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             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/११२०/२०२१ 
  दनांक - ११/०६/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक १६/०६/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १६/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू,                                         

                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त-    १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – २२७ 
दनांक - १६/०६/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 

 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १६/०६/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै 
२०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली 
आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
             मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२५ द.०२/०६/२०२१ व ०९/०६/२०२१ 

(दु.२.१५ वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

 
वषय .१) 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 यांचे 
समवेत वेळोवेळ  झाले या करारना यास व वेळोवेळ  दले या आदेशास अिधन 
राहून स थतीत णसं येची वाढ ल ात घेता न याने १६ आय.सी.यू. हट लेटर 
सं येपैक  १० बेड हे हट लेटर कर ता व बाक चे ६ बेड हे हाय लो कर ता हणजेच 
ICU  वभागातील बेडची सं या ह  ५० व न ६६ कर याकामी येणा-या खचास 
हणजेच 16 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस र. .६,४५०/- माणे  

र. .१,०३,२००/-  माणे तीन म हने कालावधीकर ता र. .९२,८८,०००/- (अ र  
र. . या णव लाख अ ठयाऐंशी हजार फ ) इतका खच अपे त असून सदरचे 
खचास तसेच सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/61/01/2019-20 अ वये . .२१ 

पंपर  येथील  जजामाता हॉ पीटलची सीमािभंत बांधणे व उव रत थाप य  वषयक 
कामे करणेकामी  िन.र. .89,69,283/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख एकोणस र 
हजार दोनशे याऐंशी फ ) लघु म ०१  ठेकेदार मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांची 
िन वदा िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव .६७७७ द.२०/०२/२०२० अ वये मा यता 
दलेली आहे. तथा प, मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . था/िन/इ-
मु य/२२४/२०२०, द.१६/१२/२०२० अ वये मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांना 
अनामत/अित र  अनामत पोट  सादर केले या बँक गॅरंटया बनावट सादर 
के यामुळे यांचा काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस 
०३ वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आल े असुन या कामाचे 
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लघु म ०२ चे ठेकेदार यांनी लघु म ०१ चे ठेकेदार यांचे दराम ये सदर काम 
करणेस तयार  दश वलेस यांची िन वद वकृत करणेस मा.आयु  सो. यांनी 
द.१६/१२/२०२० रोजीचे तावा वये आदेिशत केलेले आहे. यामुळे मे.पाट ल ऍ ड 
असोिशएटस यांची  िन वदा र  क न लघु म ०२ ठेकेदार मे.एच.सी.लंुकड यांनी 
लघु म ०१ ठेकेदार यांचे दरात काम करणेस संमती दली अस याने लघु म ०२ चे 
ठेकदार मे.एच.सी.लुंकड यांची िन वदा मंजुर करणेस ता वत करणे येत आहे. 
िन.नो. .६१/०१/२०१९-२० अ वये मे.एच.सी.लुंकड िन.र. .89,69,283/- (अ र  र. . 
एकोणन वद लाख एकोणस र हजार दोनशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .88,92,128/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .88,92,128/- पे ा 25.1% कमी 
हणजेच र. .66,60,204/- + रॉय ट  चाजस र. .28,754/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .48,400/- = एकुण र. .67,37,358/- 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/18/2020-21 अ वये भाग .६ 

मधील धावडे व ती व  प रसरात  थाप य वषयक सुधारणेची कामे करणेकामी 
मे.एस.बी.काळे िन.र. .74,99,734/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार 
सातशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,45,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,45,184/- पे ा 20.91% कमी हणजेच र. .58,88,396/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .30,044/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .54,550/- = एकुण 
र. .59,72,990/- 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/80/2020-21 अ वये भाग . 9 

नेह नगर पर सरातील म य र ते व व वध र यावर ल सेवा वा ह यांसाठ  

खोदले या चरांची खड करण व एम.पी.एम प तीने सुधारणा करणेकामी मे.अ बाजी 
इ ा चर िन.र. .30,71,008/- (अ र  र. .तीस लाख ए काह र हजार आठ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,21,558/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .30,21,558/- पे ा 35.10% कमी हणजेच र. .19,60,991/- + रॉय ट  चाजस 
र. .51,942/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,450/- = एकुण र. .20,62,383/- 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/5/2020-21 अ वये . .४ दघी -

बोपखेल मधील रामनगर येथे ठक ठकाणी िम स कॉ ट करणेकामी मे.अंबाजी 
इ ा चर िन.र. .81,34,495/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख चौतीस हजार चारशे 
पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .81,22,795/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,22,795/- पे ा 30.60% कमी हणजेच 
र. .56,37,220/- + रॉय ट  चाजस र. .8,470/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .56,57,390/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/17/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

क रता भाग .१७ प रसराम ये व वध कंप या/ मनपा माफत खोद यात आलेले 
चर डांबर करणाने दु त करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .74,82,498/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख याऐंशी हजार चारशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,40,748/-  वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .71,40,748/- पे ा 29.99% 

कमी हणजेच र. .49,99,238/- + रॉय ट  चाजस र. .24,874/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .3,41,750/- = एकुण र. .53,65,862/- 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/19/2020-21 अ वये सन २०२० -२१ 
क रता ब भागात ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .83,12,415/- (अ र  र. . याऐंशी लाख बारा हजार चारशे 
पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .79,70,665/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .79,70,665/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .55,80,263/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,777/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,41,750/- = एकुण र. .59,45,790/- 

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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/11/2020-21 अ वये भाग .१८ 

