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पंपर िचंचवडमहानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 

नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/का व/१७६६/२०२१. 
दनांक-  २९/१०/२०२१ 

 
ित, 

मा. ----------------------------------------------------------, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८.  

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

सभा दनांक.०३/११/२०२१ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

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

०३/११/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
आपला व ास,ू 

 
 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - २४७ 

 
दनांक-०३/११/२०२१               वेळ द.ु ०२.३० वा. 

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

०३/११/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.  

----------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४५ द.२०/१०/२०२१ व द.२७/१०/२०२१ चा            

सभावृतात कायम करण.े 

ब) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४६ द.२७/१०/२०२१ चा सभावृतात कायम करण.े 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न वन थेरगाव णालयाचे सहा म हन ेकालावधीकर ता 
अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स 

कॉ ॅ ट प दतीन)े  ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरण/े साधन,े रसायन े व 

मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई करणेसाठ  ई-िन वदा 
नोट स मांक-१२/२/२०२१-२०२२ कर ता लघु म दराचे िन वदाकार म.ेड .एम.एंटर ायजेस 

यांचे अंदाजप क य रकम े पे ा ८.७९%  कमी दराची र. .१२,३८,११२.२२ ित महा 
खचा माण े कमान वेतन कायदयानुसार सहा मह यांकर ता येणा-या अंदाजे 

र. .७४,२८,६७३/- (अ र  . .चौ-याह र लाख अ ठावीस हजार सहाश े याह र फ ) चे 

खचास अथवा येणा-या य  खचास तसेच िन वदेत नमुद केले माण े सहा मह न े

कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माण े मनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर 

कोणतीह  वाढ न देता हणेजच आव यक लागणार  उपकरण,े रसायन ेव त सम बाबींसाठ  

लागणा-या खचाम य ेवाढ न करता कामकाज क न घेणेकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े  
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न वन जजामाता णालयाचे सहा म हन े

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

ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीन)े ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरण/े 

साधन,े  रसायन ेव मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई 

करणेसाठ  ई-िन वदा नोट स मांक-१२/४/२०२१-२०२२ कर ता लघु म दराचे िन वदाकार 
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मे.ड .एम. एंटर ायजेस यांचे अंदाजप क य रकमेपे ा ९.५०% कमी दराची र. .९,१५,६२२.५७ 

ितमहा खचा माण े कमान वेतन कायदयानुसार सहा मह यांकर ता येणा-या अंदाजे 

र. .५४,९३,७३८/-(अ र  र. .चोप ण लाख या णव हजार सातश ेअडोतीस फ ) चे खचास 

अथवा येणा-या य  खचास तसेच िन वदेत नमुद केले माण ेसहा मह न ेकालावधीकर ता 
कमान वेतन कायदा दरा माण ेमनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता 
हणेजच आव यक लागणार  उपकरणे, रसायन ेव त सम बाबींसाठ  लागणा-या खचाम य े

वाढ न करता कामकाज क न घेणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2-9/2021-22 अ वये भाग . १९ मधील 

उ ोगनगर, वजयनगर, संतोषनगर, गोलांडेनगर व सुदशननगर व इतर झोपडप ट तील 

मनपा इमारती, सावजिनक शौचालय, पाथवे व गटरची देखभाल दु ती करण े (सन२०२१-

२२) कामी मे.एच.ड .असोिसय स िन.र. . 25,49,506/- (अ र  र. .पचंवीस लाख 

एकोणप नास हजार पाचश े सहा फ ) रॉयलट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .24,90,056/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडुन र. .24,90,056/- पे ा ३०% कमी हणजेच र. .17,43,039/- + रॉय ट  

चाजस र. .34,225/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .59,450/- = एकुण र. .18,36,714/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर व तु 

व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ुअसलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े क ांट कालावधीम ये 
झालेली वाढ घट दरानुसार र कम अदा करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१०/२०२१/२२ अ वय े भाग .१९ मधील 

आनंद नगर, बौ दनगर व इतर झोपडपटट तील थाप य वषयक कामाची देखभल दु ती 
करण.े सन (२०२१/२२) कामी मे.एच.ड . असोिसऐट िन.र. .२५४९३४६/- (अ र  

र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार तीनश ेशेहचाळ स फ ) मधून रॉयलट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .२४,८७,७९६/-वर िन. दर मग वणेत आल े आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,७९६/- पे ा ३२.५५% हणजेच 

र.र१६,७८,०१८/- + रॉयलट  चाजस र. .३५,५०१/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- 

= एकूण र. .१७,७५,०६९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लाग ू असलेस , भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / 
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वसूल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/११/२०२१-२२ अ वय े भाग .१९ मधील 

आनंदनगर, आंबेडकरनगर व इतर झोपडप ट  थाप य वषयक कामाची देखभाल दु ती 
करण े (सन२०२१-२२) कामी मे.देव क शन िन.र. .२५,४९,७२३/- (अ र  र. .पंचवीस 

लाख एकोणप नास हजार सातश ेतेवीस फ ) मधून रॉय ट  व माटेर यल टे टंग चाजस 

वगळून र. .२४,८८,१७३/-वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८८,१७३/- पे ा ३२.७७% कमी हणजेच र. .१६,७२,७९९/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .३५,३९८/- मटे रयल टे टंग चाजस र. .६१,५५०/- = एकूण 

र. .१७,६९,७४७/- पयत काम क न घेनेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तू व सेवाकर 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 य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसूलकरणे 
बंधनकारक राह ल याअट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 04/06/2021-22अ वय े भाग .३मधील 

इ याद  ठकाणचे पे हंग लॉक बस वण ेव दु ती करण.े कामी मे.पूनम एंटर ायजेस 

िन.र. .29,91,140/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख ए या णव हजार एकश ेचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,79,440/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,79,440/- पे ा 
40.05%कमी हणजेच र. .17,86,174 /- +रॉय ट  चाजस र. . 13,427/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .18,11,301/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

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

केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े       

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
        
वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .04/08/2021-22 अ वय े भाग .५ 

येथील  इ याद  ठकाणी  खड मु म व बीबीएम  प दतीन े र यांची दु ती करण.े  कामी 
मे.पूनम एंटर ायजेस िन.र. .44,99,974/- (अ र  र कम पये चौ वेचाळ स लाख 

न या णव हजार नऊश े चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
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वगळून र. .44,53,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,53,124/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .26,72,320/- 

+रॉय ट  चाजस र. .43,899/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,850/- = एकुण 

र. .27,63,069/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े  

( द.०३/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील  आरो य 

वभागाचे अंतगत भाग ं  २०,३०,३१ व ३२  भागसाठ   १३२८  सावजिनक शौचालय व 

मुता-यांची  यां क प दतीन(े पा याचे उ चदाबाचे सहा यान)े व मनु यबळा ारे  दैनं दन 

साफसफाई,देखभाल व करकोळ दु ती  करणे या कामासाठा ई टडर ंग प दतीन ेसेवाशु क 

रकमेवर (ई-िन वदा नोट स .४/२०१८-१९)  िन वदा माग व यात आली होती. 
याअनुषांगान-े मे. शुभम उ ोग यांची (-)९.०९% कमी सवात  कमी  दराची िन वदा 
ा   झालेली आहे. - मे. शुभम उ ोग  यांना पुन:  वचारणा कर यात आली असता यांनी 

न यान े (-)१००%कमी दर दलेला आहे. हणजेच िन वदा र कमे या र. .१,८६,००,८१६/- 

पे ा (-)९.०९%कमी हा दर ा  झा यान े मे.शुभम उ ोग यांचे कडून िन वदा मंजूर 

र. .१,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेणे कामी  व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  

कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  य  खचास  मा. थायी  सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ 

