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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८ 
नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/कािव/१०२/२०२२. 
िदनांक-२८/०१/२०२२. 

 
ित, 

मा. ----------------------------------------------------------, 
सद , थायी सिमती, 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८.  

  
िवषय- िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा 

िदनांक.०२/०२/२०२२ रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 

महोदय/ महोदया, 
                    िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, 
िदनांक.०२/०२/२०२२ रोजी दु.०२.३० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.३ जानेवारी २०२२ अ ये ऑनलाईन प दतीने ( िडओ 
कॉ र ंग ारे) आयोिजत कर ात आली आहे. महानगरपािलके ा शासकीय 
इमारतीमधील डीओ कॉ र  म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार 
आहेत. सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी ावे, 
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 – २६० 
 
िदनांक-०२/०२/२०२२                                   वेळ दु.०२.३० वा. 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, 
िदनांक.०२/०२/२०२२ रोजी दु.०२.३० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.३ जानेवारी २०२२ अ ये ऑनलाईन प दतीने ( िडओ 
कॉ र ंग ारे) आयोिजत कर ात आली आहे. महानगरपािलके ा शासकीय इमारतीमधील 

डीओ कॉ र  म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत खालील 
कामकाज होईल.  

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायपि का .२५९ िद.२७/०१/२०२२ चा सभावृतात कायम करणे. 

---------- 
 

िवषय .१) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा ब े ीय कायालयाकडील थाप  िवभागाचे िनिवदा 
कामां ा सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ३२) िनयमानुसार व िनिवदा अटी-शत  माणे 
लघ म दरा ा िनिवदा कारणेत आले ा असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िनिवदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे ात आला अस ाने ाचे अवलोकन करणे. 

 
िवषय .२) भाग .१५ लाल बहादूर शा ी चौक जवळील आर  ित जागेवर निवन अि शामक क  

इमारत, वै कीय सुिवधा क ासह(Medical Aid) बांधणे, या कामासाठी मे.अथ े प 
आिकटे ्स ऍ  कं ंट्स यांना वा ुिवशारद(Architect) यांचा िनिवदापुव + 
िनिवदाप ात असा २.००% एकि त लघु म दर व  क  व थापन स ागार 
िनिवदाप ात  (Post-Tender) १.३५% लघु म दर (जीएसटी वगळून) या दराने अदा करणेचा 

ावास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
 
िवषय .३) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च ाण ृती ालय  येथे कोरोना या िठकाणी 

कोरोना िवषाणुमुळे संसग झाले ा बािधत ांवर वै िकय उपचार केले जातात. कोरोना 
ावर उपचारासठी आव क असणारे  Inj TociliZumab 80mg ची मागणी आहे तथापी 

आव क ा माणात पुरवठा होत नस ाने मा.िज ािधकारी, पुणे यांचे आदेशा ये 
मे.कंुदन एजं ी, िचंचवड यांचेकडुन 5 Vials थेट प दतीने र. .6482.64 (Tax Free)  या दराने 
एकुण र. .32,413/-(अ री र. . ब ीस हजार चारशे तेरा फ )इतका खच येणार आहे. सदर 
खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो  िवभाग अिधसुचना 
िद.१३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी व 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 मे.कंुदन एजं ी, िचंचवड यांचेकडुन 
थेट प दतीने करारनामा न करता खरेदीकामी येणा-या खचास काय र मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

  
िवषय .४) माझी वसंुधरा अिभयान आंतगत मनपा े ात पयावरण जनजागृतीकामी आकषक वॉल 

पिटंग,बोड, े  बसिवणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .५५३, िद.०४/०६/२०२० 
नुसार र. .१,००,००,०००/- इतकी शासकीय मा ता िमळालेली असुन मा.अित र  
आयु (२) यांचेकडील िद.१५/०१/२०२१ रोजी ा मंजुर ावा ये र. .४२,०१,६२८/- 
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पयतचे िनिवदा कामा ा खचास मा ता िमळालेली आहे. तथािप, सदर ा कामा ा 
ा ीम े वाढ होत अस ाने माझी वसंुधरा अिभयान अंतगत मनपा े ात पयावरण 

