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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                          पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१७५८/२०१९ 
दनांक - २१/१२/२०१९ 
 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २७/१२/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक २७/१२/२०१९ रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 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 – १५३ 
 

दनांक - २७/१२/२०१९                   वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक २७/१२/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
        

               दनांक १८/१२/२०१९ रोजी  झाले या सभेचा (कायप का .१५२) चा सभावृ ांत 

                   कायम करणे. 
---------- 

 
वषय .१)  भाग . ३९ संत तुकारामनगर येथील   आचाय अ े रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे 

काम िन वदा नोट स .५०/५/२०१७-१८ अ वये मे.देव क शन यांचे माफत 
कर यात आले आहे. स थतीत काम सुमारे ९९% पूण कर यात आलेले आहे. 
आचाय अ े रंगमं दराचे नुतनीकरणाचे कामा या अंदाजप कात Acoustic ceiling 

वषयी बाबींचा समावेश करणेत आलेला होता. परंतु य ात काम करतांना 
जागेवर ल व रंगमं दरातील प र थतीनुसार आ कटे ट यांनी Acoustic ceiling  

वषयी नवीन चालू प दतीनुसार काम कर याचे सुच व यामुळे अंदाजप कातील 
अंतभुत बाबीं या दरात तफावत िनमाण झालेली आहे. यामुळे भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील आचाय अ े रंगमं दराची नुतनीकरणाची उव रत कामेकरणे या 
कामात र. .४५,००,०००/- इतका वाढ व खच होणार आहे. स थतीत सदरचे 
वाढ व काम करावयाचे झा यास मुळ िन वदा र. .४,७६,७४,७०४/- नुसार िन वदा 
र कमे या १०.००% आतच हणजे र. .४५,००,०००/-  इतका होत आहे.  सदर 
वाढ व खच हा िन वदा रकमे या १०% पयतच होत अस याने तसेच सदर कामास 
शासक य मा यता र. .१०.०० कोट  अस याने वाढ व खचास सुधा रत मा यता न 

होता चालू कामातूनच करणे यो य होणार अस याने र. .४५,००,०००/- (अ र  
र. .पंचेचाळ स लाख फ )  चे वाढ व खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

      ( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध पो स 

सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .1/2019-20 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण तीन िन वदा ा  झा या. 
यापैक  ा  लघु म िन वदाकार म.ेयश इले कल इं जिनअस ा.िल.यांचे बाब 
.02 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर र. .38,99,400/- हे दर 

अंदाजप क य दर र. .42,75,300/- पे ा -8.79% ने कमी आहे व मे.सुरज 
वचगेअर कंपनी यांचे बाब .03 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर 

र. .8,34,450/- हे दर अंदाजप क य दर र. .8,44,550/- पे ा -1.19% ने कमी 
अस याने सदर एकुण बाब .2 व 3 एकुण 02 बाबी सा ह याचे लघु म एकुण दर 
र. .47,33,850/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .51,19,850/- (अ र  
र. .ए काव न लाख एकोणीस हजार आठशे प नास फ ) पे ा -7.53% ने कमी 
अस याने सदर दर वकृती क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व येणा-या खचास मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे.    

      ( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
    

वषय .३)   डॉ.पवन वसंत साळवे – अित र  वै कय अिधकार  यांना व ीय अिधकार दान 
करणेकामी   आदेश . शा/१/का व/२४०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ अ वये वै कय 
वभागासाठ   वभाग मुख हणुन अित र  आरो य वै कय अिधकार  यांना 
घो षत कर यात आलेले आहे. याअनुषंगाने यापुव चे वै कय वभागाचे 
वभाग मुख आरो य वै कय अिधकार  यांना दान कर यात आले या अिधकारा 
माणे अित र  आरो य वै कय अिधकार  या पदास खालील माणे अिधकार 
दान करणे आव यक आहे. 

1.     र. .२५ लाखा पयत या कमाल मयादेपयत खच अंतभूत असलेली खरेद / 
कामां या सदंभात िन वदा माग वण,े िन वदा वकारणे/पुरवठा आदेश देणे व 
महानगरपािलके या वतीने करारना यावर वा र  करणे तसेच कायालयीन 
खचासाठ  कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर करण.े 

2.      र. .२५ लाखा वर ल खरेद /काम यां या िन वदा माग वणे/पुरवठा आदेश 

देणे यासाठ  मा.अित र  आयु /मा.आयु  यांची मा यता आव यक असेल. 
3.     र. .२ लाख मयादे पयत या कायालयीन खचासाठ  आव यक ती 

सामु ी/स लागार खच/संगणक टेशनर  व संगणक सा ह य (Hardware) 

वकत घेणे, कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर करण.े 
4.      कायालयीन वापरासाठ  र. .२५,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर 

करणे. 
5.     वाहन इंधनासाठ  र. .५०,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर करण.े 
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उपरो  माणे व ीय अिधकार दान करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
      ( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

  
 वषय .४) मनपा या वाहन दु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०१९-२० अ वये 

मनपाकड ल ई या गटातील वाहनांवर ल है ोिलक यं णा दु ती करणेकामी ३ वष 

कालावधीसाठ  एज सी िन त करणेबाबत. मे.एस.ट .मोटस. या ठेकेदारांची िन वदा 
र कम  पये १,६७,३७,२२५/- (अ र  र. .एक कोट  सदुस  लाख सदोतीस हजार दोनशे 

पंचवीस फ ) िन वदा र कमे पे ा ०.५% कमी दराने, तीन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .१,६६,५३,५३९/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख ेप न हजार पाचशे 

एकोणचाळ स फ ) + GST वेगळा या माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 

अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
      ( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .५)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९ अ वये सन 

२०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक झोपडप ट  
धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती झाली अस याने 
यामधील वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दैनं दन जीवनमान 

अ था य त प र थती िनमाण झा याने यांचे दैनं दन जीवनमान पूववत 
होणेसाठ  म हला व बाल क याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील 
झोपडप ट त वा त य असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता दे यास 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत 

झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव म हलांना व शहरातील पूरबािधत 
म हलांना यांचे कुटंू बयां या नावे असलेला फोटो पास अथवा वत:चे आधार काड 
यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून याआधारे रोज वापरासाठ  सदर पुढ ल 
सा ह य शासना या द.०५/१२/२०१६ या DBT योजनेअंतगत नमूद नस याने 
दनांक ०२/०८/२०१९ या शासन दर करारातील अ. .९क माणे दोन चादर व 
अ. .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ माणे दोन दर  पंजा व अ. .३अ 
माणे दोन बेडशीट संच हा येक म हलेस वर ल माणे एक संच (२ चादर, २ 

