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            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/१२८१/२०२१ 
  दनांक - ०९/०७/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक १४/०७/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १४/०७/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव 
महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, 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 
 
 



2 
 

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

कायप का मांक – २३१ 
 
दनांक - १४/०७/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 

 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १४/०७/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून 
मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
---------- 

अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२९ द.३०/०६/२०२१ व    
द.०७/०७/२०२१ (दु.२.१५) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३० द.०७/०७/२०२१ चा 
सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक व ालयातील सन २०२१-२२  या शै णक 
वषात इय ा ५ वी ते इय ा १० वी या मराठ , इं जी, ऊदु  मा यमासाठ  
एकुण २६५४३ िमक पु तके थेट प दतीने खरेद  कामी महारा  रा य 
पा यपु तक िनिमती  व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांना 
आगाऊ र. .१५,८०,६६३/- (अ र  र. .पंधरा लाख ऐंशी हजार सहाशे ेस  
फ ) खचास कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.१४/०७/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .२)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यावर सोडून दलेली वाहने/बेवारस 

वाहने उचलणे क रता भाडेत वावर   वयंचिलत HYD टो ग वाहने पुर वणे 
बाबत वयंचिलत HYD. टो ग वाहने पुर वणा-या सं थेमाफत दरप क मागवुन 
पुढ ल कायवाह  करणेसाठ  काम केले या सं थेमाफत दर प क माग वणेसाठ  
द.19/04/2021 ते द.26/04/2021पयत कोटेशन नोट स मनपा वेबसाईटवर 
िस द करणेत आली होती. यास खालील माणे दरप के ा  झालेली आहेत 

  

Particulars 
Bidder's Name 

SAMEER 
ENTERPRISES 

MAHARASHTRA 
CRANE SERVICES 

CITY CRANE 
SERVICES 

  Description of item Unit   
L1 L3 L2 

1 Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Four Wheeler on rental Basis 

Per        
vehicle       
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Particulars 
Bidder's Name 

SAMEER 
ENTERPRISES 

MAHARASHTRA 
CRANE SERVICES 

CITY CRANE 
SERVICES 

  Description of item Unit   
L1 L3 L2 

Towing Distance- 

 a) 0 to 5 km       850 900 870
 b) 0 to 10 km         1200 1260 1240
 c) 0 to 15 km      1500 1580 1450
 d) 0 to 20 km      2050 2075 2055

2 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Two Wheeler on rental Basis 
Towing Distance- 

      

 a) 0 to 5 km 400 410 420
 b) 0 to 10 km 650 675 665
 c) 0 to 15 km 700 750 710
 d) 0 to 20 km 925 935 950

3 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Three Wheeler on rental 
Basis Towing Distance- 

    

 a) 0 to 5 km 
Per 
vehicle 

850 900 870
 b) 0 to 10 km 1200 1260 1240
 c) 0 to 15 km 1500 1580 1450
 d) 0 to 20 km 2050 2075 2055

         
          वर ल त यात नमुद ा  दरप कांपैक  मे.सिमर एंटर ायजेस 
यांनी सवात कमी दर सादर केला आहे. उपरो  त यात नमुद मे.सिमर 
एंटर ायजेस यांनी दलेले दरा माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील 
र यावर सोडून दलेली वाहने/बेवारस वाहने उचलणे क रता भाडेत वावर 
वयंचिलत HYD टो ग वाहने पुर वणेकामी सुमारे 10-15 लाख खच अपे त 

असून येणारे य  खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१४/०७/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)    महानगरपािलके या दवाखाने व णालयांसाठ  बेडिशट, सोलापुर  चादर व लकेट 
मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत यांचेकडून दर करारानुसार 
करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
र. .51,44,223/- (अ र  र. . ए काव ण लाख च वेचाळ स हजार दोनशे तेवीस 
फ ) चे खचास मा यता व मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत 
यांचेबरोबर करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.१४/०७/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .४)    क े ीय व ुत मु य कायालय वभागाच े भांडवली अदांजप कातील  सावजिनक 
सुर तता (क े ीय कायालय) या लेखािशष तील ” भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी येथील ने  णालय येथे CCTV यं णा बस वणे” या कामासाठ   सन 
२०२१-२२ चे मुळ तरतूद र. .१३,७५,०००/- इतक  आहे. सदर कामाचा 
आजपयतचा खच र. .१३,७४,८८४/- इतका झाला असून सदर कामाचा 
एकूण  खच र. .४३,४२,४८६/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख बेचाळ स हजार 
चारशे शहाऐंशी फ ) इतका अपे त आहे.  सदर चालू कामास तरतूद ची 
आव यकता अस याने खालील माणे वाढ /घट करणे आव यक आहे. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
उ 
 
उपरो  माणे भांडवली अंदाजप कातील तरतूद वग करणास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. (वाढ/घट र. .२९,६८,०००/-)  

( द.१४/०७/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५) पंपर  िचंचवड मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ 

काम मांक ९ अ वये मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुले, गु छ, नारळ 
इ.सा ह य पुर वण े कामाबाबत मे. ेरणा यटस या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .२९,८६,०००/- (अ र  र. .एकोणतीस  लाख शहाऐंशी  हजार  फ )  पे ा        
-२२.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .२३,२९,०८०/- (अ र  र. .तेवीस  लाख एकोणतीस  हजार ऐंशी  फ ) 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.१४/०७/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

पान . 
अ. . 

उपलेखािशषाचे नाव कामाचे नाव 
सन २०२१-२२ 
मधील तरतूद 

घट वाढ 
एकूण 
तरतूद 

पान .३३१ 
अ. .२३ 

सावजिनक सुर तता 
(क े ीय कायालय) 

भाग . ९ मासुळकर 
कॉलनी येथील ने  णालय 
येथे CCTV  यं णा बस वणे 

१३७५००० ० २९६८००० ४३४३००० 

पान .३५८ 
अ. .१ 

दूरसंचार योजना 

मनपाचे बी. आर.ट . रोडवर 
अनािधकृत पा कग केलेली 
वाहने टो ग क न िनधार त 
केले या जागेवर सुर तते या 

ीने CCTV यं णा उभारणे. 

२५००००० २५००००० ० ० 

पान .३५८ 
अ. .३ 

दूरसंचार योजना  

मा यिमक िश ण 
वभागातील उवर त व वध 
शाळांम ये  CCTV  यं णा 
उभारणे. 

