
1 
 

पंपर िचंचवडमहानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 

नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/का व/१८०३/२०२१. 

दनांक- ०३/११/२०२१. 
 

ित, 

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

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

सभा दनांक.११/११/२०२१ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

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

११/११/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
आपला व ास,ू 

 
 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - २४८ 

 
दनांक-११/११/२०२१               वेळ द.ु ०२.३० वा. 

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

११/११/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.  

----------- 
 

वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 04/06/2021-22अ वय े भाग .३मधील 

इ याद  ठकाणचे पे हंग लॉक बस वण ेव दु ती करण.े कामी मे.पूनम एंटर ायजेस 

िन.र. .29,91,140/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख ए या णव हजार एकश ेचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,79,440/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,79,440/- पे ा 
40.05%कमी हणजेच र. .17,86,174 /- +रॉय ट  चाजस र. . 13,427/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .18,11,301/- 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.११/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
        
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .04/08/2021-22 अ वय े भाग .५ 

येथील  इ याद  ठकाणी  खड मु म व बीबीएम  प दतीन े र यांची दु ती करण.े  कामी 
मे.पूनम एंटर ायजेस िन.र. .44,99,974/- (अ र  र कम पये चौ वेचाळ स लाख 

न या णव हजार नऊश े चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,53,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,53,124/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .26,72,320/- 

+रॉय ट  चाजस र. .43,899/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,850/- = एकुण 

र. .27,63,069/- 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 
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दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

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

मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.११/११/२०२१चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .३) कोरोना-19 अनुषंगान े वाय.सी.एम. णालयांतील NICU, PICU पे डए क वॉडकर ता 

आव यक सा ह य Bubble CPAP with Accessories उपकरण खरेद साठ  ई िन सु 
.38/2021-22 अ वय े िन वदा िस द क न माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  

िन वदेम य े  मे  कोठार  मेड कल, पंपर  यांचे 10नगBubble CPAP with 

Accessoriesउपकरण खरेद  करणेकामी एकुण र. .43,96,770/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 

शहा णव हजार सातश ेस र फ ) जीएसट सह (िन वदा र. .50,00,000/- पे ा 12.06 ट के 

कमी) लघु म दर ा  झालेल े असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेल े आहेत. 

यानुसार  मे. कोठार  मेड कल, पंपर  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .४)मनपाचे  भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर 

शाळा इमारत बांधण ेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण ेठेवणे, 
येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच 

कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर 

िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक आहे. याकर ता सदर 

कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल पी.एम.सी यांची नेमणुक करण े

आव यक आहे. यास अनुस न द.८ स टबर, २०२१ रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या 
अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. सदर काम करणेस 

एकूण ४ त  पी.एम.सी (Project Management Consultant)यांनी िसलबंद दरप क सादर 

केलेली आहेत. यापैक  मे. लॅनीटेक क लट सी यांनी सदर कामा या उवर त िन वदा 
प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.90% इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. 

मे. लॅनीटेक क लट सी यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी (Project 

Management Consultant) हणून यश वी र या काम े पूण केली आहेत. मनपा या 
मा. थायी सिमती ठराव .9096 द.31/03/2021 अ वय ेमे. लॅनीटेक क लट सी यांची 
मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून िनयु  

करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता मे. लॅनीटेक क लट सी 
यांची पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच 

सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा (उवर त कामाची र कम .6,97,35,179/-) 

रकमे या 0.90% एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .५) मनपाचे भाग .2 पुण े नािशक महामाग ते गट .1062 पयतचा 18 मी.ड .पी.र ता 

वकिसत करणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण े ठेवणे, 
येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच 

कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर 

िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक आहे. याकर ता सदर 

कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या 
अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम 

करणेस एकूण 6 त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद 

दरप क सादर केलेली आहेत.यापैक  मे. लॅनीटेक क लट सीयांनी वषयां कत कामा या 
उवर त िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.80% इतका लघु म दर 

सादर केलेला आहे. मे. लॅनीटेक क लट सीयांनी अशा कार या कामांसाठ  

क प पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून यश वी र या काम े पूण 

