िश लक आहे. माच २०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .६०,०००/- 

इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे. सन २०२१-२२ 

“अ थायी आ थापना ”या लेखािशषावर र. .२,१०,३८३/- इतक  तरतुद िश लक असून 

यातून तरतुद वग करणे श य आहे. यामुळे “अ थायी आ थापना” या 
लेखािशषावर ल र. .६०,०००/- “इतर खच ” या लेखािशषावर वग करणा दारे उपल ध 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ च ेकलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे 

सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या वषातील य  जमा- खचाच े एकेर  व न द 

प दतीने वा षक लेखे तयार कर यात आले आहेत.  सदर वा षक ले यानुसार य  

जमा खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  अ े ीय कायालय थाप य वभाग अंतगत भाग 
.१९ म ये अ हंसा चौकाच ेसुशोिभकरण करणे या कामासाठ  मे. वराज इं जिनअर ंग 

कं स टंसी यांची लघु म दर १.९८% (जीएसट   वगळून) नुसार िन वदापूव व 

िन वदाप ात कामासाठ  वा तु वशारद (Architect) व क प यव थापन स लागार 

(PMC) हणून नेमणूक करणेस व याकामी येणार  फ  १.९८% 
(जी.एस.ट .वगळून) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/54/2021-22 अ वये पंपर  भाग . 

२१ मधील महा मा गांधीनगर व व वध झोपडप याम ये थाप य वषयक कामे 

करणे व देखभाल दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२) कामी मे.एल. एन. 

ए टर ायझेस िन.र. .25,49,618/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख एकोणप नास 

हजार सहाशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .24,88,068/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .24,88,068/- पे ा 34.99% कमी हणजेच र. .16,17,493/- + 

रॉय ट  चाजस र. .35,174/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61550/- = एकुण 

र. .17,14,217 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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. .2/57/2021-22 अ वये पंपर  भाग . 

२१ मधील शा ीनगर व व वध झोपडप याम ये थाप य वषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२) कामी एल. एन. ए टर ायझेस 

िन.र. .25,49,021/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख एकोणप नास हजार एके वस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,87,471/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .24,87,471/- पे ा 34.86% कमी हणजेच र. .16,20,339 /- + रॉय ट  चाजस 

र. .34,647/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,550/- = एकुण र. .17,16,536 /- 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. . 2/62/2021-22 अ वये पंपर  भाग . 

२१ मधील सावजिनक शौचालयांची देखभाल दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२) 

कामी मे.एल एन. ए टर ायजेस िन.र. .25,49,258/- (अ र  र कम पये पंचवीस 

लाख एकोणप नास हजार दोनशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .24,87,708/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,87,708/- पे ा 34.86% कमी हणजेच 

र. .16,20,493/- +रॉय ट  चाजस र. .35,231/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .61,550/- = एकुण र. .17,17,274/- 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 .१९) नपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/56/2021-22 अ वये पंपर  भाग . 

२१ मधील बलदेवनगर व व वध झोपडप याम ये थाप य वषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२) कामी मे.एल एन. ए टर ायजेस 

िन.र. .25,49,549/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख एकोणप नास हजार पाचशे 

एकोनप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .24,87,999/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .24,87,999/- पे ा 34.86% कमी हणजेच र. .16,20,683 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .34,650/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,550/- = एकुण 

र. .17,16,883/- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग . १६ आकुड  हॉ पटलचे व तार करण 

करणे. (ट पा २)(ब थाप य वषयक कामे), (क फिनचर वषयक कामे) या कामासाठ  

मे. मे. शिश भु असोिसएट  यांनी लघु म दर २.००% (जीएसट   सोडून) दर सादर 

के याने मे.शिश भु असोिसएट यांना िन वदापूव व िन वदाप ात वा तू वशारद व 

क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व याकामी येणार  फ  २.००% 

(जीएसट   सोडून) अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या सन २०२१-
२२  अंदाजप काम ये “वै क य ितपूत ” या लेखािशषावर र. .२७,५०,०००/- इतक  

तरतूद उपल ध क न दे यात आलेली होती. स थतीम ये सदर या लेखािशषावर 

स टबर २०२१ म ये र. .३१,७८६/- फ  िश लक रा हलेली आहे. ाथिमक िश ण 

वभागा या िश कांची अनेक वै क य बले लं बत अस याने ाथिमक िश ण 

वभागा या अंदाजप कामधील  “वै क य ितपूत ” स थतीम ये िश लक 

असलेली तरतूद अपुर  पडत आहे यामुळे सदर या लेखािशषावर तावात 
नमुद माणे घट/ वाढ करणे आव यक अस याने सन २०२१-२२  अंदाजप काम ये 