२००००००० ४६८००० ० १९५३२००० 

    
२९,६८,००० २९,६८,००० 
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वषय .६) भाग .9 नेह नगर मशानभूमी येथ े व ुत दा हनी उभारणेसाठ  थाप य 
वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करण ेया कामास मा.महापािलका सभा ठराव 
.632, दनांक 31/03/2021 अ वये र. .10 कोट  (अ र  र. .दहा कोट  फ ) चे 

खचास शासक य मंजूर  देणेत आलेली असुन या ठरावाची अमंलबजावणी 
करणेस मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . था/लेखा/1/का व/46/2021 दनांक 
07/05/2021 अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. भाग .9 नेह नगर 

मशानभूमी येथ े व ुत दा हनी उभारणेसाठ  थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक 

कामे करणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माणे ठेवणे, 

येक बाबीच े QAP माणे तपासणी करणे व वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करणे 

तसेच कामाची मोजमापे घेणे व ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस करणे 

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

आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल 

पी.एम.सी यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.7 जून, २०२१ 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.िनयोजन 

क लटंट यांनी वषयां कत कामा या  िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा 
रकमे या 0.97 ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. मे.िनयोजन क लटंट 

यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी (Project Management 

Consultant) हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. उपरो  बाबींचा 
वचार  करता वषयां कत कामा या िन वदा प ात कामासाठ  मे.िनयोजन 
क लटंट यांची पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून नेमणूक 
करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण वकृत िन वदा रकमे या 0.97 ट के 
एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा प ात कामासाठ  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३४/८-२०२०-२१ िचंचवडगांव हे रटेज 

धोरणानुसार र ते वकसीत करणे अंतगत व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस. ट.इले क स ा.िल. िन.र. .१,५४,८७,७५५/- (अ र  र. .एक कोट  
चौप न लाख स ाऐंशी हजार सातशे पंचाव न फ ) पे ा २०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/EZ/44/12/2020-21 अ वये 

बोपखेल गावठाणापासुन खडक  बझारपयत होणा-या िनयोजीत पुला या 
मागातील अडथळा ठरणा-या म.रा. व. व.कंपनी या उ चदाब व लघुदाब उप कर 
खांब व तारा हल वणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी  मे.एस.ट . इले क स ा. 
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िल. िन.र. .1,31,21,318/- (अ र  र. .एक कोट  एकतीस लाख एकवीस हजार 

तीनशे अठरा फ )  पे ा 28.89% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .93,30,569/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/FZ/41/02/2020-21 अ वये भाग 

.११ मधील मंजूर वकास योजनेतील ता यात आलेले र ते वकिसत करणे या 
कामातील अडथळा ठरणारे महा वतरणाचे सेवावाह या व पथ द यांच ेनुतनीकरण 
करणेकामी  मे.एस.ट . इले क स ा.िल. िन.र. .1,16,35,976/- (अ र  र. . 
एक कोट  सोळा लाख प तीस हजार नऊशे शहा र फ )  पे ा 22.5% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .90,17,881/-  पयत काम क न घेणेस, 

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

 
वषय .१०)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/24/1/ 2019-20 अ वये भाग 

.३ येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर व प रसरातील र ते वकसीत 

करणेकामी  ( व ुत वषयक  कामे करणे) मे.एस.ट . इले क स ा. िल. 
िन.र. .1,03,38,368/- (अ र  र. .एक कोट  तीन लाख अडोतीस हजार तीनशे 
अडुस  फ )  पे ा 25.02% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .77,51,708/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 

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

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .११)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .39-20/2020-2021 अ वये भाग .3 

मोशी येथील गावठाण ल मीनगर (द ण-उ  ार) भागातील र ते वकसीत 
करणेकामी ( व ुत वषयक कामे करणे) मे.एस.ट . इले क स ा.िल. 
िन.र. .1,46,25,845/- (अ र  र. .एक कोट  शेहेचाळ स लाख पंचवीस हजार 
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आठशे पंचचेाळ स फ )  पे ा 21%  कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,15,54,418/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे दापोड  

ता.हवेली, ज.पुणे. येथील स.नं.०४ पै., ०५ पै. व ०६ पै. या जागेवर ल िनयो जत 
१२.०० मी. ं द र ता व आ. .३/२५ बस टिमनस या तावाने बाधीत जमीन 
संपादन करणेकर ता भुसंपादन ताव मा.आयु  यांचेकड ल द.१२/०२/२०२० 
या मंजूर तावा या अनुषंगाने सादर केलेला आहे. सदर तावाने बाधीत 

जमीन संपादन करणेकर ता भुसंपादन करणेबाबत मा.महापािलका सभा ठराव 

.४३४, वषय .८, द.०७/०९/२०१९ अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर 

ठरावात खालील नमूद माणे र ता व आर णांचा समावेश आहे. 
 

अ. . आर ण मांक 
आर णाचे 

योजन 
स.नं. बािधत होणारे संपादन करावयाचे 

एकुण सुमारे े  (चौ.मी.) 
१ आर ण .०३/२४ टाऊन हॉल ५ पै. ५०००.०० 

२ आर ण .०३/२५ बस टिमनल ४ पै., ५ पै. व ६ पै. २९६००.०० 
३ िनयो जत र ता १२.०० मी. 

                      मा. ज हािधकार , पुणे यांनी यांचेकड ल द.६/०८/२०२० रोजी या आदेशा वये 
भूमी संपादन वशेष अिधकार , वशेष घटक .१ यांची तावात नमूद र याचे 
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार खाजगी जिमन संपादन करणेसाठ  िनयु  
केलेली आहे.   भूमी  संपादन वशेष अिधकार , वशेष घटक . १, पंपर , पुणे-१८ 
यांनी यांचेकड ल द.१२/०५/२०२१ रोजीचे प ा वये कळ वलेनुसार उ  र याचे 
व आर णा खालील जिमन भूसंपादन कयेसाठ  संयु  मोजणी नकाशा व 
ववरणप  आव यक अस याने नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना 
द.१९/०४/२०२१ अ वये कळ वलेनुसार अिततातड  शासक य मोजणी फ  १२.०० 
मी. र यासाठ  र. .१,४१,०००/-  व आ. .३/२५ बस टिमनस 
र. .१,४१,०००/-  अशी एकुण र. .२,८२,०००/- (अ र  र. .दोन लाख याऐंशी 
हजार फ ) एवढ  र कम नगरभूमापन कायालयास अदा करावी लागणार आहे. 
उपरो  ता वत आर णांखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
चे कलम १२६ व भूिमसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ 
(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये सदर आर ण/र ते मनपा या ता यात 
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भूसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास ( याम ये भूसंपादन वशेष 
अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक हे 
सव ण, मोजणी करणे इ. अनुषंिगक येणा-या सव खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .37-09/2020-2021 अ वये 
भाग .27 मधील व वध कॉ ं ट र याचे व ुत वषयक कामे करणे  या 