केली आहेत.मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .9096 द.31/03/2021 अ वये 
मे. लॅनीटेक क लट सीयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता 
मे. लॅनीटेक क लट सीयांची पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून 

नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा (उवर त कामाची 
र. .2,03,86,407/-) रकमे या 0.80% एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव 

करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .६) भाग .2 ,से टर .16 राजे िशवाजीनगर येथील र ते अ यावत प दितन े तयार 

करणेयाकामासाठ स लागार हणून मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क लटंट यांची िनयु  

करणेत आलेली होती, तथा प, मा.आयु  सो.यांचेकड ल द.14.07.2021 रोजीचे आदेशा वये 
मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क लटंट यांना 3 वषाकर ता का या याद त समावेश क न 

यांची िनयु  र  करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. तसेच मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट 

क लटंट यांचेकड ल काम े र  क न सदरचे चाल ू काम असलेमुळे व कामाची गरज व 

तातड  ल ात घेता जु या पॅनेल मधील अ य स लागार यांची रतसर नेमणूक करणेस 

मा.आयु  सो.यांनी द.03.09.2021 रोजी मा यता दलेली आहे. तर  सदर कामास त  

पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांची नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे 

काम करणा या मनपा पॅनेलवर ल पी.एम.सी ( Project Management Consultant 

)यांचेकडून कोटेशन ारे दरप क  माग वण े बाबतची नोट स द. 8 स टबर, २०21 रोजी 
िस द करणेत आली होती. सदर नोट सची मुदत ७ दवसाची हणजे द. 14 स टबर, 

२०21 पयत होती. सदरची नोट स मनपा या अिधकृत वेब साईटवर िस द करणेत आलेली 
असुन एकूण 7 त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद 
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दरप के सादर केलेलीअसुन याचा तुलना मक त ा सोबत जोडला आहे. मे.पे हटेक 

क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांनी वषयां कत उवर त कामा या िन वदा 
प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.83ट के इतका लघु म दर सादर केलेला 
आहे.मे.पे हटेक क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांची मनपा या पॅनेलवर अशा 
कारची काम े करणेसाठ  नेमणूक द.10ऑ ट बर, २०17रोजी ितन वषासाठ  करणेत 

आलेली आहे. मे.पे हटेक क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांनी अशा कारची 
काम े केलेली असलेमुळे सदरचे काम यांचे माफत क न घेणेस हरकत नाह . मे.पे हटेक 

क ल टंग इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांनी िन वदा प ात उवर त कामासाठ वकृत 

िन वदा रकमे या0.83ट के एवढा दर सादर केलेला असुन उवर त वकृत िन वदा 
रकमे या0.83ट के एवढ  फ  िन वदा प ात कामासाठ  अदा करावी लागणार असुन यास 

मा. थायी समीतीची मा यता घेण े आव यक आहे. सबब, मे.पे हटेक क ल टंग 

इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल.यांची त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) 

हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा(उवर त कामाची 
र कम .18,51,54,328/-)रकमे या0.83ट के एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त 

कामांसाठ सव करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .७)मनपाचे भाग .9 नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे 
व इतर थाप य वषयक काम े करणेयाकामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा 
मानका माण े ठेवण,े येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे 

टे ट ंग करण ेतसेच कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस 

करण ेतसेच इतर िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक 

आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी 
यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस 

मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. 
वषयां कत काम करणेस एकूण 4 त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) 

यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत.यापैक  मे. लॅनीटेक क लट सीयांनी 
वषयां कत कामा या उवर त िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 
१.00ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे.मा. थायी सिमती ठराव .9096 

द.31/03/2021 अ वय े मे. लॅनीटेक क लट सीयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी 
(Project Management Consultant) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा 
वचार करता मे. लॅनीटेक क लट सीयांची पी.एम.सी (Project Management 

Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा 
(उवर त कामाची र. .1,39,44,200/-) रकमे या १.00ट के एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त 

कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेचा वषयास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
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वषय .८)मनपाचे भाग .8 येथील पेठ .3 ित पती चौक येथील तुलसी हाई स समोर ल र ता ते 

पेठ -1 ला नािशक हाय-वे पयत जोडणारा 12 मी.ड .पी.र ता वकिसत करणेया कामावर 

दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण े ठेवण,े येक बाबीचे QAP माण े

