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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/२७९/२०२० 
                                               दनांक - ०७/०२/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १२/०२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १२/०२/२०२० रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                        
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                       नगरसिचव 
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १६० 
 

दनांक - १२/०२/२०२०                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१२/०२/२०२० रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
    

      दनांक ०५/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  १५९) चा सभावृ ांत  
     कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील   आचाय 

अ े रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे काम िन वदा नोट स .५०/५/२०१७-१८ अ वये 
मे.देव क शन यांचे माफत कर यात आले आहे. स थतीत काम सुमारे 
९९% पूण कर यात आलेले आहे. आचाय अ े रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे कामा या 
अंदाजप कात Acoustic ceiling वषयी बाबींचा समावेश करणेत आलेला होता. परंतु 

य ात काम करतांना जागेवर ल व रंगमं दरातील प र थतीनुसार आ कटे ट 
यांनी Acoustic ceiling  वषयी नवीन चालू प दतीनुसार काम कर याचे 
सुच व यामुळे अंदाजप कातील अंतभुत बाबीं या दरात तफावत िनमाण झालेली 
आहे. यामुळे भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील आचाय अ े रंगमं दराची 
नुतनीकरणाची उव रत कामेकरणे या कामात र. .४५,००,०००/- इतका वाढ व खच 
होणार आहे. स थतीत सदरचे वाढ व काम करावयाचे झा यास मुळ िन वदा 
र. .४,७६,७४,७०४/- नुसार िन वदा र कमे या १०.००% आतच हणजे 
र. .४५,००,०००/-  इतका होत आहे.  सदर वाढ व खच हा िन वदा रकमे या १०% 
पयतच होत अस याने तसेच सदर कामास शासक य मा यता र. .१०.०० कोट  
अस याने वाढ व खचास सुधा रत मा यता न होता चालू कामातूनच करणे यो य 
होणार अस याने र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ )  चे वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

      ( द.१२/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)  कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगार क याण मंडळा कडून 
मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने 
सदर चा क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न 
क प ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा 

सेवेत समा व  क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. .१ कोट  व खालील 
माणे ५ भुखंड ता यात दे याचे ठर वले होते. 

 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 
जागांचे  े   

 देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड  २ एकर  ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर  ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५ ,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा.  २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर 
जागा . १.५ एकर  ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :-- २,२५,००० चौ.फुट  

करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन 

जागे ऐवजी स ह न.ं१९५ िचंचवड येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट 
असे एकूण ८९४३१.५ चौ.फुट जागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ 
रोजी ह तांत रत कर यात आलेली आहे.  महारा  कामगार क याण मंडळास दले या 
व देय असले या एकूण जागांचे े फळ पुढ ल माण े :-  

              
अ. .  

महारा  कामगार क याण मंडळास ठरावा 
माणे ावयाची एकूण जागा  

महारा  कामगार क याण 
मंडळास दलेली जागा स ह 
नं.१९५ िचंचवड 

महारा  कामगार 
क याण मंडळास 
ावयाची एकूण  जागा 

१) २,२५,००० चौ.फुट  ८९,४३१  चौ.फुट  १,३५,५६९ चौ.फुट 

महारा  कामगार क याण मंडळाचे ितिनधी यांना ०७ भुखंड दाख वणेत आले 
होते. यांचे  द.१०/०१/२०२० चे प ानुसार यांनी खालील ०५ भुखंड घेणेस ता वक 
सहमती दश वली  आहे. 
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अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) योजन 

१) बड हँली मागे,एम.आय.ड .सी. लॉट, लॉट .जीपी – १९८  

े  – २६ गंुठे  
२६,००० चौ.फुट  

पा कंग 
जागा  

२) वाकड – स.नं.११०/४/१ पै. े  – ०७ आर ७,००० चौ.फुट 
आय टू  

आर 

३) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ अजमेरा   – े  
२२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट  

बहुउ ेशीय 
कलाक   

४) 

ऐ यम , आकुड  – (१ एकर )  स.नं. १४२/१ पै. अ) आय टू 
आर चे बद यात मनपाकडे ह तांतर त, े  – ८१४ .० 
चौ.मी. ब ) आर ण .२७९ (नॉन – क फिमग इंड ज) 
े  – ८० आर  एकूण ८८ आर  

