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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/ ४० /२०२१ 
दनांक - ०८/०१/२०२१ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १३/०१/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 

 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

बुधवार, दनांक १३/०१/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. 
सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव ेह  वनंती. 

 
आपला व ासू, 

                                                    
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार . 

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

कायप का मांक – २०३ 
 
दनांक - १३/०१/२०२१                                    वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक१३/०१/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 
वषय .१) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 

द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) 

ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन 
केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 
य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 
ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  
झालेला लघु म दर पय े 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार 
िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  
या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल 
जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क 
अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम य े होणा-या र. .74,11,410/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख अकरा हजार चारशे दहा फ ) चे खचास काय र 
मा यता व पुरवठादार म.े ाईट केट रंग स हसेस यांचेबरोबर काय र करारनामा 
करणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१३/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  शहरा या लाभाथ त सुधारणा कर यासाठ  द घकालीन धोरण वकिसत करण.े पंपर -
िचंचवड शहराचा सवािगण वकास करण,े शहरातील येक नाग रकालाशहराची 
ओळख िनमाण करणेकामी वकास धोरणात समा व  करण,े िचर थायी पयावरणपुरक 
शहर आ ण शहराची वेगळ  ओळख िनमाण करणे व शहर वकासासाठ  आव यक 
प रणामांची वेगवान अंमलबजावणी करणेकामी स ला देणे ई.चे अनुषंगाने 
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Appointment of Principal Consultant for Setting-up & Managing the City 
Transformation Office aimed at driving Key City DevelopmentProjects for Pimpri-
Chinchwad City चे कामकाज करणेकामी म.ेPalladium Consulting India Pvt. Ltd. या 
सं थेला द.०२/०१/२०२१ पासुन पुढ ल १ म हना कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेसाठ  
व चालु मािसक दराने दरमहा र. .२२,७४,७२३/- (अ र  र. .बावीस लाख      
चौ-याह र हजार सातशे तेवीस फ ) करा ं यितर  नुसार येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१३/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .३) मनपाचे आरो य मु यकायालयाकड ल “आरो य वभागाक रता व वध सा ह य खरेद ” 

या लेखािशषावर र. .३ कोट  तरतूद मधून मशानभूमी केअरटेकर या लेखािशषावर 
र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद वग करणे आव यक आहे.   सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप कात मशान/ दफनभूमीवर िनयु  सुर ार क, काळजीवाहक व माळ  यांचे 
दरमहा कमान वेतन दराने वेतन अदा करणेकामी र. .४,००,००,०००/- तरतूद 
कर यात आली होती.   माहे ऑ टोबर २०२० पयत र. .३,५७,००,०००/- खच झालेला 
आहे.  उवर त ४ म ह याचे बल अदायगीकामी अंदाजे र. .२,००,००,०००/- कमी पडत 
अस यान े तावात नमुद माणे तरतूद वग करणेस महारा  महापािलकाअिधिनयम 
73(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट र. .२,००,००,०००/-) 

वषय .४) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून को वड - १९ जैववै क य 
कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प तीने व हेवाट लाव या या खचाबाबत 
मे.पा कोइन हायरमटल सो यूशनस ा.िल., यांनी दले या तावास अिधन राहून 
माहे जुन २०२० म ये २२,  माहे जुलै म य े५०,  माहे ऑग ट २०२० म ये ६५, माहे 
स टबर २०२० म ये ७७,  व  माहे ऑ टोबर २०२० म ये ८१ ठकाणांहुन को वड - १९ 
जैव वै क य कचरा वाहतुक केलेला आहे. (या ठकाणां यित र   कचरा वाहतुक चे 
ठकाणांम ये वाढ होव ूशकते)  या माणे ित  ठकाण ित महा र. .१५,०००/- हे 
फ स चाजस वाहतुक साठ  असे एकूण र. .४४,२५,०००/-  अिधक को ह ड-  १९ 
कचरा िनमूलन साठ  .१००/- ित कलो माणे माहे जुन २०२० ते माहे ऑ टोबर 
२०२० या कालावधीम ये जमा केलेला को वड - १९ जैव वै क य कचरा एकूण 
१६०५५०.११०Kg  कर ता एकूण र. .१,६०,५५,०११/-  असा एकूण  खच 
र. .२,०४,८०,०११/-  तसेच माहे नो हबर २०२० पासून ित  ठकाण ित महा र कम 
पये १५०००/- हे फ स चाजस वाहतुक साठ  व को ह ड-  १९ कचरा िनमूलन साठ  
. १००/- ित कलो माणे येणा-या य  खचास महानगरपािलका  अिधिनयम 