कामाकर ता मे.एस.ट . इले क स ा. िल. िन वदा र. .1,75,63,478/- (अ र  
र. . एक कोट  पं याह र लाख ेस  हजार चारशे अ ठयाह र फ ) पे ा     
-22.50% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१४) थाप य बीआरट एस वभागामाफत आकुड  गु ारा चौकापासुन ते राजयोग 

कॉलनी पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेचे िनयोजन 

आहे. यानुसार मनपाचे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा 
िशषाअंतगत समा व  करणेसाठ  मा.महापािलकासभे समोर सद य ताव 

ठेवणेत आला होता. सदर सद य तावास ठराव . ५७५ द.१३/१०/२०२० 
अ वये र. .१५,००,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा कोट  फ ) इत या र कमेस 
शासक य मा यता िमळालेली आहे.  तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 

न याने तरतुद करणेत आलेली आहे.सदर ठकाणी आकुड  गु ारा चौकापासुन ते 

राजयोग कॉलनी पयतचा र ताUrban Street Design नुसार वकसीत करणेकामी 
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर 

कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. याचा तुलना मक त ा 
खालील माणे आहे. 

                                    तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 
अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे. वकास इंड या क स ट ंग  १.९०% L1 

२ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. २.५०% L5 

३ मे.युिनसॉन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. २.३०% L4 

४ मे.अ युअड इं ज.स हसेस २.००% L3 

५ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.९४% L2 

               वर ल तुलना मक त यानुसार मे. वकास इं डया क सल टंग ा.िल. 
यांचा १.९०%इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे िनयोजन क न 

आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींचे दरपृ थकरण करणे व यानुसार 

पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदाप ात(Post 

Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभागा 
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यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प 

यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार 
शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत 

आले आहेत. या माणे सदर कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  
खालील माणे ट पे व हत क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा ट पा 

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

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  
इतर सव कामांसाठ  

ा  कोटेशन 
नुसार देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर ०.५०%+ 
.मा.-०.२५%) 

०.५० 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४० 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.०७%) 

२ क पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.२५% ०.१६ ०.१६ 

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

४ क पाचे ५० ट के काम पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७ ०.२७ 

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

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

एकुण ३.००% २.००% १.९०% 

                        मे. वकास इं डया क सल टंग ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन 
दले या दरापे ा कमी आहे. यामुळे मे. वकास इं डया क सल टंग ा.िल. 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन 
िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या 
१.९०% फ  मे. वकास इं डया क सल टंग ा.िल. यांना िन वदापुव (Pretender) 

व िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) थाप य बीआरट एस वभागामाफत आकुड  धमराज चौक ते इ कॉन मं दर 
पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेचे िनयोजन 

आहे. यानुसार मनपाचे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा 
िशषाअंतगत समा व  करणेसाठ  मा.महापािलकासभे समोर सद य ताव 

ठेवणेत आला होता. सदर सद य तावास ठराव . ५७५ द.१३/१०/२०२० 
अ वये र. .१५,००,००,०००/- इत या र कमेस शासक य मा यता िमळालेली 
आहे. तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न याने तरतुद करणेत आलेली 
आहे.  सदर ठकाणी आकुड  धमराज चौक ते इ कॉन मं दर पयतचा र ताUrban 

Street Design नुसार वकसीत करणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन 

नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत 

आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 
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                                       तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे. वकास इंड या क स ट ंग  १.९०% L1 

२ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. २.३०% L4 

३ मे.युिनसॉन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. २.००% L3 

४ मे.अ युअड इं ज.स हसेस २.००% L3 

५ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.९३% L2 

           वर ल तुलना मक त यानुसार मे. वकास इं डया क सल टंग ा.िल. 
यांचा १.९०%इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे िनयोजन क न 

आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींचे दरपृ थकरण करणे व यानुसार 
पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदाप ात (Post 

Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभागा 
यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प 

यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार 
शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत 

आले आहेत. या माणे सदर कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  
खालील माणे ट पे व हत क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा ट पा 

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

महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअिभयानांतगत क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  
ा  कोटेशन नुसार 

देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर ०.५०%+ .मा.-
०.२५%) 

०.५० (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४० (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.०७%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

एकुण ३.००% २.००% १.९०% 

             मे. वकास इं डया क सल टंग ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने 
ठरवुन दले या दरापे ा कमी आहे. यामुळे मे. वकास इं डया क स ट गं ा.िल. 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन 
िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या 
१.९०% फ  मे. वकास इं डया क स ट ंग ा.िल. यांना िन वदापुव (Pretender) व 
िन वदाप ात(Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (1 ते  13) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे 
आरो य वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने 
(पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, 

देखभाल व करकोळ व पाची दु ती करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स 
.३/२०१८-१९ िन वदा िस द करणेत आली होती. मे. ी.संत साई वयंरोजगार 

सेवा सं था यांचा सेवा शु क रकमेवर - १००% दर वीकृत करणेत आला आहे. 
थायी सिमती ठराव .३६०२ द.०५/११/२०१८ नुसार सं थेनी कामाचा िसलबंद 

करारनामा सादर के यानुसार .ब ेआ/५/का व/०१/१९ दनांक ०२/०१/२०१९ 

द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० पयतचा कामाचा आदेश दे यात आलेला 
आहे. सदर कामाच ेमुदतवाढ ची मुदत द.३०/०६/२०२१ रोजी संपत असलेने व नवीन 

िन वदा या अंितम ट यात असलेने द.०१/०७/२०२१ ते द.३१/०७/२०२१ पयत १ 
म हनेपयत मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांना मुदतवाढ देणेसाठ  
र. .२,४८,४०५/- (अ र  र. .दोन लाख अ ठेचाळ स हजार चारशे पाच फ ) 
अपे ीत खचास व कमान वेतनदराच ेवाढ नुसार येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/13/2020-21 अ वये भाग .६ 

