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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/ ४९ /२०२० 
दनांक - ०४/०१/२०२० 
 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०८/०१/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०८/०१/२०२० रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                        
                                                 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

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

कायप का मांक – १५५ 
 
दनांक - ०८/०१/२०२०                        वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०८/०१/२०२० रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
        

वषय .१) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.१२/१०/२०१८ अ वये मनपाचा 
पंपर  वाघेरे गावातील जलतरण तलाव येथील प ह या मज यावर ल हॉल भागातील 
नाग रकां या मागणीनुसार म हला व पु षांसाठ  योगा िश णासाठ  कै.िभकू वाघेरे 
पाट ल ित ाण या सं थेस ५ वष नाममा  भाडेकराराने चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०८/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०३ द.०८/०३/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह  मै ी 
वंयरोजगार सेवा सं था पंपर गाव सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 

चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात यते 

अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.०८/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०४ द.०८/०३/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह  मै ी वंयरोजगार 
सेवा सं था पंपर गाव सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस यान े यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हन े कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून यायामशाळा सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 
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( द.०८/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय .४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१११ द.०८/०३/२०१९ 

मनपाची भाग .१० येथील व ानगर रामनगर यायामशाळा ह  इले हन डस 
पोटस लब या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायाम शाळाची मुदत द.१०/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस यान े यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर द.११/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हन े कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.०८/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५) मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ 
बजरंगनगर पंपर  यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम 
शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०८/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .६) क  शासना या AMRUT MISSION अंतगत पंपर  िचंचवड शहरा या ६०% 

भागाम ये हशोबबा  पा याचे माण कमी कर यासाठ  तसेच सम यायी पाणी 
वाटपासाठ  खालील माणे ४ ठेकेदारांमाफत ४ वेगवेग या Packages म य े कामे 
चालू आहेत. या क पांअंतगत नवीन पाईपलाईन टाकण,े जुने नळजोड कने शन 
नवीन MDPE पाईपने बदलण,े आव यक या ठकाणी नवीन जलकंुभ उभारण े

इ याद  कामे EPC प दतीवर गतीपथावर आहेत. या कामां या कायदेशांचा 
तपशील खालील माण-े 
१.  मे.अ रहंत क शन – कामाचा आदेश .पापु/६/का व/९७३/२०१८, द.२०/०१/१८    

२. मे .अ रहंत क शन – कामाचा आदेश .पापु/६/का व/१२४२/१८, द.०८/०३/१८ 

३. मे.पी.पी.गोगडे – कामाचा आदेश .पापु/६/का व/७०/२०१८, द.०५/०१/२०१८ 

४. मे.िशवर  क शन – कामाचा आदेश .पापु/६/का व/१२२९/१८, द.०६/०१/१८ 

सदर क पाचा अवाका पाहता यावर संिनयं ण कर यासाठ  त  स लागार मे.DRA 

Consultants Ltd. यांची नेमणूक कर यात आली असून याम ये खालील कामांचा समावेश 
आहे. 

Part -1 Hydraulic designing and updating of drawings 
Part -2  Project Management Consultancy services for AMRUT works 
Part-3  Project Management Consultancy services for O & M works 
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                      सदर कामांसाठ  त  स लागार मे.DRA Consultants Ltd यांचे पधा मक दर 

खालील माणे आहेत. 
Part1 - ८,१२,५१,०००/-    Part2  - ४,८४,८०,०००/-      Part3  - ८,९१,००,०००/- 

सदर या Part-१ आ ण Part-२ दरास मा. थायी सािमतीकडून ठराव .२५५९ 

द.१८/०४/२०१८ ारे मा यता ा  आहे तसेच Part-२ चे काम संपलेनंतर Part-३ 
साठ चे दर, करारनामा व खचास मा यतेबाबतचा ताव सादर करणेस थायी 
सिमतीने सांिगतलेले आहे.  उपिन द  Part-२ मधील ४ packages मधील कामांची 
एकंदर त ६०% गती झालेली आहे. शहरा या अनेक भागात उदा. बोपखेल, पंपळे 
गुरव-१,२,३,४,५, इं ायणी नगर, आ मशाळा, मोरेव ती, िचखली इ. ठकाणी अमृत 

क पाअंतगत होणार  कामे पूण वास आलेली आहेत. जसेजसे Part-२ मधील कामे 
ट पाट यांम ये पूण वास येत आहेत तसेतसे तेथे Part-३ मधील कामेदेखील चालू 
करणे आव यक आहे. 

Part -३ साठ या कामासाठ चे पधा मक दर तावात नमुद माण ेआहेत.
          

            तर  यव थापन आ ण सिनयं णासाठ , स लागाराचा Part-३ चे दरानुसार, िन वदा 
र. .८,९१,००,०००/- (अ र  र. .आठ कोट  ए या णव लाख फ ) चा खच 

वषयां कत Project Management Consultancy  for implementation and  operation 
maintenance (24x7) pressurized water supply in 60% area of PimpriChinchwad 
Municipal Corporation  या कामातून क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/1/2019-20 अ वये भाग .१० मधील 
मोक या जागेवर ल उ ानाम ये वरंगुळा क  बांधणे व उवर त थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.एस.बी.काळे िन.र. .62,38,154/- (अ र  र. .बास  लाख 
अडोतीस हजार एकशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .61,11,423/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,11,423/- पे ा 18.91% कमी हणजेच 
र. .49,55,753/- + रॉय ट  चाजस र. .93,531/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .33,200/- = एकुण र. .50,82,484/- 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 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 .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/05/2019-20 अ वये 
भाग .२८ म ये ठक ठकाणी र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .62,32,266/- (अ र  र. .बास  लाख 
ब ीस हजार दोनशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .61,61,453/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,61,453/- पे ा 30.2% कमी हणजेच 
र. .43,00,694/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .43,71,507/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/08/2019-20 अ वय े

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील ठक ठकाणचे अंतगत र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .56,10,277/- 

