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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/४५४/२०२१ 
  दनांक - २२/०२/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक २६/०२/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 

दनांक २६/०२/२०२१ रोजी सायं.०५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली 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 – २११ 
 

दनांक - २६/०२/२०२१                            वेळ – सायं ०५.०० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक २६/०२/२०२१ रोजी सायं ०५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२०८ द.१७/०२/२०२१ चा  
सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
 

वषय .१)  मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक ७ 
अ वये मनपाचे पेठ .३ मोकळ  जागा .२ उ ान इं ायणीनगर भोसर  उ ान 
देखभाल करणे  कामाबाबत मे. वामी ववेकानंद म हला वयं.सेवा सह.सं था 
मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .२२,९४,४००/- (अ र   र. .बावीस  लाख    
चौ-या णव  हजार चारशे  फ )  पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१५,३७,२४८/-  (अ र  र. .पंधरा लाख 
सदतीस हजार दोनश  अठठेचाळ स  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.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमती सभे या ठराव 
.७३६८/२०२० द.२०/८/२०२० नुसार मा.आयु , सो. यांचेकड ल आदेश 
.वै /१०/का व/२४८/२०२० द.२१/०८/२०२० अ वये पुणे महानगर देश 
वकास ािधकरण पुणे यांना र. .२५ कोट  पैक  र. .१० कोट  देणेबाबत वषय 
संमत झा यामुळे Covid 19 Jumbo Facilities Center उभारणे कामासाठ  र. .२५ 
कोट  पैक  र. .१०  कोट  पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे 
यांचेकडे द.२४/८/२०२० रोजी र. .१० कोट  वग कर यात आलेली आहे.  पुणे 
महानगर देश वकास ािधकरण यांचेकड ल प  .Covid-1907.20/ . .आर-
१४२/ व -१/२००(A) द.१४/९/२०२० अ वये सदर कामासाठ  र. .१५ कोट  
पैक  र. .१० कोट  म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या 
लेखािशषातुन पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांना अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२२ 

द.२८/०१/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील भोसर  जलतरण तलाव 
यायामशाळा ह  मै ी समाज वकास सं था भोसर  व पंपर  कॅ प 
यायामशाळा ह  सुपर िम  मंडळ पंपर  यांना ११ म हने सेवा शु क त वावर 
कराराने यायामशाळा र. .२०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) 
महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .४)   मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ३ 

अ वये मनपाचे ह े ीय कायालयांतगत भाग .३० मधील व वध उ ाने 
देखभाल करणे कामाबाबत ी.संतोष पांडुरंग पसे  या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .६३,०९,६००/- (अ र   र. . ेस  लाख नऊ हजार सहाशे फ )  पे ा       
-२७.९९%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .४५,४३,५४२/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख  ेचाळ स  हजार पाचश े

बेचाळ स  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.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .५) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून  मे. पश हॉ पटल 
संचािलत ऑटो ल टर येथे अितद ता वभागातील(ICU) ५० बेडस ्  व १५० 
ऑ सजन यु  बेडसचे DCH Expression of Interest (EOI) म ये  नमुद 
केले माणे काया वत क न EOI यितर  सुपर पेशािलट  डॉ टर व 

णालयां या कामाकर ता स याचा कोरोना वषाणंूचा ादुभाव व प र थतीचे 
गांभीय ल ात घेता तसेच ण सेवेत अडथळा िनमाण होवू नये हणून 
अितर  नेमले या CSSD-3,  Pharmacist-2, Store-1, O2 Bank-2,  
Physiotherapist-1, Cardiologist-1, Nephrologist-1, Gynecologist -1, 
Phychiatrist-1  व   Security-15  माणे  दनांक १८/०९/२०२० पासून पुढ ल 
दनांक १८/०३/२०२१ या पाच म हने  कालावधीम ये ऑटो ल टर येथे 
अितद ता वभागातील(ICU) ५० बेडस ्  व १५० ऑ सजन यु  बेडसचेDCH सु  
असेपयत सुपर पेशािलट  डॉ टर व णालयां या कामाकर ता आव यक 
लागणारे मनु यबळ मा.म हला वैदयक य अिधकार  व मा.अित.आरो य वैदयक य 
अिधकार  यांनी  टपणी पान .५३ व मा.आयु   साहेब यांचेकड ल 
द.२५/०१/२०२१ रोजी मा य केले या तावास अिधन राहून तसेच मे. पश 
हॉ पटल  यांनी मनपाने मा य केलेले र. .१३,२०,५००/-  मा य असलेचे 
कळ वलेनुसार   अित र  मनु यबळाकर ता नमुद वेतन दरानुसार थेट प दतीने 
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ित महा र. .१३,२०,५००/- माणे दनांक २७/०२/२०२१ या कालावधीकर ता 
( दनांक १८/०९/२०२० पासून दनांक २७/०२/२०२१ या कालावधीकर ता) 
अंदाजे  र. .७०,७६,०००/-  अदा करणेकामी  येणा-या य  खचास  काय र 
मा यता घेणेकामी व सदर खचास म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी 
या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23/36/2020-21 अ वये सन 2020-21 

क रता भाग .१६ म ये मामुड  भागातील डांबर  र याची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणेकामी मे.वीणा ए टर ायजेस िन.र. .40,73,205/- (अ र  र. . 
चाळ स लाख याह र हजार दोनशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,98,855/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,98,855/- पे ा 36.36% कमी 
हणजेच र. .25,44,871/- + रॉय ट  चाजस र. .31,638/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .26,50,859/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ४ 

अ वये मनपाचे ह े ीय कायालयांतगत भाग .३२ मधील व वध उ ाने 
देखभाल करणे  कामाबाबत मे. ेरणा  यटस  या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .७०,८३,९६०/- (अ र   र. .स र लाख याऐंशी  हजार नऊशे साठ  फ )  
पे ा -३२.३१%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .४७,९५,१३२/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख  पं या णव  हजार एकश 
ब ीस 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.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/21/2020-21 अ वये 

. .२६ पंपळे िनलख गावठाण प रसरात ठक ठकाणी पे ह गं लॉक बस वणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.सी.साळंुके इ ाटेक 
िन.र. .29,94,865/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ-या नव हजार आठशे पास  
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,60,515/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,60,515/- पे ा 23.51% कमी हणजेच र. .22,64,498/- + रॉय ट  चाजस 
र. .54,133/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .23,52,981/- 

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

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/75/2020-21 अ वये 

. .२३ म ये ना यांना बेड ंग करणे, िभंतीची दु ती करणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणेकामी मे.राजकुमार रामचं  िशंदे िन.र. .41,02,043/- (अ र  र. . 
एकेचाळ स लाख दोन हजार ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,94,093/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,94,093/- पे ा 24.05% कमी 
हणजेच र. .31,09,464/- + रॉय ट  चाजस र. .40,141/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .7,950/- = एकुण र. .31,57,555/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/20/2020-21 अ वये 

. .२६ पंपळे िनलख येथील वशालनगर, जगताप डेअर  व प रसरात 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.अजय अ नील जाधव िन.र. .29,98,863/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
अठया नौ हजार आठशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,64,513/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,513/- पे ा 31.57% कमी हणजेच 
र. .20,28,616/- + रॉय ट  चाजस र. .52,437/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .34,350/- = एकुण र. .21,15,403/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/15/2020-21 अ वये भाग .५ 

मधील मनपा या इमारती व आर णाचे सुधारणा करणेकामी मे.राजकुमार 

रामचं  िशंदे िन.र. .29,99,988/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार 
नऊशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,62,088/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,62,088/- पे ा 23.89% कमी हणजेच 
र. .22,54,445/- + रॉय ट  चाजस र. .8,683/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .37,900/- = एकुण र. .23,01,028/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/39/2020-21 अ वये 

. .२१ मधील व वध र यांवर थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 
मे.चेतक संभाजी िशंदे िन.र. .40,94,290/- (अ र  र. .चाळ स लाख चौ-या नव 
हजार दोनशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,59,940/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,59,940/- पे ा 36.2% कमी हणजेच 
र. .25,90,242/- + रॉय ट  चाजस र. .19,364/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .34,350/- = एकुण र. .26,43,956/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/15/2020-2021 अ वये सन 

२०२०-२१ क रता भाग .31,32 जुनी सांगवी व नवी सांगवी  भागात 

आव यकतेनुसार DI पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.भराटे क शन िन.र. .29,85,425/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख पं याएंशी  हजार चारशे  पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,85,425/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,85,425/- पे ा 21.2% कमी 
हणजेच र. .23,52,515/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .23,53,734/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स 

.१/२०२०-२०२१ अ वयेमनपाचे ह तील व वध (िस नल असलेले व िस नल 

नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील वहातूक यव थेकामी ठेकेदार  प तीने 
ॅ फक पोिलसांचे मदतीकर ता “ ॅ फक वाडन” िनयु  करणे या िन वदम ये 
दनांक १५/०१/२०२१ रोजीचे कामगार क याण वभागाकड ल व अंतगत लेखा 
प र ण वभागाकड ल दनांक ०१/०२/२०२१ रोजी या अिभ यानुसार व 
मा.आयु ां या द.११/०२/२०२१ या मा य तावाने ई िन.नो. .१/२०२०-
२०२१ या िन वदेम ये मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स 

ड िस यु रट  ा.िल.या सं था L1 ठरलेले आहे. ई.िन.नो. .२०२०-२०२१ या ई 
िन वदेस मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड 
िस यु रट  ा.िल. या सं था L1 असलेने १७५ “ ॅ फक वाडन” दो ह  L1 

सं थांम ये वभागून देणे आव यक आहे.  L1 सं थांम ये १७५ “ ॅ फक वाडन” 

वभाग यास मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांना ८८ “ ॅ फक वाडन” व 
मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांना ८७ “ ॅ फक वाडन” िनयु चे 
आदेश देणे आव यक आहे.मे. नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स 

ड िस यु रट  ा.िल. यांनी कामगार क याण वभागाकड ल प  जा. . काक/२१३/ 

२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे जुलै २०२० रोजीचे 
माणे मुळ वेतन र. .११,५००/-, वशेष भ ा र. .५४९५/- येणा-या भ यांसह व 

सेवाशु क िनरंक असे एकूण र. .२२८७६.९९ दर सादर केलेले आहे. दनांक 

१७/१२/२०१९ रोजीच े प ाने सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनीसदर ल 
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कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  असे कळ वले आहे. यानुसार L1 िन वदाकारास 
मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस वमे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांना 
खालील त यात दश वले माणे “ ॅ फक वाडन” कमचार  होत आहेत. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
वर ल नमुद केले माणे मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस वमे.सैिनक इंटेिलज स 

ड िस यु रट  ा.िल.यांना वर ल त यात नमुद केलेनुसार कमचार  पुरवून 
“ ॅ फक वाडन” कमचार  यांना माहे जानेवार  व जुलै म ये होणा-या (महागाई 
भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस य  या 
तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच “ ॅ फक वाडन” कमचार  गैरहजर 
अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित 
दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस, “ ॅ फक वाडन” गैरहजर अथवा 
बेिश त वतणूक करताना आढळ यास या दवसाचे वेतन कपात केले जाईल. 
िन वदाधारकाने िनयु  केलेला “ ॅ फक वाडन” कमचार  कामास स म नसलेला 
आढळून आलेस याचा मेहनताना म.न.पा अदा करणार नाह  याची पगार 
अदायगीची जबाबदार  ठेकेदाराची राह ल. गैरहजर “ ॅ फक वाडन” कमचा-यांचे 
एकूण वेतनावर १०% अित र  दंड अकारणेत येईल. नेमणूक या ठकाणी 
झोपलेला “ ॅ फक वाडन” आढळ यास ित “ ॅ फक वाडन” ित दनी र. .२००/- 
दंड व “ ॅ फक वाडन” कमचा-यांने पुण गणवेश प रधान न के यास ित दन 
र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर चे माण कमी हावे हणून दर 
िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे. िन वदेतील अट .४७ 

अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल कामासाठ  एक वषाचा 
करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने समाधानकारक र या काम 
झा यास/के यास व तसा मा.सहा.पोिलस आयु , शासन पंपर  िचंचवड 
वाहतूक शाखा व मु य सुर ा अिधकार  यांनी समाधानकारक अहवाल दलेस 
पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ वषासाठ  िन वदा क या न 
राब वता मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा येतेने नवीन करारनामा 
करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने घेणेत 
येईल असे एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल व पुढे िन वदेतील 
अट .४७ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/ नाव 
“ ॅ फक 
वाडन” 

ित कमचार   

ित माह एकूण  

वेतन 

कामाचा कालावधी 

१) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ८८ २२८७६.९९ 
०१/०३/२०२१  ते 

२८/०२/२०२२ पयत 

२) मे.सैिनक इंटेिलज स ड 
िस यु रट  ा.िल. ८७ २२८७६.९९ 

०१/०३/२०२१  
ते२८/०३/२०२२ पयत
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वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड लई िन वदा नोट स . 
२/४/२०२०-२०२१ (‘अ’ व ‘फ’ भाग) या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ 
रोजी या कामगार क याण वभागाकड ल व लेखा वभागाकड ल दनांक 
२१/०१/२०२१ रोजी या अिभ यानुसार मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस, मे.सैिनक 

इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. व मे.एम.के.फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल. या 
सं था L1 ठरले या आहेत. िन वदा अट  शत नुसार अट मांक ५० नुसार 
ई.िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या सव िन वदम ये िन वदाकारक L1 

ठरलेस या िन वदाकारास वर नमुद िन वदपैक  फ  एकाच िन वदेचे कामकाज 

आदेश दे यात येईल असे नमुद केलेले आहे यानुसार मे.नॅशनल िस यु रट  

स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या सं थानी दनांक 
०३/०२/२०२१ रोजी ‘अ’ व ‘फ’ भागा ऐवजी अ य भागाम ये कामकाज 

करणेची तयार  दश वलेली आहे. तर  दो ह  सं थां या प ाचा वचार करता ‘अ’ 

व ‘फ’ भागाचे कामकाज आदेश मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल. या 
सं थेस देणे यो य राह ल. मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल. यांनी कामगार 

क याण वभागाकड ल प  जा. .काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये 

िस द करणेत आले या माहे जुलै २०२० रोजीच े माणे मुळ वेतन र. .११,५००/-, 

वशेष भ ा र.  ५४९५/-, येणा-या भ यांसह व सेवाशु क िनरंक अस े एकूण 

र. .२२८७६.९९ सादर केलेला आहे. दनांक १७/१२/२०१९ रोजीचे प ाने सनद  

लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनी सदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  अस े

कळ वले आहे. यानुसार L1 िन वदाकारास मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल 

यांना खालील त यात दश वले माणे कमचार  होत आहेत. 