कलम ७३(क) नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य क मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 1) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअसलेने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय अ याव यक सेवेम य ेअडथळा िनमाण 
होऊ नये हणून तसेच कोवीड १९ संसगा या आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर 
स थतीत तावात नमुद माणे कायरत असले या मानधनावर ल त  वै कय 
अिधकार , वै कय अिधकार  व इतर पॅरामे डकल कमचा-यांना स या द या जात 
असले या मानधनावर यांची सेवा संपु ात आलेनंतर ०१ दवसांची सेवा पुणत: 
खंड त क न ३१ जानेवार  २०२१ पयत मुदतवाढ देणेस व यांना ावया या 
मानधनाचे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) मनपा या करआकारणी व करसंकलन वभागाने मागणी केलेनुसार मनपा ह तील 
िमळकतधारकांसाठ  िमळकत कर बीले देणेकामी आव यक िमळकतकर बीले छपाई 
क न पुरवठाकरणेकामी ई-िन वदा सुचना .39/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार 
मे. वजय ंटर, आकुड  यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेला दर र. .1=59 ती नग 
सव करांसह वकृत कर यात आलेला असुन यां या समवेत करारनामा क नपुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने िमळकतकर बीले छपाई क न खरेद  
करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .13,51,500/- (अ र  र. .तेरा लाख एकाव न 
हजार पाचशे फ ) चे अवलोकन करणे. 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/51/2020-2021 अ वये भाग .१३ से 
.२२ मधील जु या मधुकर पवळे शाळा इमारतीचे Retrofitting प तीने 

मजबुतीकरण करणेकामी म.ेजेपी इ ा िन.र. .39,72,738/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख बहा र हजार सातशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .39,28,788/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,28,788/- पे ा 30.99% कमी हणजेच 
र. .27,11,257/- + रॉय ट  चाजस र. .11,166/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .43,950/- = एकुण र. .27,66,373/- 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 .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14/01/2020-2021 अ वये भाग .७ 
भोसर  येथील मनपा या व वध काय मासंाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.लालद प 
क शन िन.र. .29,99,971/- (अ र  र. .एकोणतीसलाख न या णव हजार नऊशे 
ए काह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,971/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,971/- पे ा 33.64% कमी हणजेच र. .19,90,781/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयलटे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,90,781/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाटकालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े     

वषय .१०) ीमती नंदा सदािशव पवार, सफाई कामगार यांची भारतीय दंड सं हता कलम ३०२, 

३४ अ वये दाखल गु ातुन मा. Additional Sessions Judge, Pune यांचेकड ल 
Sessions Case No.26/2016 दनांक १८/०४/२०१९ चे यायिनणया वय े ीमती पवार 
यांची िनद ष मु ता केलेली अस याने ीमती.पवार यांना द.२०/११/२०१९ अ वये 
सेवािनलंबन र क न िनलबंन कालावधी वनावेतनी करणेचे आदेश पार त करणेत 
आलेला आहे. परंतू ीमती पवार यांचे व द कर यात आले या खातेिनहाय 
चौकशीत यांचे व द ठेवणेत आलेले दोषारोप िस द झालेले आहेत. ीमती पवार  

यांनी मा. थायी सिमती सभेकडे उ माणे केले या शा ती कारवाई व द दाखल 
अ पल अजानुसार मा. थायी सिमतीने पार त केलेला ठराव  ७६२७ 
द.१४/१०/२०२० या अनुषंगाने खालील माणे अहवाल मा. थायी सिमती सभेपुढे 
सादर करणेत येत आहे.  ीमती.पवार नंदा सदािशव, ा आरो य वभागांतगत फ 
े ीय कायालय येथे सफाई कामगार या गट ड या पदावर कायरत असताना 

िचंचवड पोलीस टेशनकड ल द.०४/०१/२०१५ रोजीचे अहवालानुसार ीमती.पवार 
यांचेवर भारतीय दंड सं हता कलम ३०२, ३४ नुसार िचंचवड पोलीस टेशन येथे  

र ज टर .३१८/२०१४ द.०४/०१/२०१५ अ वय े गंभीर गु हा दाखल झा यान े
ीमती.पवार यांना    द.१७/०१/२०१५ चे आदेशा वय े सेवािनलं बत क न, 

द.१५/०४/२०१५ या खातेिनहाय चौकशी सु  कर याचे आदेश पार त कर यात 
आलेले होते.  करणी ीमती.पवार नंदा सदािशव, सफाई कामगार यांनी िनयमबा , 

अशोभिनय ठरेल अस ेगैरवतन के यान ेमहापािलकेची जनमानसातील ितमा मिलन 
झालेली आहे. करणी यांचे व द खातेिनहाय चौकशी होवुन चौकशीत यांचे 
व द ठेवणेत आलेले दोषारोप शाबीत झालेले आहे. करणी मा. Additional Sessions 
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Judge, Pune यांनी दनांक १८/०४/२०१९ चे यायिनणया वय े ीमती.पवार यांची 
दाखल गु ातुन िनद ष मु ता के यान,े ीमती.पवार यांचे द.२०/११/२०१९ चे 
आदेशा वय े िनलंबन र  क न खातेिनहाय चौकशी मधील शाबीत दोषारोपा नुसार 
िनलंबन कालावधी वनावेतनी क न सेवेत पुनः था पत करणेत आलेले आहे. करणी 
अपचार  ीमती.पवार यांनी नेमुन दले या कत यात िनतांत सचोट  व 
कत यपरायणता न ठेवता, शासक य कमचा-यास अशोभनीय ठरेल अस ेउदधृत गंभीर 
व पाचे गैरवतन क न, महारा  नागर सेवा (वतणूक) िनयम, १९७९ मधील िनयम 