जनजागृतीकामी आकषक वॉल पटी ंग, बोड, े  बसिवणे या िनिवदा मंजुर कामाचे सुधा रत 
अंदाजप क तयार करणेत आले असुन ास सुधारीत तांि क मा ता घेतली असता ाची 
सुधा रत िनिवदा र. .९९,८९,४७७/- इतकी येत आहे. तरी उपरो  बाबी िवचारात घेता 

ही,  भारत अिभयान व  स ण २०२२  ा जनजागृतीकरीता मनपा ा 
मालकी ा व सावजिनक िठकाण ा शहरातील िविवध सीमािभंतीवर आकषक पटी ंग करणे 
आव क असलेने व या कामाची तातडी व आव कता ल ात ठेकेदार मे.ओम एंटर ायझेस 
यांचे सदर यापुव चे मंजुर िनिवदा .०७/०१, २०२०-२१ चे मुळ िनिवदा र. .४२,०१,६२८/- म े 
वाढीव कामानुसार होणारी वाढ ल ात घेता र. .९९,८९,४७७/- चे सुधारीत खचा ा 

ावास मा ता असलेस सदरचे र. .५७,८७,८१९/- रकमे ा वाढीव खचासह सुधारीत 
र. .९९,८९,४७७/- पयत खचाचे िनिवदा कृत दराने णजेच Schedule-B पे ा 
५.२०% कमी दराने ठेकेदाराकडून काम क न घेणेक रता सुधारीत करारनामा क न घेणे व 

ापोटी येणा-या वाढीव खच र. .५७,८७,८१९/- पे ा ५.२०% कमी दराने येणारा खच 
र. .५४,८६,८५२ + य़ेणारी GST ची र म आरो  मु  कायालयाकीडील “आरो  िवषयक 
शासकीय योजनां ा अंमलबजावणी व आरो  िवषयक जनजागृती ”या लेखािशषावर खच  
टाकणेचा ावास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .५) मनपा माफत शहरात सव िठकाणी समान पाणी वाटप हो ा ा ीने व पाणी िवतरण 

व थेत सुधारणा करणेकरीता िपंपरी येथील (मिहं ा अँ  मिहं ा) कंपनीचे जागेवरील 
सदिनका व ाजवळ असणा-या प रसरातील (कामगार नगर, गांधीनगर, व खराळवाडी) 
इ ादी िठकाण ा पाणी िवतरण व थेकरीता २० ल  िलटर मतेची पा ाची उंच टाकी 
(ESR) व संप वेल उभार ाचे काम चालू आहे. सदर ESR भरणेकरीता ESR शेजारी न ाने 
उभारणेत आले ा पंप हाऊस करीता नवीन उ  दाब ी फेज िवद्युत पुरवठा िमळणे करीता 
इकडील प  .जशुके/िव/१/कािव/९९/१९ िद.२९/७/२०१९ अ ये म.रा.िव.िव.कं. यांस 
मागणी करणेत आलेली होती. म.रा.िव.िव.कं. यांनी ांचेकडील िस ीम जनरेटेड 
इ ीमेट/फम कोटेशन .१३५०३४८१ िद.२९/०७/१९ अ ये म.रा.िव.िव.कं. यांस अनामत 
र म, करारनामा फी, ोसेिसंग फी,पयवे ण शु  व जीएसटी इ. अस े एकूण 
र. .७,९०,२११/- पावती  .९९९८८२ िद.९/१/२०२० अ ये यापुव  अदा करणेत आलेले आहे. 
तथािप म.रा.िव.िव.कंपनीने ांचेकडील नवीन सुधारीत इ ीमेट .SE/GKUC/T/06918 
िद.२७/१२/२०२१ अ ये म.रा.िव.िव. कं.यांस फरक(८,७६,७७६/- – ७,९०,२११/- =८६,५६५/-) 
अस े र. .८६,५६५/- अदा क न, ३०० Sq.mm.ऐवजी ९५ Sq.mm.ची एच टी केबल व आर 
एम यु. वाप न सदरचे काम म.न.पा माफत पूण करणेबाबत कळिवले आहे. तथािप सदरचे 
काम म.रा.िव.िव.कं. यां ा पयवे णाखाली करणेत येत अस ाने वरील नमूद शु  
म.रा.िव.िव.कं. यांस अदा करणे आव क आहे. सदर िठकाणी तातडीने पंपी ंग यं णा 
काया त करणे आव क अस ाने, वीज जोडणी क न वीज पुरवठा तातडीने चालु क न 
घेणे आव क असलेने, सदर शु  र. .८६,५६५ पावती .४२८५२२८ व ४२८५२२९ 
िद.२१/०१/२०२२ अ ये म.रा.िव.िव.कं. यांस अदा करणेत आलेले आहे. सदर नवीन सुधारीत 
वीजपयवे ण व इतर शु  र. .८६,५६५/- (अ री र. .शहाऐंशी हजार पाचशे पास  फ ) 
खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

