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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/१२१९/२०१९ 
     दनांक - ०७/०९/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – ११/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ११/०९/२०१९ रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 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 – १३८ 
 

दनांक - ११/०९/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
११/०९/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
               अ)  दनांक २८/०८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३४)                
   चा सभावृ ांत कायम करण.े 

ब)   दनांक ०४/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३५) 
                                 चा सभावृ ांत कायम करण.े 

    क)  दनांक ०७/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३६)                
   चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 

वषय .१)    पंपर  िचंचवड महापािलकेने व वध यापार  संकुलातील र  गा या या वतरणाक रता 
महापािलकेने िनधा रत केले या दरापे ा सव च दर देणा-यास १० वषा या कराराने गाळे 
देणेबाबत ई-िन वदा माग व यात आ या हो या. तावात नमूद माणे सदर िन वदा 
सूचना .६, ७, ८, ९, १०, ११, ११, १२ यामधील एकूण १०३ गा यांपैका ई िन वदा .७, 
८, १०, ११ मधील खालील नमूद माणे थम उ च िन वदा धारकांचे दर वकृत क न 
र कम भ न घेवून गा याचे ताबे देणेबाबत वचार करणे.  

अ.  संकुलाचे नाव 
िन वदेम य े वतरणाकर ता असलेले 
गाळे 

ा  िन वदा गाळा मांक म.न.पा. दर 
एकूण िन वदा 
र कम 

१ 
मौजे पंपर  वाघेरे स.नं.२९४/१, 
आर ण मांक १७० रटेल माकट 

ई िन वदा सूचना  .७ 

२,३,४,५,६,७,८,९ 

( एकूण ८ गाळे) 

३,६,७,८                    

(एकूण ४ गाळे) १२,०३,५७०/- ४३,७३,२०६/- 

२ 
मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. २९३ ई 
न वदा सूचना . ८ 

१,२,३,४,५,९ १,२,३ ( एकूण ३ गाळे) ११,५८,५६३/- १६,०४,००८/- 

३ 

मौजे िचंचवड येथील मोरया 
हॉ पटल सोमोर ल आर ण २११, 
ई िन वदा सूचना मांक.१० 

१,२,३,४,५,६,७,८,९, १०,११, १२, १३, 

१४, १५,१६, १७, १८, १९, 

२१,२२,२३,२४, २५, २६,२७.             

( एकूण २७ गाळे) 

१, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, 
१०, ११, १२, १३, १४, १५, 
१६, १७, १८, २१, २२, २३, 
२४, २७.( एकूण २२ गाळे) 

१,६२,२५,०२४/- ५,५५,४७,०३०/- 

४ 

मौजे आकुड  येथील स.न.ं१८०/१, 
लॉट बी येथील इमारत ई न वदा 
सूचना . ११ 

८०,८१,८२,८३,८४, ८५, ८६,८७       

( एकूण ८ गाळे) 
८०,८१,८३,८५,८६, ८७         
( एकूण ६ गाळे)      २४,६९,६३२/- ५७,०८,२५०/- 

एकूण १०३ गाळयां पैक  ३५ उ च दर िन वदा ा  र कम पये २,१०,५६,७८९/- ६,७२,३२,४९४/- 
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( द.११/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९ अ वये       
सन २०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक झोपडप ट  
धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती झाली अस याने 
यामधील वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दैनं दन जीवनमान अ था य त 

प र थती िनमाण झा याने यांचे दैनं दन जीवनमान पूववत होणेसाठ  म हला व 
बाल क याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त य 
असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता दे यास यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव 
म हलांना व शहरातील पूरबािधत म हलांना यांचे कुटंू बयां या नावे असलेला फोटो 
पास अथवा वत:चे आधार काड यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून 
याआधारे रोज वापरासाठ  सदर पुढ ल सा ह य शासना या द.०५/१२/२०१६ या 

DBT योजनेअंतगत नमूद नस याने दनांक ०२/०८/२०१९ या शासन दर करारातील 
अ. .९क माणे दोन चादर व अ. .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ माणे 
दोन दर  पंजा व अ. .३अ माणे दोन बेडशीट संच हा येक म हलेस वर ल माणे 
एक संच (२ चादर, २ बॅरेक कंबल, २ दर  पंजा व २ बेडशीट) उपल ध क न 
देणेकामी महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन हयू 
को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मंुबई 
४०० ०७५ यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व 
याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२० या 

अंदाजप कातील पान .३३२ .४ मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद  मधून 
कर यास तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ झा यास दनांक ३१/०३/२०२० 
अखरे पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी आव यकतेनुसार वभागातील 
व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत /िश लक तरतुद मधून र कम 
नागरव ती व वकास योजना वभागातून इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग 
कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न 
दे यास मा यता दे यास तसेच यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६ 
नुसार मा यता दे यास तसेच उपरो  सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.११/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२८ द.२३/०८/२०१९ 
अ वये  मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल 

आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे, डा 
धोरणतील अट .२३ म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने 
सलग २ वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा 
खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे. यानुसार 
खेळाडू द क योजना २०१६-१७ च ेलाभाथ  ४६ खेळाडंू या ा व याबाबत संबंधीत डा 
पयवे क व डा अिधकार  यांनी  तपासणी  केली  असता २३ खेळाडू पा  व ९ 
खेळाडू अपा   तसेच उवर त १४ खेळाडंूनी डा वभागात माणप े सादर केलेली 
नाह . असा अहवाल डा वभागाला दलेला आहे. २३ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क 
योजना २०१९–२० चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या खचास 
र. .३२,४४,४००/-(अ र  र. .ब ीस लाख च वेचाळ स हजार चारशे फ )  चे खचास 
व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखा िशषावर खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .४) मनपा या इ े ीय कायालयाचे काय े ात औ णक धुर करण कर यासाठ  बॅन फॉग 
मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा 
टे पो वाहनचालकसह भा याने घेणे या कामाची िन.नो. .१/१-२०१९-२०२० अ वये 
िन वदा र. .८,१३,८००/- (अ र  र. .आठ लाख तेरा हजार आठशे फ ) पे ा ित 
दन ित र ा र. .६५०/- कमी दराने ा  झालेली आहे.या कामी यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेतला असुन कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) ब े ीय कायालयाचे काय े ातील औ णक धुर करणासाठ  तीन र ा टपो (तीन 
चाक ) वाहन इंधन व वाहनचालकासह ित दन भाडयाने घेणेबाबत कामकाजासाठ  
िन वदा नोट स .१/२०१९-२० िन वदा र. .९,९८,५००/-  कर ता १ वष कालावधीसाठ  
मे.मिनष असोिसएटस यांचा र. .८३७/- हा दर सवात लघुउ म अस याने 
वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी द.३/०८/२०१९ या तावानुसार मा यता 

दलेली आहे. सबब सदरचे कामासाठ  येणा-या र. .७,९५,९८७/- (अ र  र. .सात 
लाख पं या णव हजार नऊशे स याऐंशी फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .६) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात  २९ व र  िनवासी व ६३ किन  िनवासी पदे सहा म हन ेकालावधीकर ता 

भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  
उमेदवारांमधून दंतरोग वभाग वगळता इतर उमेदवारांची गुणाणु मे व आर णानुसार 
िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनवड झाले या १५ व र  िनवासी व २४ किन  िनवासी 
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असे एकूण ३९ उमेदवारांना  दले या िनयु स तावा सोबत या प  "अ" व "ब" 
नुसार कोया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ”     (१ ते ९) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणे.  

