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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२१/२०२१ 
दनांक - १५/०१/२०२१ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १९/०१/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१९/०१/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

आपला व ासू, 

                                                   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २०४ 
 

दनांक - १९/०१/२०२१                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १९/०१/२०२१ रोजी द ुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
अ)  मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०२) द.०६/०१/२०२१ द.ु२.३० वा,  
    द.०८/०१/२०२१ द.ु२.०० वा व द.१३/०१/२०२१ द.ु२.१५ वा. चा सभावृ ांत कायम  
    करणे. 
आ) मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०३) द.१३/०१/२०२१ द.ु२.३० वा. चा   
    सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुण,े रा य शासन व पंपर  – िचंचवड 
महानगरपािलका  यांचे संयु  व माने अ णासाहेब मगर टेड यम नेह नगर येथे 
800 खाटांचे वशेष कोवीड हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून ण सेवेसाठ  काया वत 
कर यात आलेले आहे. मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुण े यांचेकड ल 
द.20/8/2020 चे आदेशानुसार सदर हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा आवत  खच (ALL 

CONSUMTION PPE KIT, वीज व पाणी बील,  OXYGEN, औषधे, णांचे खानपान 
इ.खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत करावयाचा आहे.वर ल कोवीड 
हॉ पीटलसाठ  णाचे जेवण व ना याचे बील PMRDA  यांनी  JESS आय डया 
ा.िल. यांना अदा करणेबाबत कळ वले आहे. JESS आय डय़ा ा.िल.यांनी सदर 
यव थेपोट  मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांची िनयु  केली असून णांचे 
जेवण व ना याचे बील मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांना अदा करणे बाबत 
कळ वले आहे. मे.ठ कर टार डमइ हे ट ा.िल. यांनी द.२९/८/२०२० ते 
द.३०/९/२०२० या कालावधीतील अ णासाहेब मगर टेड यम येिथल कोवीड 
हॉ पीटलम ये उपचार  घेतले या णांचे भोजन यव थेचे बील र. .२०,४६,४९२/- 
सादर केले आहे.मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांनी ण जेवणापोट  सादर 
केलेले बील र. .२०,४६,४९२/- पैक  मनपाने इतर पुरवठाधारकांशी ठर वले या 
दरानुसार सदर बील ित ण र. .१८०/- या माणे र. .१९,४९,०४०/- इतक  बील 
देय र कम होत असून सदर र कम अदा करणेस व येणारे खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ६७(३)(क) व अनुसुची ड करण मांक.५(२)(२) 
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नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/1/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांअंतगत भाग .10मधील व ानगर, द नगर व इतरप रसरात 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण वषयककामे 
करणेकामी मे.अिमत क शन िन.र. .44,99,917/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार नऊशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,99,917/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,917/- पे ा 27.27% कमी हणजेच 
र. .32,72,790/- + रॉय ट  चाजस र. .18,594/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .32,91,384/- पयत कामक 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/37/2020-21 अ वये भाग .32 

मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीने ममतानगर, जयमालानगर, मधुबन, सांगवी 
व उवर त भागाम ये े नेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िशवम 
एंटर ायजेस िन.र. .29,85,718/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी हजार सातशे 
अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,85,718/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,85,718/- पे ा 29.79% कमी हणजेच र. .20,96,273/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,276/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,10,549/- पयत 
कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु वसेवा 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/7/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत भागातील गु ारा प रसरातील पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईनची दु ती व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अजय घन याम खेमचंदानी 

िन.र. .41,53,079/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ञे प न हजार एकोणऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,82,379/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,82,379/- 

पे ा 40.20% कमी हणजेच र. .24,41,263/- + रॉय ट  चाजस र. .2,795/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .70,700/- = एकुण र. .25,14,758/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/10/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१६ मधील रावेत व कवळे मधील मनपा शाळा इमारतींची देखभाल 
द ु ती करणेकामी मे.अजय घन याम खेमचंदानी िन.र. .41,35,079/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख प तीस हजार एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,05,079/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,05,079/- पे ा 40.20% कमी 
हणजेच र. .24,54,837/- + रॉय ट  चाजस र. .12,853/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .30,000/- = एकुण र. .24,97,690/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

   वषय .६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/6/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१६ मधील कवळे मामुड  वकासनगर मधील मनपा शाळा 
इमापतीची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अजय घन याम खेमचंदानी 
िन.र. .41,23,675/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ते वस हजार सहाशे पं याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,93,475/- वर िन वदा 
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दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,93,475/- पे ा 40.20% कमी हणजेच र. .24,47,898/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,245/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण र. .24,90,143/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १२० आजी नगरसद य + ५ वकृत सद य असे 
एकुण १२५ नगरसद य  व यांचे कुटंुबीय  (पती / प ी  व २ अप य - २१ वषा पयत) 
यांचा द.१९/१२/२०२० पासुन १ वष कालावधीकर ता  वाष क  र. .पाच लाख इत या 
र कमेचा ‘आरो य वमा योजना लागु करणेचे’ कामकाज करणेकामी के.एम.द तुर 
रइ शुर स  ोकर ा. िल.यांचेकडुन करारनामा क न सदरचे कामकाज क न घेणेस  

व याकामी येणारा खच र. .५४,१०,८२०/- + १८% GST  र. .११,८७,७४०/-असे 
एकुण  र. .६५,९८,५६०/-(अ र  र. .पास  लाख अ या णव हजार पाचशे साठ 
फ )" ओर ए टल इ शुर स कंपनी िलिमटेड"  या वमा कंपनीस अदा करणेस तसेच 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/14/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील तानाजीनगर प रसरातील र ते व इतर र ते दु ती 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .41,44,766/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख च वेचाळ स हजार सातशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,70,416/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,70,416/- पे ा 37.20% कमी हणजेच 
र. .25,56,221/- + रॉय ट  चाजस र. .14,456/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .26,45,027/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.           

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .९)   मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .९/२-१/२०२०-२१ अ वये Construction 

of Head-work (100 MLD) on “Indrayani River” on upstream of Nighoje Weir, near  
TalwadeIncluding Intake Channel, Jack well overhead Pumphouse, Approach road, 
Operator’s Room कामी मे.आर.जी.सानप क शन कं. िन.र. .18,61,35,283/- 

(अ र  र. .अठरा कोट  एकस  लाख प तीस हजारदोनशे याऐशंी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .18,51,66,944/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .18,51,66,944/- पे ा 12.69% कमी हणजेच र. .16,16,69,259/- +रॉय ट  चाजस 
र. .7,44,489/- मटे रयल टे ट ंग चाजसर. .2,23,850/- = एकुण र. .16,26,37,598/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदाकरणेस 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/28/2020-21 अ वये 
. .२९ पंपळे गुरव येथील प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ.ची 

ड यु.एम.एम. व एम.पी.एम प दतीने दु तीची कामे करणकेामी (सन २०२०-२१ 
कर ता) परमानंद ए पलानी िन.र. .29,97,683/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
स या णव हजार सहाशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,30,333/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,30,333/- पे ा 32.04% कमी हणजेच 
र. .19,91,454/- + रॉय ट  चाजस र. .83,108/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .67,350/- = एकुण र. .21,41,912/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/25/2020-21 अ वये . .२९ 
पंपळे गुरव येथील तुळजाभवानी नगर, िशवनेर  कॉलनी, मोरया पाक, ग नाथनगर व 
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भागातील इतर प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ.ची हॉटिम स प दतीने 
द ु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) मे. ीगणेश क शन  

िन.र. .29,99,270/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नौ हजार दोनशे स र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,32,870/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,32,870/- 

पे ा 34.5% कमी हणजेच र. .19,21,030/- + रॉय ट  चाजस र. .7,067/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .19,94,497/- पयतकाम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर लव 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/3/2019-20 अ वये भाग .८ येथील 
नािशक रोड लगत या माकट याड समोर ल ािधकरणा या मोकळया जागेपासून सी 
एन जी पंपापयत डा या बाजु या र या या कडेने व इतर ठकाणी फुटपाथ कलर 
पे ह ंग लॉक बस वण ेव इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.संक प इ ा चर 
िन.र. .1,74,17,633/- (अ र  र. .एक कोट  चौ-याह र लाख सतरा हजार सहाशे 
तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,68,52,824/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,68,52,824/- पे ा 25.74% कमी हणजेच र. .1,25,14,907/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,09,959/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,54,850/- = एकुण र. .1,30,79,716/- 

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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/8/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
कर ता भाग .१६ म ये रावेत व कवळे मधील र यांची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणेकामी मे.वीना ए टर ायजेस िन.र. .41,47,472/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख स ेचाळ स हजार चारशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,73,122/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,73,122/- पे ा 39.15% कमी 
हणजेच र. .24,78,495 /- + रॉय ट  चाजस र. .11,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. . 74,350/- = एकुण र. .25,64,046 /- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .१४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/13/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

क रता भाग .१८ मधील ल मीनगर, मा णक कॉलनी प रसरातील र ते व इतर 

र ते दु ती करणेकामी मे.वीना ए टर ायजेस िन.र. .41,37,965/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख सदोितस हजार नऊशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,63,615/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,63,615/- पे ा 38.70% कमी 
हणजेच र. .24,90,996/- + रॉय ट  चाजस र. .14,447/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .25,79,793 /- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .१५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/16/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

क रता भाग .१८ मधील िचंचवड गावठाण प रसरातील र ते आव यकतेनुसार 

द ु तकरणेकामी मे.वीना ए टर ायजेस िन.र. .41,27,874/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख स ा वस हजार आठशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,53,524/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,53,524/- पे ा 37.99% कमी हणजेच 
र. .25,13,590/- + रॉय ट  चाजस र. .14,387/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .26,02,327/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणसे 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 
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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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/17/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील एस.के.एफ.कॉलनी, वामी समथ हॉ पीटल प रसरातील 

र ते व इतर र ते दु ती करणकेामी मे.वीना ए टर ायजेस िन.र. .37,48,977/- 

(अ र  र. .सदोितस लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,74,627/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,74,627/- पे ा 36.99%  

कमी हणजेच र. .23,15,382/- + रॉय ट  चाजस र. .14,080/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .24,03,812/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
   वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/18/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

क रता भाग .१८ मधील काशीधाम मंगल कायालय व इतर प रसरातील र ते 

द ु ती करणेकामी मे.वीना ए टर ायजेस िन.र. .41,42,754/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख बेचाळ स हजार सातशे चौ प न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,68,404/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,68,404/- पे ा 37.99% कमी हणजेच 
र. .25,22,817/- + रॉय ट  चाजस र. .14,498/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .26,11,665/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .१८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 

मॅनहोल चबसची साफ सफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेचे काम मे.आयन 
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पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव . ४९८१ 
द.१२/०७/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.३१/१२/२०१९ या आदेशा वये 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक ३०/१२/२०२० 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 वषात 
समाधानकारक पूण केलेले आहे. तीय वषासाठ  (३०/१२/२०२१ पयत) मा. थायी 
सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप कात पान .८९४ अ. . ‘अ’ वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत 
आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद 

केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक ३०/१२/२०२० रोजी पुण होत आहे. वर नमूद 

केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका अ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची 
सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) या कामास दनांक ३१/१२/२०२० पासून ३०/१२/२०२१ पयत तीय 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. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .१९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/43/2020-21अ वये सन 2020-21 
क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .27 रहाटणी म ये े नेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती व इतर आक मकपणे उ वणार  जलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी मे.के.पी.क शन िन.र. .39,80,357/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख ऐंशी हजार तीनशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .39,80,357/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,80,357/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .26,27,434/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .22,252/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,49,686/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२०)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/4/2020-21अ वये "अ" ेञीय 

कायालयांतगत भाग .10 म ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक कामेकरणे व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान  

िन.र. .44,99,996/- (अ र  र. .चौ वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,996/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,996/- पे ा 26.26% कमी हणजेच र. .33,18,297/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,226/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,39,523/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/42/2020-21 अ वये सन 2020-21 
क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .24 थेरगाव म ये े नेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार जलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी मे.के.पी.क शन िन.र. .39,79,972/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे बाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .39,79,972/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,79,972/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .26,27,180/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .22,249/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,49,429/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/38/2020-21 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .20 मधील महा मा फुले नगर, लांडेवाड  वसाहत 
व उव रत प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे. ह .आय.पी.राव डे हलोपस िन.र. .44,81,290/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
ए याऐंशी हजार दोनशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,81,290/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,290/- पे ा 27.09% कमी हणजेच र. .32,67,309/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .18,595/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,85,904/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/44/2020-21 अ वये सन 2020-21 
क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .23 थेरगाव म ये जलिन:सारण निलका 
चबसची देखभाल दु ती व जलिन:सारण वषयक आक मत कामे करणेकामी 
मे.के.पी.क शन िन.र. .39,84,741/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख चौ-याऐंशी 
हजार सातशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .39,84,741/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .39,84,741/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .25,50,633/- + 
रॉय ट  चाजस र. .18,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .25,69,474/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/6/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांअंतगत भाग .14 मधील द वाड , व ठलवाड  व इतर प रसरात 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका 
टाकणेकामी मे.अिमत क शन िन.र. .89,99,906/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख 



13 
 

न या नव हजार नऊशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .89,99,906/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .89,99,906/- पे ा 34.2% कमी हणजेच र. .59,21,938/- + रॉय ट  
चाजस र. .3,7847/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .59,59,785/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/21/2020-21 अ वये भाग .25 

मधील वाकड, ताथवडे व पुनावळे प रसरातील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल 
द ु तीची कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .74,67,013/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख सदुस  हजार तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,67,013/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,67,013/- पे ा 32.31% कमी हणजेच र. .50,54,421/- + 
रॉय ट  चाजस र. .38,746/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .50,93,167/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/26/2020-21 अ वये इ ेञीय 

कायालया अंतगत भाग .4 दघी मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,23,618/- 

(अ र  र. .सदतीस लाख तेवीस हजार सहाशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,23,618/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,23,618/- पे ा 36.99% कमी 
हणजेच र. .23,46,252/- + रॉय ट  चाजस र. .18,799/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .23,65,051/- 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 
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ि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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 

मॅनहोल चबसची साफ सफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेचे काम मे.आयन 
पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .४९८३ 
द.१२/०७/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.१७/०१/२०२० या आदेशा वये 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक १६.०१.२०२१ 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. यानुसारठेकेदाराने सदरचे काम थम वषात 
समाधानकारक पूण केलेले आहे. तीय वषासाठ  (१६.०१.२०२२ पयत) मा. थायी 
सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप कात पान .८९४ अ. .३, ‘क’ वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद नमूद 
करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात 

नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक १६.०१.२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद 

केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका क े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची 
सफाई आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) या कामास दनांक १७/०१/२०२१ पासून १६/०१/२०२२ पयत तीय 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. 

( द.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/20/2020-21 अ वये वॉड .26 
पंपळे िनलख, वशालनगर, क पटेव ती प रसर येथील ेनेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .74,44,457/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख चौ वेचाळ स हजार चारशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,44,457/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,44,457/- पे ा 32.99% 
कमी हणजेच र. .49,88,531/- + रॉय ट  चाजस र. .39,095/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .50,27,626/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2020-21 अ वये भाग .28 

मधील रहाटणी व इतर प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 

करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .70,29,676/- (अ र  र. .स र लाख 
एकोणतीस हजार सहाशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .70,29,676/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .70,29,676/- पे ा 32.99% कमी हणजेच र. .47,10,586/- + 
रॉय ट  चाजस र. .35,294/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .47,45,880/- 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.१९/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३०) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुण,े रा य शासन व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका यांचे संयु  व माने अ णासाहेब मगर टेड यम नेह नगर येथे 800 

खाटांचे वशेष कोवीड हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून णसेवेसाठ  काया वत कर यात 
आलेले आहे. मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुण े यांचेकड ल द.20/8/2020 चे 
आदेशानुसार सदर हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा आवत  खच (ALL CONSUMTION 

PPE KIT, वीज व पाणी बील, OXYGEN, औषधे, णांचे खानपान इ. खच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत करावयाचा आहे.  वर ल कोवीड हॉ पीटलसाठ  णाचे 
जेवण व ना याचे बील PMRDA यांनी JESS आय डया ा.िल. यांना अदा करणेबाबत 
कळ वले आहे. JESS आय डय़ा ा.िल.यांनी सदर यव थेपोट  मे.ठ कर टारडम 
इ हे ट ा.िल. यांची िनयु  केली असून णांचे जेवण व ना याचे बील मे.ठ कर 
टारडम इ हे ट ा.िल. यांना अदा करणेबाबत कळ वले आहे. मे.ठ कर टारडम 
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इ हे ट ा.िल. यांनी द.01/10/ 2020 ते द.31/10/2020 या कालावधीतील अ णासाहेब 
मगर टेड यम येिथल कोवीड हॉ पीटलम ये उपचार  घेतले या णांचे भोजन 
यव थेचे बील र. .12,52,810/- सादर केले आहे. मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. 
यांनी ण जेवणापोट  सादर केलेले बील र. .12,52,810/- पैक  मनपाने इतर 
पुरवठाधारकांशी ठर वले या दरानुसार सदर बील ित ण र. .180/- या माणे 
र. .12,52,800/- (अ र  र. .बारा लाख बाव न हजार आठशे फ ) इतक  बील देय 
र कम होत असून सदर र कम अदा करणेस व येणारे खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 67(3) (क) व अनुसुची ड करण मांक 5 (2) (2) नुसार 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३१)  भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ादुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लागु 
क न अिधसुचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम 
२००५ लागु क न  रा ीय आप ी घो षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव 
रोख यासाठ  यु द पातळ वर  कामकाज करणेत येत आहे. महारा  रा यशासनाने 
हॉटे स व रे टॉरंट बार चाल ुकऱण ेसंदभात िनदश दलेले आहेत.  यानुसार मा. 
अित. आयु  (२) प.िच.मनपा. यांनी दले या सुचनेनुसार पंपर  िचचंवड 
महानगरपािलका ह मधील चाल ुकरणेत आलेले हॉटे स व रे टॉरंट बारम ये रा य 
शासनाने तयार केले या िनयमावलीची अंमलबजावणी  होत आहे कंवा नाह  या 
कर ता पंपर  िचंचवड मनपा या येक भागात एक तपासणी पथक असे एकुण 
आठ भागांमधील  हॉटे स व रे टॉरंट बार तपासणी करणेकामी आठ पथक तयार 
करणेत आलेले आहे. तसेच आठ भागातील आठ पथकासाठ  आरो य 
मु यालयाकडुन द.१५/१०/२०२० चे प ा वये आठ इनो हा वाहने उपल ध क न 
देणेबाबत कळ वले होते. यानुसार इकड ल वभागाकडुन द.२८/१०/२०२० पासुन हॉटेल, 

बार, रे टॉरंट यावसाियकावर  दंडा मक कारवाई पथकाकर ता ०८ इनो हा वाहने मे. 

सॅम इंटर ायजेस व मे.बालाजी गॅरेज या दोन एज सीधारकांनी येक  ०४ इनो हा 
वाहने ह उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकड ल मंजुर दरा माण े
उपल ध क न दलेली आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण, तथा  ादेिशक प रवहन 
अिधकार  यांचेकड ल णवाह का यांचे भाडे दर  - प रचलन प दतीनुसार पुण,े पंपर  
िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक .४८, द.१७/०५/२०२० चे अ वये मंजूर दर 
खालील माणे - 

अ.  पुरवठादार / कालावधी वाहन 
कार 

वाहन 
सं या 

ित दन मंजूर 
दर इंधनासह त 

आतापयत झालेला 
खच 

१ मे.सॅम इंटर ायझेस ( द.२९/१०/२०२० 
ते द.१५/१२/२०२०) इनो हा ०४ नग ४७१०/- ९,४९,५३६/- 
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            उपरो  पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील हॉटे स व रे टॉरंट बारम ये रा य शासनाने 
तयार केले या िनयमावलीची अंमलबजावणी होते कंवा नाह  याकर ता पंपर   िचंचवड 
मनपा या अ, ब, फ आ ण ग या चार भागांसाठ  तपासणी पथकार ता ०४ इनो हा 
वाहने  मे.सॅम इंटर ायझेस या एज सीन कडुन उपल ध क न देणते आलेली आहे. 
सदर कामी  मे.सॅम इंटर ायझेस यांनी वाहन वापराबाबत संबंिधत भागातुन लॉगिशट 
मा णत क न वाहन वापरानुसार द.२९/१०/२०२० ते द.१५/१२/२०२० या 

कालावधीतील इनो हा भाडे दराचे र. .९,४९,५३६/- (दैन दन भाडे)  इतका खच 
आलेला असुन  एकुण र. .९,४९,५३६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणप नास हजार 
पाचशे छ ीस फ ) चे खचास व सदरचा खच भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी    

( COVID FUND ) लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड-१९) या संसगज य आजाराचा 
ादुभाव मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ादुभाव कमी करणेकर ता 

वै क य अिधकार  यां या े य कायालय िनहाय फ ड स हल स ्  टम तयार 
कर यात कऱ यात आले या असून या ट मकर ता लागणार  आव यक सुमो त सम 
काराची  वाहने उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) माफत वाहने 

मे. ेश एंटर ाजेस यां याकडून आव यकते माणे लागणार  वाहने फ ड स हल स 
टमकर ता द.२२/०७/२०२० पासून ६ वाहने भाडेत वावर पुर व यात आलेली असुन 
यांचे बल या वभागाकडे उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल 

मंजुर दरा माणे अदा करणेबाबत कळ वले आहे व द.१६/०९/२०२० पासून 
मे.िशवसमथ ॅ ह स भोसर  यांचेकड ल १७ वाहने कमी क न सदरची वाहने 
मे. ेश एंटर ायझेस यांनी पुर वलेली आहे व  द.०९/१२/२०२० पासून आणखीन १२ 
वाहने पुर वली आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े द.११/०३/२०१९ चा िनणय– 