द.२३/१०/२०१८ अ वय े मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत 

सं थेबरोबर द.२०/११/२०१८ रोजी (१०/१२/२०१८ ते ०९/१२/२०२०) या कालावधी साठ  

कारारनामा क न घे यात आलेला आहे. संबधीत सं थेन े द.१०/१२/२०१८ पासून कामकाज 

सु  करण ेबाबत कामचा आदेश .ह ेका/आ-३/का व/६०३/२०१८ द. ३०/११/२०१८  दे यात 

आलेला आहे.   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े ा म य ेकोरोना वषाणूचा संसग व 

सार  असून या माण े णांची सं या आहे.मनपाचे ह े य  कायालयाचे काय े ातील 

भाग .२०,३०,३१ व ३२  म य े कोरोना वषाणूचा सार रोखणे 
कर ता   व वध  उपयोजना कर यात येत आहे.ह े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग 

ं .२०,३०,३१ व ३२  मधील मनपाचे  शौचालय/ मुतां-यांची दवासातून कमान दोन वेळा 
तर  यां क प दतीन(े पा याचे उ चदाबाचे सहा यान)े व मनु यबळा ारे  दैनं दन 

साफसफाई,देखभाल व करकोळ दु ती  होण े आव यक  आहे मा. थायी सिमती ठराव 

ं .७४५८ द.१६/०९/२०२०  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/४१४/२०२० द.२४/०९/२०२० 

दवसातून   दोनवेळा सशु क  द. ०१/०८/२०२० ते ३०/११/२०२०  पयत काम  करणेस 

आदेश देणेत आलेल ेआहे. स थतीत मे.शुभम  उ ोग यांचा मूळ िन वदा कालावधी  मुदत 
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द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आली होती. तथा प िश क  व पदवीधर  मतदार 

संघाची िनवडूक कामी आचार सं हता  लाग ू झा यान ेती द.०३/१२/२०२० पयत अस यान े

िन वदा िस द करता आली नाह  यामुळे स ा काम कर त असलेल ेमे.शुभम उ ोग  यांना 
पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हन े ( द.०१/१२/२०२० ते 

द.३१/०५/२०२१) जी थम या पूण होईल तो पयत िन वदा दरान े काम कर यास 

मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७५ द.१६/१२/२०२० रोजी मा यता  दे यात आलेली 
होती. याअनुषांगान े आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/ १८/२०२१ द.१४/०१/२०२१ अ वय े

कामाचा आदेश  दे यात आलेला  होता. मा. थायी सिमती ठराव ं . ९८३७ 

द.०७/०७/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/२५३/२०२१ द. २३/०७/२०२१ 

दवसातून  ०२ वेळा सशु क द.०१/०६/२०२१ ते द.३१/८/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश 

देणेत आलेल े होते. स थतीत मे.शुभम उ ोग यांचा तीय मुदत वाढ िन वदा 
कालावधी  मुदत द.३१/०८/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे.तथा प कोरोना वषाणूचा ादुभाव 

मोठया माणावर सु  आहे. िन वदा या काम सु  कर यात आल ेअसून  यास काह  

कालावधी लागणार अस यान े  स ा काम कर त असलेल े मे.शुभम उ ोग  यांनाच 

पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  तीन े म हन े ( द.०१/०९/२०२१ ते 

द.३१/११/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दरान े काम करणेस 

वचारणा केली असता यांनी होकार दश वलेला आहे. स थतीत  उपरो   भाग ं माक 

नुसार १३२८ शौचालय/ मुता-या ं पैक  खालील माण े११५४  शौचालय/ मुता-या ं यांची साफ 

सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल माण.े 

अ. ं . भाग ं माक शौचालय 

सं या 
मुतार  

सं या 
पाड यात आलेली सं या 
शौचालय          मुतार  

स थतीतील 

सं या 
१ २० ५२६ ११४ ९३ ०५१ ४९६ 

२ ३० ५१५ ३८ ०२ ०५ ५४६ 

३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ २२ ०१ ८९ 

 एकूण ११५७ १७१ ११७ ५७ ११५४ 

        कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार 

वेतन  स थतीत ११५४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता येणारा 
खच (कामगारक याण अिधकार  यांचे काक/०३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१) ०१ 

वेळचे साफ सफाई कर ता र. .८१२,६१६.४८ इतका ितमहा खच येत आहे. दवसातून दोन 

वेळचे साफ सफाई करावयाची झा यास र. .१६,२५,२३२.९६ (अ र  र. .सोळा लाख 

पंचवीस हजार दोनश े ब ीस पये शहा णव पैसे फ ) ितमहा जादा खच येणार आहे 

मे.शुभम उ ोग यांना िन वदा मंजूर दर ( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-
याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार)   देण े आव यक आहे. तर  उपरो  माण े नमूद 

केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांना िन वदे नुसार १ व स ाचे मागणी नुसार १ अस े२ वेळेचे 
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सशु कसह  काम कर यास द.०१/०९/२०२१ पासून तीन म हन ेपयत मुळ िन वदेतील व 

करार ना यातील अट -शत नुसार  बंधनकारक कर यात येत असून मुदतवाढ देणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे य.च. मृित णालय व इतर दवाखान/े णालयांक रता 

तातड न े आव यक असले या औषधे/ सा ह य पुरव याकामी ई-िन वदा .१/२०१९-२०, 

द.२६/०६/२०१९, अ वय ेमे.ओमनी हे थकेअर िसट केअर फामसी, मे.कोठार  मे डकल, 

पंपर  व मे. बी अलकेअर स ह िसेस ा. िल. यांचेकडून ँडेड औषधांचे M.R.P.वर १५.५०% 

सुट,जेनेर क औषधांचे M.R.P. वर ५६.७०% सुट वसज कल सा ह याचे M.R.P. वर ५४.००% 

सुट या दरकरारा नुसार तातड न े आव यक औषधे/सा ह यापुरवठा करणेकामी एज सी 
िन ीत करणेत आलेली असुन िनवीदेची मुदत द.३१/०३/२०२२ पयत आहे.   मुळ िन वदा 
रकमेसह वाढ व खचास दे यात आले या एकुण र कम .९.७० कोट  खचाची मयादा 
संपु ात आली असुन उवर त िन वदा कालावधीकर ता वाढ व र. .६ कोट  खचास भारतीय 

साथरोग अिधिनयम १८९७, सवजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.१३ व १४ माच 

२०२०, आप ी यव थापन कायदा कलम ४१ व ५० महानगरपािलका अिधिनयम कलम 

६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१०) मनपा या थाप य EWS क प वभागांतगत थाप य वशेष योजना या लेखािशषाम य े

एकुण २३ जुने व ५ नवीन कामांसाठ  तरतुद करणेत आलेली आहे. तथा प, 

अंदाजप काम य े मा यता घेतले या काह  कामांचे कायादेश न याने ा  झालेल े

अस यान े या कामां या तरतुद  स थतीत गितपथावर असणा या कामांवर करणे 
आव यक अस यान ेतसेच िचखली स.े .१७ व १९ घरकुल क पातील दवाखाना इमारतीचे 

काम पुण झालेल ेअसून याकामी तरतूद वग करण ेआव यक आहे. यानुसार कामिनहाय 

सुधार त तरतुद वग करण (वाढ / घट सह) खालील माण ेआहे. 

प  अ 

पान / 

अ. . 

उपलेखािशषअथवा कामाचे नाव कामाचीअंदा
जप क य 

र कम 

थाप य मु य
कायालयामाफत 

कळ वलेनुसार 

मुळ तरतुद मधून
कपात केलेनंतर
सन २०२१-२२
क रता िश लक
तरतूद 

वाढ घट वाढ / 

घटकेलेनं
तर २०२१-

२२ ची 
सुधार त 

तरतूद 

 
लेखािशष - थाप य वशेष योजना 
(एच.ओ./सी.ई.)      
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६२/२ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम येभाजी मंडईचे 

आर ण वकिसत करणे. 

६००००००० ५०००००० २०००००० ० ७०००००० 

६२/४ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम येदवाखाना आर ण 

वकिसत करणे. 

