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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
     पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
     मांक - नस/३/का व/६५४/२०१९ 
     दनांक - २१/०६/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – २६/०६/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २६/०६/२०१९ 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 – १२५ 
 

 

दनांक - २६/०६/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २६/०६/२०१९ 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 १९/०६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२४)  
               चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 
वषय .१)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट साठ  तावात नमुद माण ेकायालय 

वकिसत करणेकामी M/s.Jyoti Panse Associates आ कटे ट यांची लघु म दर 

१.९७% (जीएसट  सोडून) नुसार िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  आ कटे ट 

हणुन नेमणुक करणेस व याकामी होणार  फ  १.९७% (जीएसट  सोडुन) अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.       
        ( द.२६/०६/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)  म.न.पा.वृ संवघन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०१८-१९ मधील मनपाचे 

अ, ब, ग, व ड े ीय कायालयातील वृ तोड साठ  मजुर  कमचार  पुर वणेकामी     
मे.नॅशनल वखार यांची  र. .६७,१७,८४०/-( अ र  र. .सदुस  लाख सतरा हजार 
आठशे चाळ स फ ) ह  अंदाजप क य दरापे ा ११.००% ने कमी दराची िन वदा 
वकृत करणेत आली असून या माणे येणारा खच र. .५९,७८,८७८/- चे खचास 

मा यता व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणबेाबत 
वचार करणे. 

वषय .३)  म.न.पा.वृ संवघन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१३/२०१८-१९ मधील मनपाचे 
क, ई, फ, व ह े ीय कायालयातील वृ तोड साठ  मजुर कमचार  पुर वणकेामी 
मे.साद इंटर ायजेस यांची र. .६७,१७,८४०/- (अ र  र. .सदुस   लाख सतरा हजार 

 आठशे चाळ स फ ) ह  अंदाजप क य दरापे ा १३.००% ने कमी दराची िन वदा वकृत 

करणेत आली असून या माणे येणारा खच र. .५८,४४,५२१/- चे खचास व यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/१०/२०१८-१९ इं ायणी नगर प र े ातील 
पा या या टाक चे प रचालन करणे व करकोळ दु तीची कामे करणे (२०१८-१९) 
याकामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र कम .६७,४९,७११/- (अ र  
र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार सातशे अकरा फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .६७,४८,३६५/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .६७,४९,७११/- पे ा सुधा रत दर -२७.०१% कमी हणजेच र. .४९,२५,६३१/- 
+ रॉय ट ची र. .१३४६/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण 
र. .४९,२६,९७८/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 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 बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/१९/२०१८-१९ सन २०१८-१९ क रता 
अजमेरा टाक  प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन करणे व करकोळ 

दु तीची कामे करणकेामी मे.समीप स वसेस यांची िन वदा र. .५०,०१,९४४/- 
(अ र  र. .प नास लाख एक हजार नऊशे च वेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .४९,९९,६६०/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .४९,९९,६६०/- पे ा सुधा रत दर -२७.०१% कमी हणजेच र. .३६,४९,२५२/- 
+ रॉय ट ची र. .२२८४/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण 
र. .३६,५१,५३६/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 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 बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/१४/२०१८-१९ सन २०१८-१९ क रता 
पांजरपोळ प रसरात पा या या टा यांचे प रचालन करणे व करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी मे.बापदेव महाराज वंय रोजगार सेवा सह .सं था. मया यांची 
िन वदा र. .८३,२३,९७९/- (अ र  र. . याऐशंी लाख तेवीस हजार नऊशे 
एकोणऐशंी फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून 
िन वदा र. .८३,२३,०७४/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
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काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .८३,२३,९७९/- पे ा सुधा रत दर -२७.००% कमी 
हणजेच र. .६०,७५,८४३/- + रॉय ट ची र. .९०५/-, मटेर अल टे टंग चाजस 

र. .०/- = एकूण र. .६०,७६,७४८/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त 
केले या बेसीक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/०६/२०१८-१९ अ वये नेह नगर 

प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन करणे व करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र. .१,००,१४,२०८/- (अ र  र. .एक 
कोट  चौदा हजार दोनशे आठ फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
र कम वगळून िन वदा र. .१,००,१३,३०२/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,००,१३,३०२/- पे ा 
सुधा रत दर -२५.०१% कमी हणजेच र. .७५,०८,९७५/- + रॉय ट ची 
र. .९०६/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .७५,०९,८८१/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर 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 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पशुवैदयक य वभागा माफत शहरातील मोकाट व 
भट या कु यांची सं या िनयंञणात आणणे कामी एकुण चार सं थांना नेमणूक 