प रचलन प दतीनुसार ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े पंपर  िचंचवड व बारामती  
यांची संयु  बैठक द.११/०३/२०१९ नुसार दर खालील माण–े 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार ित दन मंजुर दर + 

इंधन 

१. मे. ेश एंटर ायजेस तवेरा/त सम २२००/- + इंधन 

२. मे. ेश एंटर ायजेस 
झायलो,ईट गा,इनो हा, कॉ पओ/त सम 

वाहने 
२६००/- + इंधन 

                  
            पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना या संसंगज य वषाणूचा ाद ुभाव रोख यासाठ  

पपंर  िचंचवड मनपा दवाखा याकर ता आ ण े य कायालयाकर ता/आप ी 
यव थापन कायालयाक रता आव यक असलेली वाहने उप ादेिशक कायालय, पंपर  
िचंचवड (आर.ट .ओ.) माफत पुर व यात आले या मे. ेश एंटर ायझेस यांचेकडून 



18 
 

उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल शासक य मंजूर दराने 
२२/०७/२०२० पासून  द.१५/०९/२०२० पयत थेट प तीने भाडेत वावर पुर व यात  

आले या वाहनांचा य  खचास र. .७,८२,९०१/- ला मा. थायी सिमतीची मा यता 
धेणेत आलेली आहे. तसेच द.१६/०९/२०२० ते द.१५/११/२०२० या कालावधीची 
र. .३५,२२,८७२/-, द.१६/११/२०२० ते द.३०/११/२०२० या कालावधीत अंदाजे  

र. .१०,००,०००/- व स या कायरत असले या २४ वाहनांसाठ  द.०१/१२/२०२० 
पासून पुढ ल तीन म ह या क रता अंदाजे र. .६०,००,०००/-  अशी एकूण 
र. .१,०५,२२,८७२/- (अ र  र.  एक कोट  पाच लाख बावीस हजार आठशे बहा र 
फ )चे  खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल खाजगी वाहन भा याने 
घेणे या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड -१९) या संसगज य आजाराचा 
ादुभाव मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ाद ुभाव कमी करणेकर ता 

वै क य अिधकार  यां या े य कायालय िनहाय फ ड स हल स ्  टम तयार 
कर यात आले या असून या ट मकर ता लागणार  आव यक सुमो त सम काराची  
वाहने उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) माफत मे. ी.िशवसमथ 
ॅ ह स भोसर  यां याकडून आव यकते माणे लागणार  वाहने फ ड स हल स 
टमकर ता द.२०.०३.२०२० पासून ६४ वाहने भाडे त वावर पुर व यात आलेली असुन 
यांचे बल या वभागाकडे उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल 

मंजुर दरा माणे अदा करणेबाबत कळ वले आहे. व द.१६/०५/२०१९ पासून १७ 
वाहने व द.०९/१२/२०२० पासून १२ वाहने बंद करणेत आलेली आहेत व 
स थतीत १२ वाहने कायरत आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े
द.११/०३/२०१९ चा िनणय – प रचलन प दतीनुसार ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े
पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  बैठक द.११/०३/२०१९ नुसार दर खालील 
माणे – 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार ित दन मंजुर 
दर + इंधन 

१. मे. ी िशवसमथ ॅ ह स, भोसर  तवेरा/त सम २२००/- + इंधन 

२. मे. ी िशवसमथ ॅ ह स, भोसर  झायलो,ईट गा,इनो हा, कॉ पओ/त सम वाहने २६००/- + इंधन 

            
            पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना या संसगज य वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ 

पंपर  िचंचवड मनपा दवाखा या कर ता आ ण े य कायालयाकर ता 
/आप ी यव थापन कायालयाक रता आव यक असलेली वाहने उप ादेिशक कायालया 
माफत ६४ वाहने पुर व यात आले या मे.िशव समथ ॅ ह स भोसर  यांचेकडून 
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उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल शासक य मंजूर दराने 
द.२०.०३.२०२० पासून  द.१५/०९/२०२० पयत थेट प तीने भाडेत वावर पुर व यात  

आले या वाहनांचा य  खचास र. .१,७१,५६,४२७/-  मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेणेत आलेली आहे. तसेच द.१६/०९/२०२० ते द.१५/१०/२०२० या 
कालावधीची र. .३३,१६,९९५/- तसेच  द.१६/१०/२०२० ते द.३०/११/२०२० या 
कालावधीतील अंदाजे र. .५०,००,०००/- व  स या कायरत असले या १२ वाहनांसाठ  
द.०१/१२/२०२० पासून पुढ ल तीन म ह या क रता अंदाजे र. .३०,००,०००/-  अशी 
एकूण र. .१,१३,१६,९९५/- (अ र  र.  एक कोट  तेरा लाख सोळा लाख नऊशे 
पं या णव फ )  चे  खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल खाजगी वाहन 
भा याने घेणे या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/03/2020-21 अ वये भाग .२ 
िचखली प रसरात राडारोडा उचलणेसाठ  यं णा पुर वणेकामी मे.ओंकार व ास 
कौटकर िन.र. .1,21,15,338/- (अ र  र. .एक कोट  एकवीस लाख पंधरा हजार 
तीनशे अडतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,21,15,338/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,21,15,338/- पे ा 42.00% कमी हणजेच 
र. .70,26,896/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .70,26,896/- 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 यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३५) यशवंतराव च हाण मृती णालयातील Ventillator क रता Flow Sensor व O2 Cell 

खरेद  करणेकामी मागील मंजुर दराने व संबंिधत उ पा दत कंपनीचे AMC धारक व 
अिधकृत वतरक म. ी क शन, िनगड  यांनी सादर केलेले दरप कातील 
दरानसार एकूण र. .१३,३२,०००/- + GST चे दरप क व मागील मंजुर दर अस याने 
वकृत करणेत आले आहे. बायोमे डकल इं जिनअर यांनी दले या अिभ ायानुसार 

असे दसुन येत आहे क  सदर पाटस १ वष कालावधीत दोनदा आव यक असतात. 
यानुसार सदर खरेद  १ वष ा  ध न प ह या पुरवठा २० नग व दुस-या पुरवठा 

आव यकते नुसार २० नग असे एकुण ४० नग आव यकते नुसार पुरवठा करणेकामी 
Ventillator संबंिधत उ पा दत कंपनीचे AMC धारक व अिधकृत वतरक म. ी 
क शन, िनगड  यां याकडुन महारा  शासन िनणय ं .भाखंस-२०१४/ . ं .८२/ 
भाग-III/उ ोग-४, द.०१/१२/२०१६ मधील करण ३.२.५ अ वये ३.२.६. (क) नुसार 



20 
 

दरकरारावर व एकल ोत प दतीने खरेद  कर यास मा.अिध ता यांची 
िशफारसीनुसार  यशवंतराव च हाण मृती णालयातील Ventillator क रता Flow 

Sensor व O2 Cell खरेद  करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीचे AMC धारक व 
अिधकृत वतरक म. ी क शन, िनगड  यांचेकडून मागील मंजुर दर एकूण 
र. .१३,३२,०००/- + (GST) नुसार िन वदा न मागवता, करारनामा क न मनपा 
अिधिनयम अनुसुची ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने कर यास व सदर 
खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .१३,३२,०००/- + (GST)ला मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/11/2020-2021 अ वये भाग .12 
सहयोगनगर अंतगत ग यांम ये पे ह ंग लाँक बस वणे व दु त करणेकामी 
मे.भालेराव क शन िन.र. .83,00,439/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चारशे 
एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .82,83,839/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,83,839/- पे ा 41.85% कमी हणजेच र. .48,17,052/- + 

रॉय ट  चाजस र. .763/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 
र. .48,34,415/- 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 ाटकालावधीम 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 .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/54/2020-21 अ वये भाग 
.२१  पंपर  वाघेरे व इतर प रसरात र यांची दु ती एम.पी.एम.प दतीने 

करणेकामी देव क शन िन.र. .30,87,417/- (अ र  र. .तीस लाख स याऐंशी 
हजार चारशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,20,067/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,20,067/- पे ा 35.77% कमी हणजेच र. .19,39,789/- + 
रॉय ट  चाजस र. .18,516/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण 
र. .20,25,655/- 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 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/55/2020-21 अ वये भाग 
.२१ पंपर  वािघरे व इतर प रसरात र यांची द ु ती बी.एम. व बी.सी.प दतीने 

करणेकामी देव क शन िन.र. .31,14,670/- (अ र  र. .एकतीस लाख चौदा 
हजार सहाशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,53,670/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,53,670/- पे ा 34.77% कमी हणजेच र. .19,91,909/- + 
रॉय ट  चाजस र. .2,827/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,000/- = एकुण 
र. .20,55,736/- 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 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 करणेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) मनपा या व तु वभागाकड ल िन वदा नोट स .28/2020-2021 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत िचखली मोरेव ती भाग .1 अंतगत संतपीठ येथे आव यक 
व ुत वषयक कामे करणकेामी  मे. रयल इले क स िन वदा र. .3,99,68824/- 

(अ र  र. .तीन कोट  न या णव लाख अडुस  हजार आठशे चोवीस फ ) पे ा –

3.00% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/51/2020-21 अ वये भाग 
.२४ मधील गणेशनगर, ल मणनगर, गुजरनगर, द नगर  व इतर प रसरात  र यांची 

द ु ती  बी.एम. व बी.सी. प दतीने करणेकामी मे. ी गणेश क शन 
िन.र. .37,40,012/- (अ र  र. .सदतीस लाख चाळ स हजार बारा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,65,662/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,65,662/- 

पे ा 32.7% कमी हणजेच र. .24,66,991/- + रॉय ट  चाजस र. .2,968/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .25,44,309/- 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 .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/53/2020-21 अ वये भाग 
.२४ मधील  पडवळनगर, आनंदपाक, द नगर  व इतर प रसरात   र यांची दु ती  

एम.पी.एम.प दतीने करणेकामी मे.ए.एफ.मंजाळकर िन.र. .36,86,278/- (अ र  
र. .छ ीस लाख शहाऐंशी हजार दोनशे अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,18,928/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,18,928/- पे ा 35.1% कमी 
हणजेच र. .23,48,684/- + रॉय ट  चाजस र. .44,098/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .67,350/- = एकुण र. .24,60,132/- 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 .४२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/11/2020-21 अ वये "ब" ेञीय 
कायालया अंतगत भाग .16 मधील कवळे, मामुड  व लगत या प रसराम ये 
वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.पी.बी.खोसे इ ा चर ा.िल. िन.र. .41,53,395/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
ञेप न हजार तीनशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .41,53,395/- वर िन वदादर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,53,395/- पे ा 31.1% कमी हणजेच र. .28,61,689/- + 
रॉय ट  चाजस र. .16,720/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .28,78,409/- 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 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/12/2020-21अ वये "ब" ेञीय 
कायालया अंतगत भाग .16 मधील रावेत व लगत या प रसराम ये वा षक 
ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.पी.बी.खोसे 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .41,50,768/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख प नास 
हजार सातशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,50,768/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,50,768/- पे ा 31.1% कमी हणजेच र. .28,59,879/- + 
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रॉय ट  चाजस र. .19,650/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .28,79,529/- पयत कामक 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 ाटकालावधीम 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 .४४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/34/2020-21अ वये अजंठानगर ते 
घरकुल प रसरातील जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.अशोक 
क शन िन.र. .37,25,414/- (अ र  र. .सदोतीस लाख पंचवीस हजार चारशे 
चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,25,414/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,25,414/- पे ा 32.1% कमी हणजेच र. .25,29,556/- + रॉय ट  चाजस 
र. .24,566/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,54,122/- 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 यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घटदरानुसार 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/01/2020-2021 अ वये पंपर  िचंचवड 
मनपा प रसरातील बीआरट एस मागावर ा फक वाडन कर ता एफआरपी कॅनोपी 
बस वणेकामी मे.एन.ड .ए. ला टेक िन.र. .42,19,903/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
एकोणीस हजार नऊशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .42,07,353/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,07,353/- पे ा 1.50% जादा हणजेच र. .42,70,463/- + 

रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,550/- = एकुण 
र. .42,97,147/- 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 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.                                    
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वषय .४६)  पशुवैदयक य वभागाचे अंतगत ई-िन वदा .०९/२०२०-२०२१ अ वये ान संतती 
िनयमन श या कामकाजाकर ता एकुण चार सं थाची नेमणुक कर यात आलेली 
आहे. याकामी ान संतती िनयमन श या या लेखािशषावर सन २०२०-२०२१ 
म ये र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आलेली होती. पैक  माहे ऑ टोबर 
२०२१ पयत  र. .१,९३,३९,६४१/- इतक  रकम खच  पडली असुन र. .६,६०,३५९/- 
इतक  रकम िशलक आहे. उ  सं थाचे मुदत १५ जानेवार  २०२१ रोजी संपत 
अस याने या कामकाजाकर ता  न याने ई-िन वदा .०२/२०२०-२१ िस द कर यात 
आलेली आहे.  स थतीत कायरत चार सं थाची देयके माहे नो हबर २०२० ते 
जानेवार  २०२१ पयत अदा करण ेआव यक आहे.  या कर ता नमुद लेखािशषावर 
पुरेशी रकम िशलक नस याने  “िचखली येथील क डवाडा चाल व याचा खच” या 
लेखािशषावर उप बध असले या र. .३,००,००,०००/- या रकमेतुन र. .१,५०,००,०००/- 

वग करण े ता वत आहे. मौजे िचखली गट .१६५५/२ प.ै आ. .१/७९ े  २०००० 
चौ.मी. ह  जागा गुरांचा गोठा या योजनाकर ता आर त असुन सदर जागेचा ताबा 
भुमी आ ण जंदगी वभागा दारा द.०४/११/२०१९ रोजी पश ु वै क य वभागाकडे 
दे यात आला आहे.  म.न.पा. दारे िन त केले या अट  व शत नुसार न दणीकृत पा  
सं थेस चाल व यास दे यात येणार आहे. या ठकाणी गोठा था पत कर याचे 
िनयोजन आहे.  स थतीत िनयो जत जागेत थाप य वषयक व त सम सु वधा 
उपल ध होणेस वलंब अपे त आहे.  या तव सदर तरतुद वग करण ेश य आहे. 
यानुषंगाने उ  नमुद कालावधीकर ता एकुण चार सं थांना कामकाजाची देयके अदा 

करण ेआव यक आहे. सबब,  पश ु वैदयक य वभागाकड ल चाल ूआिथक वषातील 

“िचखली येथील क डवाडा चाल व याचा खच” या लेखािशषावर ल उपल ध 
असले या तरतुद  मधील (र. .३,००,००,०००/- पैक ) र. .१,५०,००,०००/- (अ र  
र. . एक कोट  प नास लाख फ ) ान संतती िनयमन श या या लेखािशषावर 
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.                                    

वषय .४७)पशुवै क य वभागा दारे शहरातील मोकाट भट या कु यांची सं या िनयं त 
ठेवणेकर ता ान संतती िनयमन श ञ या काय म राब वणकेामी या ेञात काम 
करणा-या तसेच ऍिनमल वे फेअर बोड ऑफ इं डया यांचेकड ल न दणीकृत असले या 
सं थांची नेमणूक करणे तव ई-िन वदा सुचना .०८/२०१९-२०२० या िन वदेतील 
पा  सं था तसेच स थतीत कायरत सं था अनु मे १) मे.ऍिनमल वेलफेअर 
असोिशएशन, नवी मुंबई, २) मे.सोसायट  फॉर द. हेशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनमल, 

लातुर व ३) मे.जे सी मीथ ऍिनमल वेलफेअर ट, सातारा यांना र. .९९९/- ित 
ान (नर/माद ) इत या लघु म दराने मा. थायी सिमती सभेकड ल ठराव .५६७० 
द.१८/०९/२०१९ अ वये आदेश .पव/ै०२/का व/३२/२०२० द.१६/०१/२०२० रोजी 
कामकाज आदेश िनगत कर यात आले आहेत. सदर सं था या कामकाजाची मुदत 
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द.१६/०१/२०२० रोजी संपत अस याने न वन सं थांची २ वष कालावधीकर ता नेमणुक 
करणेकामी ई-िन वदा सुचना .०२/२०२०-२१ िस द कर यात आली होती. सदर 
िन वदेचे िन वदाधारक सं या (Bids Submitted For Tenders) पा हली असता एकुण 
चार िन वदाधारकांनी सहभाग घेत याचे दसुन आले. फ  चार िन वदाधारकांनी 
सहभाग घेत याने या यांत पुरेशी पधा होत नस याने पधा होणेकामी 
द.१२/०१/२०२१ द.ु०३.०० वा. पयत मा.अित र  आयु  (२) सो. यांचे मा यतेने 
शु द प क िस द क न मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. न वन सं था नेमणुक कामी 
कमान १ म हना कालावधी लागणार आहे. उ  ित ह  सं थाचे कामकाजाची मुदत 
द.१६/०१/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने कामकाजाची िनकड व त ार ंची सं या 
ल ात घेता याचें कामकाज बंद करण े श य नस याने तसेच न वन सं थांची 
नेमणुक करणेकामी नमुद केलेनुसार कमान १ म हना कंवा अिधक कालावधी 
लागणार आहे. यामुळे कायरत ित ह  सं थांना न वन सं थांची नेमणुक होईपयत 
स या या चिलत दराने हणजेच र. .९९९/- ित ान (नर/माद ) यापुव या 
करारना या या अट  व शत स अिधन राहुन १ म हना कंवा न वन सं थांची नेमणुक 
होई पयत या कामकाजासाठ  मुदतवाढ देणेस व या कामास येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .४८) पंपर  िचंचवड म.न.पा. या पाणीपुरवठा व वतरण यव थेअंतगत पुनावळे येथील 
पंपगहृास म.रा. व. व. कं.कडून २२ के ह . मतेचा उ चदाब वीजपुरवठा करणेत येतो. 
सदर उ चदाब वीजपुरव याचे िमट रंग कऑ स द.२२.११.२०२० रोजी नादु त 
झालेला आहे. सबब सदर २२ के ह  उ चदाब िमट रंग कऑ स तातड ने बदलून 
न वन बस वणे आव यक आहे. सदर काम म.न.पा. कड ल चालू असले या देखभाल 
द ु ती या कामामधून करणे श य आहे. सदरचे काम म.रा. व. व.कं. शी संबंिधत असून 

याकर ता म.रा. व. व. कं. ने यांचेकड ल द.११.१२.२०२० या चलना ारे र. .२१,२४०/- 

इतके चाचणी शु क अदा करणेबाबत कळ वले आहे.  उपरो  नमूद चाचणी शु क 

र. .२१,२४०/- (अ र  र. . एकवीस हजार दोनशे चाळ स फ ) म.रा. व. व. कं. स तातड ने 

भरणा करणे आव यक असून सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक 
वाचनालय हे सोहम लाय र  यांना करारनामा क न र. .१०,०००/- मानधनवर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .५०) थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
इमारत बांधकाम, लड केपींग, इंट रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामा 
क रता िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest  ची िन वदा  िस द 
करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण ३७ व ट पा-२ म ये एकूण 



26 
 

१० इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-३ म ये 
वा तु वशारद मे.सृजन रसच अ ड लॅिनंग पॅनेल फांऊ डेशन यांचे कामाचे वगवार  
माणे प -अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे) ेणी III व प -ब (लड केपींग 
वषयक कामे) ेणी III व प -क (इंटे रअर डझायिनंग वषयक कामे) ेणी III 

या माणे प -अ, ब व क तयार करणेत आले आहे. ट पा-३ मधील प -अ, ब व क 
माणे एकूण ०१ वा तु वशारद मे.सृजन रसच अ ड लॅिनंग पॅनेल फांऊ डेशन यांना 

पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५१) कोरोना (COVID-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधता मक उपाय योजना करणेकामी 
भ व यात के या जाणा-या कोवीड केअर सटर तसेच  Institonal Quarantine केले या 
य  व णासाठ  आव यक सा ह य Mattress –  (कॉटन गाद )  खरेद कामी अ प 
मुदतीची जा हर सूचना ं  05/2020-21 अ वये दर प क माग वणेत आले होते. 
यानुसार मे.समथ मेड कल अँ ड जनरल टोअर, िचंचवड यांचे Mattress –  (कॉटन 

गाद )  क रता ित नग 455.25 माणे  लघु म दर ा  झालेले आहेत. तथा प 
मा.आयु . सो यांनी सदर सा ह याचा तातड ने पुरवठा करणेकामी L1 या दराने L1 

ते L5 या पुरवठाधारकांना ित 300 नग पुरवठा करणेस तयार  असलेने द.8/08/2020 

रोजी या मा य तावा वये यातील पाचह  पुरवठाधारकांना आदेश देणेस मंजुर  
देणेत आलेली आहे. यानुसार मे. करण फॅ ी स, इचलकंरजी यांना  एकुण 

र. .1,36,575/-  म ये Mattress –  (कॉटन गाद ) 300 नग खरेद  करणेकामीचे चे 

खचाचे अवलोकन करणे.  

वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/11/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील णालयांची दु ती करणेकामी मे.केसीआर कं शन 
िन.र. .28,99,617/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख न या णव हजार सहाशे सतरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,69,617/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,69,617/- 

पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .21,52,500/- + रॉय ट  चाजस र. .9,308/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण र. .21,91,808/- 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 .५३)  कोरोना (COVID-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधता मक उपाय योजना करणेकामी 
भ व यात के या जाणा-या कोवीड केअर सटर तसेच  Institonal Quarantine केले या 
य  व णासाठ  आव यक सा ह य Mattress –  (कॉटन गाद )  खरेद कामी अ प 
मुदतीची जा हर सूचना ं  05/2020-21 अ वये दर प क माग वणेत आले होते. 
यानुसार  मे.समथ मेड कल अँ ड जनरल टोअर,िचंचवड यांचे Mattress –  (कॉटन 

गाद ) क रता ित नग 455.25 माणे  लघु म दर ा  झालेले आहेत. तथा प 
मा.आयु . सो यांनी सदर सा ह याचा तातड ने पुरवठा करणेकामी L1 या दराने L1 

ते L5 या पुरवठाधारकांना ित 300 नग पुरवठा करणेस तयार  असलेने द.8/08/2020 

रोजी या मा य तावा वये यातील पाचह  पुरवठाधारकांना आदेश देणेस मंजुर  
देणेत आलेली आहे. यानुसार मे.अथव क शन, पुणे यांना  एकुण र. .1,36,575/-  

म ये Mattress –  (कॉटन गाद ) 300 नग खरेद  करणेकामीचे खचाचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .५४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएमएच–पीजीआय, येथील म यवत  

िनजतुक करण क  (CSSD) उपयु   व आव यक उपकरणांसह अ यावत करणेकामी 
मा.वै क स त  स लागार सिमती यांची द.२३/१२/२०२० रोजी िमट ंग झाली.सदर 
िमट ंगम ये वायसीएमएच-पीजीआय येथील CSSD वभाग आव यक व अ यावत 

उपकरणांसह(with turn key project) अ यावत करणेकामी चचा झाली. मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .7148, द.3/6/2020 अ वये कोरोना(Covid-19) या संसगज य 
रोगावर ल ितबंधा मक उपाययोजना करणेकामी वै क य व आरो य उपकरणे 
खरेद कामी ी.मनोजकुमार खेमचंद पाट ल यांची हे थ केअर स लागर हणून 
नेमणूक करणेस व िनयमानुसार यांची फ  अदा करणेस यापूव  मा यता दलेली 
अस याने व यानुसार यांचेकडून वै क य वभागाकड ल उपकरण े खरेद कामी 
पेिस फकेशन व कामाचे अंदाजप क याबाबत अिभ ाय घेवून खरेद  कायवाह  केली 

जात आहे. मा.वै क य त  स लागार सिमतीनेह  वायसीएमएच-पीजीआय येथील 
म यवत  िनजतुक करण क  (CSSD) आव यक उपकरणांसह अ यावत व नुतनीकरण 
करणेकामी ी.मनोजकुमार खेमचंद पाट ल यांची हे थ स लागार हणून नेमणूक 
करणेकामी सुच वले आहे.  सबब मा. थायी सिमती सभा ठरावाचा वचार करता सदर हे थ 

केअर स लागार यांची नेमणूक फ  कोरोना संसगा वर ल ितबंधक उपाय योजना याकर ता 
होती. परंत ू वायसीएमएच-पीजीआय येथेCSSD वभाग अ यावत करणेकामी 
ी.मनोजकुमार पाट ल यांची हे थ केअर स लागार हणून नेमणूक क न यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस व यांची शासन िनयमानुसार फ  अदा करणेस महारा   

महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुिच करण ५(२) (२) नुसार मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    
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वषय .५५)  मा. थायी सिमती सभा ठराव .७१९२, द.२४/६/२०२० अ वयेचे ठरावानुसार 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१५/०१/२०१९-२० सन २०१९-२० क रता फ 
े ीय कायालय अंतगत कृ णानगर व इतर ठकाणी वा ह ऑपरेशन यव थापन 

करणेक रता मजूर पुर वणेकामी (२०१९-२०) या कामासाठ  िन वदा 
र. .७४,९७,७४८/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या णव हजार सातशे 
अ ठेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटे रयल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा 
र. .७४,९७,७४८/- वर दर माग वणेत आलेले आहेत. यानुसार सदर काम 
मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून िन वदा 
र. .७४,९७,७४८/- पे ा सुधा रत दर ०.९४% कमी दराची हणजेच 
र. .७४,२७,२६९/- रॉय ट ची र कम .०/- मटे रयल टे टंग चाजस र कम .०/- 
एकूण र. .७४,२७,२६९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  
कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे कमान वेतनदर 
यांचे नुसार वाढ/घट अदा करणेस व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तू 
व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे आव यक राह ल या अट स 
अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. यानुसारया कामाचा 
आदेश ठेकेदार “मे.राजल मी वयं रोजगार सेवा सहकार  सं था मया.” यांना  दनांक 
१४/०८/२०२० रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२म हने हणजेच दनांक 
१३/०८/२०२१ पयत आहे. सदर कामातिचखली,जाधववाड , कुदळवाड , कृ णानगर, 

मोरेव ती, िचखली गावठाण, पीनगर, तळवडे गावठाण, वेणीनगर, शरदनगर, 

सुदशननगर, नेवाळेव ती, पाट लनगर, िनगड , यमुनानगर, से.२२ ओटा क म, इ. 

प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  

मजुर कमचार  पुर वण ेया कामाचा समावेश आहे. सदर काम ३४% झालेले आहे. सदर 

िन वदे या कामासाठ  जुल ै२०१९ चे दर अंदाजप क करताना घेणेत आलेले आहेत. कामगार 

क याण वभागाकड ल द.११/८/२०२० चे प रप कानुसार १ जुल ै२०२० पासून कामगारांचे 

कमान वेतन दर वाढलेले आहेत. या माणे कामगारांना कमान वेतनानुसार १४ ऑग ट 

२०२० पासून वाढ व वेतन अदा करणे म ा  आहे. यामुळे स थतीत चाल ूअसले या 
वर उ लेख केले या भागात पाणीपुरवठा कर यासाठ  चालू काम सुधा रत कर याची 
आव यकता असून, सदर काम चालू ठेव यासाठ  सुधा रत खच र. . ९१,३४,११२/- इतक  

येत आहे. यामधून मूळ खचा या मा यतेची र. .७४,९७,७४८/-  वजा जाता येणा-या 
वाढ व खच र. .१६,३६,३६४/- इतका होणार आहे. तसेच या कामासाठ  येणा-या वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .५६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर 

जाह रात दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली 
होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना  45% र कम मनपास रॉय ट  व पात 
दे याची िन वदा ा  झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 

अ वये वचारणा केली असता यांनी द. 06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर 
कामासाठ  आहे याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे 
अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग 
–2) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या 
पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  
व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत 

करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर 

जाह रात दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली 
होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर  ित 

म हना दर 
ा  सुधा रत दर 
 ित म हना  

१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

२ मे.िस युर आय ट  फॅिसिलट  मॅनेजमट ा.िल. 21 % -- 

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर  यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना  45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा ा  झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/२०20 अ वये 
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वचारणा केली असता यांनी द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे 

याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता 
मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य 

र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–5) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  

िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित 

म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याचीिन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स 

अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/२०20 ते द.14/09/२०20 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर 

जाह रात दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली 
होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर  ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा ा  झाली आहे.  यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/२०20 अ वये 

वचारणा केली असता यांनी द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे 

याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता 
मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य 

र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–3) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  

िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित 

म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच 

अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर 

जाह रात दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली 
होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 
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अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना 

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

2 मे.िस युर आय.ट . फॅिसलीट  मॅनेजमट ा.िल. 21%  

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे या पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात 
दे याची िन वदा ा  झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/२०20 

अ वये वचारणा केली असता यांनी द.06/01/2021  रोजी या प ा वये सदर 
कामासाठ  आहे याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे 
अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–

4) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या 
पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  
व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत 

करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.09/12/2020 ते द.15/12/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर 

जाह रात दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली 
होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदारांकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर  ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 51 % 51 % 

2 मे.साई एंटर ायजेस 30 %  

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर  यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 51% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा ा  झाली आहे.  यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 अ वये 

वचारणा केली असता यांनी द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे 

याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता 
मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य 

र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वण े (भाग–6) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  

िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित 

म हना 51% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स 



32 
 

अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .६१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर 

जाह रात दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली 
होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 50% 50% 

2 मे.िस युअर आयट  फॅिसलीट  मॅनेजमेट ा.िल. 21%  

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 50% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा ा  झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 अ वये 

वचारणा केली असता यांनी द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे 

याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे.सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता 
मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य 

र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–१) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  

िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित 

म हना 50% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याचीिन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स 

अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .६२) मनपाचे ह े य कायालय अतंगत सांगवी येथे वॉड .३१ म ये चै बन सोसायट  
येथे मनपाचा ट लाईट फडर आहे. सदर फडरवर जा त व ुत भार आहे व अध 
स कट रोड ॉस आहे. रोड ॉस स कट अस याने रोड खोदाईम ये वारंवार केबल 
तोड या जात आहेत, यामुळे वारंवार तां क बघाड होत आहे व भ व यात जु या 
फडरवर अिधकचा व ुत भार जोडावयाचा अस याने स याचा िमटर जळ याची 
श यता आहे. यामुळे रोड पलीकड ल ट ण ूशाळेजवळ पथ द यांसाठ  न वन ३ फेज 
वजमीटर घेणे आव यक आहे. सदर िमटरसाठ  MSEDCL यांचेकडे व हत नमु यात 
न वन वजजोड मागणी अज सादर केला असता, म.रा. व. व.कं.िल.कड ल कोटेशन 
.16598974 द.०२.०१.२०२१  नुसार र. .५३०६/- चे कोटेशन ा   झाले आहे. 
यानुसार सदरचे न वन वीजिमटर शु क मरा व व कं िल.यांस अदा करणसे मा यता 
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देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/1/2019-20 अ वये भाग .६ म ये 
लांडगेव ती, सदगु नगर, च पाणी वसाहत, महादेवनगर व प रसराम ये पावसाळ  
गटरची सुधारणा करणकेामी िन.र. .30,35,783/- (अ र  र. .तीस लाख प तीस 
हजार सातशे याऐंशी फ ) लघु म १ ठेकेदार मे.भैरवनाथ क शन यांची िन वदा, 
िन वदा अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .7006 

द.08/05/2020 अ वये मा. थायी सिमती सभेने मा यता दली आहे. तथा प, 

मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इमु य/229/२०२० द.16/12/2020 अ वये 

मे.भैरवनाथ क शन  काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग 
घेणेस ३ वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले आहे तसेच लघु म 
२ ठेकेदार लघु म १ यांचे दरात काम करणेची संमती अस यास यांची िन वदा 
वीकृत करणेस मा.आयु सो यांचेकड ल द.16/12/2020 चे तावा वये आदेिशत केले 

आहेत. यामुळे मे.भैरवनाथ क शन यांची िन वदा र  क न लघु म २ ठेकेदार 

मे.नराळे व णू वठोबा यांनी लघु म १  ठेकेदार यांचे दरात काम करणेस संमती दली 
अस याने लघु म २ ठेकेदार मे.नराळे व णू वठोबा याची िन वदा मंजूर करणेस 

ता वत करणेत येत आहे.  मे.नराळे व णू वठोबा िन.र. .30,35,783/- (अ र  
र. .तीस लाख प तीस हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,46,924/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम मे.नराळे व णू वठोबा यांचेकडून र. .29,46,924/- पे ा 