मधील सदगु नगर, लांडगेव ती व प रसरात पावसाळ  गटरची सुधारणा 
करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,99,287/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या नव हजार दोनशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,62,487/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,62,487/- पे ा 31.99% कमी 
हणजेच र. .30,34,937/- + रॉय ट  चाजस र. .35,758/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .36,800/- = एकुण र. .31,07,495/- (अ र  र. .एकतीस लाख सात 
हजार चारशे पं या नव फ )  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .१९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/AZ/44/06/2020-21 अ वये भाग 
.१४ आकुड  येथील ववेकनगर भागातील र यांचे काँ ट करण करणे अंतगत 
व ुत वषयक कामे करणेकामी  मे.आर.एन. एंटर ायजेस िन.र. .42,62,327/- 

(अ र  र. .बेचाळ स लाख बास  हजार तीनशे स ावीस फ )  पे ा 25.1% 

कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .31,92,483/-  पयत काम क न 
घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/19/2020-21 अ वये भाग .१० 

म ये डांबर करणाची कामे करणेकामी M/s.PARMANAND A KRIPALANI 

िन.र. .37,49,210/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार दोनशे दहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,80,560/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,80,560/- पे ा 28.53% कमी हणजेच र. .26,30,496/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,650/- = एकुण र. .27,00,418/- 

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 .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/22/2020-21 अ वये भाग .१० 

मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.PARMANAND A 

KRIPALANI  िन.र. .37,49,031/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास 

हजार दोनशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,80,381/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,80,381/- पे ा 28.53% कमी हणजेच 
र. .26,30,368/- + रॉय ट  चाजस र. .1,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,650/- = एकुण र. .27,00,290/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकुड  व थेरगाव णालया या व तार त 

इमारतीसाठ  फट ं जसह पडदे बसवून दे या या कामासाठ  िस  केले या 
अ पमुदती या जाह र सुचना मांक 13/2021-22 नुसार ा  लघु म 

िन वदाकार  मे. टार फॅ स व मे. पी शेषा  & कंपनी यांचे दर पये 547/- 

ित मीटर हे अंदाजप कय दर पये 514/- पे ा 06.42% जा त आहेत. सदरचे 
दर वकृत करणेत आलेले असून मे. टार फॅ स व मे. पी शेषा  & कंपनी 
यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या 
खरेद साठ  येणा-या ित मीटर पये547/- या माणे मे. टार फॅ स यांचे 
र. .11,31,360/- व मे.पी शेषा  & कंपनी यांच े र. .10,94,000/- अशा एकूण 
र. .22,25,360/- (अ र  र. .बावीस लाख पंचवीस हजार तीनशे साठ फ ) 
अथवा येणा-या य  खचाच ेअवलोकन करणे. 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालयातील 
काय े ाम ये फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून औ णक धुर करण 
करणेसाठ  ग े ीय कायालयामाफत िन वदा नोट स .२/२०१९-२०२० 
द.१३/१२/२०१९ रोजी र. .८,४८,६४०/- ची िन वदा िस द कर यात आली होती. 
यानुसार मे.संत फॅिसिलट  स हसेस ा.िल. या सं थेने एकुण र कमे या     

-११.९०% कमी दर सादर केलेने L1 हणून या सं थेला .ग ेका/आ/४/का व/ 
२०४/२०२० द.२०/०३/२०२० अ वये द.२३/०३/२०२० ते २२/०३/२०२१ अखेर 
कामाचा आदेश  व  .ग ेका/आ/४/का व/३४६/२०२१ द.२९/०४/२०२१ 
अ वये द.२३/०३/२०२१ ते २२/०६/२०२१ अखेर मुदतवाढ कामाचा आदेश 
दे यात आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.२२/०६/२०२१ रोजी संपु ात 
आलेली आहे. सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची कायवाह  े ीय कायालय 

तरावर चालु करणेत आलेली आहे. सदरच े काम हे अ याव यक सेवेच े अस याने 

मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  तर  औ णक धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेणेसाठ , 

दनांक २३/०६/२०२१ ते २२/०९/२०२१ अखेर (३ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  

पूण होऊन आदेश देईपयत, या दो ह  पैक  जे थम होईल तोपयत, मे.संत फॅिसिलट  

स हसेस ा.िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस व यासाठ  येणा-या अंदाजीत 

पूणाक ंत खच र. .२,१३,०००/- (अ र  र. . दोन लाख तेरा हजार फ ) इत या 
र कमेस व सदरची र कम ग े ीय कायालय, आरो य वभागाकड ल 

“धुर करणासाठ  वाहने भा यान ेघेणे” या लेखािशषावर टाकणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .२४) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन, सावजिनक वाचनालय हे सोहम 

लाय र  यांना खालील आदेशा वये ११ म ह या कालावधीक रता मुदतवाढ घेणेत 

आलेली आहे. याचा तपिशल खालील माणे 

अ. . आदेश . कालावधी 

१ मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 
.सावा/२/का व/२९१/२०१६ द.१७/१०/२०१६ 

द.०१/१२/२०१६ ते द.३०/११/२०१७ 
अखेर ११ म हने 

२ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 
.ह ेका/सावा/२/का व/२५/२०१८ द.०३/०४/२०१८ 

द.०१/११/२०१७ ते द.३०/०९/२०१८ 
अखेर ११ म हने 

३ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 
.ह ेका/सावा/का व/६०/२०१८ द.०९/१०/२०१८ 

द.०१/१०/२०१८ ते द.३१/०८/२०१९ 
अखेर ११ म हने 

४ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 
.ह ेका/सावा/का व/३०/२०२० द.१८/०३/२०२० 

०१/०९/२०१९ ते द.३१/०७/२०२० 
अखेर ११ म हने 

५ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 
.ह ेका/सावा/का व/२३/२०२१ द.११/०२/२०२१ 