(अ र  र कम पये छप न लाख दहा हजार दोनशे स ेह र फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,34,941/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,34,941/- पे ा 
32.04% कमी हणजेच र. .37,61,546/- + रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .38,36,882/- 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 .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/07/2019-20 अ वये 
भाग .२८ रहाटणी व पंपळे सौदागर प रसरातील ठक ठकाण या र यांचे 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .1,37,01,920/- (अ र  र. .एक कोट  सदतीस लाख एक हजार नऊशे वीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,36,31,107/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,36,31,107/- पे ा 32.04% कमी हणजचे र. .92,63,700/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .93,34,513/- 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 करण.े 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/09/2019-20 अ वय े भाग 
.२९ पंपळे गुरव मधील मशानभूमी येथील उवर त थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .67,31,914/- (अ र  र. .सदुस  लाख 
एकतीस हजार नऊशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .66,45,433/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .66,45,433/- पे ा 27% कमी हणजेच 
र. .48,51,166/- + रॉय ट  चाजस र. .65,582/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .20,900/- = एकुण र. .49,37,648/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . १५-०१/२०१९-२०२०अ वये ह 
े ीय कायालयांतगत भाग मांक 31 मधील पंपळे गुरव व नवी सांगवी येथील 

अंतगत र यावर ल दवाब ी चे जुने खांब बदलण े मे.शांती इले क स िन वदा 
र. .२,३१,५१,३२७/- (अ र  . दोन कोट  एकतीस लाख ए काव ण हजार तीनशे 
स ावीस फ ) पे ा -२१.७८% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३)  मा.िश ण सिमती कायप का मांक ०४ सभावृ ांत दनांक १९-०९-२०१९ ठराव मांक 
१० वषय मांक ०२ दनांक-१९/०९/२०१९ अ वय ेमा य करणेत आला असून पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी  व इ.८ वी तील व ाथ  हे 
िश यवृ ी पर ेसाठ  बसतात.सन २०१९-२०२० या शै णक वषाम ये अदंाजे २६७० 
व ाथा िश यवृ ी पर ेसाठ  बसणार आहेत. महानगरपािलका शाळेत िशकत 
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असले या व ाथा या पालकांची आिथक प र थती हलाक ची अस याने िश यवृ ी 
पर ेसाठ  लागणार  आव यक पु तके व ाथ  खरेद  क  शकत नाह त. प रणामी 
व ाथ म ये गुणव ा असूनह  सदर पर ेस लागणार  पु तके न िमळा याने मनपा 
शाळेतील व ाथ  हे िश यवृ ी पर ेत माग ेपडतात.सदर बाबीचा वचार करता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळांम ये इ.५ वी व इ.८ वी तील सव व ाथ  
मराठ , ग णत इं जी हया वषयांचे सव िश क यासाठ  जा तीत जा त िश यवृ ी 
अ याससंिचका संच खरेद  क न गर ब,होतक ,हुशार व ाथाना ह  पु तके ा  क न 
देऊन यांची गुणव ा वाढ कर याचा मानस आहे. िश यवृ ी पर ेसाठ  वेळ मयादा 
कमी असलेन े व शालेय व ाथाना संच व पु तेक वेळेत िमळणे आव यक अस यान े

मे.नमदा काशन माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी व 

इ.८ वी तील व ाथाना िश यवृ ी पर ांसाठ  आव यक पु तके संच खरेद  करणेस 

र. .12,50,000/- (अ र  र. .बारा लाख प नास हजार फ ) अथवा होणा-या य  

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मनपा मालक या इमारतीमधील 

कायालय,े दवाखाने, मनपा शाळा, उ ानेव इतर ठकाणी असणा-या जिमनीवर ल व 

छतावर ल प या या पा या या टा यांची शा ो  प दतीने साफसफाई व व छता 
करणे याकामाची २ वष कालावधीसाठ  िन वदा नो टस .९-१ ते ९-६/२०१६-२०१७ 
िस द केली होती. सदर िन वदेची मुळ मुदत दनांक ३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात 

आलेली आहे. तसेचसदर कामाची न वन िन वदा िस द केलेली असून िन वदा 
या पुण होणेसकाह  कालावधी लागणार अस याने मे.साझ टँक लन 

स ह सेस ा.िल. या सं थेस दनांक ०१/०९/२०१९ ते दनांक २९/०२/२०२० अखेर 
(६म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत यापैक  जे थम होईल 
या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास व याकर ता येणा-या र. .२५,७४,१२०/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख, चौ-याह र हजार एकशे वीस फ ) अथवा य  
होणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील िन ो कंपनीचे 

डायिलसीस मशीन Sr.No.13G8306E, 13G8307E व 13G8301E चे AMC 

करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी मे.िन ो मेड कल (इं डया) ा.िल., मुंबई यांनी 
सादर केलेले एकूण र. .८८,५००/- (अ र  र. .अ ठयाऐंशी हजार पाचशे फ ) चे 
दरप क वकृत करणेत आले आहे. यानुसारडायिलसीस वभागातील डायिलसीस 
मशीन Sr.No.13G8306E, 13G8307E व 13G8301E चे AMC संबंिधत उ पा दत 
कंपनी मे. िन ो यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .८८,५००/- (सव 
करांस हत) नुसार िन वदा न मागवता, करारनामा क न मनपा अिधिनयम अनुसुची 
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करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने कर यास व सदर AMC साठ  होणारा खच 
र. .८८,५००/- (सव करांस हत) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके  या वै क य व भागांतगत कायरत असणारे 
दवाखाने/ णालयांमधील तावात नमुद माण ेतां क संवगातील पदे एक  त 
मानधनावर हंगामी व पात ६ म हने कालावधीकर ता मा.आयु  सो. यांनी  
िन त केलेले मानधन व अट /शत नुसार व ह त प दतीने भरणेस मा यता 
िमळणेस, सदर जा हराती मधील वेळोवेळ  र  होणार  पदे िन  ित केले या गुणानु म 