िचंचवड येथे मोरया गोसावी मं दर शेजार  दश या घाट प रसराची थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे. वण क शन िन.र. .82,59,782/- (अ र  
र. . याऐंशी लाख एकोणसाठ हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,25,432/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,25,432/- पे ा 25.54%  
कमी हणजेच र. .61,24,657 /- + रॉय ट  चाजस र. .772/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .61,59,779 /- 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३५ द.१४/०५/२०२१ अ वये 
म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  दर यान वापर या जाणा-या सॅिनटर  
पॅड वापराचे माण अ य प आहे, यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  तसेच 
वापर या जाणा-या सॅिनटर  पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे आव यक 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक शौचालये, संपुण 
म.न.पा. कायालये व दवाखाने येथे सॅिनटर  नॅप कन ह डंग मशीन व ड पोजेबल 
मशीन बस वणे क रता सव म.न.पा.कायालये व दवाखा यांची अ यावत 
आकेड वार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  नागरव ती 
वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता 
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दे यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल 
म हला व बालक याण योजने अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक वषातील 
अंदाजप कातील पान .३१२ व रल अ. .४६ या सावजिनक 
ठकाणी/महा व ालयांम ये नाममा  दराने सॅनेटर  नॅपक न पुर वणेकामी वड ंग 
आ ण ड पो जंग यं  पुर वणे या उपलेखािशषाव रल उपल ध तरतूद मधून 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. सॅिनटर  नॅप कन ह डंग या वापरातून अ प 
दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न देता येईल. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अंतगत येणा-या म हला सावजिनक शौचालये, संपुण म.न.पा. 
कायालये येथे २२३ व दवाखाने या ठकाणी ३४ लॉक आहेत. तर  सदर ठकाणी 
सॅिनटर  पॅड वापराचे माण वाढ व यासाठ  मदत होईल व नॅप कन वघटनाचे 
िनयोजन सॅिनटर  नॅप कन ड पोजल मशीन माफत केले जाईल. या उप माचा 
सकारा मक वचार क न हा उप म राब वणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१०)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३६ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
महापािलके या िश ण वभागाकड ल सव बालवा या, सव ाथिमक शाळा व सव 
मा यिमक शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) बस वणेबाबत 
योजना राब वणेक रता सव शाळांची अ यावत आकेड वार नुसार सदरचे येम ये 
संपूण शास कय कायवाह  नागरव ती वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने 
तातड ने कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत सन २०२१-
२०२२ या आिथक वषातील अंदाजप कातील पान .३११ व रल अ. .२८ या मदर 
तेरेसा-िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील मुलां या सवािगण 
वकासा मक योजना या उपलेखािशषाव रल उपल ध तरतूद मधून कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक 
शाळेत ११० व मा यिमक शाळांम ये १८ इतके वॉटर फ टर व वॉटर कूलर 
(एक त युिनट) बस वणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .११)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३९ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महापािलके या बालवाड  वगामधील बालकांना व छता कट 
पुर वले जाते. सदरचे येम ये संपुण शास कय कायवाह  व सा ह य वाटप 
ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेत आली असून याबाबत वै कय वभागाकडून 

या व छता कट मधील सा ह य ठर व यात आले होते व सदर कटची खरेद  
भांडार वभागाकडून क न या कामी येणा-या खचाची तरतूद नागरव ती वकास 
योजना अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक वषातील अंदाजप कातील पान .३११ 
व रल अ. .२८ या मदर तेरेसा-िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक 
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शाळेतील मुलां या सवािगण वकासा मक योजना या उपलेखािशषाव रल उपल ध 
तरतूद मधून कर यास मा यता दे यात येत आहे. तर  सदरची योजना सन २०२१-
२२ या वषाक रता महापािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवा यांमधील 
िशशु व बालकांना व छता कट सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून 
करणेस तसेच याबाबत वै कय वभागाकडून या व छता कटमधील १.मा क, 
२.साबण, ३.टुथ श, ४.कंगवा, ५.सॅिनटायझर, ६.हॅ ड वॉश, ७.टुथ पे ट, ८.नॅपक न, 
९.अँ ट से ट क िल वड, १०.नेल कटर, ११.मेड केअर शा प,ू १२.वाफेचे मशीन 
इ.सा ह य ठरवून सदरची खरेद  सन २०२१-२०२२ या वषाक रता माहे जुन २०२१ 
ते ए ल २०२२ या कालावधी म ये दर तीन म ह याने व छता क ट पुर वणेस 
मा यता देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/107/2020-21 अ वये भाग .३२ 

म ये व वध प रसरात सुशोिभकरण व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.गणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .29,99,875/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या नव हजार आठशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,27,575/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,575/- पे ा 10.10% कमी हणजेच 
र. .26,31,890/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .72,300/- = एकुण र. .27,10,691/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/62/2020-21 अ वये भाग .२ 

कुदळवाड  जाधववाड  म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.अ बाजी 
इ ा चर िन.र. .40,94,266/- (अ र  र. .चाळ स लाख      चौ-या नव हजार 
दोनशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,41,466/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,41,466/- पे ा 14.00% कमी हणजेच र. .34,75,661/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .40,847/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण 
र. .35,69,308/- 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 
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अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई यां क  प दतीने करणेकामी मे.आयन पं स अॅ ड 
एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७४ दनांक 
२८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.२७/०५/२०१९ या आदेशा वये 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. तसेच दतीय वषाचा ठराव .७२९० दनांक 
१२.०८.२०२० नुसार सदर कामास आदेश देणेत आला आहे व कामाची मुदत दनांक 
२६/०५/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A)     .३ नुसार सदर िन वदेतील 
दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ 
(सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  
देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल 

येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच 
िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार 
ठेकेदाराने सदरचे काम थम व दतीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. 
तृतीय वषासाठ  (२६.०५.२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे 
आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७६६ 
अ. .७ वर र. .७३,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.  िन वदा अट  व 

शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला २ रे वष कालावधीची मुदत 

दनांक २६/०५/२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स 

अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय 

कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  

प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने). या कामास 

दनांक २७/०५/२०२१ पासून २६/०५/२०२२ पयत तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व 

भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या कालावधीसाठ  

र. .१,२९,००,०००/-  (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१५)  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात शहरातील न ांमधील जलपण  काढणेकामीचे 
कामकाजाकर ता र. .२ कोट  ५० लाख इतक  तरतूद कर यात आली होती. 
यानुसार स थतीत मे.साई े ट ा.िल. या सं थेचे सु  असले या कामकाजापोट  

अंदाजे र. .१ कोट  २० लाख इतक  र कम बील अदायगीपोट  देणे बाक  आहे. 
तसेच जलपण  काढणेचे कामकाज तातड क व पाचे अस याने न याने या कामाचे 
EOI िस द क न िन वदा माग व यात आले या आहेत. यानुसार सदर 
कामकर ता अंदाजे र. .४ कोट  इतक  खच अपे त आहे. यानुसार एकूण होणारा 
अंदाजे खच हा र. .५ कोट  २० इतका आहे. तर  सदरचे कामकाजा या बल 
अदायगीकामी अंदाजे र. .३ कोट  कमी पडत अस याने, आरो य मु य 
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कायालयाकड ल “यांिञक प दतीने साफसफाई” या लेखािशषावर ल र. .४ कोट  ४० 
लाख या तरतूद मधून “नद पाञातील जलपण  काढण”े या लेखािशषावर र. .३ कोट  
इतक  तरतूद वग करणेस महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेली जलपण  काढणेकामी “टन-क ” 

या त वावर शहरातील न ांचे ५ पॅकेजम ये वभागणी क न जलपण  काढ याचे 
कामकाज ता वत करणेत आलेले आहे. याम ये संपूण इं ायणी नद क रता १ 
पॅकेज व पवना, मुळा नद क रता ४ पॅकेज अशा कारे एकूण ५ िन वदा कामकाज 
सोप व याचे िन त कर यात आलेले आहे. तसेच मा. थायी सिमतीकड ल ठराव 
.९१५१ द.०७/०४/२०२१ अ वये या ५ ह  EOI  म ये येक पँकेज कर ता २०० 

कामगार, २ जे.सी.बी. व ४ पॉकलँ ड यानुसार सदर कामा या ५ EOI िस द 
करणेकामी व य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीने मा यता दली आहे. 
यानुसार Expression of Interst  (EOI) Pakage No.1 ते 5 या वतमान पञांम ये तसेच 

मनपा या वेबसाईटवर िस द करणेत येवून, िन वदा माग वणेत आले या हो या. 
तसेच सदरचे कामकाज हे आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ४५ दवसांचे कालावधीकर ता 
काम सु  करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.१६/०४/२०२१ रोजीचे तावा वये मा यता 
दलेली आहे.  यानुसार Expression of  Interst (EOI) Pakage No.1 ते 5 चे कामकाज 

करणेकामी ा  लघु म दरानुसार खालील माणे आदेश देणेत आले आहेत.   
 

