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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/९९१/२०१९ 
     दनांक - २३/०८/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – २८/०८/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २८/०८/२०१९ रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                        
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – १३४ 
 

 
दनांक - २८/०८/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 

 
 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २८/०८/२०१९ रोजी द ुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
                        

      दनांक २२/०८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३३) 
                             चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 
वषय .१)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४९/२/२०१८-१९ अ वये  .कं.२६ वाकड 

पंपळे िनलख येथे ववीध ठकाणी वरंगुळा क  तयार करणे व थाप य वषयक 
कामे करण े या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणकेामी मे.िनशांत इले क स 
िन.र. .४१,६७,७६६/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख सदु   हजार सातशे सहा  
फ ) पे ा १८.३% कमी या ठेकेदाराकडुन 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 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.   

 ( द.२८/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने राजष  छ पती शाहू महाराज वचार 
बोधन पवा िनिम  द.२६/०६/२०१९ ते २७/०६/२०१९ रोजी २ दवस 

कै.सदािशव ब हरवाडे डांगण, शाहूनगर, िचंचवड या ठकाणी बोधनपर या यान 
व बोधना मक काय माचे आयोजन कर यात आलेले होते. या काय माअंतगत 
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एकूण र. .५,१७,५०२/- (अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार पाचशे दोन फ ) 
इतका थेट प दतीने य  खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/7/2019-20 अ वये भाग .१० 
मधील अंतगत र यांचे डांबर करणाची कामे करणेकामी M/s.Siddhikee plumbing 

& Drainage Civil Contractor िन.र. .37,49,849/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोनप नास हजार आठशे एकोनप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,84,709/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,709/- पे ा 26.60% कमी हणजेच 
र. .27,04,576/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- 

= एकुण र. .27,69,715/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/10/2019-20 अ वये भाग .१० 
मधील क तुर  माकट प रसरातील र यांचे डांबर करणाची कामे करणेकामी 
M/s.Siddhikee plumbing & Drainage Civil Contractor िन.र. .37,49,861/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोनप नास हजार आठशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,85,428/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,85,428/- पे ा 26.98% 

कमी हणजेच र. .26,91,100/- + रॉय ट  चाजस र. .283/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .27,55,533/- 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 .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/9/2019-20 अ वये भाग .१० 
मधील मु य र यांचे डांबर करणाची कामे करणेकामी M/s.Siddhikee plumbing & 

Drainage Civil Contractor िन.र. .37,49,990/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
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एकोनप नास हजार नऊशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .36,84,851/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,851/- पे ा 26.99% कमी हणजेच 
र. .26,90,310/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .27,55,449 /- 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 .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/1/2019-20 अ वये भाग .१० म ये 
र यांचे खड करण व डांबर करण करणेकामी M/s.Siddhikee plumbing & 

Drainage Civil Contractor िन.र. .37,49,325/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोनप नास हजार ितनशे पंचवीस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,84,186/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,186/- पे ा 24.10% कमी हणजेच 
र. .27,96,297/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- 

= एकुण र. .2861436 /- 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 .७)   मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१६/२०१८-१९  वृ ारोपणासाठ  २ 
मीटर उंचीची रोपे पुर वणेबाबत मे.स द छा क शन कं. या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा (-२.०० ट के ने कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा 
वकृत क न कामाचा आदेश देऊन काम पुण करणेत झाले असुन सन २०१९-२० 

चे वृ ारोपणाचे उ  पुततेसाठ  वाढ व ५००० रोपांची आव यकता असुन  

मे.स द छा क शन कं यांना िन वदा नोट स .१६/२०१८-१९ मधील ित नग 
६३७/- या दराने वाढ व ५००० मोठ  २ मीटर उंचीची रोपे पुर वणेचे काम करणेस 
मा यता िमळालेली असुन करारनामा क न काम क न घेणेस व यासाठ   येणारे 

