
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/११५३/२०१९ 
     दनांक - ०५/०९/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 
                     सभा दनांक – ०९/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 
०९/०९/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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 
  



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती ( वशेष सभा)  

कायप का मांक – १३७ 
 
दनांक - ०९/०९/२०१९                      वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक ०९/०९/२०१९ 
रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 
सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
                           
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मतृी णालयातील लाँ  वभागातील 

एकूण ६ धुलाई मिश स दु तीसठ  आव यक पाटसची खरेद  उ पा दत कंपनी मे.नॅट टल 
इ वपमट कं. ा.िल.दादर, मंुबई-१४ यांनी एकूण र. .११,७२,९६१/- (सव खचास हत) चे दरप क 
सादर केलेले आहे. सदरचे दरप क वीकृत करणेत आले असून यशवंतराव च हाण मतृी 

णालयातील लाँ  मिश स दु तीसाठ  आव यक पाटस उ पा दत कंपनीकडून सादर केले या 
दरप कानुसार मनपा अिधिनयम अनुसुची ड करण ५(२)(२) नुसार िन वदा न मागवता, करानामा 
न करता थेट प दतीने करणेस व सदर खरेद साठ  होणा  या र. .११,७२,९६१/- (अ र  र. .अकरा 
लाख बाह र हजार नऊशे एकस  फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/34/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील मु य व 
अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI INFRA.PVT.LTD 

िन.र. .37,49,965/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोनप नास हजार सहाशे पास  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,401/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,401/- पे ा 21.88% कमी हणजेच 
र. .28,78,254/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .29,43,817/- 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 .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/33/2019-20 अ वये भाग .१९ म ये र यांचे 
खड करण व डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI INFRA. PVT. LTD. िन.र. .37,49,668/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,82,408/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,82,408/- पे ा 21.88% कमी हणजेच र. .28,76,697/- + 
रॉय ट  चाजस र. .3,109/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .29,43,956/- 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 .४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/०३/२०१८-१९ अ वये जाधववाड , कुदळवाड  प रसरात 
संप व पंप हाउस येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. साद हनुमंत देवकाते  यांची िन वदा 
र कम .२९,९९,८०२/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे दोन फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र कम .२९,९८,६७९/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,९८,६७९/- पे ा 
सुधा रत दर -११.००% कमी हणजेच र. .२६,६८,८२४/-  + रॉय ट ची र कम .१,१२३/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र कम .०/- = एकूण र. .२६,६९,९४७/- 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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) थाप य अ मु यालयाकड ल सन २०१९-२० या अंदाजप तकातील थाप य वशेष योजना, 
भांडवली प अंदाजप क व महसुली कामे या लेखािशषातून तावात नमूद माणे कामांचे 
र. .२,५८,८३,०००/-(अ र  र. .दोन कोट  अ ठाव न लाख याऐंशी हजार फ ) वग करण 
करणेस व सदरचे वग करण वभागांतगत व वशेष योजना, भांडवली कामे प अंदाजप क व 
महसुली या लेखािशषातून केले आहे.तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम१०३ अनुसूची 
डमधील करण मधील तरतूद२(१)नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/35/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील पंपर  बी 
लॉक, िलंक रोड, भाटनगर व इतर प रसरातील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणकेामी 

M/s.AJWANI INFRA. PVT. LTD िन.र. .37,49,968/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,404/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,404/- 

पे ा 21.88% कमी हणजेच र. .28,78,256/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .29,43,819/- 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 .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/37/2019-20 अ वये भाग .१९ उ ोगनगर व इतर 
प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI 



INFRA. PVT. LTD िन.र. .37,49,965/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,401/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,401/- पे ा 21.99% 

कमी हणजेच र. .28,74,201/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .29,39,764/- 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 .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/31/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२८ व आकुड  
गावठाण मधील र याचे  डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI INFRA. PVT. LTD 

िन.र. .37,49,673/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे याह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,83,826/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,83,826/- पे ा 21.87% कमी हणजेच 
र. .28,78,173/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .29,44,019/- 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 .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/32/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२८ व आकुड  
गावठाण  मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.AJWANI INFRA. PVT. LTD 