 

 

 

 

वर ल नमुद केले माणे मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल यांचेकडून ३१५ 

रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुलै म ये होणा-या 
(महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस 

य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच रखवालदारांच े“मदतनीस” 

कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी 
भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस, 

रखवालदारांचे “मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना आढळ यास 
या दवसाचे वेतन कपात केले जाईल तसेच िनयु  केलेला “मदतनीस” 

कमचार  कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा मेहनताना म.न.पा अदा 
करणार नाह .गैरहजर दवसा या र कमेवर १०% अित र  दंड अकारणेत येईल. 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/ नाव 
रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस 
ा.िल 

३१५ २२८७६.९९ 

०१/०३/२०२१  ते 
२८/०२/२०२२ 

पयत 
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झोपलेला “मदतनीस”आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी र. .२००/- दंड व 
गणवेश प रधान न के यास ित “मदतनीस” ित दन र. .१००/- दंड 
आकार यात येईल व गैरहजर चे माण कमी हावे हणून दर िते महा 
अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच ठेकेदार  पद दतीने िनयु  
कमचार  गैरवतन करताना अथवा म पान,अमली पदाथ व नशापान क न 
कामावर आलेस यांचेवर शास कय िनयमा माणे कडक कायवाह  क न सदर 
कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती कमचार  (कायवाह  कर यात 
आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास अकारणेत येईल. 
िन वदेतील अट .४५ अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल 
कामासाठ  एक वषाचा करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने 
समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व तसा मु य सुर ा अिधकार  
यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ वषासाठ  
िन वदा क या न राब वता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा येतेने 
नवीन करारनामा करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प 
पेपर न याने घेणेत येईल असे एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी 
राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर करताना सादर केले या कागदप ांम ये 
काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. 
िन वदेतील अट -शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व 

य  येणा-या खचास मा यता देणेस व पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार 
कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स 

.२/४/२०२०-२०२१ ‘ब’ व ‘ग’ भाग या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ 
रोजी या कामगार क याण वभागाकड ल व दनांक २१/०१/२०२१ रोजी या 
लेखा वभागाकड ल अिभ यानुसार मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे. टल 

इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल.या सं था L1 ठरले या आहेत. िन वदा अट  शत नुसार 
अट मांक ५० नुसार ई.िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या सव 

िन वदम ये िन वदाकारक L1 ठरलेस या िन वदाकारास वर नमुद िन वदपैक  

फ  एकाच िन वदेचे कामकाज आदेश दे यात येईल असे नमुद केलेले आहे. 
यानुसार मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या सं थेने दनांक ०३/०२/२०२१ 

रोजी या प ाने ‘ब’ व ‘ग’ भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली आहे 
व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल.या सं थेने दनांक ०३/०२/२०२१ 
रोजी या प ाने ‘ड’ व ‘ह’ या भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली 
आहे तर  सदर दो ह  सं थे या प ाचा वचार करता ‘ब’ व ‘ग’ भागाचे 
कामकाज आदेश मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या सं थेस देणे यो य राह ल. 
मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांनी कामगार क याण वभागाकड ल प  जा. . 

काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे जुलै 
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२०२० रोजीचे माणे मुळ वेतन र. .११,५००/, वशेष भ ा र. .५४९५/- येणा-या 
भ यांसह व सेवाशु क िनरंक असे एकूण र. .२२८७६.९९ दर सादर केलेला आहे. 

दनांक १७/१२/२०१९ रोजीच े प ाने सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनीसदर ल 

कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  असे कळ वले आहे. यानुसार L1 िन वदाकारास 

मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांना खालील त यात दश वले माणे कमचार  होत 

आहेत. 
 
 
 
 

 
 
 
वर ल नमुद केले माणे मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचेकडून ३१५ 

रखवालदारांचे “मदतनीस”कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुलै म ये होणा-या 
(महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस 

य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच रखवालदारांच े

“मदतनीस”कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ 

दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात 
करणेस, रखवालदारांचे “मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना 
आढळ यास या दवसाचे वेतन कपात केले जाईल तसेच िनयु  केलेला 
“मदतनीस” कमचार  कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा मेहनताना 
म.न.पा अदा करणार नाह . गैरहजर दवसा या र कमेवर १०% अित र  दंड 
अकारणेत येईल. झोपलेला “मदतनीस” आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी 
र. .२००/- दंड व गणवेश प रधान न के यास ित “मदतनीस” ित दन 
र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर चे माण कमी हावे हणून दर 
िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच ठेकेदार  पद दतीने 

िनयु  कमचार  गैरवतन करताना अथवा म पान, अमली पदाथ व नशापान 
क न कामावर आलेस यांचेवर शास कय िनयमा माणे कडक कायवाह  क न 
सदर कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती कमचार  (कायवाह  
कर यात आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास अकारणेत 
येईल. िन वदेतील अट .४५ अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल 
कामासाठ  एक वषाचा करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने 
समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व तसा मु य सुर ा अिधकार  
यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ वषासाठ  
िन वदा क या न राब वता मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा येतेने 
नवीन करारनामा करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प 
पेपर न याने घेणेत येईल असे एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी 
राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर करताना सादर केले या कागदप ांम ये 
काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. 

अ.  
सं था/एज सी/ठेकेदार/ 

नाव 

रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे.नॅशनल िस यु रट  
स ह सेस 

३१५ २२८७६.९९ 
०१/०३/२०२१  ते 

२८/०२/२०२२ पयत 
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िन वदेतील अट -शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व 
य  येणा-या खचास मा यता देणेस व पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार 

कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड लई िन वदा नोट स . 
२/४/२०२०-२०२१ (‘ड’ व ‘ह’ भाग) या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ 
रोजीचे कामगार क याण वभागाकड ल व लेखा वभागाकड ल दनांक 
२१/०१/२०२१ रोजी या अिभ यानुसार व मा.आयु ां या दनांक ११/०२/२०२१ 
या मा य तावाने ‘ड’ व ‘ह’ भागासाठ  मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ह  

सं था पा  ठरत आहे परंतू ई िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या 
िन वदमधील िन वदा अट .५० नुसार एकाच िन वदेचे कामकाज आदेश 
दे यात येणार असलेने दनांक ०३/०२/२०२१ रोजीचे प ाने मे.नॅशनल 
िस यु रट  स ह सेस यांनी ‘ब’ व ‘ग’ भागाम ये कामकाज करणेची तयार  
दश वलेली असलेने मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. हया सं थेने दनांक 

०३/०२/२०२१ रोजी या प ाने ‘ड’ व ‘ह’ भागाम ये L1 या दराने कामकाज 

करणेस तयार असलेने मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. या सं थेस ‘ड’ व 
‘ह’ भागाचे कामकाज आदेश देणे यो य राह ल.  मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस 

ा.िल. ह  सं था L1 या दराने कामकाज करणेस तयार असलेन ेकामगार क याण 

वभागाकड ल प  जा. .काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत 

आले या माहे जुल ै २०२० रोजीच े माणे मुळ वेतन र.  ११,५००/-, वशेष भ ा 
र. .५४९५/-, येणा-या भ यांसह व सेवाशु क िनरंक अस ेएकूण र. .२२८७६.९९ असा 
दर असलेने व दनांक १७/१२/२०१९ रोजीचे प ाने सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे 

यांनी सदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  असे कळ वल े आहे. यानुसार 

मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांना खालील त यात दश वले माणे कमचार  

होत आहेत. 

 

       

 

 

               वर ल नमुद केले माणे मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांचेकडून 
३१५ रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुलै म ये 
होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने 
कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच रखवालदारांचे 
“मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/नाव 
रखवालदारांचे 

“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस 
ा.िल. ३१५ २२८७६.९९ 

०१/०३/२०२१  ते 
२८/०२/२०२२ 

पयत 
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दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात 
करणेस, रखवालदारांचे “मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना 
आढळ यास या दवसाचे वेतन कपात केले जाईल तसेच गैरहजर दवसा या 
र कमेवर १०%अित र  दंड अकारणेत येईल. झोपलेला “मदतनीस” आढळ यास 
ित “मदतनीस” ित दनी र. .२००/- दंड व गणवेश प रधान न के यास ित 

“मदतनीस” ित दन र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर चे माण 
कमी हावे हणून दर िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच 

ठेकेदार  पद दतीने िनयु  कमचार  गैरवतन करताना अथवा म पान, अमली 
पदाथ व नशापान क न कामावर आलेस यांचेवर शास कय िनयमा माणे 
कडक कायवाह  क न सदर कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती 
कमचार  (कायवाह  कर यात आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड 
िन वदाकारास अकारणेत येईल. िन वदेतील अट .४५ अ वये थम(१) 
िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल कामासाठ  एक वषाचा करारनामा 
करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने समाधानकारक र या काम 
झा यास/के यास व तसा मु य सुर ा अिधकार  यांनी अहवाल दलेस पुढ ल 

येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ वषासाठ  िन वदा क या न राब वता 
मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा येतेने नवीन करारनामा करणेत येईल 
व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने घेणेत येईल असे 
एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर 
करताना सादर केले या कागदप ांम ये काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर 
िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. िन वदेतील अट -शत  या अिधन राहून 
थम(१) एक वष कामकाजास व य  येणा-या खचास मा यता देणेस व पुढे 

िन वदेतील अट .४५ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स . 
२/४/२०२०-२०२१ ‘क’ व ‘ई’ भाग या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ 
रोजी या कामगार क याण वभागाकड ल, दनांक २१/०१/२०२१ रोजी या लेखा 
वभागाकड ल अिभ यानुसार व दनांक ११/०२/२०२१ रोजी या मा. आयु  

यांचेकड ल मा य तावाने मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक 

इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या सं था L1 ठरले या आहेत. िन वदा अट  
शत नुसार अट मांक ५० नुसार ई.िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या सव 
िन वदम ये िन वदाकारक L1 ठरलेस या िन वदाकारास वर नमुद िन वदपैक  
फ  एकाच िन वदेचे कामकाज आदेश दे यात येईल असे नमुद केलेले आहे. 
यानुसार ‘क’ व ‘ई’ या भागाम ये मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक 

इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या सं था L1 ठरले या आहेत तसेच 
मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या सं थेने दनांक ०३/०२/२०२१ रोजी ‘ब’ व 
‘ग’ भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली आहे तर  सदर सं थे या 
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प ाचा वचार करता ‘क’ व ‘ई’ भागाचे कामकाज आदेश मे.सैिनक इंटेिलज स 
ड िस यु रट  ा.िल.या सं थेस या सं थेस देणे यो य राह ल. मे.सैिनक 

इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांनी कामगार क याण वभागाकड ल प  जा. . 

काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे जुलै 
२०२० रोजीच े माणे मुळ वेतन र.  ११,५००/-, वशेष भ ा र.  ५४९५/- येणा-या 
भ यांसह व सेवाशु क िनरंक असे एकूण र. .२२८७६.९९ दर सादर केलेला आहे. 

दनांक १७/१२/२०१९ रोजीच े प ाने सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनीसदर ल 

कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  असे कळ वले आहे. यानुसार L1 िन वदाकारास 

मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांना खालील त यात दश वले माणे 

कमचार  होत आहेत. 

 

 

 

 
वर ल नमुद केले माणे मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांचेकडून 
३२३ रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुलै म ये 
होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने 

कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच रखवालदारांच े

“मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास याचंे मािसक वेतनास म ह याचे २६ 

दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात 
करणेस, रखवालदारांचे “मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना 
आढळ यास या दवसाचे वेतन कपात केले जाईल तसेच िनयु  केलेला 
“मदतनीस” कमचार  कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा मेहनताना 
म.न.पा अदा करणार नाह .गैरहजर दवसा या र कमेवर १०%अित र  दंड 
अकारणेत येईल. झोपलेला “मदतनीस” आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी 
र. .२००/- दंड व गणवेश प रधान न के यास ित “मदतनीस” ित दन 
र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर चे माण कमी हावे हणून दर 
िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच ठेकेदार  पद दतीने 

िनयु  कमचार  गैरवतन करताना अथवा म पान, अमली पदाथ व नशापान 
क न कामावर आलेस यांचेवर शास कय िनयमा माणे कडक कायवाह  क न 
सदर कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती कमचार  (कायवाह  
कर यात आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास अकारणेत 
येईल. िन वदेतील अट .४५ अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल 
कामासाठ  एक वषाचा करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने 
समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व तसा मु य सुर ा अिधकार  
यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ वषासाठ  

अ.  
सं था/एज सी/ठेकेदार/ 

नाव 

रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे.सैिनक इंटेिलज स ड 
िस यु रट  ा.िल. ३२३ २२८७६.९९ 

०१/०३/२०२१  ते 
२८/०२/२०२२ पयत 
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िन वदा क या न राब वता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा येतेने 
नवीन करारनामा करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प 
पेपर न याने घेणेत येईल असे एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी 
राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर करताना सादर केले या कागदप ांम ये 
काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. 
िन वदेतील अट -शत  या अिधन राहून थम(१) एक वष कामकाजास व 

य  येणा-या खचास मा यता देणेस व पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार 
कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/01/2020-2021 अ वये भाग .११ 
मधील वामी ववेकानंद हॉल ते थरमॅ स चौकाकडे जाणा-या र याच े

काँ ट करण करणेकामी मे.पीसीसी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .11,46,60,740/- (अ र  र. .अकरा कोट  सेहचाळ स लाख साठ हजार 
सातशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून 
र. .11,37,46,240/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,37,46,240/- पे ा 10.00% कमी हणजेच 
र. .10,23,71,616/- + रॉय ट  चाजस र. .13,12,676/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .9,14,500/- = एकुण र. .10,45,98,792/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .२०) आरो य मु य कायालयामाफत जा हर िनवेदन .१/२०२०-२१ िस द क न 
दघीगांव येथील मु लम दफनभूमीत दैनं दन साफसफाई करणे, दफनभूमीं या 
आतील प रसराची देखभाल दु ती करणे, मयत पासची न द घेणे इ. कामासाठ  
काळजीवाहक पुर वणे या कामासाठ  अज माग व यात आले होते. ा  ०७ + ०१ 
अजापक  ०३ सं था पा  ठर याने, द.०८/०१/२०२१ रोजी संबंिधत पा  सं थांचे 
ितिनधी यांच ेसम  िच ठ दारे  पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर अँ ड क तान 

ईदगाह  किमट , नेह नगर  यांच े नांव अंितम कर यात आले.   याचा तपिशल 

पुढ ल माणे- 

अ  दफनभूमी पा  सं थेचे नांव 

१    दघी मु लम दफनभूमी  पंपर -िचंचवड मु लम वे फेअर ऍ ड ईदगाह किमट , नेह नगर 
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     वर ल सं थेस माहे जुलै ते डसबर २०२० या कालावधीतील शासन 
िनणयानुसार अकुशल कामागारांचे कमान वेतन दराने, भ व यात शासनाकड ल 
आदेशा वये याम ये होणा-या वाढ सह दरमहा ०४  काळजीवाहकांचे ०३ वषासाठ  
अंदाजे र. .३४,१६,६८८/- (अ र  र. .चौतीस लाख सोळा हजार सहाशे 
अ याऐंशी फ ) अथवा याकामी येणारे य  खचास, भ व यात शासनाकड ल 
आदेशा वये कमान वेतन दरात वाढ/घट झा यास, सदरची वाढ/घट 

देणे/घेणेस, यांचे बरोबर करारनामा करणेस,  महारा  महापािलका अिधिनयम 

७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .२१)  सन २०१८–१९ क रता नेह नगर प र े ातील पा या या टा यांच े प रचालन 

करणे  व करकोळ दु तीची कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम 
उ ोग.” यांना  दनांक ०१/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत 
१२म हने हणजेच दनांक ३०/०६/२०२० पयत होती. सदर कामात नेह नगर, 

व ठलनगर,  खराळवाड , गांधीनगर, उ मनगर, गोकुळ हॉटेल प रसर, ए पायर 

इ टेट प रसर, नाणेकर चाळ, संततुकारानगर, महेशनगर, व लभनगर, फुलेनगर, 

कासारवाड , लांडेवाड ,  इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त 

राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश 

आहे. याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,२०,००,०००/- एवढ  आहे. सदर 

कामास र. .७५,०९,८८१/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .४९१३  

द.२७/०६/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. अशा कार या कामाची िन वदा 
या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या 

दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळेसंपूण भारत देशात 

Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा 
कायवाह  थांबलेली होती.  तथा प अशा कार या नवीन कामाची िन वदा या पूण 

करणेस कालावधी लागणार आहे. यामुळे नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

न याने कामाचा आदेश देईपयत पाणीपुरवठा सुरळ त ठेव यची आव यकता पाहता 
अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन 

क रता स थतीत चालू कामाच े ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांच े माफत काम क न 

घेणेत येत आहे. याक रता मजूरांच े वेतन देणे आव यक आहे. सबब याकामी भाववाढ 

फरक व वाढ व कामाच ेखचास हत येणार  र. .९१,२३,५५१/- व मुळ िन वदा खचाचे 
मा यतेची र. .८४,१०,९५७/- असा एकुण र. .१,७५,२१,८९७/- इतका खच होणार 

आहे. सदर िन वदेचा दर २५.०१% कमी अस याने मनपाचे खचात बचत होणार आहे.  

मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत चालू असले या वाढ व खच र. .९१,२३,५५१/- मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .२२)  सन २०१८–१९ क रता अजमेरा प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन करणे  

व करकोळ दु तीची कामे करण ेया कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.सिमप 
स ह सेस यांना  दनांक १८/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची 
मुदत १२ म हने हणजेच दनांक १७/०७/२०२० पयत आहे. सदर कामात 
मासुळकर कॉलनी, अजमेरा, हाडा मोरवाड , अमृते र कॉलनी, आयु  बंगला, 
लालटोपी नगर, कापसे चाळ, ढमाले चाळ  इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 
यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या 
कामाचा समावेश आहे. याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,००,००,०००/- एवढ  

आहे. सदर कामास र. .३६,५०,९१९/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .४९११ 
द.२७/०६/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. अशा कार या कामाची िन वदा 

या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या 
दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळेसंपूण भारत देशात 

Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा 
कायवाह  थांबलेली होती. तथा प अशा कार या नवीन कामाची िन वदा या पूण 

करणेस कालावधी लागणार आहे. यामुळे नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

न याने कामाचा आदेश देईपयत पाणीपुरवठा सुरळ त ठेव यची आव यकता पाहता 
अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन 

क रता स थतीत चालू कामाच े ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांच े माफत काम क न 

घेणेत येत आहे. याक रता मजूरांच े वेतन देणे आव यक आहे. सबब याकामी भाववाढ 

फरक व वाढ व कामाचे खचास हत येणार  एकुण र. .२१,६०,५४८/- व मुळ िन वदा 
मा यता र. .४०,८९,४४६/- ध न एक त सुधा रत खच र. .६२,४९,९९४/- इतका खच 

होणार आहे. सदर िन वदेचा दर २७.०१% कमी अस याने मनपाच ेखचात बचत होणार 

आहे. मे.सिमप सव सेस यांचेमाफत चालू असले या कामाचा वाढ व खच 

र. .२१,६०,५४८/- (अ र  र. .एकवीस लाख साठ हजार पाचशे आ ठेचाळ स  
फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२३) सन २०१८–१९ क रता पांजरपोळ प र े ातील पा या या टा यांच े प रचालन 
करणे  व करकोळ दु तीची कामे करण ेया कामाचा आदेश ठेकेदार 

“मे. ी.बापदेव महाराज वंयमरोजगार सेवा सं था सह.सं था मया”.यांना  दनांक 
०१/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 

दनांक ३०/०६/२०२० पयत होती. सदर कामात च पाणी वसाहत, धावडे व ती, 
गुळवे व ती, भगत व ती, हावेली हॉटेल प रसर, शा ी चौक हुता मा चौक 
आळंद  रोड, अ य नगर, आनंदनगर इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 

यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या 
कामाचा समावेश आहे. याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,५०,००,०००/- 

एवढ  आहे. सदर कामास र. .६०,७६,५०५/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव 

.४९१२  द.२७/०६/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. अशा कार या कामाची 
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िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना 
या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात 

Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा 
कायवाह  थांबलेली होती. तथा प अशा कार या नवीन कामाची िन वदा या पूण 

करणेस कालावधी लागणार आहे. यामुळे नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

न याने कामाचा आदेश देईपयत पाणीपुरवठा सुरळ त ठेव यची आव यकता पाहता 
अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन 

क रता स थतीत चालू कामाच े ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांच े माफत काम क न 

घेणेत येत आहे. याक रता मजूरांच े वेतन देणे आव यक आहे. सबब याकामी भाववाढ 

फरक व वाढ व कामाच ेखचास हत येणार  र. .३२,००,३४२/- व मुळ िन वदा खचाच े

मा यतेची र. .६८,०५,८४९/- असा एकुण र. .१,००,०६,१९१/-  इतका खच होणार आहे. 

सदर िन वदेचा दर २७.००% कमी अस याने मनपाच ेखचात बचत होणार आहे. सबब 

मे. ी.बापदेव महाराज वंयमरोजगार सेवा सं था सह.सं था मया”. यांचेमाफत चालू 

असले या कामाचा वाढ व खच र. .३२,००,३४२/- (अ र  र. .ब ीस लाख तीनशे 
बेचाळ स फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/49/2020-21 अ वये भाग .2 

जाधववाड  मधील व ठल मणी मं दर चौक ते िशव र यापयत 

र यालगतचा फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.लोकेश वामन भुरे 
िन.र. .41,37,078/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख सदोतीस हजार अ याह र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,64,778/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,64,778/- पे ा 34.91% कमी हणजेच र. .26,45,764/- + रॉय ट  चाजस 
र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .27,27,392/- 

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

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/91/2020-21 अ वये भाग .९ 

मासुळकर प रसरातील र यांचे अ यावत प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.भगवंत क शन िन.र. .37,49,934/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,76,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,184/- पे ा 31.99% कमी 
हणजेच र. .25,00,173/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,576/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

   वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/66/2020-21 अ वये 

. .२४ म ये एम.पी.एम. प दतीने र ते वकसीत करणेकामी मे.ए.एफ. 
मंजाळकर िन.र. .44,62,032/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख बास  हजार ब ीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,94,682/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,94,682/- पे ा 35.1% कमी हणजेच र. .28,52,149/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,15,192/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .30,34,691/- 

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

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .  
10/1/2019-20 अ वये पं.िचं.महानगरपािलका मु य इमारत, एलबीट  कोठारे, 8 

े ीय कायालये, मनपाचे सव करसंकलन कायालये इ याद  ठकाणी डास, माशा, 
घुशी/उंद र, झुरळ, या ठकाणी डास, मा या, ढेकूण, झुरळ, उंद र/घुशी इ याद चा 
उप व होवू नये, यावर ितबंधा मक उपाययोजना हणून  पे ट कं ोल करणे 
या कामासाठ  मे. ी पे ट कं ोल स वसस यांचा अंदाजप क य र. .26,50,016/- 

रकमेपे ा  र. .38.98% कमी  हणजेच र. .16,16,959/- या दराने नेमणुक करणे, 
याकामी यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा क न २ वष 
कालावधीसाठ  यांची नेमणुक करणे, कामाचा आदेश देण,े तसेच याकामी   
येणा-या य  खचास मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .२८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/94/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील काळभोरनगर व इतर 

प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .44,99,950/- 

(अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,950/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,950/- पे ा 14.6% कमी हणजेच र. .38,42,957/- + रॉय ट  चाजस 
र. .10,690/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,53,647/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/85/2020-21 अ वये  भाग .९ 

मासुळकर कॉलनी यशवंतनगर, उ मनगर प रसरात  हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे.भगवंत क शन िन.र. .37,49,955/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,205/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,205/- पे ा 
31.99% कमी हणजेच र. .25,00,187/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,590/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणसे तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .३०) भारत सरकार तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव 

रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, 

२०२० पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी 
यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न रा ीय आप ी घो षत क न कोरोना 
वषाणूचा ादुभाव रोखणेकर ता मनपा या वतीने हाळंुगे बालेवाड  टे डयम, 
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 आकुड  पंपर  िचंचवड इं ज. कॉलेज,  Balaji Law College, Tathawade, DY 
Patil College Girls Hostel, Ravet, KSB Chowk- BSNL (Ladies Hostel), Boys 
Hostel, Moshi,  Ladies Hostel - Indrayani Nagar  व  Indira College, Wakad येथे 
Covid Care Centre (CCC)   सु   कर यात आलेले असून माहे जुलै २०२० व माहे 
डसबर २०२०  या कालावधीत केले या हाऊस कंपींग कामाकर ता मे.बी. ह .जी. 
इं डया िल., यांना कमान वेतन दराने वेतन  अिधक केमीकल व सा ह यापोट  
या माणे र. .९७,६९,९४७/- (अ र  र. .स या णव लाख एकोणस र हजार 
नऊशे स ेचाळ स फ ) चे खचास तसेच माहे डसबर २०२०   पासून पुढ ल 
कालावधीत कमान वेतन दरा माणे अिधक केमीकल व सा ह यापोट  येणा-या 
खचास काय र मा यता घे याची कायवाह  वभागामाफत कर यात येणार 
अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/60/02/2020-21 अ वये 

. .२४ मधील आर ण .६२८ खेळाचे मैदानात िसंथेट क ॅक बांधणे व 

उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  
िन.र. .97,49,802/- (अ र  र. .स या नव लाख एकोणप नास हजार आठशे 
दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .97,30,952/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .97,30,952/- पे ा 26.78% कमी हणजेच र. .71,25,003/- + 
रॉय ट  चाजस र. .67,137/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,850/- = एकुण 
र. .72,10,990/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/2/2020-21 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीत देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी  (सन २०२०-२१ कर ता) M/s.SHREE GANESH CONSTRUCTION 

िन.र. .67,49,966/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .67,33,366/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,33,366/- पे ा 23.86% कमी हणजेच 
र. .51,26,785/- + रॉय ट  चाजस र. .3,424/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .16,600/- = एकुण र. .51,46,809/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/109/2020-21 अ वये  भाग .९ 
मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर, उ मनगर, अजमेरा मु य र यालगत कलर 

पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज 

क शन िन.र. .70,49,948/- (अ र  र. .स र लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .69,97,148/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .69,97,148/- पे ा 35.99% कमी हणजेच 
र. .44,78,874/- + रॉय ट  चाजस र. .7,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .52,800/- = एकुण र. .45,38,882/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/111/2020-21 अ वये भाग .9 

खराळवाड  व इतर ठकाणी कलर पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.िशवगंगा क शन िन.र. .61,47,246/- (अ र  
र. .एकस  लाख स ेचाळ स हजार दोनशे सेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,23,796/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,23,796/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .39,19,842/- + रॉय ट  चाजस र. .84,379/-  
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,450/- = एकुण र. .40,27,671/- 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 करण.े 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/113/2020-21 अ वये भाग .९ 
म ये खराळवाड , नेह नगर व आव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे व 

इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
िन.र. .74,99,265/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार दोनशे पास  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,78,815/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,78,815/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .47,87,189/- + रॉय ट  चाजस 
र. .30,953/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,450/- = एकुण र. .48,38,592/- 

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

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/70/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

क रता भाग .१६ से. .२९ मधील भाजीमंडई प रसर वकिसत करणेकामी 
मे.एच.एम.क शन िन.र. .56,22,840/- (अ र  र. .छ प न लाख बावीस 
हजार आठशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .56,05,190/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .56,05,190/- पे ा 23.65% कमी हणजेच 
र. .42,79,563/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- 

= एकुण र. .42,97,213/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/103/2020-21 अ वये भाग .६ 

मधील लांडगे व ती, महादेवनगर व प रसरातील र यांची डांबर करणाने 
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सुधारणा करणेकामी मे.लाणावळा क शन कं. िन.र. .44,97,605/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार सहाशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,96,455/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,96,455/- पे ा 
15.53% कमी हणजेच र. .37,13,686/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,01,150/- = एकुण र. .38,19,878/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/86/2020-21 अ वये भाग .९ 

मासुळकर कॉलनी पर सरातील र यांचे डांबर करण व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.भगवंत क शन िन.र. .37,49,939/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,189/- पे ा 31.99% कमी 
हणजेच र. .25,00,176/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,579/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/44/2020-21 अ वये 

. .२१ पंपर गाव प रसरातील व वध ग यांचे ेिम स प दतीने काँ ट करण 
करणेकामी मे.युवराज द ोबा वाघेरे िन.र. .40,15,143/- (अ र  र. .चाळ स 
लाख पंधरा हजार एकशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .39,80,793/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,80,793/- पे ा 27.99% कमी 
हणजेच र. .28,66,569/- + रॉय ट  चाजस र. .1,08,549/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .30,09,468/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/70/2020-21 अ वये 

. .२७ येथील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी 
कटार या िन.र. .41,14,788/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख चौदा हजार सातशे 
अ ठेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .40,48,388/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,48,388/- पे ा 30.6% कमी हणजेच 
र. .28,09,581/- + रॉय ट  चाजस र. .32,226/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .66,400/- = एकुण र. .29,08,207/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/24/2020-21 अ वये 

. .२८ पंपळे सौदागर व रहाटणी येथील ड .पी. व नॉन ड .पी. र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .29,99,966/-  (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे 
सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,25,616/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,616/- पे ा 30.6% कमी हणजेच 
र. .20,30,378/- + रॉय ट  चाजस र. .7,350/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .21,12,078/- 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 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .४२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक १ 

अ वये मनपाचे सी.ड .सी. लॉट १ व ३ येथील उ ानांची   देखभाल करणे 
कामाबाबत मे.जनसेवा वयं.सेवा.सह.सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .३४,४१,६००/- (अ र  र. .चौतीस  लाख ए केचाळ स  हजार सहाशे  फ ) 
पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .२३,०५,८७२/- (अ र  र. .तेवीस लाख पाच हजार आठशे बहा र 
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.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
वषय .४३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ८ 

