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िपंपरीिचंचवडमहानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८ 
नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/कािव/१९४६/२०२१. 
िदनांक- १०/१२/२०२१. 
 

ित, 
मा. ----------------------------------------------------------, 
सद , थायी सिमती, 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८.  
  
  िवषय- िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक 

सभा िदनांक.१५/१२/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, िदनांक 
१५/१२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारती मधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.२२ ऑ ोबर २०२१ अ ये आयोिजत करणेत आलेली आहे. सोबत 
सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ही िवनंती. 

 
आपला िव ासू, 

 
 

 
 

(उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
२)  कायालयीन नोटीस बोड 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायपि का मांक – २५३ 

 
िदनांक-१५/१२/२०२१                                   वेळ दु.०२.३० वा. 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, िदनांक. 
१५/१२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारती मधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.२२ ऑ ोबर २०२१ अ ये आयोिजत करणेत आलेली आहे.सभेत 
खालील कामकाज होईल.  

---------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायपि का .२५२ िद.०८/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम    

करणे. 
 

िवषय .१) मा.िश ण सिमती ठराव .६०. िद.१८/१०/२०२१ अ ये िपंपरी िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम े ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे गरीब 
प र थतीतून येत असतात. आप ा महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे ा माणे कर ासाठी, िव ाथाम ेही आप ा शाळेिवषयी आवड िनमाण 
हो ाक रता तसेच मनपा शाळेतील िव ाथाम े शै िणक गुणव ा वाढ 
कर ाक रता व आप ा मनपा शाळांची पटसं ा वाढ ाक रता िश ण सिमती 

य  करीत आहे. ाच अनुषगाने िव ाथा ा कला गुणांना वाव दे ाचे 
कामकाज िश ण सिमती कर ाचे ीने  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा 
इ. १ ली ते इ. १० वी तील िव ाथाना ंदन  ुिझक अँड डा  अकॅडिमक 
सं थेमाफत संगीत आिण नृ  िश ण दे ात यावे. सदर सं थेमाफत िश ण 
सिमतीस ाव ा  झाला असून िव ाथाना अशा कारचे िश ण घे ाक रता 
मोठया माणात आिथक ताण येत अस ाने मनपा ा िव ाथाना तेच िश ण 
मोफत दे ाचा मानस आहे. सदर िश णाक रता ित िव ाथ  ३००/- पये 
खच येणार असून येणा-या  खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

                    (िद.१५/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 
िवषय .२)   िपंपरी िचंचवड शहरा ा  ह ीतील न ाम े असलेली जलपण  काढणेकामी  EOI-

. १ व २ /2020-21 अ ये ६ पॅकेज क न सन 2020-21 म े जलपण  
काढ ाचे कामकाज करणेत आलेले आहे. सदरचे कामकाज करणेत आले ा 
सं थांनाच ानी ंिदले ा दराने मुदतवाढ देणेत येवुन, सन 2021-22 म े जलपण  
काढणेचे काम देणेबाबत मा. आयु  सो. यांनी िद.22/11/2021 अ ये 
मा ता िदलेली आहे. ानुसार सदर सं थांना िवचारणा करणेत आली असुन, 

ांनी खालील माणे मंजुर दराने काम करणेस तयारी दशिवली आहे. 
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पॅकेज 

मांक 
े  (कोठून 

कोठपयत) सं थांचे नाव तीन 
मिह ाचा  खच ा  दर मंजुर 

र. . 
पॅकेज  . 

१ 
सांगवडे ते रावेत बंधारा 
(४.९७ िकमी) मे.शुभम उ ोग 26,76,355/- 0.11%जा  26,79,299/-

पॅकेज . 
२ 

रावेत बंधारा ते मोरया 
गोसावी (४.९४ िकमी) मे.शुभम उ ोग 26,76,355 /- 9.60%कमी 24,99,425/-

पॅकेज . 
३ 

वाकड ते दापोडी संगम 
(१०.२० िकमी) 

मे.वै वी 
एंटर ायझेस 46,35,950/- 5.53%जा  48,92,318/-

पॅकेज . 
४ 

िचंचवडगाव ते टाटा 
ि ज (८.६६ िकमी) 

मे.बापदेव महाराज 
यंरोजगार सेवा 

सं था मयािदत 
34,60,193/- 10.44%कमी 30,98,949/-

पॅकेज . 
५ 

इं ायणी नदी िसंटेल 
कंपनी तळवडे ते 
िहरामाता मंदीर 
पीसीएमसी एसटीपी 

ँट (२०.५४ िकमी) 

मे.सैिनक इंटेिलज  
ऍ  से ु रटी 

ा.िल. 
62,03,626/- 9.30%कमी 56,26,689/-

पॅकेज . 
६ 

टाटा ि ज ते बोपखेल 
(१०.७५ िकमी) 

मे.तावरे फॅिसिलटी 
मॅनेजमट सिवसेस 

ा.िल. 
46,35,950/- 10%कमी 41,72,355/-

 
वरील माणे सदर सं थांना ांचे नावासमोरील िठकाणी तीन मिह ाकरीता 

अंदाजप कीय मंजुर दराने  होणा-या खचास तसेच कामाचे आदेश दे ात 
आले अस ाने काय र करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
       (िद.१५/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 

 
िवषय .३)  मा.मु  कायकारी अिधकारी पुणे िज ा प रषद यांचेकडील प  . जावक 

. २२१७-२०/२०२१ िद.०२/०९/२०२१ अ ये सुपर ेशािलटी ेटे रनरी 
हॉ टल औधं, पुणे ा बांधकामा साठी र. .२ कोटी िनधी उपल  क न 
देणेबाबत िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेस िवनंती केली आहे. सदर प ाचे 
अवलोकन केले असता पाळीव ा ांना आव क सोय सुिवधांचे आधुिनकीकरण 
व ेशलाईज सेवा उप ध क न सेवा िनयमीत व भावी हो ासाठी पुणे व 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह ीसाठी एक सुपर ेशािलटी ेटे रनरी 
हॉ टल, औधं येथे िनयोजीत आहे. िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा ह ीम े 
पाळीव ाणी (लहान व मोठे) यांची सं ा जा  असुन िदवसिदवस पाळीव 

ाणी पाळणेची अिभ ची वाढत आहे. ामुळे सं े म े भर पडत आहे. 
तसेच शहराची पा भूमी पाहता ामीण भागाचे एक ीकरण होऊन शहराची 
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िनिमती झा ाने मोठी जनावरे पाळ ाचे माण देखील ल णीय आहे. या सव 
पशुधनावर वेळेवर उ  दजा ा त ांकडुन रोग िनदान व उपचार / 
शै िच सा होणे आव क आहे. सदरचे सुपर ेशािलटी ेटे रनरी हॉ टल, 
औधं या सव सुिवधा उप  क न दे ास व संदभ य ालय पशंुसाठी 
जीवनदायी ठरणार आहे. सदरचे हॉ टल माफत खालील सेवा सुिवधा उपल  
क न दे ाचा मानस आहे. 
1. िपंपरी िचंचवड ह ीसाठी २४*७ वािहका उपल  क न देणे. 
2. आय.पी.डी सुिवधा (अंतर िवभाग) 
3. सव कारचे श िचिक ा. 
4. त  मागदशक माफत पशु पालकास मागदशन व स ा. 
5. सव कार ा रोग िनदान व उपचार सेवा माफक दरा म े उप ध 
क न देणे. 
येणे माणे िनयोजीत सुपर ेशािलटी हॉ टलचा फायदा िपंपरी िचंचवड 
शहरातील नागरीकांना ांचे   पशुधनास त र त तेची पशु रोग िनदान आिण 
उपचार मागदशन स ा देणे या बाबतचे सेवा शासकीय  पशुवै कां ारे मापक 
शासकीय दराने उप ध होणार अस ाने, या लोकिहताथ कारणासाठी उ  
हॉ टल ा इमारती ा बांधकामासाठी र.  २ कोटी मागणी केलेली आहे. 
सदर क ाची उपयु ता व लोकिहत याचा सकारा क िवचार क न सदर 

क ास मागणी केले माणे िनयोिजत क ा ा मंजुरीस अिधन रा न न ाने 
िशषक तयार क न ा लेखािशषकावरील तरतुदीमधून खच  टाकणे देणे यो  
राहील. स थतीत पशुवै कीय िवभागात र. . २ कोटी कोण ाही 
लेखािशषकावर उपल  नाही. तरी याकामी िवभागातील उपल  लेखािशषक 
िचखली येथील कोडंवाडा चालिव ाचा खच याव न र. .५० लाख इतकी रकम 
न ाने मागणी केले ा सुपर ेशािलटी ेटे रनरी हॉ टल औधं, पुणे ा 
बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी उपल  क न देणेबाबत. या निवन 
लेखािशषकावर वग करणे यो  रािहल. उव रत र. . १.५० कोटी इतकी रकम 
बांधकामा ा माणात सन २०२२-२०२३ या आिथक वषा ा तरतुदीतुंन देणे यो  
राहील.उपरो  ावास अनुस ण खालील नमुद मु े मा. थायी सिमती सभे 
माफत मा. महापािलका सभेकडे मंजुरी कामी पाठिवणे यो  राहील. 
1. सुपर ेशािलटी ेटे रनरी हॉ टल औधं, पुणे ा बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी 
उपल  क न देणेबाबत हे निवन लेखािशषक तयार करणे. 
 2.िचखली येथील कोडंवाडा चालिव ाचा खचया लेखािशषकाव न र. . ५० लाख 
निवन लेखािशषकावर वग करणे. 
3. सुपर ेशािलटी ेटे रनरी हॉ टल औधं, पुणे ा बांधकामासाठी र. .२कोटी िनधी 

मा.उप आयु , पशुसंवधन, पुणे यां ा नावे देणेस मंजुरी िमळणे. 
सबब, ािवत केले माणे मा ता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत िवचार करणे. 