करणेकामी ई-िन वदा .४/२०१८-१९ www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 
द.२७/११/२०१८ रोज िस द कर यात आली होती. परंतु फ  ३ िन वदा 
धारकांनी सहभाग घेतला होता. या वये पधा होत नस याने द.३/१/२०१९ ते 
११/१/२०१९ पयत मुदत वाढ दे यात आली होती. यानंतर चार सं थांनी भाग 
घेत याने द.१७/१/२०१९ रोजी प हले पा कट उघड यात आले व तांिञक तपासणी 
केली असता फ  एकच सं था  पाञ होत अस याने  सदर िन वदा र  करणे 
आव यक आहे. व पुनः  िन वदा या करावी लागेल. या तव िन वदा या 
पूण होणेस वलंब लागणार अस याने तसेच सदर कामकाजाची िनकड ल ात घेता 
१) मे.सोसायट  फॉर द हशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनम स, उदगीर २) मे.ऍिनमल 
वे फअर असोिशएशन, नवी मुंबई नवी मुंबई या सं थाना पुव  केले या 
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करारना यातील अट  व शत स अधीन राहुन पुव चेच दराने हणजेच र. .६९३/- 
ित ान नर/माद  या माणे द.०१/०३/२०१९ पासुन पुढ ल ३ म हने 

कालावधीकर ता कंवा न वन सं थांची नेमणुक होईपयत या कामकाजास ३ म हने 
कालावधी कर ता ठराव .४५०२ अ वये मुदतवाढ दे यात आली होती. सदर 
आदेश द.०४/०६/२०१९ रोजी संपु ात येईल या कामी न वन सं थांची नेमणूक  

होणेस वलंब लागणार अस याने व कामकाजाची िनकड ल ात घेता           
१) मे.सोसायट  फॉर द हशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनम स, उदगीर २) मे.ऍिनमल 
वे फअर असोिशएशन, नवी मुंबई नवी मुंबई या सं थांना पूव  केले या 
करारना यातील अट  व शत  नुसार पूव या दराने हणजेच र. .६९३/- ित ान 
नर/माद  या माणे द.०५/०६/२०१९ पासुन पुढ ल १ म हना कालावधी कर ता 
कंवा न वन सं थांची नेमणूक होईपयत या कामकाजास येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/01/2018-2019 अ वये भाग .12 

तळवडे येथे न याने मशानभुमी बांधणेकामी मे.बी.पी.खोडदे आ ण कं. 
िन.र. .1,49,71,004/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख ए काह र हजार 
चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,78,562/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,47,78,562/- पे ा 17.10% कमी हणजेच र. .1,22,51,428/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,33,942/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,500/- = एकुण र. .1,24,43,870/- 

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.  

वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .100/1/2018-19 अ वये भाग .१९ 
(न वन . .१६) पेठ .२९ येथे फुटबॉल ाउंड करणेकामी मे.पी.एन. नागणे 
िन.र. .3,99,35,520/- (अ र  र. .तीन कोट  न या णव लाख प तीस हजार पाचशे 
वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,97,69,539/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .3,97,69,539/- पे ा 16.92% कमी हणजेच र. .3,30,40,533/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,27,280/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,700/- = एकुण र. .3,32,06,513/- 

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 .११)  महानगरपािलके या कायदा वभागाचे आ थापनेवर अित र  कायदा स लागार 

अिभनामाचे र  पदावर कमचार  िनवड सिमतीने सवानुमते  िशफारस केले माणे 
ीम. योती अिनल पांडे यांची ६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा अनु मे 

र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस हजार फ ) व कायदा अिधकार  अिभनामाचे 
र  पदावर कमचार  िनवड सिमतीने सवानुमते  िशफारस केले माणे ीम.अ नी 
कृ णानाथ भोसले यांची ६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा अनु मे र. .३०,०००/- 
(अ र  र. .तीस हजार फ ) एक त मानधनावर नेमणूक करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात  पीएमपीएमएल 
िनधी या लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी 
लाख फ ) तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध 
कारचे पासेस  र. .१८ कोट  व बसेस खरेद  र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच 

गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र. .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 ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण 
होवून तूट कायम होईपयत माहे जुलै २०१९ म ये अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१३)  शासन  ितिनयु वर असले या या अिधका-यांनी ध वंतर  वा थ योजना धोरण 
२०१३ नुसार सदर योजनेत सहभागी होणेस संमतीप  सादर केले आहे यांना 
ध वंतर  वा थ योजने याधोरणानुसार तसेच मा य दरानुसार वै क य बीलांची 
तीपुत  करणेबाबत  व  शासन ितिनयु वर असले या या अिधका-यांनी ध वंतर  
वा थ योजनेत सहभागी होणेस असंमती दशवली आहे यांना शासनाकड ल 
ितपुत चे िनयमानुसार हणजेच महारा  रा य (वे क य देखभाल) िनयम १९६१ 

