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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/३/का व/१३२४/२०२० 
दनांक- २४/१२/२०२० 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ३०/१२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
३०/१२/२०२० रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती. 

आपला व ासू, 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

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

कायप का मांक – २०१ 
 
दनांक - ३०/१२/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
३०/१२/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा (कायप का .१९९) द.१६/१२/२०२० दु .२.३० वा. चा 

सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२००) द.२३/१२/२०२० चा सभावृ ांत 

कायम करणे. 
---------- 

वषय .१)  माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जा हर 
कर यात आले व संचार बंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० मधील तावात नमूद 
एकुण ३२ वकास कामांची बले अदा करणे ल बंत होती. परंतु वर ल  आप कालीन 
प र थतीमुळे संबंिधतास वकास कामांची बले अदा करता आलेली नाह त. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या झोिनपु थाप य वभागातगत सन २०१९-२० मधील व या पुव या चालु 

असले या वकास कामांची बले  संबंिधतास अदा करणे आव यक आहे. लेखा वभागाकडे 

उपल ध असले या मागील आिथक वषा या (सन २०१९-२०२०) िश लक र कमेमधुन अदा 
करणे आव यक आहे.  

अ. . वभागाचे नाव 

अदा 
केले या 
कामांची 
सं या 

अदा केलेली 
र कम . 

अदा 
करावया या 
कामांची 
सं या 

अदा 
करावयाची 
र कम . 

एकुण र. . 

१) झोिनपु थाप य 
वभाग 

१०९ ६,८१,७२,३०५/- ३२ २,०९,६३,८४१/-८,९१,३६,१४६/- 

      
       तावात नमुद कर यात आले या बलापैक  काह  बले माहे ए ल २०२० 
म ये अदा कर यात आलेली अस याने या बलानां काय र मा यता व उव रत अदा 
करावया या बलानां  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये 
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र. .८,९१,३६,१४६/-(अ र  र. .आठ कोट  ए या नव लाख छ ीस हजार एकशे 
शेहेचाळ स फ ) एक त र कमेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे.  

( द.३०/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन केले या Covid Care 

Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व 
शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न 
देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 

180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. 
यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या 

लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन 
दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार 
सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या 
कालावधीम ये होणा-या र. .74,11,410/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अकरा हजार चारशे 
दहा फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस 
यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/01/2019-2020 अ वये भाग .13 

साईनाथनगर व इतर ठकाण या अंतगत र यांची पातळ  कमी क न र ते वकसीत 
करणेकामी मे.वीना एंटर ायजेस िन.र. .1,49,89,942/- (अ र र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख एकोणन वद हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,45,397/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,47,45,397/- पे ा 30.21% कमी दराने 

िन वदा ा  झालेली आहे.  र. .1,02,90,813/- + रॉय ट  चाजस र. .1,82,844/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .1,05,35,357/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 
 



4 
 

वषय .४) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/15/2020-2021 अ वये अशु द जल उपसा 
क , रावेत येथील ट पा .3 योजनेअंतगत दाबनिलकेवर ल नादु त लुस हॉ ह 
बदलणेकामी मे.सुमी इले क स स ह सेस िन.र. .38,54,463/- (अ र  र. .अडो ीस 
लाख चौप न  हजार चारशे े  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .38,54,463/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .38,54,463/- पे ा 21.21% कमी  हणजेच र. .30,36,931/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,36,931 /- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  वकासारवाड  
यांचेसाठ  आव यक रॉ मटे रयल खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .32/2019-20 नुसार 
मे.ओंकार इले क स िचंचवड पुणे 33 यांचे र. .29,31,497/- (अ र  र. . एकोणतीस 
लाख एकतीस हजार चारशे स या नव फ ) हे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे 
दर वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे.ओंकार इले क स िचंचवड पुणे 33 

यांचेबरोबर करारनामा क नघेणेस व सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.३०/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
 वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र याने/आर णाने बािधत 

े  महापािलके या ता यात घेणेबाबत द. ०६।१०।२०२० रोजी मा. खाजगी वाटाघाट  
सिमतीची बैठक आयो जत कर यात  आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषयाबाबत 
संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने 
मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाने बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत 
िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेस मंजूर  देणेत आलेली आहे. 