४०,००० चौ.फुट 

अ) आय टू 
आर 

ब)नॉन – 

क फिमग 
इंड ज 

५) बो हाडेवाड  गट नं. २२७/१, २ पै.२२८ /१ ,२ पै. २३० पै.– 

े  ५३ गुंठे 
५३,००० चौ.फुट 

आय टू  

आर 

                        एकूण े फळ ३,६८,१०० चौ.फुट  
 
महारा  कामगार क याण मंडळास दले या जागे पैक  यांना जेवढ  जागा आव यक 
राह ल ती एकूण देय े  २,२५,००० चौ.फुट मधून वजा जाता उव रत  े फळाची 
जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० 

वष कालावधी साठ  भाडेत वावर देणेबाबत मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( द.१२/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७३ द.२४/०१/२०२० अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भोसर  येथील प.ंिच.ंमनपाचे नवनगर वकास 
ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील इमारत बरेच दवस बंद अस याचे 
दसून येत आहे. महानगरपािलके या डा वभागा या वतीने मनपाकड ल सव 
यायामशाळा खाजगी सं थांना चालव यास दे याचा वचार असून भोसर  गावाम ये 
ऍपल फटनेस हे थ लब या नावाने सं था असून २०० ते २५० त ण व ाथ  तसेच 
७० ते ८० म हला व ाथ  आहेत. तसेच जे  नागर क व मनपा शाळेतील व ाथ  
यांना मोफत िश ण देणेत येते. या ठकाणी कुशल िश क व ेनर असून सव 
यायाम सा ह याची मा हती आहे. तर  भोसर  येथील प.ंिचं.मनपाचे नवनगर वकास 
ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील इमारत यो य ती अनामत र कम 

भ न यायामशाळेसाठ  चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
( द.१२/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४)  मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .९/२/२०१९/२० आकुड   रे व े टेशन ते 
गंगानगर ािधकरण पयतचा  १८ मीटर ंद  र ता Urban Street Design नुसार 
वकिसत करने या  कामांतगत व ुत वषयक कामे करणकेामी मे.ओम एकदंताय 
इले कल िन.र. .९६,७५,०६२/- (अ र  र. .शहा णव लाख पंचाह र हजार बास  
फ ) पे ा १८.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१२/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/1/2019-20 अ वये आर ण .430 

( ाथिमक शाळा) वकिसत करणेमी मे.संक प इ ा चर िन.र. .8,30,69,535/- 

(अ र  र. .आठ कोट  तीस लाख एकोणस र हजार पाचशे प तीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,22,40,031/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,22,40,031/- 

पे ा 2.17% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.68% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजरू दराने हणजेच र. .8,04,55,422 /- + रॉय ट  चाजस र. .7,85,054/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .44,450/- = एकुण र. .8,12,84,926/- 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 ंनसुार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .६)   मनपा या अ े य कायालयाकड ल भाग .14  या भागातील सावजिनक शौचालय 
व मुतार  यांची दैनं दन साफसफाई करणे.कामाकर ता ई-िन वदा नोट स .5/2/2019-

20 िस द क न िन वदा माग व यात आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक  
लघु म िन वदाधारक यांनी सादर केलेले दर खालील माण े

अ.  

 

तपिशल 
 

िन वदाधारकांचे नाव 

 

एकूण िन वदा र. 
पये 

ा  लघु म दर शेरा 
 साव. शौचालय ( ी 
+ पु ष) शीटस ्

साव. मुतार  सं या 

1. लॉक- 60 िसटस ्  
466 

लॉक- 4 िसटस ् 
45 

मे. ड  एम एंटर ायजेस 2,28,67,532 /- 1,83,44,746/- -19.77% कमी 
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                               सदर िन वदेचे कामासाठ  मे.ड .एम.एंटर ायजेस यांचा र. .1,83,44,746/- 