(िद.१५/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 
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िवषय .४     िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा वै कीय िव भागांतगत िव िव ध ालयाम े 
िव िव ध अिभ नामाची त  वैदयिकय अिधकारी पदे एकि  त मानधनावर  हंगामी 

पात ६ मिहने कालावधीकरीता जाहीरात िस  क न Walk In 
Interviewप दतीने मुलाखती आयोिजत क न भरणेस व सदर सहा मिहनेचे 
कालावधीत व भिव ात वेळोवेळी र  होणारी सव पदे आव कतेनुसार 
भर ाची कायवाही वै िकय िवभागाचे रावर कर ास मा ता देणेस तसेच 
त  वैदयिकय अिधकारी मुबलक माणात आर ण िनहाय उपल  न झालेस 
र  जागावर इतर वगातील त  वैदयिकय अिधकारी गुणव ेनुसार/मािकग 
पँटननुसार भरणेस  मा ता िमळुन ावात नमुद त  वैदयिकय अिधकारी 
(क ं )यांना  र म पये १,२५,०००/-रिज ार यांना र. .१,००,०००/-
  तसेच हाउसमन यांना र. .८०,०००/-या माणे मानधन ित मिहना अदा 
करणेस तसेच पँनलव रल  त  वैदयिकय अिधकारी यांना उ  नमुद केलेनुसार 

ेक केसेस नुसार मानधन अदा करणेचे खचास मा ता िमळुन सदरचा खच 
िवभागाचे अ थायी अ थापना या लेखािशषातुन करणेस मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे.  

िवषय .५) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा िमक िव ालयातील  िव ा ासाठी िविवध 
उप म योजना राबिवणेत येत असतात.ब तांश िव ाथ  हे आिथक दु या मागास 
घटकातील असलेने या िव ा ाना मनपा ा वतीने मोफत बसपास िदला जाते व 

ाच माणे इतर खाजगी िव ालयातील िव ा ाकडुन एकुण बसपास ा २५ 
ट े  र म ही िव ा ाकडुन वसुल केली जाते.सदर मोफत बसपास 
योजनेपोटी सह व थापिकय संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. 
यांनी िपंपरी िचंचवड  महानगरपािलकेकडुन सन २०२१-२२ या शै िणक वषाम े 
िपंपरी िचंचवड मनपा ह ीतील  खाजगी मा ता ा  व इ.५ वी ते १० वी 
पयतचे िव ा ाना मोफत बस पास ही योजना सन २००९-१० पासुन 
चालु  करणेत आली असुन सन  २०१५-१६ पासुन सदरची योजना बंद क न 

ाऐवजी नवीन सुधारीत बसपास योजना  लागु करणेस महापािलका सभा ठराव 
. ७१६ अ ये मोफत बसपास योजनेस मंजुरी देणेत आलेली आहे.  सदर 

योजनेअंतगत मनपा शाळेतील िव ाथाना सन २०२१-२२ या शै िणक 
वषातील  पी.एम.पी.एम.एल. यांना प  िद ा ा तारखेपासुन ते िदनांक 
३०/०४/२०२२ या  कालावधीसाठी मोफत बसपास  सुिवधेचा लाभ दयावयाचा असुन 
इतर खाजगी  िव ालयातील िव ा ाकडुन एकुण बसपास ा र मेपैकी २५ 
ट े  र म ही िव ा ाकडुन पी.एम.पी.एम.एल. माफत वसुल 
करणेत  येते.खाजगी मा ता ा  शाळेतील िव ाथाना ांचे घर ते शाळा व 
शाळा ते घर या वासाचे अंतरानुसार २५ ट े  र म चलना दारे बँक आँफ 
बडोदा या बँके ा कोण ाही शाखे म े रोख भर ात येते. सन २०२१-२२ या 
शै िणक वषाम े  पी.एम.पी.एम.एल. यांना प  िद ा ा तारखेपासुन ते 
िदनांक  ३०/०४/२०२२ या   कालावधीसाठी पी.एम.पी.एम.एल. माफत देणेत 
येणारे पासेस व  बसपास योजनेपोटी येणा-या  खचास मा िमक िश ण 
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िवभागाचे सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम े  “िविवध उप म’या लेखािशषातुन 
खच  टाकणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .६)  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप  िवभागामधील  मनपा ा 
िविवध  िवकास कामांम े सुसु ता आण ासाठी स ागार व वा ुिवशारद 
नेमणूकीसाठी पारदशक प त अवलंबली जात आहे.सदर ा कामासाठी 
स ागार नेमणूक करणेसाठी दरप क मागिवणेसाठी िद.05/10/2021  रोजी 
वेबसाईटवर नोटीस िस द केली होती. िसलबंद िलफा ात दरप क सादर 
कर ाची अंितम िद. 12/10/2021पय़त  एकूण  6िसलबंद कोटेशन ा  झालेले 
असुन िनिवदा पुव  व िनिवदा प ात  0.99% दर Enviro Safe Consultantsयांचा 
दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठी मनपा पॅनल वरील दर सुची नुसार 
सदर स ागार / वा ुिवषारद िनिवदापुव (Pre tender activity) ०.30% व 
िनिवदा प चात (post tender activity)0.69 % असा एकूण 0.99 दर लागू 
करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ िद.०७/२/२०१८ अ ये 
वा ुिवशारद पॅनेल व वा ुिवशारद यांना अदा करावयाचे फी मसु ाला मा ता 
देणेत आली आहे. तसेच नगर िवकास िवभाग, महारा  शासन, शासन िनयय 

मांक: संकीण-२०१८/ . .५४/निव-१६ िद.०४/०६/२०१८ ला 
अनुस न  Enviro Safe Consultants. यांना सदर कामाचे िनिवदापुव 
(०.30%  - Pre tender activity) व िनिवदा प चात (0.69% - post tender 
activity)सवकरांसह कामे करणेकामी वा ुिवशारद णून नेमणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे.  

िवषय .७)  िपंपरी िचंचवड शहरातील अित मण व अनािधकृत बांधकामावरील कायवाही 
अिधक काय मतेने व भावीपणे हो ा ा ीने मा.आयु सो. यांचे आदेश 
. शा/२/कािव/१११५/२०२१ िद.०२/०९/२०२१ अ ये आठ े ीय कायालयांचे 
रावर धडक कारवाई पथकाची थापना करणेत आली आहे. सदर धडक 

कारवाईकामी एकूण २४ नग िपंजरा वाहने उपल  क न देणेकामी मा. 
अित र  आयु सो. (१) यांचे अ तेखाली िदनांक १४/०९/२०२१ रोजी 
बैठक आयोिजत करणेत आली होती. महारा  शासन िनणय मांक वाहन-
२०१७/ . /४१/१७/िविनयम मं ालय मंुबई-३२ िद.२८ जुलै २०२० चे 
आदेशा ये वाहनांची खरेदी Gem Portal व न करणेबाबत आदेश आहेत. 
सदरची वाहने खरेदी िह  िनिवदा न मािगिवता करारनामा न करता थेट 
प तीने  मे. टाटा मोटास िल.मंुबई यांचेकडून GEM /शासकीय दराने खरेदी 
करणेत येत आहेत. ानुसार अित मण िवभागासाठी आव क असणारी २४ 
नग  िपंजरा वाहने Gem Portal व न खरेदी करणेकामी  मे. टाटा मोटास िल. 
मंुबई या वाहन उ ािदत  कंपनीकडून पोलीस  ॅन ( िपंजरा वाहने ) TATA  LP 
410/36PRISON VAN  BS - 6 –२४ नग वाहने GEM शासिकय ) दराने खरेदी 
करणेकामी ोफामा इ ाईस . AN/2021-22/PI-58 Date 31/10/2021मागिवणेत 
आला होता. सदर इ ाईस नुसार ित वाहन र. .२०,९८,५९४/- ( टा पोट 
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खचासह ) इतका खच येणार आहे. अशा कारची एकूण २४ नग वाहने  खरेदी 
करणेकामी र. . ५,०३,६६,२५६/- ( अ री र. . पाच कोटी तीन लाख 
सहास  हजार दोनशे छ   फ  ) चे खचास तसेच  सदरचे वाहन खरेदी 
िह  िनिवदा न मािगिवता करारनामा न करता थेट प तीने  मे. टाटा मोटास 
िल.मंुबई  यांचेकडून GEM /शासकीय दराने खरेदी करणेस व सदरची र म मे. 
टाटा मोटास िल. मंुबई यांना आगाऊ पात अदा करणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .८) िपंपरी िचंचवड मनपा काय े ाम े िविवध िठकाणी औ ोिगक उ ोग उदा. 
ॅ प सटर, फॅ ीकेशन वसाय, लॉ ी, आर.एम.सी. ॅ  व इतर औ ोिगक 