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।२अ मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

४६.१२ चौ.मी. १३,८४,५२२/- 

२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।२।५।२ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

१८.२० चौ.मी. ५,४६,३६४/- 
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३ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०२।२।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

५२.०० चौ.मी. १५,६१,०४०/- 

४ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. र याने 
बािधत 

५०.०० चौ.मी. १५,०१,०००/- 

५ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. र याने 
बािधत 

२७.८७ चौ.मी. ८,३६,६५६/- 

६ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. ९९।१६।८ मधील १८.०० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

३००.०० चौ.मी. ९०,०६,०००/- 

७ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ९९।१४।७पैक ,६१९३ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

१६७.७५ चौ.मी. ३२,७३,३०६/- 

८ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ९९।१४।५ पैक , ६१९२ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

४७०.०० चौ.मी. ९१,७१,११०/- 

९ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ९९।१५ब।८ पैक ,६१८० पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

१३९.०० चौ.मी. ४१,७२,७८०/- 

१० 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।२।५।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

१२३.७५ चौ.मी. ३७,१४,९७४/- 

११ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०२।२।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

४५.०० चौ.मी. १३,५०,९००/- 

१२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

२८.७५ चौ.मी. ८,६३,०७४/- 

१३ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ३७।३।५ पैक , िस.स.नं. 
१०७४ पैक  मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

६२.६७ चौ.मी. २४,२६,५८२/- 

१४ 

मौज े पंपर  येथील िस.स.नं. ६२३, ६२३। १ ते ६ मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. र ता व 
१२.०० मी. ३०.०० 

मी. र याची गोलाई 

 

७७.२७ चौ.मी. १४,४१,८५८/- 
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१५ 

मौजे िचंचवड येथील स.नं. ११३।२ पैक  मधील ३४.५० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

३४.५० मी. १३०.२० चौ.मी. ४२,३९,३१२/- 

१६ 

मौज ेिचंचवड येथील स.नं. ११६।५ पैक  व ११६।६ पैक  
मिधल मंजूर वकास योजनेतील ३४.५० मी. र वाने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत. 

३४.५० मी. १९४.०७ चौ.मी. ६३,१८,९१९/- 

१७ 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ८०।१।२७ पैक  
िस.स.नं. २४९५ पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

१९०.०० चौ.मी. ३०,२०,८१०/- 

१८ 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।१ पैक , १०३३ 
पैक , ५२।२ पैक , १०८८ पैक  मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

१४१७.७५ चौ.मी. २,११,६७,८६५/- 

१९ 

मौज े च-होली येथील स.नं. ५०१।१ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

२२२.६० चौ.मी. ३०,१८,४५६/- 

२० 

मौज े पंपळे सौदागर येथील स.नं. ८।२ पैक  िस.स.नं. 
४०३ पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील आ. . 
३६२, खेळाचे मैदान या योजनाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

खेळाचे मैदान २७८.०० चौ.मी. १,३२,२४,१२४/- 

२१ 

मौज ेिचंचवड येथील स.नं. ११९/१,२, िस.स.नं.२३४८ 
मधील मंजूर वकास योजनेतील ३४.५० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

३४.५० मी. २२०५.७५ 
चौ.मी. ४,३२,६६,३२५/- 

२२ 

मौज े पंपर  वाघेरे येथील स.नं.३२२।५ पैक , िस.स.नं. 
६७७६ पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील १८.०० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. २९२.०० चौ.मी. ४९,२३,४१२/- 

   एकुण र. . १४,०४,२९,३८९/- 

तर  वर ल त या म ये नमुद केले या मु यांकनाचे एकुण रकमेस व या अनुषंगाने 
लागणा-या  मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७) मा. थायी सिमती ठराव ं .५६१९, दनांक १६/०९/२०१९ अ वये १) नेह नगर मु लम 
दफनभूमी, २) िलंकरोड मु लम दफनभूमी ३) िलंकरोड न दफनभूमी व      ४) 
मोरवाड  िलंगायत दफनभूमीसाठ  येक  ०४ काळजीवाहक ित दन पुर वणेकामी 
िनयु  करणेस, येणा-या अंदाजे खच र. .९९,१०,०८०/- खचास मा यता िमळाली 
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होती. तथापी सदरच ेकामासाठ  सफाई कामगारासाठ  च े कमान वेतन दर र. .१७,२०५/-

