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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/९९६/२०२१ 
  दनांक - २१/०५/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक २७/०५/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २७/०५/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव 
महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू, 

                                            
(चं कांत इंदलकर) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त-    १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

         २)  कायालयीन नोट स बोड 
 
 



2 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती  

कायप का मांक – २२४ 
 
 

दनांक - २७/०५/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २७/०५/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे ऑनलाईन प दतीने 
(VIDEO CONFERENCING) सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२२ द.१२/०५/२०२१ चा सभावृ ांत   

कायम करणे.  
आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२३ द.१९/०५/२०२१ चा सभावृ ांत  

कायम करणे.    

---------- 
 

वषय .१) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून मे. पश हॉ पटल यांचे 
समवेत वेळोवेळ  झाले या करारना यास व वेळोवेळ  दले या आदेशास अिधन 
राहून स थतीत णसं येची वाढ ल ात घेता न याने १६ आय.सी.यू. 
हट लेटर सं येपैक  १० बेड हे हट लेटर कर ता व बाक चे ६ बेड हे हाय लो 
कर ता हणजेच ICU  वभागातील बेडची सं या ह  ५० व न ६६ कर याकामी 
येणा-या खचास हणजेच 16 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस 
र. .६,४५०/- माण े र. .१,०३,२००/-  माणे तीन म हने कालावधीकर ता 
र. .९२,८८,०००/- (अ र  र. . या णव लाख अ ठयाऐंशी हजार फ ) इतका 
खच अपे त असून सदरचे खचास तसेच सदर खच म यवत  भांडार 
वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
        ( द.२७/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/13/2020-2021 अ वये भाग . 

१२ पीनगर येथील ठाकरे शाळा व खेळाचे मैदानाची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .37,48,096/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .37,30,296/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,30,296/- पे ा 28.85% कमी 
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हणजेच र. .26,54,106/- + रॉय ट  चाजस र. .363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,800/- = एकुण र. .26,72,269/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

( द.२७/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/15/2020-2021 अ वये भाग . 

१२ पीनगर तळवडे येथे थाप य वषयक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.म हार राज क शन िन.र. .37,49,649/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
एकोणप नास हजार सहाशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,31,849/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,31,849/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .26,12,667/- + रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17,800/- = एकुण र. .26,30,726/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४)    सह यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  .पीएमपीएमएल/मुले वअ/५६१९ 

दनांक २३/०३/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ ची अंदाजीत संचलनतूट 
र. .५१४.२८ कोट  गृह त ध न ४० ट के नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा 
संचलनतूट चा ह सा २०५.७१ कोट  इतक  होत आहे. माहे ए ल २०२१ क रता 
र. .१७,१४,००,०००/- संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये 

संचलनतूट १६५.७१ कोट  व वध कारच े पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  

र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून 

माहे ए ल २०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा कोट  फ ) सन 

२०२०-२१ या अंदा जत संचलनतूट च ेलेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे 

ए ल २०२१ म ये अदा करावयाच े अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची 
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अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .५)    कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता द.२८.०३.२०२१ रोजी झाले या 
िमट ंग म ये १०० बेड ऑ सीजन यु , १० आयसीयु, ९० एच डयु असे २०० 
वाढ व बेडसाठ  आदेश . मसाभां/४/का व/२८१/२०२१ द.०४.०४.२०२१ देणेत 

आले आहेत. सदर खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९२१९ 
द.१५.०४.२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. वाढती णसं या वचारात घेता 
सदर आदेशातील ९० एचड यु बेड पैक  ५० बेड आयसीयु बेड म ये परावत त 
करणेकामी सुधार त आदेश देणेत आले आहेत. 

अ. . तपिशल 
दर ित दन 

ती बेड 

आयसीयु मता 
६० बेड 

एच डयु मता 
४० बेड 

ऑ सीजन बेड 
मता १०० बेड 

एकूण र. . 

१ ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८     ५७,५८,३६८ 
      
५७,५८,३६८ 

२ एच डयु बेड ३८४३.८४  ६३,०३,८९८       ६३,०३,८९८ 

३ आयसीयु बेड ४३८५.९२ १,०७,८९,३६३     १,०७,८९,३६३ 

     एकूण र. .  २,२८,५१,६२९ 

             
                    ९० एचड यु बेडस पैक  ५० बेड आयसीयु म ये परावत त कर यात 

आले आहेत. यामुळे एचड यु आ ण आयसीयु बेड मधील दरांचा फरक एकूण 
र. .११,११,२६४/-(अ र  र. .अकरा लाख अकरा हजार दोनशे चौस  फ ) च े

फरक अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .६)   कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता मा.आयु , मा.अित.आयु  १, 
मा.महापौर, गटनेते, अिधकार , पदािधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ 
रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे  बैठक चा कै.अ णासाहेब मगर 

टेड यम येथील जंबो को वड णालयाम ये एकूण ६०० बेडसु  करणेकामी 
आदेश देणेत आलेले आहेत. PMRDA यांचेकड ल आदेशा माणे कामकाज 
करणेकामी कळ वणेत आलेले आहे. कोरोना बाधीतांची वाढती णसं या 
वचारात घेता उवर त २०० ऑ सीजनयु  बेड सु  करणेकामी पुढ ल माणे 
आदेश देणेत आले आहेत. 

अ. . तपिशल 
दर ित दन 
 ती बेड 

ऑ सीजन मता  
 २०० बेड 

एकूण र. . 

१  ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८ १,७१,३४,६५६ १,७१,३४,६५६ 

   एकूण र. . १,७१,३४,६५६ 

            
                    मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना दोन मह यासाठ  

कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर कामकाजाची मुदत 
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द.२५.०४.२०२१ ते २४.०६.२०२१ पयत राहणार आहे. याकामी एकूण 
र. .१,७१,३४,६५६/- (अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख चौतीस हजार 
सहाशे छ प न फ ) एवढा खच येणार आहे. PMRDA मधील आदेशाम ये 
नमूद केले माणे ऑ सीजन बेड साठ  ६०%, आयसीयु साठ  ५०% आ ण 
एचड यु साठ  ५०% गँरटेड पेमट देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .७)    महारा  शासनाने कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ हा द.१३ माच २०२० पासून लागू केलेला 
असून तशा अिधसूचना िनगिमत केली आहे. या कामकाजसंदभात वेळोवेळ  

शासन तरावर व महानगरपािलका तरावर बैठका घेऊन उपाययोजना 
कर यासाठ  यु द पातळ वर िनणय घे यात येत आहे. कोरोना वषाणूचा संसग 
वाढत असून को वड-१९ या ण सं येम ये झपा याने वाढ होत आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ात स थतीत ३६ को वड- १९ लसीकरण क े  
काया वत कर यात आलेली असून ये या २-३ दवसांम ये एकूण ४० लसीकरण क े 
काया वत कर यांत येणार अस याच े वै क य वभागाने कळ वल े आहे. 