य    र. .३१,८५,०००/- (अ र  र. .एकतीस लाख पं याऐंशी हजार फ ) 
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खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/04/2018-19 अ वये  . .16 म ये 
खंडोबामाळ चौक ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे कॉ ट करण करण े
कामातगत र याचे व ुतीकरण करणेकामी  मे.सुमी इले कल स ह सेस 
िन.र. .74,43,372/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख ेचाळ स हजार तीनशे बाह र 
फ ) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालया या पद यु र 
सं थेसाठ  आव यक असणा-या ा यापक, रेड ओलॉजी या पदावर डॉ.अिभजीत 
महावीर पाट ल, ा यापक रेड ओलॉजी यांना दे यात येणा-या मानधनावर ल खच 
र. .१,७१,९६३/- (अ र  र. .एक लाख ए काह र हजार नऊशे ेस  फ ) इतक  
देय आहे. यामुळे सदरचा र. .१,७१,९६३/- (अ र  र. .एक लाख ए काह र हजार 
नऊशे ेस  फ ) होणारा मािसक खच सन २०१९–२०२० मधील पी.जी.आय, 

वाय.सी.एम.एच, पी.सी.एम.सी मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन 
या लेखािशषावर केले या र. .१२,००,००,०००/- इत या तरतूद  मधुन कर यात 
येणार आहे. डॉ.अिभजीत महावीर पाट ल, ा यापक रेड ओलॉजी यांचे िनयु स व 
यांना ावयाचे मानधन रकमेचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

अ.  नाव पदनाम वग ावयाचेमानघन 

१ २ ३ ४ ५ 

१. डॉ. अिभजीत 
महावीर पाट ल ा यापक रेड ओलॉजी खुला वेतन ेणी३७,४००-६७,०००-ऍके ेड पे-

१०,००० /- (एक तमानधनर. . १,७१,९६३/-) 
 
 
वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालया या 

पद यु र सं थेसाठ  आव यक असणा-या ा यापक, मेड सीन या पदावर ित ा 
याद तील उमेदवार डॉ. पेश लुंकड, यांची सहा यक ा यापक, मेड सीन, या पदावर 
आदेश .वायसीएमएच/८ड/का व/३०४/२०१९, दनांक ०८/०७/२०१९  अ वये 
िनयु  कर यात आलेली आहे.  परंतु यांनी दनांक ०५/०८/२०१९ रोजी ईमेल ारे 
सदर पदावर वैय क कारणा तव जु होता येणार नाह  असे कळ वलेले आहे. 
यामुळे सदर कारणामुळे र  झाले या सहा यक ा यापक, मेड सीन, या पदावर 
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दनांक ०१/०७/२०१९ रोजी िनवड सिमतीने िनवड केले या ित ा याद तील 

उमेदवारास िनयु  देणे आव यक आहे. तर  ित ा याद तील उमेदवार डॉ. अ य 

एस. शेवाळे, यांची सहा यक ा यापक, मेड सीन या पदावर िनयु  करावी लागणार 

आहे. यांना ३ वष कालावधीकर ता ावयाचे एक त मानधन खालील प  ‘अ’ माण े

आहे. 

प  ‘अ’ 
 

अ. नाव पदनाम वग 
ित ाधीन याद तील 

उमेदवार 
ावयाचे मानघन 

१ डॉ. पेशलंुकड  सहा यक 
ा यापक, मेड सीन 

खुला डॉ.अ य एस. शेवाळे 

वेतन ेणी१५,६००-३९,१००-

ऍके ेड पे-६,००० /- (एक त 
मानधन र. .७३,६८१/-) 

            उपरो  माणे डॉ.अ य एस.शेवाळे, सहा यक ा यापक, मेड सीन यांना दे यात   
येणा-या मानधनावर ल खच र. .७३,६८१/- (अ र  र. . याह र हजार सहाशे 
ए याऐंशी फ ) इतका देय आहे. यामुळे सदरचा र. .७३,६८१/- (अ र  र. . याह र 
हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) होणारा मािसक खच सन २०१९– २०२० मधील 

पी.जी.आय, वाय.सी.एम.एच, पी.सी.एम.सी मानधनावर ल अ यापक व कमचार  
मानधन/वेतन या लेखािशषावर केले या र. .१२,००,००,०००/- इत या तरतूद  मधुन 
कर यात येईल. डॉ.अ य एस.शेवाळे, सहा यक ा यापक, मेड सीन यांचे िनयु स व 
यांना ावयाचे मानधन रकमेचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय सी एम एच(पीजीआय) साठ  फिनचर 