५००००००० १०००००० २६२२००० ० ३६२२००० 

६२/५ 

च-होली येथे आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  िनवासी गाळेबांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

८००००००० १५०००००० ० ३०००००० १२०००००० 

६२/७ 

बो-हाडेवाड  येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ  िनवासी 
गाळेबांधणे या क पात मुलभूत 

सु वधा (Infrastructure) पुर वण.े 

६००००००० २००००००० ० १२५००००० ७५००००० 

६२/८ 

पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे 

आिथक या दुबल 

घटकांसाठ िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

३००००००० १५०००००० ० ६०००००० ९०००००० 

६२/९ 

आकुड  (HDH आर ण .२८३) येथे 

आिथक या दुबलघटकांसाठ  

िनवासी गाळे बांधणे या क पात 

मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 

पुर वण.े 

६००००००० २००००००० ० ११५००००० ८५००००० 

६२/१२ 

पंत धान आवास योजनेअंतगत 

ठक ठकाणी  STP बांधणे व देखभाल 

दु ती करणे. 
२१००००००० ५००००००० ५०००००० ० ५५०००००० 

६३/१५ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम येबहुउ ेशीय इमारत 

बांधणे. 

६००००००० २११२२००० १३८७८००० ० ३५०००००० 

६३/१६ 
िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या ३००००००० ५०००००० ६०००००० ० ११०००००० 
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दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाधीलर ते दु ती व 

डांबर करण करण े

६३/१८ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पामधीलआर ण भुखंडांना 
िसमािभंत बांधण े

२००००००० ५०००००० १५००००० ० ६५००००० 

६३/१९ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम ये थाप य वषयक 

कामे करण.े 

१००००००० ५०००००० २०००००० ० ७०००००० 

 एकुण ९५००००००० १६२१२२००० ३३०००००० ३३०००००० १६६१२२००० 

     तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप कातील लेखािशष- इतर वशेष योजना 
(एच.ओ./ सी.ई.) अंतगत वर ल प  अ नुसार वाढ/ घट क न सुधार त अंदाजप क य 

तरतूद मा यता घेण ेआव यक आहे. 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .११) कोरोना-19 अनुषंगान े वाय.सी.एम. णालयांतील NICU, PICU पे डए क वॉडकर ता 

आव यक सा ह य Bubble CPAP with Accessories उपकरण खरेद साठ  ई िन सु 
.38/2021-22 अ वय े िन वदा िस द क न माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  

िन वदेम य े  मे  कोठार  मेड कल, पंपर  यांचे 10नगBubble CPAP with 

Accessoriesउपकरण खरेद  करणेकामी एकुण र. .43,96,770/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 

शहा णव हजार सातश ेस र फ ) जीएसट सह (िन वदा र. .50,00,000/- पे ा 12.06 ट के 

कमी) लघु म दर ा  झालेल े असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेल े आहेत. 

यानुसार  मे. कोठार  मेड कल, पंपर  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१२) पंपर  िचंचवड महापािलके या े ातील सव पाणी िमटस या न द  घेऊन जागेवर देयक 

अदा करण े हे काम मे. ँ नबेर  एन ए स स हसेस ा. िल. यांना आदेश मांक - 

पापु।६।का व।३४४।२०१६, दनांक २४।०२।२०१६ अ वय ेदे यात आल ेआहेत. सदर कामाचा 
कालावधी पाच वषासाठ  असून सदर कामाची मुदत २३ फे ुवार  २०२१ रोजी संपली आहे. 

सदर कामासाठ  र. .१६,०७,२५,२५४।– इत या रकमेस मा. थायी सिमतीन े ठराव 

.१४९६८ द.०३/०२/२०१६  अ वय े  मा यता दलेली आहे.  सदर कामास ६ म ह यां या 
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कालावधीसाठ  द.२३ ऑग ट २०२१ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर 

कामासाठ   पाणीपुरवठा वभागामाफत न यान े िन वदा तयार कर यात आली असून, 

िन वदा या सु  कर यात आली आहे. न याने काढ यात येत असले या िन वदेम य े

व वध शहरातील पाणी देयक णालींचा अ यास कर यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड 

शहरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेत पाणी देयक णाली या सहा यान े मू यांकन 

क न याबाबत या उपाययोजनांचा िन वदेम य े समा व  कर यासाठ  सदर िन वदा 
या पूण हो यास काह  कालावधी लागत आहे. तसेच फे ुवार  २०२२ म य े होणा-या 

महापािलका साव क िनवडणुक साठ  आचारसं हता लाग याची श यता आहे. तसेच नवीन 

कामाची िन वदा या पूण होऊन न वन Agency ( Cranberry सोडून ) आली तर यांना 
पाणी देयक णालीची कायवाह  समजून घेऊन काम सु  कर यासाठ  कमान ३ म ह यांचा 
कालावधी देण े आव यक राह ल. यामुळे सदर काम ३१ माच २०२२ पयत चाल ू ठेवण े

आव यक आहे. सदर काम मे. ॅ नबेर  एन.ए स. स हसेस ा.िल.  हे द.३१/३/२०२२ पयत 

कर यास तयार आहेत. तर  सदर कामाचा कायकाल द.३१/३/२०२२ पयत वाढवून िमळावा 
व यासाठ  येणा या र. .३,४०,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  चाळ स लाख फ ) इत या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ 

व ८/२०१७-१८ िस द क न म.न.पा.चे “अ”, “ब”, “क”, “ड”, “इ”, “फ”, “ग” व “ह” े य 

कायालया या काय े ातील र ते/ गटस साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दराने 
कामगार उपल ध करण े या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा 
शु कावर िन वदा माग व यात आली होती. यानुसार ८ े य कायालयाकडे कमान वेतन 

दरानुसार तावात नमुद ७ सं थांमाफत १५२९ सफाई कामगार पुर व यात आलेल ेआहे. 

या  सं थापैक  तावात नमुद १ ते ४ सं थांचे कामाची मुदत दनांक २५/०६/२०२१ व ५ ते 

६ सं थांची कामाची मुदत द.३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ यान,े यांना अनु म े

द.२५/०८/२०२१ व द.३१/०८/२०२१ अखेरपयत मुदतवाढ देणेत आली आहे. सदरची 
मुदतवाढ संपु ात येत असलेन ेव मनु यबळा दारे र ते/ गटस साफ सफाई कामाची न वन 

िन वदा कायवाह  कामकाज सु  असून, या कामकाजाकर ता अंदाजे ३ म हन ेकालावधी 
लागणार असलेन,े सदर कामास कमान ३ म हन ेकालावधीकर ता तथा िन वदा या पुण 

होवून य  कामकाज सु  होईल यापैक  जे थम होईल तोपयत मुदतवाढ देवून याकामी 
येणा-या र. .१०,९१,२४,५१६/- (अ र  र. .दहा कोट  ए या णव लाख चोवीस हजार पाचश े

सोळा फ ) इतके अथवा य  होणा-या खचास मा यता िमळण ेतसेच संबधीतांबरोबर ३ 

म हन े कालावधीचा कंवा टडर मंजूर झाल े तर दो ह पैक  याची मुदत अगोदर संपेल 

या माण े करारनामा क न घेण े तसेच यांना कामाचे आदेश देण े कर ता महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .१४) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .४९ द.१४/१०/२०२१ अ वय े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बालक याण 

योजन ेअंतगत व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. याम य े पंपर  

िचंचवड शहरात पं.िचं.मनपा माफत लहान मुलांक रता बालवाड  वग चाल वल े जातात. 