महानगरपािलकेमाफत व वध ठकाणी कोवीड णालये, दवाखाने, को वड केअर 

सटर या ठकाणी णांवर उपचार सु  आहे. याकामी डॅशबोड संगणक णाली 
वकसीत करणेत आलेली आहे. सदर डॅशबोड संगणक णालीम ये व वध ठकाणाहून 

मो या माणात डेटा ए  कर यात येत आहे. यामुळे ती वेळेवर होत नस याचे 
वेळोवेळ  िनदशनास आलेले आहे. यामुळे डेटा ए चा सम वय राखणेसाठ  व 

यावर उपाययोजना क न आव यकतेनुसार डेटा ए  कमचार  नेमणूक करणे या 
कामासाठ  आदेश . शा/१का व/१३८२/२०२०, द.१६/०७/२०२० अ वये ी.िनळखंठ 

पोमण, मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांची डेटा ए  सम वयक हणून 

नेमणूक केलेली आहे.   यानुसार महानगरपािलके या व वध ४० लसीकरण क ासाठ  

तसेच येक णालय येथ े को वड-१९ पोटल/ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
डॅशबोड/ आयसीएमआर पोटल इ. ठकाणी मा हती अ यावत करणेकामी आ ण 

शासनास दे यात येणारा अहवाल तयार करणेकामी ०८ णालयां या ठकाणी डेटा 
ए च े कामकाजाकर ता ३ म हने कालावधीसाठ  डेटा ए  ऑपरेटरची नेमणूक 

करणे आव यक आहे. सदर डेटा ए  कर यासाठ  यापूव च काह  कमचा-यांची 
ता पुर या व पात नेमणूक कर यात आलेली आहे. तथा प काह  कमचार  मधूनच 

सोडून जात अस यामुळे यां या जागी तसेच काह  अित र  कमचा-यांची तातड ने 

आव यकता अस याने असे कमचार  व वध वभागांनी यां याकडे असले या व वध 

ठेकेदारांमाफत तीन म ह यांसाठ  उपल ध क न ावेत, असे बैठक त ठरले. 

याअनुषंगाने पाणीपुरवठा वभागातील ठेकेदारामाफत ४१ कमचार  तीन 

म ह यांसाठ  उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. मनपा या कामगार क याण 

वभागाकड ल प रप क मांक काक।३।५९।२०२१, दनांक १७।०२।२०२१ या 
अनुषंगाने कुशल कामगाराक रता ित म हना र. .१९,७०५।– (अ र  र. .एकोणीस 
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हजार सातशे पाच फ ) इतके वेतन अदा करणे आव यक आहे. सदर दराने उपरो  

कामकाजाक रता ४१ डेटा एं  आँपरेटरसाठ  ३ म हने कालावधीसाठ  एकूण र कम 

पये २४,२३,७१५।– इतका खच अपे त आहे. सदर खच भांडार वभागाकड ल 

कोरोना िनधी या लेखािशषाखाली खच करणेकामी आदेश मांक  मा.तं. व.।५।का व। 
८८।२०२१, दनांक २४।०३।२०२१ अ वये कामकाज आदेश िनगत कर यात आलेले 

आहेत. डेटा ए  कमचार  नेमणूक करणे या कामासाठ  आदेश . शा/१का व/१३८२/ 

२०२०, द.१६/०७/२०२० अ वये ी.िनळखंठ पोमण, मा.मु य मा हती व तं ान 

अिधकार  यांची डेटा ए  सम वयक हणून नेमणूक केलेली आहे. यानुषंगाने सदर 

कमचा-यांच ेदरमहा वेतन अदा करावयाची कायवाह  मा हती व तं ान वभागाकडून 

कर यात येईल. तर  सदर कामी येणा-या य  खचा या रकमेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/13/2020-21 अ वये भाग  १८ 
मधील पावसाळ  पा या या नलीकांची डागडुजी करणे व साफसफाई करणेकामी 
मे.एस के भोसले कॉ टर िन.र. .37,48,851/- (अ र  र. .सदोितस लाख 
अ ठेचाळ स हजार आठशे ए का वन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .37,14,501/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,14,501/- पे ा 35.84% कमी 
हणजेच र. .23,83,224/- + रॉय ट  चाजस र. .3,288/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .24,20,862/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/01/2020-2021 अ वये भाग  

११ मधील मैलाशु करण क ास िसमािभंत बांधणे व इतर कामे करणेकामी 
मे.तावरे क शन कंपनी िन.र. .1,24,15,126/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस 
लाख पंधरा हजार एकशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,23,99,676/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,23,99,676/- पे ा 21.06% कमी 
हणजेच र. .97,88,304/- + रॉय ट  चाजस र. .39,537/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .15,450/- = एकुण र. .98,43,291/- 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 
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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. .77/21/2020-2021 अ वये भाग  

१२ वेणीनगर प रसातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 

क शन िन.र. .61,49,624/- (अ र  र. .एकस  लाख एकोणप नास हजार 
सहाशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .60,81,274/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,81,274/- पे ा 29.10% कमी हणजेच 
र. .43,11,623/- + रॉय ट  चाजस र. .1,25,419/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,350/- = एकुण र. .45,05,392/- 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 .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/22/2020-2021 अ वये भाग  

१२ गणेशनगर प रसरातील र याचे खड मु मीकरण व डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .74,49,888/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
एकोणप नास हजार आठशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,81,538/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,81,538/- पे ा 29.10% कमी 
हणजेच र. .52,33,510/- + रॉय ट  चाजस र. .1,57,134/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .54,58,994/- 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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/24/2020-2021 अ वये भाग  ११ 

म ये व वध ठकाणी पे ह ंग लाँक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एच.एम.क शन िन.र. .82,95,147/- (अ र  र. . याऐंशी लाख 
पं या नव हजार एकशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
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चाजस वगळून र. .82,78,547/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,78,547/- पे ा 27.77% कमी 
हणजेच र. .59,79,594/- + रॉय ट  चाजस र. .5,190/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .60,01,384/- 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 .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/09/2020-21 अ वये 

