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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/१४५/२०२० 
                                               दनांक - १८/०१/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २२/०१/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २२/०१/२०२० रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 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 – १५७ 
 

दनांक - २२/०१/२०२०                         वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२२/०१/२०२० रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
      

अ)  दनांक २७/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५३) चा सभावृ ांत   
     कायम  करणे. 

 आ)  दनांक १५/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  १५६) चा सभावृ ांत  
    कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/11/2019-20 अ वये पंपर , इं दरा गाधंी 

रे वे उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट करणे व दु ती करणेकामी मे.हर युलेस 
चरल िस ट म ा.िल. िन.र. .8,27,14,017/- (अ र  र. .आठ कोट  स ावीस लाख 

चौदा हजार सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,25,48,958/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,25,48,958/- पे ा 1.90% कमी दराने िन वदा ा  झालेली 
आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
3.02% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,09,80,528/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .40,259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,24,800/- = एकुण 
र. .8,11,45,587/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

      ( द.२२/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)   मनपा या वाहन द ु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०१९-२० अ वये 

मनपाकड ल ई या गटातील वाहनांवर ल है ोिलक यं णा दु ती करणेकामी ३ वष 

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

फ ) िन वदा र कमे पे ा ०.५% कमी दराने, तीन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 

र. .१,६६,५३,५३९/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख ेप न हजार पाचशे एकोणचाळ स 

फ ) + GST वेगळा या माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 

करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
      ( द.२२/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/5/2019-20 अ वये आकुड  

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

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

( द.२२/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/45/02/2019-20 अ वये . .२१ 
येथील ीलोक मशानभुमीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अं बका क शन कं. 
िन.र. .4,15,23,931/- (अ र  र. .चार कोट  पंधरा लाख तेवीस हजार नऊशे एकतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,12,60,757/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,12,60,757/- पे ा 9.99% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

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

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

( द.२२/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५)  मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२१, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
म.न.पा. िश ण वभागा या वतीने सालाबाद माणे  द.०५ स टबर २०१९ चा िश क 
दन काय म द.१२ स टबर २०१९ रोजी वार गु वार सकाळ  १०.०० वाजता 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथ े आयो जत करणेत आलेला होता.   सदर 

काय मास आदश शाळा व गुणवंत िश कांना स मािनत कर यात आले होत.े िश क 
दन साजरा करणेकामी करकोळ खचाक रता र. .६०,०००/- चे अि म घे यात आले 
होते. तसेच सदर काय माम ये स काराथ  यांना ावयाचे स मानिच हे / 
मृितिच हे, माणप  व िनमं णप का वेदपाठक सीएशन यांचेमाफत थेट प दतीने 

घे यात आलेले असून याक रता एकूण र. .४७,३५०/- इतका खच झालेला 
आहे. िश क दन काय मास एकूण र. .१,०७,३५०/- इतका खच झालेला आहे.  

तर   काय मास झालेला एकूण खच र. .१,०७,३५०/- (अ र  र. .एक  लाख  सात   

हजार   तीनशे   प नास  फ  ) यांस   काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६) मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती 
सभा ठराव .२२, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
१२ ाथिमक शाळा हया उप मशील आहेत. सदर शाळांमधील व ा याम ये ह  
आप या शाळे वषयी तसेच अिधकाअिधक िश णाची आवड िनमाण हो याकर ता 
व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याकर ता िश ण वभागामाफत १२ उप मशील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते 
इ.८ वी तील व ा याना टॅब खरेद  करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .७) मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव .२४, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण 
वभागाकड ल ाथिमक शाळांम ये ई लिनग अंतगत वदयाथ  - वदया यानींना 
संगणक व ोजे टर या सहा यने अ याधुिनक प दतीचे तां क िश ण सु वधा 
उपल ध होणेकामी डजीटल लास म सु  करणे गरजेचे आहे. सदय थतीम ये 
मनपा शाळांम ये खालील माणे सुधारणा करणे आव यक आहे. १) डे हलप अॅ ड 
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ो हाईड ऑड ओ व ह युअल ई-लिनग कूल क टट ( टेट बोड या 
अ यास मानुसार) २) सेटअप इ टॉ ड इन ी हली ड कूल, ३) सेटअप मे टे ड 
अॅ ड अप ेडेट फॉर ३ ईअर, ४) िश कांना वापरातील ड जीटल तं ानाचे िश ण 
देणे. उपरो  ड जीटल लास म सु  करणेसाठ  खालील माणे सोई-सु वधा करणे 
अपे त आहे. १) शाळेचे अ यास मानुसार ई-लिनंग सॉ टवेअर तयार करणे व 
याकामी एलईड  ट ह  उपल ध करणे. २) शाळेचे अ यास मानुसार ई-लिनग 
सॉ टवेअर सह कूल कॉ युटर लब यव था करणे, ३) ई-लिनग सॉ टवेअर सह 
टॅबलेट पीसी - शाळेचे इय े व अ यास मानुसार  ई-लिनग सॉ टवेअर मॅपींग करण,े 
उपरो  कामकाजासाठ  मे.सायबरनेट डॉट इट ा.िल., िशवाजीनगर, पुण ेयांचा तां क 

ताव ा  झाला असून याची त मा हती तव सोबत जोडली असन, यांचे तां ीक 
तावा माणे डजीटल लास म सु वधा सु  करणेकामी व यास य  येणा-या 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव मांक २५, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 

असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ , व ा याम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच 
मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याकर ता व 
महानगरपािलका शाळांची पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ाथ  हे काऊट गाईडचे 
िश ण घेत आहेत. सदर व ा यासाठ  काऊट गाईड गणवेश उपल ध क न 
द यास व ा याम ये गोड  िनमाण होऊन यांचा उ साह वाढेल. या तव 
व ा यासाठ  काऊट गाईड गणवेश खरेद  करणकेामी होणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव माकं २६, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 

असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ , व ा याम येह  महापािलके या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता 
तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याकर ता व 
महापािलका शाळांची पटसं या वाढयाकर ता िश ण सिमती य  क रत आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ा याचे खाजगी शाळेतील 
व ा या माणे आ म व ास िनमाण कर याकर ता तसेच व ा या या पेहरावात 
आकषकपणा येणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० सालाकर ता 
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ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते इ.८ वी तील व ा यासाठ  हाफ जॅकेट खरेद  करणेस 
व होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) मा.रेखा दशले, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव मांक २७, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 

असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ  , व ा याम येह  महापािलका शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता 
तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व 
महापािलका शाळांची पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. 
याचबरोबर महानगरपािलका शाळांतील व ा या या आरो य हतासाठ  िश ण 

सिमती य शील आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक शाळेतील व ा यासाठ  म यान भोजना या वेळ  पौ क आहार हणून 

िश ण वभागामाफत व ा यासाठ  अंड  व एक फळ (उदा.सफरचंद, डािळंब, केळ  
इ.) उपल  ध क न दे यास व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .११) मा.रेखा दशले, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव मांक २८, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 

असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील 
व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व शाळेतील पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याचबरोबर मनपा शाळातील 
व ा या या आरो य हतासाठ  िश ण सिमती य शील आहे. याच अनुषंगाने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळेतील व ाथासाठ  पाणी 
प याक रता कॉपर वॉटर बॉटल खरेद  कर याक रता लवकरात लवकर िन वदा 

या राबवून सन २०१९-२० सालाक रता सव ाथिमक शाळेतील व ाथासाठ  कॉपर 
बॉटल खरेद  करणसे व यासाठ  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) मा.शिशकांत कदम, मा.रेखा दशले यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव मांक २९, दनांक २३/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 

असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ  व ाथाम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच 
मनपा शाळेतील, व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता िश ण सिमती 
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य  कर त आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक 
शाळेत व ाथासाठ  ंथालये उपल ध कर यात आले आहे. िश ण सिमती सद यांनी 
शाळेम ये दौरा केला असता शाळेतील ंथालयाम य े व ाथासाठ  पु तके कमी 
माणात कंवा काह  ठकाणी ंथालयांम ये पु तकेच नस याचे िनदशनास आले 

आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत ंथालयाम ये 
व ा यासाठ  बौ क वकास, सकारा मक वचार, शै णक वकास अ यास माची 
पु तके अशी मागदशना मक पु तके खरेद  के यास याचा फायदा ाथिमक 
शाळेतील व ाथाना होऊन यांना शाळे वषयी आवड िनमाण होऊन यां या बौ क 
गुणव ेचा वकास होईल. मे.अनु ी काशन, पुणे यां याकडून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयांम ये व ाथासाठ  पु तके खरेद  
कर याबाबत ताव ा  झाला असून सदर पु तके खरेद वर १५% सवलत दे याचे 
व वखचाने पु तके शाळेत पुर व याबाबत कळ वले आहे. ाथिमक िश ण 
वभागाम ये सन २०१९-२० सालाक रता “ शालेय / िश क ंथालय " या 
लेखािशषावर दोन लाख पये उपल ध अस याने मे.अनु ी काशन, पुणे यां याकडून 
पपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयांम ये 
व ाथासाठ  थेट प तीने पु तके खरेद  करणसे तसेच होणा-या र. .२,००,०००/-
(अ र  र. .दोन लाख फ  ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/62/2019-20 अ वये भाग .६ 

मधील नािशक हायवे या पुवकड ल भागात मलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी 
मे.पी.बी.ब हरट िन.र. .44,99,553/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार 
पाचशे ञेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,84,442/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,84,442/- पे ा 18.88% कमी हणजेच र. .36,37,779 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .15,111/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .36,52,890/- 

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

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

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तल मृत जनावरे उचलण/े व हेवाट लावणे या 
कामकाजाकर ता े ात काम करणा-या सं थेची नेमणुक करणेकामी थािनक वृ प ात 
तसेच www.mahatenders.com या संकेत थळावर ई-िन वदा सुचना .०९/२०१९-
२०२० िस द कर यात आली होती. िन वदा कालावधी म ये एकुण २ सं था या पा  



8 
 

िन वदा ा  झा या असुन या सं था व यांनी सादर केलेले दर द.०५/१२/२०१९ 
रोजी उघड यात आले असुन खालील माणे आहेत.  

 
लघु म दरानुसार 
तुलना मक अ.  