बॅरेक कंबल, २ दर  पंजा व २ बेडशीट) उपल ध क न देणेकामी महारा  रा य 
हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन हयू को-ऑप हौिसंग 
सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मुंबई ४०० ०७५ 
यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व 
याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२० या 

अंदाजप कातील पान .३३२ .४ मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद  मधून 
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कर यास तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ झा यास दनांक 
३१/०३/२०२० अखरे पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी 
आव यकतेनुसार वभागातील व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत 
/िश लक तरतुद मधून र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातून इतर 
क याणकार  योजना मधील उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या 
लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात 
याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न दे यास मा यता दे यास तसेच यासाठ  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६ नुसार मा यता दे यास तसेच उपरो  
सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

      ( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .६)   मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४४ द.१६/०९/२०१९ 

अ वये मनपाचा भाग  १० मधील सदािशव ब हरवडे डांगण शाहूनगर येथील 
यायामशाळा हनुमान पोटस अँकडमी िचखली या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०९/०८/२०१९ रोजी 
संपु ात येत अस याने सं थेने द.०८/०८/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासूनपुढे 
११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  
सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता  यायामशाळा  कराराने  चाल व यास  दे यास  
२) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा 
यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम पूण होईल 
याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .७)  आरो य वभागाकड ल तावात नमूद खालील माणे तरतूद वग करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२,६७,५०,०००/-) 
    १)     ‘ थायी अ थापना’ या लेखािशषावर र. .४५,००,०००/- तरतूद वग करणे बाबत. 
    २)     ‘ वास भ ा’ या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- तरतूद वग करणे बाबत. 

 ३)     ‘पे ट कं ोल’ या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/- तरतूद वग करणे बाबत. 
 ४)     ‘ मशानभुमी केअर टेकर’ या लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- तरतूद वग    

      करणेबाबत.  
 ५)     ‘वजनकाटा दु ती थानांतर क ’ या लेखािशषावर र. .१,५०,०००/-  तरतूद   

      वग करणे बाबत. 
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( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .८) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
राब व यात येणा-या द यांग क याणकार  योजने अंतगत बाळाचे सुतीपुव 
अपंग व  ओळख यासाठ  गभवती म हलांची व सुतीप ात नवजात बालकांची 
तपासणी करणेकामी मा.समीर घोष, सवसमावेशन स लागार, नागरव ती वकास 
योजना वभाग, पंपर  िचंचवड मनपा यांनी सूच व यानुसार मा. ज हा द यांग 
पुनवसन क  District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) यांचेमाफत आ ण 
नागरव ती वकास योजना वभाग यांचे सम वयाने ायोिगक त वावर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ांतगत ०५ अंगणवाड  व ०५ बालवाड  क ांम ये 
“लवकर िनदान व शी  ह त ेप क ” काय म तावासोबतचे प  अ नुसार 
राब व यास आ ण तावासोबतचे प  ब नुसार याकामी आव यकतेनुसार 
मनु यबळ आ ण सोई सु वधा उपल ध क न देणेकामी वेळोवेळ  यांचे 
मागणीनुसार ज हा द यांग पुनवसन क  (DDRC) या शासक य सं थे या नावे 
िनधी उपल ध क न दे यास व याकामी ज हा द यांग पुनवसन क  (DDRC) 

यांना या उप माकर ता १० Early Intervention क ाम ये आव यक मनु यबळ व 
सोई-सु वधा उपल ध क न देणे कर ता वा षक अंदाजे एकूण र. .३३,४४,०००/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख च वेचाळ स हजार फ ) तसेच अपे त भांडवली खच 
उदा. थाप य वषयक कामे, साधने,  सोई-सु वधा इ. कर ता र. .११,७५,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख पं याह र हजार फ  ) यामधील थाप य वषयक कामे मनपा 
माफत कर यात येतील. तसेच िश ण काय माकर ता र. .१९,४०,०००/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख चाळ स हजार फ  ) तसेच (Survey For Identification of 0 to 6 

yrs CwSN with digitization) सव ण करणेकामी र. .१,९०,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख न वद हजार फ ) आ ण १०% यव थापन खच र. .५,४७,४००/- (अ र  
र. .पाच लाख स ेचाळ स हजार चारशे फ ) या माणे एकूण र. .७१,९६,४००/- 

(अ र  र. .एकाह र लाख शहानव  हजार चारशे फ ) चे खचास मा यता 
देणेकामी तसेच सदरचा खच “ द यांग क याणकार  योजनेमधील द यांगांचे 
स मीकरण/सामा जक समावेशन करणेकामी मनु यबळाची मता बांधणी/ 
िश ण/कायशाळा/त  नेमणूक इ.आव यक कामकाज करण”े या उपलेखािशषा 

वर ल उपल ध तरतुद मधून कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( द.२७/१२/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत Start-Up Ecosystem ला चालना देणेकामी 
पंपर  िचंचवड शहर व प रसरातील इं जिनअर ंग व मॅनेजमट े ाशी संबंिधत 

शै णक सं थामधील व ा यामधून १.Solid Waste Management, Water 
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Management, Sanitation, २.Transport and Mobility, ३.Health and Hygiene 

४.Energy, ५.Finance and Accounts या े ांशी संबंिधत ना व यपुण संक पना ा  
क न राब वणेत आले या ‘Innovate for Smart Pimpri Chinchwad’ या उप मासाठ  
१. वजे यांचे पा रतो षक वतरणाचे ब सापोट  र. .९९,०००/- (अ र  र. . 
न या नव हजार फ ) व २. उप मासाठ  आव यक सा ह य खरेद  व इतर 
कामकाजापोट  र. .२,५०,७०२/- (अ र  र. .दोन लाख प नास हजार सातशे दोन 
फ ) नुसार एक तपणे करणेत आले या र. .३,४९,७०२/- (अ र  र. .तीन लाख 
एकोणप नास हजार सातशे दोन फ ) खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .१०) “ड टबीन खरेद ” या लेखािशषावर उपल ध असलेली र. .३० कोट  ची  तरतूद 
कचरापेट  खरेद  कामकाजाक रता आव यक नस यामुळे तसेच सदरची र कम 
अ ापपयत अखिचक अस याने सदर तरतूद पैक  र. .१८ कोट  इतक  र कम 
“ड टबीन खरेद ” या लेखािशषाव न “घनकचरा यव थापन” या लेखािशषावर वग 
कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/95/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील दघी मधील गणेश नगर 
प रसरातील मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणेकामी मे.सागर क शन 