. .२५ वाकड येथील सदगु  कॉलनी, चौधर पाक, वामी  ववेकानंदनगर व 

भागातील इतर प रसरातील फुटपाथ, पे ह ंग लॉकची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.हाय टेक इ ा चर िन.र. .41,50,205/- (अ र  र. . 
ए केचाळ स लाख प नास हजार दोनशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,15,855/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,15,855/- पे ा 33.02% कमी 
हणजेच र. .27,56,800/- + रॉय ट  चाजस र. .3,675/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .27,94,825/- 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 .१४)  पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालय द.१५/०८/२०१८ 
पासून न यान ेसु  झालेले आहे. पोलीस उप आयु , प रमंडळ-२, पंपर  िचंचवड 
यांचेकड ल प  .पोउआ/प र.२/बांधकाम/२०८८/२०२१, द.१५/०४/२०२१ व 
द.२३/१२/२०२० नुसार प रमंडळ-२ या ह तील सांगवी, वाकड, हंजवड , 

िचखली, देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयड सी हे ७ पोलीस टेशन तसेच 
िशरगाव व रावेत वतं  पोलीस चौक  हा भाग येतो. सदर ठकाणी पोलीस 
वभागाचे कायालय सु  झा यास कायदा  सु यव था व शास कय कामकाज 
करणे सोईचे होणार आहे. तसेच पोलीस आयु ालयातील अिधकार  वगासाठ  
वतं  िनवास थान उभारता येऊ शकते. याकर ता खालील I to R ची जागा 

सु वधा भुखंडाची मागणी केलेली आहे. 
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अ. . गावाचे नांव व  स. नं. जागेचा तपशील े पळ 

१ मौजे वाकड स.नं.१११/१/१ 
मधील १८ गंुठे 

मौजे वाकड I to Rचे बद यात 
िमळालेली मोकळ  जागा सु वधा भुखंड 

 मोकळ  जागा –१८ गंुठे – १७९१. ८६ 
चौ. मी. १९२८७.५८ चौ. फुट 

२ 
मौजै पुनावळे स.नं.१२/१ ते ७ 
पै. मधील ३.५ गंुठे 

मौजे पुनावळे I to Rचे बद यात 
िमळालेली मोकळ  जागा सु वधा भुखंड 

मोकळ  जागा – ३.५ गंुठे- ३५३.२७४ 
चौ. मी. ३८०२.५९ चौ. फुट 

                                       मागणी केलेली जागा I to R चे बद यात मनपास िमळालेली आहे. 
सदर सु वधा भुखंड पोलीस वभागास ३० वषा या कालावधीसाठ  प.च.मनपाचे 
उप संचालक नगररचना, वभाग हे िनधा रत करतील यादराने भुईभाडे आका न 
दर ५ वषानंतर चिलत दराने भाडे वाढ सादर क न ३० वषा या 
कालावधीक रता दे याचा ताव आहे.  पंपर  िचंचवड पोलीस आयु ालयाचे 
पोलीस उपआयु  प रमंडळ-२ पंपर  िचंचवड कर ता  मौजे वाकड स.नं.१११/१/१  

पक   येथील १८ गंुठे व मौजै पुनावळे स.नं.१२/१ ते ७ पै. मधील ३.५ गंुठे  I to 

R ची मोकळ  जागा सु वधा भुखंड पं.िचं.म.न.पा. या िनयम/अट   शत नुसार 
पंपर  िचंचवड पोलीस आयु ालयाचे पोलीस उपआयु  प रमंडळ-२ चे 
कायालयास ३० वषा या कालावधीसाठ  दर ५ वषाने  चिलत दराने भाडेवाढ या 
अट ंस अिधन राहून भुई-भा याने वापरासाठ  देणेस महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७९ “क” नुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/15/2020-21 अ वये 

.क.२५ पुनावळे व ताथवडे येथे व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.हाय टेक इ ा चर िन.र. .29,89,958/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख एकोणन वद हजार नऊशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,54,758/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,54,758/- पे ा 34.02% कमी 
हणजेच र. .19,49,549/- + रॉय ट  चाजस र. .4,947/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .35,200/- = एकुण र. .19,89,696/- 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 .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/61/01/2019-20 अ वये 

. .२१ पंपर  येथील  जजामाता हॉ पीटलची सीमािभंत बांधणे व उव रत 

थाप य  वषयक कामे करणेकामी  िन.र. .89,69,283/- लघु म ०१  ठेकेदार 

मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांची िन वदा िन वदा अट स अिधन राहुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .६७७७ द.२०-०२-२०२० अ वये मा यता दलेली आहे. तथा प, 

मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इमु य/२२४/२०२० द.१६-१२-२० 
अ वये मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांना अनामत/अित र  अनामत पोट  
सादर केले या बँक गॅरंटया बनावट सादर के यामुळे यांचा काळया याद त 
समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस ०३ वषासाठ  ितबंध करणेस 
आदेश िनगिमत करणेत आले असुन या कामाचे लघु म ०२ चे ठेकेदार यांनी 
लघु म ०१ चे ठेकेदार यांच े दराम ये सदर काम करणेस तयार  दश वलेस 
यांची िन वद वकृत करणेस मा.आयु  सो यांनी द.१६/१२/२०२० रोजीचे 
तावा वये आदेिशत केलेले आहे. यामुळे मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांची  

िन वदा र  क न लघु म ०२ ठेकेदार मे.एच.सी.लंुकड यांनी लघु म ०१ ठेकेदार 
यांचे दरात काम करणेस संमती दली अस याने लघु म ०२ चे ठेकदार 
मे.एच.सी.लंुकड यांची िन वदा मंजुर करणेस ता वत करणे येत आहे. 
िन.नो. .६१/०१/२०१९-२० अ वये मे.एच.सी.लंुकड िन.र. .89,69,283/- (अ र  
र. . एकोणन वद लाख एकोणस र हजार दोनशे ेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .88,92,128/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .88,92,128/- पे ा 
25.1% कमी हणजेच र. .66,60,204/- + रॉय ट  चाजस र. .28,754/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .48,400/- = एकुण र. .67,37,358/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागा या अ थापनेवर आकृती 

बंधानुसार सहा यक सुर ा अिधकार  या अिभनामाची आधीचे ०१ पद व शासन 
िनणय मांक पीसीसी -३०१५/ . .५४५/न व -२२ दनांक ३०/०८/२०१९ 
अ वये या आकृतीबंधानुसार नवीन ०४ पदे मंजुर केली असून अशी एकूण ०५ 
पदे मंजुर आहेत सुर ा वभागाचे अ थापनेवर ल सहा यक सुर ा अिधकार  
यांना पदो न ी ारे सुर ा अिधकार  या पदावर पदो न ी देणेत आ याने आज 
अखेर सहा यक सुर ा अिधकार  ह  सव ०५ पदे स थतीत र  आहेत. 
तसेच सुर ा अिधकार  हे पद द.३०/०६/२०२१ रोजी र  होत आहे. 
वभागाकड ल वग ०२ या पदावर ल सुर ा अिधकार  व सहा यक सुर ा 
अिधकार  ह  सव पदे र  राहणार आहेत. महारा  माजी सैिनक महामंडळ 
(मे को) या सं थेकडून ता पुर या व पात कं ाट  प दतीने सहा यक सुर ा 
अिधकार  या पदावर ०२ माजी सैिनकांची सुबेदार मेजर (ऑनरर  ले टनंट/ 
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कॅ टन) या पदावर ल सेवा िनवृ  अिधकार /कमचार  यांची िनयु  कर यास व 
होणा  या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/17/2020-21 अ वये भाग .६ 

