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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 

नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/का व/२८२/२०२२. 

दनांक-२४/०२/२०२२. 
 

ित, 

मा. ----------------------------------------------------------, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८.  

  
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 

सभा दनांक.२८/०२/२०२२ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/ महोदया, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, 

दनांक.२८/०२/२०२२ रोजी साय.ं५.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन याचेंकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे 

सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण 

ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हावे, ह  वनंती. 
 
 

आपला व ास,ू 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – २६४ 

 
दनांक-२८/०२/२०२२                                   वेळ साय.ं५.०० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, दनांक 

२८/०२/२०२२ रोजी साय.ं५.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत 

खालील कामकाज होईल.  
 

अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२६१ द.०९/०२/२०२२ दुपार  २.३० वा 
द.१६/०२/२०२२ दुपार २.०० वा. व दुपार  ३.३० वा. चा सभावृतात कायम करण.े 

ब) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२६२ द.१६/०२/२०२२ दुपार  २.३० वा.व                              
द.१६/०२/२०२२ साय. ४.०० वा.चा सभावृतात कायम करण.े 

 
---------- 

वषय .१)  महारा  शासन िनणय  . एमईड  १०२१/ . .२८१/२१/िश ण-२, वै क य 
िश ण व औषध ये वभाग, दनांक ०६ ऑ टोबर, २०२१ अ वय ेरा यातील 
शासक य व महापािलका वै क य महा व ालयातील पद यु र अ यास माचे 
व ाथ  (िनवासी डॉ टस) तसेच शासन िनणय अ वये शास कय महापािलका 
वै कय महा व ालये आ ण शास कय आयुवद महा व ालयातील स ा कायरत 
पद यु र अ यास मा या व ा यानाच (किन  िनवासी १/२/३ व व र  
िनवासी- १/२/३ ) अनुदेय राह ल. यानी को वड-१९ या आजारा या साठ या 
कालावधीम ये णसेवेक रता दले या अमू य योगदाना यथ यांना 
ऋणिनदश हणून येक  १,२१,०००/- (अ र  र कम पये एक लाख 
एकवीस हजार फ ) इतक  र कम अदा कर यास मा यता दे यात आलेली 
आहे. तसेच सदर र कम ह  दोन समान ह याम ये (ऑ टोबर-२०२१ व 
माच-२०२२) म ये देय राह ल. असे नमुद केल े आहे. यानुसार पद यु र 
सं था, वाय. सी. एम. णालयातील पी. जी. व ाथ  यांना सदर शासन 
िनणयानूसार सदर को वड-१९ भ ा अदा करण े आव यक आहे.वाय. सी. 
एम. णालयातील या पी. जी. व ाथ ना सदर भ ा अदा करावयाचा आहे. 
यांची याद  प  अ म ये नमुद केले माणे एकुण ५९ व ा याना येक  
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र कम पये १,२१,०००/- माणे एकुण र कम पय े ७१,३९,०००/- इतका 
खच होणे अपे त आहे. तसेच सदर र कम ह  दोन समान ह याम ये 
(ऑ टोबर-२०२१ व माच-२०२२) म ये देय राह ल. सदर होणारा खच “ 

वै क य पद यु र सं था, वायसीएमएच, पीसीएमसी मधील पद यु र िनवासी 
व ाथ  व ावेतन” या लेखाशीषकामधून खच कर यात येईल.को वड-१९ या 
आजारा या साठ या कालावधीम ये णसेवेक रता दले या अमू य 
योगदाना यथ यांना ऋणिनदश हणून एकुण ५९ पी.जी. व ाथाना 

येक  १,२१,०००/- माणे (अ र  र कम पये एक लाख एकवीस हजार 
फ ) इतक  र कम अदा  करणेकामी यणेा-या र कम पय े ७१,३९,०००/- 
(अ र  र. .ए काह र लाख  एकोणचाळ स हजार फ ) य  खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करण े

वषय .२)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक Astro Electronic Timerसा ह य खरेद बाबत 

ई िन वदा .५८/२०२१-२२ अ वय े ा  लघु म िन वदाका म.े धुपर दस े डंग 

ो.िल यांचे बाब .1 सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .१३,३६,५००/- (अ र  र. . 
तेरा लाख छ ीस हजार पाचशे फ )  हे अंदाजप क य दर र. .१३,४७,५००/- 

पे ा ०.८२%ने कमी अस यान ेसदर दर वकृत क न या पुरवठाधारकांकडून सदर 

कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेनुसार केले या 
कायवाह चा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ७३(ड) 

नुसार  अवलोकन करण.े 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीयकायालय, आरो य वभागातंगत सावजिनक 
शौचालय व मुता-यांची यांिञक  प तीन े(पा याचे उ चदाब फवा-याचे सहा यान)े व 

मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  िन वदा 
नोट स .२/२०१८-२०१९ र. .७५,३५,५०८/-(अ र  र.  पं याह र लाख प तीस 
हजार पाचश ेआठ फ ) ची िस द करणेत आली होती, या माण े ित २०० िस स 

साफसफाई करण ेकर ता १ टाटा ए.सी.ई. कंवा समक  चार चाक  वाहन व ित 

वाहनावर १ वाहन चालक व २ कामगार पुरवून साफसफाई करणेकर ता आदेश .-

ग ेका/आ/४/का व/७८/२०१९ द.२९/०१/२०१९ अ वय े म.ेशुभम उ ोग, पंपर  यांना 
द.११/०१/१९ ते १०/०१/२०२१ अखेर आदेश दे यात आलेला होता. सदर कामाची मुदत 

द.१०/०१/२०२१ रोजी संपु ात आली अस यान,े प हली मुदतवाढ आदेश . 

ग ेका/आ/४/का व/१६६/२०२१ द.२६/०२/२०२१ अ वय े द.११/०१/२०२१ ते 

१०/०४/२०२१ अखेर व दुसर  मुदतवाढ मुदतवाढ आदेश . ग ेका/आ/४/ 
का व/५५१/२०२१ द.२०/०८/२०२१ अ वय े द.११/०४/२०२१ ते १०/१०/२०२१ व ितसर  

मुदतवाढ आदेश .ग ेका/आ/४/का व/६७/२०२२ द. ०२/०२/२०२२ अ वय े
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द.११/१०/२०२१ ते १०/०२/२०२२ अखेर (४ म हन)े पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. 
सदर कामाची मुदत द. १०/०२/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे.सदर कामाची न वन 

िन वदा िस द ची कायवाह  ग े ीय कायालया माफत चाल ुआहे. तसेच पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेचे व छ भारत अिभयानाचे कामकाज चाल ु अस यान े

सदरचे कामकाजाची आव यकता आहे. सदर िन वदेस दनांक -११/०२/२०२२ ते 

१०/०५/२०२२ अखरे(३ म हन)े अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होऊन आदेश देई 

पयत, या दो ह  ंपैक  जे थम होईल तो पयत मे.शुभम उ ोग, पंपर  या सं थेस 

मुदतवाढ देणेस व याकर ता होणारा पूणाक ंत अंदाजीत खच र. . ६,५०,०००/-

(अ र  र. .सहा लाख प नास हजार फ ) यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘ह’ े ीय कायालय, थाप य वभागांतगत 
भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील व वध र ते अ याधुिनक 

प दतीने वकसीत करणे हे काम करणेत येत आहे. सदर कामाचा आदेश द. 
०५/०३/२०२० रोजी झाला असून स थतीत काम चालू आहे.  सदर काम े

करणेसाठ  आराखडा तयार करणे,तसेच यानुसार संक प िच , पुवगणनप क, 

िन वदा तसेच इतर अनुषांिगक कामे करणेकर ता िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणून  मे. इ फिनट  
क सलट ंग इं जिनयरस यांची नेमणूक करणेत आली होती. सदर क प 

यव थापन स लागार यांनी िन वदा पूव कामे केली आहेत. परंतू क प 
यव थापन स लागार मे. इ फिनट  क सलट ंग इं जिनयरस  यांनी को हड – 

१९ मुळे कामास उिशर झा यामुळे सदर कामाचे िन वदा प ात कामे 
करणेसाठ  नकार दला आहे. यामुळे सदर कामाचे िन वदा प ात काम 
कर यासाठ  न वन क प यव थापन स लागार यांची नेमणूक करणे 
आव यक आहे. तर  सदर िन वदा प ात काम कर यासाठ  न वन क प 
यव थापन स लागार यांची नेमणूक करणेकर ता द.१/१०/२०२१ 
रोजी  कोटेशन नोट स िस द करणेत असून यांची तुलना मक त या माणे 
मे. अॅ युट इ ा चर ा.िल. यांनी १.२३%इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ं .CE/ Engg/TS/4/257व 
द.3/11/2020अ वय े केले या Empanelment म य ेमे. अॅ यटु इ ा चर 
ा. िल.  यांचा समावेश आहे. तसेच मा. आयु  यांनी सदर नेमणूक बाबत 
द. ०८/०२/२०२२ या तावा ारे मंजूर  दे यात आलेली आहे. उपरो  
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बाबीचा वचार करता सदर नमुद कामांसाठ  म.े अॅ युट इ ा चर ा. 
िल. याची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव व 
यासाठ  यांना िन वदा प चात कामासाठ  (post tender activity) क प 

खचा या १.२३%फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे . 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .95/1/2021-22 अ वये भाग 