िन.र. .37,47,210/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स ेचाळ स हजार दोनशे दहा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,31,138/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,31,138/- पे ा 17.1% कमी हणजेच र. .30,93,113/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,072/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,09,185/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .१२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/50/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण  क ांतगत भाग .६ मधील च पाणी  वसाहत व उवर त  प रसरात 
आव यकतेनुसार ेनेज लाईन बदलणेकामी मे.सागर क शन 
िन.र. .44,99,448/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे 
अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .44,84,498/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,84,498/- पे ा 16.2% कमी हणजेच र. .37,58,009/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .14,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .37,72,959/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/44/2019-20 अ वये इ भागा 
अंतगत से टर २३ ते से टर ७/१० व   गवळ माथा पयत या ॉ ह ट  लाईनची 
द ु ती वषयक कामे करणेकामी मे. ी गणेश इंटर ायजेस  िन.र. .37,51,010/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकाव न हजार दहा    फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,50,419/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,50,419/- पे ा 22.2% कमी 
हणजेच र. .29,17,826/- + रॉय ट  चाजस र. .591/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .29,18,417/- 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 देणबेाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४) पंपर -िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील दापोड  येथील मु लम दफन 

भुिमम ये ित दन ०३ काळजीवाहक पुर वणेकामी पंपर -िचंचवड मु लम वे फेअर 
ईदगाह व क तान किमट , नेह नगर या सं थेची िनयु  करणेत आली होती.  
यांचे कामाची मुदत द.३०/९/२०१९ रोजी संपु ात आली आहे.  यामुळे सदरचे 

कामासाठ  स थतीत कायरत सं थेस मुदतवाढ देणे आव यक आहे.   माहे जुल ैते 

डसबर २०१९ या कालावधीतील शासन िनणयानुसार कमान वेतन दराने   होणा-या 
खचाचा तपिशल खालील माणे- 

कमान वेतन दर X ०३ काळजीवाहक X मुदतवाढ ावयाचे म हने- ०३ (ऑ टोबर 
ते डसबर २०१९) = अंदाजे खच र. .२,००,११५/- 

            सदरचे कामाची मुदत संपु ात आ याने, स थतीत कायरत सं था पंपर -िचंचवड 
मु लम वे फेअर ईदगाह ऍ ड क तान किमट , नेह नगर यांना द.१/१०/२०१९ ते 
द.३१/१२/२०१९ या ०३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
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अंदाजे र. .२,००,११५/- अथवा शासन िनणयानुसार भ व यात कमान वेतन दराम ये 
वाढ झा यास यानुसार य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१५)  व छ सव ण २०२० अंतगत हाय ोजन/हेलीअम बलु स ारे जनजागृती करणेकामी 

मा.आयु  सो. यांनी सदरचे कामकाज कोटेशन प दतीने करणेकामी दले या 
िनदशानुसार  कोटेशन .०५/२०१९-२० नुसार  द.२८/११/२०१९ ते द.०२/१२/२०१९ पयत 

दरप क माग व यात आलेले होते.  यानुसार ा  झाले या एकुण चार सं थांपैक  मे.  

ह जन ाफ स यांचे दर कमी असुन सदरचे कामकाज करणेकामी मा. अित.आयु  (२) 

सो. यांनी द.१२/११/२०१९  रोजी मा यता दलेली आहे. तसेच सदरचे हाय ोजन/ हेलीअम 

बलु स ारे जनजागृती  िस द  करणेकामी  मे.  ह जन ाफ स यांचेकड ल १५ फुट 

आकाराचे बलुनकर ता ित नग र. .४७,५००/- या माणे एकुण १० नगाकर ता 
र. .४,७५,०००/- (सव करासह त)  तसेच सदर बलुनचे रफ लींग कर ता ित नग 

र. .२,२००/- या माणे ५० रफलींग कर ता र. .१,१०,०००/- असे एकुण र. .५,८५,०००/- 

(अ र  र. . पाच लाख पं याऐंशी हजार फ )  कंवा येणा-या अंदा जत खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .१३/१/२०१९-२० अ वये मे.जे.पी. फक 

अॅटोमेशन ा.िल. या ठेकेदाराची िन वदा र. .२६,६२,५२९/-(अ र  र. .स वीस 
लाख बास  हजार पाचशे एकोणतीस फ ) िन वदा रकमे या २१.२०% कमी, या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७)मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .६/३४-२०१९-२० अ वये मे.यश 

इले ोलाईन  िन.र. .१,५७,१२,७२१/- (अ र  र. .एक कोट  स ाव न लाख बारा 
हजार सातशे एकवीस पये फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

अ थायी अ थापना बलासाठ  र. .४,४०,०००/- इतक  तरतुद सन २०१९-२०२० 
साठ  करणेत आलेली आहे. एकुण ४ कामगार असुन सदर कामगारांचे माहे 

ऑग ट २०१९ चा खच र. .३,९२,३९७ व  माहे स टबर २०१९ चे दोन कमचार  यांचे 
र. .३१,९६८/- असे एकुण माहे स टबर २०१९  अखेर र. .४,२४,३६५/- इतका खच 
झालेला असुन र. .१५,६३५/- माहे स टबर २०१९ अखेर िश लक आहे. सदर 
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कमचा-याचे माहे स टबर २०१९  ते माहे माच २०२० असे र.  ३,५०,०००/- एवढा 
खच अपे त आहे तसेच ड े य कायालय वनी ेपण यव था या 
लेखािशषकावर सन २०१९/२० साठ  र. .११,५०,०००/-  तरतुद झालेली आहे. सदर 
लेखािशषकावर र. .८१,२५९/- ऐवढाच  खच झालेला आहे. आज अखेर वनी ेपण 
यव था या लेखािशषकावर र. .१०,६८,७४१/- ऐवढ  तरतुद िश लक आहे. तर  
सदर लेखािशषकाव न अ थायी अ थापना या लेखािशषकावर र. .३,५०,०००/- वग 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१९) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/114/2019-20 अ वये से. .२३ 

िनगड  येथील जलशु करण क  ट पा .१,२,३, व ४ मधील व वध युिन स साठ  
उपल ध असलेले वा ह बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.मंगलदास 
इ ाटेक ा.िल.  िन.र. .89,98,252/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख आ या नव 
हजार दोनशे बाव न   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .89,98,252/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,98,252/- पे ा 16.16% कमी हणजेच 
र. .75,44,134/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .75,44,134/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/85/2019-20 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील मोशी गावठाण व िशवाजीवाड  