म ये मोहननगर, सदगु नगर, लांडगेव ती, महादेव नगर, मधुबन सोसायट  व 
प रसराम ये र यांची खड करण व बी बी एम प दतीने सुधारणा करणेकामी 
मे.राहूल क शन िन.र. .74,98,214/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
अ ठया नव हजार दोनशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .74,49,764/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,49,764/- पे ा 32.8% कमी हणजेच 
र. .50,06,241/- + रॉय ट  चाजस र. .1,34,575/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .48,450/- = एकुण र. .51,89,266/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/18/2020-21 अ वये भाग .६ 

मधील धावडे व ती व  प रसरात  थाप य वषयक सुधारणेची कामे करणेकामी 
मे.एस.बी.काळे िन.र. .74,99,734/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव 
हजार सातशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,45,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,45,184/- पे ा 20.91% कमी हणजेच 
र. .58,88,396/- + रॉय ट  चाजस र. .30,044/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .54,550/- = एकुण र. .59,72,990/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०)   पं.िचं.म.न.पा या इ े ीय कायालय व ुत वभाग कायालयांतगत खालील 

नमुद ठकाणी टलाईट कर ता वजपुरवठा िमळ याकर ता म.रा. व. व.कं. िल 
यांस मागणी केले असता यांचेकडुन ा  फम कोटेशनचा तपशील खालील 
माणे, 
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उपरो  नमुद ठकाणी टलाईट कर ता वीज पुरव याचे वीज मीटर 
कर ता फम कोटेशन .१ ते ८ नुसार र. .५२,१०५/- (अ र  र. .बाव न हजार 
एकशे पाच  फ ) अदा करणेबाबत कळ वले आहे. सदरची र कम म.रा. व. व. 
कंपनीस अदा करणे आव यक व म ा  आहे. सबब पं.िचं.म.न.पा या इ 
भाग व ुत वभाग काय े ातील च-होली गावठाण मशानभुमीकड ल रोड, 

ताजणेमळा ते वडमुखवाड  रोड, चौधर  पाक दघी, परांडेनगर  दघी-आंळद  रोड, 

द नगर दघी-आंळद  रोड टलाईट कर ता वीजपुरव याचे वीज मीटर कर ता 
म.रा. व. व.कं ला र. .५२,१०५/- अदा करणे आव यक अस याने सदर या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२१)    भागातील नागर कांचे आरो य हता या ीने  ड यू, मले रया, िचकन गुणीया व 

हवताप या आजाराचा ादुभाव टाळणे कामी दन दन औ णीक धुर करण करणे 
गरजेचे आहे. यासाठ  ितबंधा मक उपाय हणून औ णीक धुरकरण 

करणेकामी धुर करण मिशन वाहतूक करणे कर ता तसेच भागा या 
ग लीबोळातून धुर करणाचे कामकाज करणे श य हावे या कर ता 
धुर करणासाठ   डझेलवर धावणा-या तीन चाक  चार र ा टे पो भाडयाने घेणे 
आव यक आहे.तसेच कोरोना वषाणूचा वाढता ादुभाव ल ात घेता िन वदा 
ं .०१/२०२१-२२ च े ा  झाले या २ िन वदाधारकांचे  तां क िलफाफा ( थम 

पाक ट) उघड यास द.१२/०५/२०२१ रोजी  मा. े य अिधकार  यांची मा यता 
घे यात येऊन  तां क िलफाफा उघड यात आला असता मे. ी.संत फॅिसिलट  

अ.  वीज मीटरचे ठकाण ाहक ं माक. फम कोटेशन . िन वळ देय र.  

१ चौधर  पाक दघी 160238897391 17390202 4707.00 

२ परांडेनगर कॉनर  दघी-आंळद  रोड 160148810246 17390098 4707.00 

३ द नगर दघी-आंळद  रोड 160238897383 17390169 4707.00 

४ 

 

च-होली गावठाण मशानभुमी कड ल 
रोड मीटर नं १ 170123974614 17295400 8950.00 

५ 
च-होली गावठाण मशानभुमी कड ल 
रोडमीटर न ं२ 

170123974622 17295561 8950.00 

६ 

 

ताजणेमळा ते वडमुखवाड  रोड मीटर 
नं १ 171551911674 17295562 7230.00 

७ 
ताजणेमळा ते वडमुखवाड  रोड मीटर 
नं २ 

171551911682 17295747 7230.00 

८ दाभाडे सरकार चौक दाभाडे व ती 170123974762 17369791 5624.00 

   एकुण ५२१०५ 

अ र  र. .बाव न हजार एकशे पाच पये  फ . 
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स हसेस व मे.रामचं  ए टर ायझेस यांनी िन वदा भर याचे िनदशानास आले 
आहे. सदर सं थेचे कागदप ांची िन वदा पडताळणी सिमती कडून पडताळणी 
क न नमूद कामाचे पाक ट माक-२ (दरप क)  द.१४/०५/२०२१ रोजी 
उघड यात आले  असता  अंदाजप क य र. .९,८५,०००/- वर  मे.रामचं  
ए टर ायझेस यांचा दर  (-)१२.९९% व मे. ी.संत फॅिसिलट  स हसेस यांचा  दर 
–(-) १२.५०% ा  झालेले आहेत. िन वदा .१/२०२१-२२ कर ता पा  ठर व यात 

आले या िन वदा पैक  मे.रामचं  ए टर ायझेस यांनी सुधार त –(१३%) कमी दराने  

काम कर यास  मा यता दश वली आहे. या ठेकेदाराची  िन वदा  र कमे या  
र. .९,८५,०००/- पे ा –(१३%) दराने र. .८,५६,९५०/- (अ र  र. .आठ लाख छप न 

हजार नऊशे प नास फ ) या दराने आलेली िन वदा  सवात कमी दराची अस याने  ती 
वकारणेत आलेली आहे. या अनुषांगाने मे.रामचं  ए टर ायझेस यांचे कडून  

िन वदा मंजूर  र. .८,५६,९५०/-  पयत द.२३/५/२०२१   ते  द.२२/०५/२०२२  एक 
वषा कालवधी कर ता काम क न घेणेकामी येणा-या सदर खचास तसेच पुढ ल िन वदा 

या पुण होई पयतच े य  कामकाजा कर ता येणारे  खचास  मा यता देणेबाबत 

वचार करणे.  
 
वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/01/2020-2021 अ वये नािशक 

फाटा ते वाकड या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची 
दु ती अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.तरस गौरव दलीप िन.र. .99,89,895/- 

(अ र  र. .न या नव लाख एकोणन वद हजार आठशे पं या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,38,495/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .99,38,495/-  पे ा 31.13% कमी हणजेच र. .68,44,642/- + रॉय ट  

चाजस र. .0/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .51,400/- = एकुण र. .68,96,042/- 

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 .२३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/21/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील झोपडप ट  प रसरात 

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .44,99,961/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या नव हजार नऊशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,99,961/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,961/- पे ा 25.2% कमी 
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हणजेच र. .33,65,971/- + रॉय ट  चाजस र. .11,205/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,77,176/- 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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/80/2020-21 अ वये भाग . 9 

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

खोदले या चरांची खड करण व एम.पी.एम प तीने सुधारणा करणेकामी 
मे.अ बाजी इ ा चर िन.र. .30,71,008/- (अ र  र. .तीस लाख ए काह र 
हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .30,21,558/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,21,558/- पे ा 35.10% कमी हणजेच 

र. .19,60,991/- + रॉय ट  चाजस र. .51,942/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,450/- = एकुण र. .20,62,383/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांना आव यक एच पी कंपनीचे व वध 

टोनस खरेद  करणेकामी क  शासना या GeM पोटलवर ल िस द केलेली 
िन वदा GeM Bid No.GEM/2021/B/1003347 अ वये लघु म दर ा  
िन वदाधारक मे.पायोिनर, पुणे यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेली िन वदा 
एकूण र. .१५,७५,४२०/- ह लघु म ा  झाली असुन िन वदा अंदाजप क य 
खच एकूण  र. .१५,७९,११६/-पे ा ०.२३%  ने कमी असुन वकृत कर यात 
आलेली  आहे. यानुसार मे.पायोिनर यांचेशी  करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत कर यात आलेला  अस याने सदर टोनस  खरेद  करणेकामी हॊणारा खच 
एकूण र. .१५,७५,४२०/- (अ र  र. .पंधरा लाख पं याह र हजार चारशे वीस 
फ ) चे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/5/2020-21 अ वये . .४ दघी-

बोपखेल मधील रामनगर येथे ठक ठकाणी िम स कॉ ट करणेकामी 
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मे.अंबाजी इ ा चर िन.र. .81,34,495/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख चौतीस 
हजार चारशे पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .81,22,795/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,22,795/- पे ा 30.60% कमी हणजेच 
र. .56,37,220/- + रॉय ट  चाजस र. .8,470/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .56,57,390/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट 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. .19/23/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील भाटनगर, भीमनगर, 

िनराधारनगर व इतर प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व 
उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .44,96,063/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा नव हजार ञेस  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,96,063/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,96,063/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .28,77,930/- + रॉय ट  चाजस 

र. .10,659/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,88,589 /- 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) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/22/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील  ीधरनगर, द  मं दर व इतर 
प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,96,761/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा नव हजार सातशे एकस  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,96,761/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,96,761/-  पे ा 36.77% कमी हणजेच र. .28,43,302/- + रॉय ट  
चाजस र. .10,721/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,54,023/- 
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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 .२९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण 
निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई यां क  प दतीने करणेकामी मे.आयन 
पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७४ 
दनांक २८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.२७/०५/२०१९ या 
आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. तसेच दतीय वषाचा ठराव 
.७२९० दनांक १२.०८.२०२० नुसार सदर कामास आदेश देणेत आला आहे व 

कामाची मुदत दनांक २६/०५/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A)     

.३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. 
सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व 

करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

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

.३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला २ रे वष कालावधीची मुदत 

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

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

कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  

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

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

व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या कालावधीसाठ  

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

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/13/2020-21 अ वये भाग .५ 
मधील पर सरात थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. काश कॉ टस िन.र. .52,49,976/- (अ र  र. .बा व न लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
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चाजस वगळून र. .52,16,526/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .52,16,526/- पे ा 30.00% कमी 
हणजेच र. .36,51,568/- + रॉय ट  चाजस र. .49,547/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .33,450/- = एकुण र. .37,34,565/- 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 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/1/2020-20 अ वये ांतीवीर 

चापेकर वा या या ितस-या ट  याची कामे करणे. भाग २ कामी मे.एस.एस. 
साठे िन.र. .3,70,78,510/- (अ र  र. ,तीन कोट  स र लाख अ याह र हजार 
पाचशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,70,46,960/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,70,46,960/- पे ा 14.22% कमी हणजेच 
र. .3,17,78,882/- + रॉय ट  चाजस र. .90,025/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .31,550/- = एकुण र. .3,19,00,457/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

 
वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/17/2020-21 अ वये सन २०२०-

२१ क रता भाग .१७ प रसराम ये व वध कंप या/ मनपा माफत खोद यात 

आलेले चर डांबर करणाने दु त करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
िन.र. .74,82,498/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख याऐंशी हजार चारशे 
अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .71,40,748/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .71,40,748/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .49,99,238/- + रॉय ट  चाजस र. .24,874/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,41,750/- = एकुण र. .53,65,862/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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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 .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/19/2020-21 अ वये सन २०२०-

२१ क रता ब भागात ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .83,12,415/- (अ र  र. . याऐंशी लाख बारा हजार 

चारशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .79,70,665/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .79,70,665/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .55,80,263/- + रॉय ट  चाजस र. .23,777/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,41,750/- = एकुण र. .59,45,790/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/11/2020-21 अ वये भाग .१८ 

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

वषयक कामे करणेकामी मे. वण क शन िन.र. .82,59,782/- (अ र  
र. . याऐंशी लाख एकोणसाठ हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,25,432/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,25,432/- पे ा 
25.54%  कमी हणजेच र. .61,24,657 /- + रॉय ट  चाजस र. .772/- मटे रयल 
टे ट गं चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .61,59,779 /- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .33-23/2020-21 अ वये ड े य 

कायालय शासक य इमारत व व वध शासक य इमारतीक रता अ नशमन 

यं णा बस वणेकामी  मे. टार इले क िन.र. .54,72,115/- (अ र  र. .चौप न 
लाख बहा र हजार एकशे पंधरा फ )  पे ा 11.13% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने र. .48,63,069/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/HO/B/33/22/2020-21 अ वये 