  
िवषय .६)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .67/10/2021-2022 अ ये भाग  १२ 

ता ाणेव ी ि वेणीनगर येथे थाप  िवषयक कामे क न पे ी ंग ाँक बसिवणे कामी 
मे.रा ल क न िन.र. .54,99,583/- (अ री र. .चोप  लाख न ा व हजार पाचशे 

ाऐंशी फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .54,81,783/- वर िनिवदा 
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दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,81,783/- 
पे ा 40.00% कमी णजेच र. .3289070 /- +रॉय ी चाजस र. .778/- मटे रयल टे ी ंग 
चाजस र. .17800/- = एकुण र. .33,07,648/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
अटी ं नुसार 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 .७)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .67/11/2021-2022 अ ये भाग .१२, पीनगर 

येिथल अ ं द ग ांमधील र े पे ी ंग ाँकने तयार करणे  कामी मे.रा ल क न 
िन.र. .59,97,691/- (अ री र. .एकोणसाठ लाख स ा व हजार सहाशे ए ा व फ ) 
मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .5981091/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,81,091/- पे ा 40.00% 
कमी णजेच र. .35,88,655/- +रॉय ी चाजस र. .1413/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .16,600/- = एकुण र. .36,06,668/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
अटी ं नुसार 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 .८) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेचे ह े ीय कायालयाचे काय े ातील हॉटेल कलासागर ते 

शंकर मंिदरा पयत १२० मीटर लांबी व ं दी २० मीटर सी.डी वक बांधकाम केलेला नाला असून 
अनेक वष सदरचा नाला साफ झालेला नाही ामुळे नाला, सांडपा ास मोरी म े मो ा 

माणात गाळ, िचं ा व ॅ ीक अडकले अस ाने पावसाळया म े मो ा माणात 
अडथळा िनमाण होत अस ाने ना ाचा वाह व थत होत नाही ामुळे पावसाचे पाणी 
साचून नागरीकांना ास सहन करावा लागत आहे. सदर ना ाची सफाई पावसाळया पूव  
तातडीने करणे आव क बाब अस ाने तसेच ना ाचे आतील बाजूचे सफाईचे काम करणे 
धो ाचे व जोखमीचे अस ाने सदर कामा करीता अनुभवी मे शुभम उ ोग या ठेकेदार 
सं थेची नेमणूक कर ात येऊन सदर सं थ े कडून िद.१३/०५/२०२१ पासून नाला सफाईचे 
कामास सु वात क न घे ात आलेली आहे. महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(४) व 
कलम ६७(३) क नुसार तातडीची बाब व मागणीची आव कता पाहता सदरचे काम 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७ (३)क नुसार व महापािलका अिधिनयम अनुसुची 