पँकेज मांक सं थेचे नाव कामाचे ठकाण 
वीकृत केलेले  

दर र. . 
पँकेज .१ मे.शुभम उ ोग पवना नद  - सांगवडे ते रावेत बंधारा  र. .८१,५८,२६०/-

पँकेज .२ मे.शुभम उ ोग पवना नद  - रावेत बंधारा ते मोरया गोसावी र. .७३,६६,०००/-

पँकेज .३ मे.वै णवी एंटर ायजेस मुळा नद  - वाकड ते दापोड  संगम र. .८५,९९,९९९/-

पँकेज .४ 
मे.बापदेव महाराज वयं
रोजगार सेवा सहकार  सं था पवना नद  - िचंचवडगाव ते टाटा ज र. .८१,००,४००/-

पँकेज .५ 
मे.सैिनक इंटैिलजे स ए ड 
िस युर ट  ा. िल. 

इं ायणी नद  - र हर रेिसडसी, मोशी ते      
च-होली र. .७३,९०,२६०/-

             
                  वर ल माणे सदर सं थांना यांचे नावा समोर ल ठकाणी तातड ने कामकाज 

सु  करणेस, मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार 
आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ४५ दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी, 
उपरो  नमुद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर 
काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील पवना नद तील टाटा ीज ते बोपखेल या ेञात 
असलेली जलपण  काढणेकामी EOI िस द करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी 
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द.०६/०५/२०२१ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. या कायालयामाफत 
EOI No.02 (टाटा ीज ते बोपखेल) हे वृ प ामं ये द.०७/०५/२०२१ रोजी व मनपा 
वेबसाईटवर द.०७/०५/२०२१ ते द.१०/०५/२०२१ रोजी दु.१.०० वाजेपयत िस द 
करणेत येवून,  िन वदामाग वणेत आले या हो या.  तसेच सदरचे कामकाज हे 

आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ३० दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी मा. 
अित र  आयु   (१)  यांनी द.१०/०५/२०२१ रोजीच े तावा वये मा यता दलेली आहे. 

यानुसार Expression of Interst (EOI No.02)  (टाटा ीज ते बोपखेल) चे कामकाज 

करणेकामी ा  लघु म दरानुसार खालील माणे आदेश देणेत आले आहेत.  
अ. . सं थेचे नाव कामाचे ठकाण वीकृत केलेले दर र. . 

   १ तावरे फँिसिलट  मँनेजमट स हसेस 
ा.िल. टाटा ीज ते बोपखेल र. . २५,२०,०००/-

वर ल माणे सदर सं थे या नावासमोर ल ठकाणी तातड ने कामकाज सु  करणेस, 

मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार आदेशा या 
दनांकापासून पुढ ल ३० दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी,  उपरो   

नमूद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .20/20/2020-2021 अ वये मनपाच ेरावेत 
स.नं.९६ येथे पयायी फ डरची यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी म,ेसुमी 
इले क स िन.र. .71,86,298/- (अ र  र. .एकाह र  लाख शहाऐशंी हजार दोनश े 

आ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,86,298/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .71,86,298/- पे ा 22.21% कमी हणजेच र. .55,90,221/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,90,221/- 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.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१९) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  

ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेने M/s.Jess Ideas Pvt.Ltd यांना 
अ णासाहेब मगर टेड यम येथे जंबो को वड णालय उभारणीसाठ  पायाभूत सु वधा 
(Oxygenated Beds with provision of contactless booths and Nurse station, and 
admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC + Admn Area + Pathlabs + 
Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, (Oxygenated Beds with provision 
of contactless booths and Nurse station, and admission desk, Critical Care Beds (ICU 
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+ HDC + Admn Area + Pathlabs + Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, 
Command Centre, Admn Area etc., Washrooms – Proper segregation shall be done 
for patient usage and staff usage, Mortuary, Disinfection area Bio-Medical waste, 
laundry, Space for AHU, space for LMO Plant and Manifold room, visitors parking, 
staff parking Ambylance parking, stores etc.) ितन मह यासाठ  कामकाज आदेश 
दे यात आलेले आहेत. याकामी एकूण र. .५,६६,४०,०००/- एवढा खच येणार आहे. 
यातील र. .३,७७,६०,०००/- चे खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९१४० 
द.३१.०३.२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे. उवर त र. .१,८८,८०,०००/- चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-19/2020-2021 अ वये  थेरगाव 
डांगे चौक येथे बांधणेत येणा-या अंडरपासमधील व ुत वषयक कामे करणेकामी 
(Electrical work) मे.सुमी इले कल स हसेस  िन वदा र. .33,33,596/- (अ र  र. .  
तेहतीस लाख तेहतीस हजार पाचशे शहा णव फ ) पे ा -31.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,96,848/- पयत काम क न घेणेस िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

( द.१६/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .२१) भ  श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS कॉ रडॉरवर ल िशंदे व ती येथ े          

उ डाणपुल बांधणेचे कामात अडथळा ठरणारा EHV,220 KV पयलोन िश ट करणे या 
कामाचे सुपर वजन चाजस र. .१,२१,८७,५४४/-(अ र  र.  एक कोट  एक वस लाख 
स याऐंशी हजार पाचशे च वेचाळ स) इतके महापारेषण कंपनीस (Maharashtra state 

electricity Transmission co.Ltd.) अदा करणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 
 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकुड  व थेरगाव णालया या व तार त 

इमारतीसाठ  फिनचर सा ह य खरेद साठ  िस  केले या अ पमुदत जाह र सुचना 
मांक 16/2021-22  नुसार ा  लघु म पुरवठादार मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे 

र. .10,90,933/-  मे.ऑथ न टे नॉलॉ जज & एंटर ायजेस यांचे र. .6,42,234/- व 
मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांच े र. .57,200/- असे एकूण र. .17,90,367/- हे 
अंदाजप कय दर र. .26,19,850/- पे ा 31.66% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर 
वकृत करणेत आलेले आहेत. तर  र. .17,90,367/- (अ र  र. .सतरा लाख न वद 

हजार तीनशे सदसु  फ ) चे खचास व मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, मे.ऑथ न 

टे नॉलॉ जज & एंटर ायजेस आ ण मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १३) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
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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 केल ेअस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण 

झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  
िचंचवड शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे. 
कोरोना वषाणंू या संसगाला ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती 
द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने व वध उपाययोजना के या जात आहेत. 
मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी 
कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता 
Injection Remdesivir 100mg ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक 
या माणात पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे 