. .१७ म ये िशवनगर  भागात व वा हेकरवाड  भ डवे व तीभागात र यांचे 
कॉ ट करण करणे अंतगत वदयुत वषयक कामे करणे (२०१९-२०) कामी  
मे. वण इले क स हसेस िन.र. .1,05,93,394/- (अ र  र. .एक कोट  पाच 
लाख या नव हजार तीनशे चौ-या नव फ )  पे ा 20.27% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .84,46,113/-  पयत काम क न घेणेस, 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.  
 तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-11/2020-2021 अ वये भाग .16 

वकासनगर येथील ना याकड़ ल पे ोलपंप (लोटस क म) ते बापदेवनगर 

पयतचा 18 मी. ड .पी. र ता वकिसत करणे, व ुत वषयक कामे करणेकामी  
मे. वण इले कल स ह सेस िन.र. .94,73,456/- (अ र  र. .चौ-या  ाव लाख 
याह र हजार चारशे छ पन फ )  पे ा 23.63% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .72,34,878/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३८)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . 34-10/2020-2021 अ वये भाग .16 

मामुड  येथील 18.00 मी.ड .पी.  व इतर र ते वकिसत करणेकामी  मे. वण 
इले कल स ह सेस िन.र. .92,69,441/- (अ र  र. . या नव लाख एकोणस र 
हजार चारशे ए केचाळ स फ )  पे ा 22.82% कमी  या ठेकेदाराकडुन  काम 
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क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३९)  टे को र यावर ल गवळ माथा ते से चुर  ए का कंपनी पयत सेवा र ते वकिसत 

करणेचे िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े

अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषा अंतगत सदर कामाचा  समावेश 
असुन  शासक य मा यता व तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर ठकाणी टे को 
र यावर ल गवळ माथा ते से चुर  ए का कंपनी पयत सेवा र ते वकिसत करणेकामी 
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर 

कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते.  यानुसार मे.मँ स लोबल 

िस ह ल टेक ा.िल. यांचा १.९३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे 
िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींच ेदरपृ थकरण करणे व 

यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदाप ात 

(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभागा 
यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प 

यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन 

िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. 

या माणे सदर कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  तावात नमूद 
माणे ट पे व हत क न, फ  अदा करणेत येईल.  मे.मँ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. 

यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा कमी आहे. मे.मँ स लोबल 

िस ह लटेक ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व 

महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत 

र कमे या १.९३% फ  मे.मँ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांना िन वदापुव 

(Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  
 
वषय .४०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका बीआरट एस वभागामाफत नािशक फाटा ते 

वाकड बीआरट एस र यावर साई चौक (जगताप डेअर ) रहाटणी येथे दोन 
समांतर वलगक बांधणेचे काम चालु आहे. सदर कामाक रता क प 
यव थापन स लागार हणून मे.सी. ह .कांड क स. यांची नेमणूक करणेत 
आली आहे. मे.सी. ह .कांड क स. यांनी द.२६/०३/२०२१ रोजी या प ा वये 
“कोरोना“ (को वड-१९) महामार मुळे जाह र झाले या टाळेबंद  व तसेच कामास 
आले या व वध अडचणींमुळे क पाचा वाढलेला कालावधी व क पाक रता देय 
असलेले  िन वदाप यात िन त शु क या सव बाबींचा वचार करता यांनी 
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सदर क पावर यापुढे काम करणेस असमथता दश वली आहे व “कोरोना” 

(को वड-१९) महामार मुळे जाह र झालेली टाळेबंद  ह “दैवी कोप” (Force 

Majeure Event) असलेने िन वदा अट  व शथ  मधील कलम २.७ (Force 

Majeure) माणे करारनामा आहे या प र थतीत समा  क न सदर 

क पा या “ क प यव थापन स लागार”  या जबाबदार तून मु  करणे तसेच 
क पाची मह वपूण कागदप ,े नकाशे व आराखडे इ. इकड ल कायालयात दाखल 

क न घेणेबाबत वनंती केली आहे. कामाचे क प यव थापन स लागार यांचे 
माफत वारंवार पाठपुरावा क न सु दा आव यक मनु यबळ उपल ध क न 

दे यात येत नाह . यामुळे कामा या गतीवर प रणाम होत आहे. यामुळे सदर 

कामासाठ  मे.सी. ह .कांड कं स. यांची सेवा करारना यातील अट  शत नुसार 

अंितम करणेचे मत आहे. तर  सदरचा क प मह वपूण असलेने तां क या 
आराख या माणे काम क न घेणे, क पाचे दैनं दन कामावर देखरेख ठेवण,े 

मोजमापे तपासणे व देयके तयार करणे इ. क रता “ क प यव थापन 
स लागार”  यांची उवर त कामांकर ता नेमणूक करणे आव यक आहे. सदर 
क प बांधकाम े ातील त  य /फम मे.युिनसन ोजे ट मँनेजमट कं स. 

यांना सम  सदर क पाचे उव रत  कामाक रता “ क प यव थापन 

स लागार” हणून काम करणेबाबत वचारणा केली असता यांनी 
द.२६/०३/२०२१ रोजी या प ा वये काम करणेची तयार  दश वली आहे. 
यानुषंगाने मे.सी. ह .कांड क स. यांची  सदर कामाक रता  क प यव थापन 

स लागार हणून केलेली िनयु  र  क न यांचे जागी मे.युिनसन ोजे ट 

मँनेजमट क स. यांची  नवीन क प यव थापन स लागार पद  नेमणूक 
करणे व सदर कामाक रता देय असले या एकूण फ  पैक  मे.सी. ह .कांड क स. 
यांना करारना यातील Appendix-D नुसार िन वदा पूव कामाक रता फ  अदा 
करणेत आलेली आहे. िन वदाप यात कामाक रता १.८०% फ  पैक  अदा केलेली 
१.३३% फ   वजा करता उव रत असले या ०.४७% फ  म ये मे.युिनसन ोजे ट 
मँनेजमट क स. यांची िन वदाप यात क प यव थापन स लागार कामाक रता 
नेमणूक करणेस व यांना या पोट  ०.४७% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/56/2020/21 अ वये भाग .१६ 

वकासनगर येथील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेकामी मे.सोहम 
एंटर ायजेस िन.र. .44,98,982/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख आ या नव 
हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,63,331/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,63,331/- पे ा 18.77% कमी हणजेच 
र. .36,25,564/- + रॉय ट  चाजस र. .42,261/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .35,650/- = एकुण र. .37,03,475/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
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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 .४२) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .04/05/2020-2021 अ वये मनपाचे क, 

ड,  इ व ह े य कायालयांतगत मैला शु द करण क  व पंप हाऊस मधील 
वदयुत वषयक देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल इं जिनअ रंग 
िन.र. .1,33,87,232/- (अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख स याऐंशी हजार 
दोनशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,33,87,232/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,33,87,232/- पे ा 21.91% कमी हणजेच 
र. .1,04,54,089/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .1,04,54,089/- 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 .४३) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .04/04/2020-2021 अ वये मनपाचे अ, 