बालवाड  वगात िशकत असले या लहान व ा याना खेळ या क रता खेळणी पुर वणे 
आव यक आहे. तर  “यश एंटर ायझेस” ा अनुभवी सं थेमाफत बालवाड  वगातील लहान 

व ा याक रता खेळणी पुर वणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१५) मा.म हला बालक याण सिमती ठराव .५० द.१४/१०/२०२१ अ वये आ मक श  

वृ गत क न जनमाणसात नवचैत य जागृत करणारा जागर ी श चा सवािगण 

वकास, तणावमु  व सृजनशीलतेला वाव दे यासाठ  आप या माफत व आप या 
आख या रत यासा ुमन डे हलपमट आ ण रसच सटरन ेउप म हाती घे याची इ छा 
दश वली आहे. खालील वषयी आंतररा ीय याती या यु झक हलर, स सेस कोच, 

आय.ट . उ ो जका साधना योगल मीजी या िश ण देणार आहेत. या व रल सं थे या 
सं था पका आहेत. 

अ. . तपशील मानधन 

१. “जागर ी श चा” काय म 

१) व छता जागृती व आंत रक संतुलन  

                    (वेळ १ तास ३० िमनीट) 

२) तणावमु    (वेळ ३० िमनीट) 

३) येय िन ती  (वेळ ३० िमनीट) 

४) आ मिनभरता     (वेळ ३० िमनीट) 

५) संगीत साधना  (वेळ १ तास) 

       (अधा तासाचा ेक असेल) 

एकूण ८ काय मा 
क रता 
५,६६,०००/- × ८ = 

४५,२८,०००/- (सव 

करांस हत) 
 एका काय मासाठ  सभागृहाचा खच, ग य य ंचा 

ये या-जा याचा खच, मा यवरांचे मानधन, वास खच, 

साऊंड इं जिनअर साऊंड िस ट म, ३ यु जिशयन, 

आयोजक आ ण वयंमसेवक. यांचा खच अस े येक 

काय माक रता र. .५,६६,०००/- (सव करांस हत) 

लागणार आहेत. 

खालील माण े–  

१) द यांग / शेतकर  कुटंुब तणावमु  

२) कशोरवयीन मुली / म हलांना संगीतातून समूपदेशन 

३) मुलींची तां क / यावसाियक कौश यवृ  
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४) ामीण भागातील मुलींचे वसंर ण, आ मस मान व मनोबल वाढ वण.े  

यासाठ  जागर श चा हा काय म आप या मागदशनाखाली पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ८ भागांम य े (एकुण ८ काय म) आयो जत करणेकामी मा यता 
देणेकामी वचार करण.े 

( द.०३/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/01/2021-22 अ वय े JnNURM-BSUP 

अंतगत बांधणेत आले या पुनवसन क पातील इमारतींची उव रत थाप य वषयक 

दु तीची काम ेकरण.े कामी मे.मोटवाणी आ ण स स िन.र. .41,50,062/- (अ र  र कम 

पये ए केचाळ स लाख प नास हजार बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .41,22,562/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,22,562/- पे ा 36.99% कमी हणजेच 

र. .25,97,626/- + रॉय ट  चाजस र. .2,973/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,500/- = 

एकुण र. .26,28,099/- (अ र  र. .स वीस लाख अ ठावीस हजार न या णव फ ) पयत 

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

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

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

वषय .१७) मु य लेखा प र ण वभागाम य ेकायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म य े दश वल े माण े रजा मंजुर  कामी 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाकड ल पाणीपुरवठा वभासाठ  सन 

२०२१-२०२२ या वषा या अंदाजप कात जनरेटर इंधन या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- 

इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतुद मधून पाणीपुरवठा वभागाकड ल जनरेटर 

व टँकर क रता डझेल इंधन हे खाजगी पे ोल पंपाव न उधार वर भरल ेजाते. या क रता 
सदर लेखािशषाव न देयकाची तरतूद खच  टाकली जाते. ऑग ट २१ अखेर या 
लेखािशषाव न र कम पय े र. .९,२९,५२०/-  इतक  र कम खच  टाकलेली आहे. माहे 

स टबर २१ पासून माहे माच २०२२ अखेर र. .१७,५०,०००/- इतक  अंदाजे र कम खच  

पडणार आहे. परंतु सदर लेखािशषावर स थतीत तरतूद कमी अस यान ेदेयके अदा करता 
येणार नाह त. सदर देयके वेळेत अदा करणे आव यक व म ा  आहे. पाणीपुरवठा हा 
अ याव यक वभाग आहे. कृ णानगर (S२) येथील पा या या टा यांमधून फ े ीय 

कायालयाअंतगत येणा-या संपुण प रसरास पाणीपुरवठा केला जातो.पाणीपुरवठा सुरळ त 

ठेवणेसाठ  व ुत पुरवठा खंड त झा यास जनरेटरचा वापर क न व ुत पंपावर पा या या 
टा या भरणेचे काम करणेत येते व पाणीपुरवठा सुरळ त केला जातो. सन २०२१-२०२२ या 
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वषा या अंदाजप कात जनरेटर इंधन या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- इतक  तरतूद 

करणेत आलेली आहे. माहे ऑग ट २१ अखेर या बलांची र. .९,२९,५२०/- इतक  र कम 

खच  पडली असून  र. .७०,४८०/-  एवढ  र कम िश लक आहे. वारंवार व ुत पुरवठा 
खं डत झालेन ेव डझेलचे दर वाढलेन ेसन २०२१- २०२२ ची जनरेटर इंधन तरतुद कमी 
पडणार आहे. दलेले इंधन देयकांचा वचार करता एक म ह यासाठ  अंदाजे र. .२,५०,०००/- 

माण ेउव रत ७ म ह यांसाठ  अंदाजे र. .१७,५०,०००/- एवढा खच अपे त आहे. यामुळे 

खालील माण ेवग करण करणे आव यक आहे.    

अ. . उपलेखािशष 

अथवा 
कामाचे नाव 

पा.  अ. . सन २०२१-२२ 

ची तरतुद 

वाढ घट सन २०२१-
२०२२ साठ  

सुधार त तरतुद 

१ जनरेटर 

इंधन 

२२८ 

व 

२२९ 

भाग २ 

अ. .९/ 

२३०/३ 

१०,००,०००/- १७,५०,०००/- -- २७,५०,०००/- 

२ थायी 
आ थापना 

 

२२६ 

व 

२२७ 

भाग २ 

अ. .९/ 

२१०/४ 

३,८५,००,०००/- -- १७,५०,०००/-३,६७,५०,०००/-

 
एकूण र. . 

  
३,९५,००,०००/- १७,५०,०००/- १७,५०,०००/- ३,९५,००,०००/- 

                महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वय े एका 
अथसंक पीय  िशषाव न दुस या अथसंक पीय  िशषावर तरतूद वग करावयाची  र कम 

िनयमानुसार वग करता येत असलेन,े सदर वाढ घट र. .१७,५०,०००/- करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय . १९)मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक१३/२०१९-२० नुसार, 

लघु म िन वदाधारक मे.टेकनाईन स हसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत 

करणेत आले या ३३ संगणक णालींची देखभाल दु तीकामी मनु यबळ उपल धकरणेचे 

मुदतवाढ कामकाज आदेश .मातं व/११/का व/१३०/२०२१ द.२१/०५/२०२१अ वय,े 

द.२५/०३/२०२१ पासुन पुढ ल सहा म हन ेकालावधीसाठ  हणजेच द.२४/०९/२०२१ पयत 

मुदतवाढ देणेत आली होती. याच माण े द.२४/०९/२०२१ पासून २ म हनेक रता 
मुदतवाढ स मा.आयु सो. यांनी द.२१/१०/२०२१ रोजी या तावानुसार मा यता देणेत 

आली अस यान े द.२२/०६/२०२० रोजी या करारना यातील अट  शत नुसार आव यक 

वाढ व मु ांक व अनामत र कम घेऊन द.२४/०९/२०२१ पासून दोन म हन ेकालावधीसाठ  

मुदतवाढ देऊन मे.टेकनाईन स हसेस यांचेमाफत संगणक णाली देखभाल दु तीचे 

कामकाज क न घेणेस व यासाठ  येणा-या र. .११,९८,७४८/- (अ र  र. .अकरा लाख 

अ या णव हजार सातश े अ ठेचाळ स फ ) अिधक व तु व सेवाकर यादरास व 

याअनुषंगान ेयेणा या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व काय े ाबाहे न उपचाराक रता 

येणा-या कोरोना बािधतांवर व वध खाजगी णालयांम य ेउपचार कर यात येत आहेत. 