याद तील पुढ ल उमेदवारांमधून भरणेस व गुणानु म याद  संपलेनंतर र  होणार  पदे 

तसेच य  भरतीचे वेळ  उमेदवार उपल ध न झा याने र  रा हलेली पदे येक 

सोमवार  वै कय वभागाम य े Walk In Interview प दतीन े भर यास व 

मानधनावर ल सेवा समा ी करणेबाबतची कायवाह  वै कय वभागाचे तरावर 

कर यास, तसेच सदर या पदांना ावया या मानधनाचे अदायगीकर ता येणा-या 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/123/2019-20 अ वये भाग . 
१३, येिथल िनगड  गावठाण व साईनाथनगर  प रसरातील जलिनःसारण 
यव थेम य े सुधारणा वषयक कामे करणे. कामी मे.सुरज कॉ ॅ टर 
िन.र. .29,99,808/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे आठ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,368/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,87,368/- पे ा 20.84% कमी हणजेच र. .23,64,801/- +रॉय ट  चाजस 

र. .12,440/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .23,77,241/- 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 करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/02/2019-20 अ वये . .१९ मधील 
ीधरनगर उ ानातील नुतनीकरण करणे कामी मे.अ य भरत बजबळकर 

िन.र. .62,38,186/- (अ र  र. .बासस  लाख अडोतीस हजार एकश ेशहाऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,11,454/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .61,11,454/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .41,36,232 /- +रॉय ट  चाजस 
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र. .93,531/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .42,62,963/- 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 करण.े    

वषय .१९) ‘ड’ े ीय काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  उपरो  खाली नमूद केले या कामाला 
मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदर या कामाची 
िन वदा कायवाह  चालू आहे. सदरचे दर िन वदा पूव व िन वदा प चातसाठ  आहेत.  

    अ. . कामाचे नाव 
अंदा जत 
र कम . लघु म दर 

लघु म 

दरधारक 

एज सी 
स लागार फ 

1 

भाग . २५ ताथवडे गावठाणापासून 
जीवननगर माग स ह न.ं ९९ व १०० मधून 

पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी. ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. या कामांतगत व ुत वषयक 
कामे करणे. 

५,००,००,०००/- ०.८९% 

मे.इ फिनट  
क स ट ंग 
इं जिनअस 

४,४५,०००/- 

               सदरचे व ुत वषयक कामा या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा 
बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पूव (PriTender Activity) व िन वदा 
प चात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता 
व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ 
रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. .‘ड’ े/ व/ वाकड/२/२०१९-
२० द.२१/११/२०१९ अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार 
मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस, यांचेकडून सदर कामासाठ  ०.८९% (िन वदा पूव 
०.५०% व िन वदा प ात०.३९%) इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदरचा दर 
हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी आहे. (मंजूर दर 
०.९०%(िन वदा पूव ०.५०% व िन वदा प ात०.४०%) यामुळे मे.इ फिनट  क स ट ंग 
इं जिनअस,  पुणे यांची सदर कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
त ात नमुद दरानुसार स लागार फ अदाकरणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/7/2019-20 अ वये भाग .२२ 

काळेवाड  मधील र यांचे आव यकतेनुसार कॉ ट करण/डांबर करण कऱणेकामी 
मे.वीना ए टर ायजेस िन.र. .59,68,264/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अडूस  
हजार दोनशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .58,85,990/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,85,990/- पे ा 30.33% कमी हणजेच 
र. .41,00,769/- + रॉय ट  चाजस र. .12,874/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .41,83,043/- 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 .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/9/2019-20 अ वये भाग .२२ 

काळेवाड  मधील लक  बेकर  ते बीआरट  रोड पयतचा  ड .पी र ता आव यकतेनुसार 
कॉक ट करण/डांबर करण करणेकामी मे. ी एसेस चरल अ ड क शन ा. 
िल.िन.र. .1,19,41,893/- (अ र  र. .एक कोट  एको णस लाख ए केचाळ स हजार 
आठशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,1616,196/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,16,16,196/- पे ा 28.80% कमी हणजेच 
र. .82,70,732 /- +रॉय ट  चाजस र. .1,77,947/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,47,750/- = एकुण र. .85,96,429/- 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 .२२) वै कय मु य कायालयामाफत जा हर िनवेदन िस द क न १ िलंगायत, १ न 
व ८ मु लम असे एकूण १० दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणे, दैनं दंन साफसफाई 
करणे, दफनभूमीं या आतील प रसराची देखभाल दु ती करण,े मयत पास घेणे व 
संबंिधत कायालयात जमा करणे या कामासाठ  अज माग व यात आले होते.  ०४ 

दफनभूमीसाठ  ०४ सं था पा  ठरलेल े होते.  यानुसार ४ सं थाची िनयु  क न 

कामकाज आदेश दे यात आला आहे.  उवर त ०६ मु लम दफनभूमी पैक  दापोड ,    
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च-होली, कुदळवाड  व िनगड  या ०४ दफनभूमीसाठ  जा हर िनवेदनातील अट ं . ०६ 

नुसार एखा ा धािमक दफनभूमीकर ता अज ा  न झा यास या दफनभूमीकर ता या 
धमा या इतर पा  सं थेचा वचार करणेत येईल, अस ेनमूद अस यान े यानुसार पा  

सं थाम य े सदरचे कामकाज खालील माण े वभागून देणेस दनांक ३०/११/२०१९ चे 

तावा वय ेमा यता  िमळाली आहे.         

