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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९७३/२०१८ 
दनांक -  ०४/०८/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०८/०८/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      
०८/०८/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 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 – ७५ 
दनांक - ०८/०८/२०१८                                वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

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

०८/०८/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

  ----------       
दनांक ०१/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७४) 

     चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ---------- 

वषय .१)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२३ द.२७/७/२०१८ अ वये 
सं कृती म हला बचतगटामाफत सन २०१६ पासून बळवंत िचंचवडे यायामशाळेची 
सेवाशु क त वावर देखभाल होत असून या बचतगटास ३ वषासाठ  दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२४ द.२७/७/२०१८ अ वये 
भाग .१३ मधील यमुनानगर येथील अ ह यादेवी होळकर उ ानातील 

अ ह यादेवी होळकर यायामशाळा िस द वनायक िम  मंडळ यमुनानगर या 
सं थेस सेवाशु कावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२५ द.२७/७/२०१८ अ वये 
भाग .१३ मधील यमुनानगर बॅटिमंटन हॉल ११ वषा या कराराने भागातील 
ांितवीर िम  मंडळ या सं थेस मनपाचे पंपळे गुरव,सांगवी या ठकाणचा 

बॅटिमंटन हॉल करारा या धत वर चाल व यासाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२६ द.२७/७/२०१८ अ वये 
कासारवाड  येथील शारदा म हला यायामशाळा अिभनव गगन पोटस ्    
लब,कासारवाड  या सं थेला २ वष कालावधीसाठ  दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- 



3 
 

मनपाकडून देऊन सेवाशु क्   त वावर चाल वणेस देणेकामी मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .५)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२७ द.२७/७/२०१८ अ वये       
डॉ.हेगडेवार डा संकुल मधील बॅडिमंटन हॉल, मासुळकर कॉलनी येथील बॅडिमंटन 
हॉल अिभनव गगन पोटस ्    लब,कासारवाड  या सं थेला २ वष कालावधीसाठ  
ितमहा र. .१२,८५०/- आका न ११ म हने कालावधीसाठ  भाडे कराराने 

भाडेत वावर चाल वणेस मा यता देणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२८ द.२७/७/२०१८ अ वये 
भाग .१८ मधील दनकर गजाबा भोईर यायाम शाळा महापािलके या वतीने 

उ कष िम  मंडळ या सामा जक सं थेला दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल वणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२९ द.२७/७/२०१८ अ वये 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/०६/का व/४०४/२०१४, द.०३/११/२०१४ 
अ वये प.ैध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी भोसर  हे मैदान 
व मैदान प रसरातील हॉल व यायाम शाळेसह िशवराज मु ा ित ाण भोसर  या 
सं थेस द.१९/१०/२०१३ ते द.१८/०९/२०१४ अखेर ११ म हने कालावधीसाठ  
करारनामा क न चाल व यास दे यात आला होता. सदर करारना याची मुदत 
द.१९/०९/२०१४ रोजी संपु ात आलेली आहे. मनपाकडे पै.ध ड बा ऊफ गणपत 
फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी भोसर  हे मैदान व मैदान प रसरातील हॉल व 
यायाम शाळेतील मैदान याचा ताबा घेणेकामी कमचार  वग अपुरा अस यामुळे 
तसेच सुर ा कमचार  यांची मागणी क नह  यांचेकडून सुर ा कमचार  उपल ध 
होत नाह त. यामुळे पै.ध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी 
भोसर  हे मैदान व मैदान प रसरातील हॉल व यायाम शाळेसह त याचा ता याची 
मुदत द.१८/०९/२०१४ रोजी संपु ात येऊन सदर तारखेपासून हॉल व मैदान 
देखभाल दु तीकामी िशवराज मु ा ित ाण भोसर   यां या ता यात आहे. तर  
सबब प.ैध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी भोसर  हे मैदान 
व मैदान प रसरातील हॉल व यायाम शाळेतील मैदान हे द.१९/०२/२०१४ पासून 
िशवराज मु ा ित ाण भोसर  या सं थेस देखभाल दु तीसह पुव चे सेवाशु क्  
र कमेत वाढ न करता दरमहा र. .२५,०००/- सेवाशु क देऊन द.१८/०९/२०१४ 
पासून १० वष कालावधीक रता करारनामा क न सेवाशु क्  त वावर चाल व यास 