णांवर ल उपचार पूण झालेनंतर Discharge दले नंतर णांकडून अथवा यांचे 

नातेवाईकांकडून खाजगी हॉ पटल शासनान े अवाजवी/ जादा बले आकारलेबाबत 

मनपाकडे त ार  ा  झा या हो या. या अनुषंगान े महानगरपािलकेन े ण, यांचे 

नातेवाईक आ ण नाग रकांक रता व वध हे पलाईन मांक उपल ध क न दल ेआहेत. 

याबाबत नाग रकांना मा हती हावी याक रता णालया या दशनी भागाम य े प पण े

दसतील असVेinyal Printing, Lamination & Mounting with 3mm Foam sheet चे 

मा हती फलक तयार क न क न घेणेकामी इ छुक मा हती व जनसंपक वभागाकड ल 

कोटेशन नोट स .०५/२०२१-२२ नुसार इ छुक पुरवठा धारकांकडून दर माग व यात आले 
होते. याम ये मे. ओम इंटर ायजेस यांचे लघु म दर ा  झाल ेआहेत. ा  कामकाज 

आदेशानुसार मे.ओम इंटर ायजेसयांनी १३५ मा हती फलक तयार क न णालयांम ये 
लाव याचे काम पूण केल ेआहे. या फलकांमुळे नाग रकांम य ेजागृती करणेस मदत झाली 
आहे. तर  कोटेशन नोट स .०५/२०२१-२२ अ वय ेमे.ओम इंटर ायजेसयांनी १३५ मा हती 
फलक तयार क न लावणेकामी झाले या र. .२,७७,१८२/- (अ र  र. .दोन लाख 

स याह र हजार एकश े याऐंशी फ ) या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .२१) मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते  २४) मधील 

कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 41) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .५१ द.१२/१०/२०२१ अ वय ेगेली 

दड वष कोरोना ितबंधामुळे नाग रक यां या घराबाहेर पडलेल ेनाह त. यामुळे ते संगीत 

े ापासून वंिचत झालेल ेआहेत. माहे नो हबर / डसबर २०२१ म य ेकै. बोधनकार ठाकरे 

डा संकुल,यमुनानगर,येथे संगीत महो सव  काय म आयो जत के यास यमुनानगर 

प रसरातील नाग रकांना संगीत काय माचा लाभ घेता येईल. सबब, पंपर  िचंचवड 

म.न.पा. या वतीन े कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल,यमुनानगर,येथे माहे नो हबर 

/ डसबर २०२१ म य ेसंगीत महो सव  काय म आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .५२ द.१२/१०/२०२१ अ वय े

मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . शा./२/का व/१३५/२०२१ द.१२/२/२०२१ अ वय े डा 



15 
 

वभागाकड ल थाप य वषयक कामकाज उ ान थाप य वभागाकडे सोप व यास 

मा यता दलेली आहे. यानुसार डा वभागाकड ल व ुत वषयक कामकाज तातड ने 
हो या या ीन े डा वभागासाठ  डा व ुत वभाग तयार क न आव यक अिधकार  

कमचार  यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सबब, मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 

. शा./२/का व/१३५/२०२१ द.१२/२/२०२१ अ वय े डा वभागाकड ल थाप य वषयक 

कामकाज उ ान थाप य वभागाकडे सोप व यास मा यता दले माण,े डा 
वभागाकड ल व ुत वषयक कामकाज तातड न े हो यासाठ , डा व ुतअसा वतं  

वभाग तयार क न आव यक अिधकार , कमचार  यांची िनयु  करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५)मनपाचे  भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर 

शाळा इमारत बांधण ेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण ेठेवणे, 
येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच 

कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर 

िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक आहे. याकर ता सदर 

कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल पी.एम.सी यांची नेमणुक करण े

आव यक आहे. यास अनुस न द.८ स टबर, २०२१ रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या 
अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. सदर काम करणेस 

एकूण ४ त  पी.एम.सी (Project Management Consultant)यांनी िसलबंद दरप क सादर 

केलेली आहेत. यापैक  मे. लॅनीटेक क लट सी यांनी सदर कामा या उवर त िन वदा 
प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.90% इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. 

मे. लॅनीटेक क लट सी यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी (Project 

Management Consultant) हणून यश वी र या काम े पूण केली आहेत. मनपा या 
मा. थायी सिमती ठराव .9096 द.31/03/2021 अ वय ेमे. लॅनीटेक क लट सी यांची 
मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून िनयु  

करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता मे. लॅनीटेक क लट सी 
यांची पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच 

सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा (उवर त कामाची र कम .6,97,35,179/-) 

रकमे या 0.90% एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े       
        
वषय .२६) मनपाचे भाग .2 पुण ेनािशक महामाग ते गट .1062 पयतचा 18 मी.ड .पी.र ता 

वकिसत करणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण े ठेवणे, 
येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच 

कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर 

िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक आहे. याकर ता सदर 
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कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या 
अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम 

करणेस एकूण 6 त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद 

दरप क सादर केलेली आहेत.यापैक  मे. लॅनीटेक क लट सीयांनी वषयां कत कामा या 
उवर त िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.80% इतका लघु म दर 

सादर केलेला आहे. मे. लॅनीटेक क लट सीयांनी अशा कार या कामांसाठ  

क प पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून यश वी र या काम े पूण 

केली आहेत.मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .9096 द.31/03/2021 अ वये 
मे. लॅनीटेक क लट सीयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता 
मे. लॅनीटेक क लट सीयांची पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून 

नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा (उवर त कामाची 
र. .2,03,86,407/-) रकमे या 0.80% एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव 

करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 
वषय .२७) भाग .2 ,से टर .16 राजे िशवाजीनगर येथील र ते अ यावत प दितन े तयार 

करणेयाकामासाठ स लागार हणून मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क लटंट यांची िनयु  

करणेत आलेली होती, तथा प, मा.आयु  सो.यांचेकड ल द.14.07.2021 रोजीचे आदेशा वये 
मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क लटंट यांना 3 वषाकर ता का या याद त समावेश क न 

यांची िनयु  र  करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. तसेच मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट 

क लटंट यांचेकड ल काम े र  क न सदरचे चाल ू काम असलेमुळे व कामाची गरज व 

तातड  ल ात घेता जु या पॅनेल मधील अ य स लागार यांची रतसर नेमणूक करणेस 

मा.आयु  सो.यांनी द.03.09.2021 रोजी मा यता दलेली आहे. तर  सदर कामास त  

पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांची नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे 

काम करणा या मनपा पॅनेलवर ल पी.एम.सी ( Project Management Consultant 

)यांचेकडून कोटेशन ारे दरप क  माग वण े बाबतची नोट स द. 8 स टबर, २०21 रोजी 
िस द करणेत आली होती. सदर नोट सची मुदत ७ दवसाची हणजे द. 14 स टबर, 

२०21 पयत होती. सदरची नोट स मनपा या अिधकृत वेब साईटवर िस द करणेत आलेली 
असुन एकूण 7 त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद 

दरप के सादर केलेलीअसुन याचा तुलना मक त ा सोबत जोडला आहे. मे.पे हटेक 

क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांनी वषयां कत उवर त कामा या िन वदा 
प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.83ट के इतका लघु म दर सादर केलेला 
आहे.मे.पे हटेक क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांची मनपा या पॅनेलवर अशा 
कारची काम े करणेसाठ  नेमणूक द.10ऑ ट बर, २०17रोजी ितन वषासाठ  करणेत 

आलेली आहे. मे.पे हटेक क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांनी अशा कारची 
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काम े केलेली असलेमुळे सदरचे काम यांचे माफत क न घेणेस हरकत नाह . मे.पे हटेक 