तपासणी करण े व वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण े तसेच कामाची मोजमाप े घेण े व 

ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस करणे तसेच इतर िन वदा प ात काम ेकरणे  व 

सव पी.एम.सी ची काम े करण े आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा प ात 

कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करण े आव यक आहे. यास 

अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर 

कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम करणेस एकूण 4त  

पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली 
आहेत.यापैक  M/S Assured Engineering Servicesयांनी वषयां कत कामा या उवर त 

िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 1.00ट के इतका लघु म दर सादर 

केलेला आहे. M/S Assured Engineering Servicesयांनी अशा कार या कामांसाठ  क प 

पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून यश वी र या काम े पूण केली 
आहेत.M/S Assured Engineering Servicesयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( Project 

Management Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार 

करता M/S Assured Engineering Servicesयांची पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा 
(उवर त कामाची र कम .98,56,342/-) रकमे या 1.00ट के एवढ  फ  िन वदा प ात 

उवर त कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .९)मनपाचे भाग .8 म य े ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक, र ता दुभाजक व रोड फिनचर 

वषयक काम ेकरणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण े ठेवण,े 

येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच 

कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर 

िन वदा प ात काम ेकरणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरण ेआव यक आहे. याकर ता सदर 

कामा या िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या 
अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम 

करणेस एकूण 3त  पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद 

दरप क सादर केलेली आहेत.यापैक  M/S Envirosafe Consultantsयांनी वषयां कत 

कामा या उवर त िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.98ट के इतका 
लघु म दर सादर केलेला आहे. M/S Envirosafe Consultantsयांनी अशा कार या 
कामांसाठ  क प पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून यश वी र या 
काम ेपूण केली आहेत.M/S Envirosafe Consultantsयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( 
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Project Management Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा 
वचार करता M/S Envirosafe Consultantsयांची पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा ( 

उवर त कामाची र कम .4,14,48,889 /-) रकमे या 0.98ट के एवढ  फ  िन वदा प ात 

उवर त कामांसाठ  सव करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१०)मनपाचे भाग .8 म य े ठक ठकाणी फुटपाथ दुभाजक व र ता सुशेिभकरणाची कामे 

करणेया कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माण ेठेवण,े येक बाबीचे 

QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करण ेतसेच कामाची मोजमाप े

घेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करण ेतसेच इतर िन वदा प ात कामे 
करणे  व सव पी.एम.सी ची काम ेकरणे आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा 
प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर लपी.एम.सी यांची नेमणुक करणे आव यक 

आहे. यास अनुस न द.8स टबर, २०21 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब 

साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. वषयां कत काम करणेस एकूण 3त  

पी.एम.सी ( Project Management Consultant )यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली 
आहेत.यापैक  M/S Envirosafe Consultants यांनी वषयां कत कामा या उवर त िन वदा 
प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या 0.98ट के इतका लघु म दर सादर केलेला 
आहे. M/S Envirosafe Consultantsयांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी ( 

Project Management Consultant ) हणून यश वी र या काम े पूण केली आहेत.M/S 

Envirosafe Consultantsयांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी ( Project Management 

Consultant ) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता M/S 

Envirosafe Consultantsयांची पी.एम.सी ( Project Management Consultant ) हणून 

नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  उवर त वकृत िन वदा ( उवर त कामाची र कम 

. . 4,02,29,688/-) रकमे या 0.98ट के एवढ  फ  िन वदा प ात उवर त कामांसाठ  सव 

करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .११) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .01/01/2021-2022 अ वय े मनपाचे 

मैलाशु द करण ेक  पंपीग टेशन मधील काडा िस ट मचे चालन देखभाल व दु तीची 
काम ेकरण ेकामी मे. िलंग इले क स ऍ ड टे नोलॉजीस िन.र. .99,57,700/- (अ र  

र. .न यानऊ लाख स ावन हजार सातश ेफ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .99,57,700/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9957700/- पे ा 5.2% कमी हणजेच र. .94,39,900/- 