खरेद साठ  www.mahatender.gov.in वर िस  केले या िन वदा मांक 51/2018-

19 नुसार 03 पा  िन वदाकारांपैक  मे. रेखा इं जिनअ रंग व स व मे. िनिमती 
इं जिनअ रंग कॉप रेशन यांचे फिनचर सा ह यासाठ  ा  झालेले दर अनु मे 
र. 13,48,947/- व र. .1,94,990/- असे एकूण र. .15,43,937/- हे अंदाजप कय दर 
र. .21,30,000/- पे ा 27.51% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत 
आलेले असून मे.रेखा इं जिनअ रंग व स व मे.िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. तर  सदर फिनचर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या र. .15,43,937/- 

(अ र  र. .पंधरा लाख ेचाळ स हजार नऊशे सदोतीस फ ) या खचाचे 
अवलोकन करण.े  
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वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२९.०७.२०१९  ते  द.०४.०८.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१००/२०१९ द.२१/०८/२०१९ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१३)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०५.०८.२०१९  ते  द.११.०८.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०१/२०१९ द.२१/०८/२०१९ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    

(1 ते 5) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे.     

वषय .१५) मनपा या नगरसिचव व िश ण वभागासाठ  आव यक म टफं शन ंटर व 
वायसीएम णालयासाठ  डॉट मॅ स ंटस खरेद कामी क  शासना या ग हमट 
ई-माकट लॆस वर GeM Bid Number-GEM/2018/B/190402 िस द क न 
माग व यात आले या िन वदांम ये मे.एस.बी.इले ॉिन स, पुणे यांनी सादर केलेली 
िन वदा एकूण र. .१५,७९,०५०/- (अ र  र. . पंधरा लाख एकोणऐंशी हजार 
प नास फ ) लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली  असुन यां या 
समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 
नगरसिचव, िश ण वभाग व वायसीएम णालयासाठ  आव यक संगणक सा ह य 
खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .१५,७९,०५०/- चे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-62-2019-20 अ वये भाग .२४ 
मधील  पडवळनगर, द नगर, ांितवीरनगर प रसरात  र ते बी.एम. व बी.सी. 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.िस द क  लं बंग ऍ ड े नेज िस हल 
कॉ ॅ टर  िन.र. .33,22,993/- (अ र  र. .तेहतीस लाख बावीस हजार नऊशे 
या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,51,473/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .32,51,473/- पे ा 25.1% कमी हणजेच र. .24,35,353/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .25,06,873/- 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 
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असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-65-2019-20 अ वये न वन भाग 

.२७ रहाटणी येथील ीनगर, तापक रनगर प रसरात मु य व अंतगत र यावर 
पावसाळ  पा याचा िनचरा होनेकर ता ाम वॉटर व गटसची कामे करणेकामी 
मे.के.पी.क शन िन.र. .40,77,999/- (अ र  र. .चाळ स लाख स ेह र हजार 
नऊशे न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,28,616/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,28,616/- पे ा 25.99% कमी हणजेच 
र. .29,81,579/- + रॉय ट  चाजस र. .3,533/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .45,850/- = एकुण र. .30,30,962 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/18/2019-20अ वये भाग .१२ 
तळवडे, बाठेव ती, च हाणव ती  प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण  करणेकामी 
मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .44,99,093/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,00,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,00,241/- पे ा 28.30% कमी हणजेच 
र. .31,54,973/- + रॉय ट  चाजस र. .35,052/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .32,53,825/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/12/2019-20 अ वये भाग .१२ 
पीनगर व प रसराम ये टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा वषयक कामे 

करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .37,49,683/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख एकोणप नास हजार सहाशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,23,594/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,23,594/- पे ा 28.60% कमी हणजेच 
र. .25,87,246/- + रॉय ट  चाजस र. .1,12,789/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .27,13,335/- 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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/11/2019-20 अ वये भाग .१२ 
तळवडे गावठाण व प रसराम ये टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .37,49,411/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख एकोणप नास हजार चारशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,36,890/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,36,890/- पे ा 28.60% कमी हणजेच 
र. .25,96,739/- + रॉय ट  चाजस र. .99,221/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .27,09,260/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/7/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

कर ता भाग .१८ पर सराम ये व वध कंप या/ मनपा माफत खोद यात आलेले 
चर दु त करणेकामी मे.एम.पी.धोञे कं शन िन.र. .41,57,439/- (अ र  र. . 
ए केचाळ स लाख स ा व न हजार चारशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,84,054/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,84,054/- पे ा 25.51% 
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कमी हणजेच र. .30,42,212/- + रॉय ट  चाजस र. .23,285/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .50,100/- = एकुण र. .31,15,597/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/28/2019-20 अ वये भाग .४ 
मधील बोपखेल प रसरातील  र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.िस क  लं बंग 