मधील तरतुद नुसार व या अनुषंगाने वेळोवेळ  िनगिमत झाले या शासन 
िनणयानुसार  वै क य बीलांची ितपुत  क न देणेबाबत तावात नमूद बाबींचा 
वचार क न धोरणा मक  िनणय घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 



7 
 

वषय .१४) मनपा या तालेरा णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, सव कायालय ेअंतगत 
भाग, व छतागृहे व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाईचे काम करणेकामी 
मे.ड .एम. एंटर ायझेस यांना दे यात आले या कामाची मुदत दनांक 

३१/०५/२०१९ रोजी संपु ात येणार अस याने व तुत करणी वतं  न तीत 
ठेव यात आले या ई-िन वदा मसुदा वा र  झालेवर िस द क न पुढ ल 
कायवाह  करणेकामी कमीत कमी तीन-चार म ह याचा कालावधी लागणार आहे.  
यामुळे मे.ड .एम. एंटर ायझेस यांना तालेरा णालया या नवीन इमारतीमधील 

कॉर डॉर, सव कायालये अंतगत भाग, व छतागृहे व बाहय पर सराची दैनं दन 
साफसफाईचे काम करणेकामी तीन-चार म ह याचा कालावधी वाढवून घेणेकामी 
ित म हना र. .२,३३,४२०/- माणे चार म ह याकर ता येणा-या            

र. .९,३३,६८०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/08/2018-19 अ वये  . .25 मधील 
ता हाणे व ती ते पीड सीसी बॅकेपयत या र याच वकास करणे या कामांतगत 
व ुत वषयक कामे करणकेामी मे.इले ो मॅकेिन स िन.र. .46,33,798/- (अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख तेहतीस हजार सातशे अ या णव फ ) पे ा 16.00% कमी 
या ठेकेदाराकडुन 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 करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  
शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची 
VT – 650 मतेची – ४ तसेच VT – 500  मतेची - ४ असे एकूण ८ रोड वपर 
वाहने खरेद  केली आहेत. तसेच ठेकेदार मालक चे २ असे एकूण १० रोड वपर 
वाहनां दारे मनपा ह तील र यांची (यां क प दतीने) रोड वपर वाहनां दारे 
दैनं दन साफसफाई करणेकामी िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ िस द केली असता 
सदर िन वदेसाठ  खालील माणे लघु म दर ा  झाले होते. 

अ. . िन वदाधारक/ ठेकेदाराचे 
नाव 

वाहनांचा तपिशल 

अंदाजप क य दर 
र. .  ( ित क.मी. 

ित दन) 

ा  लघु म  दर 
र. . 

( ित क.मी. 
ित दन) 

१ मे.ड .एम.एंटर ायझेस मनपाची VT – 500-४ ३२७/- २१९/- 
२ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. मनपाची VT – 650-४ ४२३/- २७१.५०/- 

३ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. ठेकेदाराची VT – 500-२ ५०३/- २९८.५०/- 

४ मे.ड .एम.एंटर ायझेस 

मनपाची VT – 500 - २ 
वाहनांकडून मंुबई-पुणे र ता 

साफसफाई 

३२७/- २१९/- 
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                यानुसार सदर ठेकेदारांना द.०१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ पयत २ वष 

कालावधीसाठ  कामाचे आदेश देणेत आले होते. या कामाची मुदत 
द.३०/११/२०१७ रोजी संपली असता उपरो  नमुद केले या दरानुसार सदर 
सं थांना मा. थायी सिमती ठराव .२३५७ द.२८/२/२०१८, मा. थायी सिमती 
ठराव .२७२२ दनांक ३०/५/२०१८ व मा. थायी सिमती ठराव .३४१६ दनांक 
२३/१०/२०१८ अ वये वेळोवेळ  मुदतवाढ दे यात आली होती. सदर कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आली आहे.  मा. थायी सिमती ठराव .४०९८ 
दनांक २२/१/२०१९ अ वये ४ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यात आली होती. 
सदर कामाची मुदत द.३०/४/२०१९ रोजी संपु ात आली आहे.  तसेच न वन 
िन वदा कामकाज सु  असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. सदर 
कामकाजास मा.आयु  यांचेकड ल द.२/४/२०१९ रोजीचे मा य तावा वये 
मे.बी. ह .जी. इंड या िल. व मे.ड .एम. एंटर ायझेस यांना द.१/५/२०१९ ते 
द.३१/७/२०१९ अखेर ३ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ स मा यता दलेली आहे. 
यामुळे सदर सं थांना द.०१/०५/२०१९ ते द.३१/०७/२०१९ अखेर ३ म हने 