अंदाजप कय दरापे ा -19.77% कमी असा दर ा  झालेला आहे. यांनी सादर 
केले या दरपृथरकणानुसार महापािलकेन े अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान 
वेतन दराचे पालन होत आहे. ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े याकामी यां याशी 
आव यक अट  / शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान 
वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात 
वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न याने सु  होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहु-
आळंद  या बी.आर.ट  र यावर ल(Corridor Nos 4) बस थानकांत र ता ओंलाडुन 
जाणे कर ता व उतर यानंतर परत र ता ओंलाडुन ये या साठ  नागर कां या 
सुर ेते या ीने ाफ क िस नल य ंणा बस वणे अ यंत आव यक आहे. या 
माणे याच र यावर ल मु य चौक जवळ-जवळ अस याने, तेथील वाहतुक दवे 

यं णा िस ोनाय जंग करणे बाबत द. १७/९/१९ या संयु  सभेत व द.   
कळ वणेत आले आहे.  

१) वाहतुक िनय ंक यं णा बस वणे व िस ोनाय जंग या कामाचे अंदाजप क तयार 
कर यात आले असुन यास अंदाजे र. .३४,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.    

२) मा.सहा. पोलीस आयु , वाहतुक शाखा, पपर ं िचंचवड यांनी यां या कड ल प  
 सपोअ/वाहतुक/६६७/२०१९  द.२६/७/२०१९ अ वये थेरगाव फाटा येथे न वन 
ाफ क िस नल बस वणेची मागणी केली आहे. या कामाकर ता अंदाजे 

र. .१०,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

३) ग भागातील  वाहतुक िनयं ण यं णे कर ता टायमर व बजर बस वणे या 
कामाकर ता अदंाजे र. .१५,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे. 
४) भाग .२१ जय हं द चौकात न वन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे कर ता 
मा.नगरसद य ी.संद प वाघेरे यांनी मागणी केली असुन यांस अंदाजे 
र. .१२,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

        या सव कामाची मागणी सन २०१९-२० चे अंदाजप क मंजुर झा यानंतर 
आली अस याने या कामाकर ता ग भागात तरतुद कर यात आलेली नाह  यामुळे 
सदर या कामासाठ  तरतुद वग करण करावे लागणार आहे. सांगवी- कवळे या 
बी.आर.ट .एस. र यावर ल कावेर नगर व पाक ट येथे न याने बांधणेत येणा-या 
सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  टॉवर लाईनची उंची वाढ वणे ा कामासाठ  सन 
२०१९-२० या वषात र. .६०,००,०००/- तरतुद कर यात आली असुन ती पुरेशी 
नस याने हे काम थाप य वभागा या तरतुद तुन िन वदा काढणेत आलेली आहे. 
यामुळे सदरची तरतुद िश लक अस याने, वर नमदु केले या कामा साठ   वग करण 
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करणे श य आहे. याची स व तर माह ती सोबत या त यात दली आहे. सबब, 

त यात नमुद अ. .२ व ५ या कामाचे नाव व अनु मे र. .३०,००,०००/-, 
८,००,०००/-, १२,००,०००/- व १०,००,०००/- अशी एकुण र. .६०,००,०००/-(अ र  
र. .साठ लाख फ ), सन २०१९-२० चे मनपाचे अंदाजप कात समा व  करणेस, 

तसेच यास आव यक तरतुद (सोबत या त या मधील रकाना .९) मनपा या 
मंजुर अदांजप कातील पान .३५९ अ. .१ येथील मु य कायालय भांडवली अंतगत 
थाप य वषयक लपातंगत वदयुत वषयक कामे करणे या लेखािशषकातुन, 

“ ाफ क िस नल, ग भाग “ या लेखािशषातंगत (भांडवली खच) वग करणेस व 
अ. .२ व ५ या न वन कामास त या मधील रकाना  ५ मधील र कमेचे 
वग करण करणेस व कामास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/40/2019-20 अ वये भाग .५ म ये  

िम स कॉ ट व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस 
िन.र. .83,09,612/- (अ र  र. . याऐंशी लाख नऊ हजार सहाशे बारा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,09,815/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,09,815/- 

पे ा 23.99% कमी हणजेच र. .62,40,280/- + रॉय ट  चाजस र. .57,147/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण र. .63,40,077/- 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 .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/9/2019-20 अ वये भाग .३२ सांगवी 