क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांनी िन वदा प ात उवर त कामासाठ वकृत 

िन वदा रकमे या0.83ट के एवढा दर सादर केलेला असुन उवर त वकृत िन वदा 
रकमे या0.83ट के एवढ  फ  िन वदा प ात कामासाठ  अदा करावी लागणार असुन यास 

मा. थायी समीतीची मा यता घेण े आव यक आहे. सबब, मे.पे हटेक क ल टंग 

इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांची त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant 

) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा(उवर त कामाची 
र कम .18,51,54,328/-)रकमे या0.83ट के एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त 

कामांसाठ सव करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२८)मनपाचे भाग .9 नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे 

व इतर थाप य वषयक काम े करणेयाकामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा 
मानका माण े ठेवण,े येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे 

टे ट ंग करण ेतसेच कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस 

करण ेतसेच इतर िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक 

आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी 
यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस 

मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. 
वषयां कत काम करणेस एकूण 4 त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) 

यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत.यापैक  मे. लॅनीटेक क लट सीयांनी 
वषयां कत कामा या उवर त िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 
१.00ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे.मा. थायी सिमती ठराव .9096 

द.31/03/2021 अ वय े मे. लॅनीटेक क लट सीयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी 
(Project Management Consultant) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा 
वचार करता मे. लॅनीटेक क लट सीयांची पी.एम.सी (Project Management 

Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा 
(उवर त कामाची र. .1,39,44,200/-) रकमे या १.00ट के एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त 

कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेचा वषयास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२९)मनपाचे भाग .8 येथील पेठ .3 ित पती चौक येथील तुलसी हाई स समोर ल र ता ते 

पेठ -1 ला नािशक हाय-वे पयत जोडणारा 12 मी.ड .पी.र ता वकिसत करणेया कामावर 

दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण े ठेवण,े येक बाबीचे QAP माण े

तपासणी करण े व वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण े तसेच कामाची मोजमाप े घेण े व 

ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस करणे तसेच इतर िन वदा प ात काम ेकरणे  व 

सव पी.एम.सी ची काम े करण े आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात 

कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करण े आव यक आहे. यास 
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अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर 

कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम करणेस एकूण 4त  

पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली 
आहेत.यापैक  M/S Assured Engineering Servicesयांनी वषयां कत कामा या उवर त 

िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 1.00ट के इतका लघु म दर सादर 

केलेला आहे. M/S Assured Engineering Servicesयांनी अशा कार या कामांसाठ  क प 

पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून यश वी र या काम े पूण केली 
आहेत.M/S Assured Engineering Servicesयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( Project 

Management Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार 

करता M/S Assured Engineering Servicesयांची पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा 
(उवर त कामाची र कम .98,56,342/-) रकमे या 1.00ट के एवढ  फ  िन वदा प ात 

उवर त कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३०)मनपाचे भाग .8 म य े ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक, र ता दुभाजक व रोड फिनचर 

वषयक काम ेकरणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण े ठेवण,े 

येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच 

कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर 

िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक आहे. याकर ता सदर 

कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या 
अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम 

करणेस एकूण 3त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद 

दरप क सादर केलेली आहेत.यापैक  M/S Envirosafe Consultantsयांनी वषयां कत 

कामा या उवर त िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.98ट के इतका 
लघु म दर सादर केलेला आहे. M/S Envirosafe Consultantsयांनी अशा कार या 
कामांसाठ  क प पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून यश वी र या 
काम ेपूण केली आहेत.M/S Envirosafe Consultantsयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( 
Project Management Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  

बाबींचा वचार करता M/S Envirosafe Consultantsयांची पी.एम.सी ( Project 

Management Consultant ) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  

उवर त वकृत िन वदा ( उवर त कामाची र कम .4,14,48,889 /-) रकमे या 0.98ट के 

एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
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वषय .३१)मनपाचे भाग .8 म य े ठक ठकाणी फुटपाथ दुभाजक व र ता सुशेिभकरणाची काम े

करणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण ेठेवण,े येक बाबीचे 

QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच कामाची मोजमाप े

घेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर िन वदा प ात कामे 
करणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरणे आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा 
प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करणे आव यक 

आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब 

साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम करणेस एकूण 3त  

पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली 
आहेत.यापैक  M/S Envirosafe Consultants यांनी वषयां कत कामा या उवर त िन वदा 
प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.98ट के इतका लघु म दर सादर केलेला 
आहे. M/S Envirosafe Consultantsयांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी ( 

Project Management Consultant ) हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत.M/S 

Envirosafe Consultantsयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता M/S 

Envirosafe Consultantsयांची पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून 

नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा ( उवर त कामाची र कम 

. . 4,02,29,688/-) रकमे या 0.98ट के एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव 

करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३२)मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . डा/१/का व/1080/2021 द.04/10/2021 अ वये 

मा.सभापती, डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती, मा.अित.आयु  (१), 

मा.सहा.आयु , डा, मा.सह शहर अिभयंता, ( डा थाप य) यांना भुवने र येथे हॉक  या 
खेळासाठ  व  तरावर या सु वधा िनमाण केले या असून सदर या दजदार सु वधा पंपर  

िचंचवड म ये िनमाण होणे आव यक अस यान े या पदािधकार  व अिधकार  यांना 
भुवने र, ओ रसा येथे द.05/10/2021 ते द.07/10/2021 या कालावधीम य ेदौ-यासाठ  

वमान वास, जाणे-येण,े हॉटेल िनवास, भोजन, ना ता यव था व लोकल ॅ हिलंग साठ  

येणा-या य  खचास मा यता दे यात आलेली आहे, यानुसार सदर दौ-याक रता 
पदािधकार  व अिधकार  यांचा आलेला य  खच र. .1,52,804/-(अ र  र कम पये 
एक लाख बाव न हजार आठश ेचार फ ) या र कमेला काय र मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघु म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .३४) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .01/01/2021-2022 अ वय े मनपाचे 

मैलाशु द करण ेक  पंपीग टेशन मधील काडा िस ट मचे चालन देखभाल व दु तीची 
काम ेकरणे कामी मे. िलंग इले क स ऍ ड टे नोलॉजीस िन.र. .99,57,700/- (अ र  

र. .न यानऊ लाख स ावन हजार सातश ेफ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .99,57,700/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9957700/- पे ा 5.2% कमी हणजेच र. .94,39,900/- 

+रॉय ट  चाजस र. . 0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .94,39,900/- पयत 

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

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-

यांनी रजा मंजूर कामी वनंती अज सादर केलेल े आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती 
अजानुसार सोबतचे प  अ म य ेदश वले माण ेरजा मंजुर  कामीचे तावास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वय ेमा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
  
 
वषय .३६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . CIVIL/HO/43/26/2021-22 अ वय े भाग 

.२९ पंपळे गुरव येथील साईनाथनगर, मोरया पाक, अमृता कॉलनी, िशवनेर नगर, 

पंचर नगर व भागातील इतर प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ याद ंची 
हॉटिम स प दतीन े दु तीची काम े करण.े (सन २०२१-२२ कर ता) कामी वीणा 
एंटर ायझेस िन.र. .29,99,339/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख न या नौ हजार 

ितनश े एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,32,939/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,32,939/- पे ा 38.39% कमी हणजेच र. .18,06,984 /- +रॉय ट  

चाजस र. .3,460/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .18,76,844 /- 

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

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

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

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
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वषय .३७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . CIVIL/HO/43/23/2021-22 अ वय े भाग 

.२८ पंपळे सौदागर व भागातील इतर प रसरातील र यांवर ल चेस व चर इ याद ंची 
WMM, MPM, B.M., B.C. व Cold Mix प दतीन ेदु तीची काम ेकरण.े (सन २०२१-२२ 

कर ता) कामी वीणा एंटर ायझेस िन.र. .44,98,567/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख 

अ ठया नव हजार पाचश ेसदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,32,167/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,32,167/- पे ा 39.3% कमी हणजेच र. .26,90,325/- +रॉय ट  

चाजस र. .4,036/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .27,60,761 /- 

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

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

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

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/43/27/2021-22 अ वय े भाग 

.२९ पंपळे गुरव येथील ठक ठकाणी र यांवर ल चेस व ख डे इ यांद ची WMM व 

MPM प दतीन ेदु तीची काम ेकरण.े (सन २०२१-२२ कर ता) कामी वीणा एंटर ायझेस 

िन.र. . 29,99,229/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख न या नव हजार दोनश े

एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,31,879/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,31,879/- पे ा 37.27% कमी हणजेच र. .18,39,168/- +रॉय ट  चाजस 

र. .29,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .19,36,359 /- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३९) मनपाचे मोरवाड  येथे बहुमजली द यांग भवन िनयो जत आहे. सदर इमारती चे 

व ुतीकरणाक रता 220 KVA मतेचा उ चदाब वीज पुरव याची आव यकता आहे. 