कालावधी पयत मुदतवाढ दे यात आली होती. तथा प मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
.आमुका/९/का व/१६३/२०१९ द.२१/५/२०१९ अ वये सदर कामकाज 
द.१/६/२०१९ पासून बंद करणेत आलेले असलेने सदर कामकाजास द.१/५/२०१९ 
ते द.३१/५/२०१९ अखेर १ म ह याकर ता मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे  र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ ) अथवा य  होणा-या 
खचास काया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  
शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची 
VT – 500 मतेचे MH-14 CL 0382 रोड वीपर मशीन खरेद  करणेक रता िस  
करणेत आले या िन वदा नोट स .०५/२०१२-१३ भाग १ चे कामकाजाक रता 
मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांचे दर सवात कमी असलेने यांचे कडून खरेद  करणेस 
व यासाठ  येणा-या र. .९४,५०,०००/- (अ र  र. .चौ-या णव लाख प नास 
हजार फ ) चे खचास तसेच सदर मशीन चाल वणे व देखभाल द ु ती करणे या 
कामकाजाक रता एक तपणे करारनामा क न घेऊन सदर मशीन चाल वणे क रता 
ित दन, ित िश ट र. .९,२२५/- आ ण सदर मशीन देखभाल दु ती 

करणेक रता ित महा र. .३४,५००/- या माणे रोड वपर वाहनाचा मा. थायी 
ठराव .३२२८ द.०२/०४/२०१३ अ वये मा यता घेवून यांचेशी ५ वष 
कालावधीसाठ  करारनामा कर यात आला असून कामाचे आदेश दे यात आले होते. 
सदर कामाची मुदत द.३२/१२/२०१८ रोजी संपली असता उपरो  नमुद केले या दरानुसार 
सदर सं थेस मा. थायी सिमती ठराव .४१२९ द.२२/१/२०१९ अ वये द.१/१/२०१९ ते 
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द.३०/४/२०१९ अखेर ४ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यात आली होती.  सदर 

कामाची मुदत द.३०/४/२०१९ रोजी संपु ात आली आहे.   तसेच न वन िन वदा कामकाज 

सु  असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. सदर कामकाजास मा. आयु  

यांचेकड ल द.२/४/२०१९ रोजीचे मा य तावा वये मे. बी. ह .जी. इंड या िल. यांना 
द.१/५/२०१९ ते द.३१/७/२०१९ अखेर ३ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ स मा यता 
दलेली आहे. तथा प मा. आयु  यांचेकड ल आदेश .आमुका/९/का व/१६३/२०१९ 

द.२१/५/२०१९ अ वये वषयांक त कामकाज द.१/६/२०१९ पासून  बंद करणेत आलेले 

असलेने सदर कामकाजास द.१/५/२०१९ ते द.३१/५/२०१९ अखेर १ म ह याकर ता 
मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख 
फ ) अथवा य  होणा-या खचास काया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) तळवडे येथील िशवेवर ल वकास योजनेतील र ता वकसीत करणेकामी 
मा.महापािलका सभा ठराव .१७७ द.२०/०४/२०१८ अ वये र. .५० कोट ची 
शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार सदर काम करणे आव यक 

आहे. अशा का या कामाचा अनुभव असणारे व मनपा या स लागार पॅनेलवर 
असलेले क प यव थापन स लागार मे.इ ा कंग क स टंग इ ज. ा.िल. यांची 
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणे आव यक आहे. देहू-आळंद  

र ता दोन मह वा या तीथ े ांना जोडणारा र ता अस याने तो नेहमी वदळ चा असतो. 
तसेच सदरचा र ता तळवडे आय.ट . पाक व चाकण औ ोिगक े ाला जोडलेला असलेने 

सदर र यावर चंड वाहतूक आहे. यामुळे तळवडे चौकाम ये वारंवार वाहतूक क ड  होत 

अस याने वाहनचालकास तसेच तेथील थािनक र हवा यांना चंड मन ताप होत आहे. 

तसेच वारंवार होणा-या वाहतूक क ड मुळे इंधन व वेळेचा अप यय होत असून यामुळे 

दूषणात वाढ होत आहे.सबब तळवडे िशवेवर ल र यामुळे देहू – आळंद  र यावर ल 

वाहतुक चा ताण बराच कमी हो यास मदत होऊन देहू – आळंद  र ता रहदार स सुकर 

होणेस मदत होणार आहे. यामुळे तळवडे आय. ट . पाक व चाकण औ ोिगक े ाकडे 

जाणा-या वाहनां या, वेळेची पयायाने इंधनाची बचत होणार आहे. यामुळे यांची सदर 

कामासाठ  नेमणुक करणे उिचत राह ल. 