सं थेचे नाव ा  दर (३ वषाकर ता) 

१ मे. द लीवाला ऍ ड स स, पुणे (-२१) १,१३,९४,०१५.९५/- 
२ मे. के.वाय इंटर ायजेस    (-१७) १,१९,७०,९२८.१५/- 

 
 
 
उपरो  पणे म.े द लीवाला ऍ ड स स, पुणे यांचे लघु म दर र. .१,१३,९४,०१५.९५/- 
(३ वषाकर ता) असा िन वदेत नमुद रकमेपे ा कमी दर सादर केला असुन या दराने 
कामकाज कर यास समंती दश वली आहे. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरापािलका 
ह तील मोठ  मृत जनावरे उचलणे व व हेवाट लावणे या  कामकाजासाठ  
तुलना मक र या ा  लघु म दर िन वदाधारक मे. द लीवाला ऍ ड स स, पुणे या 
सं थेस र. .१,१३,९४,०१५.९५ (अ र  र. .एक कोट  तेरा लाख चौ-या णव हजार 
पंधरा पैस पं या णव फ ) (३ वषाकर ता) असा दर वकृत क न सं थेसमवेत 
करारनामा करणेस व सदर र कम वभागाचे "मृत जनावरे उचलणे व व हेवाट 
लावणे" या लेखािशषाव न खच करणेस होणा-या र. .१,४४,२२,८०५/- इत या अथवा 

य  होणा-या खचास ३ वष कालावधी कर ता मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१५) पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेमाफत मंजूर वकास आराख यामधील र ते व आर णे 
वकिसत करणेची कायवाह  स थतीत चालू असून महानगरपािलके या 
अंदाजप कात सदर थाप य वषयक कामांसाठ  भर व तरतूद करणेत आली असून 

जाग या ह बाबत, आखणीबाबत व मालक  ह काबाबत वाद िनमाण झा यामुळे 

कामांम ये अडचणी येत असून क पांचा खच वाढत आहे. यामुळे मंजूर वकास 
आराख यातील र ते व आर णां या जागा संपादनासाठ  स ह ण क न वाद 
सोड वणे आव यक आहे.तसेच शहरा या आव यकतेनुसार वकास आराख यातील 

तावात बदल करणेस अथवा सुधारणा करणेस स ह णाची आव यकता भासत 

आहे. स थतीत नगररचना वभागास नेमणूक केले या ७ “स ह क स लागार”  

(Surveyor Consultant) एज सीचे पॅनलमधील “स ह क स लागार”  (Surveyor 

Consultant)यांचेमाफत मा.शहर अिभयंता यांची तां क मा यता ा  १२ बाबींमधून 

स ह णांची खालील माण ेकामे वभागा या गरजे माणे क न घेणे अं यत आव यक आहे. 

याम ये मनपा ह तील जागांचे टोटल टेशन स ह ण करणे, ७/१२ उता-यानुसार लॅड 

रेकॉड काढणे व रेकॉड बसवून अँटोकॅड म ये GIS लेआऊट नकाशा करणे, लॉक डमाकशन 

करणे, DGPS यं ा या स ाने GPS Co-ordinate मनपा ह त िन ीत करणे या आधारे 

टोटल टेशन स ह ण करण,े मनपा या ता यात आसले या जागा ड पी नकाशा व गुगल 



9 
 

इमेजवर दाखवणे, नगररचना वभागाचे आव यकतेनुसार GIS Map तयार करण,े विश  

वभागासाठ  टाऊन लॅनींग क म करणे, DGPS यं ा या स ाने फ स केलेले ाऊंड 

कं ोल पॉ टचा टोटल टेशन यं ाने Traverse स ह ण करणे आव यक लॅट रेकॉड भुमी 
अिभलेखाकडून िमळवण,े ड .पी. र याचे टोपो ाफ क स ह ण करण,े उपल ध 

नकाशाव न अँटोकॅड ा ग तयार करण,े मनपा या आव यकतेनुसार संगणक य 

नकाशा या जादा ती अ ती वातील इमारतीचे स व तर मोजणी व स ह ण करणे. 
इ याद  स ह ण बाबींचा समावेश आहे. या कारची कामे केलेले महानगरपािलका 
पॅनलवर ल “स ह क स लागार”  (Surveyor Consultant) यांचेमाफत स ह णांची कामे 

क न घेणेसाठ  ढोबळ अंदाजप क तयार करणेत आले असून स ह ण कामासाठ  र. .१ 
कोट  खच अपे त असून सदर खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक 

असून सिमती या मा यतेनंतर “स ह क स लागार”  (Surveyor Consultant)यांचेबरोबर 

करारनामा करणेत येऊन तां क मा यता ा  नगररचना वभागा या मंजूर वकास 

आराख यामधील र ते व आर णां या स ह ण कामासाठ  १२ बांबीमधूनच स ह णांची 
कामे क न घेणेस येणा-या अंदाजप क य खच र. .१ कोट  यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/78/2019-20 अ वये ड भागातील 

नद या कडेने असले या गु व वा हनीचे देखभाल दु ती कामे करणेकामी 
मे.संक प इ ा चर िन.र. .46,10,895/- (अ र  र. . शेहचाळ स लाख दहा हजार 
आठशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .45,95,394/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .45,95,394/- पे ा 16.5% कमी हणजेच र. .38,37,154/- + रॉय ट  
चाजस र. .15,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,52,655/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 33) ि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. 
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वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 54/41/2019-20 अ वये भाग . १५ 
मधील से. .२८ व आकुड  गावठाण येथील फुटपाथ, रोड ड हाडर, मनपा इमारती 
टॉम वॉटर लाईनची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Adept Enterprises 