मरा व व कंपनीकडे सदर वीज जोडणी क रता व हत नमु याचा अज सादर केला असता 
यांचे कडून सदर उ चदाब जोडणी क रता तां क अंदाजप क .SE/GKUC/HT/2634 Dt. 

15/06/2021 नुसार अंदाजप क/ डमांड नोट ा  झाल ेअसून यानुसार सुर ा ठेव व अ य 

शु का पोट  मरा व व कंपनीला र. .३,५६,३५६/- (अ र  र. .तीन लाख छप न हजार 
तीनश ेछप न फ ) इतक  अदा करणसे मा यता देणेकामी वचार करण.े 
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वषय .४०) मनपाचे ‘ब’ े ीय कायालयाक रता िचंचवड येथील जु या इमारतीचे ठकाणी नवीन चार 

मजली इमारत बांधणेत येत आहे. सदर इमारतीचे व ुतीकरणाक रता 250 KVA  मतेचा 
उ चदाब वीज पुरवठा जोडण ेकामी व हत नमु याचा अज सादर केला असता यांचे कडून 

सदर उ चदाब जोडणी क रता तां क अंदाजप क .SE/GKUC/HT/2633 Dt. 15/06/2021 

नुसार अंदाजप क/ डमांड नोट ा  झाल ेअसून यानुसार सुर ा ठेव व अ य शु का पोट  

मरा व व कंपनीला र. .४,१४,७१९/-(अ र  र. .चार लाख चौदा हजार सातश ेएकोणीस 
फ ) इतक  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४१)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/13/2021-22अ वय े भाग .३२ मधील 

िशवाजीपाक १,२,३ कृ णानगर १,२ व इतर प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक व 

इतर अनुषंिगक काम े करण.े कामी मे.पावती क शन िन.र. .29,99,930/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊश े तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,630/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,630/- पे ा 37.80%कमी हणजेच 

र. .182,0,986 /- +रॉय ट  चाजस र. . 6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = 

एकुण र. .18,99,787 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े 
 
वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/13/2021-22अ वय े भाग .३ मोशी 

येथे करकोळ दु तींची व देखभालीची काम े करणेकामी मे.यश खंडेराव सोनवण े

िन.र. .29,99,280/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार दोनश े ऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,580/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,580/- पे ा 
35.85%कमी हणजेच र. .19,16,533/- +रॉय ट  चाजस र. .6,776/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .19,35,009/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

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

केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े     
 
वषय .४३) मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .६१ 

अ वय े पंपर  भाग .२१ मधील आदशनगर व व वध झोपडप टयाम य े थाप य 
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वषयक काम े कऱण े व देखभाल दु तीची काम े कऱण.े(२०२१-२२).कामी मे. भोलेशंकर 

ए टर ायजेस िन.र. .२५,४९,६४८/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार सहाश े

आ ठेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८८,०९८/- वर 

िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८८,०९८/- 

पे ा ३३.३३३%कमी हणजेच र. .१६,५८,७४०/- +रॉय ट  चाजस र. .३४,७५५/- 

मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१७,५५,०४५/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ / घट 

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

यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े      
  
वषय .४४) मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .६० 

अ वय े पंपर  भाग .२१ मधील िमलींदनगर व व वध झोपडप टयाम य े थाप य 

वषयक काम े कऱण े व देखभाल दु तीची काम े कऱण.े(२०२१-२२).कामी मे. भोलेशंकर 

ए टर ायजेस िन.र. .२५,४९,४४०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार चारश े

चाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८७,८९०/- वर िन वदा 
माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८७,८९०/- पे ा 
३३.३३३%कमी हणजेच र. .१६,५८,६०२/- +रॉय ट  चाजस र. .३४,७५५/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१७,५४,९०७/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 

तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट दरानुसार 

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

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .४५) मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .५९ 

अ वय े पंपर  भाग .२१ मधील रामकृ णनगर व व वध झोपडप टयाम य े थाप य 

वषयक काम े कऱण े व देखभाल दु तीची काम े कऱण.े(२०२१-२२).कामी मे. भोलेशंकर 

ए टर ायजेस िन.र.  २५,४९,४९५/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार चारश े

पं या व फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८७,९४५/- वर 

िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८७,९४५/- 

पे ा २९.९९९%कमी हणजेच र. .१७,४१,५८६/- +रॉय ट  चाजस र. .३४,६४७/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१८,३७,७८३/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 

तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
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िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट दरानुसार 

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

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 
वषय .४६)मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .०४ 

अ वय े भाग .१४ मधील महा मा फुलेनगर,काळभोरनगर व इतर झोपडप ट तील मनपा 
इमारती,सावजिनक शौचालय,पाथव ेव गटरची देखभाल दु ती कऱण.े(२०२१-२२).कामी म.े 

महाल मी ए टर ायजेस िन.र. .२५,४९,०१४/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास 

हजार चौदा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८९,५६४/- वर 

िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८९,५६४/- 

पे ा ३२.३२०% कमी हणजेच र. .१६,८४,९३७/- +रॉय ट  चाजस र. .३४,११०/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .५९,४५०/- =एकुण र. .१७,७८,४९७/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 

तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट दरानुसार 

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

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .४७)मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .०३ 

अ वय े भाग .१४ मधील महा मा फुलेनगर,काळभोरनगर व इतर झोपडप ट तील 

थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती कऱण(े२०२१-२२).कामी मे. महाल मी 
ए टर ायजेस िन.र. .२५,४९,०१३/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार तेरा 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८७,४६३/- वर िन वदा 
माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८७,४६३/- पे ा 
३२.३२%कमी हणजेच र. .१६,८३,५१५/- +रॉय ट  चाजस र. .३५,३८७/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१७,८०,४५२/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 

तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट दरानुसार 

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

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     
 
वषय .४८) मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .०२ 

अ वय े भाग .१४ मधील आंबेडकरनगर, साईबाबानगर, जयम हारनगर व इतर 

झोपडप ट तील मनपा इमारती, सावजिनक शौचालय,पाथव ेव गटाराची देखभाल दू ती 
करण.ेकामी मे. महाल मी ए टर ायजेस िन.र. .२५,४८,३१०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 

आ ठेचाळ स हजार तीनश ेदहा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 
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र. .२४,८८,८६०/- वर िन वदा माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून २४,८८,८६०/- पे ा ३२.३२%कमी हणजेच र. .१६८४४६०/- +रॉय ट  चाजस 

र. .३४१०३/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .५९४५०/- =एकुण र. .१७,७८,०१३/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ 

कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े     
 

वषय .४९) मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .०१ 

अ वय े भाग .१४ मधील आंबेडकरनगर, साईबाबानगर, जयम हारनगर व इतर 

झोपडप ट तील थाप य वषयक कामाची देखभाल दु ती करण.े कामी मे. महाल मी 
ए टर ायजेस िन.र. .२५,४९,८०३/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोनप नास हजार आठशे 
तीन फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८८,२५३/- वर िन वदा 
माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८८,२५३/- पे ा 
३३.३३%कमी हणजेच र. .१६,५८,९१८/- +रॉय ट  चाजस र. .३५४००/- मटेर यल टे ट ंग 

चाजस र. .६१५५०/- = एकुण र. .१७,५५,८६८/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 

तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट दरानुसार 

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

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     
 
वषय .५०) भारतीय वातं य दना या अमृत महो सवी वषािनिम  क  सरकार या सूचनांनुसार 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े द.१ ऑ टोबर ते ४ ऑ टोबर २०२१ दर यान 

शहराम य े व वध काय मांचे व उप मांचे आयोजन कर यात आल े होते. याम य े अंध 

य ंचा संगीत काय म, पथना य सादर करण, Live Orchestra , काय बलून, ले स व 

हो डग, सू संचालक मानधन इ. कामी झाले या र. .८,६७,३००/- (अ र  र. .आठ लाख 

सदसु  हजार तीनश ेफ ) या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५१) मनपा या व ुत वभागाकड ल (िन वदा .१८/०२-२०२१-२२) अ वय े महापािलका 

शासक य इमारतीमधील वातानुकुलन यं णेचे नुतनीकरण करण े व अनुषंिगक कामे 
करणेबाबत मे. ी यंकटे रा टनक  ोजे ट सोलुशन ा. िल. िन.र. .२६,१३,४७६/-(अ र  

र. .स वीस लाख तेरा हजार चारश ेशहाह र फ ) पे ा १८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
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कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५२) आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा प रसरातील व ुत खांबावर ल २x३ 

आकाराचे अनािधकृत जा हरात फलक (kiosk) यांचे सव ण क न सदरचे फलक 

वखचाने काढुन ते नेह नगर येथील मनपा गोडाऊनम ये जमा करणेबाबत कामी ई 

िन वदा .२/२/२०२०-२१ अ वये िन वदा िस द करणेत आलेली होती.  यानुसार 
सदर कामी एकुण ३ ठेकेदारांनी १ युऑ स काढणेकर ता लघु म दर र. .16.29 

दलेला आहेत. सदरचे ा  लघु म दरानुसार काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट शत स अिधन राहुन याचेंबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेत आलेले आहेत. यानुसार सदर वषयाचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 39/19/2021-22 अ वय े भाग .८ म य े

से. .९,१०,११,१२,१३ म य े व इतर ठकाणी थाप य वषयक काम े करण े व करकोळ 

दु तीची काम े करण.े  कामी मे.लाल दप क शन िन.र. .48,85,143/- (अ र  

र. .अ ठेचाळ स लाख पं याऐंशी हजार एकश ेञेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,69,543/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,69,543/- पे ा 36.63% कमी हणजेच 

र. .30,85,829 /- +रॉय ट  चाजस र. .74,213/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,600/- = 

एकुण र. .31,75,642/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े 
 
वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/20/2021-22 अ वय े . .८ म ये 

से.नं.१,२,३,४ म य ेव इतर ठकाणी थाप य सदर काम ेकरण ेव करकोळ दु तीची कामे 
करणकेामी मे.लाल दप क शन िन.र. .49,14,950/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 

चौदा हजार नउश ेप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .48,99,350/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .48,99,350/- पे ा 36.72%कमी हणजेच र. .31,00,309/- +रॉय ट  

चाजस र. .77198/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,600/- = एकुण र. .31,93,107/- 

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

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
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कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय .५५)इं ायणीनगर प रसरातील पा याचे टा यांचे प रचालन करण ेव  करकोळ दु तीची कामे 

करण े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम उ ोग ”. यांना  दनांक ०१ͭ०७/२०१९ रोजी 
देणेत आला आहे  .सदर कामात इं ायणीनगर, मधील से.१,२,३ व बालाजी नगर इ. 

प रसराम य े पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  

मजुर कमचार  पुर वण ेया कामाचा समावेश आहे. सदर कामासाठ  न वन न वदा कायवाह  

चाल ूअसून यास वलंब होत आहे. यामुळे न वन काम हाती येईपयत स थतीत चालू 
असले या कामातून प रचालनाचे काम करणे आव यक आहे. यानुसार सदर कामास 

द.३१/०८/२०२१ पयत मुदतवाढ मंजूर करणेत आलेली आहे. परंतू मनपाचे २०२१-२२ चे 

अंदाजप कात सदर कामाचे खचासाठ  फ  र. .२,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. सदर 

कामासाठ  सन २०२१-२२ या अथसंक पातील तरतूद पे ा र. .१२,००,०००/- इतक  जादा 
र कम आव यक आहे. यानुसार सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ या अथसंक पामधील 

तरतूद म य ेखालील माण ेअंतगत वाढ घट करण ेआव यक आहे.  

                                                            वाढ घट त ा 
अ

 

उपलेखािशष अथवा पान 

./  

अनु 
. 

सन २०२१-
२२ चा मूळ 

अंदाज र. .   

मुळ अंदाज 

प क य 

र कम 

वाढ 

करावयाची 
तरतूद र. .  

घट 

करावयाची 
तरतूद र. .  

सन २०२१-
२२ 

 साठ  एकूण  

आव यक  

तरतूद र. .  
 
१ 

कामाचे नाव : 

इं ायणीनगर 

प रसरातील पा याचे 

टा यांचे प रचालन करणे 
व  करकोळ दु तीची 
कामे करणे.  

 
७३४/०
२ 

 
२,००,००० 

 
१,००,००,००० 

 
१२,००,००० 

 
० 

 
१४,००,००० 

२ कामाचे नाव -“क 

भागातील पा या या 
टा यांवर पाणीपुरवठा 
संबंधीत हॉ व ऑपरेशन 

करणे कर ता मजूर 

पुर वणे  

 
 
७३५/२
९ 

 
 

७०,००,००
० 

 
 
२,२५,००,००
० 

 
 
० 

 
 
१२,००,००० 

 
 

५८,००,००० 
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सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ या अथसंक पातील तरतूद म य ेर. . १२,००,०००/- इतक  

अंतगत वाढ घट कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े (वाढ/घट-१२,००,०००) 
 
वषय .५६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभाग यांचेसाठ  एम एस  गाड खरेद साठ  

Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा मांक GEM/2021/B/149947 

नुसार 02 पा  िन वदाकारांपैक  मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे  गाड सा ह यासाठ  

ा  झालेल ेदर पये १७,०२,०००/- हे अंदाजप कय दर पये १९,९४,०००/- पे ा १४.६४% 

ने कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेल ेअसून मे. आनंद एंटर ायजेस, 

िचंचवड यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या पये १७,०२,०००/- (अ र  पये 
सतरा लाख दोन हजार फ ) या खचाचे अवलोकन करण.े 
 

 
 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१७६६/२०२१. 

दनांक-२९/११/२०२१ 
 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .उ ान/२/का व/६२२/२०२१ द.२०/१०/२०२१ वषय .१० चे लगत) 
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( .मुलेप/१/का व/३८४/२०२१ द.२५/१०/२०२१ वषय .१७ चे लगत)
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( .जिन/२/का व/८७०/२०२१ द.२५/१०/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 
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( .अ ेका/३/का व/५०८/२०२१ द.२१/१०/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .अ ेका/३/का व/५०८/२०२१ द.२१/१०/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .अ ेका/३/का व/५०८/२०२१ द.२१/१०/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .अ ेका/३/का व/५०८/२०२१ द.२१/१०/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .अ ेका/३/का व/५०८/२०२१ द.२१/१०/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/४४२/२०२१ द.२३/०९/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( .नस/०१/का व/१२३८/२०२१ द.२७/१०/२०२१ वषय .३५ चे लगत) 
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( .नस/०१/का व/१२३८/२०२१ द.२७/१०/२०२१ वषय .३५ चे लगत) 

 