& े नेज िस वल कॉ ा टर िन.र. .49,97,181/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
स या नो हजार एकशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .49,12,450/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,12,450/- पे ा 23.70% कमी हणजेच 
र. .37,48,199/- + रॉय ट  चाजस र. .15,830/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .38,32,929 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/6/2018-19 अ वये भाग .५ 

गवळ नगर सॅ ड वक कॉलनी येथील मनपा इमारतींची दु ती करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.गायकवाड संकेत रामदास 

िन.र. .34,70,560/- (अ र  र. .चौतीस लाख स र हजार पाचशे साठ फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,34,645/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .34,34,645/- पे ा 22.50% कमी हणजेच र. .26,61,850/- + रॉय ट  चाजस 

र. .4,465/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,450/- = एकुण र. .26,97,765/- 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 नंुसार भाववाढ कलम लागू 

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

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/27/2019-20 अ वये भाग .४ 
मधील दघी प रसरातील  र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.िस क  लं बंग & 

े नेज िस वल कॉ ा टर िन.र. .49,97,105/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
स या नो हजार एकशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .49,12,375/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,12,375/- पे ा 24.60% कमी हणजेच 
र. .37,03,931/- + रॉय ट  चाजस र. .15,830/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .37,88,661/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/42/2019-20 अ वये भाग .९ म ये 
उ ामनगर भागात रबर मॉ डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.एस.एस. 
ए टर ायझेस (गु ा) िन.र. .43,74,407/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख चौ-याह र 
हजार चारशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .43,17,666/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,17,666/- पे ा 27.27% कमी हणजेच 
र. .31,40,238/- + रॉय ट  चाजस र. .7,491/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .31,96,979/- 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 .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/2/2018-19 अ वये भाग .६ 

सदगु नगर, लांडगेव ती, देवकर व ती, महादेवनगर इ याद   ठकाणी करकोळ 

द ु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .41,68,342/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख अडुस  हजार तीनशे बेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,97,491/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,97,491/- पे ा 27.00% कमी हणजेच र. .29,91,168/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,650/- = एकुण र. .30,62,019/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/17/2019-20 अ वये भाग .2 

िचखली जाधववाड  म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.िशव साई 

ए टर ायझेस िन.र. .26,24,644/- (अ र  र. .स  वीस लाख चोवीस हजार सहाशे 
च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .25,68,186/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,68,186/- पे ा 26.55% कमी हणजेच र. .18,86,333/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .7,208/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .19,42,791/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 
या लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ.र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख फ ) 

तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे पासेस 
र. . १८ कोट  व बसेस खरेद  र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात 
आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे 
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पासेसपोट  र. . १.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ.र. .सात कोट  प नास 
लाख फ ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण होवून तूट 
कायम होईपयत माहे स टबर २०१९ म ये अदा करावयाचे अस याने व सदरची 
बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/47/2019-20 अ वये भाग .८ 

पर सरातील व वध कारची थाप य वषयक कामे करणेकामी (सन २०१९-२०) 
मे.लाल दप क शन िन.र. .28,74,269/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख चौ-याह र 
हजार दोनशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,20,355/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,20,355/- पे ा 22.50% कमी हणजेच र. .21,85,775/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .4,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .22,39,689/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/50/2019-20 अ वये भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.लाल दप क शन 

िन.र. .28,87,109/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख स याऐंशी हजार एकशे नऊ फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,33,194/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,33,194/- पे ा 22.50% कमी हणजेच र. .21,95,725/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .22,49,639/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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 .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/52/2019-20 अ वये भाग .८ से टर 
नं.१, ३, ६,९,१३ व इ याद  ठकाणी फुटपाथ दु त करणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .43,72,066/- (अ र  र. . ेचाळ स 
लाख बाह र हजार सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .43,13,912/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,13,912/- पे ा 22.50% कमी हणजेच 
र. .33,43,282/- + रॉय ट  चाजस र. .8,904/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .34,01,436/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/53/2019-20 अ वये भाग .८ 