ब, फ व ग े य कायालयांतगत मैला शु द करण क  व पंप हाऊस मधील 
वदयुत वषयक देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल इं जिनअ रंग 
िन.र. .1,33,87,232/- (अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख स याऐंशी हजार 
दोनशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,33,87,232/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,33,87,232/- पे ा 21.91% कमी हणजेच 
र. .1,04,54,089/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .1,04,54,089/- 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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/67/2020-21 अ वये सन २०२०-
२१ क रता भाग .१६ म ये रावेत भागातील िशंदेव ती व राजयोग कॉलनी 
जवळ ल नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन 

िन.र. .82,52,575/- (अ र  र. . याऐंशी लाख बा व न हजार पाचशे पं याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,36,985/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .82,36,985/- पे ा 21.99%  कमी हणजेच र. .64,25,672/- + रॉय ट  
चाजस र. .52,995/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,590/- = एकुण 
र. .64,94,257/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४५) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३५ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

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

 
वषय .४६) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३६ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

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

 
वषय .४७) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३७ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड शहरातील बचत गटांना महापािलकेमाफत अनुदान दले जाते. 
बचत गट अनुदान हे १ वषाने दले जाते व यानंतर १० वषाने दले जाते आहे. 
तर अनुदान देयचा कालावधी जा तीचा न ठेवता बचत गटांना अनुदान हे १.५ 
वषाने, ३.५ वषाने, ७.५ वषाने व १० वषाने देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४८) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३८ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड शहरात मुकबधीर, मितमंद, अंध व अंपग व असणारे बरेच 
नाग रक दा र य रेषेखाली आहेत. यांची आिथक प र थती बकट अस यामुळे 
वैय क र या यांचे ववाह सोहळा पार पाडणे यां याकडून श य होत 
नस याचे वारंवार दसून येत आहे. अशा मुकबधीर, मितमंद, अंध व अंपग व 
असणा-या गरजू नाग रकांक रता महानगरपािलकेमाफत यांचे सामुदाियक 
ववाह सोह याचे आयोजन करत राह यास व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४९) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३९ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

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

 
वषय .५०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/12/2020-21अ वये से. . २२, 

प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.अं कता 
एंटर ायजेस िन.र. .44,37,261/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख सदोतीस हजार 
दोनशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,37,261/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,37,261/- पे ा 15.01% कमी हणजेच 
र. .37,71,228/- + रॉय ट  चाजस र. .12,475/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .37,83,703 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

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

 
वषय .५१)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/35/2020-21 अ वये 

कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .7 मधील शांतीनगर, वकास 
कॉलनी व लांडेवाड  प रसरात मलवाह नीची सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल 
क शन िन.र. .29,98,049/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या नव हजार 

एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,98,049/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,98,049/- पे ा 15.6% कमी हणजेच 
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र. .25,30,353/- + रॉय ट  चाजस र. .16,988/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .25,47,341/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

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

 
वषय .५२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/43/2020-21 अ वये 

. .२१ मधील व वध मनपा इमारतींचे रंगरंगोट  व दु तीची कामे करणेकामी 
मे.अनुष एंटर ायझेस िन.र. .37,32,795/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ब ीस 
हजार सातशे पं या णव हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,10,295/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,10,295/- पे ा 15.99% कमी हणजेच 
र. .31,17,019/- + रॉय ट  चाजस र. .3,251/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .22,500/- = एकुण र. .31,42,770/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५३) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क)  नुसार 
कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन 

प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा 
सामना करणेकामी तातड ने M/s.Krsnaa Diagnostics, M/s.Thyrocare व SRL 

Diagnostics यांना मनपा या नेमून दले या णालयातून Throat Swab 

(घशातील नमुना) Oropharyngeal/ Nasopharygeal तपासणीकामी थमत: 
दले या आदेशात मनपामाफत सँ पल पाठ व यास र. .२,०००/- व  लॅबने 
सँ पल घेत यास र. .२,५००/- माणे टे ट करणेकामी व सदरची मुदत दनांक 
३०/०६/२०२० रोजी संपु ात आलेनंतर दले या  मुदतवाढ आदेशात र. .२,०००/- 
माणे ित टे ट माणे दनांक १२/०७/२०२० पयत आदेश दे यात आले होते.  

तथा प M/s.Krsnaa Diagnostics यांनी केले या वनंतीनुसार द.०९/०७/२०२० 
पुव  ितटे ट र. .२,५००/- माणे व दनांक ०९/०७/२०२० नंतर ित टे ट 

र. .२,०००/- माणे मनपा णालयातुन ा  मा हती या अनुषंगाने  
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M/s.Thyrocare Technologies Ltd. यांना (Pickup 164 x 2000 = Rs.3,28,000/- व  

Collection 1610 x 2500 = Rs.40,25,000) र. .४३,५३,०००/-(अ र  र. . 
ेचाळ स लाख ेप न हजार फ ) अदा कर यास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/01/2020-2021 अ वये वेताळनगर 

झोपडप ट  पुनवसन क पातील उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.कपील क शन िन.र. .31,04,573/- (अ र  र. .एकतीस लाख चार हजार 
पाचशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,79,323/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,79,323/- पे ा 15.00% कमी हणजेच 
र. .26,17,425/- + रॉय ट  चाजस र. .10,939/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .25,250/- = एकुण र. .26,53,614/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

 
वषय .५५) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार 

लघु म िन वदाधारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार 
महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre चे कामास द.०४/०६/२०२१ 
पासून पुढे तीन म हने कालावधी कर ता  काया वत ठेवणेचे कामकाजास 
मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच र. .१२,४७,४००/- (अ र  र. .बारा 
लाख स ेचाळ स हजार चारशे फ ) अिधक कर या माणे तीन म हने 
कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५६) मनपा या वाय.सी.एम. णालयात कोरोना बािधत ण मरण पाव यास 

यावर Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो ोटोकॉल 

पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  पुव चा आदेश दनांक 
३०/०४/२०२१ रोजी संपु ात येणार अस याने अिध ाता, PGI, YCMH  यांनी 
दनांक ३०/०४/२०२१ रोजी या प ा वये केले या वनंतीनुसार  M/s.Jai Bhawani 