अ. . कामाचे नाव क प स लागाराचे नाव फ  

१ तळवडे येथील िशवेवर ल वकास 
योजनेतील र ता वकिसत करणे. मे.इ ा कंग क स टंग इ ज. ा.िल. २% 

                       मनपा या मा य तावानुसार व शासन िनणयानुसार ी टडर व पो ट 
टडरसाठ   खालील त यानुसार क प यव थापन स लागार यांना फ  अदा 
करावी लागणार आहे. 
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अ. . क पा या/कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 
शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 
महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअिभयानांतगत क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५% (ड पीआर ०.५०% + 
.मा.-०.२५%) 

०.५० (ड पीआर ०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.३० 

७ सेवाहमी कालावधीकर ता - ०.१० 

एकुण ३.००% २.००% 

                          उपरो  नमुद के यानुसार क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक 
करणेस व शासन िनणय .संक ण-२०१८/ .क.५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई-
४०००३२ द.०४/०६/२०१८ व मनपाकड ल मा य तावा वये २.००% फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/११/२०१८-१९ अ वये मनपा या 
स.नं.९६ ह के व ती येथील पं पंग मिशनर ंचे नुतनीकरण करणकेामी मे. लोमँक 
इं जिनअर ंग कॉप रेशन यांची िन वदा र. .७५,६३,३०९/- (अ र  र. .पं याह र 
लाख ेस  हजार तीनशे नऊ फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
र कम वगळून िन वदा र. .७५,६३,३०९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७५,६३,३०९/ -पे ा २७.३०% कमी 
हणजेच र. .५३,५३,१२५/-  +  रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस 

र. .०/- = एकूण र. .५३,५३,१२५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 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 बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयामाफत े ीय कायालया या 
काय े ातील भाग .२१,२३,२४ व २७ मधील शहर  व ामीण भागात 
नागर कां या आरो या या हता या ने ड य,ु मलेर या, िचकुनगुिनया, हवताप 
तसेच त सम आजारांचा ादुभाव टाळणेकामी दैनं दन औ णक धुर करण करणे 
गरजेचे आहे. याकर ता धुर करण मिशन वाहतुक करणेसाठ  ग लीबोळातून 
धुर करणाचे कामकाज हो याकर ता तीन चाक  टे पो र ा भाडे त वावर घेणे 
आव यक आहे. यानुसार े ीय कायालयामाफत सन २०१७–१८ म ये िन वदा 
.१ िस द क न लघु म दर ा  झाले या मे.माऊली बेरोजगार सेवा सं था 

यां या बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश .ग ेआ/३/का व/२३५/२०१८ 
द.२३/०४/२०१८ अ वये आदेशा या दनांकापासून १ वष कालावधीसाठ  ित दन 
ित वाहन र. .५४०/- माणे (वाहन चालक + इंधनासह) िनगत करणेत आला. 
यानुसार सदर कामाची मुदत दनांक २२/०४/२०१९ अखेर संपु ात आली. कामाची 

मुदत संपु ा या कालावधीत साव क िनवडणुक २०१९ ची आदश आचार सं हता 
लागू झा याने न याने िन वदा िस दची या राब वता आलेली नाह , यामुळे 
औ णक धुर करणासाठ  तीन चाक  चार वाहने भाडे त वावर पुर वणेचे कामास 
मा.आयु  सो, यांचे मा यतेने दनांक २२/०४/२०१९ पासुन तीन म हने कालावधी 
हणजेच द.२२/०४/२०१९ ते द.२२/०७/२०१९ अखेर नागर कां या आरो या या 
ने आव यक असलेने मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. सदर कालावधीत लोकसभा 

साव क िनवडणूक २०१९ ची आचार सं हता लागू अस याने मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेणेकामी वषयप  सादर करता आले नाह . लोकसभा साव क िनवडणुक 
२०१९ ची आदश आचार सं हता दनांक २६/०५/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
यामुळे औ णक धुर करण या कामकाजासाठ  वाहन पुरवठा करणा-या सं थेस 

देणेत आले या मुदतवाढ स मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. 
तथा प औ णक धुर करण कामकाज हे अ याव यक सेवेचे असून, मे.माऊली 
बेरोजगार सेवा सं था, िचखली यांना या कामासाठ  एक वाहन चालक + इंधनासह 
एकुण ०४ तीन चाक  टे पो र ा भाडे त वावर पुर व यासाठ  द.२२/०४/२०१९ 
ते द.२२/०७/२०१९ अखेर कालावधी या कामकाजास मुदतवाढ िमळावी तसेच 
सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 
फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु द करण क  स.े .२३ येथे पाणी शु द करण 

येसाठ  व प व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईड व पावडर व पातील 
पॉली अ युिमिनयम लोराईड पुर वणेचे िन वदा .२/१/२०१८-१९ व िन वदा . 
२/२/२०१८-१९ अ वये मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे.आय डयल 
केिमक स (इं) ा.िल. यांना अनुकमे ६०% व ४०% माणे प रमाण पुरवणेचे आदेश 
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दे यात आले आहेत. िन वदा अट  व शत नुसार आव यकता अस यास ठेकेदाराने  