ित काळजीवाहक दर महा माणे गृह तध न ३ वषासाठ  एकूण अंदाजे खच 
र. .९९,१०,०८०/- काढ यात आला होता.  परंतु मशान/ दफनभूमीच े ठकाणी पुर वणेत 
येणारे काळजी वाहक हे अकुशल कामगारांम ये येत अस याने, अकुशल कामगारांच े
कमान वेतनदर ५ ट के सेवा शु कासह र. .२२,७९०/-  ित काळजी वाहक दर महा 
माणे िनयु  ४ सं थाच े १६ काळजी वाहकांच े अंदाजे एकूण र. .१,३१,२७,०४०/- खच 

होणार आहे. सबब, ३ वषासाठ  मंजूर खच र. .९९,१०,०८०/- ऐवजी अंदाजे 
र. .१,३१,२७,०४०/- अथवा याकामी येणारे य  खचास महारा  महापािलका अिधिनयम 
७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  शहरा या लाभाथ त सुधारणा कर यासाठ  द घकालीन धोरण वकिसत करणे. पंपर -
िचंचवड शहराचा सवािगण वकास करणे, शहरातील येक नाग रकाला शहराची ओळख 
िनमाण करणेकामी वकास धोरणात समा व  करणे, िचर थायी पयावरणपुरक शहर आ ण 
शहराची वेगळ  ओळख िनमाण करणे व शहर वकासासाठ  आव यक प रणामांची वेगवान 
अंमलबजावणी करणेकामी स ला देणे ई. चे अनुषंगाने Appointment of Principal 
Consultant for Setting-up & Managing the City Transformation Office aimed at driving 
Key City Development Projects for Pimpri-Chinchwad Cityचे कामकाज करणेकामी 
मे.Palladium Consulting India Pvt. Ltd. या सं थेला द.०२/०१/२०२१ पासुन पुढ ल १ 
म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेसाठ  व चालु मािसक दराने दरमहा 
र. .२२,७४,७२३/- (अ र  र. .बावीस लाख चौ-याह र हजार सातशे तेवीस फ ) 
करां यितर  नुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  मा.आिधकार  व पदािधकार  यांस यांच ेपदानूसार कायालयीन कामकाजा क रता अिधक म 
वापर मयादा िन त क न िनवास दूर वनी मंजूर आहेत. स या सव आिधकार  व 
पदािधकार  यांस बी.एस.एन.एल. यांची सेवा पुर वणेत येते. तथापी स या 
बी.एस.एन.एल.यांच े नेटवक खूपच खराब असून वारंवार सेवा खं डत होत अस याने 
कायालयीन कामकाजात खूपच अडचणी येत आहेत. वारंवार त ार देउन देखील दूर वनी 
व इंटरनेट सु वधा चालू होत नाह  यामुळे अिधकार  व पदािधकार  हे वारंवार नाराजी 
य  करतात. स या बाजारपेठांम ये ब-याच खाजगी कंप या फायबर ऑ टक यं णेवर 

आधा रत हाय पीड एफ.ट .ट .एच. (Fiber To The Home) सु वधा चांग या तीची व जादा 
गती (High Speed) असलेली नेटवक व ॉडबड सेवा पुर वत आहेत. यामुळे आिधकार  

पदािधकार  यांस स या मंजूर असले या अिधक म मयादेस अिधन राहून M/S.BSNL 

बरोबरच M/S.AIRTEL/ M/S.TATA TELE SERVISES M/S.RELIANCE JIO यांची 
सु वधा आव यकतेनूसार पुर वणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) कोरोना वषाणुचा फैलाव हो यास ितंबध करणेसाठ  तातड ची उपाययोजना हणून साथ 
रोग अिधिनयम १८९७ चे कलम २, ३ व ४ तसेच आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ 
व महारा  को वड  उपाययोजना २०२० चे अनुषंगाने उप थतीबाबत ितबंध अस याने 
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तसेच मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . शा/१/का व/१४३७/ २०२०, द.२९/०७/२०२० 
अ वये महानगरपािलका काय े ातील खाजगी णालया माफत आकारणेत येणा-या 
वै क य देयकांची पुव तपासणी व प ात तपासणी करणेबाबत आदेश िनगिमत केले होते. 
या अनुषंगाने या कायालयाकड ल कमचा-यां या भागिनहाय नेमणुका करणेत आले या 

हो या. तसेच काह  कमचा-यां या माझे कुटंुब माझी जबाबदार  या अंतगत नेमणुका 
करणेत आले या हो या. द.१३.०७.२०२० ते द.०१.११.२०२० या कालावधीत या 
कायालयाकड ल कमचा-यांनी को वड २०१९ वषयक कामकाजाची जबाबदार  पार पाडलेली आहे. 