वषय .८)  मनपा या जलिन:सारण  मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  “अ”  (१ ते १) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदजा ट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वापरात असले या सव कार या वाहनांची दु ती 
वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत करणेत येते सन सन २०१९-२० या मुळ 
अंदाजप काम ये अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र.  २,५०,०००/- तरतूद देणेत 
आली होती.माहे जुलै २०१९ अखेर र. .२,३२,६८०/- इतका खच िशकाऊ उमेदवारां या 
मािसक वेतनावर झाला आहे.परंतु िशकाऊ उमेदवारांच ेपुढ ल वेतन अदा करणे कमी 
तरतूद अपुर  पडत आहे. सन २०१९ -२० या अंदाजप काम ये १ िशकाऊ उमेदवारां या 
वेतना या खचा अनुसार तरतूद सुच व यात आली होती.परंतु शासन वभागाकडून 
आणखीन २ िशकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेत आली.कामगार क याण वभागाकडून 
दर सहा म ह यांनी वाढ व वेतन व फरक बल अदा करणे कामी आदेश देणेत  

आ याने  वाढ व खच झा याने तरतूद अपुर  पडली.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वाहन दु ती कायशाळा वभागा या थायी आ थापना या लेखािशषावर ल सन २०१९-
२० या अंदाजप काम ये तरतूद र. .२,२७,५०,०००/- असून आज अखेर 
र. .१,४५,८२,५६९/- तरतूद िश लक आहे.सदर लेखािशषावर सुधार त अंदाजप का 
म ये जादा तरतूद लाग यास सुच वणेत येईल. थायी आ थापना या लेखािशषावर ल 
र. .३,००,०००/- इतक  र कम अ थायी आ थापना या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) अित.आरो य वै कय अिधकार  यांनी द.१३/०८/२०१९ चे तावा वये ध वंतर  
वा थ योजना लेखािशषावर र. .११ कोट  वाढ व तरतुद वग करण क न िमळणे बाबत 
ताव सादर केला आहे. वभागाची तातड ने बले अदा करावयाची बाब वचारात घेता 

सन २०१९-२० चे अंदाजप कात “ वै कय वमा ”याक रता र. .१५ कोट ची तरतुद 
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कर यात आली असून आरो य व यासाठ  फेरिन वदाह  काढ यात आलेली आहे. सदर 
“ वै कय वमा ” तरतुद  मधून तूतास र. . ६ कोट  “ ध वंतर  िनधी योजनेतून 
उपचारासाठ  होणारा खच ”या लेखािशषकावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबत या प  “अ”  (१ ते १६) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वद अट  
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने 
ठेकेदाराबरोबर िन वदा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा यव था कर ता पुणे ज हा सुर ा र क 
मंडळ पुणे  यांचे कड ल मा.उ य यायालय मंुबई यांचे यािचका .३२५३/२०१४ चे आदेश ,

व मा.सव य यायालय, नवी द ली यांचे िस ह  िल ह अपील   २३३४७/२००४ चे 
आदेशनुसार मंडळाचे नद त ५५ एवढे सुर ा र क तैनाती बांबतचे आदेश होते. 

यानुसार ५५ सुर ा र क कै.यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे िनयु  करणेत 
आले होते ,तथा प काह  सुर ा र क िनधन पाव याने तर काह  िनयत वयोमानानुसार 
सेवािनवृ  झालेने तसेच काह  सुर ा र क सतत गैरहजर असतात यामुळे आज अखेर 
एकून १४ सुर ा र क वाय.सी.एम येथे कामकाज कर त आहे. कामगार क याण 

वभागाकड ल .काक/३/का व/३२८/१९ द.२५/७/१९ रोजी या प ा वये कामगार क याण 

अिधकार  यांनी मे. पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणेयांचे कड ल सुर ा र कयांना मे. पुणे 

ज हा सुर ा र क मंडळाने िनधार त केले या दराने वेतन अदा करणेत याव ेअसे कळ वले 

आहे. सबब पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे यांचे कड ल जा.  प.ु ज.सु.र.मं.प.ु/८४७ द 

२०/०६/२०१९  अ वये मे.पुणे ज हा सुर ा मंडळ यांचे कड ल सुर ा र क, यांना पुणे ज हा 
सुर ा र क एक सद यय मंडळाच े आदेश ं  पु जसुरमं/वेतन/पुनिनधारण/ठ. /९१/२०१९ 

द.०७/०६/१९ रोजी झाले या बैठक तील ठराव .९१ नुसार खाली नमुद त यानुसार दर 

कळ वणेत आल ेआहे. तसेच स  थतीत जानेवार  २०१९ व जून २०१९ या कालावधी कर ता 
महागाई भ ा र.  ४१०४.०० असुन मंडळामाफत जानेवार  व जुलै म ह यामं ये महागाई 

भ यांच ेदर कळ व यात येईल असे सदर प ात नमुद आहे.  

अ. . सं थेचे नाव 
द.३१/०३/२०१९ 

पयतचे कमान वेतन

दनांक ०१/०४/२०१९ 
पुनिनधा रत केलेले कमान 

वेतन 

१ मे. पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे र. .१८,०२१ /- र. .२१,१०१ /- 
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            तर  कामगार क याण अिधकार  यांनी द.२५/७/१९ रोजी या प ा वय े कळ वले 
नुसार व  मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे यांनी पुनिनधार त करणेत आलेले 
वर ल त यानुसार ती कमचार  ती महा एकूण र. .२१,१०१/- (अ र  र. .एकवीस 
हजार एकशे एक फ ) माणे वेतनअदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .१३) मा. थायी सिमती सभा ठराव ं .७८६२ द.२२/०८/२०१४ व मा. आयु  सो. यांचे 
कड ल आदेश ं .सु व/५/का व/५६७/२०१४ द.११/०९/२०१४ अ वये र. .१८,०००/- 
(अ र  र. .अठरा हजार फ ) सदर आदेशातील अट  व शत  नुसार एक त 
मानधनावर सुर ा िनर क या पदावर द.११/०९/२०१४ पासुन ते सुर ा िनर क या 
पदावर लेखी पर े ारे िनवड क न सुर ा िनर क पदावर नेमणूक होईपयत कामाचे 
आदेश दे यात आलेले आहेत. व मा. थायी सिमती सभा ठराव ं .११८४८ 
द.२३/०६/२०१५  नुसार मा. औ ोिगक यायालयात ी.सुिनल दशरथ चौधर  यांनी 
त ार अज दाखल केलेला आहे. मा.औ ोिगक यायालयाचा सदर त ार अजावर 
अंितम िनणय लागपयत यापवू  अदा करणेत आलेले दरमहा र. .१८,०००/- (अ र  
र. .अठरा हजार फ ) एक त मानधन ी.सुिनल दशरथ चौधर  यांना अदा करणेस 
व सदर खच अ थायी अ थापना या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत आलेली 
आहे. परंतु, कामगार क याण वभागाकड ल कमान वेतन दरा माणे एक त मानधन 
र. .२२,६००/- (अ र  र. .बावीस हजार सहाशे फ ) होत आहे. तर  मा.आयु  सो. 
यां या कड ल द.११/०९/२०१४ या मानधन मुदतवाढ या आदेशातील अट -शत  
जसे या तसे लागु रा हल. मा.औ ोिगक यायालयाचा सदर त ार  अजावर  अंितम 
िनणय लागेपयत ी.चौधर  सुिनल दशरथ यांना दर माह र. .१८,०००/- ऐवजी 
र. .२२,६००/- (अ र  र. .बावीस हजार सहाशे फ ) एक त वाढ व मानधन अदा 
करणेस व सदर खच अ थायी अ थापना या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय व इतर दवाखाने 
णालयातील िलनन धुलाई करणेकामी गैरसोय होऊ नये अथवा णसेवेत अडथळा 

िनमाण होऊ नये याकर ता ई- िन वदा  ०८/२०१६-१७ मधील पा  ठेकेदारासमवेत 
झाले या करारना यास अिधन राहुन लघु म दरानुसार  णालय व इतर दवाखाने 

णालयातील िलनन धुलाई करणेकामी  तीन म ह याचा कालावधी अथवा न वन  ई-
 िन वदेची कायवाह  पुण होऊन कायादेश देईपयत मुदतवाढ दे यास व यापुव  चे 

णालय व इतर दवाखाने णालयातील िलनन धुलाई करणेकामी ३ तीन म ह याची 
अंदा जत र. .१५,००,०००/-(अ र  र. .पंधरा लाख फ ्) च ेखचास मा यता व सदरचा 
खच “कपडे धुलाई खच”या लेखािशषातुन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया याENT 

वभागाने यां या वभागासाठ  V.N.G. (Video Nystagmography) मशीनची मागणी 
केलेनुसार सदर मशीन खरेद  करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना .०६/२०१८-१९ (YCMH) 

अ वये िन वदा िस द क न माग व यात आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये 
मे.अ या इं ा, नवी मंुबई यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .७,१८,०००/- ह 
लघु म ा  झाली असुन संबंिधत दर वकृत कर यात आलेले असुन संबंिधत 
पुरवठाधारक मे.अ या इं ा, नवी मंुबई यांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला अस याने सदर उपकरण खरेद साठ  होणारा खच एकूण 
र. .७,१८,०००/-व तीन वषाकर ता AMC साठ  र. . २१,५४०/- चे खचाचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१५/४/२०१८-१९ अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत . .३१ दघी येथे माऊलीनगर जवळ सीएमई िभंतीचे कडेने 
मु य निलका टाकणे या कामासाठ  मे. अिमत क शन (िन वदा र. .३३,००,१६८/- 
अ र  र. .तेह ीस लाख एकशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर अल टे ट ंग 
चाजस र कम वगळुन िन वदा र. .३३,००,१२६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयांक त काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . ३३,००,१२६/- पे ा 
२१.४०%कमी हणजेच र. .२५,९३,८९९/- रॉय ट ची र. .४२/-, मटेर अल टे ट ंग 
चाजस र. .०/-=एकुण र.र.२५,९३,९४१/- पयत काम क न घेणेस आणी ि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 अस यास भाववाढ कलमानुसार िनधार त 