प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.मिनष असोिसए स 
िन.र. .37,48,502/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे दोन 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,34,590/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .37,34,590/- पे ा 23.23% कमी हणजेच र. .28,67,045/- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,912/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,80,957/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/35/2019-20 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत . .१७ म ये  जलिनःसारण वषयक  द ु तीची कामे करणेकामी 
मे.मिनष असोिसए स िन.र. .44,99,993/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव 
हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,77,493/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,493/- पे ा 26.93% कमी हणजेच 
र. .32,71,704/- + रॉय ट  चाजस र. .22,500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .32,94,204/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/109/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील ग हाणे व ती व आ दनाथ नगर 
प रसरातील मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल क शन 

िन.र. .37,45,538/- (अ र  र. .सदोतीस लाख पंचेचाळ स हजार पाचशे अडोतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,31,044/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,31,044/- पे ा 28.2% कमी हणजेच र. .26,78,890/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,494/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,93,384/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

 
वषय .२३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/103/2019-20 अ वये इ े ीय 

कायालया अंतगत भाग .४ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,49,035/- 
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(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,29,818/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,818/- पे ा 32.99% 
कमी हणजेच र. .24,99,351/- + रॉय ट  चाजस र. .19,217/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,18,568/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/100/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील दघी मधील द नगर प रसरात 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,56,944/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख छ प न हजार नऊशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,40,903/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,40,903/- पे ा 
27.99% कमी हणजेच र. .26,93,824/- + रॉय ट  चाजस र. .16,041/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,09,865/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/107/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील ीराम कॉलनी, च पाणी वसाहत 
रोड प रसराम ये मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल क शन 
िन.र. .37,48,795/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार सातशे पं या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,34,221/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,34,221/- पे ा 28.19% कमी हणजेच र. .26,81,544/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,574/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,96,118/- पयत काम 
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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 .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/110/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील लांडेवाड , वकास कॉलनी, शांतीनगर 
प रसरातील मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल क शन 
िन.र. .37,49,695/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे 
पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,35,206/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,35,206/- पे ा 24.99% कमी हणजेच 
र. .28,01,778/- + रॉय ट  चाजस र. .14,489/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .28,16,267/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/150/2019-20 अ वये भाटनगर 

मैलाशु द करण क ाअंगत भाग .२० मधील  पंपर  टेशन र ता व उव रत 
ठकाणी तसेच आव यक या ठकाणी ेनेज यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.क पल क शन िन.र. .44,99,964/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव 
हजार नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,80,545/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,80,545/- पे ा 21.15% कमी हणजेच 
र. .35,32,910/- + रॉय ट  चाजस र. .19,419/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .35,52,329/- 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 
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राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/105/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील संत ाने र नगर, शा ञीचौक 
प रसराम ये मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल क शन 
िन.र. .44,98,051/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ या नव हजार ए काव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,81,029/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,81,029/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .33,61,220/- + रॉय ट  चाजस 
र. .17,022/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,78,242/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/6/2019-20 अ वये भाग .9 मधील 

उ मनगर येथील उ ानात वरंगुळा क  बांधणे व इतर काम करणेकामी मे.िशवम 
एंटर ायजेस िन.र. .73,75,796/- (अ र  र. . याह र लाख पं याह र हजार सातशे 
शहा णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .72,45,215/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .72,45,215/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .50,72,375/- + रॉय ट  चाजस 
र. .11,632/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,18,950/- = एकुण र. .52,02,957/- 

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 .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/8/2019-20 अ वये भाग .१० 

मधील बड हॅली उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवम 

एंटर ायजेस िन.र. .82,27,617/- (अ र  र. . याऐंशी लाख स ावीस हजार सहाशे 
सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,23,822/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .81,23,822/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .56,87,488/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,05,945/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .64,26,633/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/11/2019-20 अ वये भाग .२२ 

'काळेवाड  योितबा उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ड .जे.एंटर ायजेस िन.र. .37,44,562/- (अ र  र. .सदोतीस लाख च वेचाळ स 
हजार पाचशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,52,147/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,52,147/- पे ा 32.27% कमी हणजेच 
र. .24,73,599/- + रॉय ट  चाजस र. .59,214/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .33,200/- = एकुण र. .25,66,013/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

  
वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/3/2019-20 अ वये भाग .१५ 

म ये महा मा बसवे र पुतळा उभारणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.अनुष ए टर ाईजेस िन.र. .83,15,553/- (अ र  र. . याऐंशी लाख पंधरा हजार 
पाचशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .81,82,915/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,82,915/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .61,38,005/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .85,688/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,950/- = एकुण 
र. .62,70,643/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/28/2019-20 अ वये भाग .६ 

मधील सदग नगर व प रसरातील उव रत र यांची डांबर करणाने सुधारणा 
करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .30,41,915/- (अ र  र. .तीस लाख 
ए केचाळ स हजार नऊशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,22,045/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,22,045/- पे ा 24.00% कमी हणजेच 
र. .22,20,754/- + रॉय ट  चाजस र. .6,890/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,12,980/- = एकुण र. .23,40,624/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/26/2019-20 अ वये भाग . २० 
संत तुकारामनगर येथील अंतगत र याचे डांबर करण करणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .59,98,003/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अ ठया नव हजार 
तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,03,450/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,03,450/- पे ा 32.04% कमी हणजेच र. .40,11,985/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .41,06,538/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/4/2019-20 अ वये भाग  11 
मधील र ते खड मु माचे करणेकामी मे.समथ एंटर ायजेस िन.र. .29,98,176/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार एकशे शहा र  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2983742/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .29,83,742/- पे ा 30.31% कमी हणजेच र. .20,79,370/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,734/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,700/- = एकुण र. .20,93,804/- 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 .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/5/2019-20 अ वये भाग .११ 
मधील शरदनगर नेवाळेव ती हरगुडेव ती व इतर प रसरातील थाप य वषयक 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.समथ एंटर ायजेस 
िन.र. .37,33,407/- (अ र  र. .सदोतीस लाख तेहतीस हजार चारशे सात फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,16,303/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,16,303/- पे ा 30.31% कमी हणजेच र. .25,89,892/- + रॉय ट  चाजस 
र. .954/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,150/- = एकुण र. .26,06,996/- 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 .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/8/2019-20 अ वये भाग .१३ 
येथील खोदाई करणेत आलेले र ते डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए 

पलानी िन.र. .37,48,170/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे 
स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,53,867/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,53,867/- पे ा 27.51% कमी हणजेच र. .26,48,688/- + रॉय ट  चाजस 
र. .32,603/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .27,42,991/- 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 
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घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/9/2019-20 अ वये भाग .११ 