खरेद  करणे आव यक होत ेया दर यान मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर इंजे शनचे 
पुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना 
िन त क न दले होते. या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता सोबतचे प  अ 
नुसार अ. .१ ते १६ पुरवठाधारकाकडुन तातड ने एकुण 626 Vials थेट प दतीने  एकुण 
र. .16,43,052/- (अ र  र. .सोळा लाख ेचाळ स हजार बाव न फ ) ची खरेद  
कर यात आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, 
सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व 

आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची 
करण ५(२)(२) नुसार  सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते १६ पुरवठादारकाकडुन थेट 

प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबच 
वचार करणे. 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण 

झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  
िचंचवड शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे.कोरोना 
वषाणंू या संसगाला ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत 
येत असून या अनुषंगाने व वध उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, 
जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे 
संसग झाले या बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता Injection Remdesivir 

100mg ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक या माणात पुरवठा 
होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे आव यक 
होत े या दर यान मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर इंजे शनचे पुरव या कर ता 
वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दले 
होते. या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते 
१५ पुरवठाधारकाकडुन तातड ने एकुण 448 Vials थेट प दतीने  एकुण र. .11,26,037/- 
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(अ र  र. .अकरा लाख, स वीस हजार सदतीस फ ) ची खरेद  कर यात आलेली 
आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ ,सावजिनक आरो य 
वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन 
कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) 
नुसार सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते १५ पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने 
करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबच वचार 
करणे. 

 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते २६) िनयमानुसार  व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/106/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 

च पाणी वसाहत, देवकर व ती व प रसरात थाप य वषयक सुधारणेची कामे 
करणेकामी मे. षीकेश ानदेव घोडेकर िन.र. .44,98,049/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख अ ठया नव हजार एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,57,399/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,57,399/- पे ा 11.49% कमी हणजेच 
र. .39,45,244 /- + रॉय ट  चाजस र. .18,372/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .40,650/- = एकुण र. .40,04,266/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

 
वषय .२८) पंपर  िचंचवड मनपा वाढते काय े  वचारात घेता अ नशामक वभागाच े दूर 

प याचे संदेश दळण-वळणक रता मनपाने क शासनाने संचार मं ालयाकडून 
यू ले स वायरलेस वसी घेतली असून याची द.०१/०७/२०२१ ते 
द.३०/०६/२०२२ अखेरचे लायस स नुतणीकरणाची फ  र. .२,२०,५००/- (अ र  
र. .दोन लाख वीस हजार पाचशे फ ) क सरकारचे संचार मं ालय,नवी द ली यांस 
अदा करणे व यापुढे दरवष  सव कारचे वायरलेस लायस स नुतणीकरणाची फ  ची 
र कम वेळोवेळ   संचार मं ालयास अदायगी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेकर ता आव यक 

Antivirus Software काया वीत करणेकामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  
करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .१०/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन 
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िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदांम ये मे.झूम कॉ पुटस यांचे बाब .०१ 
व ०२ साठ  आव यक Antivirus Software खरेद कामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ 
वषासाठ  िनयु  करणेकामी दर एकुण र. .३०,२४,०००/- लघु मदर ा  झाले असुन 
सदर खचास मा. थायी सिमतीने ठराव .११९८, द.२५/१०/२०१७ अ वये मा यता 
दे यात आलेली असुन यानुसार यांचेसमवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला आहे. तथा प न वन िन वदा या पुण होईपयत मे.झुम 
कॉ यटस, पुणे यांनी मनपाची संगणक यं णा व स हर यं णा या सु थतीत व यो य 
र या काया वत राहणेकामी माहे माच व ए ल २०२१ या कालावधीक रता आव यक 

Anti-Virus चा पुरवठा केला असुन याची देखभाल दु ती केली आहे. सबब मनपाची 
संगणक यं णा व स हर यं णा या सु थतीत व यो य र या काया वत राहणे 
आव यक अस यामुळे मे.झुम कॉ युटस, पुणे यांनी माहे माच व ए ल २०२१ या २ 
म ह यां या कालावधीक रता पुरवठा केले या  Anti-Virus व देखभाल दु तीक रता  
होणारा खच एकूण र. .१,६८,०००/- ला काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ क  शासनाचे व छ भारत अिभयान (नागर ) 
राब व यात येत आहे.  रा ीय उ पादकता प रषद नवी द ली यांचेकड ल  

11008/program/SS  दनांक 21-5-2021 रोजीचे प  व ई-मेल नुसार आप या शहराचे 
व छ सव णाम ये मानांकन कसे उंचवावे (How to improve your city’s/ towns 

ranking under Swachh Survekshan)  या वषयावर  दनांक ७ व ८ जुन २०२१ रोजी 
दोन दवसीय ऑनलाईन िश ण आयो जत कर यात आल े होते. आठ े ीय 

कायालयातील व आरो य मु य कायालयातील सहा. आरो यािधकार  अस े एकुण ९  

िश णाथ  यांना ऑनलाईन िश णासाठ  नामिनदशीत कर यात आले.  ित 

िश णाथ  र. . ३०००/-  जीएसट  सह त या माणे एकुण ९  िश णाथ   यांची एकूण 

िश ण शु क र. . २७,०००/- (अ र   र. .स ावीस हजार फ ) (जीएसट  सह त)  

इतका खच होणार आहे.  “ National Productivity Council, New Delhi ”  या सं थेस 

सदर िश ण शु क अदा  करणे आव यक आहे. सदर िश ण खच व छ भारत 

अिभयान क ातील उपल ध असले या “ मता बांधणी आ ण शासक य व कायालयीन 

खच”  या लेखािशषामधुन खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१)   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/4/2020-21 अ वये सोनवण ेव ती 
रामदासनगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .44,78,600/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
अ याह र हजार सहाशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,78,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,78,600/- पे ा 12% कमी हणजेच र. .39,41,168/- + 

रॉय ट  चाजस र. .9,551/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .39,50,719/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(३) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी 
आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता उपरो  वषयां कत काम करणे अ यंत 

आव यक असुन या कामाचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना  िनधी 
(COVID-19)”  या लेखािशषामधून करता येईल.  वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथ े कोरोना 
(COVID-19) वषाणुमुळे उ वले या रोगा या ितबंध व िनयं णासाठ  ितबंिधत े ात 

चौ या मज यावर लहान मुलांसाठ  व वध ठकाणी वॉल साईन बोड रंग वणे याकामी 
र. .१६,००,०००/- एव या रकमेची िन वदा न काढता करारनामा क न थेट प दतीने मे.ओम 

एंटर ायझेस  यांना देणेबाबत मा.अित. आयु  यांचेकड ल मा य ताव द.३१/०५/२०२१ 
अ वये मा यता दलेली आहे. यापूव  पयावरण वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.NENV/04/2018-19 या अ वये अंदाजप क य दराने GST सोडून काम करणेस आदेश 