कारणांसाठी आव क मा ता महारा  दूषण िनयं ण मंडळामाफत िदली 
जाते. ाच माणे मनपा ा उ ोगधंदा परवाना माफत पीठ िगरणी, बेकरी कांडप 
यं  इ. साठी परवाना िदला जातो. तथापी सदर परवाना देणेपूव  मनपा ा 
पयावरण िवभागाकडून ‘ना-हरकत माणप ’अस ािशवाय महारा  दूषण 
िनयं ण मंडळ परवानगी देत नाही, ामुळे गे ा वषभरापासून वर उ ेख 
केलेले उ ोग सु  करणेसाठी िकंवा उ ोगाचे नुतनीकरण करणेसाठी मनपा ा 
पयावरण िवभागाचे ‘ना-हरकत माणप ’िमळणेसाठी अजाचे माण िदवस िदवस 
वाढत आहे.सदरचे ‘ना-हरकत माणप ’देणेसाठी यापूव ा मा. थायी सिमती 
ठराव . ९२१, िदनांक ०६/०८/२००२ अ ये िकमान र. . ५००/- शु  
आकारले जात आहे. मनपा काय े ाम े वाढणा या उ ोगधं ांची सं ा तसेच 
उ ोगधं ांना मनपा पुरिवत असले ा सोयी सुिवधांचा िवचार करता २० वषापूव  
मा ता िदलेले र. . ५००/- शु  हे अ  अस ाने सदर ा शु ाम े 
वाढ क न िकमान र. . ५,०००/-(अ री र. .पाच हजार फ ) इतके 
शु  आकारणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .९) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२ िद.०२/१२/२०२१ नुसार महारा  रा  
शासना ा आदेशानुसार रा ातील सव शाळा सु  हो ाबाबत संकेत दे ात 
आलेले आहेत. तथािप, कोिवड-१९ ा आजारािवषयी अजूनही िव ाथ  व 
पालक यां ाम े भीती कायम आहे. ामुळे पालकांना ां ा पा ास शाळेत 
पाठिव ाबाबत िभती िनमाण झाली आहे. िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका सव 

ाथिमक शाळांम े ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे गरीब प र थतीतून येत 
असतात णून मुलां ा आरो ा ा ीने महानगरपािलके ा शाळांम े 
िव ाथाना मोफत आरो  सेवा दे ात यावी ाच अनुषंगाने मे. 
आर.एच.डी.हे केअर ा. िल. सं थेने िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
शाळतील िव ाथाना आरो  सेवा पुरिव ाबाबतचा ाव िदलेला असून ित 
िव ाथ  र. . ३५००/- कळिवले आहे.तरी िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा 
िपंपळे गुरव व वैदुव ी ाथिमक शाळांमधील एकूण १३०८ िव ाथासाठी 

ायोिजक त ावावर मे. आर.एच.डी.हे केअर ा. िल. यांना आरो  सेवा 
पुरिव ाबाबत काम दे ास मा ता देणेस तसेच सदर शाळमधील िव ाथाना 
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आरो  सेवा पुरिव ाक रता र. . ४५,७८,०००/-(अ री र. .पंचेचाळीस 
लाख अ ाह र हजार फ ) चे येणा या  खचास मा ता देणे बाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .१०) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३ िद.०२/१२/२०२१ नुसार िपंपरी िचंचवड 
महानगरपािलका सव मा िमक शाळांम े ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे 
गरीब प र थतीतून येत असतात. आप ा महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे ा माणे कर ासाठी, िव ाथाम ेही आप ा शाळेिवषयी आवड 
िनमाण हो ाक रता तसेच मनपा शाळेतील िव ाथाम े शै िणक गुणव ा वाढ 
कर ाक रता व आप ा मनपा शाळांची पटसं ा वाढ ाक रता िश ण सिमती 

य  करीत आहे. ाच अनुषंगाने िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सव 
मा िमक शाळेतील िव ाथ चे ह ा र संुदर होणेक रता “मे. ाकल ासेस” 
यां ामाफत संुदर माझे अ र हे पु क खरेदी करणेबाबत ाव कायालयास 
सादर केलेला आहे. सदर ा एका पु काची िकमत र. . ९८/- आहे. तरी 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सव ाथिमक शाळेतील इ. १ ली  ते इ. ४ 
थी  तील एकूण १४५२७ िव ाथाना संुदर ह ा र क रता “मे. ाकल ासेस” 
यां ामाफत संुदर माझे अ र हे पु क थेट प तीने खरेदी कर ास व र. . 
९,९५,९७४/-(अ री र. .नऊ लाख पं ा व हजार नऊशे  चौ-याह र फ  
) चे येणा या  खचास मा ता देणे बाबत िवचार करणे. 

िवषय .११)   मा. मिहला व बालक ाण सिमती सभा ठराव .४ िद.२५/११/२०२१ नुसार   
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सव बालवाडीमधील मुलांना अ िम  
फाऊंडेशन व स ा ी आदीवासी मिहला ित ान या दोन सं थामाफत पोषक 
आहार देणेस व पोषक आहार वाटप करणे, आहारावर गुणव ा िनयं ण करणे 
इ ादी कामे िश ण मंडळ िवभागामाफत कर ास व याकामी आव क 
असणारी तरतुद नागरव ी िवकास योजना िवभागाने उपल  क न दे ास 
मा ता देणेकामी िवचार करणे. 

िवषय .१२) मा. मिहला व बालक ाण सिमती सभा ठराव .५ िद.२५/११/२०२१ नुसार 
आिदवासी मिहला बचत गटांसाठी खा  (खेकडा) महो व िडसबर २०२१ म े 
सांगवी येथे भरिव ास तसेच ासाठी आव क असणारे ॉल उभारणे व ा 
अनुषंगाने लाईट व था, ता, पाणी व इतर अनुषंिगक सुिवधा ‘ड’ 

ेि य कायालयामाफत करणेस तसेच सां ृ ितक काय माचे आयोजन ेि य 
कायालयामाफत करणेस तसेच याकामी लागणारी तरतुद नागरव ी िवभागातील 
मागासवग य क ाणकारी योजनेअंतगत असणा-या “इतर योजना” या 
उपलेखािशषावरील तरतुदीतून करणेस मा ता देणेकामी िवचार करणे. 

िवषय .१३) िचंचवड, भोसरी व िपंपरी िवधानसभा मतदारसंघातील मनपा ह ीम े िपंपरी 
िचंचवड महानगरपािलकेकडुन िविवध उ ाणपुलाची उभारणी करणेत आलेली 
आहे. सदर उ ाणपुलांचे  अ थेटीक फसाड लायटीगं ारे  सुशोिभकरण करणेस 
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मे.एस.बी.ए.अिकटे  व िडसाईनर ा.िल यांचेकडुन खालील तीनही कामांना 
१.२५% (िनिवदा पुव कामासाठी िनिवदा र मे ा ०.८%व िनिवदा प ात 
कामासाठी कामाचे िबल र मे ा ०.४५% ) इतका लघु म कमी दर ा  
झाले आहे. 

                   उपरो  तीनही कामांस मे.एस.बी.ए.अिकटे  व िडसाईनर 
ा.िल यांची क  स ागार णुन नेमणुक करणेस व ापोटी िनिवदा पुव 

कामासाठी ०.८% व िनिवदा प ात कामासाठी ०.४५%असे एकुण १.२५% या 
दराने रीतसर करारनामा क न नेमणुक करणे कामी मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे.  

िवषय .१४)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह ीतील खालील िठकाण ा र ाने/आर णाने 
बािधत े  महापािलके ा ता ात घेणेबाबत िद. १६।११।२०२१ रोजी मा. 
खाजगी वाटाघाटी सिमतीची बैठक आयोिजत कर ात आली होती. सदर 
सभेम े खाली नमुद िवषयाबाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग 
चचा क न मा. खाजगी वाटाघाटी सिमतीने मंजूर िवकास योजनेतील र े व 
आर णाने बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाटीने 
देणेस मंजूरी देणेत आलेली आहे. 

अ.  कामाचे नाव िनिवदा पुव 
कामाचा  दर

िनिवदा प ात 
कामाचा  दर एकुण 

 
 
१ 

िचंचवड िवधानसभा मतदारसंघातील महा ा 
ोितबा फुले उ ाणपुल, जगताप डेअरी 

उ ाणपुल, काळेवाडी येथील नानासाहेब 
धमािधकारी उ ाणपुल, िचंचवडगाव येथील 
पवनानदीवरील पुल, डांगे चौकातील िशवछ पती 
िशवाजी महाराज उ ाणपुल व रावेत येथील 
बा े ट ि ज इ. यांचे अ थेटीक फसाड 
लायटीगं करणे व अनुषंगीक कामे करणे 

 
 
 
०.८% 

 
 
 
०.४५% 

 
 
 
१.२५ % 

 
२ 

िपंपरी िवधानसभा मतदारसंघातील मदर टेरेसा 
उ ाणपुल, मधुकर पवळे उ ाणपुल, नािशक 
फाटा येथील जे.आर.डी.टाटा उ ाणपुल इ. 
यांचे अ थेटीक फसाड लायटीगं करणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. 