द.०१/०८/२०२० ते द.३०/०६/२०२१ 
अखेर ११ म हने 

             उ  कालावधीक रता मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. तर , डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर सां कृितक भवन, सावजिनक वाचनालय हे सोहम लाय र  यांना 
द.०१/०७/२०२१ ते दनांक-३१/०५/२०२२ अखेर ११ म हने कालावधीकर ता 
करारनामा क न चाल व यास देणेकामी ता वत करणेत येत आहे. सदरचे 
वाचनालयातील वाचक, सभासद यांची वाचनालयाबाबत कोण याह  कारची 
त ार अ ापपयत आलेली नाह . सदरचे सावजिनक वाचनालय सोहम लाय र  
यांच े माफत यव थत चाल वणेत येत असून,  सदर सं थेस ितमाह 
र. .१०,०००/-(अ र  र. .दहा हजार फ ) मानधनावर चाल व यास द यामुळे 
म.न.पा. ची आिथक बचत होत आहे.  सबब, सोहम लाय र  या सं थेस 
म.न.पा.चे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक वाचनालय 
दनांक ०१/०८/२०२० ते दनांक-३०/०६/२०२१ अखेर ११ म हने, कालावधीकर ता 
ितमाह र. .१०,०००/- मानधनावर चाल वणेकामी मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/9/2019-20अ वये भाग .३१ 
मधील फेमस चौक ते शिन मं दर र ता UTWT प दतीने वकिसत करणेकामी 
िन.र. .4,08,82,237/- (अ र  र. .चार कोट  आठ लाख याऐंशी हजार दोनशे 
सदोतीस फ ) लघु म १ ठेकेदार मे.वैदेह  क शन यांची िन वदा, िन वदा 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .6885 

द.28/02/2020 अ वये मा. थायी सिमती सभेने मा यता दली आहे. उपरो  
कामाचे आदेश मे.वैदेह  क शन यांना िनगत केले असून यांनी 
र. .4,90,000/- रकमेचे काम केलेले आहे तथा प, मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश 
. था/िन/इमु य/220/२०२० द.16/12/2020 अ वये मे.वैदेह  

क शन   काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस ३ 
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वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले आहे तसेच लघु म २ 
ठेकेदार लघु म १ यांचे दरात काम करणेची संमती अस यास यांची िन वदा 
वीकृत करणेस मा.आयु सो यांचेकड ल द.16/12/2020 चे तावा वये 

आदेिशत केले आहेत. यामुळे मे.वैदह  क शन यांची िन वदा र  क न 
लघु म २ ठेकेदार मे.साई भा  क शन यांनी लघु म १  ठेकेदार यांचे दरात 
काम करणेस संमती दली अस याने लघु म २ ठेकेदार 

मे.साई भा  क शन याची िन वदा मंजूर करणेस ता वत करणेत येत 
आहे. िन. .69/9/2019-20 अ वये भाग .३१ मधील फेमस चौक ते शिन 
मं दर र ता UTWT प दतीने वकिसत करणेकामी िन.र. .4,08,82,237/- पैक  
र. .4,90,000/- रकमेचे काम मे.वैदेह  क शन यांनी केलेले अस याने उव रत 
काम र. .4,03,92,236/- (अ र  र. .चार कोट  तीन लाख या नव हजार दोनशे 
छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,97,85,681/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

मे.साई भा क शन यांचेकडून र. .3,97,85,681/- पे ा 23.57% कमी 
हणजेच र. .3,04,08,196/- + रॉय ट  चाजस र. .3,54,905/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .2,51,650/- = एकुण र. .3,10,14,751/- 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) इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  आर ण .४३० ( ाथिमक शाळा 
वकिसत करणे) या कामास महापािलका सभा सिमती ठारव .५५३ 
द.४/६/२०२० च े अ वये र. .१०,००,००,०००/- (अ र  र. .दहा कोट  फ ) 
इतक   शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन 
करणेकामी क प  स लागार  नेमणुक करणे आव यक आहे. सदर कामाचे 
नकाशे, आराखडा तयार करणे व गुणव ा तपासणी इ  िन वदा प ात (post Tender 

Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प 

स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची द.१०/१२/२०२० रोजी 
माग व यात आले आहे. यानुसार मे.िनयोजन क ट टंट यांचेकडून १.४८% इतका 
लघु म दर ा   झाला आहे.  सदर क पासाठ  मनपा या पॅनलवर क प स लागार 

मे.िनयोजन  क ट टंट, पुणे यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. क प 

स लागार  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 

गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  मे.िनयोजन 

क ट टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव िन वदा पुव 

१.४८% िन वदा प ात (post Tender Activity) कामासाठ  क प स लागार  नेमणुक 
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करणेस व क प खचा या १.४८% फ  अदा क न मे.िनयोजन क ट टंट, पुणे यांची 
क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग .७ भोसर  म ये 

करसंकलन इमारती शेजार ल मनपा या ता यातील जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल 

बांधणे. या कामास महापािलका सभा सिमती ठारव .५५३ द.४/६/२०२० च े

अ वये र. .१०,००,००,०००/- (अ र  र. .दहा कोट  फ ) इतक   शासक य 
मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी 
क प  स लागार  नेमणुक करणे आव यक आहे.  सदर कामाच ेनकाशे, आराखडा 

तयार करणे व गुणव ा तपासणी इ  िन वदा प ात (post Tender Activity) कामे 

करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची द.१०/१२/२०२० रोजी माग व यात 

आले आहे. यानुसार मे. िनयोजन क ट टंट यांचेकडून १.४८% इतका लघु म दर 

ा   झाला आहे.  सदर क पासाठ  मनपा या पॅनलवर क प स लागार मे. 

िनयोजन  क ट टंट , पुणे यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. क प 

स लागार  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत . व स या काह  

कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  वषयां कत कामासाठ  

मे. िनयोजन क ट टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेचा 
ताव िन वदा पुव १.४८% िन वदा प ात (post Tender Activity) कामासाठ  क प 

स लागार  नेमणुक करणेस व क प खचा या १.४८ % फ  अदा क न मे.िनयोजन 

क ट टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२८) इ वभागीय काय े ातील सन २०२१-२२ साठ  जुने भोसर  हॉ पटल (TATA 

हॉ पटल ) येथे फ  म हला  सुतीगृह व नवजात िशशु (NICU) यां यासाठ  

अ ावत णालय उभार यासाठ  व ता रत करणे.या कामास महापािलका सभा 
सिमती ठराव .६३२,  द.३१/०३/२०२१  चे अ वये र. .१०,००,००,०००/- (अ र  
र. . दहा कोट  फ ) इतक   शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तुत 
कामाचे िनयोजन करणेकामी वा तु वशारद नेमणुक करणे आव यक आहे. सदर 