अ. ं . दफनभूमी सं थेचे नांव 

१ दापोड  मु लम दफनभूमी पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर क तान ऍ ड ईदगाह 
किमट , नेह नगर 

२ च-होली मु लम दफनभूमी भारतर  मौलाना अबुल कलाम आझाद पपंर- िचंचवड 
शहर मारक सिमती ( ट), दघीरोड, भोसर  

३ कुदळवाड  मु लम दफनभूमी पंपर - िचंचवड मु लम वकास प रषद, खराळवाड  

४ िनगड  मु लम दफनभूमी भारतर  मौलाना अबुल कलाम आझाद पपंर- िचंचवड 
शहर मारक सिमती ( ट), दघीरोड, भोसर  

        तसेच उवर त ०२ मु लम दफनभूमीसाठ  दनांक ०४/१२/२०१९ रोजी सोडत 

प दतीने /िच ठ दारे  खालील ०२ सं थांची िनयु  करणेत आली आहे.     

        

 

 

 

 सबब, १) पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर क तान ऍ ड ईदगाह किमट  या 
सं थेची दापोड  मु लम दफनभूमी, २) पंपर - िचंचवड मु लम वकास प रषद, या 
सं थेची कुदळवाड  व फुगेवाड  मु लम दफनभूमी आ ण ३) भारतर  मौलाना अबुल 
कलाम आझाद पपंर - िचंचवड शहर मारक सिमती ( ट) या सं थेची च-होली, 
िनगड  व कासारवाड  या दफनभूमीत येक  ४ काळजीवाहक शासन िनणयानुसार 
कमान वेतन दराने  पुर वणेकामी िनयु  करणेस, भ व यात कमान वेतन दराम ये 
होणार  वाढ अदा करणेस,०६ दफनभूमीसाठ  एकूण २४ काळजीवाहकांचे ३ वषाक रता 
अंदाजे र. .१,९६,९०,५६०/- (अ र  र. .एक कोट  शहा णव लाख न वद हजार 
पाचशे साठ फ ) अथवा याकामी होणा-या य  खचास, यांचे बरोबर करारनामा 
करणेस महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

अ. ं . दफनभूमी सं थेचे नांव 

१ फुगेवाड  मु लम 
दफनभूमी पंपर - िचंचवड मु लम वकास प रषद, खराळवाड  

२ 
कासारवाड  मु लम 

दफनभूमी 
भारतर  मौलाना अबुल कलाम आझाद पपंर - िचंचवड शहर मारक 
सिमती ( ट), दघीरोड, भोसर  
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वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय कायालयातील थाप य वभागामाफत व वध 
वकास कामे कर यात येतात. या अंतगत भाग .१० म ये सु वधा भुखंड पंपर  
येथील स.न.३६/१० िस.स.न.५८४२ वकिसत करणे योजन आहे.  तसेच सदर 
कामाबाबत मा.नगरसद य/नगरसद या यांची मागणी आहे.   सदरचे क प वैिश पुण 

अस यान े तां क या सदर क पांची संक प िच ,े क प आराखडे तयार करण,े 

पुवगणनप क, िन वदा वषयक काम ेकरण ेइ. िन वदा पुव काम ेकरणेक रता वा तु वशारद  

व  क प यव थापन स लागार (PMC) ची नेमणुक करण े आव यक आहे. तसेच 

तां क या आराख या माण ेकाम क न घेण े यांचे मोजमाप ेघेऊन देयक तयार करण,े 

क पां या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा प ात काम े करण े आव यक आहे. 

मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर क प यव थापन स लागार यांचेकडुन दरप क 

माग वणेसाठ  द. ०६/१२/२०१९ रोजी कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. िसलबंद 

िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम द. १३/१२/२०१९ असुन द. 

१३/१२/२०१९, द.ु ३.०० वाजेपयत एकुण ३ िसलबंद कोटेशन ा  झाल े आहे. सदरची 
कोटेश स द. २० /१२ /२०१९ रोजी स. १०.३० वाजता उघडणेत आल े असुन याम य े

मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांनी वा तु वशारद लघु म दर १.२५% (जीएसट  

सोडुन) व  क प यव थापन स लागार (PMC) लघु म दर ०.७४% (जीएसट  सोडुन) 

सादर के याचे दसुन येते, तर  मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांनी लघु म दर सादर 

के यान े यांची सदर कामा या िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  वा तु वशारद  व  

क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेस व याकामी होणार  फ 

वा तु वशारद १.२५% (जीएसट  सोडुन) व  क प यव थापन स लागार (PMC) ०.७४% 
(जीएसट  सोडुन) अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार अनिधकृत 
बांधकाम कारवाई तसेच व वध क पांचे उदघाटन/ भूिमपूजन, व वध बोधनपव 
काय म, स कार समारंभ, महापौरचषक, व वध डा पधा, व वध वषय सिमती 
िनवडणूक, महापौर, उपमहापौर िनवडणूक, भाग अ य  िनवडणूक, करसंकलन 
वभागाकड ल कारवाई, पवनाथड , वरसागर संगीतमहो सव, व वध सां कृितक 
काय म इ. काय मांचे हड ओ शुट ंग व या अनुषंगाने इतर कामकाजासाठ  
िन वदा नोट स .03/2018 - 19, द.02/02/2019 अ वये िस द कर यात आली 
होती. सदर िन वदा द.10/05/2019 रोजी उघड यात आली असून म.े दशन ड जटल 
हड ओ ाफ , कृ णानगर, िचंचवड, पुणे–19 यांचे ा  लघु म दर वकृत क न 
यांना .माजस/ं2/का व/432/2019, द. 16/09/2019 अ वये कामकाज आदेश 

दे यात आलेले आहेत. तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती 
ठराव . 5135, द. 14/08/2019 अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार 
द.10/05/2019 रोजी लघु म दर ा  झालेनंतर करारनामा क न मे.दशन ड जटल 
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हड ओ ाफ , कृ णानगर, िचंचवड, पुणे–19 यांना ता काळ कामकाज आदेश देणे 
आव यक होते. तथा प, मा.अंतगत लेखाप र क यां याकडून ा  सूचनां या अनुषंगान े

शासक य व तां क तृट ंची पूतता क न द.16/09/2019 रोजी यांना कामकाज आदेश 

दे यात आलेल ेआहेत. म.ेउ च यायालया या िनदशानुसार अनिधकृत बांधकाम वरोधी 
कारवाईचे हड ओ शुट ंग करण,े महापािलकेमाफत होणारे व वध उप म व इतर 

काय मांचे हड ओ शु टंग कामकाज करण े आव यक अस यान े व कामाची तातड  

ल ात घेताम.े दशन ड जटल हड ओ ाफ , कृ णानगर,िचंचवड,पुणे–19 यां याकडून द. 