से टर नं.३, ९ व ६ इ याद  ठकाणी येथे फुटपाथ क न कलर पे ह ग लॉक 

बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन 

िन.र. .26,12,980/- (अ र  र. .स वीस लाख बारा हजार नऊशे ऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,59,066/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .25,59,066/- पे ा 22.50% कमी हणजेच र. .19,83,276/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .20,37,190/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३३)मनपा या िश ण वभागा या  म.न.पा. ाथिमक शाळा, बालवाड , शास कय 
अंगणवाड , महा मा फुले हमी क  व मनपा इं जी मा यम शाळांमधील व ाथ / 

व ाथ नींना १५ ऑग ट वातं य दन व २६  जानेवार  जास ाक दनािनिम  
खाऊ हणून पारले जी ब क ट खरेद  क न वाटप करणेकामी ई.िन.सु. . 
१४/२०१९-२०  अ वये मे.मोरया ॆडस, िचंचवड यांनी दर कमी क न सादर केलेली 
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िन वदा एकूण दर र. .८,४०,८४०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार आठशे 
चाळ स फ ) लघु म ा  झाली असुन वकृत कर यात आलेली असुन यां या 
समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर 
ब क टे खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .८,४०,८४०/- चे अवलोकन 
करणे. 

वषय .३४)म.न.पा. प रसरात वायरलेस सेवा सु  करणेकामीचे कामकाजाबाबत लवाद 
(arbitrator) हणून यायमुत  एस.आर.साठे िनवृ  यायाधीश हायकोट,  मुंबई, 

यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. यानुसार लवाद (arbitrator) यांना फ  अदा 
करणे आव यक आहे. याकामी तावात नमूद माणे एकूण र. .२,५६,८७५/- 
ह  arbitrator यांना देय आहे. सदर रकमे पैक  ५० ट के र कम र. .१,२८,४३८/- 
(अ र  र. .एक लाख आ ठावीस हजार चारशे अडोतीस फ ) अदा करणेस व 
करारनामा न करता कामकाज करणेस व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) पंपर  िचंचवड शहरातील पाक ग पॉिलसीसाठ  स लागार नेमणुक करणेकामी  

 िन वदा मांक  06/2019-2020 द.21/06/2019 रोजी दै.सकाळ व दै. हंद ू + बझनेस 

लाईन या वतमान ाम ये देश व रा य पातळ वर आ ण प.ंिचं.मनपाचे वेबसाईटवर 

िस द करणेत आली होती. याचा वकृती कालावधी द.21/06/2019 ते 27/06/2019  

पयत दे यात आला होता. ा  िन वदेतील लघु म ठेकेदार मे. लोबल ाफ क 
सो युशन यांचे खालील माणे लघु म दर ा  झाले आहे.   

Sr. 
No. Description 

Name of Organisation 
Global Traffic 
Solutions 

Abhinyas 
Consultan
cy 
Services, 
LLP 

Pave-Tech 
Consultan
ts 

Tandon 
Urban 
Solutions 
Pvt. Ltd 

Neil 
Infrastructu
re & 
Consulting 
Enginers 
Pvt. Ltd 

Basic Rate Revised 
Rate 

1 Proposed consulting 
Fees/Km 21,600 20,975 22,500 24,250 30,000 94,600 

2 
Total Consulting Fees 
for 80 Kms of 
Roadway Corridor 

17,28,000 16,78,000 18,00,000 19,40,000 24,00,000 75,68,000 

Remark  L1 L2 L3 L4 L5 

                     वर ल लघु म ठेकेदार मे. लोबल ाफ क सो युशन स लागारांना आणखी दर कमी 
करणेबाबत द.09/07/2019 चे प ा वये वचारणा करणेत आली असुन यां याकडुन 

द.19/07/2019 (प  ा  द.21/08/2019) ा  प ानुसार वर उ लेख केले या युनतम 

दरा पे ा कमी दर ा  झाले आहेत.  तर  पंपर  िचंचवड शहरातील पाक ग पॉिलसी 
वकिसत करणे या अिभयाना अंतगत त  स लागारां या नेमणुक बाबत मा.आयु  
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यांनी मंजूर  दली आहे. तर  मे. लोबल ाफ क सो युशन स लागार नेमणुक ा  दर 

वकृतीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/13/2019-20 अ वये भाग .१२ 
योतीबानगर व प रसराम ये टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा वषयक कामे 

करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .37,49,769/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख एकोणप नास हजार चारशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,45,729/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,45,729/- पे ा 28.60% कमी हणजेच 
र. .26,03,051/- + रॉय ट  चाजस र. .90,740/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .27,07,091/- 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 .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/14/2019-20 अ वये भाग .१२ 
वेणीनगर ता हाणेव ती व प रसराम ये टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा 