िन.र. .29,99,826/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे स वीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,77,102/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,77,102/- पे ा 16.15% कमी हणजेच र. .24,96,300/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,524/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,200/- = एकुण र. .25,19,024/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थेसाठ  रेड ओलॉजी या वषयाची 
एकूण १८४ पु तके खरेद  करणेसाठ  मे.बी.जे.मेड कल कॉलेज को-ऑपरे ट ह 
कं युमर टोअर िल., पुणे यांनी एकूण र. .१२,४३,९२१/- दरप क सादर केले असुन 
सदरचे पु तके खरेद  करणॆ आव यक आहेत. यानुसार मे.बी.जे.मेड कल कॉलेज को-
ऑपरे ट ह कं युमर टोअर िल., पुणे याचंेकडून यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या पद यु र सं थेसाठ  रेड ओलॉजी या वषयाची पु तके िन वदा न 
मागवता, थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ अनुसुिचत करण 
५(२)(२) नुसार खरेद  करणॆस व सदर खरेद साठ  होणारा खच र. .१२,४३,९२१/- ला 
मा यता देणेबाबत वचार करण े

वषय .२०) मनपाचे दवाखाने/ णालयातील िनकामी  पु ठे, काचे या बाट या,  ला ट क जार, व 
लोखंड  सा ह य तसेच िनकामी हायपोसो युशन िन वदेतील उ चतम ा  दर अिधक 
GST या माणे M/s.Trinity Enterprises यांना दोन वषासाठ  दे यात येणारे 
कामकाजाची अंदाजे एक त र. .५,०२,२०६/- इतक  येत आहे.  ह  कंमत 
र. .५००/- पे ा जा त अस याने या सा ह याची  व  करणेकामी मा. वधी सिमती 
ठराव मांक-१६, दनांक २०/०९/२०१९ व  मा.महासभा ठराव मांक-४७०, दनांक 
२०/११/२०१९ अ वये मंजुर  दलेली आहे. मा.महापािलका सभा ठरावा या अनुषंगाने 
M/s.Trinity Enterprises यांचे समवेत दनांक २०/१२/२०१९ रोजी करारनामा कर यात 

आलेला आहे.  सदरचा करारनामा सील करणेकामी मा. थायी सिमती वषयप ावर वषय 

आले िशवाय सदरचा करारनामा सील करता येणार नाह .  यामुळे तुत करणी सरचे 

वषयप  सादर क न यास मा. थायी सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे. सबब, 
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मा. वधी सिमती व मा.महासभा ठरावा या अनुषंगान े मनपाचे दवाखाने/ णालयातील 

िनकामी  पु ठे, काचे या बाट या,  ला ट क जार, व लोखंड  सा ह य तसेच िनकामी 
हायपोसो युशन व  करणेकामी M/s.Trinity Enterprises यांचे समवेत  करारनामा  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/8/2019-20 अ वये भाग .२     बो-
हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर शाळा इमारत 

बांधणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .12,38,17,248/- (अ र  र. .बारा कोट  
अडोतीस लाख सतरा हजार दोनशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,27,29,248/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,27,29,248/- पे ा 5.10% कमी 

दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.61% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .11,64,70,056/- + रॉय ट  चाजस र. .7,97,200/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .2,90,800/- = एकुण र. .11,75,58,056/- 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 .२२)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.१२.२०१९  ते  द.२९.१२.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/६/२०२० द.०६/०१/२०२० अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०९.१२.२०१९  ते  द.१५.१२.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४/२०२० द.०६/०१/२०२० अ वये 

पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१६.१२.२०१९  ते  द.२२.१२.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४/२०२० द.०६/०१/२०२० अ वये 

पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/173/2019-20 अ वये भाग .३१ 
मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प दतीने  कत नगर, वनायकनगर, समथनगर व 
ऊवर त भागाम ये ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .59,99,992/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे 
या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,63,478/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,63,478/- पे ा 22.24% कमी हणजेच र. .46,37,200/- + रॉय ट  चाजस 
र. .36,514/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,73,714/- पयत काम 

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

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

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

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

वषय .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/144/2019-20 अ वये ग े य 

कायालयाअंतगत भाग .२३ व २४ म ये  येणा या ना यातील अ त व असलेली 
ेनेज लाईन र यावर थलांतर त करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .82,49,915/- 

(अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,25,066/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,25,066/- पे ा 18.51% 
कमी हणजेच र. .67,02,606/- + रॉय ट  चाजस र. .24,849/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .67,27,455/- 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. .३७/०१/२०१९-२० अ वये वॉड .४ दघी 
येथील आर ण .२/१२२ म ये शाळा इमारत बांधणेकामी मे.एस.एस.साठे 
िन.र. .१२,४३,७१,५०३/- (अ र  र. .बारा कोट  ेचाळ स लाख एकाह र हजार 
पाचशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .१२,३८,१४,१५०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१२,३८,१४,१५०/- पे ा 5.15% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
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दरापे ा 5.56% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .११,७४,३७,७२१/- + रॉय ट  चाजस र. .५,०२,२०३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .५५,१५०/- = एकुण र. .११,७९,९५,०७४/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 26) ि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 .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/2/2019-20 अ वये भाग .१४ मिधल 
ववेक नगर, तुळजाईव ती, भागातील ड .पी.र यांचे मजबुतीकरण/सुधरणा/ 