करण ५ (२) (२) अ ये थेट प दतीने मे शुभम उ ोग िपंपरी-१८ यांचे कडून क न घेणेस व 
ासाठी येणा-या र. .९,७८,७६०/-(अ री र. . नऊ लाख  आठयाह र हजार सातशे साठ 

फ ) चे खचास काय र मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  
  
िवषय .९) िनिवदा सूचना .०६/२०२१-२२ नुसार, लघु म िनिवदा धारक मे.इंदू इं ाटेक सो ुशन, 

भोसरी, पुणे. यांना िदनांक ६ िडसबर, २०२१ पासुन एक वष (बारा मिहने) कालावधी करीता 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेचे अिधकारी/ कमचारी यांची बायोमेिटक प तीने हजेरी 
नोंदिवणेकामी आव क असणारी बायोमेटीक फेस रडी ंग व िफंगर ि ंट मिशन 
देखभाल  दु ी करणेचे कामकाज र. .१५,२३,४४५/-(अ री र. .पंधरा लाख तेवीस 
हजार चारशे पंचेचाळीस फ ) (अिधक व ु व सेवा कर) दराने णजेच अंदाजप कीय 
दरापे ा -१२.५% ने कमी दराने देणेकामी ांचेसोबत िदनांक ६ जानेवारी, २०२२ रोजी कामाचा 
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करारनामा करणेत आला असून मे.इंदू इं ाटेक सो ुशन यांना कामकाजाचा आदेश 
.मातंिव/११/कािव/०३/२०२२ िद.०५ जानेवारी, २०२२ अ ये िनगत कर ात आलेला 

अस ाने कामकाजाचा करारनामा व कामकाज आदेश यांचे अवलोकन करणे. 
 
िवषय .१०)िनिवदा सूचना मांक १३/२०१९-२० नुसार, लघु म िनिवदाधारक मे.टेक नाईन स सेस यांना 

ई-ग न  क ांतगत िवकिसत करणेत आले ा ३३ संगणक णाली ंची देखभाल 
दु ीकामी मनु बळ उपल  करणेचे मुदतवाढ कामकाज आदेश 

.मातंिव/११/कािव/२१७/२०२१ िद.२३/११/२०२१ अ ये, िद.२४/०९/२०२१ पासुन दोन मिहने 
कालावधीसाठी णजेच िद.२३/११/२०२१ पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. ाच माणे व 
कामकाज आदेश .मातंिव/११/कािव/१३२/२०२१ िद.१२/०८/२०२० नुसार, िद.२४/११/२०२१ 
पासून ३ मिहनेक रता अथवा नवीन िनिवदा ि या कायवाही पुण होऊन नवीन 
िनिवदाधारकांस कामकाज आदेश िनगत होई पयत मुदतवाढ देऊन िद.२२/०६/२०२० 
रोजी ा करारना ातील अटी शत नुसार आव क वाढीव मु ांक व अनामत र म घेऊन 
िद.२४/११/२०२१ पासून तीन मिहने कालावधीसाठी अथवा नवीन िनिवदा ि या कायवाही 
पुण होऊन नवीन िनिवदाधारकांस कामकाज आदेश िनगत होई पयत मुदतवाढ देऊन मे.टेक 
९ स सेस यांचेमाफत १२ संगणक डे लपर िनयु  क न संगणक णाली देखभाल 
दु ीचे कामकाज क न घेणेस व ासाठी येणा-या र. .१५,२३,८३२=५०(अ री र. .पंधरा 
लाख तेवीस हजार आठशे ब ीस, पैसे प ास फ ) (अिधक व ु व सेवा कर) खचास 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .११) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .60/06/2021-22अ ये भाग .२० संत 

तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ टल म े रंगरंगोटीची व इतर थाप  िवषयक कामे 
करणे. (सन२०२१-२२) कामी मे.अ या एंटर ायजेस िन.र. .30,00,000/- (अ री र. .तीस 
लाख फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .29,77,150/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,77,150/- पे ा 
38.81%कमी णजेच र. .18,21,718/- +रॉय ी चाजस र. .2,263/- मटे रयल टे ी ंग 
चाजस र. .22,850/- = एकुण र. .18,46,831/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
अटी ं नुसार 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 .१२) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .58/21/2021-22अ ये भाग .०५ मधील 

अ ाधुिनक प दतीने र  े िवकसीत करणे व थाप  िवषयक कामे करणे कामी मे.रा ल 
क न िन.र. .73,92,445/- (अ री र. . ाह र लाख ा व हजार चारशे 
पंचेचाळीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .73,60,495/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .73,60,495/- पे ा 40.41%कमी णजेच र. .43,86,119/- +रॉय ी चाजस 
र. .40,097/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .44,58,166 /- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार 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. 
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िवषय .१३)यशवंतराव च ाण ृ ित ालयाचे  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील “ थायी 

आ थापना  लेखाशीषावरील र. .६४,५०,००,०००/- मधुन र. .१,५०,०००/-(अ री र. .एक 
लाख पं ास हजार फ ) “महा ा फुले जीवनदायी आरो  योजना”  या लेखािशषावर 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०३ अ ये वग करणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१४)मनपाचे सुर ा िवभागाकडील ई िनिवदा सुचना .१/२०२०/२१ अ ये मे.नॅशनल िस ु रटी 

स सेस व मे.सैिनक इंटेिलज  ऍ  िस ु रटी ा.िल टॅिफक पोिलसांचे मदतीकरीता 
वाहतुक व थेकामी १७५ “टॅिफक वाडन” िनयु ी कामकाजाचा कालावधी िदनांक 
१६/०३/२०२१ ते िदनांक २८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत सदर सं थांचे कामकाज चालु 
आहे. सदर सं थांचा कामकाज कालावधी िदनांक २८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. 
अ.

. 

सं था/एज ी/ठेकेदार/ 
नाव 

“टॅिफ
क 

वाडन” 

ित कमचारी  ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१) मे. नॅशनल िस ु रटी 
स सेस 

८८ २३,६९२/- ०१/०३/२०२२  ते 
२८/०२/२०२३ पयत 

२) मे.सैिनक इंटेिलज  ऍ़  
िस ु रटी ा.िल. 

८७ २३,६९२/- ०१/०३/२०२२  ते 
२८/०२/२०२३ पयत 

सदर सं थेचे कामकाज करारना ातील अटी शत नुसार सु  आहे. पुढील एक वष 
कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा तेने न ाने करारनामा करणेत येऊन ानुसार 
कामाची न ाने अनामत र म घेणेत येऊन पुढील एक वष कालावधी क रता णजेच 
िद.०१/०३/२०२२ ते िद.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न घेणे व कामकाज आदेश देणे 
तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांचेकडील प  .काक/३/कािव/५९/२०२१ 
िद.१७/०२/२०२१ व प  .काक/३/कािव/२२२/२०२१ िद.१०/०८/२०२१ अ ये नवीन िकमान 
वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/-  

ावात नमुद के ा माणे िकमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवारी  व जुलैम े होणा-
या िकमान वेतन वाढीस कामगार क ाण िवभागाने कळिव ा माणे  ा तारखेपासून 
दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व ापोटी येणा-या  खचास मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

  
िवषय .१५)मनपाचे सुर ा िवभागाकडील ई िनिवदा सुचना .२/१-२०२०/२१ अ ये मे.एम के 

फॅिसिलटीज स सेस ा.िल यांचे मनपाचे िमळकती ंचे सुर ेकामी ३२६ रखवालदार 
मदतनीसां ा कामकाजाचा कालावधी िद.१६/०३/२०२१ ते िद.२८/०२/२०२२ पयत आहे. 
अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी 
िद.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना ातील अटी 
शत नुसार सु  असुन पुढील एक वष कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा तेने न ाने 
करारनामा करणेत येऊन ानुसार कामाची न ाने अनामत र म घेणेत येऊन पुढील एक 
वष कालावधी क रता णजेच िद.०१/०३/२०२२ ते िद.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न 
घेणे व कामकाज आदेश देणे तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांचेकडील प  