केलेले बेिसक दराम ये कंञाट कालावधीम ये झालेली वाढ घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महापािलकेने व वध यापार  संकुलातील र  गा यां या वतरणाकर ता 
महानगरपािलकेने िनधार त केले या दरापे ा सव य दर देणारास १० वषा या कराराने 
गाळे देणे बाबत ई-िन वदा माग व यात आ या हो या. सदर िन वदा सूचना . 
६,७,८,९,१०,११,१२ या मधील एकूण १०३ गाळयांपैक  ई िन वदा मांक ७,८,१०,११ मधील 
थम उ च िन वदाधारकांचे दर वकृत क न र कम भ न घेऊन गाळयांचे ताबे देणे 

बाबत.ई िन वदा मांक ७,८,१०,११ मधील तीन पे ा जा त थम उ च िन वदाधारकांचे 
दर दश वणारा तपिशल खालील माणे. 
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अ. 
. यापार  संकुलाचे नांव 

गाळा 
. आर णचा तपिशल म.न.पा. दर 

थम उ च िन वदाधारकाचे 
नांव 

देय र. . 

१ मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. 
२९४/१,आर ण मांक 
१७० रटेल माकट ई 
न वदा सूचना .७  
(एकुण ४ गाळे) 

३ खुला ३,७८,८१०/- काितका चोलाईल 7,86,786/- 

२ ६ खुला २,६९,०१०/- शांत ॅ ह स 5,25,999/- 

३ ७ खुला ५,१०,५७०/- नामदेव ध डफोडे 15,87,421/- 

४ ८ खुला ४,५०,१८०/- नामदेव ध डफोडे 14,73,000/- 

 एकूण र कम पये १२,०३,५७०/- एकूण र कम पये 43,73,206/- 

१ मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. 
२९३ यशवंतराव च हाण 
टेड यम खालील  तळ 

मजला यापार  संकुल ई
न वदा सूचना . ८    
( एकुण ३ गाळे) 

१ खुला ३,६६,६८१/- ी. वाघेरे एंटर ायजेस 3,99,999/- 

२ २ खुला ३,९५,९४१/- मिनष शेडगे 7,99,000/- 

३ ३ खुला ३,९५,९४१/- ी. वाघेरे एंटर ायजेस 4,05,009/- 

 एकूण र कम  पये ११,५८,५६३/- एकूण र कम पये 16,04,008/- 

१ 

मौज ेिचंचवड मोरया 
हॉ पटल समोर ल 
आर ण २११, ई न वदा 
सूचना .१०          
(एकुण २२ गाळे) 

१ खुला ५,८०,४४८/- हषदा एस. यु टक 17,0,5000/- 

२ २ खुला ६,९६,१३६/- दांगट डटल लिनक 23,50,786/- 

३ ३ म हलां. वयं.सहा.गटासाठ  ६,९६,१३६/- म ण म.बचतगट 12,10,786/- 

४ ४ खुला ६,९६,१३६/- अमोल 15,76,544/- 

५ ६ खुला ६,९६,१३६/- अिभ या क ट शन 16,00,786/- 

६ ७ म हलां. वयं.सहा.गटासाठ  ६,९६,१३६/- सुने ा म हला बटत गट 15,24,924/- 

७ ८ खुला ६,९६,१३६/- मेघराज अॅ ड कंपनी 77,32,626/- 

८ ९ म हलां. वयं.सहा.गटासाठ  ५,११,१७३/- सुने ा म हला बटत गट 11,24,924/- 

९ १० खुला १५,०७,६३५/- अिमत िनितन गांधी 33,00,777/- 

१० ११ म हलां. वयं.सहा.गटासाठ  ७,४६,०३४/- गुलमोहर म हला बचत गट 18,02,000/- 

११ १२ खुला ७,४६,०३४/- संजीवनीकृपा 31,00,009/- 

१२      १३ द यांग ७,४६,०३४/- ी. गणेश ल मणराव िशंदे 31,00,072/- 

१३ १४ खुला ७,४६,०३४/- गो ड पलर असो. 32,0,0991/- 

१४ १५ खुला ७,४६,०३४/- अर वंद क. िशंदे 21,12,355/- 

१५ १६ खुला ७,४६,०३४/- सुरेश इ हे टस 18,22,111/- 

१६ १७ खुला ७,४६,०३४/- िशवामृत दुध एज सी 90,15,414/- 

१७ १८ खुला ७,४६,०३४/- िनमला दे वकर 17,00,000/- 

१८ २१ म हलां या वयं.सहा.गटासाठ  ६,९६,१३६/- सुने ा म. बचत गट 7,77,724/- 

१९ २२ खुला ६,९६,१३६/- सौरभ कौजलीकर 24,24,000/- 

२० २३ खुला ६,९६,१३६/- मयुरे र एंटर ायजेस 12,50,051/- 

२१ २४ खुला ६,९६,१३६/- केदार बा.  काकरे 16,00,000/- 

२२  २७ खुला ६,९६,१३६/- वराज एंटर ायजेस 15,15,150/- 

  एकूण र कम पये १,६२,२५,०२४/- एकूण र कम पये 5,55,47,030/- 

अ. यापार  संकुलाचे नांव गाळा  आर णचा तपिशल म.न.पा. दर थम उ च िन वदाधारकाचे देयर. . 
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. नांव 

१ 
मौज ेआकुड  येथील 
स.नं. १८०/१, लॉट बी 
येथील इमारत ई न वदा 
सूचना . ११ ( एकुण ६ 

गाळे) 

८० म हलां. वयं.सहा.गटासाठ  ३,४९,०४६/- मणीम. बचतगट 6,89,421/- 

२ ८१ खुला २,१२,२३४/- वजय ंटस 5,67,891/- 

३ ८३ खुला ४,८७,६१२/- संगीतापाट ल 10,75,264/- 

४ ८५ खुला ५,६४,७८८/- हेमंतदेवकुळे 7,86,786/- 

५ ८६ खुला ३,३३,२६०/- रेखापाट ल 7,77,777/- 

६ ८७ खुला ५,२२,६९२/- नारायणलालचौधर  18,11,111/- 

 एकूण र कम पये २४,६९,६३२/- एकूण र कम पये 57,08,250/- 

ई-िन वदा सूचना मांक ७ ,८ ,१०,११ यामधील ा  िन वदे या रकमेबाबत तपशील खालील माण े

अ.  संकुलाचे नाव 
िन वदे म ये वतरणाकर ता असलेल े
गाळे 

ा  िन वदा गाळा मांक म.न.पा. दर 
एकूण िन वदा 
र कम 

१ 

मौजे पंपर  वाघेरे 
स.न.ं २९४/१, 
आर ण मांक 
१७० रटेल माकट ई 
न वदा सूचना .७ 

२,३,४,५,६,७,८,९ 

( एकूण ८ गाळे) 

३,६,७,८                    

(एकूण ४ गाळे) 
१२,०३,५७०/- 43,73,206/- 

२ 

मौजे पंपर  वाघेरे 
स.न.ं २९३ 
यशवंतराव च हाण 
टेड यम खालील  

तळ मजला यापार  
संकुल ई न वदा 
सूचना . ८ 

१,२,३,४,५,९ 

( एकूण ६ गाळे) 

१,२,३ 

( एकूण ३ गाळे) 
११,५८,५६३/- 16,04,008/- 

३ 

मौजे िचंचवड येथील 
मोरया हॉ पटल 
सोमोर ल आर ण 
२११, ई िन वदा 
सूचना मांक. १० 

१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६, 

१७,१८,१९,२१,२२,२३,२४, २५,२६,२७.     
( एकूण २७ गाळे) 

१,२,३,४,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६, 

१७,१८,२१,२२,२३,२४,२७. 

( एकूण २२ गाळे) 

१,६२,२५,०२४/- 5,55,47,030/- 

४ 

मौजे आकुड  येथील 
स. नं. १८०/१, लॉट 
बी येथील इमारत ई 

न वदा ई सूचना . 