+रॉय ट  चाजस र. . 0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .94,39,900/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 
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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 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.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .१२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/13/2021-22अ वय े भाग .३२ मधील 

िशवाजीपाक १,२,३ कृ णानगर १,२ व इतर प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक व 

इतर अनुषंिगक काम े करण.े कामी मे.पावती क शन िन.र. .29,99,930/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊश ेतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,27,630/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,630/- पे ा 37.80%कमी हणजेच र. .182,0,986 

/- +रॉय ट  चाजस र. . 6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण 

र. .18,99,787 /- 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

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

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/13/2021-22अ वय े भाग .३ मोशी येथे 

करकोळ दु तींची व देखभालीची काम े करणेकामी मे.यश खंडेराव सोनवणे 
िन.र. .29,99,280/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार दोनश े ऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,580/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,580/- पे ा 
35.85%कमी हणजेच र. .19,16,533/- +रॉय ट  चाजस र. .6,776/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .19,35,009/- 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .१४) मनपा या व ुत वभागाकड ल (िन वदा .१८/०२-२०२१-२२) अ वय े महापािलका 
शासक य इमारतीमधील वातानुकुलन यं णेचे नुतनीकरण करण े व अनुषंिगक कामे 



9 
 

करणेबाबत मे. ी यंकटे रा टनक  ोजे ट सोलुशन ा. िल. िन.र. .२६,१३,४७६/-(अ र  

र. .स वीस लाख तेरा हजार चारश ेशहाह र फ ) पे ा १८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभाग यांचेसाठ  एम एस  गाड खरेद साठ  

Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा मांक GEM/2021/B/149947 

नुसार 02 पा  िन वदाकारांपैक  मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे  गाड सा ह यासाठ  

ा  झालेल ेदर पये १७,०२,०००/- हे अंदाजप कय दर पये १९,९४,०००/- पे ा १४.६४% 

ने कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेल ेअसून मे.आनंद एंटर ायजेस, 

िचंचवड यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या पये १७,०२,०००/- (अ र  पये 
सतरा लाख दोन हजार फ ) या खचाचे अवलोकन करण.े 

( द.११/११/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनवडणूक वभागासाठ  “वाहन इंधन” या 

लेखािशषावर सन २०२१-२२ कर ता र. .५५,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली होती. सदर 

लेखािशषावर मे २०२१ अखेर ४५,०२० इतका खच झा यान ेउव रत १० म ह यासाठ  तरतुद 

कमी पडत अस यामुळे र. .१,४५,०००/- इतक  तरतुद वग करण कर यात आल ेहोते. माहे 

ऑ टोबर २०२१ अखेर झालेला खच पाहता उव रत पाच म ह यासाठ  वाहन इंधन या 
लेखािशषावर र. .३,००,०००/- इतक  तरतुद िनवडणूक वभागाकड ल ‘िनवडणूक खच’ या 
लेखािशषावर असले या तरतुद र. .१३,७५,५५,०००/- (अ र  र. .तेरा कोट  पंचाह र लाख 

पंचाव न हजार फ ) मधुन तरतुद वग करणे आव यक आहे. यानुसार तावात नमुद 

केले णाण ेतरतुद वाढ/ घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

(वाढ/ घट र. .३,००,०००/-) 
 
वषय .१७) सं थापक/ सिचव, नवनगर िश ण मंडळ, आकुड  पुणे यांनी यांचे द.०५/१०/२०२१ 

रोजीचे प ा वय े यां या शाळेची इमारत जुनी व मोडकळ स झा यान ेमनपा या बांधकाम 

वभागा या सुचनेनुसार पाडली अस यान े सं थेची नवीन इमारत बांधुन होईपयत 

तातड ची बाब हणून कमीत कमी ११ मह यांपयत शाळेसाठ  मनपा या से. नं.२५, िनगड  

ािधकरण येथील कत  व ालया या दुस-या मज यावर ल र  वगखो या िमळणेकामी 
वनंती केलेली आहे. से टर मांक २५ िनगड  ािधकरण येथील कत  व ालया या     
दुस-या मज यावर आयट  वभागाचे सा ह य असलेल े े  वगळता र  वग खो या 
मा.उपसंचालक, नगररचना यांचेकडुन िनधार त केले या दरानुसार नवनगर िश ण मंडळ 
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आकुड  या सं थेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९(ब) नुसार 