येथील मनपा शाळेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िन खल वलास गायकवाड 

िन.र. .1,20,51,596/- (अ र  र. .एक कोट  वीस लाख ए काव न हजार पाचशे 
शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,18,71,149/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,18,71,149/- पे ा 24.05% कमी हणजेच र. .90,16,138/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,27,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .91,96,585/- 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 घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०६.०१.२०२०  ते  द.१२.०१.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१५/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .११) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.३०.१२.२०१९  ते  द.०५.०१.२०२० अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१३.०१.२०२०  ते  द.१९.०१.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१६/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१३)  मनपा या  'ब' कायालयांतगत . .१८ मधील मोरया हॉ पीटल ते यशोपूरम ज 
पंपर  िचंचवड िलंक रोड अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणे  अंतगत व ुत 

वषयक कामे वकिसत करणेचे तावीत आहे.   सदरच ेकाम मनपाचे सन २०१९-२० चे 

अंदाजप कात समा व  केलेले आहे. तसेच सदर कामाक रता आव यक शा.मा यता 
ता वत केलेली आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण असलेने ते गुणव ापुवक, मुदतीत पुण 

करणे गरजेचे आहे याक रता त  स लागाराची आव यकता आहे. सदर कामाचे यो य 

िनयोजन क न पुवगणन अंदाजप क तयार करण,े दरसुचीम ये समा व  नसले या बाबींचे 

दरपृथकरण (RA )  तयार करण,े नकाशे तयार करण,े  िन वदा येसाठ  कागदप ांची 
पुतता करणे, इ िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व कामाचे आदेश िमळा यानंतर संपुण 

कामाचे िनयोजन व वेळोवेळ  देखरेख करणे, मोजमापे तपासणे इ. िन वदा प ात (Post 

Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- 

पुण े४११०६१ यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमका सुची 
म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार फ .०.८९  ट के दराने अदा 
करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक   ४८  अनु मांक ०९  नुसार .र.३ कोट  

शासक य मा यता उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे एकूण .र. २ कोट  इतका खच 

अपे त आहे याअ वये स लागारा या ०.८९ ट के   दरा माणे स लागाराला एकूण 

अंदाजे  .र.१,७८,०००/-  इत या रकमेची फ  अदा करणे आव यक राह ल. नािमका सुची 
तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लागार सं थेस बंधनकराक असतील. तर  
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तूत कामाकर ता मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुण े४११०६१  यांची नेमणुक 

करणेस व ०.८९  ट के दराने फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पीड लूड , सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव व दापोड  
येथील शु द पाणी पुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या 
कामास आणखी ३ म हने द.०१/०२/२०२० पासून द.३०/४/२०२० पयत 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व र. .१६,४३,७६०/- चे खचास 
तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  
वेतनवाढ फरक र. .३,७४,७९८/- असे िमळून एकूण र. .२०,१८,५५८/- (अ र  
र. .वीस लाख अठरा हजार पाचशे अ ठाव न फ ) इतक  र कम मे.शुभम उ ोग 
यांस सुधा रत करारनामा क न अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .१५)  मनपा या कृ णानगर स.नं.२२, पाट लनगगर, जाधववाड , से.नं.१० व गवळ माथा 
येथील पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास आणखी ३ म हने 
द.०१/०२/२०२० पासून द.३०/४/२०२० पयत कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता 
येणा-या वाढ व र. .१५,९८,१५०/- चे खचास तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार 
कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  वेतनवाढ फरक र. .३,४७,७२८/- असे 
िमळून एकूण र. .१९,४५,८७८/- (अ र  र. .एकोणीस लाख पंचेचाळ स हजार 
आठशे आ याह र फ ) इतक  र कम मे.शुभम उ ोग यांस सुधा रत करारनामा 
क न अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१६)   मनपा या रहाटणी स.नं.९६ लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे 
चालन करणे (२०१८-१९) या कामास आणखी ३ म हने द.०१/०२/२०२० पासून 
द.३०/४/२०२० पयत कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व 
र. .१३,०९,४१०/- चे खचास तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार कामा या 
कायकालावधीम ये देय ठरणार  वेतनवाढ फरक र. .३,०३,१९३/- असे िमळून एकूण 
र. .१६,१२,६०३/- (अ र  र. .सोळा लाख बारा हजार सहाशे तीन फ ) इतक  
र कम मे.शुभम उ ोग यांस सुधा रत करारनामा क न अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 
महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य/ िनमशासक य सेवा उपल ध होणेकामी 
प ह या ट यात एकूण १५ व वध ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  
ठराव .५४६८ द.३१/०१/२०१३ अ वये काया वत कर यात आलेली आहेत. 
मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश  ई-ग हन स/२/का व/१८०/२०१४ 
द.१५/०२/२०१४ अ वये सदर नागर  सु वधा क चालकांना तीन वष कालावधीक रता 
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िनयु  आदेश बजा वणेत आला असून सदर क चालकांना आदेश 
.मातं व/३/का व/३६२/२०१६ अ वये द.१५/०२/२०१७ पासून पुढ ल तीन 