.१२, तळवडे आ. .१/५२ व १/५३ येथे िसमािभंत बांधणे व उ ान वषयक 
काम े करणे कामी MS.R.M.ENTERPRISES िन.र. .99,99,983/- (अ र  र कम 
पये न या नव लाख न या नव हजार नऊशे ञयाऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,83,433/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,83,433/- पे ा 
33.37% कमी हणजेच र. .66,51,961 /- +रॉय ट  चाजस र.  54,283/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 16,550/- = एकुण र. .67,22,794/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानसुार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

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

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/6/2021-22 अ वये भाग 

.१५ म ये से. .२७,२७ अ व इतर प रसरात फुटपाथ वषयक  कामे 
करणे.(सन २०२१-२२) कामी M/sRAJNANDA  ENTERPRISES 

िन.र. .64,99,964/- (अ र  र कम पये चौस  लाख न या नव  हजार नऊशे 
चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .64,80,358/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर  काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,80,358/- पे ा 32.96% कमी हणजेच 
र. .43,44,432/- +रॉय ट  चाजस र. .41,640/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .19,606/- = एकुण र. .44,05,678 /- 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 नंुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७) मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ 
ते ०८) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ 
(1 ते 21 ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/5/2021-22 अ वये भाग . 
२ िचखली मधील जाधववाड  बो-हाडेवाड , बनकरव ती व आ हाटव ती 
प रसरात मनपाचे डा वषयक व मनपाचे व वध काय मासाठ  मंडप 
यव था करणे कामी M/s. SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .30,98,374/- 

(अ र  र कम पय ेतीस लाख अ या नव हजार तीनशे चौ-याह र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,98,374/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,98,374/- पे ा39%कमी हणजेच र. .18,90,008/- +रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .18,90,008/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०)मनपाचे  पद यु र सं था य.च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील 

व र  िनवासी, किन  िनवासी, र  पदांकर ता  द. २७/१२/२०२१ 
ते  द.०२/०२/२०२२ कालावधीत Walk In Interview कर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ११  व किन  िनवासी-१४ असे एकूण-
२५   उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  
अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-११  व किन  िनवासी-१४  या 
उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात आदेशाचे 
तारखेपासून िनयु  करणेस व याकामी य  येणा-या य  मानधन 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/34/2021-22 अ वये भाग 

.32 मधील उ ानाम ये युरल बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणे. कामी MS.RAHUL CONSTRUCTION   िन.र. .29,95,753/- (अ र  र कम 
पये ऐकोणतीस लाख पं या नव हजार सातशे ञेप न पय े फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 29,79,203/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,79,203/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .20,85,740/- +रॉय ट  चाजस 
र. .55,063/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .21,57,353/- 

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

वषय .१२) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब 
.१ मधील मनपाचे अ व ब े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक 

नुतणीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे कं शन कंपनी (िन वदा र कम पये 
४८,७१,०४५/- अ र  र. .आठठेचाळ स  लाख ए काह र हजार पंचेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  चाजस  वगळळुन र. .४५,८२,७२५/- वर दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन र. . 



8 
   

४५,८२,७२५/- पे ा-२८.०८ ट के ने कमी र. .३२,९५,८९६/- + रॉय ट  

चाजस र. .२,८८,३२०/- असे एकुण ३५,८४,२१६/- पयत काम क न घेणेस 
व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .२ 
मधील मनपाचे क व ह े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक 
नुतणीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनेजमट स हसेस  ा.िल. 

(िन वदा र. .४९,२१,०४५/-(अ र  र. .एकोनप नास लाख एकवीस हजार 

पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस वगळुन र. .४६,३२,७२५/- वर दर 

माग वणेत आले होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन 
र. .४६,३२,७२५/- पे ा -२४.०३ ट के ने कमी र. .३५,१९,४८१/- + रॉय ट  

चाजस र. .२,८८,३२०/- असे एकुण ३८,०७,८०१/- पयत काम क न घेणेस 
व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४)मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .३ 
मधील मनपाचे ई व फ  े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक 
नुतणीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनेजमट स हसेस  ा.िल. 

(िन वदा र. .४९,२१,०४५/- (अ र  र. .एकोनप नास लाख एकवीस हजार 

पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस वगळळुन र. .४६,३२,७२५/- वर दर 

माग वणेत आले होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन 
र. .४६,३२,७२५/- पे ा -२५.२९ ट के ने कमी र. .३४,६१,१०९/- + रॉय ट  

चाजस र. .२,८८,३२०/-असे एकुण ३७,४९,४२९/- पयत काम क न घेणेस 
व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/02/2021-2022 अ वये भाग 

.११ मधील सुदशननगर, कोयनानगर व इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणे. कामी मे.तेजस भाकर उकले 
िन.र. .29,95,259/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख पं या नव हजार 
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दोनशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,21,159/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,21,159/- पे ा 34.50%कमी हणजेच 
र. .19,13,359 /- +रॉय ट  चाजस र. .8,739/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,100/- = एकुण र. .19,96,198 /- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े य कायालयाकड ल थाप य 