.काक/३/कािव/५९/२०२१ िद.१७/०२/२०२१ व प  .काक/३/कािव/२२२/२०२१ 
िद.१०/०८/२०२१ अ ये नवीन िकमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 
र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/- ावात नमुद के ा माणे िकमान वेतन अदा 
करणेस व यापुढे जानेवारी  व जुलैम े होणा-या िकमान वेतन वाढीस कामगार क ाण 
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िवभागाने कळिव ा माणे   ा तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश 
देणेबाबत व ापोटी येणा-या  खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

  
िवषय .१६)मनपाचे सुर ा िवभागाकडील ई िनिवदा सुचना .२/२-२०२०/२१ अ ये मे.नॅशनल 

िस ु रटी स सेस यांचे मनपाचे िमळकती ं चे सुर ेकामी ३३५ रखवालदार मदतनीसां ा 
कामकाजाचा कालावधी िद.१६/०३/२०२१ ते िद.२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत 
सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी िद.२८/०२/२०२२ रोजी 
संपु ात येणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना ातील अटी शत नुसार सु  असुन 
पुढील एक वष कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा तेने न ाने करारनामा करणेत 
येऊन ानुसार कामाची न ाने अनामत र म घेणेत येऊन पुढील एक वष कालावधी क रता 

णजेच िद.०१/०३/२०२२ ते िद.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न घेणे व कामकाज 
आदेश देणे तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांचेकडील प  .काक/३/कािव/५९/२०२१ 
िद.१७/०२/२०२१ व प  .काक/३/कािव/२२२/२०२१ िद.१०/०८/२०२१ अ ये नवीन िकमान 
वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/-  

ावात नमुद के ा माणे िकमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवारी  व जुलैम े होणा-
या िकमान वेतन वाढीस कामगार क ाण िवभागाने कळिव ा माणे   ा तारखेपासून 
दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व ापोटी येणा-या  खचास मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१७) मनपाचे सुर ा िवभागाकडील ई िनिवदा सुचना . २/३-२०२०/२१ अ ये मे.सैिनक 

इंटेिलज  ऍ  िस ु रटी ा.िल यांचे मनपाचे िमळकती ं चे सुर ेकामी ३२३ रखवालदार 
मदतनीसां ा कामकाजाचा कालावधी िद.१६/०३/२०२१ ते िद.२८/०२/२०२२ पयत आहे. 
अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी 
िद.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना ातील अटी 
शत नुसार सु  असुन पुढील एक वष कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा तेने न ाने 
करारनामा करणेत येऊन ानुसार कामाची न ाने अनामत र म घेणेत येऊन पुढील एक 
वष कालावधी क रता णजेच िद.०१/०३/२०२२ ते िद.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न 
घेणे व कामकाज आदेश देणे तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांचेकडील प  

.काक/३/कािव/५९/२०२१ िद.१७/०२/२०२१ व प  .काक/३/कािव/२२२/२०२१ 
िद.१०/०८/२०२१ अ ये नवीन िकमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 
र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/-  ावात नमुद के ा माणे िकमान वेतन अदा 
करणेस व यापुढे जानेवारी व जुलैम े होणा-या िकमान वेतन वाढीस कामगार क ाण 
िवभागाने कळिव ा माणे   ा तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश 
देणेबाबत व ापोटी येणा-या  खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

 
िवषय .१८) मनपाचे सुर ा िवभागाकडील ई िनिवदा सुचना .२/४-२०२०/२१ अ ये मे.ि ल इंिट ेटेड 