दे यात आले होते. याच दराने मे.ओम एंटर ायझेस काम कर यास तयार अस यामुळे 

यांना उपरो  काम आप कालीन प र थतीत व तातड ची बाब अस याने थेट प दतीने 

काम देणेस मा यता दलेली आहे. उपरो  बाबीचा वचार करता ह े ीय कायालया या 
काय े ात को वड–१९ अंतगत वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथ े कोरोना (COVID-19) 

वषाणुमुळे उ वले या रोगा या  ितबंध व िनयं णासाठ  ितबंिधत े ात चौ या 
मज यावर लहान मुलांसाठ  व वध ठकाणी वॉल साईन बोड रंग वणे या कामांसाठ  

मे.ओम एंटर ायझेस  यांना िन वदा र. .१३,६९,१७८/- (अ र  र. .तेरा लाख एकोणस र 
हजार एकशे अ ठयाह र फ ) रकमेस अंदाजप क दराने GST सोडून िन वदा न काढता 
करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व नेमणूक क न कायारंभ आदेश देणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .३३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/06/2020-2021 अ वये JnNURM 

BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७ अ मधील 

इमारतींची थाप य, पाणीपुरवठा, व ुत, जलिन:सारण कामांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .4,97,47,156/- (अ र  र. .चार कोट  
स या नव लाख स ेचाळ स हजार एकशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,97,21,906/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,97,21,906/- पे ा 15.77% कमी 
हणजेच र. .4,18,80,761/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .25,250/- = एकुण र. .4,19,06,011 /- 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 .३४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/23/2020-2021 अ वये भाग .११ 
मधील पवारव ती नेवाळेव ती म ये नाला ेिनंग व टाँम वाँटर वषयक कामे 
करणेकामी मे.छोटेलाल चौहाण िन.र. .82,78,278/- (अ र  र. . याऐंशी लाख 
अ ठयाह र हजार दोनशे अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .82,48,678/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,48,678/- पे ा 30.01% कमी हणजेच 
र. .57,73,250/- + रॉय ट  चाजस र. .1,362/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .29,600/- = एकुण र. .58,04,212/- 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 .३५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/04/2020-2021 अ वये भाग .१ 
िचखली मधील व वध ड .पी, र ते वकसीत करणे कामी मे. ली सी क शन 
ा.िल. िन.र. .2,24,75,055/- (अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख पं याह र हजार 

पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,24,00,955/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,24,00,955/- पे ा 37.08% कमी हणजेच 
र. .1,40,94,681/- + रॉय ट  चाजस र. .5,35,140/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,100/- = एकुण र. .1,47,03,921/- 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 .३६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/112/2020-21 अ वये भाग .9 

कामगार नगर, खराळवाड , भगवतगीता मंद र प रसरा नुरमोह ला, कुलद प आंगन 

प रसर मधील अंतगत र ते अदयावत प दतीने करणेकामी मे.एच.सी कटार या 
िन.र. .59,96,953/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख शहा नो हजार नऊश े ेप न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,23,203/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,23,203/- 

पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .41,10,703/- + रॉय ट  चाजस र. .41,257/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .42,25,710/- 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 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/02/2020-2021 अ वये भाग .११ 
मधील उवर त र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .1,64,56,068/- (अ र  र. .एक कोट  चौस  लाख 
छप न हजार अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,63,81,968/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,63,81,968/- पे ा 33.58% कमी हणजेच 
र. .1,08,80,903/- + रॉय ट  चाजस र. .1,68,896/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,100/- = एकुण र. .1,11,23,899/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/03/2020-2021 अ वये भाग .१ 
मोरेव ती हे ेव ती प रसर रामदासनगर मधील र ते खड मु म व डांबर करण 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .2,23,12,568/- (अ र  र. .दोन 
कोट  तेवीस लाख बारा हजार पाचश े अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,22,15,718/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,22,15,718/- पे ा 32.40% कमी 
हणजेच र. .1,50,17,825/- + रॉय ट  चाजस र. .3,179/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .96,850/- = एकुण र. .1,51,17,854/- 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 व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/AZ/44/07/2020-21 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत आव यक ठकाणी वाहतूक िनयं क यं णा बस वण ेव अनुषंिगक 
कामे करणेकामी २०२०-२१ मे.जे.पी. ॅ फक टोमेशन ा.िल. िन.र. .26,78,305/- 

(अ र  र. .स वीस लाख अ या र हजार तीनशे पाच फ )  पे ा 21.55% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,01,130/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता 
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देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .४०)    मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .43-03/2020-2021 अ वये ड े ीय 
कायालयांतगत न याने वकिसत होणारे मु य चौकात नवीन  वाहतुक िनयं ण  दवे, 

लंकर बस वणे व अनुषांिगक कामे करणे  (2020-2021) या कामाकर ता 
मे.जे.पी. ॅ फक एटोमेशन ा. िल.  िन वदा र. .33,48,028/- (अ र  र. .तेहतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार अ ठावीस फ ) पे ा -23.55% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .25,59,567/- पयत काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच ि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 घेणेकर ता मंजूर कामी ठेवणेस मा यता देणेबाबत  

वचार करणे. 

वषय .४१)    पपंर  िचंचवड महानगपािलका ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य आजारावर उपाय 
योजना करणेकामी  कै.आ णा साहेब मगर टेड यम, जंबो कोवीड सटर मधील 

आयसीयु क रता  आव यक  06 कारचे उपकरणे/सा ह य तातड ने खरेद कामी  
अ प मुदतीची जा हर सुचना .19/2021-22  भारतीय साथरोग अिधिनयम 
१८९७,आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५० नुसार तसेच 
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३) (क) नुसार मे. इको से स, पुणे 
यांचे 06 बाबी साठ  एकुण र. .13,22,250/- (अ र  र. .तेरा लाख बावीस हजार 
दोनशे प नास फ ) + GST   इतका खच अपे ीत आहे.  सदरचा खच हा 
अंदाजप कय र. .13,72,500/-  + GST   पे ा -3.66 ट के ने कमी असलेने खरेद  
करणेचे खचास काय र मा यता व काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत  

वचार करणे. 