4 
 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .३० द.२७/७/२०१८ अ वये 
कवळे येथील रामभाऊ िभमाजी तरस ह  यायामशाळा ी.बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या सं थेस ११ म हने कराराने 

सेवाशु क त वावर दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून घेऊन चाल वणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .106/1/2017-18 अ वये भाग .३५ 
भोसर  स.नं.१ मधील दवाखाना इमारतीसाठ  बैठक यव था करण े व थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड िन.र. .75,00,000/- 

(अ र  र. .पं याह र लाख फ ) पे ा 2.15% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.64% 

कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .73,38,750/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण मंडळा या ाथिमक शाळांम ये इ.५ वी ते 
७ वी या व ा याकर ता सकाळ िमड या ा.िल. यांनी दनांक ७/४/२०१८ रोजीचे 
मा.आयु  सो. यांना सादर केले या तावानुसार सकाळ एनआयई ( यूज पेपर 
इन ए युकेशन) हा उप म शै णक वष सन २०१८-१९ म ये राब वणेकामी 

ताव सादर केला आहे. सदरचा उप म थेट प दतीने करारनामा न करता यापूव  
केला असून या वष ह  करारनामा न करता थेट प दतीने करावा लागणार आहे. या 
उप मा या मा यमातून व ा या या सु  गुणांना वाव दे यासाठ  व वध 
कायशाळेचे आयोजन, याच माणे व ा या या जाणीवा जागृत कर या या ीने 
तसेच लेखन कौश ये वकसीत करण,े तसेच शै णक वषात मन रजनातून ान 
देणा-या शाळािनहाय दोन कायशाळा आयो जत करणेत येणार आहे. या मा यमातून 
व ा याना आयकाड, िग ट कट, व सकाळ एनआयई अंक दरमहा दोन वेळा 
शाळेत वाटप करणेत येणार आहे. या उप मामा ये गत वष  माणे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळांम ये इय ा ५ वी ते ७ वी 
चे ७५०० सं या िन त करणेत आलेली असून या व ा याना सभासद क न 
सहभागी क न घेणेत येणार आहेत. याकर ता ती व ाथ  र. .१००/- या माणे 
एकूण र. .७,५०,०००/- (अ र  र. . सात लाख प नास हजार फ ) इतके 
सभासद शु क अपे ीत धरणेत येऊन यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 



5 
 

वचार करणे. 

वषय .११) िन वदा सूचना मांक ३/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदाधारक  मे. मेन म 
सो युश स यांना  महानगरपािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयांचे 
नेटव कगचे द ु ती व देखभालीचे कामकाज तीन वष कालावधी कर ता दे यास 
तसेच  यांचे सोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या ित वष 
र. .४६,३०,१७९/- या माणे तीन वषाकर ता एकूण र. .१,३८,९०,५३७/-(अ र  
र. . एक कोट  अडोतीस लाख न वद हजार पाचशे सदोतीस फ ) अंदाजप क य 
दरापे ा ३.८०% ने कमी चे दरास व या अनुशंगाने येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) िन वदा सूचना मांक ०४/२०१८-१९ नुसार लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन 

स हसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत करणेत आले या आठ व 

नागर  सु वधा क  संगणक णाली अशा नऊ संगणक णालींची देखभाल 

दु तीकामी १ वष कालाविध कर ता मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज दे यास 

तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या 
र. .२२,४१,४५९/- (अ र  र. . बावीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे एकोणसाठ 
फ ) सव करांसह त अंदाजप क य दारपे ा -१.२९% ने कमी चे दरास व या 
अनुशंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय आरो य वभागाचे 

वषयां कत कामास िन वदा ितसाद क नह  अ य प ितसाद िमळाले (एकह  

िन वदा ा  न झालेने) ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नो. .१/२०१८–२०१९ 
या मंजूर दराने हणजे र. .४१४/- या ४८.७९% कामी दराने हणजे 

र. .२१२/- या दराने वकार यात आले या मंजूर दराने ठेकेदारास प  देणेत 
तातड कामी कळ वले असून करारनामा िसल झाला अस याने वषयाचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल 
िनधी या लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न 