देणेस  मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
  
वषय १८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 16) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१९) महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 

महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य/ िनमशासक य सेवा उपल ध होणेकामी ितस-या 
ट यात एकूण २५ ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  ठराव .२९६५ 

द.२५/०७/२०१८ अ वय े काया वत कर यात आलेली आहेत. आदेश 

.नासुके/०२/का व/५२३/२०१८ द.२८/०८/२०१८ अ वय ेसदर एकुण २५ नागर  सु वधा 
क चालकांना तीन वष कालावधीक रता करारनामा क न िनयु  आदेश बजा वणेत आला 
होता. याची मुदत द.२७/०८/२०२१ रोजी संपु ात आलेली आहे. मा.आयु  सो यांचेकड ल 

आदेश .नासुक/०२/का व/१४५/२०१९ द.२३/०८/२०१९ अ वय े ी.महेश ीराम गुंडवाळे 

(CFC-81), आदेश .नासुक/०२/का व/२२/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वय े ीम.तुलसी 
अिनल हाळसकर (CFC-91) व आदेश .नासुक/०२/का व/२१/२०२० द.०२/०२/२०२० 

अ वय े ी.संतोष गणपत जाधव (CFC-75) या एकुण ३ क चालकांचे नागर  सु वधा 
क ा या नेमणूका र  करणेत आले या आहेत. याअनुषंगान े नाग रकां या सोयीसाठ  

उव रत २२ नागर  सु वधा क चालकांना करारनामा मुदतवाढ देण े आव यक आहे. तर  

सोबतचे प -अ म य े नमूद क चालकांना यापुव  केले या करारना यातील अट  व 

शत नुसार दनांक २८/०८/२०२१ पासून मा. आयु सो यांचेकड ल िनदशानुसार पुढ ल सहा 
म ह याक रता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
  

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल सोबत 

जोडले या प  अ मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा कया पुण क न, 

कामाचे आदेश िनगत केल ेआहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ 

ड नुसार तुत वषय अवलोकन करण.े 
 
वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .३/४/२०२१-

२२ अ वय े आरो य वभागाअंतगत ड े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस इ. 

यांची दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे. ी कृपा  स वसेस 

ा.िल. यांचा अंदाजप क य र. .24,38,50,867/- (अ र  र. .चोवीस कोट  अडोतीस 
लाख प नास हजाक आठशे सदुस  फ ) रकमेपे ा र. .20,72,73,237/- हणजेच 

15.00% कमी  या दरान े नेमणुक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट / शत चा 
करारनामा करणे, कामाचा आदेश देण ेतसेच सदर कमान वेतन दरान े देय वेतन तसेच 
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रा य शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा 
करावया या य  खचास मा यता देणेकामी वचार करण.े 

 
 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नोट स       

.३/६/२०२१-२२ अ वय े आरो य वभागाअंतगत फ े य कायालयाचे काय े ातील 

र ते, गटस इ. यांची दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे.परफे ट 

फॅिसलीट  स वसेस  यांचा अंदाजप क य र. .30,58,12,972/- (अ र  र. .तीस कोट  
अ ठाव न लाख बारा हजार नऊशे बाह र फ ) रकमेपे ा र. .25,54,42,379/- 

हणजेच 16.47% कमी  या दरान े नेमणुक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट / 

शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान वेतन दराने देय वेतन 

तसेच रा य शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा 
करावया या य  खचास मा यता देणेकामी वचार करण.े 

 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/५३/२०२१-२२ अ वय े पंपर  भाग .२१ 

मधील सुभाषनगर व व वध झोपडप टयाम य े थाप य वषयक काम ेकऱण ेव देखभाल 

दु तीची काम े कऱण.े(२०२१-२२) कामी मे.सागर कं शन िन.र. .२५,४९,३४७/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार तीनश ेस ेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,७९७/- वर िन वदा माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,७९७/- पे ा ३४.२% कमी 
हणजेच र. .१६,३६,९७०/- + रॉय ट  चाजस र. .३५१७१/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१,५५०/- = एकुण र. .१७,३३,६९१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े  