मधील डांबर  र यांची द ु ती करणेकामी मे.चो ा क शन 
िन.र. .41,20,696/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख वीस हजार सहाशे शहा नव  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,57,936/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,57,936/- पे ा 29.90% कमी हणजेच र. .28,44,613/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .29,07,373/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

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

 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/13/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील टॉवरलाईन रोड व इतर र याच हाँटिम स प तीने डांबर करण 

कऱणेकामी मे.परमानंद ए. पलानी िन.र. .44,96,695/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख शहा नव हजार सहाशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .43,90,435/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,90,435/- पे ा 27.51% कमी हणजेच 
र. .31,82,626/- + रॉय ट  चाजस र. .44,559/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .61,700/- = एकुण र. .32,88,885/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानसुार 
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 .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/14/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील संगम हौ सोसायट  द  हौ सोसा नारायण हौ सोसा व ठल 

मीनी प रसर व राजगड पाक व इतर प रसरातील र याचे हाँटिम स प तीने 
डांबर करण कऱणेकामी मे.चो ा क शन िन.र. .44,97,791/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार सातशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,21,099/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,21,099/- पे ा 30.33% 
कमी हणजेच र. .30,80,180/- + रॉय ट  चाजस र. .14,991/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .31,56,871/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/10/2019-20 अ वये भाग .१२ 
तळवडे पीनगर मधील चौकांचे सुशोिभकरण करणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .41,48,159/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
अ ठेचाळ स हजार एकशे एकोणसाठ  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .41,22,499/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,22.499/- पे ा 27.90% कमी हणजेच 
र. .29,72,322/- + रॉय ट  चाजस र. .6360/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .19,300/- = एकुण र. .29,97,982 /- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/6/2019-20 अ वये भाग .११ 
मधील नेवाळेव ती हरगुडेव ती पवारव ती व इतर प रसरातील र यांची देखभाल 
द ु तीची कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .37,38,532/- (अ र  र. . 
सदतीस लाख अडतीस हजार पाचशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,75,772/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,75,772/- पे ा 28.50% कमी 
हणजेच र. .26,28,177/- + रॉय ट  चाजस र. .1,060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .61,700/- = एकुण र. .26,90,937/- 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 
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राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .४३) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील गॅ ो कंपनीची 

डायिलिसस मिशन (Sr.No.7589) या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद  
करणेसाठ  संबंिधत कंपनी M/s.Baxter India Pvt. Ltd. यांनी एकूण 
र. .१,१४,४३०/- चे दर प क सादर केले असुन सदरचे दर प क वकृत 
कर यात आले आहे यानुसार यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस 
वभागातील गॅ ो कंपनीची डायिलिसस मिशन (Sr.No.7589) या दु तीकामी 
आव यक पाटस खरेद साठ  संबंिधत कंपनी M/s.Baxter India Pvt. Ltd. यांचे 
अिधकृत पेअर पाट वतरक M/s. VEE AAR TECH SOLUTION, New Delhi 
यांचेकडून िन वदा न मागवता करारनामा न करता मनपा अिधिनयम अनुसुची ड 
करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  कर यास व सदर खरेद स होणारा 

खच एकुण र. .१,१४,४३०/- (अ र  र. .एक लाख चौदा हजार चारशे तीस फ ) 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४४) अ नशामक वभाग हा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अ याव यक सेवेचा 

मह वाचा व अ यंत संवेदन म वभाग आहे. याक रता अ यंत अनुभवी असे 
तां क कमचा-यांची आव यकता असते. तसेच अ नशामक दलाचे वाहने आग व 
अ य वचाव घटनेचे ठकाणी रा ी बेरा ी कायालयीन सु ट चे दवशी काह  
कारणांने वाहने ना द ु त झा यास व तां क बघाड झा या २४ तास येक 
अ नशामक क ाम ये तां क फटर कमचा-यांची आव यकता आहे. िनयिमत 
देखभाल द ु ती व अवेळ  घटना थळ  वाहने कंवा उपकरणे बंद पड यास सदर 
जागेवर ल तातड क कामे करणेकर ता अ नशासमक दलाम ये तां क कमचा-
यांची गरज आहे. सबब, अ नशामक वभागाचे तां क व पाचे कामकाज तीन 
पा यांम ये २४ तास अ नशामक वाहनाची कामकाजाची गरज ल ात घेता. 
अ नशामक दला क रता पंप मेकॅिनक – ०२ मोटार मेकॅिनक -०३ व किन  
अिभयंता – ०१ अशा एकूण ०६ तां क कमचा-यांची सोबत या प ानसुार अहते 
माणे िनवड केलेनुसार मानधनावर ०६ म हने कालावधीक रता मोटार मेकॅिनक, 

पंप मेकॅिनक पदा क रता मािसक एकवट मानधन र. .१५,०००/- व किन  
अिभयंता पदाक रता मािसक एकवट मानधन र. .२०,०००/- मानधनावर नेमणूक 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४५) मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  
(१ ते ४) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन 
राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालय व दुरसंचार वभागाकड ल 

सोबतचे प  अ (1 ते 5) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/5/2019-20 अ वये “ब” भागांतगत 

व वध ठकाणी द यांगांसाठ  थाप य वषयक सोयी सु वधा पुर वणेकामी मे.एस 
ह .सातपुते डे हलपस अ ड ब डस िन.र. .62,24,550/- (अ र  र. .बास  लाख 
चो वस हजार पाचशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .61,20,023/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,20,023/- पे ा 32.44%कमी हणजेच 
र. .41,34,688/- + रॉय ट  चाजस र. .20,827/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .83,700/- = एकुण र. .42,39,215/- 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 .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/45/01/2019-20 अ वये 

. .२४ मधील पवारनगर चौक ते थेरगाव फाटा २४.०० मी. ं द र यांचे 

सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .5,80,81,521/- 

(अ र  र. .पाच कोट  ऐंशी लाख ए याऐंशी हजार पाचशे एकवीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,75,06,533/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .5,75,06,533/- पे ा 19% कमी हणजेच र. .4,65,80,292/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,27,238/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .1,47,750/- = एकुण र. .4,71,55,280/- 

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 
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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 .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवेतील व सेवािनवृ  अिधकार /कमचार   यांचेसाठ  

वमा योजना लागू करणेसाठ  िन वदा येनुसार एल १ आले या द यु इं डया 
एशोरं स कंपनी िल. यांची जीएसट सह  र. .२७,८४,७८,६०८/- (अ र  र. .स ावीस 
कोट  चौ-याऐंशी लाख अ याह र हजार सहाशे आठ फ ) ची िन वदा वकृत 
क न यांचेशी करारनामा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत व छ 
भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन (नागर ) चे अनुषंगाने जनजागृती 
हावी या उ ेशाने व छ सव ण २०१८ चे पधदर यान म.न.पा. आरो य कमचा-
यांसाठ  ट -शट, कॉटन कॅप, ॅक सुट व म हलांसाठ  अॅ न तातड ची बाब हणून 
मे.आनंद ए टर ायजेस यांचेकडून क े ीय कायालयाकड ल मा य दराने थेट 
प तीने करारनामा न करता आदेश देऊन खरेद  कर यात आलेले आहे. याकामी 
झालेली खच र. .२,३६,७००/- (अ र  र. .दोन लाख छ ीस हजार सातशे फ ) 
अवलेकनाथ सादर. 