10/05/2019 ते द. 15/09/2019 या कालावधीत यांचेकड ल ा  मंजूर िन वदा दरानुसार 
हड ओ शु टंगचे काम क न घे यात आल े आहे. सदर कालावधीतील कामासाठ  र. 

.6,07,090/- (अ र  र. .सहा लाख सात हजार न वद फ ) पयतचे खचास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२५)   मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/७/२०१९-२० अ वय े

 रावेत उप वभागातील अंतगत इमारत, शाळा, दवाखाने येथील वदयुत वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करण ेसन २०१९-२० साठ  िन वदा र. .८,८९,६५६/- (अ र  र. .आठ 

लाख एकोणन वद हजार सहाश े छप न फ  ) पे ा -१४.०० ट के कमी दरान े

मे.पी. ह .आर.एस.इले क स ऍ ड इं जिनअस या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संत तुकाराम यापार  संकुल िनगड , पुणे- ४४ 

येथील येथील इमारत मांक सी प ह या मज यावर ल गाळा . २ प रमंडल अिधकार  

ज वभाग पंपर  यांनी ऑनलाईन िशधा प के या डाटा  एं या कामासाठ   भाडे 

त वावर िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. सदर इमारतीम य े यांना यापुव  गाळा .५ 

देणेत आलेला आहे. सदर जागा कमी पडत अस यामुळे  कायालयाम य े िशधा प का 
धारकांची  ब-याच माणात गद  होत आहे. तसेच ऑनलाईन िशधा प कांची डाटा  
एं चे कामकाज मो या माणात सु  अस यान ेसदरची जागा अपुर  पडत अस यान े

प ह या मज यावर ल सी-२ गाळा चिलत भाडे दरान ेमा.उपसंचालक नगररचना यांनी  
ठर वले या भाडे दरान ेदेणेस, महारा  महानगर पािलका अिधिनयमातील कलम ७९(अ) 

नुसार व मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. तथा प अ नधा य 

वतरण अिधकार  यांचे कामाची तातड  वचारात घेता  महारा  महानगर पािलका 
अिधिनयमातील कलम ७९(अ) माण े द.१९/१२/२०१९ रोजी जागेचा ताबा दला 
अस याने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/17/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील िशवशंकर १, िशवशंकर २ व अंगणवाड  र यांचे हाँटिम स प तीने 
डांबर करण कऱणे  कामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .59,96,816/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख शहा नव हजार आठशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,92,991/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,92,991/- पे ा 30.55% 
कमी हणजेच र. .40,92,682 /- + रॉय ट  चाजस र. .42,126/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .41,96,508/- 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/16/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील मोरेव ती व हे ेव ती प रसरातील र यांचे हाँटिम स प तीने 
डांबर करण कऱणे  कामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .59,91,339/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख ए या नव हजार तीनशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,08,628/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,08,628/- पे ा 
30.62% कमी हणजेच र. .40,99,406 /- + रॉय ट  चाजस र. .21,011/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .41,82,117/- पयत काम क न घणेेस 
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 .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/23/2019-20 अ वय े भाग .१ 
हे ेव ती मोरेव ती अंतगत व वध वा ह यासाठ  खोदलेल े र ते मजबुतीकरण 

क न डांबर करण करणेकामी मे.वैदेह  क शन िन.र. .74,96,999/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख शहा नव हजार नऊशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,70,236/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,70,236/- पे ा 30.62% 



15 
 

कमी हणजेच र. .51,82,850/- + रॉय ट  चाजस र. .14,313/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .12,450/- = एकुण र. .52,09,613/- 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 .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/19/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील सोनवणेव ती रामदासनगर तसेच औ ोगीक प रसरातील व वध 

वा ह यासाठ  खोदलेले र ते मजबुतीकरण क न डांबर करण करणेकामी मे.वैदेह  
क शन िन.र. .74,68,016/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अडूस  हजार सोळा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,41,406/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,41,406/- पे ा 30.55% कमी हणजेच र. .51,68,056/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,159/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,450/- = एकुण र. .51,94,665/- 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 .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील भाग  .३ च-होली येथील स. .३०१ 
ते  स. .३१५ पयत या २४ मी. व १८ मी. ड .पी. र ता असुन याची एकूण लांबी 
२०९० मी. आहे. सदर र या या साखळ  २४ मी.  (चेनेज) .४२० व १८ मी. 
(चेनेज) .२६५ वर HPCL ची ३५० मी.मी. यासाची गॅस वा हनी र याला छेदून 
जात आहे. सदर गॅस वा हनी रोड टॉप लेवल (RTL) पासून २४ मी ला ०.८५ मी. 
व १८ मी. ला २.५ मी. जिमनी खाली आहे. तर  सदर ठकाणी रोड ोफाईल मुळे 
व टकल लीअर सला मयादा येत आहे यामुळे लॅब क हट तयार करता येत 
नाह . यामुळे सदर पाईपच ॉिसंग करणे गरजेचे आहे. सदर ॉिसंग कर यासाठ  
HPCL  यांचेकडून द.०९.१२.२०१९ या प  संदभ .MPSPL/VSP/ CH.142/१९-२० 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे Demand Draft (DD) ारे 
र. .५२,३०,०००/-(अ र  र. .बाव न लाख तीस हजार पये फ ) मागणी 
कर यात आली आहे. सदरचे काम पैसे घेऊन HPCL वतः करणार आहेत. सदरचे 
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पैसे HPCL ला देण ेआव यक आहे. सदरचे र याचे HPCL कंपनीन ेकाम के यािशवाय 