११ 

८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६,८७ 

( एकूण ८ गाळे) 

८०,८१,८३,८५,८६,८७   

( एकूण ६ गाळे )      
२४,६९,६३२/- 57,08,250/- 

एकूण १०३  गाळयांपैक   ३५ उ चदर  िन वदा ा  र कम पये २,१०,५६,७८९/- 6,72,32,494/- 

 

ई-िन वदा सूचना मांक ६, ७,९,१०, मधील ितन पे ा कमी आलेले थम िन वदाधारकाचे नांव 
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अ. 
. यापार  संकुलाचे नांव गाळा मांक आर णचा तपिशल म.न.पा.दर 

थम उ च िन वदा 

धारकाच ेनांव 
देय र. . 

१ 
पंपर  वाघेरे िस.स.नं.१३१० 
आऱ ण .१६०,ई-िन वदा 
सूचना . ६(१ गाळा) 

३ खुला १२,१८,३२०/- A D L Associates 12,33,333/- 

२ 

मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. 
२९४/१ आर ण मांक,१७० 
रटेल माकट ई न वदा सूचना 
. ७ (१ गाळा) 

५ अंध अपंग २,४४,३०५/- शांत ॅ ह स 5,00,786/- 

३ 
पंपर  वाघेरे आऱ ण १५५ ई-
िन वदा सूचना . ९,(३ गाळे) 

२१ खुला ३,२८,०४०/- द . सेवासह.सं था मया 3,30,000/- 

२३ खुला ३,३९,८४०/- द . सेवासह.सं था मया 3,40,000/- 

२७ खुला ४,९३,२४०/- द . सेवासह.सं था मया 4,94,000/- 

४ 

मौजे िचंचवड येथील मोरया 
हॉ पटल सोमोर ल आर ण 
२११,  ई िन वदा सूचना . १० 
,(३ गाळे) 

५ म हलां या व. गटासाठ  ६,९६,१३६/- वंय िस दा बचत गट 10,66,560/- 

१९ म हलां या व. गटासाठ  १५,०७,६३५/- सुने ा म हला बचत गट 20,41,007/- 

२५ खुला ६,९६,१३६/- वनायक टॅ ् ह स 7,77,777/- 

एकूण ५१८३८१२/- एकूण 67,83,463/- 

तीन पे ा जा त िन वदा ा  झाले या सव य दराचे िन वदाधारकां या िन वदा 
वकृतीबाबत वषयप  सादर करणेत आलेले आहे. याच बरोबर यागा यांना १ कंवा 

२ िन वदा ा  झाले या आहेत यांचे दर मनपा दरापे ा जा त आहेत. सदर 
िन वदाधारक अट  शितची पुतता कर त असलेने उ चदर िन वदाधारकांनी िन वदेम ये 
दलेली र कम भ न घेऊन यांची िन वदा वकृत क न गा यांच े ताब१े० वष 
कालावधीसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७९ ब नुसार देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
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वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने जगदगु  महष  वा मक  यां या वचारांचा 
चार व सार करणेकामी बोधना मक काय मांचे आयोजन      द.२८/१०/२०१८ 

रोजी कर यात आले होते. यासाठ  मा यवरांचे या यान, बोधना मक काय मांचे 
आयोजन कर यात आले होते. यसाठ  या या यांचे मानधन, कलावंतांचे मानधन, 

मा यवरांचे स कारासाठ  पु तके खरेद , चहापान, ले स, बॅनस साठ  र. .८८,२९०/- 
(अ र  र. . अ याऐंशी हजार दोनशे न वद फ ) इतका थेट प दतीने खच झालेला 
आहे. तर  या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१९.०८.२०१९  ते  द.२५.०८.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०६/२०१९ द.०५/०९/२०१९ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे जूलै २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१०७/२०१९ द.०५/०९/२०१९ अ वये पाठ वले या अहवालाचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२३) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात   वै कय अिधकार  C.M.O  व वै कय अिधकार  Shift Duty पदे 
सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात 
िस द क न ा  उमेदवारांची गुणानु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली 

आहे.  िनवड झाले या ५ वै कय अिधकार  C.M.O  व  ५ वै कय अिधकार  Shift 

Duty  असे एकूण १० उमेदवारांना  दले या िनयु स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात   २९ व र  िनवासी व ६३ किन  िनवासी पदे सहा म हने 

कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात .४४८ 

द.०२/०८/२०१९ रोजी िस द क न ा  उमेदवारां या  गुणव ा व आर णानुसार 
िनवड व ित ा याद  तयार क न िनवड झाले या  एकूण ३९ उमेदवारांना िनयु  
आदेश नगत करणेत आलेला असता यापैक  २८ उमेदवार जू झालेले असून उवर त 
११ उमेदवार जू झालेले नाह त. अशा र  जागेवर ित ा याद तील उपल ध 
उमेदवारां पैक  २ व र  िनवासी व २ किन  िनवासी पदावर  िनवड क न िनयु ्  
आदेश िनगत करणेत आलेला  आहे.  िनवड झाले या खालील ४ उमेदवारां या िनयु स 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ. . उमेदवाराचे नाव िनवड वग वभाग पदनाम एकूण मानधन 
ती महा. र.  

१ डॉ. वराज दपक पोतदार इ.मा.व िनवड-१ वचारोग व र  िनवासी ५५०००/- 
२ डॉ. अिमत सुभाष चौधर  इ.मा.व िनवड-१ ने रोग व र  िनवासी ५५०००/- 
३ डॉ. अिशष युवराज शहारे अ.जा िनवड-१ ऑथ रोग किन  िनवासी ५००००/- 
४ डॉ. पावथला साईकृ णा िनवड अजा-१ बालरोग किन  िनवासी ४५०००/- 

वषय .२५) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात   टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, 

एम.एस.ड यु, डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे 
टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु षक  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा 
म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात .३२८ 
द.१८/०६/२०१९ रोजी िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन 
गुणव ा व आर णानुसार िनवड व ित ा याद  तयार क न िनवड झाले या  एकूण 
७८ उमेदवारांना िनयु  आदेश नगत करणेत आलेला असता यापैक  ६६ उमेदवार 
जू झालेले असून उवर त १२ उमेदवार जू झालेले नाह त. अशा र  जागेवर ित ा 

याद तील  व वध पॅरामेड कल पदावर खालील ११ उमेदवारांची िनवड करणेत आलेली  
आहे.  िनवड झाले या खालील ११ उमेदवारांना दले या िनयु स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

  
  
      

 

 

 

 

 

 

 

अ. . उमेदवाराचे नाव िनवड वग पदनाम एकूण मानधन ती महा 
र.  

 १ ीम. अ नी सतीश थोरात िनवड खुला-१ टाफनस २४८९८/- 
 २ ीम.अ नपुण  वलास बडवे िनवड खुला-२ टाफनस २४८९८/- 
 ३ ीम.िशतल सुधीर कुलकण  िनवड खुला-३ टाफनस २४८९८/- 
 ४ ीम. रतन गोर  घागरमळे िनवड अजा-१ टाफनस २४८९८/- 
 ५ ी. वैभव व णू वाघमारे िनवड अज-१ टाफनस २४८९८/- 
 ६ ीम. सुरेखा शेषराव राठोड िनवड वजअ-१ टाफनस २४८९८/- 
 ७ ी. मनोज आ णासाहेब अनाप िनवड इमाव-१ टाफनस २४८९८/- 
 ८ ी. शांत बंडू खामकर िनवड खलुा-१ डाटा एं  

ऑपरेटर 

२३४७५/- 

 ९ ी. मेडेवार वण रामा िनवड अजा-१ फमािस ट २४८९८/- 
१० ी.िवनोद दलीप देवकात े िनवड खुला-१ पु ष क  

मदतनीस 
२१३४२/- 

११ ी. ाने र राज  पवार िनवड इमाव-१ पु ष क  
मदतनीस 

२१३४२/- 
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वषय .२६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाक रता खालील लेखाशीषास नमूद 
केले माणे तरतूद िमळालेली आहे. या लेखाशीषावर झालेला खच व उपल ध िश लक 
खालील माणे – 

अ. . लेखाशीष तरतूद झालेला खच उपल ध िश लक 

१ वाहन इंधन `१,७२,५००/- `१,३६,१००/- `३६,४००/- 
२ इतर खच `२,००,०००/- `१,२५,६३३/- `७४,३६७/- 

            िश ण वभाग यां या वाहन इंधन या लेखाशीषातून मा. शासन अिधकार  व 
मा.सभापती यां या दोन वाहनाची बले खच  टाकली जातात. स थतीत उपल ध 