अ वये मनपाचे पेठ .४ मोकळ  जागा .२ उ ान मोशी देखभाल कामाबाबत 

मे.जनसेवा वयं.सेवा सह. सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .४३,०२,०००/- 
(अ र   र. . ेचाळ स  लाख दोन  हजार  फ ) पे ा -३४.००%  कमी  दराची 
िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२८,३९,३२०/- 
(अ र  र. .अठठावीस लाख एकोणचाळ स हजार तीनश े वीस  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.२६/०२/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .४४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 127 व 128 मधील तरतूद नुसार 

कर संकलन वभागामाफत शहरातील इमारती व जिमनींवर कर आकारणी 
करणेत येते.  कर संकलन मु य कायालयाअंतगत 16 वभागीय कायालयामाफत 
8 े य कायालयांचे िनयं णात कर आकारणी वषयक कामकाज करणेत येत 
आहे. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम मधील िनयम 5 म ये 

िमळकतधारकाने नवीन/ वाढ व बांधकाम के यास बांधकाम पूण झा याच े 15 

दवसा या आत आयु ास लेखी नोट स देणेची तरतूद आहे.  यानुसार िमळकतधारक 

यांचेकडून ा  झालेली लेखी नोट स अथवा करसंकलन वभागाकड ल गट मुख यांना 
िनरंतर तपासणी व स ह णात आढळून येणा-या िमळकतींवर कर आकारणी करणेत 

येते. िमळकतीची कर आकारणी करतेवेळ  िमळकतीचा वापर (िनवासी/ बगरिनवासी 
/इ याद ), बांधकाम दजा, िमळकतीचा य  वापर सु  के याचा दनांक (आकारणी 
दनांक) व एकूण े फळ वचारात घेऊन कर आकारणी करणेत येते. अिधिनयमातील 
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अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम मधील िनयम 7 मधील तरतूद नुसार िन त 

केले या ती चौरस फूट करयो यमू य दराने वशेष नोट स िमळकतधारकास 

बजा व यात येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 

कराधान िनयम मधील िनयम 7 मधील तरतूद नुसार मा.आयु  सो यांना 
[िमळकतीचा वापर (िनवासी/ बगरिनवासी / इ याद ), बांधकाम दजा या बाबी वचारात 

घेऊन] ती चौरस फूटाचे करयो य मू य दर ठर व याच ेअिधकार आहेत.  यानुसार 

सन 1990-1991, 1992-1993, 2002-2003, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014व अंितमत: 2015-2016 या 
आिथक वषाम ये करयो य मू याच े ती चौरस फूट दरात वाढ कर यात आलेली 
आहे.  या आिथक वषाम ये करयो यमू याचे ती चौरस फूट दराम ये वाढ कर यात 

आली आहे, यापुढ ल कालावधीत आढळून आले या िमळकतींनाच सदर दर लागू 

कर यात आलेले आहेत. यापूव  आकारणी झाले या िमळकतींना करयो यमू याचे 
बदल केले या दरानुसार कर आकारणी करणेत आलेली नाह .  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8िनयम 20मधील तरतूद नुसार 

(20(1)(क) – कोण याह  करयो यमू याची आ ण यावर आधारले या आकारणीची 
र कम वाढवून कंवा कमी क न) जु या िमळकतींचे करयो यमू याम ये दु तीची 
तरतूद आहे.  यामुळे जु या व नवीन िमळकतींचे करयो यमू य व बलाम ये मो या 
माणात असलेली तफावत कमी क न याम ये सुसू ता येणे आव यक अस याने 

खालील नमूद केलेनुसार कायवाह  करणेत येत आहे.  

1.    महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 7(1) 

मधील तरतूद नुसार महानगरपािलके या काय े ातील िमळकतींवर 
िमळकतीचे करयो य मु य िन त करणेकामी करयो य मू या या वा षक 
भाडे दरातून 10% सूट वजा जाता करयो य मू याचे ती चौरस फुट दर 
लागू करणेची तरतूद आहे. 

2.    महारा  शासनाचे चिलत रेड रेकनरनुसार मागील वषा या वा षक मू य 
दरात यावष  साधारणत: 0 ते 10% वाढ झालेली आहे.  

3.    स या नवीन िमळकतींचे व जु या िमळकतींचे कर आकारणीनुसार 
बलामधील मो या माणात येणार  तफावत कमी करणे आव यक आहे. 
परंतु जु या िमळकतींना आज रोजी या हणजेच सन 2020-2021 या 
आिथक वषाचे दर लागू केले असता, करयो य मु यात खूप मो या 
माणात वाढ होत आहे.  सबब जु या िमळकतीं या करयो य मु य दरात 

अचानक खूप मो या माणात वाढ होऊ नये हणून याच े पुनमु यांकन 
करणेकामी सन 2021-2022 या आिथक वषाचे ती चौरस फूट दराचे 50% 

हणजेच िन मा दर लागू करणेत येत आहे.  तसेच जु या आकारणी 
झाले या िमळकतींचे करयो यमु य दरात मो या माणात वाढ न हो याचे 

ीने सन 2020-2021 क रता महारा  शासनाने िस द केले या रेड  

रेकनरमधील िमळकतींचे वयोमानानुसार घसारा काढणेकामी वापर यात 
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येणार  ट केवार  वचारात घेणेत येत आहे. (उदा. 0 ते 2 वष घसारा – 0%, 

3 ते 5 वष घसारा – 5%, ..... 21 ते 30 वष घसारा – 30%) परंतु जु या 
िमळकतींना अशा कारे पुनमु यांकन केले असता, सन 2005-2006 नंतर या 
िमळकतीं या करयो यमु यात (-) उणे वाढ होत अस यामुळे केवळ सन 
2005-2006 पूव या सव जु या िमळकतीं या करयो यमु या या दराचे 
पुनमु यांकन वर ल माणे कर यात येत आहे व सन 2006-2007 व 2006-

2007 पासून पुढ ल सव िमळकतींचे पुनमु यांकन करताना या या वष या 
करयो यमु य दराम ये घसारा न देता सरसकट 5 ट के दरवाढ क न 
कर यात येत आहे. 

4.    सन 2021-2022 या आिथक वषापासून हणजेच  दनांक 01 ए ल 2021 

पासून वर ल तावानुसार अंमलबजावणी करणेत येत आहे.  
5.    महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 

20(2) म ये नमूद केलेनुसार िनयम 15(2) माणे सव संबंिधतांना त ार/ 
हरकत घेणेकामी 21 दवसापयतची लेखी वशेष नोट स देय राह ल. 

6.    व हत मुदतीत त ार/हरकत ा  झा यास िनयम 16, 17 व 18 नुसार 
कायवाह  करणे.  त ार िनकालात काढलेनंतर दले या िनणयानुसार व या 
िमळकतधारकांनी त ार/हरकत दाखल केलेली नाह  अशा िमळकतींचे 
करणी आव यक ती अंितम कायवाह  (िनयम 18) क न कर आकारणीची 

न द आकारणी पु तकात (असेसमट र ज टरला) घेऊन िमळकत कर 
संगणक णालीम ये न द  घेणेत येईल. 

7.    अशा सव िमळकतधारकां या करयो यमू याचा ट पा वचारात घेऊन 
मा.महापािलका सभेने िन त केले या दरानुसार कराचे बल तयार करणे व 
संबंिधतांना बजा वणेची कायवाह  करणेत येईल. 

8.    वर ल माणे पुनमु यांकन त ा सोबत सादर केलेला आहे.  
    सन 2021-2022 या वषाक रता महारा   महानगरपािलका अिधिनयम करण 
8 िनयम 7 चे तरतूद नुसार सन 2021-2022  पासून करयो य मू याचे ित चौरस 
फुट दराम ये  वाढ करणे व करण 8  िनयम 20  मधील तरतूद नुसार सन 2021-

2022 पासून जु या िमळकतींचे करयो यमू याचे पुनमु यांकन करणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे अवलोकन करणेकामी िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे. 
 

वषय .४५) रा ीय आयु व ान आयोग यांचेकडे MS Orthopedics या अ यास मातील र  
जागे या मा यतेसाठ  रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली यांना 
र. .८८,५००/- (अ र  र. . अ याऐंशी हजार पाचशे फ ) व महारा  
आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार 
फ ) असे एकुण र. .९३,५००/- (अ र  र. . या नव हजार पाचशे फ ) इतके 

आरट जीएस/एनईएफट / आयएमपीएस ारे अदा करणेस व सदरचा खच 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल “पी.जी.आय. वायसीएमएच 
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पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ इ. चे शु क 
भरणे” या लेखािशषातील र. .१,५०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६) मनपा या वाय.सी.एम. णालयामधील फायर फायट ंग यं णेचे फायर ऑड ट 

करणे आव यक आहे. याबाबत मा. ज हािधकार  तथा अ य , ज हा आप ी 
यव थापन ािधकरण, पुणे यांचेकड ल प  .आ. य. ा.२६/२०२१ 
द.११.०१.२०२१ अ वये कळ वणेत आले आहे क , नागर  थािनक वरा य 
सं था व वशेष िनयोजन ािधकरण यां या काय े ातील सावजिनक वापरा या 
व लोकांची वदळ असणा-या इमारतींचे (उदा.िसनेमा हॉल, ना यगृह, णालये, 
शै णक, वा ण यक यापार  संकुले, मॉ स, तारां कत हॉटे स, मोठ  
यावसाियक कायालये इ.) ठकाणचे अ नसुर ा यव थेचे प र ण (फायर 
ऑड ट) करणे बंधनकारक आहे. सदर कामाक रता सन २०२०-२१ या मुळ 
अंदाजप कात शासक य मा यता घेणेत आलेली नाह  व सदर कामाक रता 
आव यक तरतुद ठेवणेत आलेली नाह . परंतू सदरच े काम, मा. ज हािधकार  
यांचेकड ल प ानुसार ाधा याने करणेबाबत सुचना देणेत आले या अस याने, 

तातड ने करणे आव यक आहे. सदर कामाक रता Maharastra Fire Prevention 

Services Govt.Of Maharashtra यांचेकड ल परवाना धारक व फायर से ट  ऑड ट 
कर याचा ५ ते १० वषाचा अनुभव असणा-या एज सीकडून कोटेशन प तीने 
काम क न घेणेस मा यता िमळावी. वर नमुद केले या परवानाधारक 
एझ सीकडून कोटेशन मागवून येणा-या लघु म दरास फॉम नं.२२ प तीने 
र. .२,९७,३६०/- (अ र  र. .दोन लाख स या नव हजार तीनशे साठ फ ) 
एवढा खच कोटेशन मागवुन येणा-या लघु म दर ा    होणा-या एज सीला 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य काय े ात तीन चाक  ( डझेलवर 
चालणारे) चार र ा टे पो वाहन इंधन व वाहनचालकासह भा याने घेणेकामी 
िन वदा नोट स .1/2019-20 नुसार िस  करणेत येवून िन वदा दर 
माग व यात आले होते. या िन वदा उघड याबाबत मा. े य अिधकार  यांनी 
दनांक 18/7/2019 रोजी मा यता द याने या उघडणेत  आ या याम ये 
मे.जयराम कं स शन यांनी अंदाजप क य र. .८,३६,१६०/- वर सुधार त  ित 
दन टँ पो र. .611.71 हा लघु म दर द याने  सदरचा दर मा य कर यात 
आलेला आहे. व यास मा. थायी सिमती ठराव ं .५११७ द.३१/७/२०१८ 
यानुसार मे.जयराम क शन यांचे कडून वह त नमु यातील द.19/8/2019 

रोजी िसलबद करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश .ह ेका/आ-3/का व/ 
521/2019 द.22/8/2019 अ वये (23/08/2019 ते दनांक 22/08/2020) देणेत आलेले 
आहे. मे.जयराम कं स शन यांची औ णीक धुराकरणा कर ता टे पो भाडयाने 
 वाहनचालकासह पुर वणे बाबत या कामाची मुदत  द.२२/८/२०२० रोजी संपु ात आली 
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होती. कोरोना को वड १९ चा  ादुभाव मोठया माणात वाढत आहे. यातच पावसाळा 
सु  असून ड यू, मले रया िचकन गुणीया  व हवताप या संसगज य आजारांचा 
ादुभाव वाढणेची श यता होती. यामुळे भागातील नाग रकांच े आरो य हता या  

दु ीने दैनं दन औ णीक  धुर कर करणे गरजेचे होते. या अनुषांगाने मे.जयराम 

क शन यांना द.२३/८/२०२० ते २३/०२/२०२१ पयत  सहा म हने कर ता  िन वदेचे 
जु या दराने मुदत वाढ दे यात आलेली होती.  तथा प सदर कामाची न याने  िन वदा 

या  सु  असून पार पाडावयास काह  कालावधी  जाणार अस याने स याच े 

िन वदेचे काम करणारे  मे.जयराम क शन यांना पुढ ल  िन वदा या पुण होई 

पयत अथवा ०३ म हने मुदत वाढ देणे बाबत तावीत करणेत येत असून संबंिधत 

ठेकेदार हे यांनी यापूव  दलेला िन वदा दर ित टे पो ित दन र. .६११.७१ या 
दरानुसार काम कर यास तयार अस याच े यांना वचारणा केली असता 
द.१६/२/२०२१ च े प ाअ वये  यांनी होकार  दलेला  आहे. यांनी तयार   दश वले 

माणे  यांना द.२३/०२/२०२१ पासून काम कर यास आदेश देणेत आलेला आहे. 

सदर कामासाठ  मूळ कारारना यास अिधन राहून  पुढ ल तीने म हने कालावधी करता 
र. .१,९०,८५४/- (अ र  र. .एक लाख न वद हजार आठशे चौप न फ )         

(६११.७१ दर x २६ दवस   x  ४ – टे पो  x  ३ म हने) अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/31/2020-21 अ वये 

. .२८ पंपळे सौदागर गावठाणातील यायामशाळा वकसीत करणेकामी 
मे.एस.एस.एंटर ायझेस िन.र. .29,99,951/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख 

न या नव हजार नऊशे एकाव ण फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,77,451/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,77,451/- पे ा 18.5% कमी 
हणजेच र. .24,26,623/- + रॉय ट  चाजस र. .7,774/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .22,500/- = एकुण र. .24,56,897/- 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) को वड-१९ आजाराचा वाढता ादूभाव व पाऊस काळामधील अितवृ ी यामुळे 
उ वणार  पूर थती व नैसिगक आप ीचा वचार करता, तसेच पुरिनयं ण चे 
कामकाजाचे आव यकता वचारात घेता आप ी यव थापन मनपाची वैधािनक 
जबाबदार  अस यामुळे ी.ओम काश ब हवाल यांना १ दवस सेवा खंड त क न 
द.१८/०१/२०२१ पासून पूढ ल ३ वष कालावधीकर ता दर वष  न याने आदेश 
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पा रत क न दर १ वषासाठ  १० ट के मानधनवाढ माणे मुदतवाढ देणेस मा. 
आयु  यांनी मा यता दली आहे. ी.ओम काश ब हवाल, आप ी यव थापन 

अिधकार  यांना मुदत संपु ात येत असलेच े दवसानंतर १ दवस सेवा खंड त क न 

द.१८/०१/२०२१ पासून पूढ ल १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ स व या कामी येणारा 
य  खच र. .५,२८,०००/- फ  (पूव च ेमानधन ४०,०००/- वर १० ट के मानधन 

वाढ हणजे दरमहा एकूण ४४०००/- x १ वष = ५,२८,०००/-) च े खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) वाय.सी.एम.एच. येथील म यवत  औषध भांडार  वभागाचे वापरासाठ   औषध ने- 
आण करणेकामी वाहनाचे बॉड  ब ड ंग करणेसाठ  आव यक असणारे चॅसीज 
मे.टाटा मोटास िल. या कंपनीकड ल TATA 712 LPT/38 ०१ नग खरेद  क न 
यावर  मागील बॉड  बांधून िमळणेबाबत  कायशाळा वभागास कळ वले  आहे.  