 
०.८% 

 
०.४५% 

 
१.२५ % 

 
३ 

भोसरी िवधानसभा मतदारसंघातील राजमाता 
िजजाऊ उ ाणपुल, राजमाता िजजाऊ कमान, 
राजष  शा  महाराज उ ाणपुल इ. यांचे 
अ थेटीक फसाड लायटीगं करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. 

 
०.८% 

 
०.४५% 

 
१.२५ % 
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अ.  िवषय र ा/आर ण े  (चौ.मी) मु ाकंन र.  

१ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११८।१।१ 
पैकी, िस.स.नं. ८८२४ पैकी मधील 
१८.०० मी. ं द र ाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाटीने मनपा ा ता ात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र ाने बािधत २६८.०० चौ.मी. ८४,५२,७२०/- 

२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११८।१।१ 
पैकी, िस.स.नं. ८८२४ पैकी मधील 
१८.०० मी. ं द र ाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाटीने मनपा ा ता ात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र ाने बािधत   ३००.०० चौ.मी. ९१,८६,०२५/- 

३ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. 
१०८।२।२।२।६।३ पैकीमधील १८.०० 
मी. ं द र ाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाटीने मनपा ा ता ात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र ाने बािधत १०० चौ.मी. ३१,५४,०००/- 

४ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. 
१०८।२।२।६।४ पैकी, मधील १८.०० मी. 
ं द र ाने बािधत े  खाजगी 

वाटाघाटीने मनपा ा ता ात 
घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र ाने बािधत ४७.५० चौ.मी. १४,९८,१५०/- 

५ 

मौजे िपंपळे गुरव येथील स.नं. 
५४।१।४१, िस.स.नं. १२१९ व स.नं. 
५४।१।३९, िस.स.नं. १२१ मधील 
१८.०० मी. ं द र ाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाटीने मनपा ा ता ात 
घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र ाने बािधत ७०.६९ चौ.मी. १७,७९,९७४/- 

६ 
मौजे िपंपळे गुरव येथील िस.स.नं.२३७ 
ते २४० मधील १८.०० मी. ं द र ाने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीने मनपा ा 
ता ात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र ाने बािधत ९४.२५ चौ.मी. १८,५१,०७०/ 

   एकुण र. . २,५९,२१,९३९/- 
तरी वरील त ा म े नमुद केले ा मु ांकनाचे एकुण रकमेस व ा 
अनुषंगाने लागणा-या  मु ांकशु , नोदंणी फी, वकील फी व इतर अनुषंिगक 
खचास मा ता देणे बाबत िवचार करणे . 

िवषय .१५) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा ब े ीय कायालया ा िचंचवड भाजी मंडई 
आवारातील िचंचवड म  माकट मधील मोकळा ओटा . 12 ते 16 असे 
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एकूण 05 मोकळे ओटे 11 मिहने कालावधीकरीता थेट प दतीने िवतरीत 
करणेकामी मा. आयु  यांनी प रप क . भुिज/1/ कािव/156/2013 िद. 
20/04/2013 अ ये िनदश िदले आहेत. खालील 05 िमळकतधारकांचा रोख भरणा 
ब े ीय कायालयात क न घेणेत आलेला आहे. तसेच संबिधतांनी मुदतवाढ 
िमळणेबाबत िवनंती अज सादर केलेले आहेत. 

                     05 िमळकतधारकांची मुदतवाढ देणेबाबतचा तपिशल खालील माणे 

अ. . िमळकतधारकाचे नाव / 
ओटा मांक 

मुदत संपलेचा
िदनांक 

निवन भरणा पावती
मांक व िदनांक 

र म 
पये 

जीएसटी 
र म 

पये 
१८% 

1 
ीम.शबनम राजू शेख 

ओटा मांक 12 
09/09/2021 सी/806  िद15/11/202115829/- 2850/- 

2 
ी. मु ाक बाबसाब

पानसरे 
ओटा मांक 13 

09/09/2021 सी/807  िद15/11/202115829/- 2850/- 

3 
ी. अिन द ानदेव

जाधव 
ओटा मांक 14 

05/07/2021 सी/808  िद15/11/202115829/- 2850/- 

4 
ीमती. शबाना लितफ

मुलानी 
ओटा मांक 15 

05/07/2021 सी/809  िद15/11/202115829/- 2850/- 

5 
ी. शोएब लतीफ मुलानी 

ओटा मांक 16 
05/07/2021 सी/810  िद15/11/202115829/- 2850/- 

      एकूण र. . 79145/- 14250/- 

     उपरो  एकूण बाबीचंा िवचार करता िचंचवड भाजी मंडई आवारातील 
िचंचवड म  माकट मधील मोकळा ओटा . 12 ते 16 िचकन िव ी करीता 
11 मिहनेकरीता भाडे त ावर , करारनामा क न घेऊन , मुदत संपले ा 
िदनांकापासून पुढे 11मिहने कालावधीकरीता भाडे कराराने (मुदतवाढ ) देणेस 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .१६) अ  व व थापकीय संचालक यांचे कडील प  ं . पीएमपीएमएल/ 
मुलेिवअ/३३७८, िदनांक ०१/१२/२०२१ अ ये सन २०२०-२१ची अंदाजीत 
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संचलनतूट र. .४९४.१७ कोटी गृहीत ध न िपं.िचं.म.न.पा. ा ४०% 
ािम  िह ानुसार संचलन तूटीचा िह ा १९७.६७ कोटी नमूद केला 

असून िडसबर २०२१ क रता र. .१६,४७,००,०००/- संचलनतूटीचे ावे अशी 
िवनंती केली आहे.िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर एकूण तरतूदर. .२३८.२१ 
कोटी करणेत आली असून याम े संचलनतूट १६५.७१ कोटी िविवध कारचे 
पासेस र. .२.५० कोटी व बसेस खरेदी र. .७०.०० कोटी असा अपे ीत 
खच गृहीत धर ात आलेला आहे. सदर र मेतून माहे िडसबर 
२०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/-(अ री.र. .बारा कोटी फ ) सन २०२०-२१ 

ा अंदािजत संचलनतूटीचे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे िडसबर 
२०२१ म े अदा करावयाचे अस ाने व सदरची बाब आिथक पाची 
अस ाने मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .१७)मनपा ा थाप  िवभाग फ मु ालयाकडील ावासोबात ा प  अ(१ ते 
१६)मधील कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस ाने ाचे अवलोकन 
करणे. 

िवषय .१८) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 39/21/2021-22 अ ये भाग . 
९ नेह  पुतळा प रसर, खराळवाडी व इतर िठकणी िकरकोळ दु ीची 
थाप  िवषयक कामे करणे कामी मे .किवता एंटर ायजेस िन.र. . 

7490997/- (अ री र म पये चौ-याह र लाख न द हजार नऊशे स ा व 
फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 7463997/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. . 7463997/- पे ा 39.28%कमी णजेच र. . 4532139 
/- +रॉय ी चाजस र. . 66238/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 27000/- = 
एकुण र. . 4625377 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .१९)म.न.पा.चे ब े ीय कायालय शासन िवभागाचे सन २०२१-२२ चे मुळ 
अंदाजप काम े“ वाहन इंधन अिधकारी  ”या लेखािशषावर र. .१,८७,०००/- 
इतकी तरतुद करणेत आली असून अ ापपयत र. .१,२६,०००/- इतका खच 
झालेला असुन र. . ६१,०००/- इतकी तरतुद िश क आहे.माच २०२२ अखेर 
िश क तरतुद वजा जाता र. .१,००,०००/- इतका खच अपेि त अस ामुळे 
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सदरची तरतुद अपुरी पडणार आहे. सन २०२१-२२ “ े ीय सिमती वास खच 
”या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- इतकी तरतुद िश क असून ातून तरतुद 
वग करणे श  आहे. ामुळे “ े ीय सिमती वास खच ”या लेखािशषावरील 
र. .१,००,०००/- “वाहन इंधन अिधकारी”या लेखािशषावर वग करणा दारे 
उपल  करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२०) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 39/18/2021-22 अ ये भाग . 
८ म े से. . ५,६,७,८ म े व इतर िठकाणी थाप  िवषयक कामे करणे व 
िकरकोळ दु ीची कामे करणे.  कामी M/s. BHOOMI CONSTRUCTION 
िन.र. . 4913999/- (अ री र म पये एकोणप ास लाख तेरा हजार 
नऊशे न ा व फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 
4898399/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 4898399/- पे ा 35.99%कमी णजेच र. . 
3135465 /- +रॉय ी चाजस र. . 77197/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 
15600/- = एकुण र. . 3228262 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार 
व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .२१) सन २०१९-२०२० या आिथक वषात माहे माच २०२० म े िमळकतकर 
थकबाकीदार यांचेकडून थकीत िमळकतकर वसुलीकामी िवशेष मोहीम राबिवणेत 
आली.िमळकतकर वसुलीकामी, घरभेटी, प वहार, नोटीसा वाटप ज ी, इ. 
उपाययोजना करणेत आ ा हो ा.तसेच जा ीत जा  कर वसुली होणेकामी 
िबल एक र मी भरणा के ास सवलत योजना जाहीर केली होती.  तसेच सन 
२०२०-२१ आिथक वषात कोिवड- १९ चे पा भूमीवर शहरात लॉकडाऊन लागू 
कर ात आला होता, तसेच नाग रकांना बाहेर पडणेस ही म ाव अस ाने सदर 
कालावधीत महानगरपािलकेने िमळकत कर वसूलीकामी फ  ऑनलाईन सुिवधा 
उपल  करणेत आली, ाची िमळकतधारकांना जा ीत जा  मािहती होणे 
आव क आहे. मनपाचे उ ात वाढ करणे, कर वसुली व सवलत योजनांची 
मािहती नाग रकांपयत पोहोचिवणे यासाठी जा ीत जा  रेडीओ ेशनव न 
िनयोिजत वेळेत सदरची मािहती िस  करणे आव क होते. ामुळे रेडीओ 