३(१) मधील िनयम (एक)(दोन)(तीन) चा भंग के याचे प  होत आहे.  वा त वकत: 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ (४) अ वय े कोण याह  
नगरपािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यास महानगरपािलके यित र  अ य 
कोण याह  ािधका-याकडून खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढून 
टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल तरच अशा जबरशा ती 
आदेशा व द एक म ह या या कालावधीत या ािधका-याने शा ती लादली असेल 
या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल अशी प  तरतूद आहे. 

तसेच महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम १६ (तीन) 

नुसार  या िनयमा या िनयम ८ खालील चौकशी या ओघात चौकशी ािधकरणाने 
काढलेला कोण याह  आदेशा व द अ पल दाखल करता येत नाह . करणी केलेल े
अ पल ११ म हने उिशरान े केलेले असुन अशा कारचे अ पल मा. थायी सिमतीन े
ा धरण े यो य होणार नाह .  उदधृत करणी ीमती.पवार नंदा सदािशव, सफाई 

कामगार यांनी केलेल ेअशोभनीयकृ य, चौकशी अहवालातील शाबीत दोषारोप, तसेच 
ीमती.पवार यांना मा.Additional Sessions Judge, Pune  यांनी द.१८/०४/२०१९ रोजी 

गु ातुन िनद षमु ता जर  केल ेअसले तर  यांचे व द खातेिनहाय चौकशीम ये 
दोषारोप शाबीत झा याने यांचे िनलंबन समथनीय ठरत अस याने यांचा िनलंबन 
कालावधी वनावेतनी के याची शासनाची कायवाह  यो य व रा त आहे. वभागीय 
चौकशी िनयम पु तका १९९१ मधील िनयम ४.६ (२) नुसार अिन  ठरले या 
गु ासाठ  कमचार  दोषी ठरला नसेल तर िश तभंग वषयक   ािधका-याने समुिचत 
ठरेल अशी इतर कोणतीह  िश ा दे याचे ठरवाव.े अशी तरतुद आहे. या तव शाबीत 
दोषारोप, शासन िनणयातील तरतुद  वचारात घेवुन, ीमती.पवार नंदा सदािशव, 

सफाई कामगार यांचे व द केलेली शा ती कारवाई अ यंत करकोळ सवसाधारण 
व पाची असुन यो य, कायदेशीर व रा त आहे. तर  करणाची व तु थती 
वचारात घेवून मा. थायी सिमतीने अ पल मा य करण े यो य होणार नस याने 
अपील अज फेटाळ यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/14/2020-21 अ वये सन २०२०-
२१क रता भाग .१८ मधील तानाजीनगर प रसरातील र ते व इतर र ते 
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दु तीकरणेकामी म.े ीगणेश कं शन िन.र. .41,44,766/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख च वचेाळ स हजार सातशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  
वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,70,416/- वर िन वदा दर माग वणेतआले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,70,416/- पे ा 37.20% 

कमी हणजेच र. .25,56,221/- +रॉय ट  चाजस र. .14,456/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .26,45,027/- 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 .१२) मनपाचे आरो य मु य कायालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ीय 
कायालयाचे काय े ातील १८ मीटर पे ा जा त ं द चे व १८ मीटर ं द चे र यांची 
यां क प दतीने (रोड वपर वाहना दारे) र ते साफसफाई कामाची न वन 
िन वदाकामी पयावरण वभागा या स लागार पॅनल वर ल मे.टंडन अबन सो यूशन 
ा.िल. या स लागार कंपनीची िनयु  करणेस मा.आयु  सो यांनी द.२५/१०/२०२० 

रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे.  या िन वदा करणेकामी शहरातील र ते व 
ट चाट िन त करणे, याचा स ह करणे, RFP तयार करणे व संपुण िन वदा 

या राब वणे इ. काम करणेकामी पयावरण वभागा या स लागार पॅनल वर ल 
मे.टंडन अबन सो यूशन ा.िल.या स लागार कंपनीची िनयु  करणेस व येणा-या 
अंदाज ेएकूण क प खचापैक  ोजे ट खचाचे (Project cost) 0.50% शु क (Fees) 

यांना अदा करणेस व य  होणा-या खचास महारा  महापािलका अिधिनयम 
कलम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े           

वषय .१३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .23-03/2019-2020 अ वय े भाग 
.08 मधील उ ानांम ये व ुत वषयक नुतनीकऱणाची कामे करणकेामी मे.कमल 