िन वदा दराने ५०% जादा प रमाण पुर वणेची अट िन वदेम ये समा व  आहे. 
स थतीत, जलशु करण क ात पाणी शु करण कर यासाठ  चालु िन वदेतील 
अनु मे िल वड पी.ए.सी व पावडर पी.ए.सी ८१६ मे.टन व ३६५ मे.टन इतका 
साठा िश लक आहे. पावसा यात पा याची गढूळता सुमारे ६०० ते ७०० एन.ट .यु 
(NTU) इतक  वाढत अस याने  ित दन सुमारे ४५ ते ५० मे.टन PAC ची 
आव यकता भासते. याअनुषंगाने जलशु द करण क ामधील िश लक पी.ए.सी चा 
साठा ३५ ते ४० दवस पुरेल इतका आहे. पावसा याचा कालावधी सरासर  ९० 
दवसांचा धर यास सदरचा साठा कमी पडेल. यामुळे पुढ ल ५० दवसांकर ता 
अंदाजे िल वीड पी.ए.सी ८२० मे.टन व पावडर पी.ए.सी १८३ मे.टन ची 
आव यकता भासणार आहे. िन वदा अट  व शत नुसार आव यकता अस यास 
ठेकेदारान े िन वदा दराने ५०% जादा प रमाण पुर वणेची अट िन वदेम ये समा व  
आहे. यानुसार मे.एस. ह .एस.केिमक स काप रेशन व मे.आय डयल केिमक स 
(इं) ा.िल. यां याकडून  पी.ए.सी आव यकता ल ात घेता  सदर िन वदेतील 
प रमाणापैक  वाढ व ५०% पी.ए.सी. िल वड  व वाढ व ५०% पी.ए.सी. पावडर घेणे 
आव यक आहे. सदरचा पुरवठा चाल ू िन वदा दराने हणजेच दर र. .११,०००/- 
ित मे.टन व र. .३१,७००/- ित मे.टन अनु मे िल वड व पावडर पी.ए.सी. 

असे पुर वणे ठेकेदारास बंधनकारक आहे. यामुळे मनपास िन वदेतील दरानेच 
वाढ व पुरवठा क न घेता येईल व सदर िन वदेतील अट  व शत  नुसार सदर बाब 
मनपाचे आिथक हताची दसुन येते. यानुसार मे.एस. ह .एस. केिमक स 
काप रेशन व मे.आय डयल केिमक स (इं) ा.िल. यां याकडून  पी.ए.सी आव यकता 
ल ात घेता  सदर िन वदेतील प रमाणापैक  वाढ व ५०% पी.ए.सी. िल वड  व 
वाढ व ५०% पी.ए.सी. पावडर घेणे आव यक आहे. सदरचा पुरवठा चालू िन वदा 
दराने हणजेच दर र. .११,०००/- ित मे.टन व र. .३१,७००/- ित मे.टन 
अनु मे िल वड व पावडर पी.ए.सी. असे पुर वणे ठेकेदारास बंधनकारक आहे. 
यामुळे मनपास िन वदेतील दरानेच वाढ व पुरवठा क न घेता येईल. तसेच सदर 

वाढ व (५०%) पुरवठा करणेकामी संबंधीत ठेकेदार न वदेतील अट  माणे तयार 
आहेत. सदर िन वदेतील मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे.आय डयल 
केिमक स (इं) ा.िल यां याकडून अनु मे ९८५ व ६५६ मे.टन प रमाणा या 
िल वीड पी.ए.सी. ५०% वाढ व हणजेच अनु मे ४९२ मे.टन व ३२८ मे.टन 
इतका वाढ व पुरवठा  तसेच अनु मे २१९ व १४६ मे.टन प रमाणा या पावडर 
पी.ए.सी. ५०% वाढ व हणजेच अनु मे १०९ मे.टन व ७३ मे.टन इतका वाढ व 
पुरवठा पावसाळा ल ात घेता क न घेणे आव यक आहे. स थतीत पी.ए.सी 
पावडरची आव यकता वचारात घेता याकामाचा आदेश दले या पुरवठाधारकांकडून 
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याचे एकुण प रमाणा या िल वीड व पावडर पी.ए.सी. ५०% जा त पुरवठा  
खालील माण ेचालू िन वदा दराने कर यास मा यता घेणे आव यक आहे. 
१)    मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन यांना ५०% वाढ व व प पॉली 
अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे (४९२ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देण े

आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (४९२ मे.टन x र. .११,०००/- ित 

मे.टन = र. .५४,१२,०००/- तसेच पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे 
प रमाण माणे (१०९ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास 
होणारा एकूण खच (१०९ मे.टन x र. .३१७००/- ित मे.टन = र. .३४,५५,३००/- 
हणजेच एकूण र. .८८,६७,३००/- इतका खच येत आहे. 