र ता पूण वापरत येऊ शकत नाह .  यामुळे HPCL कंपनीन े मागणी केले माणे 
यांना Demand Draft (DD) ारे र. .५२,३०,०००/- अदा करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) मनपा या िश ण वभागाने मागणी केलेनुसार थम स  प र ेक रता आव यक 

उ रप का तातड ने छपाई क न पुरवठा करणेकामी मा िमक िश ण 

वभागाकड ल   ई िन सु .01/2017-18  अ वये लघु म दर ा  िन वदाधारक 
मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे यां याकडून  महारा  शासनाकड ल उ ोग उजा 
व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-2014/ . .82/भाग-III/उ ोग-4, 

द.01/12/2016 या 3.3.2 मधील तरतूद नुसार िन वदा मंजुर दरानुसार तातड ने 
उ प का छपाई क न पुरवठा करणेकामी यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर उ रप का छपाई करणेकामी 
हॊणारा खच एकूण र. .6,89,880/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणन वद हजार आठशे 
ऐंशी फ ) चे अवलोकन करणे. 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/41/2019-20 अ वये भाग .५ 
गवळ नगर व सँ ड वक कलनी प रसरात खड  मु म व बीबीएम प दतीने र याचे 
सुधारणा करणे व वकिसत करणेकामी मे. ी गणेश क शन 

िन.र. .59,99,995/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे पं या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .57,21,948/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .57,21,948/- पे ा 29.10% कमी हणजेच र. .40,56,861 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,31,197/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,850/- = एकुण र. .43,34,908 /- 

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 करण.े    

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/31/2019-20 अ वये भाग .९ 

मधील र यांचे चर बुज वणे व अ यावत प दतीने सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .74,99,919/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
न या नव हजार नऊशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .72,63,657/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 
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काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .72,63,657/- पे ा 32.04% कमी हणजेच 
र. .49,36,381/- +रॉय ट  चाजस र. .1,67,362/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .51,72,643/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/04/2019-20 अ वये 
सन २०१८-१९ कर ता वाकड, ताथवडे व पुनावळे येथे व वध कंप या/मनपा माफत 

खोद यात आलेले चर दु त करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .93,44,637/- (अ र  र. . या णव लाख चौवेचाळ स हजार सहाश े सदतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .92,73,682/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .92,73,682/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .62,76,428 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,555/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .63,47,383/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम 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 करण.े 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/10/2019-20 अ वय े

भाग .२५ वाकड व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .1,24,56,978/- (अ र  
र. .एक कोट  चोवीस लाख छप न हजार नऊश ेअ ठेह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,23,86,165/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,23,86,165/- पे ा 
33.03% कमी हणजेच र. .82,95,015/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .83,65,828/- 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 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/01/2019-20 अ वये भाग .१६ 
मधील ेमलोक पाक वीर सावरकर उ ानात थाप य वषयक काम े करणेकामी 
मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .1,24,73,977/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख 
याह र हजार नऊशे स याह र फ  )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,22,43,083/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,22,43,083/- पे ा 29.60% कमी हणजेच 
र. .86,19,130/- + रॉय ट  चाजस र. .1,97,693/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .33,200/- = एकुण र. .88,50,023/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/166/2019-20 अ वये भाग 

.३२ जुनी  ल मी माता मं दर, सांगवी गावठाण व उवर त प रसरात मु य 

जलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .59,99,952/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे बाव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,374/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,74,374/- पे ा 22.24% कमी हणजेच र. .46,45,673/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,578/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,71,251/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .३९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/170/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत दापोड , फुगेवाड  व लांडेवाड  पंपींग टेशन .२ अंतगत 
येणा-या मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.एच.एम.क शन 
िन.र. .59,99,996/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,83,534/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,83,534/- पे ा 20.54% कमी हणजेच र. .47,54,516/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,462/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .47,70,978/- 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 .४०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/158/2019-20 अ वये भाग . 
३० दापोड  येथील एस एम एस कॉलनी नालंदा बू द वहार प रसर व उव रत 

प रसरातील आव यक या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे. ह .आय.पी.राव डे हलोपस िन.र. .59,99,987/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,115/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,115/- पे ा 24.48% 
कमी हणजेच र. .45,11,652 /- + रॉय ट  चाजस र. .25 872/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .45,37,524/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

वषय .४१) भाग .८ मधील से. .१ मधील भूखंड .३ (वै णोदेवी शाळेसमोर ल) म ये 
अ यावत उ ान, बहुउ ेशीय हॉल व अनुषंिगक कामासाठ  आराखडे तयार क न 
मंजूर  घेणे, बांधकाम परवानगी घेणे, अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा पूव कामे 
व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत 
वा तु वशारद यांची दरप क द.२०/११/२०१९ ते २७/११/२०१९ या कालावधीत 
माग व यात आली होती. यानुसार मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांचा सदर 

कामासाठ  १.९१% ( थाप य) व ०.९३%(हॉट क चर) इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. यामुळे सदरचे काम म.ेिश पी आ कटे ट & लॅनस यांना ा  
लघु म दराने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 



20 
 

वषय .४२) भाग . ८ मधील ता यात आले या जागेवर वरंगुळा क  बांधणेचे कामासाठ  
आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े बांधकाम परवानगी घेणे, अंदाजप क तयार करणे 
इ.िन वदा पूव कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य 
उ ान वभागामाफत वा तु वशारद यांची दरप क द.२०/११/२०१९ ते 
२७/११/२०१९ या कालावधीत माग व यात आली होती. यानुसार मे.िश पी 
आ कटे ट & लॅनस यांचा सदर कामासाठ  १.९१% ( थाप य) व ०.९३% 

(हॉट क चर) इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. यामुळे सदरचे काम मे.िश पी 
आ कटे ट & लॅनस यांना ा  लघु म दराने देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .४३) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील े िसनस 