इले क ए टर ायजेस िन वदा र. .42,31,789/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एकतीस 
हजार सातशे एकोणन वद फ ) पे ा –28.11% कमी याठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून याचें बरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .17-07/2020-2021 अ वय़ ेफ े ीय 
कायालय भाग .13 से.न.ं22 अमरधाम मशानभूमी म य े व ुत दा हनीचे वा षक 
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प दतीने चालन व देखभाल दु ती करणकेामी (2020-2021) मे.क याणी 
ए टर ायजेस  िन वदा र. .41,85,000/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख पं याऐशंी 
हजार फ ) पे ा -4.5% कमी याठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स 
अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .24-05/2019-2020  अ वय े भाग 
.02 येथील र ते सुशोिभकरण अंतगत व ुत वषय़क कामे करणकेामी मे.कमल 

इले क ए टर ायजेस िन वदा र. .38,95,872/- (अ र  र. .अडोतीस लाख 
पं या णव हजार आठशे बाह र फ ) पे ा –23.64% कमी याठेकेदाराकडून काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ धानंम ी आवास योजन े अंतगत शहराम ये 
सवासाठ  घरे कृती आराखडा (HFAPoA) व वा षक अंमलबजावणी आराखडा (AIP) 

तयार क न याची अंमलबजावणी करणेक रता शहर त रय तां कक  City Level 

Technical Cell (CLTC) या अिभयानांतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेक रता 
क शासना या मागदशक सुचनानुसार (चार) त ांची िनयु  कर यास शासन िनणय 
मांक आयो/२०१५/ . .११०/गृिनधो-२ (सेल), द.०९/१२/२०१५ अ वये एज सी 

नेमणेकामी मा.आयु  सो. यांचे द.०६/१२/२०१६ या तावा वये मा यता दे यात 
आली आहे. यास अनुस न द.०९/०१/२०१८ रोजीचे आदेशा वय े मे. सील र क 
अँ ड इ ा चर सो युश स िल. मुंबई यांची धानंम ी आवास योजनेअंतगत 
क पांसाठ  कृतीआराखडा (HFAPoA) व वा षक अंमलबजावणी आराखडा (AIP) तयार 

क न याची अंमलबजावणी करणेकामी नेमणूक करणेत आलेली आहे. 
द.२१/१०/२०२० रोजीचे मंजूर तावानुसार मा.आयु सो. यांनी मे. सील र क अँ ड 
इ ा चर सो युश स िल. चे संपुणकाम थाप य PMAY क प वभागाचे 
िनयं णात करणेकामी मा यता दलेली आहे. सदर शहर त रय तां क क  City 

Level Technical Cell (CLTC) ला क शासनाकडून ित म हना र. .७०,०००/- ित 
कमचार  माणे ४ कमचा-यासंाठ  र. .२,८०,०००/- अनुदान महानगरपािलकेस ा  
होते. द.२५/११/२०२० रोजीचे प ा वय े म.े सील र क अँ ड इ ा चर 
सो युश स िल. यांनी सदर कामाची मुदत द.०७/०१/२०२१ रोजी संपत अस याने ६ 
म ह याचे मुदतवाढ देणेबाबत मागणी केलेली आहे. पंत धान आवास योजनेअंतगत 
च-होली, रावेत, बो-हाडेवाड ,  आकुड  आर ण .२८३ व पंपर  आर ण .७७ येथे 
क प राब व यात येत आहेत. स थतीत सदर क पांचे काम गितपथावर 

आहेत. तसेच सावजिनक खाजगी भागीदार  त वावर ल परवडणार  घरे (PPP) योजना 
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चाल ू आहे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरे (EWS) व बेघरांसाठ  घरे (HDH) अंतगत आर त असले या जागांवर 
धानमं ी आवास योजना राब व याचे िनयोजन आहे. मे. सील र क अँ ड 

इ ा चर सो युश स िल. यांचे माफत सदर क पांसाठ  क  व रा यशासन 
यांचेकडून अनुदान ा  होणेकामी पाठपुरावा करण,े उपयोिगता माणप  ेसादर करण,े 