वषाक रता मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. सदरची मुदत द.१४/०२/२०२० रोजी 
संपु ात येणार आहे. तथा प, मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश .नासुक/२/का व/३७/२०१९ 

द.२२/०२/२०१९ अ वये प ह या ट यामधील एकूण १५ क चालकांपैक  एकूण ०४ 

क चालकांचे नागर  सु वधा क ां या नेमणूका र  करणेत आलेले आहे. सबब नाग रकां या 
सोयी या ीने स थतीत प ह या ट यामधील एकूण १५ क चालकांपैक  बंद केले या 
एकूण ०४ क चालक वगळूण उव रत एकूण ११ नागर  सु वधा क चालकांना 
महनगरपािलका करारना यातील अट  व शत नुसार न याने र. .५००/- या टँपपेपरवर 

करारनामा क न यांना पुन : पुढ ल ३ वषाक रता हणजेच दनांक १५/०२/२०२० पासून 

ते द.१४/०२/२०२३ अखेर पयत मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. तर  सोबतचे प -अ म ये 

नमूद क चालकांना करारना यातील अट  व शत नुसार मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१८)  मनपा या मा हती व जनसंपक वभागाकड ल एलईड  न िन..नो. .०५/२०१८-१९ 
द.१०/०५/२०१९ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदेचा तपिशल खालील माणे. 
१)      िन वदा दर :-  र. .६,१६०/- 
२)     कामाची मुदत :- १ वष 

३)     मूळ जा हरात िस चा दनांक:- ०२/०२/२०१९ 

४)     थम मुदतवाढ जा हरातीचा िस चा दनांक:- २६/०२/२०१९ 

५)    पाक ट .१ उघड याची तार ख:- १३/०३/२०१९ 

६)      पाक ट .२ उघड याची तार ख:- १०/०५/२०१९ 

७)     िन वदा िस  दैिनक:- .लाईफ ३६५, दै. सं या, दै. सांज महानगर , दै. पवना  
समाचार, सा. गत भारत 

तुत कामासाठ  एकूण ४ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  ३ िन वदा पा  

झा या असून मे.रामा हजन यांची एलईड  न इनपुट व ऑपरेटरसह लावणे व 
५५” Plazma TV लावणेकामी सवात कमी र. .३,६४४/- (अ र  र. .तीन हजार 

सहाशे च वेचाळ स फ ) (४०.१५% कमी) दराची िन वदा ा  झाली आहे. तर  

एलईड  न िन वदा .०५/२०१८-१९क रता मे.रामा हजन या सं थेस करारनामा 
क न कामकाज आदेश देणेस तसेच िन वदे या मंजूर दराने अंदाजप क य 

र. .१७,६०,८८०/- (अ र  र. .सतरा लाख साठ हजार आठशे ऐंशी फ ) पयत या 
खचास  मा. आयु  यांनी मा यता दली आहे. तसेच मे.रामा हजन यां या सोबत 
करारनामा कर यात आला असून याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१९) मनपा या थेरगाव गावठाण स.न.ं९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक, वाकड, 
काळाखडक बु टर व पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या 
कामास आणखी ३ म हने द.०१/०२/२०२० पासून द.३०/४/२०२० पयत 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व र. .१६,५४,९९२/- चे खचास 
तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  
वेतनवाढ फरक र. .३,६८,०८८/- असे िमळून एकूण र. .२०,२३,०८०/- (अ र  
र. .वीस लाख तेवीस हजार ऐंशी फ ) इतक  र कम मे.शुभम उ ोग यांस सुधा रत 
करारनामा क न अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ”     (१ ते  ११) 
मधील िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन ि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 येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत यावे. 