या अनुषंगाने द.१३.०७.२०२० ते द.०१.११.२०२० या कालावधीतील केले या सा ाह क 

कामकाजाचे अवलोकन करणे.  

वषय .२१) पंपर  िचंचवड मनपाकड ल सव वभागा या वग १ वग २ चे अिधकार  यांना पंपर  
िचंचवड मनपामाफत कायालयीन वापराक रता कार व सुमो या कारची वाहने दली 
आहेत.  स  थतीत मनपा कडे कार या कारची ४८ वाहने आहेत व सुमो या कारची 
५० वाहने कायरत आहेत व स या मानधन घेतलेले वग १ च ेअिधकार  यांचेक रता ०६ 
वाहने व देय अिधकार  याचेंक रता ४ वाहने असे १० वाहने  व मानधन घेतलेले वग २ चे 
अिधकार  यांचेक रता ०२ सुमो व १४ सुमो वाहने बंद असे १६ वाहनांची आव यकता आहे. 
मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . शा/११/का व/१७०/ २०२० द.३०/०३/२०२० 
अ वये मनपाकडे वाहने उपल ध नसलेस न याने वाहने खरेद  न करता बा ोता ारे 
भाडेत वावर वाहने उपल ध क न घेणेबाबत  धोरण िन छत करणेत आले आहे. 
यानुसार वाहने भाडे त वावर घेणेकामी तीन वष कालावधीकर ता एज सी िन त करणेकामी 

ई-िन वदा नोट स . ३/२०२०-२०२१ वतमानप ाम ये तसेच ऑनलाईन प तीने िस  क न 

दर माग वणेत आलेले असून सदरची िन वदा दनांक २८/१०/२०२० रोजी उघडणेत आलेली आहे. 

१) कामाचे व प:- पंपर  िचंचवड मनपाचे वापराक रता भाडे त वावर वाहनेघेणेबाबत 

२) िन वदा र. .:- १,५२,४४,०५२/- 
३) िन वदा सुचना .  -  ३/२०२०-२०२१ 
४) िन वदा िस  द. ०७/०८/२०२०ते द. ०३/०९/२०२०  

५) जाह रात िस  वतमानप ाचे नाव  – १)दै.पु यनगर  २) दै.बहुजनर  लोकनायक     

                                  ३) दै. व दपण ४) सा.माझी सखी सोबती   

                                  ५) सा.जन ेम 

६) िन वदा उघडलेचा द. – २८/१०/२०२० 

७) ा  िन वदा –  एकूण १२ िन वदा ा  यातील ७ पा  ५ अपा  

१) मे.अ दा ांसिलंक ा.िल पा  ७) मे. ी भैरवनाथ ॅ ह स पा  

२) मे.इगल कास अपा  ८) मे. ीपाद म ट ोड ट एलएलपी अपा  

३)मे.ए सी युट ह कार रटल स हसेस पा  ९) मे.सोनाली टुस & ॅ ह स अपा  

४) मे.जे के टुर ट & ा सपोट पा  १०) मे. ु ी टुस & ॅ ह स अपा  

५)मे.सहानी टुस  & रट स पा  ११) मे. वयंभु ा सपोट पा  
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                  ८) लघु म िन वदाधारक – सोबत जोडले या प ा माणे  

                                       १) अ.  १ ते १० क रता -    मे.जे के टुर ट & ा सपोट 

   २) अ.  ११ ते १२ क रता -  मे. वयंभु ा सपोट 

   ३) अ.  १३ क रता -           मे.अ दा ांसिलंक ा.िल       

   मनपाक रता पुढ ल तीन वष कालावधीक रता भाडेत वावर वाहने घे याबाबत  एज सी 
िन त करणेकामी िन वदा सुचना . ३/२०२०-२०२१ ई-टड रंग ारे िस  क न दर 
माग वणेत आले असून याम ये 