योजनेशी िनगड त शासनाशी प  यवहार करण े इ. काम ेकर यात येतात. तथा प, 

पंत धान आवास योजन े अंतगत क पांचीकामे सन २०२२ पयत चाल ू राहणार 
अस याने मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. यांना स थतीत ६ 
म ह यांसाठ  ित म हना र. .५,१०,८९४/-  (अ र  र. .पाच लाख दहा हजार आठशे 
चौ-या णव फ ) माणे मुदतवाढ व सदर कामासाठ  नवीन िन वदा िस द 
करणेकामी Draft Tender Document तयार असून लवकरच िन वदा काढ यात येईल. 
तर  शहर त रय तां कक  City Level Technical Cell (CLTC) चे काम 
करणेक रता मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. यांना ित म हना 
देय र. .५,१०,८९४/-  नुसार ६ म ह यांसाठ  र. .३०,६५,३६४/- (अ र  र. .तीस लाख 
पास  हजार तीनश ेचौस  फ ) माणे मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/55/2020-2021 अ वये भाग ११ 
मधील कुदळवाड  शाळा इमारतीची थाप य वषयक सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी म.ेलालद प क शन िन.र. .59,99,126/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
न या नव हजार एकशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,77,476/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,77,476/- पे ा 30.60% कमी हणजेच 
र. .41,48,368 /- + रॉय ट  चाजस र. .39,493/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .21,650/- = एकुण र. .42,09,511/- पयतकाम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर लव 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 ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८)  मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .९/२-१/२०२०-२१ अ वय ेConstruction 
of Head-work (100 MLD) on “Indrayani River” on upstream of Nighoje Weir, near  
TalwadeIncluding Intake Channel, Jack well overhead Pumphouse, Approach road, 
Operator’s Room कामी म.ेआर.जी.सानप क शन कं. िन.र. .18,61,35,283/- 

(अ र  र. .अठरा कोट  एकस  लाख प तीस हजारदोनशे याऐंशी फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .18,51,66,944/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .18,51,66,944/- पे ा 12.69% कमी हणजेच र. .16,16,69,259/- +रॉय ट  चाजस 
र. .7,44,489/- मटे रयल टे ट ंग चाजसर. .2,23,850/- = एकुण र. .16,26,37,598/- 

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

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

वषय .१९)  पं.िचं.मनपाचे से. .२३ िनगड  पेठ .२३ जलशु करण क ासाठ  टेबर लिचंग 
पावडर (TCL) Grade 1 (IS1065989) पुर वणेकामी कायारंभ आदेश द.१९/०९/२०१९ 
रोजी दे यात आला आहे. टेबल लचींग पावडर पा याचे िनजतुक करण कर याचे 

येम ये मह वाचा घटक आहे. टेबर लचींग पावडर जलशु द करण क ातील 
लो रनेशन म ये नादु त झा यास अथवा व ुत पुरवठा खंड त झा यामुळे 
लो रन वायूला पयाय हणून टेबल लंचींग पावडरचा वापरकर यात येतो. सदरचे 

िन वदेतील प रमाण आव यकतेनुसार मे.िग रराज े डंग कंपनी या याकडुन घेणेत 
आलेले असुन आतापयत जलशु द करण क ाम य े टेबल लचींग पावडरचा 
िनयमीत आव यकते माणे पुरवठा १००.०० मे.टन इतका कर यात आलेला आहे. 

सदर कामाची आव यकतेनुसार या िन वदेतील वाढ व २५% पुरवठा घेणे गरजेचे 
वाटते. तसेच सदरचा पुरवठा करणेसाठ  पुरवठाधारकान े हणजेच मे.िग रराज े डंग 
कंपनी यांनी द.२३/११/२०२० या प ा वये वाढ व २५% पुरवठा कर यासाठ  िन वदा 
दरानेच तसेच िन वदा अट  शत स अधीन राहुन कर याकर ता कळ वले आहे. कामाची 
आव यकता ल ात घेता तसेच ठेकेदारान ेचाल ूिन वदा दरान ेसदर िन वदेतील वाढ व 
२५% प रमाण पुरवठा कर यास तयार  दश वलेन े सदर िन वदेतील एकूण 
पुरव यापैक  वाढ व २५% पुरवठा घेणे यो य होईल. सबब, मे.िग रराज े डंग कंपनी 
यांना िन वदा दरानेच (TCL) Grade-1 (IS1065/989) वाढ व २५% हणजेच २५,००० 
कलो ॅम पुरवठा करणेसाठ  आदेश देणे तसेच सदर या प रमाणा माणे २५००० x 
२०.८५ = र. .५,२१,२५०/- इतका खच येत आहे. सदर खचास मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेणे आव यक आहे. तर  मे.िग रराज े डंग कंपनी यांना िन वदा दरानेच 

(TCL) Grade-1 (IS1065/989) वाढ व प रमाण २५% हणजेच २५,००० कलो ॅम 
पुरवठा करणेसाठ  २५००० x २०.८५ = र. .५,२१,२५०/- (अ र  र. .पाच लाख 
एकवीस हजार दोनश ेप नास फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२०)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .25/01-2020/21 अ वये कोरोना िनधी-मनपाचे 
व वध हॉ पीट स भाग कायालये व मनपा मु यालय येथे थरमल बॉड कॅनर 
सीसीट ह  िस ट म उभारणेकामी  मे.कॉमटेक टेिलसो युश स ा. िल. 
िन.र. .2,22,90,544/- (अ र  र. .दोन कोट  बावीस लाख न वद हजार पाचश े
च वेचाळ स फ ) पे ा -2.16% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा 
करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/28/2020-21 अ वये 
. .२९ पंपळे गुरव येथील प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ.ची 