लाख) फ  तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६ कोट  
व वध कारचे पासेस र. .२३ कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत 
खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून आँग ट २०१८ ची र कम पये 
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६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० 
कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) फ  यामधून र. .४१,००,०००/- फ  
सन ९३-९४ म ये वाहन यवहार वभागास आगाऊ दे यात आलेले असून उवर त 
मु ल व वसुलीबाबत केले या कायवाह बाबत लेखाप र णात आ ेप उप थत झाला 
अस याने र. .४१,००,०००/- रोखून ठेऊन उवर त र कम पये ७,०९,००,०००/-
(अ र  र. . सात कोट  नऊ लाख फ ) या माणे माहे आँग ट २०१८ म ये 

अ ीम व पात अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब अिथक व पाची 
अस याने मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय .१५) आदेश .लेखा/१अ/का व/५७२/१८ द.२३/५/१८ अ वये सव वभाग मुख/ 
शाखा मुख यांना व ीय अिधकार दान कर यात आले आहेत. सदर आदेशातील 
काह  ुट  दू र कर यासाठ  खालील माणे दु ती करणे आव यक आहे. 

अ.  आदेशातील अ. . द. २३/५/२०१८ या  आदेशातील मजकूर दु ती करावयाचा मजकूर 

१ 
१३- सव े य 
अिधकार  , े य 
कायालय 

१) अिभयां क  व पाची कामे वगळून र.  
१०,००,०००/- कमाल मयादेपयत या 
कामांना/खचाला शासक य व व ीय 
मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठ  िन वदा 
मागवून अट   व शत  िनधा रत क न वा र  

करणे, करारनामा करणे, देयके अदा करणे 

 र. . ५ ल  ते र.  १० ल  पयतची 
वकास कामे, देखभाल दु ती कामे व 
खरेद  साठ  शासक य व व ीय मंजूर चे 
अिधकार े य अिधकार यांना राहतील. 

  

२ -- -- 

र.  ० ते र. . ५ ल  पयतची वकास 
कामे, देखभाल दु ती कामे व खरेद  साठ  
शासक य मंजूर  दे याचे अिधकार महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ 
- अ पोटकलम ७ (क) नुसार  भाग 
सिमतीला आहेत. 

          उपरो  माणे दु ती करणे आव यक अस याने दनांक  २३/५/२०१८ या व ीय 
अिधकार दान आदेशा सोबतचे प रिश  'अ' मधील अनु मांक ५ नुसार सव े य 
कायालयाकड ल कायकार  अिभयंता यांना अिभयां क  व पा या कामांक रता 
र. .१० ल  कमाल मयादेपयत या खचाला शासक य व व ीय मा यता 
दे याबाबतचे अिधकार काढून घेण े आव यक आहे. तर  वर ल माणे व ीय 
अिधकार दानात दु ती करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
६८ व ६९ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV23/1-2017-18 अ वये पंपर  
िचंचवड मनपा प रसरातील अ ब आ ण फ पंपीग टेशनमधील थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.नरळे व णु वठोबा यांचेकडुन िन.र. .६२,९७,६५१/- (अ र  
र. .बास  लाख स या णव हजार सहाशे ए काव न फ ) पे ा -२८.२६% कमी 
या दराने ा  झालेली आहे. सदर ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४५,१७,९३५/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) थाप य उ ान वभागाकडे स या व वध वकास कामे चालू आहेत. शहराची 
पयटन नगर कडे वाटचाल करणेसाठ  शहरामधील व वध भागातील ता यात 
आले या उ ानां या जागा यांची नागर  सु वधा व या अनुषंगाने वकास करणे 
आव यक आहे. यामुळे शहराचा सां कृितक व धािमक वारसा जतन होईल तसेच 
शहराचे सुशोभीकरण होईल. सट  थोनी उ ान, कै.प.ुल.देशपांडे उ ान, संत 
िशरोमणी  सावता माळ  उ ान व भाग .२० मधील इतर उ ानांचे नुतनीकरण 
करणेसाठ   शे स पेस ड झाइन टूड ओ यांना म.न.पा िनयमानुसार फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  येथे 

िनवासी गाळे बांधणेकामी र कम .११०,१३,७०,७६२/- ची िन वदा . थाप य 
मु यालय/९८/१/२०१७-१८ नुसार द.१२/०२/२०१८ रोजी िस द कर यात आली 
होती. सदर िन वदा भरणेची अंितम मुदत द.२३/०२/२०१८ पयत होती. सदर 
िन वदा द.२1/०3/२०१८ रोजी उघडणेत आली. याम ये खालील ठेकेदारांनी िन वदा 
सादर के या आहेत. 