िश लक र. .३६,४००/- असून चालु आथ क वषात अपुर  पडणार असले कारणाने 

याम ये खालील माणे तरतूद वाढ वणे आव यक आहे. िश ण वभागा या इतर 
खच या लेखाशीषातून िश ण वभागाक रता करकोळ व तातड चे खचाची बले खच  
टाकली जातात. स थतीत उपल ध िश लक र. .७४,३६७/- असून चालु आथ क 
वषात अपुर  पडणार असले कारणाने याम ये खालील माणे तरतूद वाढ वणे 
आव यक आहे. अ थायी आ थापना या लेखाशीषावर स थतीत र. .१,९४,०७,८७६/- 
िश लक असून यातून वाहन इंधन क रता र. .३,००,०००/- व इतर खच क रता 
र. .२,००,०००/- असे एकूण र. .५,००,०००/- तरतूद कमी करणेत येणार आहे. 
उपरो  लेखाशीषत वाढ व घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट 
र. .५,००,०००/-) 

अ. . लेखाशीष तरतूद २०१९-२० वाढ करावयाची तरतूद 
घट करावयाची 

तरतूद 

१ वाहन इंधन १,७२,५००/- ३,००,०००/- - 

२ इतर खच २,००,०००/- २,००,०००/- - 

३ अ थायी आ थापना १,९४,०७,८७६/- - ५,००,०००/- 

वषय .२७) 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 .२८) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .३/३८-२०१९-२० अ वय े मनपा या भाट नगर 
येथील िलंक र  यावर ल व ुत दा हनीचे वा षक प दतीने चालन देखभाल दु ती 
करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.क याणी एंटर ायजेस िन.र. .37,45,560/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख पंचेचाळ स हजार पाचशे साठ  फ ) पे ा 6.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/51/4/2018-19 अ वये  .6 मधील 
र यावर ल दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणे कामी मे. पचंद बी इले क स 
ा. िल. िन.र. .40,17,560/- (अ र  र. .चाळ स लाख सतरा हजार पाचशे साठ फ ) 

पे ा 19% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .32,54,224/- पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) थाप य बीआरट एस वभागामाफत काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यापयतचा वकास 
आराख यातील र ता बी.आर.ट .एस.कॉर डॉर JNNURM अंतगत वकसीत कर यात 
आला आहे. या र याम ये के.एस.बी.चौक येथे व.अ णासाहेब पाट ल यांचा पुतळा 
आहे. सदरचा पुतळा र ता ं द करणात बाधीत होत आहे. यामुळे या पुत याच े

थानांतर करणे आव यक आहे. सदरचा पुतळा दसरा चौकातील छ पती शाहू महाराज 

यांचे पुतळा समोर ल ाफ क आयलँडमधील जागेत थलांतर करणे या तावास 

सवसंमतीने सहमती ा  झाली आहे. याचा सभावृ ांत अवलोकनाथ जोडला आहे. 
सदर पुतळा थानांतर झाले नंतर या ठकाणचे सुशोिभकरण करणेसाठ  मा.तुषार रघुनाथ 

हंगे, नगरसद य यांनी इकड ल वभागाकडे मागणी केली आहे. यानुसार सदर 

सुशोिभकरणाचे काम करणे आव यक आहे. सदर पुत या या प रसराचे िनयोजन क न 

आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींच े दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक 

प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे 

करावी लागणार आहेत. यासाठ  अशा कार या कामाचा अनुभव असणारे व मनपा या 
आ कटेकट पॅनेलवर असलेले आ कटेकट मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस यांची क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणे आव यक आहे. वषयां कत कामाचा सन 

२०१९-२० चे अंदाजप कात समावेश असुन सन २०१९-२०म ये र. .५०,००,०००/- एवढ  

तरतुद करणेत आलेली आहे.महारा  शासननगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन 

िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे क प यव थापन स लागार शु क व 

यां या दानाबाबत मागदशक सुचना नुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ 

अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे पुढ ल नमुद कामांच ेस लागारास क प 

यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत क न,फ  अदा करणेत येईल. 
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अ. . क पा या/कामा या गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन 
स लागार शु काचे दानाचे माण ( क प 
कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०७५% (ड पीआर ०.५०% + 
.मा.-०.२५%) 

०.५० (ड पीआर 
०.३३% + मा-०.१७%) 

२ क पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.२५% ०.१६ 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण झा यानंतर 

 
०.४०% ०.२७ 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४० 

एकुण ३.००% २.००% 

               उपरो  नमुद के यानुसार, वषयां कत कामासाठ  मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस यांची 
क प स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण 

२०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये २.००% या माणे  व पात एकून िन वदा 
वकृत रकमे या माणात मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस यांना अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ७) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघु 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 .३२) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .०४ द.०५/०९/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत िश ण सिमती सद य शालेय सा ह यांची 
तपासणी कर याक रता गेलो असता, असे िनदशनास आले क , शालेय अ यास म 
वाढला अस याने व ा याना वाटप कर यात आले या शालेय वहया हया व ा या  
अप-ुया पडत आहेत. मनपा शाळेत िशकत असले या व ा या या पालकांची आिथक 
प र थती हलाक ची अस याने ते वहया बाहे न खरेद  क  शकत नाह त. यामुळे 
व ा याचे शै णक नुकसान होत आहे. हया संदभात संबंिधत शाळेतील 
मु या यापक व वभागीय पयवे क यांनी व ा याना वहया अप-ुया अस याने जादा 
वहयांची मागणी केली आहे. थम स ात वाटप केले या वहया हया उ म दजा या 
अस याने व ा याना तीय स ात शालेय वहया संबंिधत पुरवठाधारकाकडून 
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वधानसभा आचारसं हता लागू हो यापूव  मागील दराने खरेद  आदेश क न सव 
ाथिमक शाळेत तेवढयाच सं येने वाटप करणेकामी होणा-या खचास मा यता 

देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३३) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .०५ द.०५/०९/२०१९ अ वये मा.िश ण सिमती 
कायप का .२ ठराव .३ द.३०/०८/२०१९ पंपर  िचंचवड शहरातील 
महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या शाळांम ये िशकणारे असं य व ाथ  हे 
गोर-गर ब, क कर  कामगार वगातील असून यांची आिथक प र थती बकट आहे. 
या वष  पंपर  िचंचवड मनपा शहर प रसरात मोठ  पज यवृ ी झा याने शहरात 
पुरज य प र थती िनमाण होऊन व ा या या घराम ये, व तीम ये, झोपडप ट म ये 
मोठया माणात पाणी िशर याने व ा याना वाटप केलेले शालेय गणवेश, 
पी.ट .गणवेश व शालेय वेटर या सा ह याचे नुकसान झाले आहे. तसेच काह  
ठकाणी सदरचे सा ह य पा याबरोबर वाहूनह  गेले आहे.तर  शालेय गणवेश, 
पी.ट .गणवेश व शालेय वेटर या सा ह यापासून एकह  व ाथ  वंिचत राहू नये, 
यांचे शै णक नुकसान होऊ नये, हणून शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश व शालेय 
वेटर सा ह य पुरवठा करणा-या पुरवठाधारकामाफत सदर सा ह याचे शहरातील सव 
प.ंिचं.मनपा ाथिमक शाळेतील पुर बाधीत व ा याना व रत वाटप कर यास व 
सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .०६ द.०५/०९/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत िश ण घेत असणा-या अंदाजे ५०,००० 
व ा याची शै णक वाढ व दैनं दन सुर तेचा वचार करता महानगरपािलकेमाफत 
व ा या या सुर ततेबाबत उपाययोजना केलेबाबत दसून येत नाह . तसेच आजकाल 
समाजाम ये लहान मुलांबाबत अघट त कार घडत अस याचे जा त माणात दसून 
येत आहे. तसेच महानगरपािलकेत िश ण घेत असणा-या व ा या या पालक हे 
क कर ,कामगार वगातील अस याने पालकांचे व ा याकडे सुर तते या ीने व 
शै णक ीने ल  कमी अस याचे िनदशनास येत आहे. तसेच व ा याना कळाले 
आहे कंवा नाह ? व ा याची दैनं दन उप थती आहे कंवा नाह ? 
महानगरपािलकेमाफत व ा याना िमळणा-या िश ण, सा ह य व अ य सोयीसु वधेचा 
लाभ यां या पयत पोहचला कंवा नाह ? याबाबत िश ण वभागाकडे न द  असणे 
आव यक अस याने याबाबत कोण याह  कारची उपाययोजना िश ण वभागामाफत 
कर यात आलेली नाह . ह  बाब अितशय गंभीर असून याबाबत ाथिमक शाळेतील 
व ा या या सुर ततेसाठ  शै णक वाढ साठ  व व ा या या उप थतीसाठ  
उपाययोजना करणे अिनवाय अस याने व ा  होणा-या सुचनेनुसार िशक व या या 
प दतीत आव यक ते बदल करणे श य होईल यानुसार सदर वषयाबाबत Infonet 