वषयक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .37,49,862/- 

(अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,37,341/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,37,341/- पे ा 
28.40% कमी हणजेच र. .26,04,336/- + रॉय ट  चाजस र. .99,221/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .27,16,857/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/20/2019-20 अ वये भाग  ११ 
मधील कृ णानगर फुलेनगर िशवतेजनगर पुणानगर येथे थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.आकाश इ ा चर िन.र. .33,19,170/- (अ र  र. .तेह ीस लाख 



17 
 

 

एकोणीस हजार एकशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .32,90,520/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,90,520/- पे ा 22.53% कमी हणजेच 
र. .25,49,166/- + रॉय ट  चाजस र. .7,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .20,700/- = एकुण र. .25,77,816/- 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 .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/22/2019-20 अ वये भाग .११ 
म ये फुलेनगर िशवाजी पाक इ याद  ठकाणी फुटपाथ वषयक कामे करणेकामी 
मे.आकाश इ ा चर िन.र. .41,30,512/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख तीस 
हजार पाचशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून 
र. .41,12,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,12,124/- पे ा 21% कमी हणजेच र. .32,48,578/- + 
रॉय ट  चाजस र. .5,088/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण 
र. .32,66,966/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/38/2019-20 अ वये भाग .२० 
अशोक बँके या पाठ मागील भागात पे ह ंग लॉक व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .37,47,782/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख स ेचाळ स हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,88,921/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,88,921/- पे ा 31.10% कमी हणजेच 
र. .25,41,667/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .26,00,528/- 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 
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िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभाग यांचेसाठ  एम एस  गाड 

खरेद साठ  Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा 
मांकGEM/2019/B/283057 नुसार04 पा  िन वदाकारांपैक  मे. रेखा इं जिनअ रंग 

व स यांचे फिनचर सा ह यासाठ  ा  झालेले दर पय े 35,45,514/- हे 
अंदाजप कय दर पये39,98,700/- पे ा11.33% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर 
वकृत करणेत आलेले असून असून पये 35,45,514/- (अ र  पये प तस लाख 

पं चेचाळ स हजार पावशे चौदा फ ) चे खचास व मे.रेखा इं जिनअ रंग व स 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४२) ी.गणेश ध डबा राऊत, किन  अिभयंता यांचे अ पल अजावर वचार करणे.  

(मा. थायी सिमती ठराव .४८६८ द.१२/०६/२०१९  नुसार) 

वषय .४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१८/१/२०१८-१९ अ वये आं  व भामा 
आसखेड क पांतगत “Designing of 300 MLD Water Treatment Plant 
&Construction, commissioning of 100 MLD Capacity in Phase I 
and Operation Maintenance for ten years of 100 MLD Capacity at 
Chikhali Including all Civil, Mechanical, Electrical, 
Instrumentation, SCADA & Allied works, including 3 months trial 
run and commissioning.”  याकामा या अंदाजप क य र. .४६,४८,००,०००/-
[GST सह त] (देखभाल व दु तीची र कम वगळून) क रता िन वदा काढणेत 
आली आहे. सदर या कामासाठ  वभागाने ठेकेदारांकडून GST ची र कम वगळून 
िन वदा दर माग वले आहेत. या नुसार ा  िन वदांम ये मे.ग डवाना इं जिनअस 
िल .यांचा िन वदा दर युन म असून सदरचा ा  दर खालील माणे आहे. 

 ३०० द.ल.िल. मतेचे जलशु करण क ाचे संक प िच  तयार क न 
१०० द.ल.िल. मतेचे जल शु करण क  िचखली येथे उभारणे व 
त अनुषंिगक कामे करणे (CAPEX) : र. .४६,४८,००,०००/-(GSTवगळून) 