                  १) अ.  १ ते १० क रता - मे.जे के टुर ट & ा सपोट 

                  २) अ.  ११ ते १२ क रता - मे. वयंभु ा सपोट 

                  ३) अ.  १३ क रता -  मे.अ दा ांसिलंक ा.िल 

    यांचे दर कमी अस याने यांना इकड ल दर कमी करणेबाबत प यवहार करणेत  
आला आहे. एज सीने सादर केलेलेदराचा त ा सोबत सादर केला आहे.  
      प  अ मधील दर तीन वषाक रता वीकृत क न या दरानुसार वाहने भाडेत वावर 
घेणेच ेकाम हे लघु म दर धारक एज सी कडून 

        अ.  १ ते १० क रता -  मे.जे के टुर ट & ा सपोट     र. .१,४२,४४,०५२/- 
        अ.  ११ ते १२ क रता - मे. वयंभु ा सपोट  र. .५,००,०००/- 
        अ.  १३ क रता -   मे.अ दा ांसिलंक ा.िल र. .५,००,०००/- 
िन वदा खच मयादेत (र. .१,५२,४४,०५२/-) करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० कासारवाड  शा ीनगर मधील वसावा हॉटेल 
पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे साठ  मा.नगरसद य यांची मागणी 
आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांची 
िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार 

तुलना मक त या माणे मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.४०% इतका लघु म दर 

ा  झालेला आहे. सदर कामांसाठ  मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांची क प स लागार 

हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात 

०.९०% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प 

खचा या १.४०% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेकर ता आव यक 

Antivirus Software काया वीत करणेकामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  
करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .१०/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा 

६)मे.एस ऐ ॅ ह स पा  
१२) मे. व णु ु पा कामगार मोटार व 
वाहतुक सहकार  सं था अपा  
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दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदांम येमे.झूम कॉ पुटस यांचे बाब .०१ व ०२ साठ  
आव यक Antivirus Software खरेद कामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  
करणेकामी दर एकुण   र. .३०,२४,०००/- लघु म दर ा  झाले असुन सदर खचास 
मा. थायी सिमतीने ठराव .११९८, द.२५/१०/२०१७ अ वये मा यता दे यात आलेली 
असुन यानुसार यांच ेसमवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
असुनन वन िन वदा या ता वत कर यात आलेली असुन वधान प रषद 
आचारसं हतेमुळे िन वदा िस द स वलंब होणार आहे. तथा प, मनपाची संगणक यं णा 
व स हर यं णा या सु थतीत व यो य र या काया वत राहणे आव यक अस यामुळे 
मे.झुम कॉ युटस, पुणे यांना िन वदा मंजुर दराने पुढ ल ३ म हने मुदतवाढ देणे व 
यासाठ  होणारा खच र. .२,५२,०००/- ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) कोरोनाचा ाद ुभाव रोख यासाठ  स ाची अपवादा मक व गंभीर  प र थती िनमाण झाली 

अस याने “कोरोना“ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता, याचा मुकाबला कर याक रता 
आव यक असणा-या अ याव य़क व तातड ची बाब हणुन भारतीय साथरोग 
ितबंधा मक कायदा 1897 व महापािलका अिधिनयम कलम 63(6)  मधील तरतुद 
वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , ितबंधा मक उपाय करणे 
आव यक असलेने महानगरपािलके या ह तील कोरोना वषाणूचा होत असलेला सार 
रोखणे बाबत या उपाय योजनांसाठ  60 वषावर ल सव ये  नाग रकांना यांची ितकार 
श  वाढ व यासाठ  B-Complex with zinc Capsule खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची 
ई.िन.सु. .5/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार मे.ऑ टन हे थकेअर, हडपसर, पुणे 
यांचेकडुन ा  झालेला िन वदा लघु म दर र. .0.848 ती Capsule वकृत कर यात 

आलेला असुन यानुसार 15,00,000 नग खरेद  कर ता करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत करणेत आलेला आहे. Capsule खरेद  करणेकामी एकूण र. .12,72,000 + GST 
इतका खच होणार अस याने अवलोकन करणे. 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० मधील नािशक फाटा स.नं.५०२ ते स.नं.४९६ 
पयत पवना नद लगत (शंकर मं दर ते पंपळे गुरव पुलापयतचा र ता अ ावत प दतीने 
वकिसत करणेसाठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प 

स लागार हणून मे. ए हायरोसेफ क स टं स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता 
थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची    द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० 

रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार तुलना मक त या माणे मे. ए हायरोसेफ 

क स टं स यांनी १.३५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. मे.ए हायरोसेफ क स टं स 

यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०%(Pre tender 

activity) व िन वदा प चात ०.८५ % (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार 

हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या    १.३५% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .२६) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० दापोड  येथील छ पती िशवाजी महाराज 
पुतळा ते बोपोड  पुल र ता अ यावत प तीने वकसीत करणे साठ  मा. नगरसद य 
यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे.ए हायरोसेफ 

क स टं स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता थाप य वभागामाफत क प 

स लागार यांची दरसूची  द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. 