वभागाचे िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 4) िनयमानुसार 
व िन वदा अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या 
असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१७)  मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  
अ ( १ ते २ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

अट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८) पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत  िचंचवड उप वभाग पर सरातील       
टलाईटसाठ  वजपुरवठा िमळ याक रता म.रा. व. व.कं.िल.यांस मागणी 

केली होते. या माणे म.रा. व. व.कं.िल.न े फम कोटेशन . १) 37331810 

द.10/02/2022  २)37332405 द.10/02/2022   ३)37333278 

द.10/02/2022   ४)37332858 द.10/02/2022  ५)37331280 

द.10/02/2022  ६)37282433 द.10/02/2022 अ वये एकुण र कम 
.१,२२,४६३/-  भरणा करणेचे  कळ वल े आहे. टलाईटसाठ  वीजपुरवठा 

घेणेसाठ  वीजमीटरक रता फम कोटेशन  नुसार र. .१,२२,४६३/- (अ र  
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र. .एक लाख बावीस हजार चारश े ेस  पये फ .) अदा म.रा. व. व.कं.स 
अदा करण े म ा  आहे. तर  र. .१,२२,४६३/- खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन 
अिधिनयम १९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमती सभा 
ठराव .२९ द.७/१२/२०२१ चे  सन २०२१-२२ चे सुधार त व सन २०२२-२३ 
चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब 
मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क असुन २०२१-२२ 
चे सुधार त र.  ३०,००,३५,९७५/-व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क 

र. .४१,३०,७०,०००/- इतकेआहे.सदर अंदाजप कास मा यता देणेबाबत 
मा.महापािलका सभकेडे िशफार श करणे बाबत. वचार करणे. 

वषय .२०) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .४ 

मधील मनपाचे ड व ग  े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक 
नुतणीकरण करणे कामाबाबत L2 िन वदाधारक मे.जी.बी.ए टर ायजेस यांना L1 

या दरान े(िन वदा र कम पये ४९,२१,०४५/-(अ र  र. .एकोनप नास लाख 
एकवीस हजार पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस  वगळळुन 
र. .४६,८२,७२५/- वर दर माग वणेत आले होते. यानुसार सदर काम उपरो  
िन वदाकाराकडुन र. .४६,८२,७२५/- पे ा -२४.०३ ट के ने कमी 
र. .३५,५७,४६६/- + रॉय ट  चाजस र. .२,८८,३२०/- असे एकुण 
३८,४५,७८६/- पयत काम क न घेणेस व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व येणारे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२१) महारा  शासन,जलसंपदा वभाग, शु प क . ब.िसं.आ./२०१८/ (३९१/१८)/ 

िसं. य.(धो-२) द.२८/०१/२०२१ नुसार िसंचन पुन थापना खचासाठ  पुढ ल 
नमूद माणे शु प क काढ यात आले आहे. " पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा 
एकुण प रग णत िसंचन पुन थापने या खचा पकै  भामा आसखेड 
क प तांसाठ चा पुनवसन खच वजा जाता उव रत र कम िसंचन 

पुन थापनेचा खच हणुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून घे यात यावी. 
महानगरपािलकेस उ  र कम एक र कमी भरणे बंधनकारक कर याऐवजी ती 
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सन २०२०-२१ पासुन ५ वषात ट याट यान े समान वा षक ह यात 

वीकारावी." असा िनणय शासनामाफत िस  करणेत आला आहे.भामा 
आसखेड एकूण बगर िसंचन पुन थापना खच र. .२०८.६५ कोट  मधून 

महानगरपािलकेमाफत अदा करणेत आलेला एकूण पुनवसन खच र. .३०.८७ 
कोट  वजा जाता उव रत र. .१७७.७८ कोट  र कम सन २०२०-२१ पासून पुढे 
समान ५ ह यात र. .३५,५५,६०,०००/- इतक  र कम अदा करणे आव यक 
आहे. यास अनुस न पाणीपुरवठा वभाग ( क प) यांचेकड ल प  
जा. ./भाआ/पाप ु क प/अ-२/७४/२०२१ द.३०/०३/२०२१ नुसार कायकार  
अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण-े१ यांना पंपर  िचंचवड शहराक रता 
भामा आसखेड धरणातून ६०.७९ द.ल.घ.मी. मंजूर बगरिसंचन पाणी 
आर णापोट  िसंचन पुन थापना खचा या प ह या ह याची र कम अदा 
करणेतआलेली आहे. सदरची र कम पाच समान ह यात पाटबंधारे वभागास 
अदा करणे आव यक आहे. स थतीत २०२१-२२ साठ  िसंचन पुन थापना 
खचाचा दुसरा ह ा र. .३५,५५,६०,०००/- (अ र  र. .प तीस कोट  पंचाव न 
लाख साठ हजार फ ) इतक  र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२२) पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या 
कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेल ेआहेत. संबंिधत   कमचा-
यांचे वनंती अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ म य े दश वले माण े रजा मंजुर स 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२३)टाळगाव िचखली येथे महानगरपािलकेमाफत संतपीठ या नावाने पाच इमारती 
असले या शै णक संकुलाची उभारणी गतीपथावर आहे. सदर ठकाणी वीज 