अ. . सा ह याचा तपिशल सं या / नग ितनग दर र. . (सव करांसह) बलाची र कम 

१ ट  शट २७५ ५००/- १,३७,५००/- 
२ कॉटन कॅप ४१० ६५/- २६,६५०/- 
३ अॅ न १५० ३८५/- ५७,७५०/- 
४ ॅक सुट १० १४८०/- १४,८००/- 

   एकूण र. . २,३६,७००/- 

                सदर कामी झाले या र. .२,३६,७००/- चे खचाचे बल मे.आनंद ए टर ायजेस यांना                
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५१) दनांक ०२ ऑ ट बर, २०१९ पासून PFMS व EAT Module चा वापर कर याबाबत 
द.२७ स टबर, २०१९ रोजी,  Auto Cluster Development and Research Institute, H-

Block, Plot No.C-१८१, MIDC, Chinchwad, Pune येथे िश ण आयो जत करणेत 
आलेले होते. सदर िश णाचेवेळ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसह रा यातील 
ठाण,े क याण-ड बवली, नािशक, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे व सोलापुर 
महानगरपािलकेतील उप थत असणारे अिधकार /कमचार  यांचे चहापान, ना ा व 
जेवण यव था इ. कर ता थेट प दतीने करणेत आले या खचा या बलाची 
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एकुणर. .१९,१७५/- (अ र  र. .एकोणवीस हजार एकशे पं याह र फ ) 
मे.Kwality Caterers & Canteen Contractors यांना अदा करणेस याच माणे सदरचा 
खच मा हती व तं ान वभागाकड ल“जेएनएनयुआरएम कॉमन िनधी” या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) Selection of Individual Consultant for Corporate Social Responsibility (CSR) 

Cell, PCMC अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात सी.एस.आर. 
Activity राब वणेचे कामकाजासाठ  िस द केले या िन वदा .१२/२०१९-२० चे 
कामकाजाक रता स लागार हणून ी. वजय उ दवराव वावरे, CSR Expert यांची 
३६ म हने (३ वष) कालावधीकर ता नेमणुक करणेस व यासाठ  “Quality & Cost 

based selection” (QCBS) यानुसार प हले १२ म हने कालावधीकर ता लघु म दर 
ितमहा र. .७७,०००/- (अ र  र कम पये स याह र हजार फ ) करां यित र  

या माणे दरवष  देणेत येणा-या ितमहा रकमेत १०% भाववाढ क न एकुण ३६ 
म हने (३ वष) कालावधीकर ता येणारा य  खच र. .३०,५८,४४०/- (अ र  
र. .तीस लाख अ ठाव न हजार चारशे चाळ स फ ) करां यित र  इत या खचास 
व ी. वजय उ दवराव वावरे यांचेशी कामकाजाचा ३६ म हने (३ वष) 
कालावधीसाठ  करारनामा क न कामकाज करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५३) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ     
(1 ते 17) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५४) मनपा या व ुत व वायसीएम णालय वभागासाठ  आव यक म ट फं शन 
ंटर/ झेरॉ स मशीन व डॉट मॅ स ंटस खरेद कामी क  शासना या ग हमट 

ई-माकट लॆस वर GeM Bid Number-GEM/2019/B/190402 अ वये लघु म दर 
ा  िन वदाधारक मे.एस.बी.इले ॉिन स, पुणे यां याकडून महारा  शासना या 

उ ोग, ऊजा व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/ 
भाग-III/उ ोग-४, द.०१/१२/२०१६ मधील प रिश  ३ या ३.३.२ मधील नमुद 
तरतूद नुसार खरेद  करणेकामी यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत कर यात आलेला अस याने व ुत वभाग व वायसीएम णालयासाठ  
आव यक सा ह य खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .७,७८,०५०/- चे 
अवलोकन करण.े 
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वषय .५५) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/7-2019-20 अ वये मोशी 
कचरा डेपो येथे दवाब ी व अनुषंगीक कामे करणकेामी मे.कमल इले क 
एंटर ायझेस यांचेकडुन िन वदा र. .४४,६४,२८२/- वर िन वदा दर ा  झालेआहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .४४,६४,२८२/-पे ा  -२४.३६% कमी 

दराने हणजेच र. .३३,७६,७८३/- (अ र  र. .तोहतीस लाख शहा र हजार सातशे 
याऐंशी फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माण े

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 .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/7/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील साने काँलनी ीगणेश ाने र  कृ णाई ाज ा व साने इंड ज 
प रसरातील र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण कऱणेकामी मे.परमानंद ए 

पलानी िन.र. .37,43,886/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ेचाळ स हजार आठशे 
शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,43,543/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,43,543/- पे ा 27.51% कमी हणजेच र. .26,41,204/- + रॉय ट  चाजस 
र. .38,643/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .27,41,547/- 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 .५७) प.ंिच.ंमनपा या अ े ीय व ुत वभागांतगत काय े ातील ािधकरण गंगानगर 
भागातील र यांचे काँ ट करण  करणेचे तावीत आहे.  सदरचे काम मनपाचे सन 
२०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  केलेले आहे. तसेच सदर कामाक रता 
आव यक शा.मा यता ता वत केलेली असुन पुरेशी तरतुद वग क न धेणेत 
आलेली आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण असलेने ते गुणव ापुवक, मुदतीत पुण 

करणे गरजेचे आहे याक रता त  स लागाराची आव यकता आहे. सदर कामाचे 

यो य िनयोजन क न पुवगणन अंदाजप क तयार करण,े दरसुचीम ये समा व  

नसले या बाबींचे दरपृथकरण (RA)  तयार करण,े नकाशे तयार करण,े  िन वदा 
येसाठ  कागदप ांची पुतता करण,े इ िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व 
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कामाचे आदेश िमळा यानंतर संपुण कामाचे िनयोजन व वेळोवेळ  देखरेख करण,े 