“वै क य ितपूत ” या लेखािशषावर स थतीत तरतूद कमी अस याने वभागांतगत 

र कम वग करणास मा यता देणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 
 
वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/51/2021-22 अ वये ह े य 

कायालय ह तील ठक ठकाण या झोपडप ट मधील र यांच े ेचेस भरणे व 

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे (सन २०२१-२२) अ वये मे.िस क  लंबीग अँ ड 

े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .25,49,492/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख 
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एकोनप नास हजार चारशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .24,86,742/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,86,742/- पे ा 25.56% कमी हणजेच 

र. .18,51,131/- + रॉय ट  चाजस र. .6,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .62,750/- = एकूण र. .19,19,959/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे याव रल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागु 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 िननो .2/33/2021-22 अ वये भाग .8 

खंडेव ती झोपडप ट म ये र यांच े ेचस भरणे व हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणे (सन 2021-22) मे.िस क  लंबीग अँ ड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर 

िन.र. .25,49,573/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख एकोनप नास हजार पाचशे 

याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,86,823/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .24,86,823/- पे ा 25.47% कमी हणजेच र. .18,53,429/- + रॉय ट  चाजस 

र. .6,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,750/- = एकूण र. .19,22,257/- पयत 

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

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु 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 िननो .2/34/2021-22 अ वये भाग .2 येथील 

संजय गांधीनगर (मोशी बो-हाडेवाड ) झोपडप ट म ये मु य र यांच े ेचस भरणे व 

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे (सन 2021-22) मे.िस क  लंबीग अँ ड े नेज 

िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .25,49,782/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख 

एकोनप नास हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .24,87,032/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,87,032/- पे ा 25.56% कमी हणजेच 

र. .18,51,347/- + रॉय ट  चाजस र. .6,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .62,750/- = एकूण र. .19,20,175/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट  माणे याव रल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागु 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िननो .2/50/2021-22 अ वये क व ई े य 

कायालय ह तील ठक ठकाण या झोपडप ट मधील र यांच े ेचस भरणे व 

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे (सन 2021-22) मे.िस क  लंबीग अँ ड े नेज 

िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .25,49,644/- (अ र  र कम पये पंचवीस लाख 

एकोनप नास हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .24,86,895/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,86,895/- पे ा 25.56% कमी हणजेच 

र. .18,51,245/- + रॉय ट  चाजस र. .6078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .62,750/- = एकूण र. .19,20,073/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे याव रल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागु 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 .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/32/2021-22 अ वये भाग .8 

गवळ माथा झोपडप ट  र यांच े ेचस भरणे व हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे. 

(सन २०२१-२२) कामी मे. िस क  लंबीग अॅ ड े नेज िस हल कॉ ॅ टर 

िन.र. .25,49,454/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार चारशे चोप न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,86,705/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .24,86,705/- पे ा 25.47% कमी हणजेच र. .18,53,341/- + रॉय ट  चाजस 

र. .5,795/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,750/- = एकुण र. .19,21,886/- 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 देणेकामी वचार करणे. 
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वषय .२७) मनपा या  थाप य वभागाकड ल िन. नो. .2/35/2021-22 अ वये भाग  2 

संजयगाधी नगर (मोशी) झोपडप ट म ये ग ली बोळातील र यांच े ेचस भरणे व 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे (सन 2021-22) या कामी मे. िस द क  लंबीग 

अ ड े नेज िस हल कॉ टर िन. र  25,49,194/- (अ र  र कम पये पंचवीस 

लाख एकोनप नास हजार एकशे चौ-या नव फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .24,86,444/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदारकडून र. .24,86,444/-  पे ा 25.56% कमी हणजेच 

र. .18,50,909/- + रॉय ट  चाजस र. .6,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .62,750/- =एकूण र. .19,19,737/- 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 मटेर यल या िनधा रत 

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 यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िननो .2-26/2021-22 अ वये भाग .9 मधील 

व ठलनगर, आंबेडकरनगर झोपडप ट त र यांचे कॉ ं ट करण करणे, गटर करणे, 

ॉम वॉटर लाईन टाकणे व इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीच ेकामे करणे 

(सन 2021-22) कामी मे. उप  क शन िन.र. .25,48,890/- (अ र  र कम पये 

पंचवीस लाख अ ठेचाळ स हजार आठशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,87,340/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,87,340/- पे ा 32.4% कमी 
हणजेच र. .16,81,442/- + रॉय ट  चाजस र. .35,387/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .61,550/- = एकूण र. .17,78,379/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे याव रल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागु 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. . 2-9/2021-22 अ वये भाग . १९ 