स सेस ा.िल यांचे मनपाचे िमळकती ं चे सुर ेकामी ३२१ रखवालदार मदतनीसां ा 
कामकाजाचा कालावधी िद.१६/०३/२०२१ ते िद.२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत 
सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी िद.२८/०२/२०२२ रोजी 
संपु ात येणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना ातील अटी शत नुसार सु  असुन 
पुढील एक वष कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा तेने न ाने करारनामा करणेत 
येऊन ानुसार कामाची न ाने अनामत र म घेणेत येऊन पुढील एक वष कालावधी क रता 

णजेच िद.०१/०३/२०२२ ते िद.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न घेणे व कामकाज 
आदेश देणे तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांचेकडील प  .काक/३/कािव/५९/२०२१ 
िदनांक १७/०२/२०२१ व प  .काक/३/कािव/२२२/२०२१ िदनांक १०/०८/२०२१ अ ये नवीन 
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िकमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा 
र. .६१६०/- ावात नमुद के ा माण े िकमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवारी  व 
जुलैम े होणा-या िकमान वेतन वाढीस कामगार क ाण िवभागाने कळिव ा माणे   

ा तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व ापोटी येणा-या 
 खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१९)  मनपा ा िवद्युत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .31-44/2021-2022 अ ये मनपा ा 

शासकीय इमारतीमधील िवद्युतीकरणाची वािषक प दतीने देखभाल दु ी करणेकामी, 
िनिवदा र. .34,02,143/- पे ा -19.05% कमी णजेच र. .27,54,035/- (अ री 
र. .स ावीस लाख चोप  हजार प ीस फ ) या नुसार िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे 
ठेकेदार मे. टे ोवा इ ा र ा. िल. यांचेकडून काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 .२०)मनपा ा िवद्युत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .33-01/2021-2022 अ ये अ े ीय 

कायालय अंतगत भाग .14 आकुड  गावठाणमधील निवन हॉ टलम े ऑपरेशन िथएटर 
मधील आव क िवद्युत िवषयक व अनुषंिगक कामे करणेकामी, (िनिवदा 
र. .2,09,41,126/- पे ा -9.99% कमी) र. .1,88,49,108/- + GST (अ री र. .एक कोटी 
अ याऐंशी लाख एकोणप ास हजार एकशे आठ फ  + GST) या नुसार िनिवदा मंजूर दराने 
लघु म दराचे ठेकेदार मे. ीड ो  स सेस ा.िल. 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 .२१) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .46/20/2021-22 अ ये सन २०२१-२२ क रता 

भाग .१६ मधील रावेत भागातील िशंदेव ी प रसरातील थाप  िवषयक कामे करणे. 
कामी M/s.MORYA BUILD GROUP िन.र. .2699485/- (अ री र. .सवीस लाख न ा व 
हजार चारशे पं ाऐंशी फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .2665785/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2665785/- पे ा 35.8% कमी णजेच र. .1711434/- +रॉय ी चाजस 
र. .11377/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .33700/- = एकुण र. .1756511/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार 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 .२२) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .70/42/2021-22 अ ये भाग .१५ मधील 

दि णमुखी मा ती उदयानाचे नुतनीकरण करणे.कामी MS.S.S.ENTERPRISES 
िन.र. .6999960/- (अ री र. .एकोणस र लाख न ा व हजार नऊशे साठ फ ) मधुन 
रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .69,83,410/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले 
आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .69,83,410/- पे ा 36.24% कमी 

णजेच र. .44,52,622/- +रॉय ी चाजस र. .30,915/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
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र. .16,550/- = एकुण र. .45,00,087/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
अटी ं नुसार 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/१०२/२०२२. 
िदनांक-२८/०२/२०२२. 
िटप- ुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली 

आहेत. 
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( .ब ेका/५अ/कािव/३१/२०२२ िद.१८/०१/२०२२ िवषय .०१ चे लगत) 
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