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/५२/२०२१-२२ अ वय े पंपर  भाग 

.२१ मधील संजयगांधीनगर व व वध झोपडप टयाम य े थाप य वषयक काम ेकऱण ेव 

देखभाल दु तीची काम े कऱण.े(२०२१-२२) कामी मे. सागर कं शन 

िन.र. .२५,४९,०९७/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार स या णव फ ) 

मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,५४७/- वर िन वदा 
माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,५४७/- 

पे ा ३५.१% कमी हणजेच र. .१६,१४,४१८/- + रॉय ट  चाजस र. .३५३८७/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- = एकुण र. .१७,११,३५५/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 
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तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े 
 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/21/01/2021-22 अ वय े . .२३ 

मधील मशानभुमी व घाटाचे नुतनीकरण करण े कामी झडे रणजीत वसंतराव 

िन.र. .1,20,57,923/- (अ र  र. .एक कोट  वीस लाख स ाव न हजार नऊश ेतेवीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,19,66,123/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,19,66,123/- पे ा 31.32% कमी हणजेच र. .82,18,333/- + रॉय ट  चाजस 

र. .82,659/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .91,800/- = एकुण र. .83,92,792/- 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 य े

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

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/01/2021-22 अ वय े . .२३ 

मधील न वन ग े ीय कायालय ( शासक य बहुउददेशीय इमारत) येथे फिनचर यव था 
व इतर थाप य वषयक काम े करण े कामी द रायकॉन क श स 

िन.र. .4,85,51,894/- (अ र  र. .चार कोट  पंचाऐंशी लाख एकाव ण हजार आठश े    
चौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,81,93,994/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 

4,81,93,994/- पे ा 21.12% कमी हणजेच र. .3,80,15,422/- +रॉय ट  चाजस 

र. .2,158/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,57,900/- = एकुण र. .3,83,75,480/- 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 य े

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

 
वषय .२७)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .06-03/2021-2022 अ वय ेफ े ीय कायालय 

अंतगत अमरधाम मशानभूमी िनगड  येथील व ुत दा हनीचे नुतनीकरण ेकरणे  (2021-

2022) कामी  मे.क याणी एंटर ायजेस िन.र. .76,90,000/- (अ र  र. .शहा र लाख 

न वद हजार फ )  पे ा 16.25% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .64,40,375/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
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असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु 

व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेकामी वचार करण.े 
 
वषय .२८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .09-02/2021-2022 अ वय े भाग .22 मधील 

योतीबानगर येथील वीर बाजी भ ू चौक ते तापक रमळा र याचे कॉ ट करण करणे 
कामांतगत व ुत वषयक काम े करण े कामी  मे.वैभवी इले कल काप रेशन 

िन.र. .1,09,59,400/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख एकोणसाठ हजार चारश ेफ )  पे ा 
24.73% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .82,49,140/- 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 य ेझालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े 
 
वषय .२९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .09-06/2021-2022 अ वय े भाग .७ स ह 

.१ येथील कब ड  िश ण क ातील व ुत वषयक काम े करण.े कामी  मे. रअल 

इलेक क स िन.र. .1,61,54,030/- (अ र  र. .एक कोट  एकस  लाख चौप न हजार 

तीस फ )  पे ा 10% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान ेर. .1,45,38,627/- 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 य ेझालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े 
 
वषय .३०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .06-02/2021-2022 अ वय ेभोसर  येथील व ुत 

द हनी दोन वषाक रता ठेका प दतीन ेखाजगी सं थेस चालन देखभाल दु तीक रता देण.े 

(सन 2021-23) कामी  मे.िश पा इले क स ड कंपनी िन.र. .65,10,000/- (अ र  

र. .पास  लाख दहा हजार फ )  पे ा 8.27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .59,71,623/-  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 य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर 

अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेकामी वचार करण.े 
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वषय .३१) पंपर   िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर गट “अ” ते “ड” या संवगात एकूण शासन 