अ. . कामाचे नाव ठेकेदाराचे नाव ा  दर र. . लघु म 
अनु म 

१ 
धानमं ी आवास योजनेअंतगत 

बो हाडेवाड  गट.नं.१६५पै, १६८पै व १७१पै 
येथे १२८८ सदिनका बांधणे. 

मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ्  ा.िल. १३४,३६,७२,३३०/- L१ 

मे.करण ब डस १३९,८७,४०,८६८/- L२ 

मे. बचमाक रअँिलट  
एलएलपी १४३,१७,८१,९९१/- L३ 
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            याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ् ा.िल. यांचेकडून ा  
झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर हा र. .१३४,३६,७२,३३०/- (अ र  र. .एकशे 
चौतीस कोट  छ ीस लाख बाह र हजार तीनशे तीस फ ) इतका आहे. हणजेच 
िन वदा र. .११०,१३,७०,७६२/- या रकमेपे ा सदर दर र. .२४,२३,०१,५६८/- जादा 
आहे. मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ्  ा.िल.यांना द.१९/०६/२०१८ रोजीचे प ा वये दर कमी 
क न सुधार त दर देणेबाबत प  दले असता ठेकेदार यांनी द.१९/०६/२०१८ 
रोजीचे प ा वये सदर या कामाची सुधार त कंमत र. .१२३,७८,३७,८९४/- इतक  
सादर केलेली आहे.  महारा  शासना या सन २०१७-१८ या दरसूचीत (SSR नुसार) 
टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, जी.एस.ट , िसमट ट ल फरक व 
रॉय ट  चाजससह सदर कामाची कंमत र. .१२१,१९,०३,१६५.७०/- इतक  येत 
आहे. ठेकेदाराने द.१९/०६/२०१८ रोजीचे प ा वये सदर कामाची सुधा रत कंमत 

र. .१२३,७८,३७,८९४/- इतक  कळ वलेली आहे. सदर र कम ह  SSR २०१७-१८ 
नुसार िन वदा र. .१२१,१९,०३,१६५.७०/- पे ा र. .२,५९,३४,७२८/- जादा हणजेच 

िन वदा वकृत दरापे ा २.१४% जादा आहे. मा. थायी सिमतीने ठराव .२१६१, 
द.१८/०७/२०१८ रोजीचे ठरावा वये मा.आयु  यांनी सदरचा वषय तपासून 
फेरसादर करावा असा ठराव पा रत केलेला आहे. तसेच मा.आमदार, ी.ल मण 
पांडुरंग जगताप यांनी द.०६/०७/२०१८ रोजी पुढ ल आशयाचे प  दलेले आहे.  

“ धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर िचंचवड महानगरपािलका े ात 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  जी घरे बांध यात येणार आहेत, या सदिनके या 
दराम ये आ ण पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने ता वत केले या 
व त घरकुल योजनेमधील सदिनकां या दराम ये तफावत आढळून येते. पंपर  

िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचेकडून व त घरकुल योजनेमधील 
सदिनकां या जिमनी या २५% कंमत लाभा याकडून घेवून देखील सदिनकां या 
कंमती कमी आहेत. मनपानेह  फ  जागेची कंमत व मनपा डे हलपमट चाज 
कंवा २ लाख पये इतकाच आिथक भार सोसावा”. मा. थायी सिमतीने ठराव 
.२१६१, द.१८/०७/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी सदरचा वषय तपासून 

फेरसादर करणे वषयीचा ठराव पा रत ठराव तसेच मा.आमदार यांचे प  वचारात 
घेता पुढ ल माणे खुलासा कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणातफ पेठ .१२ येथे िनवासी गाळे बांध यासाठ  िन वदा या 

राब व यात आली आहे. सदर क पात एकूण सुमारे ४९०० िनवासी गाळे 
बांध याचे ता वत आहेत. सदर िन वदा व मनपाची िन वदा याम ये तुलना मक 
त ा तयार कर यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  
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िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणामाफत काढणेत आले या िन वदांचा तुलना मक 
त ा. (GST, टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल फरक, 

रॉय ट  वगळून) 

सं थेचे नाव 
क पाचे 
ठकाण 

एकुण 
सदिनका 

िन वदा र कम . 
SSR नुसार 

Carpet Area 
चौ.फुट म ये 

ित चौ.फुट 
दर . 