  १०० द.ल.िल. मतेचे जल शु करण क ाचे चालन ,देखभाल व दु ती  
पुढ ल १० वष कालावधी क रता करणे (OPEX): र. .३२,५४,६०,०००/-
(GST वगळून)  
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तर  मे.ग डवाना इं जिनअस िल यांचा एकूण र. .७९,०२,६०,०००/- (Capex + 
Opex: र. .४६,४८,००,०००/-+ र. .३२,५४,६०,०००/-) (GST वगळून) चा िन वदा 
दर मंजूर झाला असूनमे. ग डवाना इं जिनअस िल. यांचे कडून वषयां कत काम 
एकूण र. .७९,०२,६०,०००/- (अ र  र. .एकोणऐंशी कोट  दोन लाख साठ हजार 
फ ) पयत क न घेणेस, िनयमानुसार िन वदेतील अट  व शत  माणे या 
रकमेवर GST अदा करण,ेतसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/10/2019-20 अ वये भाग .2 
गायकवाड व ती, तुपेव ती जाधववाड , कुदळवाड , बो-हाडेवाड  येथील करकोळ 

देखभाल  देखभाल दु ती करणकेामी मे.क वता ए टर ायझेस िन.र. .28,84,216/- 

(अ र  र. .अ ठावीस लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,05,107/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,05,107/- पे ा 31.01% 
कमी हणजेच र. .19,35,243/- + रॉय ट  चाजस र. .28,409/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .50,700/- = एकुण र. .20,14,352/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण े

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/18/2019-20 अ वये भाग .2 

िचखली जाधववाड  म ये थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .28,98,595/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख अ ठया नव 
हजार पाचशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,05,778/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,05,778/- पे ा 30.88% कमी हणजेच र. .19,39,354/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .39,717/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .20,32,171/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 



20 
 

 

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

वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/20/2019-20 अ वये भाग .2 

जाधववाड  कुदळवाड  म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .26,24,642/- (अ र  र. .स वीस लाख चोवीस हजार 
सहाशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .25,68,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,68,184/- पे ा 30.99% कमी हणजेच 
र. .17,72,304/- + रॉय ट  चाजस र. .7,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .18,28,762/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/15/2019-20 अ वये भाग .2 

िचखली गावठाण व महादेव मं दर प रसरा म ये  पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .31,49,573/- (अ र  र. .एक ीस लाख एकोणप नास 
हजार पाचशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,90,994/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,90,994/- पे ा 31.01% कमी हणजेच र. .21,32,477/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .21,91,055/- 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 .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/19/2019-20 अ वये भाग .2 मोशी 
बो-हाडेवाड  म ये थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.क वता 
ए टर ायझेस िन.र. .28,98,599/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख अ ठया नव हजार 
पाचशे न या व फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,05,782/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,05,782/- पे ा 31.01% कमी हणजेच र. .19,35,709/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .39,717/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .20,28,526/- 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 .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/27/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली मधील पांढरकर काँलनी व हे ेव ती प रसरात व इतर ठकाणी पावसाचे 

पा याचा िनचरा होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन टाकण ेकामी मे.िनरंजन जयिसंग मोरे 
िन.र. .29,69,344/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख एकोणस र हजार तीनशे 
च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,00,074/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,00,074/- पे ा 25.88% कमी हणजेच 
र. .21,49,535/- + रॉय ट  चाजस र. .55,970/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .22,18,805/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/22/2019-20 अ वये भाग .१२ 
वेणीनगर, ता हाणेव ती व परिसराम ये पे ह ंग लाँक बस वण ेकामी मे.भालेराव 

क शन िन.र. .37,49,690/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार 
सहाशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .37,35,372/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,35,372/- पे ा 25.25% कमी हणजेच 
र. .27,92,191/- + रॉय ट  चाजस र. .1,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस        
र. .13,300/- = एकुण र. .28,06,509/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/21/2019-20 अ वये भाग .१२ 
पीनगर, सहयोगनगर व परिसराम ये पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.भालेराव 

क शन िन.र. .37,49,899/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार 
आठशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,35,412/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,35,412/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .27,92,220/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .1,187/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण 
र. .28,06,707/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/18/2019-20 अ वये भाग .१३ 
यमुनानगर कम नं ११ इमारत .४२ ते राज व ाक  ना यापयत पावसाळ  
पा यासाठ  वा हनी  टाकणे कामी मे.िस द वनायक क शन िन.र. .29,96,917/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार नऊशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,88,864/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,88,864/- पे ा 23.21% 
कमी हणजेच र. .22,18,359/- + रॉय ट  चाजस र. .94,754/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .23,26,413/- 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 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

 

                                                                                                    
   (उ हास बबनराव जगताप) 

  नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९९१/२०१९ 

दनांक – २३/०८/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/फ-मु य/३२७/२०१९ द.२१/०८/२०१९ वषय .१५ चे लगत) 
 

 