सदर वाहन उ पाद त कंपनी मे.टाटा मोटास िल. यांचेकडून  GEM/ शासक य 
दराने िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेकामी 
येणारे र. .12,67,570/- (अ र  र. .बारा लाख सदोस  हजार पाचशे स र 
फ ) ( ा सपोट खचासह) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .27-08/2020-2021 अ वये 

कासारवाड  उप वभागांतगत भाग .३० मधील फुगेवाड  येथील न वन शाळा 
इमारतीचे व ुतीकरण व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अवधूत इले कल 
िन वदा र. .44,10,821/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख दहा हजार आठशे एकवीस 
फ ) पे ा -17.31% 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 घेणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .५२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३३/०२-२०२०/२१ अ वये मंुबई पुणे 

र यावर ल िनगड  येथील मधुकर पवळे उ डाणपुल येथील रंगीत द यां या 
णालीत सुधारणा करणे व त ुषांिगक कामे करणेकामी (सन २०१९-२०) 

मे.इले ो मकेिन स. िन.र. .४४,६३,५४६/-(अ र  र. ,च वेचाळ स लाख ेस  
हजार पाचशे शेहेचाळ स फ ) पे ा १४.२०% 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 .५३) माट िसट  यित र  उव रत इतर ठकाणी सीसी ट ह  स हल स व अनुषंिगक  

यं णा उभारणेसाठ  मनपाचे स मानिनय नगरसद य, नाग रक, पोलीस यं णा 
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वारंवार प े    देत आहेत. याकामी स लागार नेमणेसाठ  दनांक ०८/०२/२०२१ 
रोजी मा.आयु  क ात  सादर करणासाठ  महारा ृ शासनाच ेशासनिनणय GAD – 

मातंस ०८०/४/२०१४-O/O  Directorate of IT-DIT(MH) दनांक ०९/०५/२०१९ नुसार 

स लागार यांस इमेल ारे  पाचारण केले असता फ  मे.ई अॅ ड वाय एलएलपी यांच े

ितिनधी उप थत राहून यांनी  सादर करण केले आहे. सदरच े क पाबाबत मा हती 
खालील माणे. 
Project Indicatives- loT/IT led smart interventions were identified to 
be Implemented in the domain of energy management,security management, 
building  management, & networking. 
 ICT-IoT led Smart INfrestructure/Asset Management Solutions: Street 
Light Automation, Advanced Metering Infrestructure, Automated Meter 
Reading(AMR), Energy Management System, Building Automation System, 
Demand Energy Response etc. 
 Smart & Intelligent Security: IoT /ICT enabled smart surveillance and 
AI driven analytics enabled decision support system 
 Networking & Data Centre Infra: LoRA, OFC. 4G, GSM networking as 
per the site & device requirements along with server compute, storage, backup 
etc. at PCMC’s data centre 
 Integrated Solution Architecture with PCMC’s Integrated Command 
Control Centre System/Platform 

Sr. Solutions No. of Locations Estimatd Cost(In 
INR) without taxes 

1 
CCTV Survillance – Field 

Infrastructure & Smart 
Applications 

180 locations 110,00,00,000 

2 
Smart Energy Management – 
Field Infrastructure & Smart 

Applications 

Streetlights(83,000), Feeder 
Panel(1800), major PCMC Offices, 

PCMC Hospitals, Auditoriums, 
WTP, WPS, STP, SPS etc. 

30,00,00,000 

3 
Building Management 

System – Field Infrastructure 
& Smart Applications 

PCMC HO, Hospitals (YCMH, 
Jijamata, Talera, New Bhosari) 10,00,00,000 

4 

Operations Maintenance Cost 
for Infrastructure & Systems 

& Business Operations- 5 
years 

  50,00,00,000 

5 Common Infrastructure will be used from existing smart city are Data Centre, Compute 
& Storage, Network Connectivity, ICCC Platform, Smart Use Cases & Dashboard 

Total 200,00,00,000 

 Scope of work for the Technology Consulting firm :- 
 The selected Consultancy firm should provide end to end smart 
technology Advisory(Iot/ICT) & Project Management Services for the tenure 
of 2 years for below mentioned solutions/domains 
 ICT-IoT led Smart Infrastructure/Asset Management Solutions” Street 
Light Automation, System, Building Automation System, Demand Energy 
Response etc. 
 Smart & Intelligent Security: IoT/ ICT enabled smart surveillance and 
AI driven analytics enabled decision support system 
 Networking & Data Centre Infra: LoRA, OFC, 4G, GSM networking as 
per the site & device requirements along with server compute, storage, backup 
etc. at PCMC’s data centre Integrated Solution Architecture with PCMC’s 
exiting Integrated Command Control Centre 
 Systems/Platform: use case designing, block level integrated solution 
architecture decision, assistance in defining SOP’s and workflow 
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 Undertaking Feasibility survey, liaising with PCMC, Police, Police, 
PCSCL, existing Sls to name a few. 
Fees will be paid as per the bellow mentioned Govt of Maharashtra GR 
(Part A prPart B whichever is less in cost) 
 Government of Maharashtra, Director of Information Technology जीएड  
मातंस080/4/2014 Director of IT-ID (MH) dated: 01/07/2014 
1. Government of Maharashtra, Dorectorate of Information Technology 
Government Resolution No: GAD-मातंस080/4/2014-O/O DIRECTORATE OF 
IT-DIT (MH) Mantralaya (Annexe). Mumbai – 400 032 Date: 09May, 2019 

PART A 

Sr. Role Consulting 
Charges 

No. of Man-
Months 

Man-Months 
Rate(inINR) 

without Taxes 

Total 
Amount(In 

INR) without 
Taxes 

5 IoT/ICT Expert- Onsite Managin 
Cosultant 24 3,06,900 73,65,600 

6 

Functional 
Expert(Requirement 

gathering, DPR, RFP, Bid 
Management & Project 
Management - Onsite) 

Sr. 
Consultant 24 2,77,200 66,52,800 

7 

Technology Experts 
(Survillance, Building 

automation, Smart Energy 
Manegement, Security 

Management, Data Centre, 
Integration Architecture, 

etc) - Offsite 

Sr. 
Consultant 24 2,77,200 66,52,800 

8 
Technical Expert 

(Networking, Site Survey 
& Monitoring) - Onsite 

Consultant 24 2,47,500 59,40,000 

Total Cost (In INR) without Taxes 2,66,11,200 

 PART B  

Sr. 
As per the Government of Maharashtra, PWD 
GR dated 24th January 2017 Project more than 
10 crore INR 6.58 crore 

Total Amount(In 
INR) without 

Taxes 

1 Project Conceptualisation & Designing Cost – 1.5% 
of the Project Cost 3,00,00,000 

2 Project Management Service Cost – 2% of the 
Project Cost 4,00,00,000 

Total Cost (In INR) without Taxes 7,00,00,000 
Cash Flow Statement for the project:- 
 Total Estimated Project Cost: 188cr. (CAPEX: 128cr. & OPEX: 60cr.) 
 Expected Expenditure Year 1: 37.50cr. (25% of the CAPEX value) 
 Expected Expenditure Year 2: 75.00cr. (50% of the CAPEX value) 
 Expected Expenditure Year 3: 37.50cr. (25% of the CAPEX value) 
 Expected Expenditure Year 4: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 5: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 6: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 7: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 8: 10.00cr. (7% of the OPEX  value) 
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याकामी इकड ल वभागाचे अंदाजप क याकामी खालील माणे तरतूद करणेत 
आली आहे व यापुढ ल वषाक रता लागणार आहे. 

अ  
अंदाजप क य 
र कम 

सन २१-२२ 
क रता मंजूर 
तरतूद 

सन २१-२२ 
क रता य  
लागणार  तरतूद 

सन २२-२३ 
क रता लागणार   

तरतूद 

सन २३-२४ 
क रता 
लागणार   तरतूद 

पुढ ल ५ वषा 
क रता लागणार  
तरतूद 

१ २०० कोट  २४ कोट  ३७.५० कोट  ७५कोट  ३७.५० कोट  ५० कोट  

         सबब, उपरो  माणे काम करणेस व सादर क पावर मे. .ई अँड  वाय 
एलएलपी यांस स लागार हणून नेमणूक करणेस व यापोट  येणा-या 
र. .२६६,११,२०० /- (अ र  र. .दोन कोट  सहास  लाख अकरा हजार दोनशे 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  

वषय .५४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/1/2020-21 अ वये हे ेव ती 
िचंचेचा मळा प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.शा त अ वनाश भापकर िन.र. .29,85,640/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
पं याऐंशी हजार सहाशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,85,640/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,85,640/- पे ा 34.99% कमी हणजेच 
र. .19,40,965/- + रॉय ट  चाजस र. .7,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .19,48,043/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/7/2020-21 अ वये पीनगर 

सहयोगनगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.युिनक ेडस िन.र. .44,78,327/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठयाह र 
हजार तीनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,78,327/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,78,327/- पे ा 31.96% कमी हणजेच 
र. .30,47054/- + रॉय ट  चाजस र. .13,529/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .30,60,583/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५६)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/10/2020-21 अ वये 

योतीबानगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.के.पी.क शन िन.र. .44,99,976/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार नऊशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,99,976/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,976/- पे ा 32.99% कमी हणजेच 
र. .30,15,434/- + रॉय ट  चाजस र. .14,687/- मटे रयल टे ट ंग चाजस     
र. .0/- = एकुण र. .30,30,121/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

 
वषय .५७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/51/2020-21 अ वये भाग 

.30 मधील झोपडप ट  प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.िस े र एंटर ायजेस िन.र. .31,17,369/- (अ र  र. .एकतीस लाख 
सतरा हजार तीनशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .31,17,369/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,17,369/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .21,82,470/- + रॉय ट  चाजस र. .9,923/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .21,92,393/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

 
 
वषय .५८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/80/2020-21 अ वये भाग 

.१६ मधील रावेत व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे 
करणे व न याने वकिसत होत असले या प रसरात जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. िन.र. .59,99,955/- (अ र  र. . 
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एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,955/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,955/- पे ा 
32.85% कमी हणजेच र. .40,28,970/- + रॉय ट  चाजस र. .21,492/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .40,50,462/- 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 .५९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/97/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील आकुड  गावठाण, गंगानगर   व 
इतर प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. वजयल मी इ ा स हसेस 

िन.र. .89,99,501/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार पाचशे एक 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,99,501/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .89,99,501/- पे ा 33.01% कमी हणजेच र. .60,28,766/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,370/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .60,48,136/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .६०) मा.उप.आयु  करसंकलन यांचेकड ल प  .कर/मु य/३/का व/४२४/२०२० 

द.०७/१२/२०२० अ वये   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
द.१०/१२/२०२० पासून कर संकलन वभागामाफत िमळकत कर वसुलीसाठ  
िमळकत ज ीची मोह म राब व यात येणार आहे. याक रता माहे माच अखेर 
पयत मनपाकड ल ०९ वाहने प  .कर/मु य/३/का व/१४/२०२१ 
द.२२/०१/२०२१ अ वये ०८ वाहने द.२५/०१/२०२०पासून अशी एकून १७ 
वाहने  उपल ध क न देणे बाबत कळ वले आहेत. व मनपाकडे वाहने उपल ध 
नसलेस भाडेत वावर वाहने उपल ध क न देणेबाबत कळ वले आहे. तसेच 

मा.उप.आयु  थािनक सं था कर यांचेकड ल प . थासंक/९अ/का व/१३८/२०२० 

द.२०/११/२०२० अ वये थािनक सं था कर वभागा या नोट स/आदेश व वसुली  या 
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कामकाजासाठ  माहे माच अखेर पयत १ वाहने उपल ध क न देणे बाबत कळ वले 
आहे. करसंकलन व थािनक सं था कर वभागास साधारणता तीन मह ने 

कालावधीसाठ  वाहने लागणर आहेत. इतर वभागाच ेवापरातील वाहने काढून दलेस 

या वभागाची गैरसोय होणार आहे. सबब भाडेत वावर वाहने घेणे आव यक आहे. 

स  थतीत सुमो या कारची वाहने सहजासहजी भाडे त वावर उपल ध होणे श य 

नसलेने  या कारची तवेरा/इनो हा/झायलो या कारची १८ वाहने भाडेत वावर 

उपल ध क न घेणेकामी व सदरकामी होणारा खच कर संकलन मु य कायालय 

यांचेकड ल “ वाहने भा यान ेघेणे “ या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस मा. आयु  सो. 
यांनी द.०६/०१/२०२१ चे व द.११/०२/२०२१ च े तावा वये मा यता दलेली आहे.   

तर  सदर कामासाठ   १८ वाहने ह ादेिशक प रवहन ािधकरण कायालय यांचेकड ल 

द.१७/०५/२०२० चे दरानुसार उल ध क न घेऊन सदरच े वाहने िमळकत कर 

वसुलीकामी द.१९/१/२०२१ पासून ०९ वाहने व द. १५/०२/२०२१ पासून ०८ वाहने तसेच 

थािनक सं था कर वभागा या नोट स/आदेश व वसुली  या कामकाजासाठ   ०१ वाहने 

अशी एकुण १८ वाहने उपल ध क न देणेत आलेली आहेत. ादेिशक प रवहन 

ािधकरण, तथा  ादेिशक प रवहन अिधकार  यांचेकड ल णवाह का यांच ेभाडेदर  - 

प रचलन प दतीनुसार पुणे, पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक . ४८, 

द.१७/०५/२०२० च ेअ वये मंजूर दर खालील माणे – 

अ. . पुरवठादार / 
कालावधी वाहन कार 

२४ तास १०० क.मी साठ  
भाडेदर र. .        

(अवातानुकुलीत) ितवाहन 

१२ तास ५० क.मी साठ  
भाडेदर र. . 

(अवातानुकुलीत) ितवाहन 

एकुण वाहन 
सं या 

एकुण  वाहनांसाठ  
खच र. . ित दन 

१. 