नूतनीकरण/ काँ ट करण करणेकामी मे.इंगवले पाट ल कं शन कं. 
िन.र. .4,14,21,878/- (अ र  र. .चार कोट  चौदा लाख एकवीस हजार आठशे 
अ याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,04,85,948/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,04,85,948/- पे ा 19.50% कमी हणजेच 
र. .3,25,91,188/- + रॉय ट  चाजस र. .8,14,730/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,21,200/- = एकुण र. .3,35,27,118/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 14) ि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 करण.े 



14 
 

वषय .३१)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .HO/FZ/6/46/2019-20 अ वये िनगड  येथील  

से-22 व ुत दा हनीचे वा षक प दतीने चालन देखभाल दु ती करणेकामी (2019-20) 

मे.क याणी एंटर ायजेस िन.र. .37,45,560/- (अ र  र. .सदोतीस लाख पं चेचाळ स 
हजार पाचशे साठ फ )  पे ा 7.21% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .34,75,505/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३२) पंपर  िचंचवड ह त न याने समा व  झाले या मौजे मोशी येथील िशवाजीवाड  
भागातील मंजूर वकस आराख यातील २४.०० मी. ं द र ता वकिसत करणेकामी 
मा. थािनक नगरसद य यांची मागणी आहे. तसेच कायकार  अिभयंता थाप य इ 
े य कायालय यांनीह  संदिभय प  .इ/ था/का व/७१७/ २०१९,  

द.२२/०८/२०१९अ वये सदर र या या डमाकशनबाबत मागणी केली आहे. तसेच 
सदर र याची िन वदा ह  काढ यात आलेली असून र याचे काम चाल ूआहे. तुत 

करणी य  जागेवर िसंमाकन केले असता काह  भागात र ता वकिसत केला आहे. 

तथा प काह  भागात य  जागेवर गट नं. ४७ (जुना गट नं. ४८) ची उ रेकड ल ह  व 

५०,५१, ५६, ६० ते ६४ (जुना ५१,५२,५७, ६१ ते ६५) ची द ण ह  बाबत वाद अस याने 

तेथे र ता िसंमाकन कामी वरोध होत आहे. तुत करणी प.ंिचं.म.न.पािलके माफत 

मोजणी फ  अदा क ण मोजणी के यास गट नं. ४७ (जुना गट नं. ४८) ची उ रेकड ल ह  व 

५०,५१,५६,६० ते ६४ (जुना गट नं.५१,५२,५७,६१ ते ६५) ची द ण ह  कायम मोजणी 
होऊन य  जागेवर उपअिध क भूिमअिभलेख हवेली पुण े यांचे कडुन ह  कायम 

झालेनंतर र ता आखणी िसंमाकन बाबतचे वाद िमटून र ता वकिसत करणे सोईचे होईल 

असे या वभागाचे मत आहे. सदर मोजणी कामी येणारा खच माहानगरपािलकेमाफत करावा 
लागणार असुन ह  कायम झाले नंतर या माणे र या या आखणीत दु ती क न 

या माणे य  जागेवर िसंमाकन दे याचा ताव आहे.सदरबाबत उप अिध क,भूमी 
अिभलेख,हवेली यांनीप  .भूमापन/मोशी मोजणी/ हवेली/१९, द.०२/०१/२०२० अ वये 

अिततातड  मोजणी फ  र. .४५००/- जमा कऱणेबाबत कळ वले असून खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  गट नं. ४७(जुना गट नं. ४८) ची उ रेकड ल 

ह  व ५०,५१, ५६, ६० ते ६४ (जुना ५१,५२,५७, ६१ ते ६५) ची द ण ह  कायम करणेकामी 
उपअिध क  भूमी अिभलेख यांचेमाफत मोजणी क न घेऊन या माणे र याची आखणी 
कायम करणे या तावास  येणार  मोजणी फ  र. .४५००/-  या  खचास मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/51/2019-20 अ वये भाग .१४ म ये 
थाप य वषयक देखभाल द ु तीची व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 

M/s.S.S.Enterprises िन.र. .40,95,443/- (अ र  र. .चाळ स लाख पं या णव हजार 
चारशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,61,622/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,61,622/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .18,95,734/- + रॉय ट  
चाजस र. .16,754/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,200/- = एकुण र. .19,32,688/- 

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 .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/44/2019-20 अ वये भाग .१५ 
मधील मनपा इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणे व फिनचर यव था 
करणेकामी (सन २०१९–२०) M/s.Akshaya Enterprises िन.र. .37,47,320/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख स ेचाळ स हजार ितनशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,14,280/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,14,280/- पे ा 24.5% कमी 
हणजेच र. .28,04,281/- + रॉय ट  चाजस र. .16,890/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,150/- = एकुण र. .28,37,321/- 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 .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/38/2019-20 अ वये भाग .१० 
मधील मनपा इमारतीचे अ ायावतीकरण, फिनचर वषयक व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेकामी M/s.Shankar Pandurang Bajbalkar िन.र. .29,99,945/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या ण हजार नऊशे पं चेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,80,566/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,80,566/- पे ा 27.28% कमी 
हणजेच र. .21,67,468/- + रॉय ट  चाजस र. .3,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,150/- = एकुण र. .21,86,846/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणसे 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .९/१/२०१९/२० आकुड   रे वे टेशन ते 
पंपर  िचंचवड अिभयां क   महा व लय  पयतचा  १८ मीटर ं द  र ता Urban Street 