मधील उ ोगनगर, वजयनगर, संतोषनगर, गोलांडेनगर व सुदशननगर व इतर 

झोपडप ट तील मनपा इमारती, सावजिनक शौचालय, पाथव े व गटरची देखभाल 

दु ती करणे (सन २०२१-२२) कामी मे.एच.ड .असोिसय स िन.र. . 25,49,506/- 

(अ र  र कम पये पचं वस लाख एकोणप नास हजार पाचशे सहा फ ) रॉयलट  व 
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मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .24,90,056/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत . यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडुन र. .24,90,056/- पे ा ३०% कमी 
हणजेच र. .17,43,039/- + रॉय ट  चाजस र. .34,225/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .59,450/- = एकुण र. .18,36,714/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट  नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनदा रत 

केले या बेिसक दराम ये क ांट कालाविधम ये झालेली वाढ घट दरानुसार र कम 

अदा करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ दन राहुन यांचे बरोबर करारनाम न 

घेणेस मा यता देणे बाबत वचार करणे. 
 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/३१/२०२१/२२ अ वये भाग .०८ 

बालाजीनगर झोपडपटट म ये र यांच े ेचसभरणे व हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणे (२०२१-२२)कामी मे.िस द क  लंबीग ऍ ड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर 

िन.र. .२५,४९,८९६/-(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार आठशे शहा व 

फ ) मधून रॉयलट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२४,८७,१४७/-वर िनवेदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .२४,८७,१४७/- पे ा २५.४७% कमी ह जेच रोख . .१८,५३,६७१/- + रॉयलट  

चाजस र. .५,७९५/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६२,७५०/- = एकूण 

र. .१९,२२,२१६/- 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 मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांच ेबरोबर करारनामा  क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०२१/२२ क भागाअतगत ठक 

ठ काण या झोपडपटट म ये र यांच े कॉ ट करण करणे, गटर करणे, टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे व इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणे सन (२०२१-
२२) कामी मे.उप  कं शन िन.र. .२५,४९,३०३/-(अ र  र. .पंचवीस लाख 

एकोणप स ् हजार तीनशे तीन फ ) मधून रॉय ट  मटेर यल चाजस वगळून 

र. .२४,८७,७५३/- वर िनवेदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,७५३/- पे ा ३२.०४% कमी ह जेच 

र. .१६,८१,७२१/- +रॉय ट  चाजस र. .३५,३८७/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .५१,५५०/- = एकूण र. .१७,७८,६५८/-  पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
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करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस , भाववाढ कलमानुसार 

मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 

घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांच ेबरोबर करारनामा  क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१-१/२१-२२ अ वये सन २०२१- २२ म ये 

झोिनपू वभागांअतगत होणा-या व वध काय मांसाठ  मंडप , टेज,खु या पुर वणे 

बस वणेकामी मे.शािलमार मंडप डेकोरेटस िन.र. .३३,०१,३७६/-(अ र  र. .तेहतीस 

लाख एकहजार तीनशे शहाह र फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .३३,०१,३७६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाकडून र. .३३,०१,३७६/- पे ा ३२.५१% कमी ह जेच र. .२२,२८,०९९/- 

+ रॉयलट  चाजस र. .० मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .० = एकूण र. .२२,२८,०९९/-  

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 मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 

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

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१०/२०२१/२२ अ वये भाग .१९ 

मधील आनंदनगर, बौ दनगर व इतर झोपडपटट तील थाप य वषयक कामाची 
देखभल दु ती करणे. सन (२०२१/२२) कामी मे.एच.ड .असोिसऐट 

िन.र. .२५४९३४६/-(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे शेहचाळ स 

फ ्  ) मधून रॉयलट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२४,८७,७९६/-वर िन.दर 

मग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,७९६/- 

पे ा ३२.५५% हणजेच र.र १६,७८,०१८/- +रॉयलट  चाजस र. .३५,५०१/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/-= एकूण र. .१७,७५,०६९/- 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 

मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 

घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांच ेबरोबर करारनामा  क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३४) मनपा दवाखाने / णालयाकर ता जैव वै क य घनकच-याची व हेवाट लावणेकामी 

नॉन लोरोनेटेड बँग लाल व पवळा रंगाची तातड ने आव यकता अस याने मे. पॉ को 
एनवहायरलमटल सो युशन ा.िल., पुणे यांचेकडुन द. २८/०२/२००६ नुसार झाले या 
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१५ वषाच ेकरारना यामुसार नॉन लोरोनेटेड बँगा यांचेकडुन घेणेत या यात यानुसार 

यांना द. २९/०२/२०२० पासुन सहा म हने कंवा न वन ई िन वदा या, अनुभवी 
सं थची कायवाह  पूण होवून न वन लांट हा मोशी येथ े उभा न पुण मतेने चालू 