मंजूर असलेली पदांपैक  र  पदे भरण ेसंदभात महारा  शासनाचे सन २०१५ पासून िनबध 

आहेत.  सदरचे िनबध उठ व यासाठ  शासन वभागाकडुन शासनाकडे सन २०१७ पासून 

वारंवार पाठपुरावा चाल ूआहे.  व छ आ ण सुंदर पंपर  िचंचवड शहर कर या या उ ाने 
मनपाचे अ थायी आ थापनेवर गट “ब” ते “ड” मधील ११ र  पदे ६ म हने 
कालावधीकर ता दरमहा एक त मानधनावर भर याकर ता जा हरात .१०६३/२०२१ 

द.०२/०९/२०२१ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े उमेदवारांकडून अज माग वणेत आले 
आहेत. जा हरात .१०६३/२०२१ चे अनुषंगान े िनवड े ात (Zone of Consideration) 

येणा-या उमेदवारांचे वय, शै णक अहता, अनुभव, जात- वग इ या द वषयक 

कागदप ांची पडताळणी करणेत आली असून आर णानुसार पदिनहाय िनवड याद नुसार 

उमेदवारांची िनयु  करण े आव यक आहे.  यानुसार सोबतचे प  “अ” म य े नमुद 

केले या पदावर दरमहा एक त मानधनावर उमेदवारां या करावया या िनयु स व याचें 

मानधनावर य   येणा-या खचास मा यता देणेकामी वचार करण.े 

वषय .३२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-05/2021-2022 अ वय े संत 

तुकाराम नगर येथील अ णकुमार वै  मु य अ नशामक क  येथे अ नशामक 

वाहनाम य े जलद गतीन े पाणी भरणेकामी इले क मोटर पंप व जिन  संचाचे 

नुतनीकरण करण े व देखभाल दु ती करण े (सन 2020-2021), िन वदा र कम 

पये  42,49,602/- + GST (अ र  र. .बेचाळ स लाख एकोणप नास हजार सहाश ेदोन फ  

+ GST) पे ा -1.02% कमी या िन वदा मंजूर दरान े लघु म दराचे ठेकेदार मे. हॅन 

इं जनयर ंग यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा करणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े 
 
वषय .३३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .09-01/2021-2022 अ वय े राजमाता जजाऊ 

उ डाणपुलाखलील सेवा र ते अबन ट डझाईन नूसार वकसीत करण.े ( व ुत वषयक 

काम ेकरण)े कामी मे.एस.ट . इले क स ा. िल. िन.र. .2,98,59,335/- (अ र  र. .दोन 

कोट  अ ठया नव लाख एकोणसाठ हजार तीनश े प तीस फ )  पे ा 24.3% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .2,26,03,517/-  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 य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेकामी वचार करणे. 
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वषय .३४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .16/2021-2022 अ वय े सांगवी 

मशानभूमी येथील गॅस शवदा हनीचे दोन वषाकर ता सन 2021-2023 कर ता चालन व 

देखभाल दु ती करण,े िन वदा र कम पय े 84,73,749/- + GST (अ र  र. .चौ-याऐंशी 
लाख याह र हजार सातश ेएकोणप नास फ  + GST) पे ा -12.38% कमी या िन वदा 
मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे.क याणी ए टर ायजेस यांचेकडून काम क न घेणेस 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेया 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े 

 
वषय .३५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .14-01/2021-2022 अ वय े पंपर  

येथील नवमहारा , पवने र व इतर मैदानावर ल द यांचे नुतनीकरण करणे, िन वदा 
र. .91,17,593/- + GST (अ र  र. .ए या णव लाख सतरा हजार पाचश े या णव फ  + 

GST) पे ा -23.94% कमी या िन वदा मंजूर दरान े लघु म दराचे ठेकेदार मे.वैभवी 
इले कल कॉप रेशन यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार 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 करण ेया अट स अधीन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेकामी वचार करण.े 
 

 
 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१८०३/२०२१. 
दनांक-०३/११/२०२१. 

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

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ड ेका/३/का व/५१६/२०२१ द.२६/१०/२०२१ वषय .१८ चे लगत) 
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( .नासुके/०२/का व/२९२/२०२१ द.०१/११/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
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( .नासुके/०२/का व/२९२/२०२१ द.०१/११/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/६६८/२०२१ द.०१/११/२०२१ वषय .२० चे लगत) 
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( . शा/२४/का व/१५५/२०२१ द.०३/११/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
 

 