वषय .४२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/01/2020-21 अ वये भाग .७ 
भोसर  येथील िसताराम ल ढे उ ानातील मनपाची भवानी तािलम यायामशाळेचे 

नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िस दनाथ कॉप रेशन 

िन.र. .3,89,98,549/- (अ र  र. .तीन कोट  एकोणन वद लाख अ या णव हजार 
पाचशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,89,68,548/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,89,68,548/- पे ा 15.71% कमी हणजेच 
र. .3,28,46,589/- + रॉय ट  चाजस र. .30,000/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .10,37,360/- = एकुण र. .3,39,13,949/- 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

वषय .४३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/02/2020-21 अ वये पंपळे सौदागर 
आर ण .३७१ ब येथील उ ानात थाप य वषयक कामे  करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणेकामी एम.जे.क शन िन.र. .81,36,909/- (अ र  र. . 
ए याऐंशी लाख छ ीस हजार नऊशे नऊ  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .81,09,508/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,09,508/- पे ा 38.11% कमी हणजेच 
र. .50,18,975/- + रॉय ट  चाजस र. .1,84,265/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .27,400/- = एकुण र. .52,30,640 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/71/2020-21 अ वये भाग .डॉ 
बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात माता रमाई चौथरा बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी वराज क शन िन.र. .53,77,051/- (अ र  र. . ेप न 
लाख स याह र हजार  एकाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .53,53,251/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .53,53,251/- पे ा 22.02%  कमी हणजेच 
र. .41,74,465/- + रॉय ट  चाजस र. .19,784/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .23,800/- = एकुण र. .42,18,049/- 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 .४५)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/73/2020-21 अ वये भाग .९ 
मधील पंपर  चौकातील रमाबाई पुतळा बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .99,47,229/- (अ र  र. .न या णव लाख 

स ेचाळ स हजार दोनशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .99,47,229/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,47,229/- पे ा 22.02% कमी हणजेच 
र. .77,56,849/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .77,56,849/- 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 
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बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 

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

वषय .४७)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/2/2020-21 अ वये भाग .३ मोशी 
प रसरात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो  े क शन 
िन.र. .74,83,488/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख याऐंशी हजार चारशे अ याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,10,388/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,10,388/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .45,21,078/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,462/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .46,17,640/- 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 .४८)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/31/2020-21 अ वये भाग .७ 
भोसर  येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच सी 
कटा रया िन.र. .71,24,852/- (अ र  र. .ए काह र लाख चोवीस हजार आठशे 
बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,13,152/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .71,13,152/- पे ा 30.90% कमी हणजेच र. .49,15,188/- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,569/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .49,40,457/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.            

वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/5/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
इ याद  ठकाणी र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे याकामी लघु म 
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ठेकेदार मे.पेवेवे क शन ा.िल. यांनी व हत मुदतीत आव यक परफॉम स 
िस यु रट  डपॉ झट मनपाकडे जमा केली नाह  या तव यांची िन वदा र  क न 
तीय लघु म ठेकेदार मे.धने र क शन यांना लघु म दरात हणजेच 

34.58%कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत वचारणा केली असता 
यांनी याच दरात काम करणेची तयार दश वली आहे. मे.धने र क शन 

िन.र. .2,24,96,102/- (अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख शहा णव हजार एकशे 
दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,24,19,952/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,24,19,952/- पे ा 34.58% कमी हणजेच र. .1,46,67,133/- + रॉय ट  चाजस 
र. .54,496/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,150/- =   एकुण र. .1,47,97,779/- 
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 .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/8/2020-21 अ वये भाग .७  भोसर  
ग हाणे व ती व इतर प रसरातील र यांच े डांबर करण करणे याकामी लघु म 
ठेकेदार मे.पेवेवे क शन ा.िल. यांनी व हत मुदतीत आव यक परफॉम स 
िस यु रट  डपॉ झट मनपाकडे जमा केली नाह  या तव यांची िन वदा र  क न 
तीय लघु म ठेकेदार मे.धने र क शन यांना लघु म दरात हणजेच 

34.58% कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत वचारणा केली असता 
यांनी याच दरात काम करणेची तयार दश वली आहे. मे.धने र क शन 

िन.र. .2,24,97,620/- (अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख स या णव हजार सहाशे 
वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,24,24,521/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,24,24,521/- पे ा 34.58% कमी हणजेच र. .1,46,70,122/- + रॉय ट  
चाजस र. .72,932/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण 
र. .1,48,16,154/- 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 .५१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/03/2020-21 अ वये भाग .४ दघी 
येथील मशानभुमीला िसमािभंत बांधणेकामी मे.साईकृपा क शन 
िन.र. .2,99,12,103/- (अ र  र. .दोन कोट  न वया णव लाख बारा हजार एकशे 
तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,99,00,402/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,99,00,402/- पे ा 10.05% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-

21 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.47%  ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .2,68,95,412/- + रॉय ट  

चाजस र. .84,615/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 

र. .2,69,91,727/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.              

वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/93/01/2020-21 अ वये . .२८ 

पंपळे सौदागर (मौजे रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ .३८ औंध रावेत 
र यालगत)  वरंगुळा क /अ यािसकासाठ  फिनचर करणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.अनुष एंटर ायझेस िन.र. .74,96,675/- (अ र  र, . चौ-याह र 
लाख शहा नव हजार सहाशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .73,42,025/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,42,025/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .51,40,152/- + रॉय ट  चाजस र. .2,38,341/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,54,650/- = एकुण र. .55,33,143/- 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 .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/19/2020-21 अ वये . .२५ 
ताथवडे येथील जीवननगर, बापुजीबुवानगर, सोनवणेव ती, व भागातील इतर 
प रसरातील फुटपाथ, पे हंग लॉकची दु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ 
कर ता) का या असोिशए स िन.र. .41,49,954/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .41,15,604/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,15,604/- पे ा 42.57% कमी हणजेच र. .23,63,591/- + 
रॉय ट  चाजस र. .3,958/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 
र. .24,01,899/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
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क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
  
वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/18/2020-21 अ वये . .२५ 

पुनावळे येथील कोयतेव ती,  ओ हाळव ती, काटेव ती व भागातील इतर प रसरातील 
फुटपाथ, पे हंग लॉकची दु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) का या 
असोिशए स िन.र. .41,50,205/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख प नास हजार दोनशे 
पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,15,855/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .41,15,855/- पे ा 42.57% कमी हणजेच र. .23,63,736/-+रॉय ट  चाजस 
र. .3,675/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .24,01,761/- 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) भाग .३ आ. .२/६४ येथे फ ानांची उवर त कामे करणेकामी (ट पा–२) आराखडे 

तयार क न मंजूर  घेणे, बांधकाम परवानगी घेणे, अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा 
पूव कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान 
वभागामाफत वा तु वशारद यांची दरप क द.०४/०५/२०२१ ते ०८/०५/२०२१ या 
कालावधीत माग व यात आली आहेत यानुसार मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस यांचा 
सदर कामासाठ  १.८५% ( थाप य) व ०.८५% हॉट क चर इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क बन वण े इ. कामे मे.िश पी 
आ कटे ट अँड लॅनस यांनी मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  १.८५% 
( थाप य) व ०.८०% हॉट क चर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.    
 