होईपयत मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. यानुसार मे पॉ को एन हायरलमटल 

सो युशन ा.िल., पुणे यांनी दले या दरप कानुसार मनपा दवाखाने / णालयास 

आव यक नॉन लोरोनेटेड लाल व पव या बँगा खरे द कामी एकुण र. . 6,99,541/- च े

योणा-या खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३५) मनपा या  पयावरण वभागाकड ल िन. नो. .01/03/2021-2022 अ वये 

वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथील ई.ट .पी. व एस. ट . पी. वषयक चालन, देखभाल व 

दु तीचे कामकाज करणे कामी मे ड यु. ट .ई. इ ा ो ा . िल. . िन.र  9180000/- 

(अ र  र कम ऐ यानऊ लाख ऐंशी हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .91,80,000/-वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून  र. .91,80,000/- पे ा 7.00% कमी हणजेच 

र. .85,37,400/- + रॉय ट  चाजस र . 0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र  0/- = एकुण 

र. .85,37,400/- 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 अटानुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/११/२०२१-२२ अ वये भाग .१९ 

मधील आनंदनगर, आंबेडकर व इतर झोपडप ट  थाप य वषयक कामाची देखभाल 

दु ती करणे (सन २०२१-२२) कामी मे.देव क शन िन.र. .२५,४९,७२३/- (अ र  

र कम .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार सातशे तेवीस पये फ ) मधून रॉय ट  व 

माटेर यल टे टंग चाजस वगळून र. .२४,८८,१७३/-वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८८,१७३/- पे ा ३२.७७% 

कमी हणजेच र. .१६,७२,७९९/- + रॉय ट  चाजस र. .३५,३९८/- मटे रयल टे टंग 

चाजस र. .६१,५५०/- = एकूण र. .१७,६९,७४७/- पयत काम क न घेनेस 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 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 
घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३७) मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते 

८) मधील कामांच े िनयमनुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाच े आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
 
वषय .३८) भारतीय साथरोग िनयंञण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३)(क) यास अिधन 

राहून कोरोना वषाणूचा (Covid -19) ादुभाव रोख यासाठ  Covid -19 ची तपासणी 
करणेकामी आव यक असलेले ANTIGEN TEST KITS- ८००० (२,००,००० टे ट) खरेद  

करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या अनुषंगाने M/s. CHANDAK MEDICAL, 

CHANDRAPUR यांचेकडून PATHKITS कंपनीचे ANTIGEN TEST KITS खरेद  

करणेका रता Per Test Rs. ११ अिधक + GST या दराने खरेद  कर यास व (िन वदा 
र. .५०,३०,०००/- पे ा ५६.२६ % कमी दराने) येणा-या र. .२२,००,०००/- + GST च े

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 
वषय .३९) भारतीय साथरोग िनयंञण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३)(क) यास अिधन 

राहून कोरोना वषाणूचा (Covid -19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 

आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक 

थतीचा पुरवठा होईपयत तसेच           णसेवेत अडथळा िनमाण होवू नये हणून 

M/s. Sudharshan Pharma Industries Ltd. यांनी Covid -19 Rapid ANTIGEN TEST 

खरेद कामी यांनी दश वले या सहमती या अनुषगंाने ा  िन वदा दरानुसार ती 
टे ट र. .३९.९५ + GST माणे १०,००० टे ट पुरवठा केला अस याने येणा-या 
र. .३,९९,५००/- + GST च ेखचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 
वषय .४०) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७(३) (क) यास अिधन 

राहून कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक लसीकरण 

केले जाते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६२ लसीकरण क ावर लसी या 
उपल धतेनुसार दररोज लसीकरण केले जाते. या कर ता आव यक असणा-या 
DISPOSYRINGE 1 ml Needle No. 23GX1  खरेद  करणेकामी िस द केले या ई-

िन वदे या अनुषंगाने M/s. Keps Pharma , Mumbai  यांचेकडून Sharda Health 
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Care  कंपनीचे DISPOSYRINGE 1 ml Needle No. 23GX1-५००००० Syringes  खरेद  

करणेकर ता Per Syringe Rs. २.२५ अिधक + GST  खरेद  कर यास व (िन वदा र. . 

१५,७५,०००/- पे ा -२८.५७ % कमी दराने) येणा-या र. . ११,२५,०००/- + GST  च े

खचास मा यता देणे बाबत वचार करणे. 
 
 

 
 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१६७५/२०२१. 
दनांक- १४/१०/२०२१ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/उ ान-मु य/४०४/२०२१ द.१२/१०/२०२१ वषय .२९ च ेलगत) 