BOP Services Pvt. Ltd, Pune यां यामाफत ताव ा  झाला आहे. वधानसभा 
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आदश आचारसं हता लाग याची श यता अस याने थेट प दतीने सदर सं थेस 
ायोिगक त वावर पुढ ल तीन म ह यासाठ  िनयु  करणेस मा यता देणेस व सदरचा 

खच हा ाथिमक िश ण वभागातील ई-लिनग कूल या लेखािशषामधून खच 
कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा 
जागेवर होड ज जा हरातीचे ह क देणेबाबत ई-िन वदा सुचना .४/१ते १८५/२०१८-१९ 

अ वये िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े यानुसार वषयांक त कामाच े

िन वदािनहाय सोबतचे प  Aनुसार एकुण २४ िन वदाधारक यांचे ा  अिधक म दरा 
नुसार काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३६) अ े ीय कायालय अंतगत टँकर ायवर व जल े  .अ/७ साठ  खंडोबामाळ उंच 
पा या या टा याव न पाणीपुरवठा यव थापन करणेकर ता मे.बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सं था मया दत यांचे माफत मजूर कमचार  पुर वणेचे (सन २०१७-१८) 

या कामास न वन सुधा रत खचास मा यता िमळणेकामी िन वदा .२६/४/२०१७-१८ 
म ये होणारा वाढ व खच र. .८,६२,७३३/- सह एकूण र. .४४,२५,५१३/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख पंचवीस हजार पाचशे तेरा फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

वषय .३७) क पाचे ताव तां क या प रपुण व िनयोजनब द होणे कर ता या े ातील त  व 
अनुभवी स लागार 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 तयार करणेत आले आहे. सदर स लागार व 
नेमणुक करणेकामी पधा मक दर ा  होणेसाठ   द.२२/०८/२०१९ ते  २८/०८/२०१९ 
या कालावधीम ये यांचेकडुन ई-दर प क माग वणेत आले होते. यानुसार ई - दर 
प क  Bzone/०४/२०१९ अ वये खालील माणे कामािनहाय मनपाचे पॅनल वर ल 
व वध स लागार माफत सवात लघु म दराची दर प के ा  झाली आहेत. 

अ. . कामाचे नांव 

अंदा जत 
िन वदा 
र कम 

कोट त 

स लागाराच े
न दणी वग 

माण 
स लागाराचे 

नाव 

ई - दर 
प कानुसार  
ा  झालेला 
लघु म दर 

१ 
भाग .२२ मधील योतीबीनगर 

येथील बाजी भू चौक तपक रमळा 
र याचे कॉ ट करण करणे. 

७.०० II % Per work मेइ ा कंग १.९९% 
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उपरो  याद  म ये नमुद केले नुसार ई - दर प क ा  झालेले सव स लागार 
 मनपाचे स लागार 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 सदर  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 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 .३८) मनपा या जलिनसारण वभागा या िन. .१५/६/२०१८-१९ अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत 

ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी म.जय इं जिनयस िन वदा 
र. .५६,९९,५००/- अ र  र. .छ पण लाख न या णव हजार पाचशे  फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .५६,९९,२८५/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .५६,९९,२८५/- पे ा २८.४०% कमी हणजेच र. .४०,८०,६८८/-  रॉय ट ची 
र. .२१४/- मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४०,८०,९०२/- 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 य े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 करण े 

वषय .३९) मनपा या जलिनसारण वभागा या िन. .१५/८/२०१८-१९ अ वये भाग .१६ मधील 
कवळे व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत 

ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.जय इं जिनयस  िन.र. .५७,७४,१४१/- 
(अ र  र. . स ाव ण लाख चौ-याहतर एकशे ए केचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .५७,७३,९२६/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५७,७३,९२६/- 
पे ा २८.४०% कमी हणजेच र. .४१,३४,१३१/-  रॉय ट ची र. .२१४/-, मटेर अल 

टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४१,३४,३४५/- 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 
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या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४०) मनपा या जलिनसारण वभागा या िन. .१५/९/२०१८-१९ अ वये भाग .१६ मधील 
मामुड  व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व  उव रत 
ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.जय इं जिनयस िन.र. ५९,९९,६३४/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार सहाशे चौतीस  फ ) मधून रॉय ट  व 

मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .५९,९९,४१९/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५९,९९,४१९/- 
पे ा ३२.१३% कमी हणजेच र. .४०,७१,८०५/-  रॉय ट ची र. .२१४/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४०,७२,०१९/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/11/2018-19 अ वये . .२४ थेरगाव 
येथील गणेशनगर, मंगलनगर, संतोषनगर, ल मणनगर, गुजरनगर, हातोबानगर 
झोपडप ट  व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे 

वजलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.के.कमलेश िन.र. .59,99,992/- (अ र  

र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,911/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,911/- पे ा 15% कमी 
हणजेच र. .50,99,924/- + रॉय ट  चाजस र. .81/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .51,00,005/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार विन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदाअट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रतकेले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाचीर कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामाक न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/121/2018-19 अ वये . .२४ थेरगाव 
येथील द नगर चौक ते थेरगाव फाटा पयत मु य जलिन:सारण िनिलका टाकणे व 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पना एंटर ायजेस 

िन.र. .89,99,989/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार नऊशे एकोणन वद 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,99,951/- वर िन वदा 
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दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .89,99,951/- पे ा 15.55% कमी हणजेच र. .76,00,459/- + रॉय ट  चाजस 
र. .38/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .76,00,497 /- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत पंपर  
िचंचवड शहरातील म हला, बालके, मागासवग य य , द यांग य , अनाथ िनराधार 
या घटकांसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना/ उप म राब व यात येतात. 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अनेक क याणकार  योजना खालील चार 
वभागामाफत राब व यात येतात.1) म हला व बालक याण योजना 2) मागासवग य 

क याणकार  योजना 3) अपगं क याणकार  योजना   4) इतर क याणकार  योजना. या 
अंतगत असणा-या सव योजनांचे अथसहा य दे याचे काम महानगरपािलकेकडून होते. या 
क याणकार  योजनांची मा हती िच फती ांरे जनसामा यांपयत भावीपणे पोहोच वणे 

आव यक आहे. तसेच महापािलकेस भेट देणा-या मा यवरांना, अ यागतांना दाख व यास 

महापािलकेचा नावलौ कक वाढ यास मदत होईल. या अनुषंगान े सदर िच फत तयार 

कर यासाठ  शासन िनणय . मावज-2017/ . .376/34 द.21 मे 2018 अ वय ेतयार 

कर यात आले या जा हरात सं थां या िनवड सूचीतून पुणे वभागासाठ  िनयु  झाले या 
पुणे ज हयातील सहा एज सींकडून कोटेशन प दतीने दरप क माग वणेस मा.अित र  

आयु  यांनी द.१३/०२/२०१९ अ वये मा यता दली आहे. यानुसार मे.एस.बी. ोड शन ा. 
िल. यांचा लघु म दर र कम .७,९९,०००/- तसेच यावर १८% जी. एस.ट . र. .१,४३,९१०/- 

असे एकुण र. .९,४२,८२०/- ा  झालेने सदर िच फ त तयार करणेकामी करारनामा क न 

घेऊन आदेश .ना वयो/२/का व/१६५/२०१९ द. ८/०३/२०१९ अ वये कामकाज आदेश दे यात 

आला होता. आदेशातील अट  व शत नुसार मे. एस.बी. ोड शन यांनी नागरव ती वकास 
योजना वभागा या व वध क याणकार  योजना/ उप म या वर आधार त िच फ त 
तयार केली अस याने खचाच ेअवलोकन करणे.  