पुरव याकर ता म.रा. व. व.कं.िल. यांनी उ चदाब वीजजोडास मंजूर  दली 
आहे. सदर उ चदाब वीजजोड मंजूर  आदेशानुसार म.रा. व. व.कं.िल. यांस 
र. .14,76,150/- (अ र  र.  चौदा लाख शहा र हजार एकश ेप नास फ ) 
अदा करणे मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .२४)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/29/2021-22 अ वये इ 
ेञीय कायालया अंतगत भाग .3 मोशी च-होली मधील ना यामधील ेनेज 

लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणे. कामी 
मे.छोटेलाल चोहान िन.र. .59,99,400/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख 

न या नव हजार चारशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,99,400/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,400/- पे ा 32.32% कमी हणजेच 
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र. .40,60,394/- +रॉय ट  चाजस र. .54,800/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .41,15,194/- 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 नंुसार 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 .२५)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/28/2021-22 अ वये इ 
ेञीय कायालया अंतगत भाग .7 भोसर  गावठाण मधील ेनेज लाईन व 

चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणे. कामी मे.छोटेलाल 
चोहान िन.र. .59,99,380/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख न या नव 
हजार तीनशे एंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,99,380/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,380/- पे ा 32.32% कमी हणजेच 
र. .40,60,380 /- +रॉय ट  चाजस र. .64,835/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 
0/- = एकुण र. .41,25,215/- 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 य े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 .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/1/2021-22 अ वये "अ" 
ेञीय कायालयाअंतगत भाग .15 मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक काम े करणे व चबसची देखभाल दु ती करणे. कामी मे एच सी 
कटार या िन.र. 29,99,924/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख न या नव 
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हजार नऊशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,924/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,924/- पे ा 36.9% कमी हणजेच 
र. .18,92,952 /- +रॉय ट  चाजस र. .22,003/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .19,14,955 /- 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 .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/3/2021-22 अ वये "अ" 
ेञीय कायालयाअंतगत भाग .19 मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक काम े करणे व चबसची देखभाल दु ती करणे. कामी मे.अ य 
मंजाभाऊ रोडे  िन.र. .29,99,941/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख 
न या नव हजार नऊश ेए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,99,941/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार  सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,941/- पे ा 38.77% 

कमी हणजेच र. .18,36,864 /- +रॉय ट  चाजस र. .21,725/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .18,58,589 /- 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) शासन िनणय, व वभाग मांक अंिनयो:१००५/१२६/सेवा-४, द. 
३१ऑ टोबर२००५ अ वय ेरा यशासनान े०१नो हबर२००५ रोजी कंवा यानंतर 
िनयु   होणा-या कमचायांसाठ  नवीन प रभा षत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना 
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अंमलात आणली आहे. या योजने या अंमलबजावणीची कायप दती व  

वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .अंिनयो१००७/१८/सेवा-४,  
दनांक०७/०७/२००७ अ वय े ठर वणेत आली आहे. शासना या या 
योजनेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कमचा-यांना देखील ह  न वन 
प रभा षत अंशदान िनवृ ी वेतन योजना जशी या तशी प रप क . 
लेखा/पे शन/५०५/२००६, दनांक१९/०७/२००६ अ वय ेलाग ूकर यात आली 
आहे. महारा  शासन, व  वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .अंिनयो-
२०१७/ . .२९/सेवा-४ द. २९स टबर,२०१८ अ वय े द.०१.११.२००५ रोजी व 
यानंतर रा यशासना या सेवेत िनयु  झाले या व प रभा षत अंशदान 

िनवृती वेतन योजना/रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेचा सद य असणारा कमचार  
१० वष सेवा हो यापूव  सेवेत असतांना मृ य ू पाव यास, या या नाम 
िनदिशत य स, नाम िनदशन केल े नस यास या या कायदेशीर वारसास 
सानु ह अनुदानर. . १० ल  तसेच अिधकार /कमचा-या या खाती जमा 
असलेली संिचत र कम देण े कामी तरतुद आहे. या नुसार द.२९ 
स टबर,२०१८ चे शासन िनणयातील तरतूद  नुसार द.०१.११.२००५ रोजी व 
यानंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर िनयु  झाले या व 

प रभा षत अंशदान िनवृती वेतन योजना/रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेचा 
सद य असणारा कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत असतांना मृ य ू
पाव यास, या या नाम िनदिशत य स, नामिनदशन केल ेनस यास या या 
कायदेशीर वारसास सानु ह अनुदान र. .१० लाख देण ेकामी िनवड सिमतीची 
अनुमती आहे. सानु ह अनुदान अदायगी कामी खालील माण े िनकष 

ता वत कर यात येत आहेत. 