ित सदिनका 
दर . 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका बो-हाडेवाड  १२८८ १०४८२८८८०३.७९ ४१५७६६.४० २५२१.३४ ८१३८८८

पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास 
ािधकरण 

से टर १२ २५७२ २५९०६०८०११ १०६७३४५.७२ २४२७.०० ७८३४८३

                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण 

यांचेमाफत काढणेत आले या िन वदांना ठेकेदार यांनी भरले या दराचा तुलना मक 
त ा खालील माणे. (GST, टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व 
ट ल फरक, रॉय ट  सह त) 

सं थेचे नाव 
क पाचे 
ठकाण 

एकुण 
सदिनका 

GSTव इतर 
चाजस माणे 
आलेला SSR दर 

ठेकेदार यांनी सादर 
केलेला दर 

Carpet Area 
ित चौ.फुट 
दर . 

ित सदिनका 
दर . 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका बो-हाडेवाड  १२८८ १२११९०३१६५.७० १२३७८३७८९४ २९७७.०० ९६१०५४

पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास 
ािधकरण 

से टर १२ २५७२ ----------------- 
८२५१४८.१६ ( ित 

सदिनका) २५९९.५४ ८२५१४८

                 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचे िन वदेम ये Infrastructure या 
कामांचा समावेश अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दराम ये 

Infrastructure या अंदाजप काचा समावेश क न ित सदिनका दराचा तुलना मक 
त ा खालील माणे. 
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सं थेचे नाव क पाचे 
ठकाण 

एकुण 
सदिनका 

ठेकेदार यांनी 
सादर केलेला दर 

Infrastructure 
कामांची 
अंदाजप क य 
कंमत 

एकुण कंमत 
(Civil + Infra) 

Carpet 
Area ित 
चौ.फुट दर 
. 

ित 
सदिनका 
दर . 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

बो हाडेवाड  १२८८ १२३७८३७८९४ ४९४७४००० १२८७३११८९४ ३०९६.०० ९९९४६५ 

पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास 
ािधकरण 

से टर १२ २५७२ ८२५१४८.१६ 
( ित सदिनका) 

- ८२५१४८.१६ 
( ित सदिनका) 

२५९९.५४ ८२५१४८ 

                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल िन वदा व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 

ािधकरणाकड ल िन वदा याम ये तुलना केली असता ािधकरणा या िन वदेत 

िभंतीं या अंतगत Plaster साठ  Wallcare Putty या Item चा समावेश आहे तर 

मनपा या िन वदेत Gypsum Plaster या Item चा समावेश कर यात आलेला आहे. 
Wallcare Putty या तुलनेत Gypsum Plasterहे Long Life, Smooth Finishing व 

Attractive आहे. ािधकरणा या िन वदेतील MS Windows या ऐवजी मनपाने 

Aluminium Windows घेतले या आहेत. तसेच मनपा या िन वदेत Name Plate, 

Flat Common Name Plate, GI Letter Box, Building Name, इ. अित र  बाबींचा 
समावेश आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 

ािधकरण यांचेमाफत तयार करणेत आले या अंदाजप कामधील Items चा 
तुलना मक त ा खालील माणे. 