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/1/2018-19 अ वये भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी फूटपाथ व इतर कामे करणेकामी म.ेड .एस.कुलकण  
िन.र. .2,02,12,851/- (अ र  र. .दोन कोट  दोन लाख बारा हजार आठशे ए काव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,99,44,093/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .1,99,44,093/- पे ा 21.19% कमी हणजेच र. .1,57,17,940/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,56,108/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,650/- = एकुण र. .1,59,86,698/- 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 .४५) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल सोबत जोडले या प  
“अ” मधील (१ ते १५) वकासकामांचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ 
ड नुसार ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल सोबत जोडले या प  
“अ” मधील (१ ते ३) वकासकामांचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ 
ड नुसार ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/29/2019-20 अ वये भाग .१२ 
वेणीनगर, ता हाणेव ती व प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .74,98,892/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
अ ठया नव हजार आठशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .73,51,136/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,51,136/- पे ा 29.6% कमी हणजेच र. .51,75,200/- + 
रॉय ट  चाजस र. .83,956/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण 
र. .53,22,956/- 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. .21/30/2019-20 अ वये भाग .१२ 
तळवडे गावठाण, संत तुकारामनगर व प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण व 
डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .74,99,466/- (अ र  र. .चौ-
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याह र लाख न या नव हजार चारशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .72,82,736/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .72,82,736/- पे ा 28.99% कमी 
हणजेच र. .51,71,471/- + रॉय ट  चाजस र. .1,52,930/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .63,800/- = एकुण र. .53,88,201/- 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 .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/36/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 
मधील पाट लनगर धमराजनगर व गणेश काँलनी प रसरातील र यांचे हाँटिम स 
प तीने डांबर करण कऱणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .81,82,853/- (अ र  
र. .ए याऐंशी लाख याऐंशी हजार आठशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,56,691/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .80,56,691/- पे ा 29.02% कमी 
हणजेच र. .57,18,639/- + रॉय ट  चाजस र. .64,463/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .61,700/- = एकुण र. .58,44,802/- 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 .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/39/2019-20 अ वये भाग .१ म ये 
टाँवर लाईन रोड व िचंचेचा मळा रोड येथे पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  टाँम 
वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.एच.एम.क शन िन.र. .87,04,511/- (अ र  
र. .स याऐंशी लाख चार हजार पाचशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .84,87,682/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .84,87,682/- पे ा 25.55% कमी हणजेच 
र. .63,19,079/- + रॉय ट  चाजस र. .2,03,530/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .65,35,909/- 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 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 21/28/2019-20 अ वये भाग .11 
मधील नेवाळेव ती/ पवारव ती येथे नाला ेनींग करणे  कामी मे.एस.ड .द डकर 
िन.र. .74,97,612/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार सहाशे बारा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,61,926/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,61,926/- 

पे ा 23.71% कमी हणजेच र. .56,92,703/- + रॉय ट  चाजस र. .17,987/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण र. .57,28,390/- 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 .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/40/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 

येथील शेलारव ती, पवारव ती व औ ोगीक प रसरातील र ते जीएसबी व एमपीएम 
प तीने करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .97,13,209/- (अ र  
र. .स या नव लाख तेरा हजार दोनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .96,07,252/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .96,07,252/- पे ा 30.71% कमी हणजेच 
र. .66,56,865/- + रॉय ट  चाजस र. .96,257/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,700/- = 

एकुण र. .67,62,822/- 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 .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/32/2019-20 अ वये भाग .१२ 

सोनवणेव ती र या या प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .74,99,929/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
न या नव हजार नऊशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .73,85,388/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,85,388/- पे ा 29.6% कमी हणजेच र. .51,99,313/- + 
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रॉय ट  चाजस र. .50,741/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण 
र. .53,13,854/- 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 .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/41/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली 

येथील सोनवणेव ती शाळा व औ ोगीक प रसरातील र ते जी एस बी व एम पी एम 
प तीने करणेकामी मे.एच ए भोसले िन.र. .97,78,246/- (अ र  र. . स या नव लाख 
अ ठयाह र हजार दोनशे सेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .96,65,654/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .96,65,654/- पे ा 31.1% कमी हणजेच र. .66,59,636/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,02,891/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,700/- = एकुण 
र. .67,72,227/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/37/2019-20 अ वये भाग .१ मधील 

हे ेव ती अंतगत भागात ठक ठकाणी पे ह ंग लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी 
मे.ड .एस.कुलकण  िन.र. .82,09,247/- (अ र  र. . याऐंशी लाख नऊ हजार दोनशे 
स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,07,157/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .81,07,157/- पे ा 26.86% कमी हणजेच र. .59,29,575/- + रॉय ट  चाजस 
र. .62,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,900/- = एकुण र. .60,31,665/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/31/2019-20 अ वये भाग .१२ 
पीनगर व प रसरातील र ते हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस िन.र. .74,99,476/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार चारशे 
शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,87,196/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .73,87,196/- पे ा 30.02% कमी हणजेच र. .51,69,560/- + रॉय ट  चाजस 
र. .48,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .52,81,840/- पयत 

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

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

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

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

 
वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/38/2019-20 अ वये भाग .११ मधील 

कोयनानगर शरदनगर येथील र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी. धो े 
क शन िन.र. .83,10,576/- (अ र  र. . याऐंशी लाख दहा हजार पाचशे शहा र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,01,385/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .82,01,385/- पे ा 27.99% कमी हणजेच र. .59,05,817/- + रॉय ट  चाजस 
र. .47,490/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .60,15,007/- 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 .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/13/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 

डॉ.ए.पी.जे.कलाम उ ानाचे आ ण इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. वराज क शन िन.र. .37,47,031/- (अ र  र. .सदतीस लाख स ेचाळ स हजार 
एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,31,837/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,31,837/- पे ा 30.31% कमी हणजेच र. .25,31,027/- + रॉय ट  चाजस 
र. .81,994/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .26,46,221/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
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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 .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/30/2019-20 अ वये भाग .१५ 

टेिलफोन ए सचज जवळ ल मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेकामी मे.एस.बी. 
काळे िन.र. .31,23,024/- (अ र  र. .एकतीस लाख तेवीस हजार चोवीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,22,263/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,22,263/- 

पे ा 24.81% कमी हणजेच र. .22,72,440/- + रॉय ट  चाजस र. .67,561/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .23,73,201/- 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 .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/53/2019-20 अ वये इ भागातील व वध 

उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी क शन 
िन.र. .28,99,969/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख न या णव हजार नऊशे एकोणस र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,19,781/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,19,781/- पे ा 20.35% कमी हणजेच र. .22,45,956/- + रॉय ट  चाजस 
र. .46,987/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .23,26,143/- 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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/32/2019-20 अ वये भाग .१० मधील 

कै. ीमती देऊबाई कापसे उ ानाम ये वरंगुळा क  बांधणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.जी.आर. मंगोडेकर िन.र. .31,21,917/- (अ र  र. .एकतीस लाख 
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एकवीस हजार नऊशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,31,531/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .30,31,531/- पे ा 30.31% कमी हणजेच र. .21,12,674/- + रॉय ट  
चाजस र. .57,186/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .22,03,060/- 

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

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

 
वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/42/2019-20 अ वये ब भागातील 

उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .35,57,930/- 

(अ र  र. .प तीस लाख स ाव ण हजार नऊशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,67,013/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,67,013/- पे ा 30.78% कमी 
हणजेच र. .23,99,866/- + रॉय ट  चाजस र. .57,716/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .33,200/- = एकुण र. .24,90,782/- 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 .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/51/2019-20 अ वये भाग .११ 

कृ णानगर मधील उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ य भरत 
बजबळकर िन.र. .37,27,478/- (अ र  र. .सदतीस लाख स ावीस हजार चारशे 
अ याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,34,837/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,34,837/- पे ा 25.55% कमी हणजेच र. .27,06,136/- + रॉय ट  चाजस 
र. .59,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .27,98,777/- 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 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/31/2019-20 अ वये भाग .१० िशव 
शाहू शंभो उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .31,21,670/- 

(अ र  र. .एकतीस लाख एकवीस हजार सहाशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,31,283/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,31,283/- पे ा 30.31% कमी 
हणजेच र. .21,12,501/- + रॉय ट  चाजस र. .57,186/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .33,200/- = एकुण र. .22,02,887/- 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 .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/14/2019-20 अ वये भाग .३२ मधील 
छ पती िशवाजी महाराज उ ान व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. वराज क शन िन.र. .37,48,170/- (अ र  र. .सदतीस लाख अ ठेचाळ स 
हजार एकशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,22,757/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,22,757/- पे ा 30.31% कमी हणजेच र. .25,24,699/- + रॉय ट  
चाजस र. .92,213/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .26,50,112/- 

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

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

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

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/12/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
व.राजेश बहल उ ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानाची थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. वराज क शन िन.र. .37,46,812/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
शेहचाळ स हजार आठशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,31,956/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,31,956/- पे ा 30.31% कमी हणजेच र. .25,31,110/- + रॉय ट  