  १) महारा  शासन, व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .अंिनयो-
२०१७/ . .२९/सेवा-४, द.२९ स टबर, २०१८ अ वय े पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर  दनांक ०१.११.२००५ रोजी व यानंतर सेवेत 
िनयु  झाले या व प रभा षत अंशदान िनवृती वेतन योजना/रा ीय 
िनवृ ीवेतन योजनेचा सद य असणारा कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत 
असतांना मृ य ू पाव यास, या या नामिनदिशत य स, नामिनदशन केल े
नस यास या या कायदेशीर वारसास सानु ह अनुदान र. .१० ल  
अिधक  कमचा-या या खाती जमा असलेली संिचत र कम दे यात यावी. 

         २) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर दनांक ०१ नो हबर २००५ 
रोजी व  यांनतर िनयु  झालेला कमचार  जर प रभा षत अंशदान िनवृ ी 
वेतन योजना/रा ीय िनवृ ीवेतन योजनेचा सद य हो यास पा  असेल, परंतु 
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याचे खाते उघड याची जबाबदार  या कायालयाची आहे. या कायालयांनी 
ती पारपाडली नसेल कंवा सदर कमचा-याचा दोष नसताना काह  अप रहाय 
कारणा तव याचे खाते उघडल ेनस यास या या कायदेशीर वारसास देखील 
र. १० ल  इतके सानु ह अनुदान अनु ेय राह ल. (NPS) खाते उघड याची 
संपुण कायवाह  लेखा वभागान ेकरावी. 

  ३) सदर सानु ह अनुदान मंजूर चे अिधकार आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांना राहतील. 

  ४) संबंिधत कायालय मुख/ वभाग मुख यांनी मृत अिधकार /कमचा-या या 
नाम िनदिशत य /कायदेशीर वारसाचा मूळ अज द. २९ स टबर २०१८ चे 
शासन िनणयातील प रिश - १ व २ तसेच मूळ अ ावत सेवापू तक व मूळ 
मृ य ू माणप ासह प रपूण ताव शासन वभागाकडे सादर के यानंतर 
शासन वभागान े सव कायदेशीर बाबी तपासून प रिश -३ नुसार आदेश 

िनगत कर याची कायवाह  करावी व लेखा वभागान ेसंबंिधत मृ य ूपावले या 
कमचा-या या कायदेशीर वारसास र. .१० लाख सानु ह अनुदान 
अदायगीबाबतची कायवाह  करावी. 

 ५) सदर योजनाथ येणा-या संपूण खचाची तरतूद वतं  लेखािशषाखाली लेखा 
वभागान ेकरावी. 

 ६) कमचा-या या नाम िनदिशत य न,े नाम िनदशन केल े नस यास या या 
कायदेशीर वारसान ेसंबंिधत आ थापना वभागाकडे अज सादर करावा. 

       ७) सदर करणी एकदा धोरण िन त झा या नंतर या पुढ ल ा  होणा-या 
करणी पुन : मा यता घे याची आव यकता असणार नाह .महारा  शासन, 

व वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .अंिनयो-२०१७/ . .२९/सेवा-४ द. 
२९ स टबर,२०१८ मधील तरतूद सह व यासंदभात शासनाकडून वेळोवेळ  
होणा-या सुधारणांसह आ ण उपरो  िनकषानुसार दनांक ०१.११.२००५ रोजी व 
यानंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवेत िनयु  झाले या व 

प रभा षत अंशदान िनवृती वेतन योजना/ रा ीय िनवृ ी वेतन योजनचेा 
सद य असणारा कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत असतांना मृ य ू
पाव यास, या या नामिनदिशत य स, नामिनदशन केल ेनस यास या या 
कायदेशीर वारसास सानु ह अनुदान र. . १० ल  िमळण े बाबतची 
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बाबधोरणा मक अस यान ेमा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभकेडे िशफारस 
करणे बाबत. वचार करणे. 