िन.र. .37,49,722/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे बावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,85,572/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,85,572/- पे ा 21.88% कमी हणजेच 
र. .28,79,169/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .29,43,319/- 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. .15/39/2019-20 अ वये भाग .१९ सुदशननगर व 
इतर प रसरातील मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI 

INFRA. PVT. LTD िन.र. .37,49,769/- (अ र  र. . सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे 
एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,205/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,205/- पे ा 
21.99% कमी हणजेच र. .28,74,048/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 



र. .64,150/- = एकुण र. .29,39,611/- 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 .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/36/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील डांबर  
र यावर ल चरांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.AJWANI INFRA. PVT. LTD 

िन.र. .37,49,864/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे चौस  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,81,897/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,81,897/- पे ा 21.88% कमी हणजेच 
र. .28,76,298/- + रॉय ट  चाजस र. .3,816/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .29,44,264/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/38/2019-20 अ वये भाग .१९ म ये र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी M/s.AJWANI INFRA. PVT. LTD िन.र. .37,49,769/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,83,922/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,83,922/- पे ा 21.99% कमी हणजेच 

र. .28,73,828/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .29,39,674/- 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) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात   दंतरोग वभागासाठ  २ किन  िनवासी पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 

वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारांची  द.१४/०८/२०१९ रोजी 
लेखीप र ा घेऊन  उमेदवारांची गुणानु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनवड 

झाले या २ किन  िनवासी दंतरोग उमेदवारांना  दले या िनयु स मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

अ. उमेदवारांचे नाव वग िनवड वगिनयु   पद व वभाग  मानधन ती महा र. . 

१ डॉ. वसुंधरा भा कर रकामे इ.मा.व   खुला  किन  िनवासी -दंतरोग   ४५०००/- 
२ डॉ. ती महादेव राजगु  अ.जा   अ.जा  किन  िनवासी -दंतरोग   ४५०००/- 



वषय .१४) “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१९-१९ साठ  भाग . 3 मोशीये थील मोरया कॉलनी, 
फाितमानगर, खा देशनगर, संत ाने र नगर  इ. ठकाणचे र ते अ ावत प तीने वकिसत करण ेया 
कामास अंदाजप क य र. .२५,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव .४१८, 

द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
सदरचे काम तां क या वैिश यपूण भाग .3 मोशी येथील मोरया कॉलनी, फाितमानगर, 

खा देशनगर, संत ाने र नगर  इ. ठकाणचे र ते अ ावतप तीने वकिसत करण ेकरणेकामी 
तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन 

करण,े कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पुव ( Pre Tender ) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) 

कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  

अिभयंता यां या मंजुर नुसार दरसूची दनांक ०३/०६/२०१९ ते दनांक ०७/०६/२०१९ रोजी माग व यात 

आ या आहेत. यानुसार मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे. तां क या आराख या माण ेकाम क न घेण,े क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े 

िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करण ेइ. िन वदा प ात कामे करण े हे चोखपण ेहोण ेआव यक 

आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणेक रता सदर क पास िन वदा प ात 

कामांवर ल क प स लागार नेमण ेअ यंत आव यक आहे. सदर कामासाठ  मे. एन हायरोसेफ क स टंट 

यांची िन वदा पुव  व िन वदा प ात कामाक रता नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापूव  

देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला 
आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न 

य  जागेवर िनयो जत वेळेत अमलबजावणी होणेचे ीने मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांची सदर 

कामाक रता क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. सबब, याकामी मे. 

एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा.आयु  सो। यांनी शासन 

िनणय मांक संक ण २०१८ / . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या अंमलबजवाणीबाबत काढले या 
द. १९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.९८%) ा  झालेली आहे. तर  ा  

झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.९८%  (०.५०% िन वदापूव + १.४८ िन वदा प ात ) 

यादराने फ  अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/6/2019-20 अ वये भाग .६ मधील पुणे नािशक 
र या या पुव बाजूस  थाप य वषयक कामे  करणेकामी मे.गायकवाड संकेत रामदास 
िन.र. .37,50,450/- (अ र  र. .सदोतीस लाख पचास हजार चारशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,94,959/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,94,959/- पे ा 12.25% कमी हणजेच 

र. .32,42,327/- + रॉय ट  चाजस र. .14,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .40,650/- = एकुण 
र. .32,97,818/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/27/2019-20 अ वये भाग .८ मधील  थाप य 
वषयक कामे करणेकामी   (सन २०१९-२०) मे.अ य मंजुभाऊ रोडे िन.र. .26,12,963/- (अ र  



र. .स  वीस लाख बारा हजार नऊशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .25,59,049/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .25,59,049/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .19,19,543/- + रॉय ट  चाजस 
र. .4,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .19,73,457/- 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 .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/4/2019-20 अ वये भाग .१० शाहुनगर 
प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.Pandurang 

Enterprises िन.र. .37,49,038/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार अडोतीस  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,83,898/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,83,898/- पे ा 24.01% कमी हणजेच 
र. .27,99,394/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .28,64,533/- 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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/2/2019-20 अ वये भाग .१० मधील मु य व 
अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .44,99,792/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार सातशे या णव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,34,652/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,34,652/- पे ा 25.10% कमी हणजेच 
र. .33,21,554/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .33,86,693/- 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 .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/27/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२५ व २६ 
मधील र याचे  डांबर करण करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .37,49,979/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोनप नास हजार नऊशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,132/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,132/- पे ा 22.88% कमी हणजेच र. .28,412,03/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .29,07,049/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/17/2019-20 अ वये भाग  १२ तळवडे गावठाण, 

संत तुकाराम प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण क न डांबर करण करण ेकामी मे.एम पी धो े 
क शन िन.र. .44,99,986/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,84,032/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,84,032/- पे ा 
24.51% कमी हणजेच र. .33,09,506/- + रॉय ट  चाजस र. .52,154/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .34,25,460/- 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 .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/26/2019-20 अ वये भाग .१२ मधील मनपा 
इमारतींची देखभाल दु ती करणेकामी मे.पाट ल ए ड असोिसए स िन.र. .29,99,049/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,71,989/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,71,989/- पे ा 22.22% कमी हणजेच र. .23,11,613/- + रॉय ट  
चाजस र. .6,360/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,700/- = एकुण र. .23,38,673/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/20/2019-20 अ वये भाग .१२ तळवडे गावठाण व 
परिसराम ये पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .37,49,450/- (अ र  
र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,34,793/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,34,793/- पे ा 23.23% कमी हणजेच र. .28,67,201/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,357/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .28,81,858/- 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 .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/24/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली येथील देहू 
आळंद  र यांना जोडणारे र ते जी एस बी व एम पी एम प तीने करणेकामी मे.एम पी धो े 
क शन िन.र. .49,74,842/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख चौ-याह र हजार आठशे 
बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,17,599/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,17,599/- पे ा 
31.91% कमी हणजेच र. .33,48,393/- + रॉय ट  चाजस र. .47,542/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .9,700/- = एकुण र. .34,05,635/- 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 करण.े   

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/15/2019-20 अ वये भाग .६ म ये  धावडेव ती 
व प रसरात पे ह ंग लॉकची सुधारणा करणेकामी मे. ह .ए.झ बाडे िन.र. .30,41,088/- (अ र  
र. .तीस लाख ए केचाळ स हजार अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,68,883/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,68,883/- पे ा 18.18% कमी हणजेच र. .24,29,140/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,595/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .55,610/- = एकुण र. .25,01,345/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/48/2019-20 अ वये भाग .८ येथे ठक ठकाणी 
आव यक ठकाणचे र ते खड मु म क न बी बी एम करणेकामी मे. ह .ए.झ बाडे 
िन.र. .43,69,170/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख एकोणस र हजार एकशे स र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,57,868/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,57,868/- पे ा 21.99% कमी हणजेच 
र. .33,21,563/- + रॉय ट  चाजस र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
र. .34,32,865/- 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 .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/39/2019-20 अ वये भाग .९ मधील मासुळकर 
कॉलनी भागातील टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.िशवम ए टर ायझेस (माटा) 
िन.र. .43,74,404/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख चौ-याह र हजार चारशे चार फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,13,564/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,13,564/- पे ा 27.99% कमी हणजेच 