29.07% कमी हणजेच र. .20,90,253/- + रॉय ट  चाजस र. .33,249/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .55,610/- = एकुण र. .21,79,112/- 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. .36/02/2020-2021 अ वये MDR 31 
र याची आव यकतेनुसार डांबर करणाची कामे करणेकामी मे.परमानंद ए पलानी 
िन.र. .42,97,984/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख स या नव हजार नऊशे चौ-याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,67,734/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .42,67,734/- पे ा 36.90% कमी हणजेच र. .26,92,940/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,300/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,250/- = एकुण र. .27,28,490/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 
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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 .६५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/10/2020-21 अ वये "ब" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .17 मधील िचंचवडेनगर, वा हेकरवाड  प रसराम ये वा षक 
ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.सुर  चौहान 
कॉ टॅ टर िन.र. .37,49,957/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,957/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,49,957/- पे ा 33.85% कमी हणजेच र. .24,80,597/- + रॉय ट  चाजस 
र. .15,932/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .24,96,529/- 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 .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/12/01/2020-21 अ वये ड,ग व 
ब े ीय कायालयाचे काय े ातील नद पा ालगतचा अनािधकृत भराव काढून 
जिमनीची समतल पातळ  करणेकामी मे.द रायकॉन क श स 

िन.र. .11,22,29,970/- (अ र  र. .अकरा कोट  बावीस लाख एकोणतीस हजार नऊशे 
स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,22,29,970/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .11,22,29,970/- पे ा 30.12% कमी हणजेच र. .7,84,26,303/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .7,84,26,303 /- 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 .६७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/24/2020-21 अ वये "ड" ेञीय 

कायालयाअंतगत नद  व ना यामधील ेनेज लाईव चबसची देखभाल व दु तीची 
कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .74,71,425/- (अ र  र. .  
चौ-याह र लाख एकाह र हजार चारशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,71,425/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,71,425/- पे ा 29.3% कमी 
हणजेच र. .52,82,297/- + रॉय ट  चाजस र. .34,863/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .53,17,160/- 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 .६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२०२१  या अंदाजप कातील झोिनपु 

थाप य वभागाकड ल थाप य मु यालय कायालयाकड ल सन २०२०-२०२१  चे 

अंदाजप काकर ता एकूण तरतुद मागणी केलेनुसार उपल ध झालेली नाह . अपुर  

तरतुद िमळा यामुळे चालू कामांना पुरेशी तरतुद ठेवणेत आली व िन वदा 
कायवाह तील कामांना उपल ध तरतुद मधील िश लक तरतुद मधुन अपुर  तरतुद 

ठेवणेत आलेली आहे. तसेच काह  पूण कामांना व चालू कामांना तरतुद  कमी पडत 

आहेत. सदरची सव िन वदा कायवाह तील कामे स थतीत चालू असून काह  कामे 
तरतुद अभावी ठेकेदार यांनी बंद ठेवलेली आहेत. सदर भागातील व वध कामे 
करणेबाबत मा.नगरसद य व भागातील नागर क यां याकडून वारंवार मागणी होत 
आहे. यामुळे सदर कामांवर तरतुद उपल ध करणे आव यक आहे. तरतुद वग करणे 
आव यक असले या कामांची याद  तयार करणेत आलेली असून, यानुसार झोिनपु 
थाप य वभागाकड ल मु यालय तरावर ल कामाकर ता आव यक तरतुद  वग 

करणेचे कामाचा वग करण तावात नमूद माण ेमा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .५,००,०००/-)  

 वषय .६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/03/2020-2021 अ वये सांगवी- कवळे 
या र यावर सेवा वा ह यांचे चरांची दु ती करणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .1,23,92,086/- (अ र  र. .एक कोट  तेवीस लाख या नव हजार शहाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,23,50,236/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,23,50,236/- पे ा 34.7% कमी हणजेच र. .80,64,704/- + रॉय ट  चाजस 
र. .59,363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = एकुण र. .81,65,917/- पयत 
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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 .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/42/2020-2021 अ वये भाग  १ 
मधील हे ेव ती व मोरेव ती प रसरातील टाँवर लाईन र य़ाखालील भागातील 
र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे  कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .29,98,528/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार पाचशे 
अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,24,428/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,24,428/- पे ा 38.80% कमी हणजेच र. .17,89,750/- + रॉय ट  चाजस 
र. . 7,463/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण र. .18,71,313/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/47/2020-2021 अ वये भाग .१२, 

योतीबा नगर येिथल जु या र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .29,99,620/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव 
हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,31,270/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,31,270/- पे ा 41.10% कमी हणजेच 
र. .17,26,518/- + रॉय ट  चाजस र. .17,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,350/- = एकुण र. .18,12,818/- 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 .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/53/2020-2021 अ वये भाग .११ 
मधील अजंठानगर प रसरातील र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .44,99,048/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव 
हजार अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,24,948/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,24,948/- पे ा 35.01% कमी हणजेच र. .28,75,774/- + 
रॉय ट  चाजस र. .24,125/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण 
र. .29,73,999/- 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 .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/45/2020-2021 अ वये भाग .१ 
मधील देहू आळंद  र यास जोडणारे अंतगत र ते हाँटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .29,99,328/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या नव हजार तीनशे अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,25,228/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,228/- पे ा 39.79%,कमी हणजेच 
र. .17,61,280/- + रॉय ट  चाजस र. .7,463/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- 

= एकुण र. .18,42,843/- 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 .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/40/2020-2021 अ वये भाग .१ 
मधील िचखली मोरेव ती हे ेव ती सोनवणेव ती रामदासनगर पाट लनगर भागातील 
उवर त र यांचे खड करण व डांबर करण करणे  कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .29,97,416/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार चारशे सोळा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,26,016/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,26,016/- 

पे ा 38.51% कमी हणजेच र. .17,99,207/- + रॉय ट  चाजस र. .72,239/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .71,400/- = एकुण र. .19,42,846/- पयत काम क न 
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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 .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/41/2020-2021 अ वये भाग .१२, 

वेणीनगर टॉवरलाईन प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .29,98,174/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
अ ठया नव हजार एकशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,29,824/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,29,824/- पे ा 38.01% कमी हणजेच 
र. .18,16,198/- + रॉय ट  चाजस र. .26,572/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,350/- = एकुण र. .19,11,120/- 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 .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/50/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
वेणीनगर प रसरातील टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा वषयक काम करणेकामी 

मे.िशव साई एंटर ायजेस िन.र. .37,49,272/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास 
हजार दोनशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,32,672/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,32,672/- पे ा 38.38% कमी हणजेच र. .23,00,072/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 
र. .23,18,085/- 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 .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/11/2020-2021 अ वये िनगड -दापोड  
या र यावर सेवा वा ह यांचे चरांची दु ती करणे कामी मे.एम.पी.धो े क शन 
िन.र. .1,48,84,482/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठेचाळ स लाख चौ-याऐंशी हजार 
चारशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,48,42,632/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,48,42,632/- पे ा 35.92% कमी हणजेच 
र. .95,11,159/- + रॉय ट  चाजस र. .63,603/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .41,850/- = एकुण र. .96,16,612/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणसे 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 .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/01/2020-2021 अ वये िनगड  दापोड  
या मागावर ल सेवा र याचे आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .3,01,12,020/- (अ र  र. .तीन कोट  एक लाख बारा 
हजार वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,00,81,770/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,00,81,770/- पे ा 37.69% कमी हणजेच 
र. .1,87,43,951/- + रॉय ट  चाजस र. .5,300/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .30,250/- = एकुण र. .1,87,79,501/- 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 .७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/54/2020-2021 अ वये भाग .११ 
मधील कुदळवाड  पवारव ती हरगुडेव ती प रसरातील उवर त र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .59,97,678/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख स या नव हजार सहाशे अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .59,23,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,23,578/- पे ा 37.99% कमी हणजेच 
र. .36,73,211/- + रॉय ट  चाजस र. .35,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,100/- = एकुण र. .37,83,194/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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ि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 .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/03/2019-20 अ वये भाग .४ 

दघी -   बोपखेल मधील आय टु आर अंतगत ता यात आले या जागेत बहुउ ेशीय 

इमारत बांधणे व जागा वकिसत करणे कामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .3,22,90,067/- 

(अ र  र. .तीन कोट  बावीस लाख न वद हजार सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,18,66,745/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,18,66,745/- पे ा 5.22% 
कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.85% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .3,02,03,301/- + रॉय ट  चाजस र. .3,60,872/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .62,450/- = एकुण र. .3,06,26,623 /- 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 .८१) मनपाचे यशवंतराव च हाण मतृी णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात  २९ व र  िनवासी, ६३ किन  िनवासी, वै कय अिधकार  ५ 
सी.एम.ओ, ८ िश ट युट , ९ आय.सी.यु व २ बी.ट .ओ पदे सहा म हने 

कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द 

क न ा  उमेदवारांमधून दंतरोग वभाग वगळता इतर उमेदवारांची गुणाणु मे व 
आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे. िनवड झाले या २० व र  िनवासी, २४ 
किन  िनवासी, वै कय अिधकार  ४ सी.एम.ओ.४ िश ट ययुट , ५आय.सी.यु व १ 
बी.ट .ओ  असे एकूण ५८ उमेदवारांना  दले या िनयु स  काय र मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८२) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु एम.ओ 
व बी.ट .ओ डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.१४/१२/२०२०, द.२१/१२/२०२० व 
द.२८/१२/२०२०  रोजीचे Walk In Interview कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  
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िनवासी-८, किन  िनवासी-५, आय.सी.यु एम.ओ-१, बी.ट .ओ-१ असे एकूण १५ 
उमेदवारांची  िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये 
नमुद केले या  व र  िनवासी-८, किन  िनवासी-५, आय.सी.यु एम.ओ-१ व  बी.ट .ओ-१  
उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  

िनयु  करणे व यास काय र मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८३) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु  व 
बी.ट .ओ डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.०४/०१/२०२१, व द.११/०१/२०२१  रोजीचे 
Walk In Interview  कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी-१, किन  िनवासी-
८, वै कय अिधकार  आय.सी.यु-१ व िश ट युट -१ असे एकूण-११ उमेदवारांची िनवड 
करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  व र  
िनवासी-१, किन  िनवासी-८, वै कय अिधकार  आय.सी.यु-१ व िश ट युट -१ 
उमेदवाराचंी दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  

िनयु  करणे व यास काय र मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८४) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/1-2020-21 अ वये दापोड  येथील 
मैलाशु द करण क ाची चालन देखभाल व दु ती करणकेामी मे. लोबल इ हायरोज 
यांचेकडुन िन वदा र.  १,७८,५४,४९४/- वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .१,७८,५४,४९४/-पे ा -१७.१०% कमी या सुधा रत 
दराने हणजेच र.  १,४८,०१,३७६/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार 
भाववाढ कलम लागु 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 यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, अ काय े ातील थाप य वभागामधील  मनपा या 
व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  वा तु वशारद नेमणूक साठ  
पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक 
करणेसाठ   दरप क माग वणेसाठ  द.२५/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स 

िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची 
अंितम द.१३/०९/२०१९ पयत एकूण ३ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन 