वषय .५६) भाग .७ भोसर  सहल क  येथे फश अ यु रयम करणे व इतर अनपषंिगक कामे 

करणेकामी आराखडे तयार क न मंजूर  घेणे, अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा पूव 
कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत 

क प स लागार यांची दरप क द.२४/०५/२०२१ ते ३०/०५/२०२१ या कालावधीत 

माग व यात आली आहेत यानुसार मे.इंदरजीत िसंग बं सल ( ेस– आच ोजे ट 
क स टंट) यांचा वषयां कत कामासाठ  १.६८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  
सदर कामाचे िन वदा पूव कामे व िन वदा प ात कामे करणेसाठ  मे.इंदरजीत िसंग 
बं सल ( ेस-आच ोजे ट क स टंट) यांनी मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  
१.६८% या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .५७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
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मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .५८) मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम येक  5000 रम 

खरेद कामी क  शासना या GeM  पोटलवर GEM Bid No.GEM/2021/B/ 
1166727 अ वये िन वदा िस द क न िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार 

लघु म िन वदाकार मे.िस  कॉपीयर &  टुडंट क युमर टोअर, पंपर  यांनी दर 
कमी क न A-4 पेपर रमसाठ  र. .196.42 + कर ती रम व  िलगल पेपर रमसाठ  
मे. ी आनंद एज सी, मुंबई यांनी सादर केलेला दर 203.57 +  कर ती रम दर सादर 
केले असुन यानुसार A-4 व िलगल पेपर रम येक  5000 रम खरेद  करणेकामी 
एकूण र. .19,99,992/- (अ र  र. .एकोणीस लाख न या णव हजार नऊशे या णव 
फ ) +  कर इतका खच हॊणार असुन अंदाजप क य खच एकूण र. .19,37,457/- + कर 
पे ा 3.22% ने अिधक असुन कामाची िनकड व तातड  वचारात घेता सदरचे दर 
वकृत कर यात आलेले असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत कर यात आलेला अस याने A-4 व िलगल पेपर रम येक  5000 रम खरेद  
करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .19,99,992/- + कर  चे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या कॅश  काऊंटर वभागासाठ  आव यक 

संगणक टेशनर  10x12x1 व10x12x2 येक  200 बॉ स छपाई क न पुरवठा 
करणेकामी ई-िन वदा सुचना .02/2021-22 अ वये लघु म िन वदाकार मे. वजय 
ंटर, आकुड  व  मे.जयगणेश ऑफसेट, पुणे यांनी सादर केलेले दर अनु मे र. .1315/- 

ती बॉ स सव करांसह व र. .1246/- ती बॉ स ती नग सव करांसह हे लघु म 
ा  झाले असुन लघु म दरानुसार येक 200 बॉ स खरेद  करणेकामी एकूण 

र. .5,12,200/- (अ र  र. .पाच लाख बारा हजार दोनशे फ ) इतका खच होणार 
असुन  जो अंदाजप कय खच एकूण र. .8,49,000/- पे ा 39.67%  ने कमी असुन 
वकृत कर यात आलेला असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत कर यात आलेला अस याने सदर संगणक टेशनर  खरेद  करणेकामी हॊणारा 
खच एकूण र. .5,12,200/- चे अवलोकन करणे. 

वषय .६०)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह मधील नाग रकांना यांचे नजीकचे ठकाणी 
महानगरपािलके या सेवा, सु वधा उपल ध होणेकामी प ह या, दुस-या, ितस या, 
चौ या व पाच या ट यात एकूण ६३ ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  
काया वत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील वाढणार  लोकसं या वचारात घेऊन 
नाग रकांना महापािलके या सेवा, सु वधा उपल ध हो यासाठ  व नवीन भाग 
रचनेनुसार सव िनवडणूक भागांचे काय े ाम ये ४ नागर  सु वधा क  थापन 
कर याचे धोरण आहे. याक रता RFP नोट स .१/२०२०-२१ द.०५/०१/२०२१ 
नुसार तसेच जा हरात .५६० द.२८/१०/२०२० अ वये सहा या ट यात एकूण ६५ 
ठकाणांसाठ  नागर  सु वधा क  सु  करणेकामी जा हराती ारे नाग रकांकडून अज 
माग वणेत आले होते. याअनुषंगाने सहा या ट यात नागर  सु वधा क  सु  

करणेकामी ा  एकुण २२ अजदारांमधून एकूण ११ अजदार हे अंितम पा  ठरलेले असून 

सदर पा  अजदारांची याद  खालील माणे आहे. 
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 नागर  सु वधा क  (सहावा ट पा) पा  अजदारांची याद  

अ. . भाग 
मांक 

न याने आव यकता पा  अजची 
सं या पा  अजदारांचे नाव 

1 3 1 1 ी.अनंत िञंबकराव िशंदे 

2 

6 4 3 

ीम. भारती राहूल पंूडे 

3 ीम. गायञी अतुल व ासराव 

4 ी. व णु यंकटराव मोरे 

5 12 1 1 ी.पंकज सयाजीराव गायकवाड 

6 19 2 1 ीम.र भा सुदाम चौधर  

7 20 2 1 ी.पवन अिभम यु घोडके 

8 23 3 1 ी. व म भाकर आभाणे 

9 
25 4 2 

ीम. आशा रामदास कदळे 

10 ी.उमेशकांत चं कांत धगे 

11 32 2 1 ी. व नील िशवाजी पवार 

एकूण 11   

                        सबब सहा या ट यात महापािलका काय े ाम ये नागर  सु वधा क चालक 
िनयु  कर याकर ता उ  माणे अंितम पा  झाले या एकूण ११ अजदारांना 
महानगरपािलका िन त कर ल या इतर अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- 
नाग रकांकडून वकार यात येऊन यापैक  र. .५/-महापािलकेस ा  होणार 
आहेत. तसेच िमळकत कर, पाणीप ट  इ याद  बलासाठ  वकृत होणारे भरणा 
ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा करणेस थम तीन वष 

कालावधीसाठ  करारनामा क न खाजगी त वावर नागर  सु वधा क चालक िनयु  
करणे 

 
वषय .६१)  पंपर  िचंचवड मनपाचे  मा यिमक व ालयासांठ  मराठ  मा यमा क रता- ८  व ऊद ु

मा यम- २३ िश क अस ेएकुण – १११  िश क नेमणुक करणे आव यक आहे. सदर  

िश कांना मासीक  एक त मानधन  र. .१७,५००/- (अ र  र. .सतरा हजार  पाचशे 
फ ) माणे  र. .१९,४२,५००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख बेचाळ स  हजार पाचश े 

फ ) मािसक खच येणार असुन, या माणे ०६ मह याचा एकुण खच  

र. .१,१६,५५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख पंचाव न  हजार फ ) एवढा 
खच होणार आहे. व ालय़े चालु झा यानंतर िश क नेमणूका करणेत येणार असुन 
नेमणूक आदेशा या तारखेरपासुन सहा मह या या कालावधीकर ता  नेमणुक दे यात 
येणार आहे, तर  र. .१,१६,५५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख पंचाव न 
 हजार फ ) या  अपे त खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच मनपा या 
वेबसाईटवर  जाह रात िस द क न थिनक उमेदवारांना ा या य  देऊन िश क 
नेमणूका करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६२) मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 40) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
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करणे. 
 