 

Sr.No. Item PCMC Qty Unit PCMC Amount Item PCNTDA Qty Unit Rate PCNTDA Amount
Saving / Excess 

Cost (3X10)

Difference 
with PCMC 
Estimate (5-

12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Gypsum Plaster 165049.872 Sqm 100049166.9 Wallcare Putty 436315.76 Sqm 108.22 47218091.55 17861697.15 82187469.7

2 Aluminium
openable Window

8336.13 Sqm 37632535.07

3 Aluminium
Louvered Window

1452.6 Sqm 4354159.62

Total 9788.73 41986694.69
4 MS Rall ing 1051.68 Sqm 1782285.42 SS Railing 11191.84 Sqm 1931.35 21615360.18 2031162.168 -248876.748

5
Internal Painting -
(Oil Paint)

22931.244 Sqm 1637204.17 OBD 2261.896 Sqm 58 131189.968 1330012.152 307192.018

6 Texture Paint 100517.97 Sqm 13921460.28
External 6mm
plaster 

233928.55 Sqm 154.24 36081139.55

External Acrylic
Paint

233928.55 Sqm 229.69 53731048.65

Total 383.93 89812188.2
7 Name Plate 300x75 1342 No 119290.38 - - - - -

8 Flat Common Name
Plate

6 No 12578.64 - - - - -

9 GI Letter Box 1342 No 337606.94 - - - - -
10 Bui lding Name 30.24 Sqm 13947.29 - - - - - SAVING 88626804.6

38591864.22

6132142.9

-24670403.9

MS Window 20530.19 Sqm 3662.84 75198801.14 35854551.79
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            उपरो  त याचे अवलोकन केले असता असे दसून येते क , फ  मनपाने 
घेतले या  Gypsum ला टर चा Item ची कंमत र. .१०,००,४९,१६६/- (GST, 

डझाईन चाजस वगळून) इतक  आहे. व ािधकरणा या items या दरांशी तुलना 
करता सदर Item मुळे येणारा फरक र. .८,२१,८७,४६९/- इतका आहे. यामुळे 
मनपा या िन वदेतील Gypsum  ला टर चा Item वगळ यास सदर िन वदेची 
र कम १० कोट  इतक  कमी होऊ शकेल, व सदर Item वगळ यामुळे फ  

इमारती या आतील बाजू या फिनिशंगम ये थोडासा फरक पडेल पण इमारती या 
Structural Stability वर कोणताह  फरक पडणार नाह . तथा प Aluminium 

Windows चा item मा  तसाच ठेवणे यो य होईल.  सदर Gypsum ला टर चा 
Item अंदाजप कामधून वगळ यास येणारा ित    सदिनका व ित चौ.फुट दराचा 
त ा (Civil + Infra) खालील माणे. 

 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप काम ये Gypsum ला टर चा Item   

वगळ यास येणारा ित सदिनका व ित चौ.फुट दर पुढ ल माणे (SSR नुसार) 

 

सं थेचे नाव
क पाचे 
ठकाण

एकुण 
सदिनका

ठेकेदार यांनी 
सादर केलेला दर

Infrastructure 
कामांची 

अंदाजप क य 
कमत

एकुण कमत 
(Civil + Infra)

Gypsum 
Plaster Item 
ची एकुण र म 
(GST सहीत)

Gypsum 
Plaster 

वगळ यास 
येणारी र म

ित चौ.फुट 
दर .

ित सदिनका 
दर .

शेरा

पपरी चचवड
महानगरपािलका

बो हाडेवाडी १२८८ १२३७८३७८९४ ४९४७४००० १२८७३११८९४ ११३०५५५५९ ११७४२५६३३५ २८२४.३२ ९११६९०

पपरी चचवड
नवनगर िवकास

ािधकरण
से टर १२ २५७२

८२५१४८.१६
( ित सदिनका)

-
८२५१४८.१६ 
( ित सदिनका)

- - २५९९.५४ ८२५१४८

ठेकेदार यांनी 
सदरची िनिवदा 
सदिनका 
कमती या 

७.३९% कमी 
दराने भरलेली आह.े

सं थेचे नाव
क पाचे 
ठकाण

एकुण 
सदिनका

SSR २०१७-
१८ नुसार 

कामाची कमत 
(GST व इतर 
चाजस सहीत)

Gypsum 
Plaster Item 
ची एकुण र म 
(GST सहीत)

Gypsum 
Plaster 

वगळ यास 
येणारी र म

ित 
चौ.फुट दर 

.

ित 
सदिनका 

दर .