ेशनव न मािहती िस  करणेकामी जा ीत जा  ाहक(TRP) रेडीओ 
चॅनेलची मािहतीबाबत जनसंपक िवभाग येथे चौकशी केली असता 

ांचेकडे  सदरील मािहती उपल ़  न ती. परंतू ांनी रेडीओ ेशनव न 
मािहती िस  कर ाचे ेक रेडीओ ेशनचे रेडीओ ेशन वेगळे असतात 
असे सुचिवले. ानुसार खालील रेडीओ ेशनव न मािहती िस द़ केली.१) 
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ुिजक ॉडका  िल. रेडीओ िसटी (९१.१ एफ.एम.), २) रेडीओ िमरची 
लव (१०४.२ एफ.एम.), ३) रलाय  ॉडका  नेटवक िल. िबग एफ. एम. 
(९५), ४) साउथ एिशया एफ. एम. िल. (रेड एफ.एम) ५) 
बी.सी.सी.एल.कोलेमन.िल. (रेडीओ िमरची) (१०४.२ एफ.एम.) हे खाजगी 
रेडीओ चँने ना जािहरात िस  कर ाचा ह  (Broadcasting Rights) ा  
आहे. उपरो  रेडीओ चँने  ऐकणा-या ाहकांची सं ा इतर रेडीओ ेशन 
पे ा तुलनेने जा  आहे. रेडीओ चँनेल व न जािहरात िस  कर ाक रता 

ेक कंपनीचे ती सेकंदा माणे वेगवेगळे दर ठरवलेले असतात. कर वसुली 
व सवलत योजनेची मािहती िनयोिजत वेळेत िस  करणे यासाठी िनिवदा 

ि या न राबवता रेडीओ कंप ांकडून ती सेकंदचे दर घेऊन थेट प तीने 
जािहरात िस ी कायावाही करणे आव क होते. ानुसार खालील 
नमूद अ व ब रेडीओ चँने व न िमळकतकर वसुलीकामी व सवलत योजना 
मािहती नाग रकांना होणेकामी संबिधत रेिडओ कंपनी यांनी ांनी केलेले काम 
व  िस दी कालावधीनुसार ांना देय होणारी र म़ तपिशल खालील माणे 
आहे. 

अ 

अ. . रेडीओ ेशनचे कंपनीचे नाव दर ित 
१० सेकंद िस ी कालावधी अदायगी 

र म़ 
१ ुिजक ॉडका  िल. रेडीओ िसटी 

(९१.१ एफ.एम.) ४०० िद. २४/०३/२०२०  ते 
३१/०३/२०२० १,३२,१६०/- 

२ इंटरटेनमे ़ नेटवक (इंिडया)िल. 
(िमरची लव) ३८० िद. २४/०३/२०२०  ते 

३१/०३/२०२० १,२५,५५२/- 

एकूण र म पये  अ २,५७,७१२/- 

ब 

अ. 
. 

रेडीओ ेशनचे कंपनीचे नाव दर ित 
१० सेकंद िस ी कालावधी अदायगी 

र म़ 

१ रलाय  ॉडका  नेटवक िल. िबग 
एफ. एम. (९५), ३७५ िद.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० १,५९,३००/- 

२ बी.सी.सी.एल.कोलेमन.िल.(िमरची 
लव) ३८० िद.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० १,६१,४२४/- 

३ ुिजक ॉडका  िल. रेडीओ िसटी 
(९१.१ एफ.एम.) ४०० िद.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० १,८०,५४०/- 

४ साउथ एिशया एफ. एम. िल. (रेड 
एफ.एम) ४०० िद.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० १,६९,९२०/- 

५ बी.सी.सी.एल.कोलेमन.िल. (रेडीओ 
िमरची) (१०४.२ एफ.एम.) ४५० िद.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० १,९१,१६०/- 

 एकूण र म पये ब ८,६२,३४४/- 

 एकूण र म पये अ+ ब ११,२०,०५६/- 
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तरी कर भरणा व सवलत योजनाची मािहती नाग रकांपयत पोहोचिवणेसाठी वरील 
नमूद केले माणे अ व ब  रेडीओ ेशनव न जािहरात िस ी कायवाही तातडीने 
करावयाची अस ाने व वेळेची मयादा अस ाने कामकाजाची िनकड िवचारात 
घेऊन वरील माणे थेट प तीने कामकाज क न घे ात आलेले आहे. ामुळे 
सदर ा खचास काय र मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२२) भाग .४ येथील िदघी मधील नवीन शाळा इमारतक रता २०० Kva वीज 
भार म.रा.िव.िव.कं. कडून घेणे आव क आहे. भाग .४ येथील िदघी 
मधील नवीन शाळा इमारत क रता २०० Kva चे नवीन  वीजभार उ दाब वीजभार 
िमळणे कामी म.रा.िव.िव.कं.िल. यांचे कडे िविहत नमु ात अज सादर केले 
असता ांचे कडून आदेश व Firm Quatation ा  झाले आहेत. सदर नवीन 
वीज भारक रता र. .३,८०,०७१/- म.रा.िव.िव.कं.िल.यांना अदा करणे 
आव क आहे.उपरो  नमुद िठकाणी नवीन वीजभार मंजुरी क रता 
म.रा.िव.िव.कं.िल. यांस र. .३,८०,०७१/-(अ री र. .तीन लाख ऐशंी 
हजार ए ाह र फ ) अदा करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२३) मनपा ा झोिनपु थाप  िवभागाकडील िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील 
अ. .६७ अ ये भाग .१६ मधील एम.बी.कँ  झोपडप ीम े थाप  
िवषयक कामे कऱणे व देखभाल दु ीची कामे कऱणे. कामी (सन २०२१-
२२). मे.एम.बी.कं न िन.र.  २५,४९,०३३/- (अ री र. .पंचवीस 
लाख एकोणप ास हजार तेहतीस फ ) मधून रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं 
चाजस वगळुन २४,८७,४८३/- वर िनिवदा मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८७,४८३/- पे ा ३५.०२०%कमी णजेच 
र. .१६,१६,३६६/- +रॉय ी चाजस र. .३४६५०/- मटेरीयल टे ीगं चाजस 
र. .६१५५०/- =एकुण र. .१७,१२,५६६/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
कऱणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ 
कलमामुसार मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेसीक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

िवषय .२४)  मनपा ा झोिनपु थाप  िवभागाकडील िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील 
अ. .२८ अ ये भाग .०८ मधील गवळीनगर झोपडप ीत व इतर 
िठकिठकाण ा झोपडप ीत र ाचे कॉ ीटीकरण करणे, ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे,गटर करणे व इतर थाप  िवषयक देखभाल व दु ीची कामे कऱणे. 
कामी (सन २०२१-२२). मे.अिव ार कं न िन.र.  २५,४९,५१०/- 
(अ री र. .पंचवीस लाख एकोणप ास हजार पाचशे दहा फ ) मधून 
रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळुन २४,८७,९६०/- वर िनिवदा मागिवणेत 
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आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८७,९६०/- पे ा 
१५.१०% कमी णजेच र. .२१,१२,२७८/- +रॉय ी चाजस र. .३५,३८७/- 
मटेरीयल टे ीगं चाजस र. .६१५५०/- =एकुण र. .२२,०९,२१५/- पयत 
काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील 
व ु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेसीक दराम े 
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा / 
वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२५) मनपा ा झोिनपु थाप  िवभागाकडील िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील 
अ. .३८ अ ये भाग .२० मधील लांडेवाडी(भोसरी) झोपडप ीत र ाचे 
कॉ ीटीकरण करणे, ॉम वॉटर लाईन टाकणे,गटर करणे व इतर थाप  
िवषयक देखभाल व दु ीची कामे कऱणे.कामी.(सन २०२१-२२). मे.आिद  
कं न िन.र.  २५,४९,९२४/- (अ री र. .पंचवीस लाख एकोणप ास 
हजार नऊशे चोिवस फ ) मधून रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळुन 
२४,८८,३७४/- वर िनिवदा मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून २४,८८,३७४/- पे ा ३१.४४०%कमी णजेच र. .१७,०६,०२९/- 
+रॉय ी चाजस र. .३५३८१/- मटेरीयल टे ीगं चाजस र. .६१५५०/- 
=एकुण र. .१८,०२,९६०/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच 
िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेसीक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२६)मु  लेखा प र ण िवभागाम े कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुरी 
कामी सादर केले ा िवनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म े दशिवले माणे 
रजा मंजुरी कामीचे िवषयास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२७)मनपा ा िवद्युत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 34-01/2021-2022 
अ ये ‘क’ ेि य कायालयांतगत   सन 2022 म े होणा-या िविवध धा  व 
िनवडणुकीसाठी ता ुर ा पात िन ेपण व िवद्युत व था 
करणेकामी, िनिवदा र म पये  42,36,324/-  + GST (अ री र म पये 
बेचाळीसलाख छ ीस हजार तीनशे चोवीस फ  + GST) पे ा -1.00%कमी या 
िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. ि मुत  मंडप कस अँड 
इले ीक  यांचेकडून काम क न घेणेस िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन रा न 
ांचेबरोबर करारनामा करणेस मा ता देणेबाबत  िवचार करणे. 