र. .31,06,197/-  + रॉय ट  चाजस र. .11,590/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .31,67,037/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/44/2019-20 अ वये  भाग .२० संत तुकारामनगर 
येथील सावंता माळ  गाडन या आजुबाजू या प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.मोटवानी अँड स स िन.र. .37,49,141/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार एकशे 
ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,71,706/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,71,706/- 

पे ा 33.20% कमी हणजेच र. .24,52,700/- + रॉय ट  चाजस र. .10,035/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .25,30,135/- 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 .२८) डा बोिधनी ( पोटस कूल) व ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करणेबाबत ई िन वदा नोट स 
.०१/२०१९-२०२०  नुसार लघु म दर ा  िन वदाधारक मे.साई सेवा केटरस, शाहूनगर, िचंचवड, 

पुण-े १९ यांना एक वेळ भोजन ित ताट र. .६६.०६ माणे पुर वणेस, यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस, याकामी येणा-या एकूण र. .४६,२४,२००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख चोवीस हजार 
दोनशे फ ) चे खचास तसेच िन वदा अट /शत  मांक १३ नुसार सु वातीपासून ०३ वषाकर ता 
येणा-या खचास अथवा य  येणाया खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/43/2019-20 अ वये भाग .९ मधील नेह नगर 
भागातील दफनभुिमचे सीमािभंतीची व थाप य वषयक कामे क न सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी मे. वराज क शन िन.र. .43,68,910/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख अडुस  हजार 
नऊशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,59,991/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,59,991/- पे ा 
27.10% कमी हणजेच र. .31,05,533/- + रॉय ट  चाजस र. .56,819/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .52,100/- = एकुण र. .32,14,452/- 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 .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/41/2019-20 अ वये भाग .9 म ये यशवंतनगर 
भागात रबर मॉ डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .43,74,404/- (अ र  
र. . ेचाळ स लाख चौ-याह र हजार चारशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .43,17,663/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .43,17,663/- पे ा 27.10% कमी हणजेच र. .31,47,576/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,491/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .32,04,317/- 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. .18/6/2019-20 अ वये भाग .५ मधील इ याद  
ठकाणी  खड मु म व बीबीएम  प दतीने  र यांची दु ती करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .४१,३९,४७०/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख एकोणचाळ स हजार चारशे स र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,61,696/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,61,696/- पे ा 22.59% कमी 
हणजेच र. .31,44,159/- + रॉय ट  चाजस र. .30,924/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,850/- 

= एकुण र. .32,21,933/- 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 .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/1/2019-20 अ वये भाग .५ मधील पर सरात 
कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक  कामे  करणेकामी मे.सोनाली टोन युर  
िन.र. .44,99,500/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,13,402/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,13,402/- पे ा 18.40% कमी हणजेच 

र. .36,01,336/- + रॉय ट  चाजस र. .43,448/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण 
र. .36,87,434/- 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 .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-28-2019-20 अ वये न वन भाग .२६ वाकड 
येथील द  मंद र जवळ ल अंतगत र ते व शेखव ती व इतर प रसरात डांबर करण करणेकामी 
मे.िशंदे क शन िन.र. .42,32,058/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख ब ीस हजार अ ठाव ण 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,61,245/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,61,245/- पे ा 
25.05% कमी हणजेच र. .31,18,853/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .31,89,666/- 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 .३४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/04/2018-2019 अ वये भाग .11 मधील मंजूर 
वकास योजनेतील ता यात आलेले र ते वकसीत करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .23,76,60,642/- (अ र  र. .तेवीस कोट  शहाह र लाख साठ हजार सहाशे बेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .22,48,38,134/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .22,48,38,134/- पे ा 
7.75% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.19% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .20,74,13,179/- + रॉय ट  चाजस र. .1,05,62,858/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .22,59,650/- = एकुण र. .22,02,35,687/- 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, 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११५३/२०१९ 

दनांक – ०५/०९/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