चाजस र. .81,655/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .26,45,965/- 



30 
 

 

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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/28/2019-20 अ वये . .१५ मधील संत 
ाने र उ ानाम ये युरल बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.तावरे क शन कंपनी िन.र. .31,21,018/- (अ र  र. .एकतीस लाख एकवीस 
हजार अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,39,444/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,39,444/- पे ा 23.04% कमी हणजेच र. .23,39,156/- + रॉय ट  चाजस 
र. .48,373/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .24,20,729/- पयत 

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

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

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

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

वषय .६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/4/2019-20 अ वये भाग .५ सॅ ड वक 
कॉलनी पर सरात थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.शुभम बाळासाहेब पवार िन.र. .29,99,982/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नो 
हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,28,517/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,28,517/- पे ा 18.00% कमी हणजेच र. .24,01,384/- + रॉय ट  
चाजस र. .28,815/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण र. .24,72,849/- 

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 .६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/19/2019-20 अ वये भाग .9 म ये 
खराळवाड  भागाम ये टॉम वॉटर पाईप लाईन टाकणे व थाप य वषयक कामे 
कऱणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायझेस िन.र. .28,74,282/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख 
चौ-याह र हजार दोनशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .28,18,256/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,18,256/- पे ा 31.53% कमी हणजेच र. .19,29,660/- + 
रॉय ट  चाजस र. .10,176/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण 
र. .19,85,686/- 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 .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/34/2019-20 अ वये भाग .२० येथील 
कासारवाड  व व वध भागात डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस 
िन.र. .44,95,187/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख पं या णव हजार एकशे स याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,00,634/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,00,634/- पे ा 30.02% कमी हणजेच र. .30,79,564/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .31,74,117/- 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 .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/21/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
र यांचे चौकांची थाप य वषयक कामे करणे व चौक सुशोिभकरण करणेकामी 
मे. ीकृपा ए टर ायझेस िन.र. .43,69,606/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख एकोणस र 
हजार सहाशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .42,54,186/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .42,54,186/- पे ा 30.7% कमी हणजेच र. .29,48,151/- + रॉय ट  
चाजस र. .63,320/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,100/- = एकुण र. .30,63,571/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/4/2019-20 अ वये भाग .२ मधील 
व वध र ते डांबर  करण करणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायझेस िन.र. .28,87,682/- 

(अ र  र. .अ ठावीस लाख स याऐंशी हजार सहाशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .27,76,380/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,76,380/- पे ा 30.01% कमी 
हणजेच र. .19,43,188/- + रॉय ट  चाजस र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .68,900/- = एकुण र. .20,54,490/- 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 .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/7/2019-20 अ वये भाग .2  

गायकवाड  तुपेव ती पर सराम ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .34,37,908/- (अ र  र. . चौतीस लाख 
सदोतीस हजार नऊशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .33,42,506/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .33,42,506/- पे ा 29.21% कमी हणजेच र. .23,66,160/- + रॉय ट  

चाजस र. .26,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .24,61,561/- 

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

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

वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/20/2019-20 अ वये भाग .९ म ये 
नेह नगर भागात रबर मॉ डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायझेस 
िन.र. .43,74,401/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख चौ-याह र हजार चारशे एक फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,17,660/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,17,660/- 

पे ा 31.6% कमी हणजेच र. .29,53,279/- + रॉय ट  चाजस र. .7,491/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .30,10,020/- 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 .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/9/2019-20 अ वये भाग ं .२ 
गायकवाड व ती, तुपेव ती जाधववाड , कुदळवाड , बो-हाडेवाड  येथील  मनपा शाळा  
इमारतींची दु ती करणेकामी म.ेजेपी.इ ा. िन.र. .28,84,247/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,05,138/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,05,138/- पे ा 21.23% कमी 
हणजेच र. .22,09,607/- + रॉय ट  चाजस र. .28,409/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .50,700/- = एकुण र. .22,88,716/- 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 .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/8/2019-20 अ वये भाग .२ 

गायकवाड  व ती तुपेव ती जाधववाड  येथे ज.प.  ाथिमक शाळा इमारती या जागेवर 
ाथिमक आरो य क  बांधणेकामी मे.जे.पी.इ ा. िन.र. .34,52,361/-(अ र  र. . 

चौतीस लाख बाव न हजार तीनशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .33,41,309/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,41,309/- पे ा 18.18% कमी हणजेच 
र. .27,33,859/- + रॉय ट  चाजस र. .60,352/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .50,700/- 

= एकुण र. .28,44,911/- 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 
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क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/18/2019-20 अ वये भाग .९ म ये 
खराळवाड  भागात रबर मॉ डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायझेस 
िन.र. .43,74,391/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख चौ-याह र हजार तीनशे ऐ यानऊ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,17,650/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,17,650/- पे ा 30.98% कमी हणजेच र. .29,80,042/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,491/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .30,36,783/- 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 .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/28/2019-20 अ वये भाग .८ से टर 
नं.११ व  १३ इतर ठकाणी र ते थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  
िन.र. .26,12,976/- (अ र  र. .स वीस लाख बारा हजार नऊशे श ा र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,59,062/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,59,062/- पे ा 24.6% 

कमी हणजेच र. .19,29,533/- + रॉय ट  चाजस र. .4,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .19,83,447/- 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 .७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/33/2019-20 अ वये भाग .२० येथील 
एम. आय. ड . सी. प रसरात व वध ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी 
मे.पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .37,46,590/- (अ र  र. .सदोतीस लाख सेहचाळ स 
हजार नऊशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,52,037/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,52,037/- पे ा 30.02% कमी हणजेच र. .25,55,695/- + रॉय ट  
चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .26,50,248/- 
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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 .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/32/2019-20 अ वये भाग .२० येथील 
भुखंड व इतर भागातील र याचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस 
िन.र. .44,96,887/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स ानऊ हजार आठशे स याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,02,334/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,02,334/- पे ा 30.01% कमी हणजेच र. .30,81,194/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .31,75,747/- 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 .८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/3/2019-20 अ वये भाग .६ सदगु नगर, 
लांडगेव ती, देवकर व ती प रसरात  न वन पे ह ंग लॉक व जुने लॉकची सुधारणा 
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुिमत क शन िन.र. .49,94,335/- 

(अ र  र. .एकोणप नास लाख चौ-या नव हजार तीनशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,83,869/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,83,869/- पे ा 19.99% कमी 
हणजेच र. .39,07,584/- + रॉय ट  चाजस र. .65,016/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .45,450/- = एकुण र. .40,18,050/- 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.े 
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वषय .८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/1/2019-20 अ वये भाग .६ च पाणी 
वसाहत, महादेवनगर, लांडगेव ती, सदगु नगर व प रसरात  ठक ठकाणी टॉम वॉटर 
लाईन टाकणेकामी मे.सुिमत क शन िन.र. .49,45,385/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख पंचेचाळ स हजार तीनशे पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,89,067/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,89,067/- पे ा 18.99% कमी 
हणजेच र. .39,60,633/- + रॉय ट  चाजस र. .17,668/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .38,650/- = एकुण र. .40,16,951/- 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 .८३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .53/2/2018-19 अ वये भाग .16 मधील 
आकुड  हॉ पटलचे व तार करण करणे या कामाचे (ट पा 2)  मे. पीडफो  स ह सेस 
ा.िल. िन.र. .३,३७,४८,०४९/-(अ र  र. .तीन कोट  सदतीस लाख अठठेचाळ स 

हजार एकोणप नास फ ) पे ा १४.५८% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

                                                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२१९/२०१९ 

दनांक – ०७/०९/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५०७/२०१९ द.३०/०८/२०१९ वषय .६ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/७७७/२०१९ द.१८/०८/२०१९ वषय .७ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/६९४/२०१९ द.०३/०९/२०१९ वषय .८ चे लगत) 
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( .अ ेका/िन-७/का व/१५६/२०१९ द.०३/०९/२०१९ वषय .११ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/७६१/२०१९ द.०९/०९/२०१९ वषय .१८ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/७६२/२०१९ द.०९/०९/२०१९ वषय .१९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५१३/२०१९ द.३/९/२०१९ वषय .२३ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३२६/२०१९ द.७/९/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 
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( .आप/७/का व/२८८/२०१९ द.२९/७/२०१९ वषय .३५ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/९९८/२०१९ द.२९/७/२०१९ वषय .४५ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/९९९/२०१९ द.२९/७/२०१९ वषय .४६ चे लगत) 

 