कामाच ेनकाशे, क प आराखडा तयार करणे बांधकाम परवानगी घेणे , चरल 

डझाईन तयार करणे इ  िन वदा पुव (Pre Tender Acticity)  व िन वदा प ात (post 

Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत 

वा तु वशारद  यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची द.०३/०६/२०२१ 
रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे. म डझाइनर आ कटे टस ् यांचेकडून 

१.९५ % इतका लघु म दर ा   झाला आहे.  सदर क पासाठ  मनपा या पॅनलवर 

वा तु वशारद  मे. म डझाइनर आ कटे टस,् पुणे यांची िनयु  करणेत आलेली 
आहे. वा तु वशारद  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत .  स या 
काह  कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता सदर  कामासाठ          
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मे. म डझाइनर आ कटे टस,् पुणे यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेचा 
ताव िन वदा पुव ०.५०% (Pre Tender Acticity)  व  िन वदा प ात १.४५%  (post 

Tender Activity) कामासाठ  वा तु वशारद  नेमणुक करणेस व क प खचा या 
एकुण १.९५% फ  अदा क न मे. म डझाइनर आ कटे टस,् पुणे यांची 
वा तु वशारद  हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .३१ ह त पंपळे गुरवचा काह  भाग व नवी 
सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात शासनाकडून या भागात ण 
सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करणे, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व 
बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स लावणे, या भागातील 
दुकानांना सम - वषम तारखेचे बोड तयार करणे ह  प रणामकारक दैनं दन 
कामे होणे क रता सदर कामासाठ  ठेकेदारनेमणे अ यंत आव यकआहे.मे. 
लालद प क स श स यांची ठेकेदार हणून कामाकर ता यांची नेमणूक करणेत 

यावी असे मत आहे . यांनी या पुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत 
व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  
आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे सबब, याकामी मे.लालद प 
क स श स यांची नेमणुक क न याकर ता (२.५०% कमी) एवढा दर ा  
झालेलाआहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या 
र कमेपैक  २.५०% कमी या दराने र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदय कय वभागाअंतगत रा य काय मांची 

भावीपणे अंमलबजावणी  आव यक ५ वषा या आतील टु र  परिमट ( पवळे 
नंबर लेट) असले या १३ टाटा सुमो अथवा त सम खाजगी वाहने भाडे त वावर 
घेणेकामी िस द करणेत आले या ई-िन वदा .६/२०२१-२२ मधील लघु म दर 
िन वदाधारक ओम ए टर ाईजेस यांचे ा दर, ितवाहन ित दन  ८० क.मी. 
साठ  र. .१३००/- माणे  व यापुढ ल येक कमीसाठ  
र. .१२.०० या माणे  दोन वषाक रता र. .१,०६,४०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
सहा लाख चाळ स हजार फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदय कय वभागाअंतगत रा य काय मांची 

भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी ई-िन वदा .७/२०१८-१९ म ये १३ टाटा 
सुमो अथवा त सम खाजगी वाहने भाडे त वावर घे यात आली आहेत याम ये 
ित वाहन ित दन ित ८० क.मी.साठ  र. .१४४६/- व यापुढ ल येक 
कमीसाठ  र. .८.५० असे लघु म दर दोन वषाक रता ा  झालेले आहेत 
याची मुदत  दनांक २०/०६/२०२१ रोजी संपत आहे.  तर  मे.ओम एंटर ाईजेस 

यांना पुढ ल १ म हने कंवा ई-िन वदा कया पुण होई पयत मुदतवाढ देणे 
आव यक आहे. एकुण १ म ह याक रता अंदाजे र. .६,००,०००/- (अ र  
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र. .सहा लाख फ ) इत या खचास अथवा येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) ‘इ’ काय े ांतगत सन २०२१-२०२२ साठ  - बोपखेल गावठाण ते खडक  बझार 
पयत होणा-या िनयो जत पुला या मागातील अडथळा ठरणा-या म.रा. व. व. 
कंपनी या उ चदाब व लघुदाब उप कर खांब, तारा व महापारेषण कंपनीचे 
अितउ चदाब टॉवर हल वणे अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करणे 
मा.महापािलका सभासिमती ठराव .६३२ द.३१/३/२०२१ चे अ वये एक त 

अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरच ेकाम तां क 

या वैिश यपुण अस याने - बोपखेल गावठाण ते खडक  बझार पयत होणा-या 
िनयो जत पुला या मागातील अडथळा ठरणा-या म.रा. व. व. कंपनी या उ चदाब व 

लघुदाब उप कर खांब, तारा व महापारेषण कंपनीचे अितउ चदाब टॉवर हल वणे 

अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करणे याकामाच ेिनयोजन करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे 

िनयोजन करणे व व ुत वषयक कामां या बाबींच ेपुवगणप क तयार करणे व िन वदा 
बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता व ुत 
वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो.  यां या द.२०.०२.२०१९ रोजी 
िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. . .इ /े व/कोटे/२११/२०२१ 
द.१४.०६.२०२१ अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.वै णवी 
इले कल क सलट सी यांचेकडून ०.८०% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे.  सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी 
आहे.  तांिञक या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन कामावर 

देखरेख करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणीकरणे इ.िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामे करणे हे चोखपण ेहोणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व 

क पाची कामे होणे क रता सदर क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांकर ता 
क प स लागार नेमण ेअ यंत आव यक आहे. यांनी या पुव  देखील अशा कारची 

कामे केलेली आहेत व स याकाह  कामे गती पथावर आहेत. यांनी मनपाला 
आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे यानुसार सदरचे काम 

तां क या क न य जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेच े ीने 
मे.वै णवी इले कल क सलट सी यांची सदर कामाकर ता क प स लागार हणून 

नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा 
कमी दराने ०.८०% (िन वदा पुव ०.५% व िन वदा प ात ०.३०%) अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  न वन मु य शासक य इमारत बांधणे व 
इतर अनुषांिगक कामे करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .632, 

दनांक 31/03/2021 अ वये र कम .550 कोट  चे खचास शासक य मंजूर  
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देणेत आलेली असुन या ठरावाची अमंलबजावणी करणेस मा.आयु  सो. 
यांचेकड ल आदेश . था/लेखा/1/का व/46/2021 दनांक 07/05/2021 अ वये 

मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच सदर कामा या िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल त  आ कटे ट यांची नेमणुक 

करणेकामी कोटेशन नोट स िस द करणेस मा.शहर अिभयंता यांनी 
द.27/05/2021 रोजी मा यता दलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  

न वन मु य शासक य इमारत बांधणे या कामाचा क प आराखडा तयार करणे, 

बांधकाम परवानगी घेणे, पयावरण वषयक परवानगी घेणे, जागेचा  स ह  करणे, 

ायल बोर घेणे, चरल डझाईन तयार करणे, पुवगणनप क व सखोल अंदाजप क 

तयार करणे, िन वदासंच तयार करणे, िन वदा पुव बैठक वषयक कामकाज करणे, 

ा  िन वदांची छाननी क न िन वदाकारांची वैधता ठर वणे तसेच वेळोवेळ  साईटवर 

हजीट क न कामाचा दजा उ म ठेवणेबाबत कायवाह  करणे, इतर िन वदा प ात 

कामे करणे  व सव आक टे चरल कामे करणे आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या 
िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल आ कटे ट यांची 
नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.१ जून, २०२१ रोजी ७ दवस 

मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली 
होती. सदर काम करणेस एकूण ४ त  वा तु वशारद यांनी िसलबंद दरप क सादर 

केलेली आहेत. यापैक  मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांनी वषयां कत कामा या 
िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या १.९५ ट के इतका 
लघु म दर सादर केलेला आहे. मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांनी अशा 
कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून यश वी र या कामे पूण केली 

आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .7830 द.16/12/2020 अ वये 
मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांची मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद 
हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेसाठ  न वन मु य शासक य इमारत बांधणे व इतर अनुषांिगक कामे 

करणे या कामास मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांची त  वा तु वशारद हणून 

नेमणूक करणेस तसेच सदरच े कामापोट  एकूण वकृत िन वदा रकमे या ०.५० 
ट के फ  िन वदा पुव कामासाठ  व १.४५ ट के एवढ  फ  िन वदा प ात कामासाठ  

अशी एकूण वकृत िन वदा रकमे या १.९५ ट के एवढ  फ  सव करांस हत अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  न वन मु य शासक य इमारत बांधणे या 
कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माणे ठेवणे, येक बाबीचे 
QAP माणे तपासणी करणे व वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करणे तसेच 

कामाची मोजमापे घेणे व ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस करणे 
तसेच इतर िन वदा प ात कामे करणे  व सव पी.एम.सी ची कामे करणे 
आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या 
पॅनेलवर ल पी.एम.सी यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.१ 
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जून, २०२१ रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन 
नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम करणेस एकूण 3 त  

पी.एम.सी (Project Management Consultant) यांनी िसलबंद दरप क सादर 
केलेली आहेत. यापैक  मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांनी सदर 
कामा या  िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या १.२१ ट के 
इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांनी 
अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी (Project Management Consultant) 

हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव 

.8321 द.03/02/2021 अ वये मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांची 
मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी (Project Management Consultant ) हणून िनयु  
करणेत आलेली आहे.उपरो  बाबींचा वचार  करता वषयां कत कामा या िन वदा 
प ात कामासाठ  मे.सुिनल पाट ल ऍ ड असोिसए स यांची त  पी.एम.सी (Project 

Management Consultant ) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरच ेकामापोट  एकूण 

वकृत िन वदा रकमे या १.२१ ट के एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा प ात 

कामासाठ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) भाग .१४ म ये मोहननगर सां कृितक भवन येथे छ पती िशवाजीमहाराज 
यांचा पूणाकृती पुतळा बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकर ता “आ कटे ट/ 

क प स लागार”  नेमणूक करणेबाबत सदर क प वैिश यपूण असले 
कारणाने नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार 
करणे, िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे तसेच िन वदापुव व 
िन वदाप ात ह  सव कामे करणेसाठ  आ कटे ट/ क प स लागार यांची 
नेमणूक करणे अ याव यक आहे.सदर बाबत मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर 
आ कटे ट/ क प स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  
द.०६/०५/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती. सीलबंद 
िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.१७/ ०५/२०२१ रोजी 
पयत एकूण ०३ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. सादर कोटेशन 
द.१८/०५/२०२१ रोजी ४.०० वाजता उघड यात आले असुन यानुसार िन वदा 
पुव व िन वदा प ात २.०० %  दर मे.सृ ी डझाईनर यांचा िन वदापुव (Pre 

tender activity) ०.५०% व िन वदा प ात ( Post tender activity) १.५०% असा 
एकूण २.०० % असा लघु म दर ा  झालेला आहे. तसेच नगर वकास 

वभाग,महारा  शासन, शासन िनणय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६, 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न लघु म दर असलेले मे.सृ ी डझाईनर यांना सदर 

कामाच ेिन वदा पुव (०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा प ात  (१.५०% - Post 

tender activity) सव करांसह कामे करणे या कामासाठ  आ कटे ट/ क प 

स लागार हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३६)  पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेली जलपण  काढणेकामी “टन-
क ” या त वावर शहरातील न ांचे ५ पॅकेजम ये वभागणी क न जलपण  
काढ याचे कामकाज ता वत करणेत आलेले आहे. याम ये संपूण इं ायणी 
नद क रता १ पॅकेज व पवना, मुळा नद क रता ४ पॅकेज अशा कारे एकूण ५ 
िन वदाधारकांची या कामकाजाकर ता िनयु  कर यात आलेली आहे. यानुसार 

सदरच े कामकाजाचे Arial view ने सव ण करणेकामी तसेच जलपण  काढ यात 

आले या कामकाजाचे सव ण कर याकर ता ोन कँमेरा ारे सदर कामकाजाचे 
सव ण करणेकामी महापािलकेमाफत मे. ोन टेक सो यूश स (मे. होलर अ ा) या 
सं थेची ोन सव ण व अ य कामकाजासाठ  यापुव  िनयु  करणेत आलेली होती. 
यानुसार मे. ोन टेक सो यूश स (मे. होलर अ ा) या सं थेमाफत जलपण  

कामकाजाच ेसव ण करणेकामी थेट प दतीने िनयु  कर यास व याकामी होणा-या 
अंदा जत र. .२,९९,९५६/- (जी.एस.ट . स हत) खचास मा.आयु सो. यांनी 
द.१७/०४/२०२१ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. सदर सं थेस आरो य 