यानुसार तुलना मक त या माणे मे.ए हायरोसेफ क स टं स  यांनी १.४०% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामांसाठ  मे.ए हायरोसेफ क स टं स यांची क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व 

िन वदा प चात ०.९०% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक 

करणेस व क प खचा या १.४०% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० दापोड  - कासारवाड  मधील रे वेगेट 
स.नं.४९८ ते स.नं.४८५ पयत(व ण हॉटेल पाठ मागील)र ता अ ावत प दतीने वकिसत 
करणे साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार 

हणून मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता 
थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० 

रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार सोबत जोडले या तुलना मक त या माणे मे. 

करण इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.४०% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. मे. करण 

इं जिनअर ंग सो युश स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात  ०.९०% (post tender activity) कामांसाठ  

क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.४०% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) ि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 करणे. 

वषय .२९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/39/2020-21अ वये भाग .30 मधील 
आव यक या ठकाणी वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.िस े र एंटर ायजेस िन.र. .44,76,473/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख शहा र हजार चारशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,76,473/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,76,473/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .29,54,920/- + 
रॉय ट  चाजस र. .23,454/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,78,374/- 

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, 
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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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/27/2020-21 अ वये इ ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .3 मोशी - च-होली मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक 
ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.अवधुत रामदास खलार  
िन.र. .37,49,032/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार ब ीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,032/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,032/- पे ा 33.33% 
कमी हणजेच र. .24,99,480/- + रॉय ट  चाजस र. .20,113/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .25,19,593/- 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) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० कासारवाड  मधील रे वेगेट ते वसावा हॉटेल 
पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी 
आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे. पे हटेक क स टं स यांची 
िनयु  करणे आव यक आहे.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार 
यांची दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. 
यानुसार तुलना मक त या माणे मे.पे हटेक क स टं स यांनी १.३८% इतका लघु म 

दर ा  झालेला आहे. मे.पे हटेक क स टं स यांची क प स लागार हणून नेमणूक 
करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात ०.८८ % 
(post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प 
खचा या १.३८% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२) प.िचं.महानगरपािलके या व ुत वभागास फ े ीय कायालयांतगत  येणा-या िचखली 
से. .17 व 19 म ये आिथक या दुबल घटकांसाठ घरकुल योजनेसाठ  आर त 
असले या भुखंडावर ल इमारत .D5,D6,D8 व D7  या ठकाणी उभारणेत आले या  कोवीड 
-19 अंतगत येणा-या णांसाठ   Isolation Ward  साठ चे या 4 इमारतींकर ता 336 िसिलंग 
फॅन आव यक होते. द.24/6/2020 चे मागणी माणे म यवत  भांडार वभागाकडून 

ई.िन. .11/2020-21 अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे.आया इं जिनअ रंग यांचे ा  
लघु म दराने 336 िसिलंग फॅन पुरवठा आदेश  िनगत क नखरेद  केलेले आहेत. तसेच 
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याच से टर .D5,D6,D8 व D7चे को वड -19 अंतगत येणा-या णांसाठ  Isolation 

Wardसाठ  या 4 इमारतींमधील णांचे सोयीकर ता कचन म ये येक  1 या माणे 168 

नग िसिलंग फॅन बस वणेकामी आप ी यव थापन The Epidemic diseases act 1897 & 

The Disaster Management act 2005 या िनयमांनुसार तातड ने आव यकता वचारात घेऊन 
मा.अित र  आयु (२) यांनी द.9/7/2020 चे बैठक  अ वये दले या सुचनेनुसार व 
मा यते माणेई िन वदा .11/2020-21 अ वये ा  याच पुरवठाधारक मे.आया 
इं जिनअ रगं यांचे कडून मंजूर दराने 168 नग िसिलंग फॅन थेट घेणेत आले व ते 
बस वणेत आलेले आहेत.याबाबत कायकार  अिभयंता, थाप य EWS क प वभाग यांनी 
प  . था/EWS /603/2020 द.06/11/2020 अ वये कळ वलेले आहे. या माणे       
ई.िन. .11/2020-21 अ वय े ा  लघु म पुरवठाधारक मे.आया इं जिनअ रगं यांचेकडून 
िसिलंग फॅन मंजूर ित नग दर र. .1550/- माणे एकुण 168 नग एकुण र. .2,60,400/- 