वषय .६३)  सन २०१९-२० म ये उपल ध तरतुद नुसार व अंदाजप क य र कमेनुसार सन २०१९-

२० क रता दघी व बोपखेल प र े ातील पा या या टाक चे प रचलन करण े व 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी कामाचे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना कामाचे 
आदेश द.२९/०६/२०२० देणेत आले. कामाचा िन वदा दर २९.२९% कमी आहे. 
कामास मुदत १० म हने हणजे द.२८/०४/२०२१ पय़त आहे. यानुसार ठेकेदाराने 
द.३१ माच पयत काम िन वदा र कमे इतके पुण केले आहे. सन २०२१-२२ चे मुळ 
अंदाजप कात सदर कामावर र. .४८,००,०००/- ची वाढ व तरतुद करणेत आली. तर  
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील तरतुद नुसार पर चालन कंवा मजुर पुर वणे बाबतचे 
न वन अंदाजप क तयार करणेचे झा यास या कामाचे आदेश िमळेपयत अंदाजे 
स टबर अखेर पयत कालावधी लाग याची श यता आहे. तसेच स या चालु असलेला 
कोरोना साथीमुळे िन वदा कायवाह स वलंब हो याची श यता आहे. सबब सदर 
कामास सन २०२१-२२ म ये ठेवणेत आलेली वाढ व तरतुद र. .४८,००,०००/- व 
सुधार त अंदाजप क य र. .१,४०,००,०००/- च े मयादेत कामास सुधार त मा यता 
घेऊन काम स टबर २०२१ अखेर पयत चाल ु ठेवणे आव यक ठरणार आहे. कामाचे 
ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांनी वषयांक त वाढ व काम चालु िन वदा दराने हणजेच 
२९.२९% कमी दराने करणेस यांचे द.२०/०४/२०२१ चे प ा वये तयार  दश वली 
आहे. यामुळे  सदर अंदाजप क सुधा रत के याने मनपाचे कोणतेह  आिथक नुकसान 
होणार नाह . तर  होणारा खच र. .४८,००,०००/- (व त ु व सेवा करासह) अिधक 
मा य िन वदा र. .५९,१३,४४८/- अिधक खच झालेला व त ु व सेवा कर 
र. .७,०८,९२७/- (दुसरा बलानुसार) एक त करता र. .१,१४,२२,३७५/- (अ र  
र. .एक कोट  चौदा लाख बावीस हजार ितनशे पं या ह र फ ) इतका खच होणार 
आहे. तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर अल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ 
अथवा घट दरानुसार फरकाची र काम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
यानुसार ठेकेदारासोबत वाढ व कामाचा करारनामा करणे आव यक राह ल. सबब सदर 

कामाम ये होणारा वाढ व खच र. .४८,००,०००/-  ला मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .६४)   इ भागातील भोसर  पंपीग टेशन भोसर  गावठाण टाक  शांतीनगर आ मशाळा व 

संत तुकाराम नगर येथील जल े ाम ये दैनं दन हॉ व ऑपरेशन करणे कामी 
अकुशल मजुरांची आव यकता आहे. सबब सदर भागातील व वध हॉ व ऑपरेशन 
करणे व करकोळ दु या करणे कामी सन २०१९-२० म ये उपल ध तरतुद नुसार 
व अंदाजप क य र कमेनुसार सन २०१९-२० क रता भोसर  पंपीग टेशन भोसर  

गावठाण टाक  शांतीनगर आ मशाळा व संत तुकाराम नगर प र े ातील पा या या 
टाक चे प रचलन करणे व करकोळ दु तीची कामे करणे कामी मा. महापािलका 
सभेची ठराव .४१८, द.१५/०६/२०१९ नुसार र. .१,२०,००,०००/- च े अंदाजप क 
तयार करणेत आले. यास र. .१,००,२१,७२५/- साठ  तां क मा यता घेणेत 
आली. यानुसार कामाचे ठेकेदार मे.सागर क शन यांना कामाच े आदेश 
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द.२९/०६/२०२० देणेत आले. कामाचा िन वदा दर २४.२१% कमी आहे. कामास 

मुदत १२ म हने हणजे द.२८/०६/२०२१ पय़त आहे. यानुसार ठेकेदाराने द.३१ 
माच पयत काम िन वदा र कमे इतके पुण केले आहे. सन २०२१-२२ च े मुळ 
अंदाजप कात सदर कामावर र. .४८,००,०००/- ची वाढ व तरतुद करणेत आली. 
तर  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील तरतुद नुसार पर चालन कंवा मजुर पुर वणे 

बाबतचे न वन अंदाजप क तयार करणेचे झा यास या कामाचे आदेश िमळेपयत 

अंदाजे स टबर अखेर पयत कालावधी लाग याची श यता आहे. तसेच स या चालु 
असलेला कोरोना साथीमुळे िन वदा कायवाह स वलंब हो याची श यता दाट आहे. 
सबब सदर कामास सन २०२१-२२ म ये ठेवणेत आलेली वाढ व तरतुद 
र. .४८,००,०००/- व सुधार त शासक य/अंदाजप क य र. .१,५०,००,०००/- चे 
मयादेत कामास सुधार त मा यता घेऊन काम स टबर २०२१ अखेर पयत चालु 
ठेवणे आव यक ठरणार आहे. कामाचे ठेकेदार मे.सागर क शन यांनी 
वषयांक त वाढ व काम चालु िन वदा दराने हणजेच २४.२१% कमी दराने करणेस 

यांचे द.२०/०४/२०२१ चे प ां वये तयार  दश वली आहे. यामुळे  सदर 
अंदाजप क सुधा रत के याने मनपाचे कोणतेह  आिथक नुकसान होणार नाह . तर   

सुधा रत अंदाजप कानुसार  होणारा खच र. .१,२३,९५,६३१/- (अ र  र. .एक कोट  
तेवीस लाख पं या णव हजार सहाशे एकतीस फ ) इतका होत असून तो सुधा रत 

शासक य मा यते या मयादेत आहे. सबब वषयां कत कामाम ये होणारा वाढ व खच 

र. .४८,००,०००/- पयत काम क न घेणेस आ ण  िनयमानुसार व िन वदेतील अट  व शत  

माणे   व तु व सेवा कर अदा करणेचा तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 

असलेस भाववाढ कलमास मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दरा म ये कं ाट 

कालावधी म ये झालेली वाढ /घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/११२०/२०२१ 
दनांक -  ११/०६/२०२१ 

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

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पापु/६/का व/३६६/२०२१ द.०३/०६/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( .मभां/०८/का व/१०१३/२०२१ द.०७/०६/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .मभां/०८/का व/१०१४/२०२१ द.०७/०६/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३०६/२०२१ द.०८/०६/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .ब ेका/५-अ/का व/३५१/२०२१ द.१०/०६/२०२१ वषय .४६ चे लगत) 
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( . था/िन/२ब/८९७/२०२१ द.१०/०६/२०२१ वषय .६२ चे लगत) 
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