िवषय .२८)मनपा ा िवद्युत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 24-01/2021-2022 
अ ये िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा क ेि य कायालयांतगत कै. 
अ ासाहेब मगर े िडयम डेिडकेटेड कोिवड ालय तसेच िविवध कोिवड 
केअर सटर, लसीकरण क , चाचणी क ाकरीता आव क िवद्युतिवषयक कामे 
करणेकामी, िनिवदा र म पये  81,83,472/-  + GST (अ री र म पये 
ए ाऐशंी  लाख  ाऐशंी हजार चारशे बाह र फ  + GST) पे ा -
19.00%कमी या िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. पल ी 
इले ीक  यांचेकडून काम क न घेणेस िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन रा न 

ांचेबरोबर करारनामा करणेस मा ता देणेबाबत  िवचार करणे.  
िवषय .२९)मनपा ा िवद्युत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 26-01/2021-2022 

अ ये कोरोना िनधी-िपंपरी िचंचवड मनपा ा नवीन आकुड  हॉ टल 
येथे(DCH)कोिवड आयसीयु व ओ2 वॉडम े सीसीटी ी यं णा बसिवणे, िनिवदा 
र म पये  48,92,124/- + GST (अ री र म पये  अ े चाळीस 
लाख  ा व हजार एकशे चोवीस  फ  + GST) पे ा -3.33% कमी या 
िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. िफिन  
इ ा स  यांचेकडून काम क न घेणेस िनिवदा अटीनुसार भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन 
रा न ांचेबरोबर करारनामा करणेस मा ता देणेबाबत  िवचार करणे. 

िवषय .३०) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 73/1/2021-22 अ ये रा ीय हॉकी 
धसाठी पॉली ाम हॉकी मैदान येथे डांबरीकरणाची कामे करणे. कामी 

M/S.RAHUL CONSTRUCTION िन.र. . 4999166/- (अ री र म पये 
ऐकोणप ास लाख न ा व हजार ऐकशे सहास    फ ) मधुन रॉय ी व 
मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 4924816/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 4924816/- 
पे ा 40% कमी णजेच र. . 2954890 /- +रॉय ी चाजस र. . 11810/- 
मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 74350/- = एकुण र. . 3041050 /- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े 
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३१) िपंपरी िचंचवड महापािलकेतील भाग . २०संत तुकारामनगर यशवंतराव 
च ाण ृती ालय येथे कायरत आहे.सदर िठकाणी वाय. 
सी.एम.हॉ ीटल येथे िव ा रत दुस-या मज ावर पद ु र पदवी 
अ ास मासाठी निवन शवागृह इमारतीसाठी फिनचरची व था करणे व 
उव रत अनुषंिगक कामे करणे. तसेच  मा. नगरसद  व वै कीय िवभाग यांची 
मागणी आहे.सबब सदर कामास क  स ागार णून ACTUAL 
Architectureयांची िनयु ी करणे आव कआहे. सदर कामांसाठी क  
स ागार णुन करावया ा कामा ा ा ीम े ुत कामांचे पुवगणक प  
तयार करणे व िनिवदा बनिवणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िनिवदापुव 
(Pre tender activity) व िनिवदा प चात (post tender activity) कामे करावी 
लागणार आहेत.  ाक रता थाप  िवभागामाफत क  स ागार यांची दर 
सुची िद.२९/०९/२०२१ रोजी मागिव ात आ ा ावात नमूद  तुलना क 
त ा माणे ACTUAL Architectureयांनी १.९८%इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे. िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेम े िविवध क ासाठी क  
स ागार णुन ACTUAL Architectureयांची िनयु ी केलेली आहे. मनपा ा 
ं . सीई/ टीएस/०४/१९३/२०२० व िद. २३  /०९   /२०२०अ ये केले ा 

Empanelment म े ACTUAL Architectureयांचा समावेश आहे. तसेच मा. 
आयु  यांनी सदर नेमणूकीबाबत िद.  २९/१२ /२०२० ा ावा ारे  मंजूरी 
दे ात आलेली आहे.  उपरो  बाबीचा िवचार करता िवषयािकंत नमुद 
कामांसाठी ACTUAL Architectureयाची क  स ागार णून नेमणूक 
करणेचा ाव िनिवदापुव ०.५०%(Pre tender activity) व िनिवदा प चात 
१.४८ %(post tender activity) कामांसाठी क  स ागार णून नेमणूक 
करणेस व क  खचा ा १.९८%फी अदा करणेस मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

िवषय .३२) उ ान िवभागाचे सन २०२१- २२ चे अथसंक ामधील तरतुदीम े िवभागांतगत 
वग करण करणे श  असलेने ात खालील माणे वाढ / घट करणे आव क 
आहे. 

अ. .लेखािशष २०२१-२२ मधील 
मूळ तरतुद वाढ घट 

१ वाहन इंधन ५,५०,०००/- ४,५०,०००/- 0 

२ 
ठेकेदार प दतीने उ ान 
िवकासाची कामे करणे व 
देखभाल दु ी 

७,७०,००,०००/- १,३६,५०,०००/- 0 

३ अ थायी आ थापना (मानधन) १६,५०,०००/- १८,५०,०००/- 0 
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४ सप उ ान व प ी सं हालय १६,५०,०००/- 0 १०,००,०००/- 
५ खेळणी खरेदी १,५०,००,०००/- 0 ५०,००,०००/- 
६ गाडन होज पाइप खरेदी २,२०,०००/- 0 २,००,०००/- 
७ उ ानाम े बचेस खरेदी ५,५०,०००/- 0 ५,००,०००/- 
८ उ ानाम े लहान मुलांसाठी 

झुकझुक गाडी रे े ६६,०००/- 0 ६०,०००/- 

९ उ ाने नुतनीकरण व िवकिसत 
करणे ८२,५०,०००/- 0 ५५,००,०००/- 

१० र े सुशोभीकरण करणे ५५,००,०००/- 0 ३५,००,०००/- 
११ टायर ुब खरेदी २,००,०००/- 0 १,९०,०००/- 

 एकुण  १,५९,५०,०००/- १,५९,५०,०००/- 

सदरचे लेखािशषावर िद. ०१/११/२०२१ अखेर उपल  तरतुदमधुन 
१,५९,५०,०००/-इतकी र म उपरो  लेखािशषावर वग करणे आव क आहे. 

ानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मधील 
करण ७ तरतुद २(१) नुसार वरील माणे तरतुद वग करणेस मा ता 

देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय .३३) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 42/01/2021-2022 अ ये 

JnNURM-BSUP शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड ८अ 
मधील इमारतीचंी थाप , पाणीपुरवठा, िवद्युत, जलिनःसारण कामांची दु ीची 
कामे करणे. कामी मे.यशक असोिसएट्स िन.र. . 41371446/- (अ री 
र म पये चार कोटी तेरा लाख ए ाह र हजार चारशे सेहचाळीस फ ) 
मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 41346196/- वर िनिवदा 
दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
41346196/- पे ा 20.01%कमी णजेच र. . 33072822 /- +रॉय ी चाजस 
र. . 74644/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 25250/- = एकुण र. . 
33172716 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत 
केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न 

ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय .३४) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 60/05/2021-22अ ये भाग 

.२० संत तुकारामनगर  मधील वाय सी एम हॉ टल म े िलकेजेस व 
वॉटर ुिफंग व इतर  थाप  िवषयक कामे करणे. (सन२०२१-२२) कामी मे.जे 
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पी इ ा िन.र. . 29,99,996/- (अ री र म पये एकोणतीस लाख 
न ा व हजार नऊशे शहा व फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं 
चाजस वगळून र. . 29,77,146/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 

ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 29,77,146/- पे ा 
37.37%कमी णजेच र. . 18,64,587 /- +रॉय ी चाजस र. . 1,748/- 
मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 22,850/- = एकुण र. . 18,89,185 /- पयत 
काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील 
व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े 
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३५) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नगरसिचव िवभागातील कायरत असणा-या 
कमचा-यांनी रजा मंजुरीकामी िवनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत 
कमचा-यांचे िवनंती अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ म े दशिवले माणे रजा मंजुरी 
कामीचे ावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७ 
(तीन) अ ये रजा मंजुरीस  मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३६) मनपा ा पाणीपुरवठा  िवभागाकडील िन.नो. . 08/63/21-22 अ ये मनपाचे 
ॅ टी झोन अंतगत िविवध पंपगृहात आव ेनुसार पंिपंग मिशनरी बसिवणे व 

अनुषंिगक कामे करणे या अंतगत भगवाननगर वाकड येथे अित र  पंिपंग 
मिशनरी बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे. कामी मे ए ेल इंिजिनअस 
िन.र. . 8880958/- (अ री र म पये अ ाऐशंी  लाख ऐशंी हजार नऊशे 
अठाव  फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 
8880958/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 8880958/- पे ा 20% कमी णजेच र. . 
7104766 /- +रॉय ी चाजस र. . 0/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 0/- = 
एकुण र. . 7104766 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .३७) िपंपरी भाग .21 मधील शौचालयासाठी नवीन वीजमीटर बसिवणेकामी 
म.रा.िव.िव.कंपनीस अज केला असता ांनी कोटेशन सादर केलेले आहे. 
सदर कोटेशननुसार र म म.रा.िव.िव.कंपनी िल. यांना अदा के ानंतरच 
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नवीन वीजमीटर घेणे श  होईल. तरी खालील त ा माणे 
म.रा.रा.िव.िव.कंपनीस र. .55490/-अदा करणे आव क आहे. सदरचा 
खच ग े ीय कायालयाकडील नवीन वीजमीटर या लेखाशीषातून करणेत येणार 
आहे.                       

अ. . अज . गाहक . 
म.रा.िव.िल.कं.नीस
अदा करावयाची 
र. . 

1 34186428 160018977530 11098/- 
2 34008152 160018977033 11098/- 
3 34020940 160018977378 11098/- 
4 34174325 160018977459 11098/- 
5 34048915 160018977017 11098/- 

एकूण र. .55490/- 

          सबब र. .55490/-(अ री र. .पंचाव  हजार चारशे न द फ  ) 
म.रा.िव.िव.कं.िल. यांना अदा करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३८) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२ िद.०७/१२/२०२१ नुसार ाट िसटी ा 
अंतगत िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतफ तृतीयपंथांसाठी तं र ा शहरा ा 
रहदारी ा भागात चौकात आिण मह ा ा िठकाणी तागृहे उभारणे ही 
काळाची गरज आहे. यािठकाणी पा ाची व था, सुर े ा ीने ािठकाणी 
सी.सी.टी. ी कॅमेरे देखील असणे आव क आहे. या सव बाबीचंा िवचार 
क न अधुिनक प तीने तागृहे उभार ात यावे. तसेच िद ांगांसाठी रॅ  
सिहत व सी.सी.टी. ी. कॅमेरे, पा ाची व था, मह ाची जागा, रे े ेशन 
भाजी माकट, िपंपरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, भ ी श ी िश  जेणे 
क न मिहला पालकांची खुप गैरसोय होते. तसेच िनगडी बस ॉप, आ ासाहेब 

ारक जवळ तागृहे रॅ  सिहत अंपंगासाठी उभारणे गरजेचे आहे. तरी 
या सव बाबीचंा िवचार क न ाट तागृहे उभार ास येणा-या खचास 
मा ता देणेकामी मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३९) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .३ िद.०७/१२/२०२१ नुसार िपंपरी िचंचवड 
महानगरपािलकेत मिहला कमाचारी यांची सं ा मो ा माणावर आहे. 
मिहलां ा आरो ा ा ीने मािसक पाळी दर ान वापर ा जाणारे सॅिनटरी 
नॅपकीन चे माण वाढिव ासाठी तसेच वापर ा जाणा-या सॅनटरी पॅडचे 
िवघटन हो ासाठी िड ोजेबल मशीन असणे आव क आहे. ामुळे िपंपरी 
िचंचवड महानगरपािलकेत कायरत असणा-या मिहलांक रता महापािलके ा संपुण 
कायालयात सॅिनटरी नॅपिकन िडंग मशीन व िड ोजेबल मशीन बसिव ास व 
याकामी येणा-या खचास मा ता देणेकामी िवचार करणे.  
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िवषय .४०) म.न.पा.चे  'इ' े ीय कायालय, थाप  िवभाग काय े ातील सन २०२१-२२ 
साठी भाग . ५ म े सखुबाई गबाजी गवळी उ ान येथील पािकग जागा 
िवकिसत करणे व अ ावत ब मजली वाहनतळ उभारणे. या कामाम 
महापािलका सभा ठारव . ६३२ िद. ३१/०३ / २०२१ चे अ ये 
र. .४०,००,००,०००/- इतकी शासकीय मा ता देणेत आलेली आहे. ुत 
कामाचे िनयोजन करणेकामी वा ुिवशारद नेमणुक करणे आव क आहे. सदर 
कामाचे नकाशे, क  आराखडा तयार करणे बांधकाम परवानगी घेणे, रल 
िडझाईन तयार करणे इ िनिवदा पुव ( Pre Tender Acticity) व िनिवदा प ात 
(post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. ाक रता थाप  
िवभागामाफत वा ुिवशारद यांची कायकारी अिभयंता यां ा मंजूरीनुसार दरसुची 
िद. ०९/११/२०२१ रोजी मागिव ात आले आहे. ानुसार मे. सिचन आपटे 
अॅ  असोिसएट्स यांचेकडून १.९८ % इतका लघु म दर ा  झाला आहे. 
सदर क ासाठी मनपा ा पॅनलवर वा ुिवशारद मे. सिचन आपटे अॅ  
असोिसएट्स पुणे यांची िनयु ी करणेत आलेली आहे. वा ुिवशारद यांनी यापूव  
देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत. स ा काही कामे गती पथावर 
आहेत. वरील बाबीचंा िवचार करता उपरो  सदर कामासाठी मे. सिचन 
आपटे अॅ  असोिसएट्स पुणे यांची वा ुिवशारद णुन नेमणुक करणेचा 

ाव िनिवदा पुव ०.५०% (Pre Tender Acticity) व िनिवदा प ात १.४८% 
(post Tender Activity) कामासाठी वा ुिवशारद नेमणुक करणेस व क  
खचा ा एकुण १.९८ % फी अदा क न मे. सिचन आपटे अॅ  
असोिसएट्स, पुणे यांची वा ुिवशारद णून नेमणूक करणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .४१) मनपा ा थाप  िवभाग क मु ालयाकडील ावासोबत ा प  अ ( 1 ते 
6  ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस ाने 

ाचे अवलोकन करणे. 
िवषय .४२) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 46/24/2021-22 अ ये सन 

२०२१-२२ क रता भाग .१६ मधील रावेत व िकवळे भागातील अनािधकृत 
बांधकामे िन ासीत करणे व इतर कामासाठी िमशनरी पु रवणे. कामी M/s. 
K.P.CONSTRUCTION  िन.र. . 4143843/- (अ री र म पये 
एकेचाळीस लाख ञेचाळीस हजार आठशे ञेचाळीस फ ) मधुन रॉय ी व 
मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 4143843/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 4143843/- 
पे ा 30.99%कमी णजेच र. . 2859666 /- +रॉय ी चाजस र. . 0/- 
मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 2859666 /- पयत काम  
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क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े    
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .४३)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 46/32/2021-22 अ ये (सन 
२०२१-२२ साठी) भाग .१७ मधील मनपा इमारतीचंी दु ी करणे.  कामी 
M/s.M J CONSTRUCTION िन.र. . 3294416/- (अ री र म पये ब ीस 
लाख चौ-या व हजार चारशे सोळा फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं 
चाजस वगळून र. . 3260716/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 

ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 3260716/- पे ा 
35.23%कमी णजेच र. . 2111966 /- +रॉय ी चाजस र. . 18525/- 
मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 33700/- = एकुण र. . 2164191 /- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े 
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .४४)िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 

ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद. ९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी १ए.एन.एम. / 
जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))करीता 
र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना र. .३७,६१,४००/ माणे 
दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ री र. . पं ाह र लाख 
बावीस हजार आठशे फ  ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र म 
घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, िदनांक 
०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली आहे. ानुसार मा. आयु  सो 
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व मा. सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून सुचना ा  झा ानुसार सदरचे 
लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर करणे आव क असलेने 
यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांनी िनि त 
केलेले िकमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd.यांना 

ावात नमूद माणे कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व ाचे र म . 
५४,४४,८३९/-(अ री र. . चोप  लाख च वेचाळीस हजार आठशे एकोणचाळीश फ )  
चे खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे . 