  

मे. ेश इंटर ायझेस, 
मोशी 

तवेरा/ 
इनो हा/झायलो ४,१००/- २,०५०/- १८ २०,५००/- 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल करसंकलन व थािनक सं था कर 
वभागास कामकाजासाठ   वाहने िमळकत कर वसुलीकामी व थािनक सं था 
कर वभागा या नोट स/आदेश व वसुली कामकाजासाठ   उप ादेिशक प रवहन 
कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकड ल द.१७/०५/२०२० चे दराप कानुसार िन वदा 
न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने मे. ेश इंटर ायझेस, मोशी  या 
एज सीकडुन  उपल ध क न घेणेत आले या द.१९/१/२०२१ पासून १० 

वाहनांसाठ  अंदाजे र. .१६,४०,०००/- व द.१५/०२/२०२१ पासून ०८ वाहनांसाठ  

अंदाजे र. .८,२०,०००/- व १२ तास ५० क.मी वर ल  क.मी क रता २० . ित 

क.मी अशी अंदाजे र. .२,००.०००/-  अशी एकूण र. .२६,६४,०००/- (अ र  
र. .स वीस लाख चौस  हजार फ ) चे खचास काया र मा यता व या माणे 
पुढ ल येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/74/2020-21 अ वये 

. .२३ म ये जगतापनगर, साईनाथनगर, संद पनगर, ड  माट मागे व इतर 

भागात नवीन कलर पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.आकृती क शन िन.र. .28,22,102/- (अ र  र. .अ ठावीस 
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लाख बावीस हजार एकशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .27,87,752/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,87,752/- पे ा 15.57% कमी हणजेच 
र. .23,53,699/- + रॉय ट  चाजस र. .40,282/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .34,350/- = एकुण र. .24,28,331/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

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

 
वषय .६२)कोरोनाचा ादुभाव रोख यासाठ  स ाची अपवादा मक व गंभीर  प र थती िनमाण 

झाली अस याने “कोरोना“ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता, याचा मुकाबला 
कर याक रता आव यक असणा-या अ याव य़क व तातड ची बाब हणुन 

भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा 1897 व महापािलका अिधिनयम कलम 
63(6)  मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात 
आणणेसाठ , ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने महानगरपािलके या 
ह तील कोरोना वषाणूचा होत असलेला सार रोखणे बाबत या उपाय 
योजनांसाठ  Inj.Remdesivir 100mg  खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची ई.िन.सु. . 
42/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार मे.ल मी मेड कल यांचेकडुन ा  
झालेला िन वदा लघु म दर र. .1051.680 ती Vials ( सव करास हत) वकृत 
कर यात आलेला असुन यानुसार 2000 Vials खरेद  कारावयाचे आहे. Inj. 
Ramdesivir 100mg खरेद  करणेकामी एकूण र. .21,03,360/-(अ र  र. .एकवीस 
लाख तीन हजार तीनशे साठ फ ) इत या होणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६३) मनपाचे सन 2020-21 चे सुधा रत व सन 2021-22 चे मूळ अंदाजप क पु तक 

छपाई क न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .44/2020-21 अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.अिभषेक ा फ स, िचंचवड यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .9,99,000/- लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली आहे. 
यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 

अस याने सदर अंदाजप क पु तक छपाई क न पुरवठा करणेकामी हॊणारा खच 
एकूण र. .9,99,000/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार फ ) चे 
अवलोकन करणे. 

वषय .६४) ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती,सहा िश क यांची भारतीय दंड सं हता १८६० कलम 
३५४ ए, ३५४, तसेच बालकाचे लैिगंक अपराधापासून संर ण अिधिनयम, २०१२ 
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चे ९(फ), १०, ११ (एक), १२ चे उ लंघन के या करणी दाखल गु ातुन 
मा.अित र  स  यायाधीश, पुणे यांनी  खटला .५७८/२०१७ दनांक 

०५/०९/२०१९ चे याय िनणया वये ी.आ हाट यांची िनद ष मु ता केलेली 
आहे. तथा प यांचे व द चौकशी अहवालाम ये दोषारोप शाबीत झा याने 
यांचे द.१९/१२/२०१९ अ वये सेवािनलंबन र  क न िनलबंन कालावधी 
वनावेतनी करणेचे आदेश पार त करणेत आलेला आहे. ी.आ हाट यांनी 
मा. थायी सिमती सभेकडे उ माणे केले या शा ती कारवाई व द दाखल 
अ पल अजानुसार मा. थायी सिमती ठराव .७६२८ द.१४/१०/२०२० या 
ठरावाचे अनुषंग़ाने खालील माणे शासनाचा अहवाल मा. थायी सिमती सभेपुढे 
सादर करणेत येत आहे.  ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, हे मा यिमक िश ण 

वभागांतगत मा यिमक व ालय संत तुकारामनगर येथ ेसहा यक िश क या गट क 

या मह वा या व जबाबदार या पदावर कायरत असतांना सदर व ालयातील 

व ाथ नीचा वनयभंग,अ ील चाळे व करणी धमकावत असलेबाबत या ा  

त ार नुसार ी.आ हाट यांचेवर भारतीय दंड सं हता १८६० कलम ३५४ ए, ३५४, 

तसेच बालकाच े लैिगंक अपराधापासून संर ण अिधिनयम, २०१२ च े९ (फ), १०, ११ 
(एक), १२ नुसार पंपर  पोलीस टेशन येथ े र ज टर.  ४९१/१७ द-२६/०८/२०१७ 

अ वये गु हा दाखल झा यांने ी.आ हाट यांना द.०१/०९/२०१७ या आदेशा वये 

सेवािनलं बत क न खातेिनहाय चौकशी सु  कर याचे आदेश पार त कर यात आलेले 

होते. करणी ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, सहा यक िश क यांनी व ालयाम ये 

व ालयातील व ाथ नीशी अ ील चाळे क न यांचा वनयभंग के याबाबतचे वृ  

व वध वृ प ांम ये सार त झा याने म.न.पा.ची जनमानसातील ितमा मिलन 

झालेली आहे. करणी यांचे व द खातेिनहाय चौकशी होवुन चौकशीत यांचे व द 

ठेवणेत आलेले सव दोषारोप शाबीत झालेल े आहे. वभाग मुख िश णािधकार  

मा यिमक िश ण वभाग यांनी द.०९/०७/२०१८अ वये सादर केले या िशफ़ारशीयु  

अहवालानुसार ी.आ हाट यांचे व द दोषारोप शाबीत होत असुन चौकशी अिधकार  

यांच े िन कषाशी सहमत अस याचा अिभ ाय दलेला आहे. करणी  मा.अित र  स  

यायाधीश, पुणे यांनी  दनांक ०५/०९/२०१९ च े याय िनणया वये ी.आ हाट यांची 
दाखल गु ातुन िनद ष मु ता के याने ी.आ हाट यांच े सेवािनलंबन र  क न 

द.१९/१२/२०१९ च ेआदेशा वये िनलंबन र  क न खातेिनहाय चौकशीमधील शाबीत 

दोषारोपानुसार िनलंबन कालावधी वनावेतनी क न सेवेत पुनः था पत करणेत 

आलेले आहे. करणी अपचार  ी.आ हाट यांनी नेमुन दले या कत यात िनतांत 

सचोट  व कत यपरायणता न ठेवता, शास कय कमचा-यास अशोभनीय ठरेल असे 
उदधृत गैरवतन क न, महारा  नागर  सेवा (वतणूक) िनयम, १९७९ मधील िनयम 

३(१) मधील िनयम (एक)(दोन)(तीन) चा भंग के याच े प  होत आहे. वा त वकत: 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६(४) अ वये कोण याह  

नगरपािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यास महानगरपािलके यित र  अ य 

कोण याह  ािधका-याकडून खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढून 
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टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल तरच अशा जबर शा ती 
आदेशा व द एक म ह या या कालावधीत या ािधका-याने शा ती लादली असेल 

या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल अशी प  तरतूद आहे.तसेच 

महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील  िनयम १६ (तीन) नुसार  

या िनयमा या िनयम ८ खालील चौकशी या ओघात चौकशी ािधकरणाने काढलेला 
कोण याह  आदेशा व द अ पल दाखल करता येत नाह . करणी केलेले अ पल १० 

म हने उिशराने केलेले असुन अशा कारच े अ पल मा. थायी सिमतीने ा  धरणे 

यो य होणार नाह . उ ृत करणी ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, सहा यक िश क 

यांनी केलेले अशोभनीय कृ य,चौकशी अहवालातील शाबीत दोषारोप, यावर 

वभाग मुखांनी दलेला अिभ ाययु  अहवाल, तसेच ी.आ हाट यांना मा. ज हा 
यायालय पुणे यांनी द-०५/०९/२०१९ रोजी गु ातुन िनद ष मु ता जर  केले असले 

तर  यांचे व द खातेिनहाय चौकशीम ये दोषारोप शाबीत झा याने यांच े िनलंबन 

समथनीय ठरत अस याने यांचा िनलंबन कालावधी वनावेतनी के याची शासनाची 
कायवाह  यो य व रा त आहे. वभागीय चौकशी िनयमपु तका १९९१ मधील िनयम 

४.६(२) नुसार अिन  ठरले या गु ासाठ  कमचार  दोषी ठरला नसेल तर िश तभंग 
वषयक ािधका-याने समुिचत ठरेल अशी इतर कोणतीह  िश ा दे याचे ठरवावे. अशी 
तरतुद आहे. या तव शाबीत दोषारोप, शासन िनणयातील तरतुद , वभाग मुखांचा 
अिभ ाय वचारात घेवुन, ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, सहा यक िश क 
यांचे व द केलेली शा ती कारवाई अ यंत करकोळ सवसाधारण व पाची असुन 

यो य, कायदेशीर व रा त आहे. तर  करणाची व तु थती वचारात घेवून मा. थायी 
सिमतीने अ पल मा य करणे यो य होणार नस याने अपील अज फेटाळ यास 
मा यता देणेबाबत बाबत वचार करणे. 

वषय .६५) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार 
महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre चे कामास तीन म हना 
कालावधी कर ता  काया वत ठेवणेच ेकामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  
येणारा खच र. .१२,४७,४००/- (अ र  र. .बारा लाख स ेचाळ स हजार चारशे 
फ ) अिधक कर या माणे तीन म हना कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व 
या अनुशंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 

रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले 
परदेशी नाग रक यांना १४ दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच 
को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने मोशी ािधकरण येथील 
मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० पासून ता यात 
घेणेत आलेली आहे. सदर इमारतीचे पं.िचं.म.न.पा. चे माहे माच २०२० ते 
डसबर २०२० पयतचे र. .३,७२,११०/- इतके वीजबील मनपा माफत अदा 
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करणेकामी गृहपाल, मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह यांनी वनंती 
केलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर मुलांचे वसितगृह, लॉट-१, से टर-४, 

मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने वारंटाईन सटर तसेच को वड केअर सटर कर ता केलेला 
आहे. सबब सदरचे वीजबील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने अदा करणे 
आव यक आहे. तसेच वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे 
वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणे म ा  व आव यक आहे. सदर 
वीजबील भरणेकर ता मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 

रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले 
परदेशी नाग रक यांना १४ दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच 
को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने मोशी ािधकरण येथील 
मागासवग य मुलींचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० पासून ता यात 
घेणेत आलेली आहे. सदर इमारतीचे पं.िचं.म.न.पा. चे माहे माच २०२० ते 
डसबर २०२० पयतचे र. .३,०६,१८०/- इतके वीजबील मनपा माफत अदा 
करणेकामी गृहपाल, मागासवग य मुलींचे शासक य वसितगृह यांनी वनंती 
केलेली आहे. वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील 
म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणे आव यक आहे. तर  सदर वीजबील पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या “कोरोना िनधी” या लेखािशषातून भरणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  

अ 1 ते 3 मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  अ 1 ते 1 िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  

माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 

ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७०) मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ 

(१ ते १७) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स 
अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 

िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .७१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ 
1 ते 3 मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच े अवलोकन 
करणे. 

वषय .७२) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या झोिनपु थाप य वभागाकड ल सोबत 
जोडले या प  अ (1 ते 30) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  

माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 

केले अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/49/2020-21 अ वये भाग .१६ 
मधील रावेत भागातील गु ारा प रसरात नवीन पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.पराग बळ राम िशरसाठ िन.र. .29,06,369/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख सहा 
हजार तीनशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,69,419/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,69,419/- पे ा 28.24% कमी हणजेच 
र. .20,59,095/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .36,950/- = एकुण र. .20,97,176/- पयत काम क न घेणेसआ 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 झालेलीवाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/60/2020/21 अ वये भाग .२० 

मधील पयावर सं कार उ ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानांची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .44,97,595/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख स या णव हजार पाचशे पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,81,044/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,044/- पे ा 
29.33% कमी हणजेच र. .31,66,754/- + रॉय ट  चाजस र. .1,53,771/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .33,37,075/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/22/2020-21 अ वये सन २०२०-

२१ कर ता भाग .१८ मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 

करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .59,99,530/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
न या नव हजार पाचशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,25,180/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,25,180/- पे ा 38.10% कमी हणजेच 
र. .36,67,686/- + रॉय ट  चाजस र. .16,531/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .37,58,567/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

वषय .७६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील पथ व े ता सव ण करणेबाबत 

मा. थायी सिमती ठराव .७६६४ वषय .३६ द.२१/१०/२०२० अ वये ित 
पथ व े ता र. .१२०/-  या दराने मा यता देणेत आलेली आहे.  शहराम ये 
अंदा जत ४०००० (चाळ स हजार) पथ व े ते गृह त ध न एकुण 
र. .४८,००,०००/- (अ र  र. .अठठेचाळ स लाख फ ) ची ई-िन वदा 
द.१०/१२/२०२० ते ०४/०१/२०२० या कालावधीत माग वणेत आलेली होती.  
सदर िन वदेम ये एकुण ११ जणांनी सहभाग घेतला होता.   पथ व े ता 
सव णाचे कामकाज त पर हो यासाठ  सदर िन वदा एक पे ा अिधक सं थांना 
दे याबाबत मा यता असावी. यापैक  लघु म दरा या िन वदा ( ित पथ व े ता 
र. .६०/- सव करांस हत) मे.खाडे क शन याची असून सदर सं थेस ५० 
ट के सव णाचे कामकाज देऊन L2, L3, L4, L5 यांना  लघु म दराम ये काम 

कर यास येक  एक वॉडाचे सव णाचे कामकाज देणेबाबत ता वत करणेत 
येत आहे. सव णासाठ  पा  काम करणा-या सं था/ठेकेदार पुढ ल माणे – 

 

अ.  ठेकेदाराचे नाव 
सव णासाठ  दे यात 
येणारे एकुण वॉड 

सव णासाठ  दे यात 
येणा-या वॉडाचे नाव 

शेरा 

१ खाडे क शन ४ वॉड अ, ब, ड, फ  
२ ओंकार क शन १ वॉड ग  
३ जय गणेश एंटर ायझेस १ वॉड क  
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४ काश आय ट  सोलूशन १ वॉड इ  
५ ाईम स जकल १ वॉड ह  