पपरी चचवड
महानगरपािलका

बो हाडेवाडी १२८८ १२११९०३१६६ ११३०५५५५९ १०९८८४७६०७ २६४२.९४ ८५३१४३
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                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप काम ये समा व  असलेला Gypsum 

ला टर चा Item वगळ यास ित सदिनका दर र. .८,५३,१४३/- व ित चौ.फुट 
दर र. .२६४२.९४/- इतका येत आहे. पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 

ािधकरणा या िन वदेतील इमारती या P+11 मजली असून मनपा या िन वदेतील 

इमारती या P+14 मजली आहेत. तीन मजले वाढ यामुळे मनपाचा वाढणारा खच 

र. .७५/- ित चौ.फू. इतका आहे. तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 

ािधकरणाकड ल िन वदा ठेकेदार यांनी ७.३९% कमी दराने भरलेली आहे व पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेची िन वदा ठेकेदाराने २.१४% जादा दराने भरलेली आहे. 
उपरो  माणे Gypsum ला टर चा Item वगळ यास व ठेकेदार यांना Gypsum 
ला टर चा Item र. .११,३०,५५,५५९/- वगळून र. .१०९,८८,४७,६०७/-  या 
दरानुसार ठेकेदार यांना दर कळ वणेबाबत प  दे यास मा.आयु  यांनी 
द.३१/०७/२०१८ रोजीचे तावा वये मा यता दली आहे.  यास अनुस न 
ठेकेदार यांना द.३१/०७/२०१८ रोजी िन वदेमधील Gypsum ला टर चा Item 
र. .११,३०,५५,५५९/- वगळून काम करणेस सहमती अस यास सदर कामाचा 
सुधार त दर सादर करणे वषयी कळ वले आहे. ठेकेदार यांनी द.०१/०८/२०१८ रोजी 
िन वदेमधील Gypsum ला टर चा Itemवगळून काम करणेस सहमती दशवून सदर 
कामाचा सुधार त कंमत र. .112,19,23,406/- एवढ  कळ वली आहे. 
मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ्  ा.िल.यांनी द.१/०८/२०१८ या प ा वये Gypsum ला टर 
चा Item वगळून कळ वले या कामाची सुधार त कंमत र. .112,19,23,406/- ह  
SSR २०१७-१८ नुसार Gypsum ला टर चा Item वगळून येणा-या िन वदा 
र. .१०९,८८,४७,६०७/- पे ा र. .2,30,75,799/- जादा हणजेच िन वदा वकृत 
दरापे ा 2.10% जादा आहे. सदरचे कामासाठ  मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ्  ा.िल. यांचे 
द.०१/०८/२०१८ या प ा वये कळ वले या सुधार त कंमत र. .112,19,23,406/- 

 िन वदा वकारणेस मा.आयु  सो यांनी द.४/८/२०१८ रोजीचे तावा वये 
मा यता दलेली आहे. परंतु सदर कामा या  DPR ला रा य शासना या रा य तर य 

मु यमापन सिमतीने (SLAC) व रा य तर य मा यता व संिनयं ण सिमतीने 

(SLSMC) मा यता दली आहे. तसेच क  शासना या क य मा यता व संिनयं ण 
सिमतीने (CSMC) मा यता दली आहे. सदर क पास महारा  शासन र. .1 ल  
व क  शासन र. .1.5 ल  अनुदान देत आहे. िन वदेतील अंदाजप कामधील 
Gypsum  Plaster चा Item कमी के यामुळे DPR कमतीम ये बदल होत आहे. तो 
बदल शासना या िनदशनास आणुन याला मा यता घेणे गरजेच ेआहे. तसेच सदर 
कामास सुधा रत तां क मा यता घेणे आव यक आहे. वर ल पुतते या अिधन राहून 
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Scope कमी क न सुधा रत िन वदा दर र. .112,19,23,406/- मंजूर करणे अथवा 
मुळ िन वदा दर र. .123,78,37,894/- मंजूर करणे कामी सदरचा वषय िनणयाथ 
सादर. कामाचे आदेश देणेपुव  या बाबींची पुतता करणे गरजेचे आहे. तर  वर ल 
माणे काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 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 .१९) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                                                   
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                      
                                                                   नगरसिचव                                                                                  
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९७३/२०१८  

दनांक – ०४/०८/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . अ ेका/आ/२/का व/३९०/२०१८ द.३१/०७/२०१८ वषय .१३ चे लगत) 
 

 