ड य.ुएम.एम. व एम.पी.एम प दतीने दु तीची कामे करणकेामी (सन २०२०-२१ 
कर ता) परमानंद ए पलानी िन.र. .29,97,683/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
स या णव हजार सहाशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यलटे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,30,333/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,30,333/- पे ा 32.04% कमी हणजेच 
र. .19,91,454/- + रॉय ट  चाजस र. .83,108/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .67,350/- = एकुण र. .21,41,912/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/25/2020-21 अ वये 
. .२९ पंपळे गुरव येथील तुळजाभवानी नगर, िशवनेर  कॉलनी, मोरया पाक, 

ग नाथनगर व भागातील इतर प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ.ची 
हॉटिम स प दतीने दु तीची काम ेकरणकेामी (सन २०२०-२१ कर ता) मे. ीगणेश 
क शन  िन.र. .29,99,270/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नौ हजार दोनशे 
स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,32,870/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,32,870/- पे ा 34.5% कमी हणजेच र. .19,21,030/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .19,94,497/- पयतकाम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर लव तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/3/2019-20 अ वये भाग .८ येथील 
नािशक रोड लगत या माकट याड समोर ल ािधकरणा या मोकळया जागेपासून सी 
एन जी पंपापयत डा या बाजु या र या या कडेने व इतर ठकाणी फुटपाथ कलर 
पे ह गं लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.संक प इ ा चर 
िन.र. .1,74,17,633/- (अ र  र. .एक कोट  चौ-याह र लाख सतरा हजार सहाशे 
तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,68,52,824/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,68,52,824/- पे ा 25.74% कमी हणजेच र. .1,25,14,907/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,09,959/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,54,850/- = एकुण र. .1,30,79,716/- 

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. .41/06/2020-2021अ वये भाग  12 
तळ डेगाव प रसरातील टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .37,48,972/- (अ र  र. .सदतीस लाख अ ठेचाळ स 
हजार नऊशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,32,372/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,32,372/- पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .23,14,444 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 
र. .23,32,457 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/08/2020-2021 अ वये भाग  12 
पीनगर प रसरातील टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
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मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .37,49,973/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,33,373/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,33,373/- पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .23,15,065 /- + रॉय ट  
चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .23,33,078 /- 

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

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

वषय .२६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/8/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
कर ता भाग .१६ म ये रावेत व कवळे मधील र यांची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणेकामी म.ेवीना ए टर ायजेस िन.र. .41,47,472/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख स ेचाळ स हजार चारशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,73,122/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,73,122/- पे ा 39.15% कमी 
हणजेच र. .24,78,495 /- + रॉय ट  चाजस र. .11,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. . 74,350/- = एकुण र. .25,64,046 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/13/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील ल मीनगर, मा णक कॉलनी प रसरातील र ते व इतर 

र ते दु ती करणेकामी म.ेवीना ए टर ायजेस िन.र. .41,37,965/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख सदोितस हजार नऊशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,63,615/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,63,615/- पे ा 38.70% कमी 
हणजेच र. .24,90,996/- + रॉय ट  चाजस र. .14,447/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .25,79,793 /- 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 
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ि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. .32/16/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील िचंचवड गावठाण प रसरातील र ते आव यकतेनुसार 

दु तकरणेकामी म.ेवीना ए टर ायजेस िन.र. .41,27,874/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख स ा वस हजार आठशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,53,524/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,53,524/- पे ा 37.99% कमी हणजेच 
र. .25,13,590/- + रॉय ट  चाजस र. .14,387/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .26,02,327/- 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. .32/17/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील एस.के.एफ.कॉलनी, वामी समथ हॉ पीटल प रसरातील 

र ते व इतर र ते दु ती करणेकामी म.ेवीना ए टर ायजेस िन.र. .37,48,977/- 

(अ र  र. .सदोितस लाख अ ठेचाळ स हजार नऊश ेस याह र फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,74,627/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,74,627/- पे ा 36.99%  

कमी हणजेच र. .23,15,382/- + रॉय ट  चाजस र. .14,080/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .24,03,812/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/18/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील काशीधाम मंगल कायालय व इतर प रसरातील र ते 

दु ती करणेकामी म.ेवीना ए टर ायजेस िन.र. .41,42,754/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
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लाख बेचाळ स हजार सातशे चौ प न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,68,404/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,68,404/- पे ा 37.99% कमी हणजेच 
र. .25,22,817/- + रॉय ट  चाजस र. .14,498/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 
74,350/- = एकुण र. . 26,11,665 /- 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 

याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफ सफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेचे काम मे.आयन 
पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव . ४९८१ 
द.१२/०७/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.३१/१२/२०१९ या आदेशा वये 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक ३०/१२/२०२० 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 सदरचे काम थम वषात 
समाधानकारक पूण केलेले आहे. तीय वषासाठ  (३०/१२/२०२१ पयत) मा. थायी 
सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप कात पान .८९४ अ. . ‘अ’ वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत 
आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार मा. थायी सिमतीन ेठरावात नमूद 

केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक ३०/१२/२०२० रोजी पुण होत आहे. वर नमूद 

केलेनुसार ठेकेदार म.ेआयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका अ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची 
सफाई आधुिनक यां क  प तीन े करण े (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा यान)े या कामास दनांक ३१/१२/२०२० पासून ३०/१२/२०२१ पयत तीय वषासाठ  

मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करण ेव या कालावधीसाठ  

र. .१,२९,००,०००/-  (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/43/2020-21अ वये सन 2020-21 
क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .27 रहाटणी म य े ेनेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती व इतर आक मकपणे उ वणार  जलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी म.ेके.पी.क शन िन.र. .39,80,357/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख ऐंशी हजार तीनशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .39,80,357/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,80,357/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .26,27,434/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .22,252/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,49,686/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/4/2020-21अ वये "अ" ेञीय 

कायालयांतगत भाग .10 म ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक कामेकरणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान  

िन.र. .44,99,996/- (अ र  र. .चौ वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,996/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,996/- पे ा 26.26% कमी हणजेच र. .33,18,297/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,226/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,39,523/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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

वषय .३४)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/42/2020-21 अ वये सन 2020-21 
क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .24 थेरगाव म य े ेनेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार  जलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी म.ेके.पी.क शन िन.र. .39,79,972/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे बाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .39,79,972/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,79,972/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .26,27,180/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .22,249/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,49,429/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/38/2020-21 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .20 मधील महा मा फुले नगर, लांडेवाड  वसाहत 
व उव रत प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे. ह .आय.पी.राव डे हलोपस िन.र. .44,81,290/- (अ र  र. .चौ वचेाळ स लाख 
ए याऐंशी हजार दोनशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,81,290/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,290/- पे ा 27.09% कमी हणजेच र. .32,67,309/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .18,595/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,85,904/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/44/2020-21 अ वये सन 2020-21 
क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .23 थेरगाव म ये जलिन:सारण निलका 
चबसची देखभाल दु ती व जलिन:सारण वषयक आक मत काम े करणेकामी 
मे.के.पी.क शन िन.र. .39,84,741/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख चौ-याऐंशी 
हजार सातशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .39,84,741/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .39,84,741/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .25,50,633/- + 
रॉय ट  चाजस र. .18,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .25,69,474/- 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 
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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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/6/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांअंतगत भाग .14 मधील द वाड , व ठलवाड  व इतर प रसरात 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा काम ेकरणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका 
टाकणेकामी म.ेअिमत क शन िन.र. .89,99,906/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख 
न या नव हजार नऊशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .89,99,906/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .89,99,906/- पे ा 34.2% कमी हणजेच र. .59,21,938/- + रॉय ट  
चाजस र. .3,7847/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .59,59,785/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/21/2020-21 अ वये भाग .25 

मधील वाकड, ताथवडे व पुनावळे प रसरातील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी म.ेएम.जी.माने िन.र. .74,67,013/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख सदुस  हजार तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,67,013/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,67,013/- पे ा 32.31% कमी हणजेच र. .50,54,421/- + 
रॉय ट  चाजस र. .38,746/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .50,93,167/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/26/2020-21 अ वये इ ेञीय 

कायालया अंतगत भाग .4 दघी मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी म.ेक पल क शन िन.र. .37,23,618/- 

(अ र  र. .सदतीस लाख तेवीस हजार सहाशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
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टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,23,618/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,23,618/- पे ा 36.99% कमी 
हणजेच र. .23,46,252/- + रॉय ट  चाजस र. .18,799/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .23,65,051/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफ सफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेचे काम मे.आयन 
पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .४९८३ 
द.१२/०७/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.१७/०१/२०२० या आदेशा वये 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक १६.०१.२०२१ 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. यानुसारठेकेदाराने सदरचे काम थम वषात 
समाधानकारक पूण केलेले आहे. तीय वषासाठ  (१६.०१.२०२२ पयत) मा. थायी 
सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप कात पान .८९४ अ. .३, ‘क’ वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद नमूद 
करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीन ेठरावात 

नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक १६.०१.२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद 

केलेनुसार ठेकेदार म.ेआयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका क े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची 
सफाई आधुिनकयां क  प तीन े करण े (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा यान)े या कामास दनांक १७/०१/२०२१ पासून १६/०१/२०२२ पयत तीय वषासाठ  

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

वषय .४१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/20/2020-21 अ वये वॉड .26 
पंपळे िनलख, वशालनगर, क पटेव ती प रसर येथील ेनेज लाईन व चबसची 
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देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .74,44,457/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख चौ वचेाळ स हजार चारशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,44,457/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,44,457/- पे ा 32.99% 
कमी हणजेच र. .49,88,531/- + रॉय ट  चाजस र. .39,095/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .50,27,626/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम 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 .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/09/2020-2021 अ वये काळेवाड  फाटा 
ते देहु आळंद  या र यावर सेवा वा ह यांचे चरांची दु ती करण े कामी म.ेदेव 
क शन िन.र. .1,48,80,048/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठेचाळ स लाख ऐंशी 
हजार अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,48,38,198/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,48,38,198/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .89,04,403/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .60,565/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = एकुण 