मोजमापे तपासणे इ. िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार 
आहेत.सबब  मे. कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग स वसेस, पुणे यांचे िन वदा पूव 
०.५ % आ ण िन वदा प ात ०.३९ % असे एकूण ा  दर ०.८९ ट के हे दर 
सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमका सुची म ये (Empanel) म ये 
समा व  आहे. सदर कामाची स लागार फ .०.८९ ट के दराने ाच कामातून अदा 
करणेत येईल. तसेच नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा 
स लागार सं थेस बंधनकराक असतील. मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- 
पुणे ४११०६१ यांचे ०.८९  ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे 
नािमका सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार 
फ .०.८९  ट के दराने अदा करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक  २६ 
अनु मांक ७ नुसार .र.२०,००,००,०००/- शासक य मा यता उपल ध आहे.  सदर 
कामासाठ  अंदाजे एकूण .र.१,६०,००,०००/-   इतका खच अपे त आहे याअ वये 
स लागारा या िन वदापूव ०.५% दरा माणे र. .८०,०००/-  आ ण िन वदा प ात 
०.३९% दरा माण े र. .६२,४००/- असे  एकूण अंदाजे  .र.१,४२,४००/-   इत या 
रकमेची फ  अदा करणे आव यक राह ल. नािमका सुची तयार करतांना दले या 
सव अट  व शत  ा स लागार सं थेस बंधनकराक असतील. तर  तूत 
कामाकर ता मे. कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१  यांची 
नेमणुक करणेस व ०.८९ ट के दराने फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/11/2019-20 अ वये भाग .११ 
म ये व वध ठकाणी र यांची हाँटिम स प तीने देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.परमानंद ए. पलानी िन.र. .41,53,641/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख ेप न हजार सहाशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,90,881/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,90,881/- पे ा 27.51% कमी हणजेच 
र. .29,65,480/- + रॉय ट  चाजस र. .1,060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .61,700/- = एकुण र. .30,28,240/- 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 .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/02/2019-20 अ वये 

भाग .२५ पुनावळे व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.िशंदे क शन िन.र. .62,32,266/- (अ र  
र. .बास  लाख ब ीस हजार दोनशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,61,453/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,61,453/- पे ा 32.23% कमी 
हणजेच र. .41,75,617/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .42,46,430/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६०)  भाग .१३ िनगड  येथील से. .२२ येथील मधुकर पवळे शाळेस ३० वष अिधक 

कालावधी झालेला अस याने सदर इमारतीचे टरल थती जाणून घेणेकर ता 
Structural auditor M/s KBP Civil Engineering Services यांचेकडून Structrul 

Auditकर यात आले होते. यानुसार Structrul Audit अहवालानुसार सदर इमारत 

यापक व पात दु ती के यावरच वापर यास यो य आहे, अ यथा ह इमारत 

धोकादायक ठ  शकते. असे अहवालात नमुद केले होते. यानुसार दनांक २२/८/२०१९ 

रोजी या वभागामाफत शाळा इमारतीचा वापर ता काळ बंद करणेकामी ताव 

पाठ वणेत आला होता. यावर मा.आयु  सो यांनी दले या शेरांकनानुसार िश ण 

मंडळाकडे सदर शाळेचा वापर बंद करावयाचे झा यास शाळांची पयायी यव था 
करणेबाबत अिभ ाय िमळणेकामी प  पाठ वले होते. याअनुषंगान ेिश ण मंडळाकडून 

फ भागाकडे अहवाल ा  झाला आहे. सदर अहवालानुसार शाळा बाजु या न वन इमारत 

व ाथना हाँल येथे थलांतर त करणे श य अस याचे कळ वले आहे. सदर शाळा ह रेड 

झोन म ये अस याने न वन बांधकाम करता येणे श य नाह . Structural auditor M/s 

KBP Civil Engineering Servicesयांनी Retrofitting प तीने दु ती करणे बाबत 

िशफारस केली आहे. सदर कामाचे अंदाजप क तयार कर यात आले असून यास सुमारे 

३० लाख खच अपे ीत आहे. Internal structure Component  या थती माणे सदर 

अंदाजप क हे य  काम चालू असताना वाढू शकते. स थतीत सदर कामाचे नाव 

मनपाचे सन २०१९- २० चे अंदाजप कात समा व  नाह . यामुळे सदरचे काम हे सन 

2019-20 चे अंदाजप कात समावेश करणे आव यक आहे. सदर काम कर यास संबंिधत 

स मा. नगरसद य यांची काह ह  हरकत नस य़ाचे यांनी प ा ारे कळ वले आहे. सबब, 

मनपा इमारत दु तीचे काम “ थाप य वषयक कामे करणे”या लेखािशषातगत 
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र. .50,00,000/- इत या रकमेची शासक य मा यता व र. .20,00,000/- इतक  तरतुद 

ह   “ भाग .१३ येथील धमवीर संभाजीराजे डासंकुल वकसीत करणे” या कामा या 
“ थाप य वषयक कामे करणे” या लेखािशषकाव न वग करण करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६१)  मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ      
(1 ते 5) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६२)  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.े 

वषय .६३)  पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 6) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/37/2019-20 अ वये भाग .६ 
मधील च पाणी वसाहत व प रसरातील उव रत र यांची डांबर करणाने सुधारणा 
करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .57,64,866/- (अ र  र. .स ाव न लाख 
चौस  हजार आठशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .56,44,995/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .56,44,995/- पे ा 28.03% कमी हणजेच 
र. .40,62,703/- + रॉय ट  चाजस र. .6,890/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,12,980/- = एकुण र. .41,82,573/- 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 लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/11/2019-20 अ वये भाग .२० 
येथील कासारवाड  मधील व वध र ते वकिसत करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .4,09,46,758/- (अ र  र. .चार कोट  नऊ लाख 
शेहचाळ स हजार सातशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .4,08,60,874/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,08,60,874/- पे ा 31.03% कमी 
हणजेच र. .2,81,81,745/- + रॉय ट  चाजस र. .71,750/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .14,134/- = एकुण र. .2,82,67,629/- 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. .43/8/2019-20 अ वये भाग .२२ 

काळेवाड  कोकणेनगर येथील म जीद रोड व पवना चौक ते तापक र मळा चौक, 

अिभंयता  कॉलनी संत ाने र कॉलनी र यांचे डांबर करण/कॉ ट करण 

कऱणेकामी मे.परमानंद ए पलानी िन.र. .1,11,98,713/- (अ र  र. .एक कोट  
अकरा लाख अ या णव हजार सातशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,11,00,143/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,11,00,143/- पे ा 28.06% कमी 
हणजेच र. .79,85,443/- + रॉय ट  चाजस र. .29,170/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .80,84,013/- 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 .६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/22/2019-20 अ वये भाग .१२ 
पीनगर तळवडे प रसरातील अ ती वातील र ते वकसीत करण ेकामी मे.परमानंद 

ए पलानी िन.र. .74,95,298/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख पं या नव हजार 
दोनशे अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .73,34,115/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,34,115/- पे ा 28.51% कमी हणजेच 
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र. .52,43,159/- + रॉय ट  चाजस र. .97,383/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .54,04,342/- 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.  