िवषय .४५)िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 

ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद. ९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी १ए.एन.एम. / 
जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))करीता 
र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना र. .३७,६१,४००/ माणे 
दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ री र. . पं ाह र लाख 
बावीस हजार आठशे फ  ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र म 
घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, िदनांक 
०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली आहे. ानुसार मा. आयु  सो 
व मा. सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून सुचना ा  झा ानुसार सदरचे 
लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर करणे आव क असलेने 
यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांनी िनि त 
केलेले िकमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना 

ावात नमूद माणे कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व ाचे र म . 
१२,२२,८३०/-(अ री र. .बारा लाख बावीस हजार आठशे तीस फ   ) चे खचास 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे . 

िवषय .४६) िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 
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ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद. ९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी १ ए.एन.एम. / 
जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))करीता 
र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना र. .३७,६१,४००/ माणे 
दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ री र. . पं ाह र लाख 
बावीस हजार आठशे फ  ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र म 
घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, िदनांक 
०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली आहे. ानुसार मा. आयु  सो 
व मा. सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून सुचना ा  झा ानुसार सदरचे 
लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर करणे आव क असलेने 
यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांनी िनि त 
केलेले िकमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना 
खालील माणे कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व ाचे र म . 
२७,६९,२३५/-(अ री र. .स ावीस लाख एकोणस र हजार दोनशे प ीस 
फ )चे खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे . 

िवषय .४७) म.न.पा. ा मािहती व तं ान िवभागाकडील  िनिवदा सूचना मांक ०७/२०२०-२१ 
नुसार लघु म िनिवदाधारक मे.टेक ९ स सेस यांना सारथी हे लाईनक रता 
१० कॉल ऑपरेटर िनयु  करणेचे कामकाज दे ात आले आहे. मे.टेक ९ 
स सेस यांचेमाफत िन.सू. .०७/२०२०-२१ मधील अटी व शत नुसार तसेच 

ित महा एका कॉल ऑपरेटरसाठी र. .२४,६९५/- या दराने मािहती 
क ाक रता ०४ मानधनावरील कमचारी १२ मिहने कालावधीसाठी उपल  क न 
देणेस व ासाठी येणा-या र. .११,८५,३६०/- (अ री र. .अकरा लाख 
पं ाऐशी हजार तीनशे साठ फ ) अिधक व ु व सेवा कर इत ा खचास 
अथवा  येणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सुधा रत 
कलम ७३(क) नुसार मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

िवषय .४८) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण िवभागा ा सन २०२१-
२२  अंदाजप काम े “टॅब खरेदी व िश ण” या लेखािशषावर र. . 
१,२५,००,०००/- इतकी तरतूद उपल  क न दे ात आलेली होती. 
स थतीम े सदर ा लेखािशषावर टॅब खरेदीकामी अजूनही तरतुदीची 
आव कता आहे. ामुळे िश ण िवभागातील  या लेखािशषावर 
तूतास  खालील माणे घट /वाढ करणे आव क आहे. 
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पृ  . अ. . लेखािशषाचे नाव अंदाजप कीय 
तरतूद र. . 

वाढ 
र. . 

घट 
र. . 

२४८ ३० टॅब खरेदी व िश ण १,२५,००,०००/- १४,५०,००,०००/- ------- 
२५० ४२ ई-लिनग ू ल ११,००,००,०००/- ----- १०,५०,००,०००/- 
२४८ ३१ वॉटर िफ र बसिवणे ७०,००,०००/- ----- ५०,००,०००/- 

२४८ ३५ सवािगक शै िणक 
गुणव ा व िवकास  २,०६,००,०००/- ---- १,००,००,०००/- 

२५० ४१ िव ाथ  आरो  २,००,००,०००/- ---- २,००,००,०००/- 
२५० ४५ िव ाथ  शालेय खेळणी ५५,००,०००/- ---- ५०,००,०००/- 

      एकूण १४,५०,००,०००/- १४,५०,००,०००/- 

         तरी िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण िवभागा ा सन 
२०२१-२२  अंदाजप काम े “टॅब खरेदी व िश ण” या लेखािशषावर स थतीत 
तरतूद कमी अस ाने वरील त ाम े नमूद केले माणे सन २०२१-२२ ा 
अंदाजप काम े वाढ/घट करणेकामी िवभागांतगत र म वग करणाक रता 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .४९) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . CIVIL/HO/43/20/2021-22 अ ये 
भाग .२८ िपंपळे सौदागर व प रसरातील मनपा इमारतीचंी देखभाल, 

दु ीची व रंगरंगोटीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता) कामी रजत 
उदय फडतरे िन.र. . 44,99,960/- (अ री र म पये च ेचाळीस लाख 
न ा व हजार नऊशे साठ फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस 
वगळून र. . 44,77,460/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 44,77,460/- पे ा 32.99% कमी 

णजेच र. . 30,00,346 /- +रॉय ी चाजस र. . 5,978/- मटे रयल टे ीगं 
चाजस र. . 22,500/- = एकुण र. . 30,28,824 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे.   

िवषय .५०) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 47/05/2021-2022 अ ये भाग 
 १३ मधील डांबरी र ांची दु ी करणे  कामी मे.एम.पी.धो े क न 

िन.र. . 8120998/- (अ री र म पये ए ाऐशंी लाख वीस हजार नऊशे 
अ या व फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 
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8046898/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 8046898/- पे ा 33.99%कमी णजेच र. . 
5311757 /- +रॉय ी चाजस र. . 165477/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 
74100/- = एकुण र. . 5551334 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .५१) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 67/01/2021-2022 अ ये भाग 
. १२, ि वेणीनगर- ता ाणेव ी येथे अ ं द ग ांमधील र ां े पे ीगं ॉक 

बसिवणे कामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. . 2996435/- (अ री र म 
पये एकोणतीस लाख शहा व हजार चारशे प ीस फ ) मधुन रॉय ी व 

मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून र. . 2979835/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 2979835/- 
पे ा 35.99%कमी णजेच र. . 1907392 /- +रॉय ी चाजस र. . 1413/- 
मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 16600/- = एकुण र. . 1925405 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े 
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .५२) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 56/18/2021-2022 अ ये भाग  १ म े रामदासनगर गणेशनगर व दुगानगर प रसरात पे ीगं ाँक बसिवणे  कामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस िन.र. . 5999135/- (अ री र म पये एकोणसाठ लाख 
न ा व हजार एकशे प ीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस वगळून 
र. . 5984885/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 5984885/- पे ा 33.24%कमी णजेच र. . 
3995509 /- +रॉय ी चाजस र. . 5190/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 14250/- = 
एकुण र. . 4014949 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .५३) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मा िमक िश ण िवभागा ा सन २०२१-२२ 
अंदाजप काम े ई- लिनग या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- इतकी तरतूद उपल  
क न दे ात आली होती. स थतीम े सदर ा लेखािशषावर टॅब खरेदीकामी 
अजूनही तरतुदीची आव कता आहे.  ासाठी मा िमक िश ण िवभागाकडील 
खालील तपिशलात नमूद केले ा लेखािशषावर तूतास खालील माणे घट/ वाढ करणे 
आव क आहे. 
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पृ  .  अ. . लेखािशषाचे नांव 
अंदाजप कीय तरतूद 

र. . 
वाढ र. . घट र. . 

२५२ ३ ई लिनग १०,००,०००/- २४००००००/- ----
२५० ३ गुणवंत िव ाथ  स ार ८०,००,०००/- ----- ५०,००,०००/-
२५२ ४ िविवध उप म ३,३०,००,०००/- ----- १,९०,००,०००/-
        २,४०,००,०००/-

तरी िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मा िमक िश ण िवभागा ा सन २०२१-२२  अंदाजप काम े “ई लिनग” या लेखािशषावर स थतीत तरतूद कमी अस ाने वरील त ात नमूद केले माणे सन २०२१-२२ ा अंदाजप काम े वाढ/ घट करणेकामी मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय .५४)   मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 67/03/2021-2022 अ ये भाग . १२, पीनगर येथे अ ं द ग ांमधील र ाम े पे ीगं ॉक बसिवणे कामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. . 2997843/- (अ री र म पये एकोणतीस लाख 

स ा व हजार आठशे ेचाळीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ीगं चाजस 
वगळून र. . 2981243/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 2981243/- पे ा 35.99%कमी णजेच र. . 
1908294 /- +रॉय ी चाजस र. . 1413/- मटे रयल टे ीगं चाजस र. . 16600/- = 
एकुण र. . 1926307 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुंसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

    
(उ ास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 

िपंपरी - ४११०१८. 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी-१८, नगरसिचव िवभाग 

मांक- नस/३/कािव/१९४६/२०२१. 
िदनांक- १०/१२/२०२१. 
िटप- ुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.        
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 ( . था/िन/फ–मु /७५६/२०२१ िद.०६/१२/२०२१ िवषय .१७ चे लगत)  
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                       (मुलेप /१/कव/५१७/२०२१ द.८/१२/२०२१ िवषय . २६चे लगत)   
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( . था/िन/फ–मु /१०६८/२०२१ िद.८/१२/२०२१ िवषय .४१ चे लगत)      

                 