मु य कायालयामाफत द.२७/०४/२०२१ रोजी कामाचा आदेश दे यात आलेला असून, 

सदरचे कामाची मुदत ह द.३१/०५/२०२१ पयत होती. सबब, मे. ोन टेक सो यूश स 

(मे. होलर अ ा) यांना तातड ने कामकाज सु  करणेस, मंजूर दराने कामाचा आदेश 

देणेत आलेला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार आदेशा या दनांकापासून द.३१/०५/२०२१ 
पयत होणा-या अंदा जत र. .२,९९,९५६/- (अ र  र. .दोन लाख न या णव हजार 
नऊशे छप न फ ) (जी.एस.ट . स हत) च ेअथवा य  होणा-या खचास तसेच 

यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  
फिनचर व इतर थाप य वषयक कामे करणेया कामास मा.महापािलका सभा 
ठराव .632, दनांक 31/03/20२1 अ वये र कम .7.50 कोट  चे खचास 
शासक य मंजूर  देणेत आलेली असुन या ठरावाची अमंलबजावणी करणेस 

मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश . था/लेखा/1/का व/46/2021 द.07/05/2021 

अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम 

समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फिनचर व इतर थाप य वषयक कामे करणेया 
कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माणे ठेवणे, येक बाबीचे 
QAP माणे तपासणी करणे व वेळोवेळ  सा ह यांच े टे ट ंग करणे तसेच कामाची 
मोजमापे घेणे व ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस करणे तसेच इतर िन वदा 
प ात कामे करणे  व सव पी.एम.सी ची कामे करणे आव यक आहे. याकर ता सदर 

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

करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.7 जून, 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.सिचन आपटे आ ण 

असोिसए स यांनी सदर कामा या  िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा 
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रकमे या 0.95 ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे.मे.सिचन आपटे आ ण 

असोिसए स यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी (Project 

Management Consultant) हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. उपरो  
बाबींचा वचार  करता सदर कामा या िन वदा प ात कामासाठ  मे.सिचन आपटे 
आ ण असोिसए स यांची पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून 
नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण वकृत िन वदा रकमे या 0.95 

ट के एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा प ात कामासाठ  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) पंपर  नेह नगर मु य र यावर ल आर ण .६६ म ये पी.एम.पी.एम.एल. 
साठ  बस डेपो बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेया कामास मा.महापािलका सभा 
ठराव .632, दनांक 31/03/20२1 अ वये र. .10 कोट  चे खचास शासक य 

मंजूर  देणेत आलेली असुन या ठरावाची अमंलबजावणी करणेस मा.आयु  

सो.यांचेकड ल आदेश . था/लेखा/1/का व/46/2021 दनांक 07/05/2021 अ वये 

मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच वषयां कत कामा या िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल त  आ कटे ट यांची नेमणुक 

करणेकामी कोटेशन नोट स िस द करणेस मा.शहर अिभयंता यांनी 
द.16/06/2021 रोजी मा यता दलेली आहे. पंपर  नेह नगर मु य र यावर ल 

आर ण .६६ म ये पी.एम.पी.एम.एल. साठ  बस डेपो बांधणे या कामाचा क प 

आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी घेणे, पयावरण वषयक परवानगी घेणे, 

जागेचा  स ह  करणे, ायल बोर घेणे, चरल डझाईन तयार करणे, पुवगणनप क 

व सखोल अंदाजप क तयार करणे, िन वदासंच तयार करणे, िन वदा पुव बैठक 

वषयक कामकाज करणे, ा  िन वदांची छाननी क न िन वदाकारांची वैधता ठर वणे 

तसेच वेळोवेळ  साईटवर हजीट क न कामाचा दजा उ म ठेवणेबाबत कायवाह  

करणे, इतर िन वदा प ात कामे करणे  व सव आक टे चरल कामे करणे आव यक 

आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या 
पॅनेलवर ल आ कटे ट यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.23 

जून, २०२१ रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन 

नोट स िस द करणेत आली होती. सदर काम करणेस एकूण 3 त  वा तु वषारद 

यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत. यापैक  मे.सिचन आपटे आ ण 

असोिसए स यांनी सदर कामा या िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  वकृत 

िन वदा रकमे या १.९८ ट के एवढ  फ  सव करांस हत अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .३९) पंपर  नेह नगर मु य र यावर ल आर ण .६६ म ये पी.एम.पी.एम.एल. 
साठ  बस डेपो बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेया कामास मा.महापािलका सभा 
ठराव .632, दनांक 31/03/2021 अ वये र कम .10 कोट  चे खचास 
शासक य मंजूर  देणेत आलेली असुन या ठरावाची अमंलबजावणी करणेस 
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मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . था/लेखा/1/का व/46/2021 दनांक 
07/05/2021 अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. पंपर  नेह नगर मु य 

र यावर ल आर ण .६६ म ये पी.एम.पी.एम.एल. साठ  बस डेपो बांधणे व 

अनुषंिगक कामे करणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माणे 

ठेवणे, येक बाबीच े QAP माणे तपासणी करणे व वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग 

करणे तसेच कामाची मोजमापे घेणे व ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस 

करणे तसेच इतर िन वदा प ात कामे करणे  व सव पी.एम.सी ची कामे करणे 

आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या 
पॅनेलवर ल पी.एम.सी यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.7 जून, 

२०२१ रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स 

िस द करणेत आली होती. सदर काम करणेस एकूण 4 त  पी.एम.सी             
(Project Management Consultant) यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत. 

यापैक  मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांनी सदर कामा या  िन वदा प ात 

कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.95 ट के इतका लघु म दर सादर केलेला 
आहे. मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प 

पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून यश वी र या कामे पूण केली 
आहेत. उपरो  बाबींचा वचार  करता सदर कामा या िन वदा प ात कामासाठ  
मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांची पी.एम.सी (Project Management 

Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण वकृत 
िन वदा रकमे या 0.95 ट के एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा प ात कामासाठ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१२८१/२०२१ 
दनांक -  ०९/०७/२०२१ 

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

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ह ेका/लेखा/का व/१७७/२०२१ द.२५/०६/२०२१ वषय .१६ चे लगत) 
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