िन वदापुव (Pre tender activity) ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) 
१.४५% असा एकूण १.९५% दर दर ा  झालेला आहे.  तसेच नगर वकास वभाग, 

महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला 
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अनुस न लघु म दर ा  असलेले मे. योती पानसे असोिसए स यांना सदर कामाचे 

िन वदापुव (०.५० %  - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.४५% - post tender 

activity) सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/13/2020-21 अ वये भाग .17 

मधील वा हेकरवाड  िचंचवडे नगर व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक 

सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी 
मे.पी.बी.खोसे इ ा चर ा.िल. िन.र. .44,99,977/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,99,977/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,977/- पे ा 31.1% कमी हणजेच र. .31,00,484/- + 
रॉय ट  चाजस र. .15,493/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .31,15,977/- 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 .८७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/18/2020-21 अ वये भाग .29 
मधील वैद ूव ती, गुलमोहोर कॉलनी, कािशद पाक, सुदशननगर व इतर प रसरातील 
जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .37,36,649/- (अ र  र. .सदोतीस लाख छ ीस हजार सहाशे एकोणप नास 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,36,649/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार  सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,36,649/- पे ा 32.4% कमी हणजेच र. .25,25,975/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,336/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,42,311/- 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 .८८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/32/2020-21 अ वये भाग .12 
िञवेणीनगर प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनसार देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. वण क शन िन.र. .36,75,230/- (अ र  र. .छ ीस लाख 
पं याह र हजार दोनशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,75,230/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,75,230/- पे ा 32.42% कमी हणजेच र. .24,83,720/- + 
रॉय ट  चाजस र. .24,565/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .25,08,285/- 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 .८९) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .१७ द.०७/०१/२०२१ अ वये मा. यांका बारसे, 
मा.सार का स ते यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 

शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या 
महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ा याम येह  

आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये 

शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता 
िश ण सिमती य  कर त आहे. शहरातील अनेक खाजगी शाळांम य े व ा याना 
मोबाईलवर ऑनलाईन प दतीने िश ण दले जात आहे. याच माणे आप या सव मनपा 
शाळेतील व ा याना ऑनलाईन प दतीने िश ण देणेत येते परंतु पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 

प र थतीतून येत असतात. काह  पालकांची आिथक प र थती खूपच हलाक ची अस याने 

ते यां या पा यास मोबाईल खरेद  क  शकत नाह . यामुळे सदर व ाथ  हा 
िश णापासून वंिचत राहत आहे. एकह  व ाथ  िश णापासून वंिचत राहता कामा नये 

यासाठ  मनपा िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगान े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील सव व ा यासाठ  थेट प दतीने टॅब 

खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९०) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .१८ द.०७/०१/२०२१ अ वये मा. यांका बारसे, 
मा.सार का स ते यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. 
आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  
व ा याम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा 
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शाळेतील व ा याम ये शै णक गणुव ावाढ कर याक रता व आप या मनपा 
शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने 
ाथिमक शाळेतील इ.५वी ते इ.८ वी व ा यासाठ  िश णासाठ  उपयु  शै णक 

सा ह य व वेगवेगळया वषयांवर ल नकाशे,मॉडे स खरेद  के यास यांना याचा 
अ यासासाठ  उपयोग होईल. तसेच यां या ानाम ये वाढ होईल. याबाबत 
मे.चैताली काशन माफत ताव ा  ् झालेला आहे. सदर सा ह याबाबत यांनी 
र. .३,०६,०००/- इतका खच कळ वला आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक शाळेतील इ.५वी ते इ.८वी व ा यासाठ  मे.चैताली काशन माफत उपयु ्   

शै णक सा ह य ्    व ् वेगवेगळया वषयांवर ल नकाशे, मॉडे स थेट प दतीने 
खरेद कामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .१९ द.०७/०१/२०२१ अ वये मा. यांका बारसे, 
मा.सार का स ते यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. 
आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा 
शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा 
शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने 
ाथिमक शाळेतील  इ.८ वी  व ाथासाठ  अ यासासाठ  उपयु  व वध पधा 

पर ा, MNNS, MTS, सैिनक कूल, नवोदय व ालय वेश पर ाना उपयोगी 
मागदशक पु तके खरेद  के यास यांना याचा अ यासासाठ  उपयोग होईल. तसेच 
यां या ानाम ये वाढ होईल. याबाबत मे.चैताली काशन माफत ताव ा  

झालेला आहे. सदर सा ह याबाबत यांनी र. .२,६०,०००/- इतका खच कळ वला 
आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.८ वी  
व ाथासाठ  अ यासासाठ  उपयु  व वध पधा पर ा, MNNS, MTS, सैिनक 
कूल, नवोदय व ालय वेश पर ांसाठ  उपयोगी मागदशक पु तके खरेद कामी 

होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/37/2020-2021 अ वये भाग .१ 

मोरेव ती प रसरातील साने कॉलनी काळभोर काँलनी व इतर प रसरातील र ते 
हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .29,96,226/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार दोनशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,22,126/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,22,126/- पे ा 38.89% कमी 
हणजेच र. .17,85,711/- + रॉय ट  चाजस र. .6,367/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,100/- = एकुण र. .18,66,178/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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ि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 .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/03/2020-2021 अ वये भाग .12 

वेणीनगर येथे सेवा वाह यांकर ता खोदलेले चर बीबीएम  करणेकामी 
मे.पी.बी.बह रट िन.र. .29,98,802/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार 
आठशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29.30.452/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानसुार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,30,452/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .17,58,564/- + रॉय ट  चाजस 
र. .54,133/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .18,81,047/- 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 .९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/35/2020-2021 अ वये भाग .१२, 

वेणीनगर येिथल अंतगत जु या र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .29,84,350/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख      
चौ-याऐंशी हजार तीनशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,16,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,16,000/- पे ा 38.90% कमी हणजेच र. .17,81,676/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .30,953/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 
र. .18,80,979/- 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 .९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/01/2020-2021 अ वये भाग .12 

पीनगर येथील गणेश नगर प रसरातील जु या र यांचे खड मु मीकरण व 
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डांबर करण करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .29,98,314/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख अ ठया नव हजार तीनशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,29,964/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,29,964/- पे ा 39.99% कमी हणजेच 
र. .17,58,271/- + रॉय ट  चाजस र. .27,420/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,350/- = एकुण र. .18,54,041/- 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 .९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/36/2020-2021 अ वये भाग .१ टाँवर 

लाईन र याचे वर ल प रसरातील र ते हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.बह रट दस िन.र. .29,94,640/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ-या नव हजार 
सहाशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,20,540/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,20,540/- पे ा 39.10% कमी हणजेच र. .17,78,609/- + 

रॉय ट  चाजस र. .7,463/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण 
र. .18,60,172/- 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 .९७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/39/2020-2021 अ वये भाग .१ 

मधील हे ेव ती व मोरेव ती प रसरातील िचंचेचा मळा र य़ा या खालील भागातील 
र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .29,96,854/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार आठशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,22,754/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,22,754/- पे ा 39.66% 
कमी हणजेच र. .17,63,590/- + रॉय ट  चाजस र. .12,805/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .74,100/- = एकुण र. .18,50,495/- 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 
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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 .९८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/12/2020-2021 अ वये सांगवी- कवळे 

या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची दु ती अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .1,49,43,0067/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख ेचाळ स हजार सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,49,05,267/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,05,267/- पे ा 34.20% कमी हणजेच 
र. .98,07,666/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,800/- = 

एकुण र. .98,45,466/- 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 .९९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/19/2020-21 अ वये भाग .५ मधील  

ठक ठकाणी  हॉटिम स प दतीने  डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .52,49,644/- (अ र  र. .बाव न लाख एकोणप नास हजार सहाशे 
च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .51,73,494/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .51,73,494/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .31,56,349/- + रॉय ट  चाजस 

र. .4,147/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,150/- = एकुण र. .32,36,646/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 
व तु वसेवा 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 .१००) इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग . ७ भोसर  येथील िसताराम 
ल ढे उ ानातील मनपाची भवानी तािलम यायामशाळेचे नुतनीकरण करणे व 

अनुषंिगक कामे करण े या कामास महापािलका सभा सिमती ठारव .५८३. 
द.८/१२/२०२० चे अ वये र. .५,००,००,०००/- इतक   शासक य मा यता देणेत 
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आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी वा तु वशारद नेमणुक करण े

आव यक आहे. सदर कामाचे नकाशे, क प आराखडा तयार करणे बांधकाम परवानगी 
घेण े , चरल डझाईन तयार करणे इ  िन वदा पुव ( Pre Tender Acticity)  व िन वदा 
प ात (post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 

वभागामाफत वा तु वशारद  यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची द. 

१२/०१/२०२१ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे. अिन ध वै  अँ ड 

असोिसए स यांचेकडून १.९९% इतका लघु म दर ा   झाला आहे.  सदर क पासाठ  

मनपा या पॅनलवर वा तु वशारद  मे. अिन ध वै  अँ ड असोिसए स, पुण ेयांची िनयु  

करणेत आलेली आहे. वा तु वशारद  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत. 

 स या काह  कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता मे.अिन ध वै  अँ ड 

असोिसए स, पुण े यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेचा ताव िन वदा पुव 

०.५०%  (Pre Tender Acticity)  व  िन वदा प ात १.४९%  (post Tender Activity) 
कामासाठ  वा तु वशारद  नेमणुक करणेस व क प खचा या एकुण १.९९ % फ  अदा 
क न मे. अिन ध वै  अँ ड असोिसए स, पुणे यांची वा तु वशारद  हणुन नेमणुक करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०१)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/15/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१८ मधील केशवनगर प रसरातील र ते व इतर र ते दु ती 
करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .41,36,928/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख छ ीस 
हजार नऊशे अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,62,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .40,62,578/- पे ा 37.88% कमी हणजेच र. .25,23,673/- + रॉय ट  
चाजस र. .14,398/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .26,12,421/- 

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 .१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/19/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

क रता भाग .१८ म ये  र यांची दु ती जीएसबी, को डिम स व वेटिम स 
प तीने करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .41,20,982/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख वीस हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .40,46,632/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,46,632/- पे ा 39.51% कमी हणजेच र. .24,47,808/- + 
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रॉय ट  चाजस र. .30,090/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .25,52,248/- 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 .१०३)पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुण,े रा य शासन व पंपर  –िचंचवड 
महानगरपािलका यांचे संयु  व मान े अ णासाहेब मगर टे डयम नेह नगर येथे 
800 खाटांचे वशेष कोवीड ज बो हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून णसेवसेाठ  
ता पुर या व पात काया वत कर यात आलेले आहे. सदर टकाणचे व ुत 
यव थेचे मीटर मा. मु य अिभयंता,  पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे 
यांचे नावावर आहे. तसेच बालनगर  भोसर  एम.आय.ड .सी,जे लॉक येथे माहे 
ऑग टपासून को वड-१९ क  (Covid Care Center) मनपामाफत णसेवेसाठ  
ता पुर या व पात काया वत कर यात आलेले आहे. व तेथे मनपामाफत उपचार 
चालू आहेत. मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुणे यांचेकड ल द.27/8/2020 चे 
आदेशानुसार सदर हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा आवत  खच (ALL CONSUMTION 