म ये थेट खरेद स व र. .2,60,400/- खचास व या माणे पुरव याचे बल अदा 
करणेकामी मा यते तव केले या कायवाह स काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/21/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१८ मधील मनपा सां कृितक भवन इमारतींची  देखभाल दु ती करणेकामी 

मे.सिलम मुसा संदे िन.र. .29,94,788/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख  चौ-या णव हजार 
सातशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,64,788/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,64,788/- पे ा 28.30% कमी हणजेच र. .21,25,753/- + रॉय ट  
चाजस र. .8,861/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण र. .21,64,614/- 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. .32/9/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत व कवळे भागातील मशानभुमी मधील दु ती व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.िशवकुमार कं शन िन.र. .44,94,221/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख 
चौ-या णव हजार दोनशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,64,221/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,64,221/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .27,23,621/- + 
रॉय ट  चाजस र. .20,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण 
र. .27,73,968/- 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 
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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. .51/4/2019-20 अ वये भाग .१८ मधील 
िचंचवड काळेवाड  पूलापासून भाटनगर एस.ट .पी. पयत १८ मी र याच े नद  कडेस 
गॅ बयन वॉल बांधणेकामी मे.संक  प इ ा चर िन.र. .7,06,86,263/- (अ र  र. .सात 
कोट  सहा लाख शेहेऐंशी हजार दोनशे ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .6,91,38,676/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,91,38,676/- पे ा 18.04% कमी हणजेच 
र. .5,66,66,059/- + रॉय ट  चाजस र. .15,23,787/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .23,800/- = एकुण र. .5,82,13,646/- 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 .३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/10/2020-2021 अ वये अशु द जलउपसा 
क , रावेत येथील ट पा .3 व 4  योजनेअंतगत २०२०-२१ कालावधीक रता पंपींग 
मिशनर ची  दु ती वषयक कामे करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल 
इ क स िन.र. .65,52,228/- (अ र  र. .पास  लाख बाव न  हजार दोनशे अठावीस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,52,228/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,52,228/- पे ा 
18% कमी हणजेच र. .53,72,827/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .53,72,827/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/1/2020-2021 अ वये मनपाच े (म हं ा 
अँ ड म हं ा) पंपर  येथील िनयो जत पंप हाऊसम ये पं पंग मिशनर  बस वणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .1,02,49,313/- 

(अ र  र. .एक कोट  दोन लाख एकोणप स हजार तीनशे  तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
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मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,02,49,313/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,02,49,313/- पे ा 27.09% कमी 
हणजेच र. .74,72,774/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .74,72,774/- 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 बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/23/2020-21 अ वये भाग .१५ मधील 
रोड फिनचर वषयक कामे करणेकामी (सन २०२०-२१)  M/s.S.S. ENTERPRISES 

िन.र. .33,89,205/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकोणन वद हजार दोनशे पाच फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,79,805/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,79,805/- पे ा 34.5% 

कमी हणजेच र. .22,13,772/- + रॉय ट  चाजस र. .4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .9,400/- = एकुण र. .22,27,412/- 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. .CIVIL/HO/26/27/2020-21 अ वये . .२९ 
पंपळे गुरव येथील गंगो ीनगर, वजयनगर व भागातील इतर भागात पाथव,े फुटपाथ, 

टॉम वॉटर लाईन इ.ची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) 
मे.सुरज रमेश परमार िन.र. .29,99,962/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार 
नऊशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,65,612/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,65,612/- पे ा 32.61% कमी हणजेच र. .19,98,526/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .20,34,996/- 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. 
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वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/22/2020-21 अ वये भाग ं .१५ म ये 
फुटपाथ वषयक कामे करणेकामी (सन २०२०-२१)  M/s.DEEPALI CONSTRUCTION 