२)   मे.आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यांना ५०% वाढ व व प पॉली 
अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे (३२८ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे 
आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (३२८ मे.टन x र. .११,०००/- ित 
मे.टन = र. .३६,०८,०००/- तसेच पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे 
प रमाण माणे (७३ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास 
होणारा एकूण खच (७३ मे.टन x र. .३१,७००/- ित मे.टन = र. .२३,१४,१००/- 
हणजेच एकूण र. .५९,२२,१००/- इतका खच येत आहे. 

३)   मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे.आय डयल केिमक स (इं) ा. िल. 
यांना एकूण देयक अ वये  र. .१,४७,८९,४००/- (अ र  र. .एक कोट  स ेचाळ स 
लाख एकोणन वद हजार चारशे फ ) इतका खच येत असुन यास मा यता 
िमळणे आव यक आहे. 
    तर , पा यातील जा तीचा गढूळपणा कमी कर यासाठ  व प व पावडर 
व पातील पी.ए.सी.चा वाढ व ५०% पुरवठा घेणेची िनकड ल ात घेता उपरो  

वर ल १ व २ माणे ५०% वाढ व पुरवठा आदेश संबंधीत ठेकेदारास देणे क रता व 
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२)  ब ेञीय काय ेञातील जुना भाग .२३ व ४२ (नवीन भग . १९)  नवीन 
भाग रचनेनुसार अ ेञीय कायालयात समावेश झाले या व छतागृहाचे दैनं दन 

साफसफाईकामी मे.महष  वा मीक  वयंरोजगार सेवा सह. सं था यांना 
द.३०/११/२०१८ अखेर कालावधीकर ता कामाचे आदेश देणेत आलेले आहे. यामुळे 
यांची कामाची मुदत द.३०/११/२०१८ रोजी संपु ात आली आहे. मा. अित. 

आयु  यांनी अ ेञीय कायालयाकड ल द.१६/०३/२०१९ चे तावानुसार िन वदा 
या पुण होईपयत मुदतवाढ  देणेस मा यता दलेली आहे. स  थतीत जुना 

. .२४ व ४२ अ ेञीय कायालयात समा व  झाला आहे. वर ल आदेशात नमुद केले 
माणे ित सीट २५०/- या दराने व छतागृहाचे दैनं दन साफसफाई काम मे. महष  

वा मीक  वयंरोजगार सेवा सह. सं था यांचेकडुन क न घेणेस व द.०१/१२/२०१८ ते 
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३०/०९/२०१९ पयत  अथवा अ ेञीय कायालयाकड ल या कामाची िन वदा कायवाह  

या पुण होईपयत यापैक  थम येणा-या कालावधीसाठ  येणा-या र. .९,५२,५००/- 
(अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार पाचशे फ ) य  खचाचे अवलोकन करणे.  

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/9/2018-19 अ वये भाग .९ 

मासुळकर कॉलनी मधील र यांना व वध सेवा वा ह यासाठ  खोदले या र यांचे 
चर बुज वणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .26,66,549/- (अ र  र. .स वीस लाख 
सहास  हजार पाचशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .21,31,227/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .21,31,227/- पे ा 25.26% कमी हणजेच 
र. .15,92,879/- + रॉय ट  चाजस र. .4,66,422/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .21,28,201/- 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 .२४)  पुणे शहर व पंपर  िचंचवड ला जोडणारा दापोड  व बोपोड  दर यान मुळा नद वर ल 
हॅर स ज ट शांनी सन १८९५ साली बांधलेला आहे. स थतीत हॅर स पुलास 
१२१ वष पुण झालेली आहे अ ापह  हा पुल पुण मतेने वापरात आहे. पुलाचे 
वयोमान ल ात घेता या वभागामाफत पुलाचे Structural Audit करणेत आलेले 
असुन जुना पुल सु थतीत ठेवणेसाठ  खालील उपाययोजना सुच वले या आहे. 

 
  पुलावर ल झाडे/झुडपे काढण.े 
 पुलाशेजार ल (पु याकड ल बाज)ु झोप या काढणे व आव यकतेनुसार िभंतीची   

दु ती करण.े 
  फुटपाथ दु त करण.े 
  जु या व न या पुलामधील भाग Pitching करणे. 
  Parapet Wall ची दु ती करण े

  Core Strengthening करणे. 
  पा याची पाईपलाईन थलांतर त करण.े 
 
      तसेच १९८७ साली बांधले या नवीन पुलाचाह  Structural Audit कर यात 
आला असुन हा पुल सु थतीत ठेवणेसाठ  खालील उपाययोजना सुच वणेत 
आले या आहे. 