वषय .२९) मनपा या व तु वभागाकड ल िन वदा नोट स .37-02/2021-2022अ वये 
िचंचवड येथील ब े य कायालय इमारती म ये िल ट बस वणेकामी, िन वदा 
र. .67,23,624/- पे ा -9.64%कमी हणजेच र. .60,75,467/- (अ र  र. .- 
साठ लाख पं याह र हजार चारशे सदुस  फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने 
लघु म दराचे ठेकेदार मे. ायो इले हेटस कं (इं डया) ा. िल. यांचेकडून काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 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 या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .30) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .114/01/2021-2022 अ वये पंपर  

िचंचवड शहर पोिलस पे ोिलंग कर ता माट बाईक मोटार सायकलसाठ  

अ याधुिनक Fitments / Accessories पुर वणे व बस वणे कामी मे.जे स 

अँटोमोबाई स ा.िल. िन.र. .43,62,500/- (अ र  र कम पये ेचाळ स लाख 
बास  हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .43,62,500/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,62,500/- पे ा 1.00% कमी हणजेच 
र. .43,18,875 /- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .43,18,875 /- 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 य ेझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स   करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३१)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वल े

माणे वनंती अज सादर केलेल ेआहेत. संबंिधत   कमचा-यांचे वनंती अजानुसार  

रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३२) पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांम ये पयावरण आ ण व छा ह उप माचा 
संदेश दे यासाठ  “ पंपर  िचंचवड साय लोथॉन रॅली २०२२”चे र ववार 
द.२७/०२/२०२२ रोजी सकाळ  ६.०० वा.नािशक फाटा ते वाकड 

(बी.आर.ट .एस.र यावर ल क पत  सोसायट , नािशक फाटा पुलाजवळ, पंपळे 

गुरव पासून वाकड मुंबई – बगलोर प म बा  वळणावर ल पुलाखालून पु हा 
याच मागाने क पत  सोसायट , नािशक फाटा पुलाजवळ, पंपळे गुरव) या 

मागाने आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .१२,८३,३३१/- 
(अ र  र. . बारा लाख याऐशी हजार तीनश ेएकतीस फ ) चे खचास अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणसे तसेच सदर साय लोथॉन अनुषंगाने 
थाप य वषयक खच हा डा थाप य वभाग यांचे लेखािशषातून, व ुत 
वषयक खच हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून, 

एल. ई. ड . न लावणेकामीचा खच हा मा हती व जनसंपक वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणे आ ण डा वभागाचा खच हा डा वभागाचे 

“ डा वभागांतगत ना व यपुण सु वधा व उप म राब वण”ेया लेखािशषातून 
खच  टाकणेसव पी. ह .सी. ले स बॅनस व माणप  े छपाई, ट -शट, कॅप, 

मेड स, रांगोळ , प याचे पाणी, अ पोपहार खरेद  ई. िन वदा प दतीने अथवा 
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/03/2021-2022 अ वये भाग 

 १२ मधील मनपा इमारतींची करकोळ देखभाल दु ती करण े कामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .2998642/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 

अ ठया नव हजार सहाशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .2980842/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2980842/- पे ा 37.95% 

कमी हणजेच र. .1849612 /- +रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट गं 

चाजस र. .17800/- = एकुण र. .1867671 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

वषय .३४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/01/2021-22 अ वये भाग 

.२    मोशी गट नं.१२५२ िशवर ता ते गट नं.७५२ ( पुणे नािशक हायवे) 

पयतचा ३० मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे.कामी M/s.Dhaneshwar 

Construction Private Limited िन.र. .327892587/- (अ र  र कम पय ेब ीस 
कोट  अ याह र लाख या नव हजार पाचशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .327586387/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .327586387/- पे ा 1.22% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे.सन 
2020-21  चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
८.७९% न े कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .323589833 /- +रॉय ट  चाजस र. .4932980/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .306200/- = एकुण र. . 328829013 /- 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 करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) नाग रकां या सोईसाठ  िनगड  ािधकरण व रावेत या दोन भागांना जोडणारा  
पयायी र ता वकिसत करणेकर ता महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांचे 

रावेत जलशु द करण क ाचे जागेतून महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ 