उपरो  नमूद अ. .२ ते ५ चे ठेकेदारांनी लघु म दराने तथा इतर कारणा तव 

सव णाचे कामकाज कर यास असमथता दश व यास यांचे कामकाज लघु म 

दराची िन वदा असणा-या खाडे क शन कंपनीस दे यास  व उपरो  माणे 
.१ ते ५ या ठेकेदारांना लघु म दराम ये सव ण कामकाज देणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/59/2020/21 अ वये भाग .२० 
मधील संत सावता माळ  उ ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानांची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .44,95,880/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख पं या णव हजार आठशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,79,329/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,79,329/- पे ा 
30.33% कमी हणजेच र. .31,20,749/- + रॉय ट  चाजस र. .1,44,782/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .32,82,081/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७८) पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालये,को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ प मुदतीची जाह र 
सुचना .२५/२/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे सज कल साह याचे ६६ बाबीपैक  १८ बाबी कर ता मे.आँ ट न 
हे थ केअर यांच े ा  लघु म दरानुसार र. .४०,९१,६५५/- + GST चे खचास 
भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापना कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .७९) पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटर कर ता 

आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ प मुदतीची जाह र 
सुचना .२५/२/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
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उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे सज कल साह याचे ६६ बाबीपैक  ४१ बाबी कर ता मे.महेश 
सज कल अँ ड फामासु टक स यांच े ा  लघु म दरानुसार र. .५४,२७,९९९/- + 
GST चे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक 
आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापना 
कायदा २००५ कलम ४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८०)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटर कर ता 

आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ प मुदतीची जाह र 
सुचना .२५/२/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे सज कल साह याचे ६६ बाबीपैक  ७ बाबी कर ता मे.मेड नीला 
फामा. ा.िल. यांच े ा  लघु म दरानुसार र. .४,४८,५९,५००/- + GST च े
खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७,सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .८१) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/07/2020-2021 अ वये     मनपाचे 

िचखली मैलाशु द करण क  अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसचे चालन 
देखभाल व दु ती  करणेकामी (िचखली १२५३ व नेवाळेव ती मैला पंप हाऊस) 
मे.ए सेल इले क स िन.र. .2,20,90,918/- (अ र  र. .दोन कोट  वीस लाख 
न वद हजार नऊशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .2,20,90,918/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,20,90,918/- पे ा 17.10% कमी हणजेच 
र. .1,83,13,371/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = 

एकुण र. .1,83,13,371/- 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 .८२) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/04/2020-2021 अ वये मनपाचे 
िचंचवड SBR मैलाशु द करण क ा अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसचे चालन 
देखभाल व दु ती करणकेामी (गोखले पाक, काकडे पाक, केशवनगर, देऊळ मळा, 
मैला पंप हाऊस) मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉरपोरेशन  िन.र. .3,77,25,796/- 

(अ र  र. .तीन कोट  स याह र लाख पंचवीस हजार सातशे याहनऊ फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,77,25,796/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .3,77,25,796/- पे ा 16.90% कमी हणजेच र. .3,13,50,136/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .3,13,50,136/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

 
वषय .८३) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/05/2020-2021 अ वये मनपा 

अंतगत कासारवाड  फेज २ कर ताचे मैला पंप हाऊस-भोसर  सं.नं.२१७,२३१ 
लांडेवाड  पी एस १, २ वा षक चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.ए सेल 

इले क स िन.र. .3,97,83,818/- (अ र  र. .तीन कोट  स यान व लाख 
याऐंशी हजार आठशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .3,97,83,818/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,97,83,818/- पे ा 16.20% कमी हणजेच 
र. .3,33,38,839/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .3,33,38,839/- 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 .८४) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/09/2020-2021 अ वये मनपा 

अंतगत कासारवाड  फेज १ कर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस काळेवाड  व पंपळे 

सौदागर पंप हाऊसचे वा षक चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे. लोमॅक 

इं जिनअ रंग कॉरपोरेशन िन.र. .2,06,12,376/- (अ र  र. .दोन कोट  सहा 
लाख बारा हजार तीनशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं 
चाजस वगळून र. .2,06,12,376/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,06,12,376/- पे ा 15.90% कमी 
हणजेच र. .1,73,35,008/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .1,73,35,008/- 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 .८५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/3-2020/21 अ वये भाग .२ 

जाधववाड  येथील म हला यायामशाळा इमारतींचे व तु वषयक कामे 
करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट स िन.र. .26,77,818/- (अ र  र. .स वीस 
लाख स याह र हजार आठशे अठरा फ ) पे ा 17.08% 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 .८६) क शासनामाफत AMRUT MISSION योजनतगत पंपर  िचंचवड शहरा या 
पाणीपुरवठा यव थेमधील NRW कमी करणेसाठ  “शहरा या ६०% भागाम ये 
पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणे” या क पाचे काम चार िन वदा Packages म ये 
चालू आहे. या क पांतगत network सुधारणा क न जलवा हनीचा दाब वाढ वणे, 

पा याची उंच टाक  बांधणे, नवीन नळजोडणी करणे व पाणीगळती कमी करणे 
इ याद  कामे करणेत येत आहेत. क  शासना या सुचनां वये, “ पंपर  िचंचवड 

शहरा या ४० ट के भागाला २४x७ पाणीपुरवठा योजना राब वणे” या क पाचा 
स व तर क प अहवाल (DPR) सादर के यानंतर, शहरा या उव रत ६०% 
भागात २४x७ पाणीपुरवठा करणेचा स व तर क प अहवाल (DPR) सादर 
करणेक रता मा.महापािलका सभा ठराव .४७६, द.२०/०२/२०१४ अ वये संपूण 
शहरात २४x७ पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी एकूण र. .४५७.०१ कोट  या 
रकमेस शासक य मा यता ा  झालेली आहे. सदर एकूण र. .४५७.०१ कोट  
रकमेम ये ४० ट के भागातील क पासाठ  र. .१४३.१७ कोट  व उव रत ६० 
ट के भागासाठ  र. .३१३.८४ कोट  इत या रकमेस हणजेच पंपर  िचंचवड 
शहरातील एकूण १००% भागासाठ  एकूण र. .१४३.१७ + ३१३.८४ = ४५७.०१ 
कोट  या र कमेस शासक य मा यता ा  आहे. AMRUT MISSION अिभयान 

नुसार पंपर  िचंचवड शहरा या ६० % भागाक रता SAAP -1 आ ण SAAP-2 अंतगत 

अनु मे ११८.८४ व १२५.२० कोट च ेकामे करणेची मा यता क  व रा य शासनाकडून 

िमळालेली आहे. यानुसार महानगरपािलका तफ  SAAP-1 म ये २ िन वदा काढ यात 

आली  व या अंतगत  ठेकेदार मे. अ रहंत क कशन माफत स या कामे चालू 
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आहेत. तसेच SAAP-2म ये पण २ िन वदा  काढ यात आली  व या अंतगत   ठेकेदार 

मे. पी पी गोगड व मे. िशवर  क कशन माफत व वध कामे करणेत येत आहेत. 

अमृत योजने अंतगत SAAP-१ व SAAP-२  माणे क प ह सा व  िनधी        
वतरण कर याची णाली खालील माणे आहे.   

             

 

 

 

                  यानुषंगाने, खालील त यात नमूद के या माणे, आजतोवर  क  शासन व रा य 
शासन यांचा कडून क पास ा  िनधी व उव रत िनधी खालील माणे आहे. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                  अमृत योजना अंतगत चालू असले या कामाचा DPR ( क प अहवाल) हा सन 

२०१२-१३ म ये बन वला होता व यानंतर गे या ५-६ वषाम ये 

महानगरपािलके या ह म ये वाढ झालेली आहे. तसेच Water Demand म ये 
वाढ झालेली आहे व यासाठ  लागणार  पाणीपुरवठा यं णा याम ये सु दा वाढ 

झालेली आहे. यातच य  पाईप लाईन टाकतेवेळ  जर पाईपलाईन खुप 
खोलवर असेल कंवा अशु द पा याची वारंवार त ार असेल कंवा स थतीतील 

पाईपलाईनमधून पाणी गळतीची त ार जा त असेल तर अशा पाईपलाईन 
सु दा य  साईटवर Decision Sheet घेऊन बदल यात येत आहेत. सोबतच, 

शहराम ये BRTS(Concreteर ते), े नेज पाइपलाइन टाकणे , माट िस ट इ. 
वकासकामे वेगवेग या वभागामाफत चालू आहेत  व या कामांअंतगत होणार  
तूट फुट देखील करावी लागत आहेत. या सव कारणामुळे मुळे पाईप Quantity व 
तसेच Control Valve Quantity  व इतर सामु ी म ये देखील वाढ झालेली आहे. 

SAAP 
क  शासन ह सा  

(३३.३३ ट के माणे) 
रा य शासन ह सा           

(१६.६७  ट के माणे) 
महापािलका ह सा   
(५० ट के माणे) 

एकूण मंजुर    
(१०० ट के) 

ट पा-१ र. .३९.६१ कोट  र. .१९.८१ कोट  र. .५९.४२ कोट  र. .११८.८४ कोट  

ट पा-२ र. .४१.७३  कोट  र. .२०.८७  कोट  र. . ६२.६० कोट  र. .१२५.२० कोट  

एकूण  र. .८१.३४ कोट  र. .४०.६८  कोट  र. .१२२.०२ कोट  र. .२४४.०४ कोट  

SAAP 
िनधी देय  / ा  
थती 

क  शासन ह सा 
(र.  .कोट ) 

रा य शासन ह सा 
(र.  .कोट ) 

महापािलका ह सा 
(र.  .कोट ) 

एकूण       

(र.  .कोट ) 

ट पा -१ 

एकूण देय िनधी     ३९.६१        १९.८१ ५९.४२ ११८.८४ 

एकूण ा  
िनधी ३८.७१ १९.३५७ ५८.०६७ ११६.१३४ 

उव रत िनधी ०.९० ०.४५३  १.३५३ २.७०६ 

 

ट पा -२ 

 

एकूण देय िनधी ४१.७३ २०.८७ ६२.६० १२५.२० 

एकूण ा  
िनधी ४१.३० २०.६४८ ६१.९४८ १२३.८९६ 

उव रत िनधी ०.४३  ०.२२२  ०.६५२ १.३०४ 

        एकंदर त  ा   िनधी ८०.०१  ४०.०१  १२०.०२  २४०.०४  

एकंदर त  उव रत िनधी १.३३  ०.६७५ २.००५ ४.० 
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वर ल सव कारणांमुळे BOQ Quantity पे ा  जादाने  (excess quantity)  वाढ  

झालेली आहे व तसेच एकूण क प मंजूर र कमे म ये सु ा खालील माणे 

वाढ झालेली आहे.  यामुळे िन वदा अट  शत  नुसार  ठेकेदाराचे चालू देयके हे 
नवीन Scheduled Rate माणे हणजेच २०१९-२० CSR Rate नुसार देणे 

आव यक राह ल. यानुसार िन वदा अट शथ नुसार, येक Packages चा एकूण 

वाढ व खच खालील माणे काढणेत आला आहे. 

            

             

 

 

 

 

 
 
                 
            एकंदर त, सदर क पासाठ  िनधी वतरण णाली खालील माणे आहे : 

क  शासनाकडून देय असणारा क प िनधी (SAAP १+SAAP २) र. .८१.३४ कोट  

रा य शासनाकडून देय असणारा क प िनधी (SAAP १+SAAP २)र. .४०.६८ कोट   

र. .१२२.०२ कोट  
क  व रा य शासनाकडून ा  झालेला क प िनधी(SAAP १+२)र. .१२०.०२ कोट  

क पावर आजपयत झालेला खच  (SAAP १+२):  र. .१८२.२१ कोट  

एकंदर त क पावर अंदा जत होणारा वाढ व खच  (SAAP १+२) र. .१३.३४ कोट  

पं.िचं.मनपास उभा करावा लागणारा क प िनधी(SAAP १+२) र. .१२२.०२ कोट  

            क पाअंतगत BOQ सं येत वाढ व क प कंमतीत वाढ ह  बाब 
शासना या िनदशनास आलेली आहेत व ह  वाढ महानगर पािलकेने वहन  

कर याचे सुच वले आहे. तसेच, महारा   शासन प  .संक ण-२०१८/ . .१३१/ 
न व-३३ द.१६ जुलै २०१९ अ वये िन वदा अट  शत नुसार यो य ती कायवाह  

कर याचे िनदश दलेले आहेत. डझाईन आ ण BOQ या सं येत मो या 
माणात बदल होत अस यामुळे कं ाटदाराचे नुकसान होणार नाह  याची द ता 

घे यास शासनाने महानगरपािलकेस सुच वले आहे. वर ल सव बाबी वचारात 
घेता “ पंपर  िचंचवड शहरा या ६० ट के भागात  अमृत योजना अंतगत चालू 
असले या पाणीपुरवठा योजना राब वणे” या क पा या अनुषंगाने खाली नमूद 
कर यात आले या बाबींस  मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. सदर क पाअंतगत डझाईन आ ण BOQ या सं येत झालेली वाढ 
ल ात घेता सुधा रत क प कंमत र कम .२३५.७९ कोट    (२२२.४५ कोट   

+ १३.३४ कोट ) यास मा यता िमळणे आव यक आहे. सदर क पा अंतगत 

SAAP िन वदा पॅकेज ठेकेदार 
वीकृत  िन वदा  

र कम  ( .कोट ) 

एकंदर त वाढ व (२५% 
यादा +  Extra  Item 

)  र कम   ( .कोट  ) 
SAAP-1 

 

पॅकेज १ मे.अ रहंत क श स ५१.०१ ३.०६ 

पॅकेज २ मे.अ रहंत क श स ६१.२१ ३.६७ 

                                      एकुण र.  .  ११२.२२  ६.७३  

SAAP-2 
पॅकेज ३ मे. पी पी गोगड ५४.३३ ३.२६ 

पॅकेज ४   मे. िशवर   क कशन ५५.९ ३.३५ 

                                      एकुण र.  ११०.२३  ६.६१  
                                      एकुण र.  २२२.४५  १३.३४  

सव पॅकेजसची  एकंदर त वाढ व र.  (कोट  )  २३५.७९  
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चारह  िन वदे माणे चालू असणार  कामे व  याप ल ात घेता, कामा या 
िन वदा रकमे या होणा या वाढ व खचास (कामा या रकमे या आदेशापे ा ६% 
यादा), व सुधा रत क पास खालील माण ेमा यता देणेबाबत वचार करणे.  