15 
 

  Parapet Wall वर ढोलपुर दगडाचे Looping बस वणे. 
  Pier 1 पु याकड ल बाजुची व छता करण.े 
  पा याचा िनचरा होणेसाठ  प हाळे Soffit खाली २०० मी.मी. पयत वाढ वणे. 
  जु या व न वन पुलामधील भागावर Pitching करणे. 
  फुटपाथ दु त करण.े 
  फुटपाथचे Flooring  दु त करण.े 
  Parapet जवळ ल पा याची पाईपलाईन Pre Cast Slab ने झाकणे. 
  Corbonation Protection Paint  ने रंग वने 
 
      वर ल बाबींचा वचार करता िन वदा काढुन सदरची कामे करणेसाठ  क प 

स लागार माफत अंदाज प क तयार क न घेवुन िन वदा काढणेत आलेली आहे व 

यां या देखरेखीखाली य  कामास सु वात ह  करणेत आलेली आहे. तर , सदर 
काम जु या हॅर स जची दु ती करणेकामी मे.सी. ह .कांड क लटंट ा.िल. 
यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणसे व मा. थायी सिमती ठराव 
.२१३९, द.०७/०२/२०१८ नुसार यांना मनपाचे पॅनेलवर मा यता िमळालेली आहे. 
याअनुषंगाने यांची फ  खालील माणे आहे. 

 
Sr.no.Category Pre Tender Fees Post Tender Fees Total Fees 

1 Upto 5 Crore 1.00% 1.75% 2.75% 
2 5 to 20 Crore 1.00% 1.50% 2.50% 
3 20 to 50 Crore 1.00% 1.25% 2.25% 
4 Above 50 Crore 0.75% 1.25% 2.00% 

 
       तर , जु या हॅर स जची द ु ती करणकेामी थाप य वषयक स लगार 
हणुन मे.सी. ह .कांड क लटंट ा.िल. यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात 

कामासाठ  स लगार हणुन नेमणुक कर यास व सदर कमासाठ  मा. थायी 
सिमती सभेने मा यता द यानुसार वकृत िन वदा र कमे या वर ल त यानुसार 
येणार  फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .२५) मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ          
(१ ते २) 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 .२६) मु य लेखा प र ण 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.े 
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वषय .२७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/2/2018-19 अ वये भाग .२ मोशी 

देहु आळंद  र ता या बाजू या पर सरातील भागात पे ह ंग लॉक व गटस करणे 
कामी मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .29,42,375/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
बेचाळ स हजार तीनशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .26,39,454/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,39,454/- पे ा 24.99% कमी हणजेच 
र. .19,79,854/- + रॉय ट  चाजस र. .13,946/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,88,975/- = एकुण र. .22,82,775/- 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) बोपखेल येथे मुळा नद वर पुल बांधणकेामी िन वदा . थाप य मु यालय 
८९/०१/२०१८-२०१९ कामाची र. .45,46,39,122/- (लमसम) नुसार द.15/03/2018 
रोजी िस द कर यात आली होती. सदर िन वदा भरणेची अंितम मुदत 
द.29/03/2019 पयत होती. सदर िन वदा द.20/04/2019 रोजी उघडणेत आली. 
याम ये खालील एक ठेकेदाराने िन वदा सादर केली आहे. 

अ. . ठेकेदाराचे नाव ा  मुळ दर र. . ा  सुधा रत दर र. . लघु म अनु म 

१ मे.ट .ए ड ट .इ ा. िल. 56,67,30,000.00 52,83,42,000.00 L१ 

      याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे.ट .ए ड ट .इ ा. िल. यांचेकडून ा  

झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर/ऑफर हा र. .52,83,42,000/-  इतका आहे. 
मे.ट .ए ड ट .इ ा. िल. यांना द.03/05/2019, द.15/5/2019 व द.17/6/2019 रोजीचे 
प ा वये दर कमी वचारणा करणेत आली असता द.18/06/२०१9 रोजीचे प ा वये 
सदर या कामाचा सुधा रत दर/ऑफर र. .52,83,42,000/- इतका सादर केला आहे. 
महारा  शासना या सन 2018-19 या दरसूची/ SSR  नुसार टे ट ंग चाजस, 

आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल फरक व रॉय ट  चाजससह सदर 
लमसम कामाची कंमत र. .53,99,27,931/- इतक  येत आहे. याम ये GST चा 
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समावेश नाह . मे.ट .ए ड ट .इ ा. िल. यांनी दलेला दर/ऑफर 
र. .53,53,37,594/- हा असून तो िन वदा वकृतयो य  र. .53,99,27,931/- 

(Acceptance Limit) तुलना करता 0.85% कमी आहे. सदर कामाकर ता ठेकेदार 
यांनी सादर केलेला दर/ऑफर र. .53,53,37,594/-  (अ र  र. . ेप न कोट  ेप न 
लाख सदोतीस हजार पाचशे चौ-या णव फ ) (रॉय ट  + मटे रयल टे ट ंग चाजस 
सह)तसेच य  येणा-या GST खचा पयत 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 ठेकेदारासोबत 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 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/६५४/२०१९ 

दनांक – २१/०६/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ब े/लेखा/५/का व/२१२/२०१९ द.१८/०६/२०१९ वषय .२५ चे लगत) 

 