Design नुसार वकिसत करने या  कामांतगत व ुत वषयक कामे करणकेामी मे.अथव 
इले कल स हसेस िन.र. .७५,७५,३८०/- (अ र  र. .पं याह र लाख पंचाह र 
हजार तीनशे ऐंशी फ ) पे ा १६.४४% 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 घेणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/6/2019-20 अ वये भाग .५ 

गवळ नगर  व सँ ड वक कॉलनी पर सरात बंद पाईप गटर  व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.वै ेह  क शन िन.र. .66,23,171/- (अ र  र. .सहास  लाख तेवीस 
हजार एकशे ए काह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .65,01,294/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .65,01,294/- पे ा 28.53% कमी हणजेच र. .46,46,475/- + 
रॉय ट  चाजस र. .52,878/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,900/- = एकुण 
र. .47,06,253/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) ग े य कायालयाचे सिमती सद य व मनपाचे अिधकार  यांचे साठ  राज थान 

(उदयपुर/जयपुर) येथे व छ भारत अिभयान अंतगत थािनक महापािलकेने 

राब वलेले कचरा व हेवाट, शाळांमधील व छता क प, पयटन थळावर ल व छता 
िनयोजन इ याद ंची पाहणी करणेकर ता अ यास दौरा आयो जत करणेत आलेला आहे 
या म ये सद य व अिधकार  यांचा समावेश असणार आहे.  या दौ-याकर ता 
र. .६,००,०००/- इतका खच अपे त आहे.  तथा प अ यास दौरा या लेखािशषावर 
र. .१,५०,०००/- इतक  तरतुद उपल ध आहे.  सदर र कम अपुर  पडते.  यामुळे खच 
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भाग वता येणार नाह .  यामुळे अ यास दौ-याकर ता तरतुद वग करणे आव यक 
आहे.  या कर ता ग े य  कायालयाकड ल सावजिनक वृ प बले या लेखािशषावर 
र. .३,००,०००/-व अ य  वाहन इंधन या लेखािशषावर ल र. .१,५०,०००/- इतक  
तरतुद वग के यास सदर या अ यास दौ-याचा खच करणे सोईचे होईल.  या कामी 
मा. भाग सिमती ठराव .२४ दनांक ०८/०१/२०२० अ वये मा यता दे यात आली 
असलेने मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .४,५०,०००/-) 

वषय .३९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/164/2019-20 अ वये सांगवी  
क ाअंतगत भाग .३१ रामनगर, व उवर त ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .59,99,990/- (अ र  र. . 
एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .5974484/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,484/- पे ा 22.84% कमी 
हणजेच र. .46,09,912/- + रॉय ट  चाजस र. .25,506/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .46,35,418/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/02/2019-20 अ वये िचंचवड िलंकरोड 
बाजूकड ल यशोपुरम, संत गाडन व साई ेस सोसायट  समोर ल व ए पायर ई टेट 
येथे उ डाणपुलाखाली थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जनक एन.पांचाळ 
िन.र. .10,98,58,464/- (अ र  र. .दहा कोट  अ ठया नव लाख अ ठाव न हजार 
चारशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .10,91,18,024/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,91,18,024/- पे ा 16.00% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 16.26% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .9,16,59,140/- + रॉय ट  चाजस र. .3,63,440/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,77,000/- = एकुण र. .9,23,99,580/- 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 



18 
 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४१)पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/1-2019-20 अ वये मैला 
शु द करण क  व पंपीग टेशन मधील व ुत पुरवठा पुववत करणेकामी आव यक 
व अनुषंगीक कामे करणकेामी मे.सुमी इले कल स ह सेस यांचेकडुन िन वदा 
र. .१,००,४४,०४२/- वर िन वदा दर ा  झालेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदारांकडून र. .१,००,४४,०४२/- पे ा  -१९.१०% कमी दराने हणजेच 

र. .८१,२५,६३०/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माण े

यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ 
कलम लागु असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०-१२/२०१९-२०२० अ वये ग 
े ीय कायालयांतगत थेरगाव उप वभागातील वाड .२३ मधील र यावर ल  

ं द करणातील व सावजिनक सुर तते या  ीने  मरा व मंडळाचे  लघुदाब/उ चदाब  

खांब व  तारा  व फ डर  पलर  हल वणेकामी  मे. यू सोलर इले क स ए ड 
इले ॉिन स िन वदा र. .२८,२०,४९३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख वीस हजार 
चारशे या णव फ ) पे ा -२२.००% कमी या ठेकेदाराकडून 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .HO/EZ/6/55/2019-20 अ वये भाग .३ 
वडमुखवाड  गावठाण (स ह .१२) ते चह ली गावठाण (स ह .४६९) पयतचा १८ 
मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी  ( व ुत वषयक कामे करणे)  मे.मनु ी 
इले क स िन.र. .1,61,56,688/- (अ र  र. .एक कोट  एकस  लाख छ पन हजार 
सहाशे अ ठयाऐशंी फ )  पे ा 22.3% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,25,53,747/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ  (1 