PPE KIT, वीज व पाणी बील, OXYGEN, औषधे, णांचे खानपान इ.खच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके माफत  करावयाचा आहे  याअ वये जोपयत  को वड 
हॉ पटल व को वड सटर चाल ू आहेत तोपयत  कै. अ णासाहेब मगर टे डयम कोवीड 
ज बो हॉ पीटल व भोसर  एम.आय.ड .सी,जे लॉक(बालनगर ) येथे सु  करणेत 
आले या को वड केअर सटर कर ता वीज वापरापोट  ितमाह येणारे वजबील 
म.रा. व. व.कं.स अदा  करणेकामी महापािलके या म यवत  भांडाराकड ल ‘कोरोना 
िनधी या लेखािशषामधील तरतुद  मधुन खच  टाकणेस मा.  थायी सिमती  सभा 
ठराव .७७५८ द.१६/१२/२०२० अ वये मा यता िमळाली आहे. सदर दो ह  
ठकाणी  स थतीत म.रा. व. व.कं कडुन ड युशन फ डर दारे वजपुरवठा घेणेत 
आलला आहे. जोपयत को वड हॉ पटल चालु आहेत  तोपयत सदर ठकाणी वजबील 
अदा करणे आव यक आहे.  सदर ठकाणची लाईटबीले PMRDA/MSEB कडून 
उपल ध  झालेनंतर मनपाने म.रा. व. व.कं. अदा केलेली आहेत. ती खालील माण े 

अ.  
म हना / 
ठकाण 

कै.अ णा.मगर टे डयम येथील कोवीड 
ज बो हॉ पीटलसाठ   म.रा. व. व.कं.स 

अदा केलेली वीजबील र कम 

भोसर  एम.आय.ड .सी,जे लॉक 
बालनगर  येथील को वड केअर 
सटरसाठ  म.रा. व. व.कं.स 
अदाकेलेली वीजबील र कम 

एकूण र. . 

१ २ ३ ४ ५ 

१ ऑग ट १३,६३,१३०/- १,२९,५५०/- १४,९२,६८०/- 
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२ स टबर ८५,७६,१३०/- २,१६,२१०/- ८७,९२,३४०/- 
३ आ टोबर ७७,०५,५१०/- 

३,२६,९२०/- १,३९,१४,३४०/- 
४ नो हेबर ५८,८१,९१०/- 
५ डसबर ५०,१३,२६०/- १,४०,८७०/- ५१,५४,१३०/- 

 एकूण २,८५,३९,९४०/- ८,१३,५५०/- २,९३,५३,४९०/-

               उपरो  माणे कै.अ णासाहेब मगर टे डयम कोवीड ज बो हॉ पीटल 
क रता एकूण र. .२,८५,३९,९४०/- व भोसर  एम.आय.ड .सी,जे लॉक(बालनगर ) येथे 
सु  करणेत आले या को वड केअर सटर कर ता एकूण र. .८,१३,५५०/- 
वीजवापरापोट   येणारे  वजबील मनापने अदा केले  असून महापािलके या म यवत  
भांडाराकड ल ‘कोरोना िनधी’ या लेखािशषामधील तरतुद मधुन खच  टाकणेत आलेले 
आहेत, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६७(३)(क) व अनुसुची ड करण 
मांक.५(२)(२) नुसार याचे  अवलोकन होऊन झाले या एकूण र. .२,९३,५३,४९०/- 

(अ र  र. .दोन कोट  या नव लाख ेप न हजार चारशे न वद फ ) य   

खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०४)महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये 
महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर कर व करे र बाबींचे दर सन २०२०-२०२१ 
क रता लागू केलेले आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमीकर व लोअरेज 
कराची वसुली शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाचे क रता केली जात.े तसेच सन 
२०२१-२०२२ या सरकार  वषाक रता दनांक २० फे ुवार  २०२१ पूव  करांचे दर ठर वणे 
आव यक आहे. याअनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९ 
अ वये सन २०२१-२०२२   या व य वषासाठ  खालील माणे करांचे आ ण करे र 
बाबींचे फ  /शु काचे दर ता वत कर यात येत आहे. 

सन २०२१-२०२२ या सरकार  वषाक रता कराच ेव करे र बाबींचे दर िन ती बाबत 

अ. करांचे दर 

अ.
. कराचे नाव 

करआकारणी 
प दत 

करयो यमू यावर 

सन 2020-2021 चे 
चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2021-2022 
क रता ता वत 

दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र. .1/- ते 
12000/- 

13% 14% 13% 14% 

र. .12001/- त े
30000/- 16% 17% 16% 17% 
र. .30001/- व 
यापुढ ल 24% 24% 24% 24% 
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अ.
. कराचे नाव 

करआकारणी 
प दत 

करयो यमू यावर 

सन 2020-2021 चे 
चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2021-2022 
क रता ता वत 

दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1ब साफ सफाई कर करयो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3- पाणीपुरवठा लाभ कर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर करयो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 वशेष साफ सफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जंग बो डग, 
मंगल कायालय,सभागृह, णालय, 

हॉटे स, कॅ ट स, रे टॉरंट या 
व पा या िमळकतींस   )  

करयो य मू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

         वर ल करां यित र  “नाटयगृह कर ” (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 

अ. 
. कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2020-2021 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2021-2022 
क रता ता वत दर 

7 
 

नाटयगृहा 
वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   

अ) 500 पयत कंवा यापे ा जा त 
बैठक यव था (िस स) असणा-या 
िथएटरला ती न 

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा  कर माफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती न ती दवस .350/- ती दवस .350/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
3. सकस (कॉ हलपे स)  ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

  5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत जलसे 
(िथयटर मधील कंवा िथयटर यित र  

येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

  6. कु या / मु ीयु द ती योगास .50/- ती योगास .50/- 
7. वर ल खेर ज इतर येक योगास 
(जर वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा 

येक दवसास) 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 
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ब. सामा य करातील सवलत योजना: सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर 
+ साफ सफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर हे कर समा व  आहेत) 

अ.
 

योजना सन 2020-2021 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2021-2022 क रता 
ता वत दर 

1 वातं य सैिनक कंवा यांचे प ी 
यांचे वत: रहात असले या फ  
एका िनवासी घरास सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50%  र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 

र कम सूट 
2 फ  म हलांचे नावे असले या, 

वत: रहात असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 

र कम सूट 
3 40% कंवा यापे ा जा त 

द यांग व असणा-या अंध, अपंग, 
मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर 
यां या नावावर असणा-या 
िमळकतीस 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 

र कम सूट 

4 संपूण िमळकतकराची र कम 
आगाऊ भरणा-यां कर ता सामा य 
करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 

वापरा या िमळकतीस - 10% 
र कम सूट 

2. बगर िनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस -5% र कम 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 
1. वतं  न द असले या 

िनवासी वापरा या 
िमळकतीस - 10% 
र कम सूट 

2. बगर िनवासी / िम  
/ औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस -5% 
र कम सूट 

5 ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम 
िमळकती ीहा : ीन ब ड ंग 
रेट ंग िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत 
अंितम भोगवटाप क व अंितम 
ीन ब ड ंग Certificate ा  

झाले या िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
 3 Star Rating -05% र कम सूट 

 4 Star Rating - 08% र कम सूट  

 5 Star Rating -10% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 
 3 Star Rating -05% 
र कम सूट 

 4 Star Rating - 08% 
र कम सूट  

 5 Star Rating -10% 
र कम सूट 

 व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. पे ा 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय 
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अ.
 

योजना सन 2020-2021 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2021-2022 क रता 
ता वत दर 

कमी भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत 
अंितम भोगवटाप क व अंितम 
ीन ब ड ंग Certificate ा  

झाले या िमळकतींना 
सामा यकरात सूट 

र कमे या 
 1 Star Rating -05% र कम सूट 

 2 Star Rating - 08% र कम सूट 

 3 Star Rating- 10% र कम सूट 

 4 Star Rating- 12% र कम सूट 

 5 Star Rating- 15% र कम सूट 

सामा यकर र कमे या 
 1 Star Rating - 05% 
र कम सूट 

 2 Star Rating -  08% 
र कम सूट 

 3 Star Rating- 10% 
र कम सूट 

 4 Star Rating- 12% 
र कम सूट 

 5 Star Rating- 15% 
र कम सूट 

6 संर ण दलातील शौय पदकधारक 
आ ण माजी सैिनकां या वधवा 
तसेच अ ववाह त शह द सैिनकांचे 
नामिनदिशतांचे राहणा-या याच 
माणे शहरात वा त य करणा-या 

माजी सैिनकांना मालम ा करातून 
सूट (शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात (सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभकर, र ताकर) सूट 

मालम ा करात 

(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभकर, 

र ताकर)  100 %सूट 

 

7 वर ल योजनेपैक  कोण याह  फ  
एका योजनेचा लाभ िमळकत 
धारकास घेता येईल तसेच वर ल 
योजनेचा सामा य करातील 
सवलतीचा लाभ घेणेकामी 
थकबाक  सह दो ह  सहा माह ची 
संपूण बलाची र कम एक 
र कमी आगाऊ भरणेची मुदत 

( बल िमळो अथवा न िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ  – दनांक 30 जून 
अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

अ. . 1 त े5 मधील 
सवलत योजनांसाठ  – 

दनांक 30 जून अखेर 
अ. . 6 चे सवलत 
योजनेसाठ  संपूण वष 

8 थकबाक सह एक र कमी 
िमळकतकराचा भरणा ऑनलाईन 
पेमट गेट-वे ारे करणा-या 
िमळकत धारकास चालू आिथक 
वषाचे सामा यकरात सवलत 

1. द.1/4/2020 त े30/6/2020 
अखेर सवसाधारण करात 5% 

2. द.1/7/2020 त े31/3/2021 

अखेर सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2021 ते 
30/6/2021 
अखेर सवसाधारण 
करात 5% 

2. द. 1/7/2021 ते3 
1/3/2022 

अखेर सव साधारण 
करात 2%  
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क. करे र बाबींचे फ / शु कांचे दर 

 

अ. 
. नाव 

सन 2020-2021 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2021-2022 क रता 
ता वत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ  करयो य मू यावर 5% करयो य मू यावर 5% 
2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पय े
3 िमळकत उतारा   ती उतारा 20/- पय े ती उतारा 20/- पये 
4 शासक य सेवाशु क  ित बीलास 10/- पये ित बीलास 10/- पय े

 
 

           सन २०२१-२०२२  या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची 
फ / शु क िन त करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे.  

 

                                                   
                                               (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

       
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२१/२०२१ 
दनांक – १५/०१/२०२१ 

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

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/तां/४/का व/४१/२०२१ द.१३/०१/२०२१ वषय .५० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/३१/२०२१ द.१३/०१/२०२१ वषय .८१ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/३२/२०२१ द.१३/०१/२०२१ वषय .८२ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/३३/२०२१ द.१३/०१/२०२१ वषय .८३ चे लगत) 

 
 
 