वषय .६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/18/2019-20 अ वये भाग .१२ 
वेणीनगर सहयोगनगर प रसरातील अ ती वातील र ते वकसीत करणेकामी 

मे.परमानंद ए पलानी िन.र. .67,49,560/- (अ र  र. .सदुस  लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .66,41,378/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .66,41,378/- पे ा 28.51% कमी हणजेच 
र. .47,47,921/- + रॉय ट  चाजस र. .44,381/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .48,56,102/- 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 .६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/25/2019-20 अ वये भाग .११ 
मधील व वध ठकाणी २४X७ अंतगत खोदले या र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा. िल. िन.र. .74,99,885/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
न या नव हजार आठशे पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .73,77,666/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानसुार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,77,666/- पे ा 28.51%कमी हणजेच 
र. .52,74,293/- + रॉय ट  चाजस र. .53,019/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,200/- = एकुण र. .53,96,512/- 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.े   
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वषय .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/15/2019-20 अ वये भाग .१२ 
मधील २४ X ७ पाणीपुरवठा कर ता व इतर सेवा वा ह यांकर ता खोदलेले चर 
द ु त करणे व इतर ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .52,46,588/- (अ र  र. .बाव न लाख सेहचाळ स हजार पाचशे अ ठयाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .51,65,827/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .51,65,827/- पे ा 33.03% कमी हणजेच र. .34,59,554/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,961/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .35,40,315/- 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 .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/26/2019-20 अ वये भाग .11 

मधील नेवाळेव ती हरगुडेव ती पवारव ती तुळजाईव ती इ याद  ठकाणचे 

र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा. िल. 
िन.र. .1,24,02,012/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख दोन हजार बारा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,21,31,653/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,21,31,653/- पे ा 28.51% कमी हणजेच र. .86,72,919/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,08,659/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .89,43,278/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/20/2019-20 अ वये भाग  १२ 
योतीबानगर प रसरातील अ ती वातील र ते वकसीत करणेकामी मे.परमानंद ए 
पलानी िन.र. .74,94,447/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख चौ-या नव हजार चारशे 

स ेचाळ स  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .73,91,496/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,91,496/- पे ा 28.51% कमी हणजेच 
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र. .52,84,180/- + रॉय ट  चाजस र. .39,151/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .53,87,131/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७३) ी.वामन ीपती वाघमारे नामक णांस द.११/०२/१८ रोजी वाय.सी.एम. णालयात 
उपचाराकर ता  दाखल केलेले होते. सदर णांवर वाय.सी.एम. णालयात 
द.११/०२/१८ ते द.२७/०३/१८ या कालावधीत औषध उपचार केलेले आहेत. सदर 
ण द.२७/०३/२०१८ रोजी मयत झालेले आहेत.सदर णांवर द.२७/०३/२०१८ 

अखेर केले या औषध उपचाराचे एकुण बील र. .४७,९४६/- (अ र  र. .स ेचाळ स 
हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) झालेले आहेत. परंतु णांची आिथक प र थती 
हालाखीची अस याने सदर बलापैक   र. .२०,०००/-(अ र  र. .वीस हजार फ ) 

मा.योगेश बहल, नगरसेवक यांचे सांगणेव न माफ केलेले आहे. सदर बलापैक  
उवर त र. .२७,९४६/-(अ र  र. . स ावीस हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) भरणेबाबत 

मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे नातेवाईक ी.मा ती बाब ु मांजरे, ओटा 
कम, पीनगर, िनगड , यांना या कायालयाकड ल प  .वायसीएमएच/८ब/का व/ 

४३२/१९ द.०२/०३/१९  अ वये कळ वले होते. तथा प, “तपास लागत नाह , सबब 
परत” असा पो टाचा शेरा नमुद क न सदरचे प  परत आलेले आहे. मयत य  

वामन ीपती वाघमारे यांचे उपचाराची थक त र कम वसुल होणे श य नाह . मानवते या 
ीकोनातुन मा.योगेश बहल, नगरसेवक यां या सांगणेव न एकुण र. .४७,९४६/- (अ र  

र. .स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) पैक   र. .२०,०००/-(अ र  र. .वीस हजार 
फ ) माफ केलेले असले तर  सदर एकुण र. .४७,९४६/- (अ र  र. .स ेचाळ स हजार 

नऊशे शेहचाळ स फ ) मा पत करणे आव यक आहे. अ यथा सदरची र कम लेखा 
पर णाम ये आ ेपाधीन िनघ याची श यता आहे. यामुळे सदर र कम मा पत करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/11/2019-20 अ वये भाग .२० 
येथील एम.आय.ड .सी. प रसरातील र ते वकसीत करणेकामी मे.पीसीसी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .5,99,937,88/- (अ र  र. .पाच कोट  न या नव लाख 
या नव हजार सातशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .5,98,23,719/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,98,23,719/- पे ा 15.93% कमी हणजेच 
र. .5,02,93,801/- + रॉय ट  चाजस र. .1,03,369/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .66,700/- = एकुण र. .5,04,63,870/- 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. 

 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पपंर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१७५८/२०१९ 

दनांक – २१/१२/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .मातं व/२/का व/१७५/२०१९ द.१३/११/२०११ वषय .९ चे लगत) 
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( .अ न/१/का व/४४८/२०१९ द.१६/१२/२०११ वषय .४४ चे लगत) 
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( .ब /ेलेखा/५/का व/६०५/२०१९ द.१६/१२/२०१९ वषय .४५ चे लगत) 
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( . व.मुका/६/का व/१३०/२०१९ द.१६/१२/२०१९ वषय .४६ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/५५७/२०१९ द.१९/१२/२०१९ वषय .५३ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/१०८३/२०१९ द.२१/१२/२०१९ वषय .६१ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/१०८४/२०१९ द.२१/१२/२०१९ वषय .६३ चे लगत) 
 

 