ते 6) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/50/2019-20 अ वये भाग .१४ म ये 
फुटपाथ, ॅ ाम वॅाटर व इतर थाप य वषयक दु तीची काम े करणेकामी 
M/s.BHALERAO Construction िन.र. .41,29,957/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
एकोणतीस हजार नऊशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .40,44,313/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,44,313/- पे ा 33.35% कमी हणजेच र. .26,95,535/- + 
रॉय ट  चाजस र. .66,943/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण 
र. .27,81,178/- 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 .४६) भाग .३ मधील वकास कामांना तावात नमुद माणे वाढ/घट करणे आव यक 
आहे. सन २०१९-२० चे अंदाजप कात नमूद केले माणे तरतूद वग करण करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१,५०,००,०००/-) 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 8) ि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 .४८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा 
सोबत या प  ‘अ’ मधील (1 ते 4)  मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामांचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .४९) अ े य कायालयाकड ल भाग .  १५  या भागातील साव. शौचालय व मुतार  
यांची दैनं दन साफसफाई करणे.कामाकर ता ई-िन वदा नोट स . 5/3/२०१9-20 िस द 
क न िन वदा माग व यात आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक  लघु म 
िन वदाधारक यांनी सादर केलेले दर खालील माण े

अ.  

 

तपिशल 
 

िन वदाधारकांचे नाव 

 

एकूण िन वदा 
र. पये ा  लघु म दर शेरा साव. शौचालय ( ी 

+ पु ष) शीटस ्
साव. मुतार  सं या 

1. लॉक- 36 िसटस ्  
239 

लॉक- 36 िसटस ् 
108 

मे. राजमाता 
अ ह यादेवी होळकर 

वयंरोजगार सेवा 
सह.सं था मया. 

1,61,98,180 /- 1,18,25,250 /- -26.99%कमी 

                              सदर िन वदेचे कामासाठ  मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह. 
सं था मया. यांचा र. .1,18,25,250/- अंदाजप कय दरापे ा -26.99% कमी असा दर 
ा  झालेला आहे. यांनी सादर केले या दरपृथरकणानुसार महापािलकेने  

अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान वेतन दराचे पालन होत आहे. ठेकेदार 
हणून नेमणूक करण,े याकामी यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा करण,े 

कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने 
कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  
खचास मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

वषय .५०) ग े ीय व ुत कायालयाकड ल व वध वकासकामांसाठ व ुत स लागार 
नेमणुक कामी मे.कंपास क स टंसी इं जिनयर ंग स हसेस-पुणे ४११०६१ यांचे ०.८९ 

ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमका सुची म ये (Empanel) 

म ये समा व  आहे.सदर कामाची स लागार फ .०.८९ ट के दराने अदा करणेत 
येईल. सन २०१९-२० चे अंदाजप कानुसार  र. .४,००,००,०००/- इतक  शासक य 
मा यता उपल ध आहे. १ ते ४ कामासाठ  अंदाजे एकूण .र.३,९१,००,०००/-इतका 
खच अपे त आहे याअ वये स लागारा या ०.८९ ट के दरा माणे स लागाराला 
एकूण अंदाजे .र.३,४७,९९०/- इत या रकमेची फ  अदा करणे आव यक राह ल. 
नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लागार सं थेस 
बंधनकराक असतील. तर  तूत कामाकर ता मे.कंपास क स टंसी इं जिनयर ंग 
स हसेस-पुणे ४११०६१ यांची नेमणुक करणेस व ०.८९ ट के दराने फ अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागास आव यक DOUBLE BAR/ 
PARALLEL BAR ओपन जम सा ह य खरेद कामी Government e market place वर 

िस  केलेली िन वदा मांक GEM/2019/B/349943 चे िन वदेकामी GEM पोटल 

िनयमानुसार ऑनलाईन RA नंतर  .GEM/2019/R/111852  नुसार 02 पा  

िन वदाकारांपैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.हनी फन एन ि ल कं.  यांचे बाब .01 

या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे ा  लघु म दर र. .12,14,100/- हे दर 
अंदाजप क य दर र. .12,66,498/- पे ा -4.13% ने कमी अस याने सदर दर वकृती 
करणेत आलेले असून लघु म िन वदाकार म.ेहनी फन एन ि ल कं.यांचेबरोबर 
करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .५२) मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशले यांनी ता वत केलेनुसार मा.िश ण सिमती सभा 
ठराव .४० द.१६/०१/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक 
शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील 
व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. मनपा शाळेतील व ा या या अंगी 
असले या कलागुणांचा वकास होणेकामी अवंती एडूटेक स हसेस अंतगत वराधारा 
यू झक अकॅडमी यांचेमाफत जीवन कौश य अ यास म राब व यात यावा. अवंती 

एडूटेक स हसेस एलएलपी ह  सं था टाट अप इं डया अंतगत मा णत असून 
वरधारा यू झक अकॅडमीची थापना हया सं थे अंतगत कर यात आली असून 