कंपनी या डायिलसीस मशीन Sr.No.4V5AYG83, 5V5AZQ63 व 5V5AZQ64 चे 
AMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी मे. े िसनस मेड कल केअर इं डया 
ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले एकूण र. .६३,१८९/- (अ र  र. . ेस  हजार 

एकशे एकोणन वद फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. 
यानुसारडायिलसीस वभागातील डायिलसीस मशीन Sr.No.4V5AYG83, 

5V5AZQ63 व 5V5AZQ64 चे AMC संबंिधत उ पा दत कंपनी मे. े िसनस 
यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .६३,१८९/- (सव करांस हत) 
नुसार िन वदा न मागवता, करारनामा क न मनपा अिधिनयम अनुसुची करण ५ 
(२) (२) नुसार थेट प दतीने कर यास व सदर AMC साठ  होणारा खच 
र. .६३,१८९/- (सव करांस हत) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४४) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant चे AMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीचे वतरक 
मे. दय हे थ केअर, पुणे यांनी सादर केलेले एकूण र. .५०,०२०/- (अ र  
र. .प नास हजार वीस फ ) चे दरप क बायोमॆड कल इं जिनयर यांनी दले या 
अिभ ायानुसार वकृत करणेत आले आहे.  यानुसार डायिलसीस वभागातील 
R.O.Plant with Prefiltration Plant चे AMC संबंिधत उ पा दत कंपनीचे वतरक 
मे. दय हे थ केअर, पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
र. .५०,०२०/-(सव करांस हत) नुसार िन वदा न मागवता, करारनामा क न मनपा 
अिधिनयम अनुसुची ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने कर यास व सदर 
AMC साठ  होणारा खच एकूण र. . ५०,०२०/-(सव करांस हत) ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.   Ele/Ho/E/10/10/2019-20 अ वये इ े ीय 
कायालयाअंतगत सांवत कमान ते ममता वीट ते कृ णानगररोड र यावर ल 
धोकादायक व अडथळा ठरणा-या म.रा. व. व. कंपनी या उ चदाब व लघुदाब 
उप कर खांब व तारा हल वणे कामी  मे.एम.बी.इले क ड कंपनी 
िन.र. .82,64,072/- (अ र  र. . याएशी लाख चौस  हजार बहा र फ )  पे ा 
20.37% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .65,80,681/-  पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४६) ‘ब’काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग  .१६ कवळे  वकासनगर इ. ठकाणचे 
र ते  अ ावत प तीने वकिसत करणे या कामास र. .१५,००,००,०००/- इतक  
मा.महापािलकासभासिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम 

तां क या वैिश यपुण अस यान े-  भाग  . १६ कवळे  वकासनगर इ. ठकाणचे 

र ते अ ावत प तीन े वकिसत करण.े याकामाचे िनयोजन करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन 

करण ेव व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण ेव िन वदा बन वणेसह 

कामाची देखरेख करण े इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

tender activity) काम ेकरावी लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प 

स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या 
नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. . . ‘ब’ े / व /कोटे /०४/२०१९-२० द.०८/०८/२०१९ 

अ वय े दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.इ फिनट  क स ट ंग 

इं जिनअस यांचेकडून ०.८९% (िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा प ात ०.३९%)  इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेन ेमंजूर केले या 
दरापे ा कमी असलेने सदर कामी मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची नेमणुक 
क न याकामी लागणार  फ  एकूण अंदाज ेर. .१,२८,४१८/- (अ र  र. .एक लाख 
अ ठावीस हजार चारशे अठरा फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .४७) ‘ब’काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग  . १६ वकासनगर येथील ना याकड ल 
पे ोल पंप ते बापदेवनगर इ. ठकाणचे र ते अ ावत प तीने वकिसत करणे या 
कामास  र. .२०,००,००,०००/- इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
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आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस यान े भाग . १६ 

वकासनगर येथील ना या ड ल पे ोल पंप ते बापदेवनगर इ. ठकाणचे र ते  अ ावत 

प तीन े वकिसत करण.े याकामाचे िनयोजन करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार 

सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माण े िनयोजन करण े व 

व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण ेव िन वदा बन वणेसह कामाची 
देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) 

काम े करावी लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची 
मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन 

नो. . . ‘ब’ े / व /कोटे /०३/२०१९-२० द.०८/०८/२०१९ अ वय ेदरप क माग व यात 

आले आहेत. यानुसार मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांचेकडून ०.८९% (िन वदा 
पुव ०.५०% व िन वदा प ात ०.३९%) इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदरचा दर हा 
मा. थायी सिमती सभेन ेमंजूर केले या दरापे ा कमी असलेने मे.इ फिनट  क स ट ंग 
इं जिनअस यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  एकूण अंदाजे 
र. .१,०६,७५६/- (अ र  र. .एक लाख सहा हजार सातशे छ प न फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४८) ‘ब’काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .१७ म ये िशवनगर  भागात व 
वा हेकरवाड  भ डवे व ती इ. ठकाणचे र ते  अ ावत प तीने वकिसत करण ेया 
कामास र. .१५,००,००,०००/- इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने भाग . १७ म य े

िशवनगर  भागात व वा हेकरवाड  भ डव े व ती इ. ठकाणचे र ते  अ ावत प तीन े

वकिसत करण.े याकामाचे िनयोजन करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव 

बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माण ेिनयोजन करण ेव व ुत वषयक 

कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण ेव िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करण ेइ. 

िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) काम ेकरावी 
लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो. 
यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची  नुसार कोटेशन नो. . . ‘ब’ 

े/ व/कोटे/०६/२०१९-२० द.०८/०८/२०१९ अ वय े दरप क माग व यात आले आहेत. 