र. .90,06,818 /- 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 .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/13/2020-2021 अ वये काळेवाड  फाटा 
ते देहु आळंद  या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची दु ती 
अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेदेव क शन िन.र. .1,49,44,007/- (अ र  र. .एक 
कोट  एकोणप नास लाख च वेचाळ स हजार सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,48,92,607/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,48,92,607/- पे ा 39.93% कमी 
हणजेच र. .89,45,989/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .51,400/- = एकुण र. .89,97,389/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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ि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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/05/2020-2021 अ वये बोपखेल फाटा ते 
आळंद  या र याचे थाप य वषयक देखभाल दु तीची काम ेकरण ेकामी म.ेदेव 
क शन िन.र. .1,24,37,455/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख सदतीस हजार 
चारशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,23,95,605/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,23,95,605/- पे ा 39.39% कमी हणजेच 
र. .75,12,976/- + रॉय ट  चाजस र. .18,163/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .41,850/- = एकुण र. .75,72,989/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम 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 .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/07/2020-2021अ वये नािशक फाटा ते 
वाकड या र यावर सेवा वा ह यांचे चरांची दु ती करणे कामी म.ेदेव क शन 
िन.र. .1,46,17,773/- (अ र  र. .एक कोट  सेहचाळ स लाख सतरा हजार सातशे 
याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,45,75,923/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,45,75,923/- पे ा 36.77% कमी हणजेच र. .92,16,356 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .86,006/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = एकुण र. .93,44,212 /- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/06/2020-2021 अ वये बीआरट एस 

टिमनलची देखभाल दु ती अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेदेव क शन 

िन.र. .1,24,52,278/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख बाव न हजार दोनशे 
अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .1,24,14,478/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,24,14,478/- पे ा 39.89% कमी हणजेच 
र. .74,62,343/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,800/- = 

एकुण र. .75,00,143/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 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 .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/12/2020-2021 अ वये भाग  12 

पीनगर ते धनगरबाबा मंद रापयत या ना याची दु ती क न उवर त नाला ेिनंग 
करणे  कामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .89,99,115/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख 
न या नव हजार एकशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .89,80,115/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,80,115/- पे ा 35.99% कमी हणजेच 
र. .57,48,172/- + रॉय ट  चाजस र. .15,434/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .19,000/- = एकुण र. .57,82,606 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 11) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .४९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 9) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 

िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय .५०) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2020-21 अ वये भाग .28 

मधील रहाटणी व इतर प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 
करणेकामी म.ेराहूल क शन िन.र. .70,29,676/- (अ र  र. .स र लाख 
एकोणतीस हजार सहाशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .70,29,676/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .70,29,676/- पे ा 32.99% कमी हणजेच र. .47,10,586/- + 
रॉय ट  चाजस र. .35,294/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .47,45,880/- 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 .५२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/5/2020-21 अ वये "अ" ेञीय 

कायालयांतगत भाग .15 म ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 
िन.र. .44,99,996/- (अ र  र. .चौ वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,996/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,996/- पे ा 37.24% कमी हणजेच र. .28,24,197/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,226/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,45,423/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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

वषय .५३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/33/2020-21 अ वये भाग .12, 

तळवडे, पीनगर व प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल 
दु ती करणेकामी म.ेयुिनक ेडस िन.र. .37,25,790/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
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पंचवीस हजार सातशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,25,790/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,25,790/- पे ा 33.96% कमी हणजेच र. .24,60,512/- + 
रॉय ट  चाजस र. .24,168/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .24,84,680/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/3/2020-21 अ वये "अ" ेञीय 

कायालयां अंतगत भाग .19 म ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 
िन.र. .44,99,957/- (अ र  र. .चौ वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊश ेस ाव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,957/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,957/- पे ा 36.5% कमी हणजेच र. .28,57,473/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,204/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,78,677/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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

वषय .५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/2/2020-21 अ वये "अ" ेञीय 

कायालयां अंतगत भाग .14 म ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 
िन.र. .44,99,957/- (अ र  र. .चौ वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे स ाव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,957/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,957/- पे ा 38.5% कमी हणजेच र. .27,67,474/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,204/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,88,678/- 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 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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

                                           
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/ ४० /२०२१ 
दनांक – ०८/०१/२०२१ 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/क-मु य/०१/२०२१ द.०४/०१/२०२१ वषय .५ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/१४/२०२१ द.०८/०१/२०२१ वषय .४८ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/१३/२०२१ द.०८/०१/२०२१ वषय .४९  चे लगत)
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