ितचा उ ेश शालेय व ा याम ये जीवन कौश य िश ण दान करणे असून याची 
सु वात हंदु थानी शा ीय संगीतामधून होत आहे य  वकास, शा ीय 
संगीताब ल जनजागृती, एकंदर अ यास व िशकव याची प दत स म हावी असा 
य  हया उप माचा आहे. लहान वयात शा ीय संगीताचा अ यास मुलां या 
वकासाला बळ व चालना देतो. मदूतील अ या भागांना चालना िमळते यांनी 
िनणय मता िनर णा मता,एका ता व संवदनशीलात वाढून य म व वकासात 
व आ त व ासात भर पडते. संगीता या मा यमातून खरा आनंद ा  क न 
घे यासाठ  सु दा सुर, ताल, लय व एकंदर त सगळे शा   नीट समजून संगीत 
ऐकणे गरजेचे असते. याने आनंद कैक पट ने वाढतो व एक दजदार रसरंजन होऊ 
शकते. स याची शाळांमधील संगीत हया कले या अ यासाची प र थती सुधारणे 
गरजेचे आहे. कारण अ यास माची पाठयपु तक कंवा मोठया माणावर नीट 
िशकव याची साधनं उपल ध नाह त. वरधाराने हे काय कर याचे सगळया 
शाळांम ये वापरता येतील अशी पाठयपु तके व साऊंड स आ ण गरज असले ितथे 
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संगीत िश कांची ट म असा क प तयार केला आहे. हा पु तक आ ण साऊंड स 
संच येक व ा याकडे पोचला व याचे िश ण शाळांमधून सु  झाले तर वर ल 
सव उ  सहज सा य होतील असे नमूद केले आहे. इय ा दुसर  ते इय ा सातवी 
पयत व ा याना हा अ यास म वाप न हंदु तानी शा ीय संगीताचे ाथिमक 
िश ण देता येऊन यांना संगीत सा र करणे हे येय ह  पु तकमाला सा य क न 
देते. शाळांम ये हंदु तानी शा ीय संगीत िश ण स म कर यासाठ  पाठयपु तक 
आ ण साऊंड ॅक तयार कर यात आली आहे.  हा संच वाप न संगीत िशक व याची 
प दत संगीत िश कांना समजावून संगीत िश णाचे िनयोजन क न देणेत येते.  
मुलांना सवागीन य म व वकास, हंद ु तानी शा ीय संगीता या मा यमातून  
हंद ु तानी शा ीय संगीत व त, सोपे आ ण सहज उपल ध क न जनजागृती करणे 
व सवाना एक सुंदर अ या सां कृितक घटकाची ओळख करवून याचा सार करणे 
हया  कलेची जोपासना करणा-या  कलाकारांना उ म भ व य िमळवून देण.े वरधारा 
अकॅडमी या हया उप मांत अितअ प वा षक खचात मुलांना हे िश ण शाळांमधून 
उपल ध क न दे यास तसेच पु तके आ ण साऊंड क संच कंमत मा  र. .३००/- 
वषाचे ित व ाथ , साऊंड स संच आ ण िश क िमळून ती व ाथ  ५००/- 
व षक खच अपे त आहे. शै णक वष सन २०१९-२० म ये ायोिगक त वावर सु  
करणेकामी व होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/51/01/2019-20 अ वये भाग 
.२७ रहाटणी ीनगर, नखातेनगर, साईसागरनगर प र सराम ये र ते काँ टचे 

करणेकामी मे.इंगावले पाट ल क शन कं. िन.र. .16,59,38,607/- (अ र  र. . 
सोळा कोट  एकोणसाठ लाख अडतीस हजार सहाशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,47,30,322/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .16,47,30,322/- पे ा 19.1% 

कमी हणजेच र. .13,32,66,830/- + रॉय ट  चाजस र. .9,90,785/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .2,17,500/- = एकुण र. .13,44,75,115/- 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. .50/7/2019-20 अ वये भाग .२ मधील 
गट नं.606 आर ण 1/446 येथे मा यिमक शाळा इमारत बांधणेकामी मे.कृ णाई 

इ ा. ा.िल. िन.र. .12,93,84,137/- (अ र  र. .बारा कोट  या नव लाख चौ-याऐंशी 
हजार एकशे सदतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .12,78,21,271/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,78,21,271/- पे ा 5.10% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 5.77% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .12,13,02,386/- + रॉय ट  चाजस र. .3,08,866/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .12,54,000/- = एकुण र. .12,28,65,252/- 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 .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/6/2019-20 अ वये . .२ जाधववाड  
मधील गट नं.५३९ वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .11,65,20,657/- 

(अ र  र. .अकरा कोट  पास  लाख वीस हजार सहाशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,48,35,305/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,48,35,305/- पे ा 
5.15% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.53% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .10,89,21,287/- + रॉय ट  चाजस र. .9,84,502/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .7,00,850/- = एकुण र. .11,06,06,639/- 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 ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/51/02/2019-20 अ वये भाग 
.२७ रहाटणी येथील तापक रनगर, बळ राज कॉलनी व गावठाण येथील अंतगत 

र यांचे काँ ट करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. .14,41,79,500/- (अ र  
र. .चौदा कोट  एकेचाळ स लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .14,37,45,989/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .14,37,45,989/- पे ा 19.01% 

कमी हणजेच र. .11,64,19,876/- + रॉय ट  चाजस र. .62,937/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .3,70,574/- = एकुण र. .11,68,53,387/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४५/२०२० 

दनांक – १८/०१/२०२० 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .फ ेका/िन-४/का व/०५/२०२०, द.१०/०१/२०२० वषय .१७ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/०४/२०२० द.१३/०१/२०२० वषय .२८ चे लगत) 
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( .अ ेका/िन-७/का व/१८/२०२० द.१५/०१/२०२० वषय .३० चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/१३/२०२० द.१७/०१/२०२० वषय .४४ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/१५/२०२० द.१६/०१/२०२० वषय .४७ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१७/२०२० द.१८/०१/२०२० वषय .४८ चे लगत) 

 