यांचेकडून र याचे जागेचे एकुण े  ४९२६ चौ.मी ता यात घेणेत आलेल े

आहे. सदर जागा ता यात घेणेकर ता मनपाने एकुण र. .७१९५५६००/- इतक  
र कम म.औ. व.म.यांचेकडे भरणा करणेत आलेली आहे.सदर ठकाणी र ता 
वकिसत करणे या कामासाठ   नकाशे बन वण,े लॅिनंग व डझाईन तयार 
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करणे, अंदाजप क तयार करण,े िन वदा िस  करणे तसेच िन वदा पुव व 
िन वदा प ात ह  सव कामे करणेसाठ  क प यव थापन स लागार यांची 
नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर 
क प यव थापन स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  
द.३१/०५/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती.सीलबंद 
िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.०७/०६/२०२१ 
होती. यानुसार एकूण:०४ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. द.२९/०१/२०१८ 
चे मा. थायी सिमतीन ेमंजुर केले या दरप कानुसार र. .५ कोट  ते २० कोट  
चे र याचे कामासाठ  िन वदा पुव (Pre-Tender) कामासाठ  ०.७५% व िन वदा 
प ात (Post-Tender) कामासाठ  १.००% असा एकुण १.७५% दर अशी मा यता 
आहे. यानुसार M/s. Assured Engineering Servicesयांचा या कामासाठ  
िन वदापुव + िन वदाप ात असा एक त लघु म दर १.६४% (जीएसट  
वगळून) ा  झाला आहे. यामुळे यांची सदर कामासाठ  िन वदापुव व 
िन वदाप ात क प यव थापन स लागार (PMC) हणून वर नमूद लघु म 
दरान े नेमणूक करणेस हरकत वाटत नाह .सबब भाग . १५ व नपुत  
हौ.सो. या मागील MIDC या जागेमधुन र ता वकिसत करण.े या कामासाठ  
M/s.Assured Engineering Servicesयांची लघु म दर१.६४% 
(जीएसट   वगळून)नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात कामासाठ  क प 
यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  
फ  १.६४%(जीएसट   वगळून)या दरान ेअदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .३६)  पुणे महानगर प रवहन महामंडळास येणा-या सन २०२०-२१ची संचलनतूट 
र. .४९४.१६ कोट  असून पं.िचं.म.न.पा. या ४०% वािम व ह यानुसार 
संचलन तूट चा ह सा १९७.६६ कोट  आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर एकूण 
तरतूदर. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम य े संचलनतूट १६५.७१ 
कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  
असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. पुणे महानगर प रवहन 
महामडंळास येणा-या सन २०२०-२१ या संचलनतूट चे मु यलेखाप र क, पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलका यांनी . मुलेप/का व/५५१/२०२१ , द.२०/१२/२०२१ 
नुसार तूट मा णत क न अहवाल दला आहे. यानुसार सन २०२०-२१ या 
आिथक वषातील अदा केले या व अदा करावया या संचलतूट चा तपशील 
पुढ ल माणे:- 

                                                                                                              (आकडे कोट त) 

अ. . एकूण 
तूट 

४०% 

वािम व 
ह सा 

सन  

२०२०-२१ 
पोट  
अि म 
अदा 

य ात 
एकूण 
संचलन 
तूट देय 

य ात एकूण 
संचलन तूट अदा 

तपशील 

य ात 
एकूण 
संचलन तूट 
अदा र. . 

अंितम 

संचलन तूट 
अदा 
करावयाचा  

तपशील 

अंितम 

संचलन तूट 
र. . 

१ ४९४.१६ १९७.६६ ३५.०० १६२.६६ 

१) माहे ए ल २१   

    ते माहे  डस 
२१    (र. .१२ कोट  
माणे) 

  

र. .१०८.०० 

  

  

१)माहे ए ल 
२१   

    ते माहे 
डस २१ 

   अखेर 
दयावयाचा    
   

    फरक        
   

   (र. .१.५६ 
* ९ ) 

  

र. .१४.०४ 

२) माहे जाने २२ ते   

     फे ु २२         

  (र. .१३.५६ कोट  
माणे) 

  

र. . २७.१२ 

२) माहे माच 
२२  

  

  

र. . १३.५० 

  एकूण१९७.६६ ३५.०० १६२.६६                    एकूण 
र. . 
१३५.१२ 

                  
एकूण र.र.२७.५४ 

 उपरो  त याम ये नमूद माण े मा. थायी सिमती,सभापती यां या कड ल 
द.२४/०२/२०२२ या  प ानुसार पुणे महानगर प रवहन महामंडळास सन 
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२०२०-२१ क रता दयावयाचे माहे ए ल २१ ते माहे डस २१अखेर 
(र. .१.५६*९) र.र.१४,०४,००,०००/- व माहे माच २२ चे र. .१३,५०,६७,६९३/- 
असे एकूण र. .२७,५४,६७,६९३/-(अ र  र. .स ावीस कोट  चौप न लाख 
सदुस  हजार सहाशे या णव फ )  अंितम संचलन तूट मा. थायी 
सिमती या उमेद मा यतेवर अदा करणे आव यक  आहे.  सदरची बाब आिथक 
व पाची अस याने सदर या  वषयास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

 
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/२८२/२०२२. 

दनांक- २४/०२/२०२२. 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . ण/८/का व/१००/२०२२ द.०९/०२/२०२२ वषय .१) 
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वषय . ७ चे लगत  . था/िन/इ-मु य/का व/६५/२०२२ द.१४/०२/२०२२ 
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      वषय . ८ चे लगत . था/िन/ड-मु य/का व/१०६/२०२२  द.१६/०२/२०२२ 
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वषय . १६ चे लगत फ ेका/िन-४/का व/५१/२०२२    द.१८/०२/२०२२ 
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वषय . १७ चे लगत ब /ेलेखा/५/का व/६८/२०२२  द.१७/०२/२०२२ 

 