वषय .२१) प.ंिच.ंमहानगरपािलके या काय ेञातील मशानभूमी मधील दैनं दन व छता 
साफसफाई देखरेख सुर ा व उ ान इ. कामाकर ता ठेकेदार  प दतीने कामगार 
पुर वणेबाबत. िन वदा नोट स .3/2/२०19-20 िस द क न िन वदा माग व यात 
आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक २ लघु म िन वदाधारक समान दराचे ा  
झाले आहेत, यांनी सादर केलेले दर खालील माणे – 

अ. .तपिशल 

मशान 
भुमी 
सं या 

ा  िन वदाधारकांचे नाव 
एकूण िन वदा 
र. पये 

ा  झालेले 
लघु म दर शेरा 

१. ‘ब’,‘ड’  ‘ह’व 
‘ग’ े ीय कायालय 

19 
मे. महाल मी  वयंरोजगार 
सेवा सह. संथा मया.  14,62,44,051/-  13,28,53,683/- 

 

-9.15%कमी 

२. ‘ब’,‘ड’  ‘ह’व 
‘ग’ े ीय कायालय 

19 
मे. सैिनक इंटेिलजंट ॲ ड 
िस युर ट  ा. ली. 14,62,44,051/-  13,28,53,683/- -9.15%कमी 

            सदर िन वदेचे कामासाठ  काळजीवाहक (76), रखवालदार (76), माळ  (19) 

असे एकूण 171 कामगार  पुर वणेची आहे. तथा प िन वदेसाठ  मे. महाल मी  
वयंरोजगार सेवा सह. संथा मया. व मे.सैिनक इंटेिलजंट ॲ ड िस युर ट  ा. 

ली.यांचा -9.15%कमी असा समान दर ा  झालेलाआहे. दो ह ं िन वदाधारकांनी 
एकमत क न, सदरचे काम  मे.महाल मी  वयंरोजगार सेवा सह. संथा मया. यांनी 
70% व मे. सैिनक इंटेिलजंट ॲ ड िस युर ट  ा. ली. यांनी 30%  करणेस तयार  

अस यामुळे, शासक य कामकाजा या ीने सदर या िन वदेचे कामकाज हे सादर 
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केले या लघु म दरानुसार  मे. महाल मी  वयंरोजगार सेवा सह. संथा मया. यांना 
(70% )  13 मशानभुमी कर ता अंदाजप क य दरापे ा र. .9,29,97,578/-  व मे.सैिनक 
इंटेिलजंट ॲ ड िस युर ट  ा. ली. यांना (30%) 6  मशानभुमी कर ता अंदाजप क य 
दरापे ा र. .3,98,56,105/-   काम देणेत येवुन, 3वष कालावधीसाठ  येक 
मशानभुमी िनहाय  4 काळजीवाहक, 4 रखवालदार, 1 माळ   या माणे कामगार 

पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े याकामी यां याशी आव यक अट / 
शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे तसेच सदर सुर ा,काळजीवाहकांना 
कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष 
भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ  (1 

ते 7) 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 करण े

वषय .२३) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 28) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1ते 6) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२५) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 4) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .२६) मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 2) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले 
अंदाजप क असुन २०१९-२० चे सुधार त र. .२८,६७,१६,०००/- व सन २०२०-२१ चे 
मुळ अंदाजप क र. .३२,०३,८१,०००/- इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण े

वषय .२८) मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 3) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/04/2019-20 अ वये . .६ मोशी येथे 
अ नशामक क  बांधणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .3,89,56,443/- (अ र  र. .तीन 
कोट  एकोणन वद लाख छप न हजार चारशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,82,18,613/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,82,18,613/- पे ा 
3.60% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे एस.एस.आर.  दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.26% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 

दराने हणजेच र. .3,68,42,743/- + रॉय ट  चाजस र. .4,74,780/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,63,050/- = एकुण र. .3,75,80,573/- 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 बधंनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.       

वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/5/2019-20 अ वये मनपाचे से.१० 
ािधकरण पंप हाऊस येथे पयायी फ डरची यव था करणेकामी मे.ए सेल 

इले क स िन.र. .74,19,787/- (अ र  र. . चौ-याह र लाख एकोणीस हजार सातशे 
स याऐशंी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,19,787/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,19,787/- पे ा 22.5% कमी हणजेच र. .57,50,335/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .57,50,335/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
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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 .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/6/2019-20 अ वये मनपाचे च-होली 
पंपगृहातील पं पंग मिशनर चे मता वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.ए सेल इले क स िन.र. .53,55,804/- (अ र  र. . ेप न  लाख पंचाव न हजार 
आठशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .53,55,804/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .53,55,804/- पे ा 24.3% कमी हणजेच र. .40,54,344/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .40,54,344/- 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 .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १२) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े 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 .३३)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे डसबर २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२१/२०२०  द.०७/०२/२०२० अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते २३) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  
शत  माणे संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/68/2019-20 अ वये ड े ीय 
कायालया  अंतगत येणा-या ना यातील अ त वात असलेली ेनेज लाईन र यावर 
थलांत रत करणेकामी मे.रवी एंटर ायजेस िन.र. .1,49,98,783/- (अ र  र. .एक 

कोट  एकोणप नास लाख अ या नव हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,53,929/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,53,929/- पे ा 21.78% 
कमी हणजेच र. .1,16,96,963/- + रॉय ट  चाजस र. .44,854/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,17,41,817/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/132/2019-20 अ वये भाग .२७ 
रहाटणी मधील साईसागर कॉलनी, वृंदावन कॉलनी, साई कॉलनी, सुयोग कॉलनी व 
इतर प रसरातील  जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .74,99,989/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे 
एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,74,357/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,74,357/- पे ा 21.77% कमी हणजेच र. .58,47,189/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .25,632/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .58,72,821/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/134/2019-20 अ वये भाग .२७ 
रहाटणी मधील  िशवराज नगर, पवनानगर, रहाटणी  गावठाण व इतर प रसरातील  

जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन.र. .74,99,946/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे शेहचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,75,293/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,75,293/- पे ा 25.27% कमी हणजेच र. .55,86,286/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .24,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .56,10,939/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .३८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/131/2019-20 अ वये भाग .२१ 
पंपर  मधील नवमहारा  व ालय प रसर, िभममनगर, पंपर  वाघेरे गावठाण व इतर 
प रसरातील  जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करण े कामी मे.देव क शन 
िन.र. .89,99,942/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार नऊशे बेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,71,223/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .89,71,223/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .65,69,627/- + रॉय ट  चाजस 
र. .28,719/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .65,98,346/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .३९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/10/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ च-होली येथील ना यामधील मलवा ह यांची 
सुधारणा कामे करणेकामी मे.सोनाली टोन युर  िन.र. .74,98,832/- (अ र  र. . 
चौ-याह र लाख अ या नव हजार आठशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,75,651/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,75,651/- पे ा 32.4% कमी 
हणजेच र. .50,53,540/- + रॉय ट  चाजस र. .23,181/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .50,76,721/- 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 .४०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/70/2019-20 अ वये  भाग .२६ 
मधील पंपळे िनलख मैलाशु द करण क ाकडे जाणा-या मु य गु व वाह नीचे व 
चबसचे मजबूतीकरण करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .62,52,442/- (अ र  
र. .बास  लाख बाव न हजार चारशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,44,321/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,44,321/- पे ा 18.81% कमी 
हणजेच र. .50,69,764/- + रॉय ट  चाजस र. .8,121/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .50,77,885/- 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 .४१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/39/2019-20 अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ नेह नगर, मासुळकर कॉलनी  व उवर त  