Enterprises  यांना यांचे समवेत पुव  झाले या करारना यास अिधन राहून 

स या Covid-19 या ण सं येत वाढ झा याने M/s.Jai Bhawani Enterprises  

पुढ ल दोन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास र. .२८,०२१/- ित कमचार  
ित महा माणे ३६ कमचा-यांकर ता ितमहा  र. .१०,०८,७५६/- माणे पुव या 
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आदेशातील मुदत संपु ात आलेने दनांक ०१/०५/२०२१ पासून दनांक 
३०/०६/२०२१  कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी व  याकर ता  येणा-
या र. .२०,१७,५१२/- अिधक २० कमचार  र. .२८,०२१/- ित कमचार  ित 
महा माणे ( दनांक ०८/०४/२०२१ ते  दनांक ३०/०४/२०२१)  र. .४,०९,५३७/- 
असे एकूण र. .२४,२७,०४९/- माणे येणा-या खचास व सदरचा खच 
वैदयक य वभागाकड ल वाय.सी.एम.एच. व अ य णालयाची साफसफाई या 
लेखािशषामधून तरतुद खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .५७) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १/२०२१-२२  नुसार 

लघु म िन वदा धारक  मे.पोल टार क स टंग ा.िल. यांना  महानगरपािलकेचे 
डेटा सटर मधील स हर, नेटवक वीचेस, टेप लाय र , टोरोज यांची वॉरंट  एक 
वष कालावधीसाठ  वाढ वणे व फायरवॉल अप ेड करणेकामी येणारा खच 
र. .१,१६,९८,४३०/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख आ या नव हजार चारशे 
तीस फ ) (सव करासह) या दराने करारनामा क न  कामकाज कर यास  व या 
अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५८) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/8/2020-21 अ वये भाग .६ 

मधील भगत व ती, गुळवे व ती, धावडे व ती  व प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .37,20,375/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख वीस हजार तीनशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,04,125/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,04,125/- पे ा 30.90% कमी 
हणजेच र. .24,90,450/- + रॉय ट  चाजस र. .28,269/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,16,250/-  = एकुण र. .26,34,969/- 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 करण े

 
वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/107/2020-21 अ वये भाग .३२ 

म ये व वध प रसरात सुशोिभकरण व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.गणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .29,99,875/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या नव हजार आठशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
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चाजस वगळून र. .29,27,575/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,575/- पे ा 10.10% कमी 
हणजेच र. .26,31,890/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .27,10,691/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट 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 .६१) क े य काय े ात व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन 
(नागर ) सन २०२१ अंतगत व छ सव ण जनजागृती करणेकामी क े य 
कायालय अंतगत येणारे चौक, मो या सोसाय या, मनपाचे सावजिनक शौचालय 
लॉकवर इ याद वर होड ज, बँनर व वनायल बोड, ट कस जनजागरणासाठ  
(छपाई क न लाकड  े मसह) तयार क न घेणेबाबत कोटेशन दरप क 
माग व यात आले होते. पा  ३ कोटेशनधारका पैक  १) मे.  हजन ा फ स पंपर  

यांच े२०’ X १०’ च े१५ नगास र. .२७,०००/- माणे व २’X१.५’ वनायल बोड च े८५ 

नगास दर र. .१०,२००/- एकूण खच र. .३७,२००/-  तसेच २) मे.म हार एशन 

भोसर  यांनी ३’X१८’च े १० नगास दर र. .१५ माणे ९,५५८/- तसेच ४’X५’ च े२० 

नगास दर र. . २५ माणे ११,८००/- एकूण खच र. .२१,३५८/- तसेच ३) मे.बालाजी 
ा फ स तळावडे २’X१.५’ टकस च े २७० नगास दर र. .९०७२/- हे लघु म दर 

(CGST, SGST) सव करासह पा  ठर व यात आले या पुरवठाधारकांचे आव यक 

असणार  साह य सं या याम ये बदल (कमी/जा त) होवू शकेल. असे य  

पुर वणेत येणा-या सा ह यांचे मंजुर कोटेशन वकृत कर यास मा. े य अिधकार  

यांनी दनांक २६/२/२०२१ रोजीच े ता वये सदरच े कामकाज क न घेणेस पा  

कोटेशनधारकांस पुरवठा आदेश देणेस मा यता दलेली आहे.  यानुसार सव करासह 

पा  पुरवठाधारकांकडुन १) मे.  हजन ा फ स पंपर  यांचेकडुन कोटेशन दराने 

काम क न घे यात आले असुन सदर कामाच े र. .३७,२००/- तसेच २) मे.म हार 

एशन भोसर  यांचेकडुन कोटेशन दराने काम क न घे यात आले असुन 

र. .२१,३५८/- तसेच ३) मे. बालाजी ा फ स तळावडे यांचेकडुन कोटेशन दराने काम 

क न घे यात आले असुन र. .९०७२/- असे एकूण र. . ६७,६३०/-(अ र  र. . सदुस  

हजार सहाशे तीस फ ) एवढा खच व छ भारत आिभयान अंतगत व छ सव ण 

२०२१ च े अनुषंगाने करावयाच े जनजागृतीसाठ झालेला असुन सदरचा खच पा  

कोटेशनधारकांस अदा करायाच ेआहे. तर  र. .६७,६३०/- (अ र  र. .सदुस  हजार 

सहाशे तीस फ ) च ेएकूण खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .६२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .20/18/2020-2021 अ वये सन 

२०२०-२१ क रता भाग .३० दापोड  भागात आव यकतेनुसार DI पाईपलाईन 
व HDPE लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस 
िन.र. .29,84,438/- (अ र  र. .एकोणतीस  लाख चौ-याऐंशी हजार चारशे  

अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,84,438/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,84,438/- पे ा 31.05% कमी हणजेच 
र. .20,57,770/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .20,58,989/- 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 .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/89/01/2020-21 अ वये 

भाग .२५ वाकड येथील कलाटे पाक व इतर प रसरातील ड .पी. र ते 

अ यावत प दतीने वकसीत करणेकामी मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .22,17,50,299/- (अ र  र. .बावीस कोट  सतरा लाख प नास हजार 
दोनशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .22,15,61,549/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .22,15,61,549/- पे ा 21.42% कमी हणजेच 
र. .17,41,03,065/- + रॉय ट  चाजस र. .19,53,992/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,88,750/- = एकुण र. .17,62,45,807/- 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 .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/62/2020-21 अ वये भाग .२ 

कुदळवाड  जाधववाड  म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.अ बाजी इ ा चर िन.र. .40,94,266/- (अ र  र. .चाळ स लाख      
चौ-या नव हजार दोनशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .40,41,466/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,41,466/- पे ा 14.00% कमी 
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हणजेच र. .34,75,661/- + रॉय ट  चाजस र. .40,847/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .35,69,308/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

                                                          
                                                 (चं कांत इंदलकर) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/९९६/२०२१ 
दनांक -  २१/०५/२०२१ 

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

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