Ø  पॅकेज-१ : सुधा रत क प र. .५४.०७ कोट  

Ø  पॅकेज-२  : सुधा रत क प र. .६४.८८ कोट  

Ø  पॅकेज-३  : सुधा रत क प र. .५७.५९ कोट  

Ø  पॅकेज-४  : सुधा रत क प र. .५९.२५ कोट  

            वषय .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/03/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  येथील स.नं.१ शेजार ल ना याची सुधारणा करणे व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी (पाट-२) मे. ी गणेश क शन िन.र. .10,45,45,940/- 

(अ र  र. .दहा कोट  पंचेचाळ स लाख पंचेचाळ स हजार नऊशे चाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .10,43,24,690/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .10,43,24,690/- पे ा 13.80% कमी हणजेच र. .8,99,27,883/- + रॉय ट  
चाजस र. .3,35,316/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,21,250/- = एकुण 
र. .9,04,84,449/- 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 .८८) ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२५ 
वाकड येथील खालील नमुद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा 
प चात आ कटे ट व क प स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम 
करणा-या व पंपर  िचचंवड मधील न दणी कृत आ कटे ट व क प स लागार 
यांचेकडून  द.०७/०१/२०२१ ते द.१३/०१/२०२१ चे कालावधी e-कोटेशन नोट स 
.DZone/04/2020-21, द.05/01/2021 अ वये सीलबंद दरप क माग वणेत आले 

होते. ा  स लागारांची सुची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील 
स लागारांचे दर/ फ  लघु म आहेत यास अनुस न खालील माणे कामांना 
स लागार नेमणुक करणेकामी मंजुर  आव यक आहे. 

अनु 
. कामाचे नाव 

लघु म 
स लागाराचे नाव 

कोटेशन स लागार फ  
/ ा  दर 

१ 
भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते 
ट न सोसायट  मधून स ह नं.१६९ पासून 

मंुबई-बगलोर हायवेकडे जाणारा १८.०० मी. ं द 

मे.ए हायरोसेफ 
कं सलटं ट 

१.९५% 
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ड .पी. र ता कॉ ट करण करणे 

तर  सदर त यामधील नमूद केले या क पांना क प स लागार हणून 

स लागार नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/57/2020/21 अ वये भाग .२० 
मधील बी.ड . क लेदार उ ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानाची थाप य 
कामे करणे व उ ानात िसंथेट क ँक करणेकामी ए.आर.संगतानी 
िन.र. .44,97,538/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या णव हजार पाचशे 
अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,80,987/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,80,987/- पे ा 31.33% कमी हणजेच 
र. .30,77,094/- + रॉय ट  चाजस र. .1,35,595/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,550/- = एकुण र. .32,29,239/- 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 .९०) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/18/2020-2021 अ वये से. .23 

जलशु द करण क  येथील काश यव थेचे नुतणीकरण करणे व आनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.एम.बी.इले क अँड कंपनी िन.र. .44,56,519/- (अ र  
र. .च वेचीस लाख छप न हजार पाचशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,56,519/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,56,519/- पे ा 
26.92% कमी हणजेच र. .32,56,824/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,56,824/- 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 .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/68/2020-21 अ वये 

. .२७ येथील ीनगर, तापक रनगर मधील र यांचे बी.एम. व बी.सी. 
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प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. .41,20,985/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख वीस हजार नऊशे पं याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,54,585/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,54,585/- पे ा 33.19% कमी हणजेच र. .27,08,868/- + रॉय ट  चाजस 
र. .32,367/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .28,07,635/- 

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 .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/58/2020-21 अ वये 

. .२३ मधील ठक ठकाणी खोदलेले चेस बीबीएम प दतीने बुजवीणेकामी 
मे.परमानंद ए. पलानी िन.र. .27,08,217/- (अ र  र. .स ावीस लाख आठ 
हजार दोनशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .26,40,867/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,40,867/- पे ा 32.04% कमी हणजेच 
र. .17,94,733/- + रॉय ट  चाजस र. .1,04,168/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .67,350/- = एकुण र. .19,66,251/- 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 .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/45/2020-21 अ वये 

. .२१ पंपर  कॅ प प रसरातील पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेकर ता टॉम 
वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.िशवम एंटर ायझेस िन.र. .41,46,583/- (अ र  
र. .एकेचाळ स लाख शेहचाळ स हजार पाचशे ेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,08,383/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,08,383/- पे ा 
23.99% कमी हणजेच र. .31,22,782/- + रॉय ट  चाजस र. .8,198/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .38,200/- = एकुण र. .31,69,180/- 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 
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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 .९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/41/2020-21 अ वये 

. .२१ पंपर  कॅ प प रसरातील व वध ठकाणचे पे ह गं लॉक व टॉम वॉटर 
पाईप लाईनची दु ती करणेकामी मे.िशवम एंटर ायझेस िन.र. .41,02,270/- 

(अ र  र. .एकेचाळ स लाख दोन हजार दोनशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,67,920/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,67,920/- पे ा 
23.99% कमी हणजेच र. .30,92,026/- + रॉय ट  चाजस र. .10,883/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .31,37,259/- 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 .९५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ८) 
मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  
माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या 

िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९६) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/03/2020-2021 अ वये मनपा 
अंतगत पंपळे िनलख मै.शु.के. कर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस-वाकड पंप 
हाऊसचे वा षक चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल 
इं जिनअ रंग िन.र. .95,23,200/- (अ र  र. .पं यानव लाख तेवीस हजार दोनशे 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .95,23,200/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .95,23,200/- पे ा 16.60% कमी हणजेच र. .79,42,349/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .79,42,349/- 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 .९७) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/08/2020-2021 अ वये मनपा 
अंतगत कासारवाड  फेज ३ कर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस दापोड  व फुगेवाड  
पंप हाऊसचे वा षक चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल 
इं जिनअ रंग िन.र. .1,82,03,347/- (अ र  र. .एक कोट  याऐंशी लाख तीन 
हजार तीनशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,82,03,347/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,82,03,347/- पे ा 16.60% कमी हणजेच 
र. .1,51,81,591/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .1,51,81,591/- 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 .९८) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/02/2020-2021 अ वये मनपाचे 
कवळे मैला पंप हाऊसचे चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल 

इं जिनअ रंग िन.र. .1,06,04,774/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख चार हजार 
सातशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,06,04,774/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,06,04,774/- पे ा 16.60% कमी हणजेच 
र. .88,44,382/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .88,44,382/- 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 .९९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/23/2020-21 अ वये भाग 

.28 मधील पंपळे सौदागर व रहाटणी प रसरातील ेनेज लाईन व चबसची 



55 
 

देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .74,67,534/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख सदुस  हजार पाचशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,67,534/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,67,534/- पे ा 
29% कमी हणजेच र. .53,01,949/- + रॉय ट  चाजस र. .38,746/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .53,40,695/- 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 .१००) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/111/2020-21 अ वये भाग . 
32 मधील ब दघोष सोसायट  रोड, संगमनगर, पवनानगर व प रसरात 

आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडु 
िन.र. .29,99,889/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे 
एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,27,589/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,589/- पे ा 32.00% कमी हणजेच 
र. .19,90,761/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .72,300/- = एकुण र. .20,69,562/- 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 .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/116/2020-21 अ वये भाग . 
३२ मधील ढोरेनगर १ २ जलतरण तलाव प रसर िशवांजली, नरिसंग हाय कुल 

अंतगत ग लीबोळ सातपुडा सोसायट  इ. ठकाणी व इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य वषयक व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.राहुल 
क शन िन.र. .29,99,894/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 
आठशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,27,594/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,594/- पे ा 37.38% कमी हणजेच 
र. .18,33,259/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .72,300/- = एकुण र. .19,12,060/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/02/2020-2021 अ वये िचखली 
से. .17 व 19 येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अरबाज इं जिनअ रंग अँड िस ह ल 

क शन िन.र. .81,27,251/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख स वीस हजार 
दोनशे ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .81,08,901/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,08,901/- पे ा 25.25% कमी हणजेच 
र. .60,61,403/- + रॉय ट  चाजस र. .1,93,020/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .18,350/- = एकुण र. .62,72,773/- 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 .१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/12/2020-21 अ वये भाग .४ 

मधील बोपखेल येथे डांबर र ते करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी मे.धने र 
क शन िन.र. .41,29,300/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख एकोणतीस हजार 
तीनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,60,951/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .40,60,951/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .27,48,452/- 

+रॉय ट  चाजस र. .29,964/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 
र. .28,46,766/- 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 .१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/04/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  येथील स.नं.१ शेजार ल ना याची सुधारणा करणे व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी (पाट-१) मे.िस दनाथ कॉप रेशन िन.र. .8,74,14,110/- (अ र  
र. .आठ कोट  चौ-याह र लाख चौदा हजार एकशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,72,95,760/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,72,95,760/- पे ा 
7.80% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.05% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,04,86,691/- + रॉय ट  चाजस 

र. .3,28,757/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,18,350/- = एकुण 
र. .8,09,33,798/- 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 .१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/03/2020-2021 अ वये भाग 

.11 मधील से. .20 येथील कृ णानगर मु य र याचे काँ ट करण 
करणेकामी मे.आर.जे. ब डकॉन ा.िल. िन.र. .12,37,87,745/- (अ र  र. .बारा 
कोट  सदतीस लाख स याऐंशी हजार सातशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,35,50,945/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,35,50,945/- 

पे ा 7.17% कमी ( व कृत यो य दराशी तुलना करता आलेला दर 7.28% कमी) 
हणजेच र. .11,46,92,342/- + रॉय ट  चाजस र. .11,15,049/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .2,36,800/- = एकुण र. .11,60,44,191/- 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 .१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/02/2020-2021 अ वये भाग 

.11 मधील पूणानगर प रसरातील राघव  हॉटेल ते न  फेज १ पयत 

र याचे काँ ट करण करणेकामी मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .12,35,15,981/- (अ र  र. .बारा कोट  प तीस लाख पंधरा हजार नऊशे 
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ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .12,32,79,180/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,32,79,180/- पे ा 7.16% कमी ( वकृत 
यो य दराशी तुलना केली असता सदर दर 7.23% कमी) हणजेच 
र. .11,44,52,391/- + रॉय ट  चाजस र. .14,10,972/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,36,800/- = एकुण र. .11,61,00,163/- 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 .१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/10/2020-2021 अ वये काळेवाड  

फाटा ते एम.एम. शाळेपयत या बीआरट  मागावर ल फुटपाथ व सायकल ॅक 

अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर 
(इं डया) ा.िल. िन.र. .19,60,65,520/- (अ र  र. .एकोणीस कोट  साठ लाख 
पास  हजार पाचशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .19,53,40,420/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .19,53,40,420/- पे ा 14.00% कमी 
हणजेच र. .16,79,92,761/- + रॉय ट  चाजस र. .8,44,498/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .7,25,100/- = एकुण र. .16,95,62,359/- 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 .१०८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत जु या हॉ रस 
ज या दो ह  बाजुस असलेले जुने चरल ट ल काढणेकामी िन वदा 

द.28/12/2020 ते द.04/01/2021 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. 
सदर जाह रात दै.सामन, दै. बझनेस टँडड, दै.महारा  िनरो या, दै.जनमंथन व 

सा. ांती काश या ज हा तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेचे 
दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.14/01/2021  रोजी केली असता याम ये खालील 

नमुद ठेकेदारांकडून खालील माणे दर ा  झालेल ेआहेत. 
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अ. . ठेकेदाराचे नांव 
ा  दर सव करांसह 60 

MT साठ  र. . 
१ मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन 9,90,000/-

2 मे.संक प इ ा चर 6,06,000/-

उपरो  िन वदाधारक मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन यांची 
मनपास ावया या जु या हॅर स ज या दो ह  बाजुस असलेले जुने चरल 
ट ल काढणेसाठ  मनपास मोबदला र कम दे याची िन वदा ा  झाली आहे. 
वषयांक त कामासाठ  िन वदा .17/01/2020-21 नुसार िन वदा िस द करणेत 
आली होती परंतु यासाठ  अ य प दर र. .5,46,000/- इतका ा  झाला होता. 
यामुळे मा.आयु  सो यांचे द.23/12/2020 चे मा य तावा वये वषयांक त 

कामी पुन  िन वदा .59/01/2020-21 नुसार ई िन वदा िस द केली असता 
सदर िन वदेसाठ  मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शनयांनी 
उ चतम असा र. .9,90,000/- (सव करांसह) दर दलेला आहे. मे.अरबाज 
इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शनयांनी सदर र. .9,90,000/- (सव करांसह- 
इतरजमा र. .8,30,593/-+GST र. .1,51,017/-+TDS र. .8,390/-) पंपर  िचंचवड 
मनपाचे कोषागाराम ये पावती .B/724 द.25/01/2021 रोजी जमा क न याची 
मुळ पावती सादर केलेली आहे. सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता 
मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शनयांची जु या हॅर स ज या 
दो ह  बाजुस असलेले जुने चरल ट ल काढणेसाठ मनपास ावया या 
र. .9,90,000/- (सव करांसह) दराची िन वदा ा  झाली आहे. यानुसार िन वदेत 
ा  मनपास ावया या र. .9,90,000/- (सव करांसह) िन वदा मंजूर करणेस 

तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/09/2020-2021 अ वये सांगवी 
कवळे बीआरट एस र ता आ ण भ  श  ते कवळे बीआरट एस 45.00 मी 
बीआरट एस र ता यांना जोडणा-या म के व ती येथील २४.00 मी. ड .पी. 
र याचे पदपथ वकसीत करणेकामी मे.आर.एम.के.इ ा चर ा.िल. 
िन.र. . 17,26,02,247/- (अ र  र. .सतरा कोट  स वीस लाख दोन हजार दोनशे 

स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .17,19,48,547/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .17,19,48,547/- पे ा 18.00% कमी हणजेच 
र. .14,09,97,809/- + रॉय ट  चाजस र. .7,02,399/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .6,53,700/- = एकुण र. .14,23,53,908/- 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 .११०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/06/2020-2021 अ वये भ  श  
चौक ते मुकाई चौक या र यावर बीआरट एस बस टेशन बांधणे कामी 
ी. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.िल. िन.र. .8,23,87,424/- (अ र  

र. .आठ कोट  तेवीस लाख स याऐंशी हजार चारशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,18,98,324/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .8,18,98,324/- पे ा 7.41% कमी ( वकृत यो य दराशी तुलना करता 
सदरचा दर हा 12.53% कमी)  हणजेच र. .7,58,29,658/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,85,360/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,89,100/- = एकुण 
र. .7,67,04,118/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

                                                  
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४५४/२०२१ 
दनांक –    २२/०२/२०२१ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .कर/मु य/९/का व/२०/२०२१ द.१५/०१/२०२१ वषय .४४ चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/२१७/२०२१ द.१८/०२/२०२१ वषय .६८ चे लगत)  
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( .इ ेका/िन-६/का व/२९/२०२१ द.१५/०२/२०२१ वषय .६९ चे लगत)  
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( .ब े/लेखा/५/का व/१२६/२०२१ द.१६/०२/२०२१ वषय .७० चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/१७८/२०२१ द.११/०२/२०२१ वषय .७१ चे लगत) 
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( . था/िन/२-ब/का व/६९८/२०२१ द.१८/०२/२०२१ वषय .७२ चे लगत) 
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( .पापु/६/का व/१०८/२०२१ द.२२/०२/२०२१ वषय .९५ चे लगत) 
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