प रसरात  आव यकतेनुसार  न वन े नेज लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .59,99,977/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे स याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,73,315/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,73,315/- पे ा 22.88% कमी हणजेच र. .46,06,621/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,662/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,33,283/- 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 .४२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/69/2019-20 अ वये गाडे वटभ ट  
ते जावडेकर पे ोल पंपापयत (कोलते पाट ल गृह क पा समो रल र ता) र याचे 
दो ह  बाजुक न याने जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन.र. .62,87,085/- (अ र  र. .बास  लाख स याऐंशी हजार पं याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,69,437/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,69,437/- 

पे ा 19.91% कमी हणजेच र. .50,21,192/- + रॉय ट  चाजस र. .17,648/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .50,38,840/- 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 .४३) पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .६/०१/२०१९-२० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या से टर २३ िनगड  येथील जलशु करण क ासाठ  आव यक 
िल वड व पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड रसायनां या खरेद कामी वृ प  
तसेच NIC वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या 
हो या. एकूण ा  ०४ िन वदांपैक  िन वदा अट  व शत नुसार पा  असले या ०२ 
िन वदा द.१३/०१/२०२० रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून दरप काचा 
तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

अ. .                 ठेकेदाराचे नाव                                           िन वदाम ये दलेला दर 

1. मे.एस. ह . एस. केिमकल कॉप रेशन          ०.९९ % कमी  (Ist Lowest ) 

2. मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.              ०.९५% कमी  (2nd  Lowest ) 

वर ल पैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .०.९९% कमी  दराची िन वदा 
लघु म िन वदा आहे. यांनी नवीन सुधा रत िन वदा दर -१.००% कमी असा दलेला 
आहे. जलशु करणाचे येम ये िल वड व पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपण ेजलशु करण 
क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील पाणीपुरव यावर 
प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे 
हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत .१७ नुसार सदरची खरेद  
60:40 या माणात हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60 % व 
2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या 
दराने खरेद  करावयाचे आहे. मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. (2nd Lowest)  यांना 
1st Lowest या दरात पुरवठा करणेबाबत वचारणा करणेत आलेली असून यांनी 
याच दरात (-१.००% कमी) पुरवठा करणे बाबत प  दलेले आहे. सदर अट नुसार 

मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन (1st Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% 
व मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. (2nd Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या 
४०% प रमाण िल वड व पावडर  पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड  एकाच दराने खरेद  
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करावा लागणार आहे. तर  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून िन वदे या 
६०% प रमाण  िल वड व पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
(र. .३,२७,८३,४२८/-पयत) व मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. (2nd Lowest) 

 यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण िल वड व पावडर  पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड (र. .२,१८,५५,६१८/- पयत) -१.००% कमी  या सुधा रत दराने 
(िन वदा वकृती यो य दरापे ा १.००% ने कमी) एकूण एक त  अपे त खच 
र. .५,४६,३९,०४६/- (अ र  र. .पाच कोट  शेहेचाळ स लाख एकोणचाळ स हजार 
शेहेचाळ स फ ) पयत खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/२७९/२०२० 

दनांक – ०७/०२/२०२० 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . व/ग े/थेर/१/२१९/२०१९ द.३१/०१/२०२० वषय .७ चे लगत)   
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( .नासुके/२/का व/२५/२०२० द.०४/०२/२०२० वषय .१७ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/९५/२०२० द.०४/०२/२०२० वषय .२० चे लगत)  
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( . वमुका/८/का व/८४/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२२ चे लगत)  
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( . था/िन/अ-मु य/का व/५७/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२३ चे लगत)  
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( . था/िन/क-मु य/का व/९४/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२४ चे लगत)  
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( . था/िन/ह-मु य/का व/९३/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२५ चे लगत)  
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( .जिन/२/का व/३३७/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२६ चे लगत)  
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( . था/िन/इ-मु य/का व/२१/२०२० द.०५/०२/२०२० वषय .२८ चे लगत)  
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( .पाप/ु६/का व/११३/२०२० द.०५/०२/२०२० वषय .३२ चे लगत)  
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/४०/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .३४ चे लगत)  
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