यानुसार मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांचेकडून ०.८९% (िन वदा पुव ०.५०% व 

िन वदा प ात ०.३९%)  इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदरचा दर हा मा. थायी 
सिमती सभेन ेमंजूर केले या दरापे ा कमी असलेन ेम.ेइ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस 

यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  एकूण अंदाजे र. .१,५२,०४८/- (अ र  
र. .एक लाख बाव न हजार अ ठेचाळ स फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 



23 
 

वषय .४९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/112/2019-20 अ वये इ े ीय 

कायालया अंतगत भाग .७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,49,282/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार दोनश े याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,29,554/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,554/- पे ा 
32.99% कमी हणजेच र. .24,99,174/- + रॉय ट  चाजस र. .19,728/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,18,902/- 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 .५०) मनपा या पाणीपुरवठाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते  २) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५१)  ‘इ’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  - भाग .३ च-होली येथील संत ाने र 
व संत नामदेव महाराज यांचे भेट वर आधार त   समुहिश पा या प रसरात संत 
ाने र सृ ी तयार करणकेामी मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता 
देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस यान े - भाग .३ 

च-होली येथील संत ाने र व संत नामदेव महाराज यांचे भेट वर आधार त   

समुहिश पा या प रसरात संत ाने र सृ ी तयार करण े या कामाचे िनयोजन 

करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 

मानांकना माण ेिनयोजन करण ेव व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार 

करण ेव िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) 

व िन वदा प चात (post tender activity) काम ेकरावी लागणार आहेत. याक रता व ुत 

वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो.  यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी 
िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. . . इ /े व/कोटे/०३/२०१९-२० 

द.२९/०८/२०१९ अ वय े दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार म.े  वै णवी 
इले कल क सलटं सी यांचेकडून ०.८९% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  

सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेन ेमंजूर केले या दरापे ा कमी आहे. यामुळे सदर 
कामासाठ  मे. वै णवी इले कल क सलटं सी यांची नेमणुक क न  ा  झाले या 
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लघु म दराने याकामी लागणार  फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .५२) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमुद माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५३)  पंपर   िचंचवड मनपा या मा यिमक  व ालयातील सन २०१९-२० या शै णक वषात 

इय ा ५ वी व इय ा  ८ वी कॉलरिशप संच  (मराठ  व ऊद)ु मा यमासाठ  एकुण ११५ 

 संचाक रता  थेट प दतीन े नमदा काशन  यांना र. .२७,५०६/-  (अ र  
र. .स ावीस हजार पाचशे सहा फ  ) खचास कंवा येणा-या य   खचास  

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य क मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ ( 1ते 3 ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ ( 1 ते 5 ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केललेे 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/3/2019-20 अ वये भाग . १६ 
म ये नालाबांधण े अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िशवांक क शन 

िन.र. .1,34,98,920/- (अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख अ या णव हजार नऊशे 
वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,34,00,059/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,34,00,059/- पे ा 22.99% कमी हणजेच र. .1,03,19,385/- + रॉय ट  
चाजस र. .81,361/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,500/- = एकुण 
र. .1,04,18,246/- 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 करण.े            
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वषय .५७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/172/2019-20 अ वये भाग . 
३० मधील दापोड , फुगेवाड , कासारवाड  प रसर व ऊवर त भागाम य े वा षक 

ठेकेदार  प दतीने  ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.क पल 
क शन िन.र. .59,99,974/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
नऊशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,64,382/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,64,382/- पे ा 31.99% कमी हणजेच 
र. .40,56,376/- + रॉय ट  चाजस र. .35,592/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .40,91,968/- 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 करण.े  

वषय .५८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/152/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील गंगानगर, महेशनगर प रसर व 

उव रत भागात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.क पल 

क शन िन.र. .59,99,973/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
नऊशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,73,935/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,73,935/- पे ा 25.99% कमी हणजेच 
र. .44,21,309/- + रॉय ट  चाजस र. .26,038/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .44,47,347/- 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 करण.े 

वषय .५९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/63/2019-20 अ वये भाग .२५ 
मधील पुनावळे, ताथवडे भागात जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ल सी 
कन शन ा.िल. िन.र. .58,68,115/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख अडूस  
हजार एकशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .58,50,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,50,600/- पे ा 28.95% कमी हणजेच 
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र. .41,56,851/- + रॉय ट  चाजस र. .17,515/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .41,74,366/- 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 .६०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/64/2019-20 अ वये भाग .२५ 
मधील वाकड भागात जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी 
मे.रवी एंटर ायजेस िन.र. .58,68,115/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख अडूस  हजार 
एकशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .58,50,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,50,600/- पे ा 25.2% कमी हणजेच र. .43,76,249/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .17,515/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .43,93,764/- 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 .६१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/65/2019-20 अ वये भाग .२५ 
मधील न याने वकिसत होणा-या ड.पी.र यावर जलिनःसारण वषयक सु वधा 
पुर वणेकामी मे.रवी एंटर ायजेस िन.र. .58,68,115/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख 
अडूस  हजार एकशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .58,50,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,50,600/- पे ा 23.67% कमी हणजेच 
र. .44,65,763 /- + रॉय ट  चाजस र. .17,515/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .44,83,278/- 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 .६२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/15/2019-20 अ वये "अ" े ीय 
कायालया अंतगत भाग . १० मधील जलिन:सारण निलका  सुधारणा वषयक 
कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे. वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर 
िन.र. .29,99,993/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,83,765/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,83,765/- पे ा 22% कमी हणजेच र. .23,27,337/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .23,43,565/- 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.  

   

                                      
                                           (उ हास बबनराव जगताप)  

                                     नगरसिचव 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                              पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४९/२०२० 

दनांक –  ०४/०१/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पापु/का व/६/०३/२०२० द.०४/०१/२०२० वषय .५० चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/१४/२०२० द.०४/०१/२०२० वषय .५४ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/१६/२०२० द.०४/०१/२०२० वषय .५५ चे लगत) 

 
 

 