िन.र. .37,49,433/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे तेहतीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,29,333/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,333/- पे ा 
33.71% कमी हणजेच र. .24,72,175/- + रॉय ट  चाजस र. .34,911/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .20,100/- = एकुण र. .25,27,186/- 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) पंपर  िचंचवड मनपाचे वाय.सी.एम. णालयासह सव दवाखाने/ णालये यांना आव यक 

औषधे/सा ह य म यवत  भांडार वभागामाफत खरेद  क न पुर वली जातात.परंतु काह  
अपवादा मक प र थतीत काह  औषधे/सा ह याचा पुरवठा म यवत  भांडार वभागाकडुन 
न झालेस णालयीन सेवेत अडथळा होऊ नये हणुन अशा तातड ने लागणा-या औषधे/ 
सा ह याच े खरेद साठ ,वाय.सी.एम. णालया माफत ई.िन वदा .१/२०१९-२० वायसीएम 
औषध भांडार अ वये िनवीदा िस  करणेत येऊन, ँडेड औषधांच ेM.R.P. वर १५.५०% 
सुट, जेनेर क औषधांचे M.R.P. वर ५६.७०% सुट व सज कल सा ह याचे M.R.P. वर 

५४.००% सुट या दराने  मे.कोठार  मेड कल, संत तुकाराम नगर, पंपर , मे. बी अलकेअर 
सव सेस ा.िल., वाय.सी.एम.हॉ पीटल, पंपर , व मे.ओमनी हे थकेअर, िसट  केअर 

फामसी, पंपर  ा तीन एज सीस दरकरारा नुसार खरेद कामी, िन त करणेत आ या 
आहेत, याकर ताचे र. .एक कोट चे अंदाजीत खचास  मा. थायी सिमती सभा यांचेकड ल 
ठराव .६६३४ द.०५/०२/२०२० अ वये सदर पुरवठाधारकांना दोन वष कालावधी 
क रता पुरवठा आदेश िनगत करणेस व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास मा यता 
दलेली आहे, यानुसार उपरो  नमुद िनवीदाधारकांनी िनवीदे ारे िन त केले या दराने 
तातड क औषधे/सा ह याचा पुरवठा करणेकामी करारनामा क न दला असलेने 
िनवीदाधारकांना, दोन वष कालावधीसाठ  आदेश . वायसीएमएच/फामा/ टो 
/का व/५०/२०२०, द.०१/०४/२०२० अ वये पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
आहे.  कोरोना हायरस मुळे उ वणा-या कोवीड-१९ या साथी या आजाराचे  णांवर 
उपचार करणेकामी वाय.सी.एम णालयासह म.न.पा.चे ईतर णालयांतगत वलगीकरण 
क सु  करणेत आले असुन, तसेच म.न.पा.तफ ऑटो ल टर व अ णासाहेब टे डयम 
येथे कोवीड-१९ ज बो हॉ पीटल सु  करणेत आले असुन या सव वभागांम े  दाखल 
कोवीड-१९ णांवर उपचार करणेकामी, आव यक औषधे/सा ह याचा पुरवठा  म यवत  
औषध भांडाराकडुन करणेत येत असुन, कोवीड-१९ या आजारावर उपचार करणेक रता 
आव यक काह  औषधे/सा ह ये  म यवत  भांडारा कड ल औषधे/ सा ह ये खरेद  िनवीदेत 
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समा व  नसलेमुळे, तसेच लॉकडाऊन मुळे  म यवत  भांडाराकड ल पुरवठाधारकांकडुन 
औषधे/ सा ह याचा मागणीनुसार पुरेशा माणात पुरवठा होत नसलेमुळे ण सेवेत 
अडथळा िनमाण होऊ नये या क रताकोवीड-१९ चे णांवर उपचार करणे क रता 
आव यक औषध/सा ह य उपल ध क न देणे म ा  असलने, अशी तातड ने आव यक 
औषधे/सा ह ये माहे ए ील २०२० पासुन तातड ने आव यक औषधे/सा ह ये खरेद  
िनवीदे अ वये नेमणुक केले या पुरवठाधारकांकडुन उपल ध क न देणेत येत असुन, 
वभागांचे मागणीनुसार आव य े  माणे  पुरवठाधारकांना औषधे/सा ह याचा पुरवठा 
करणेकामी, वेळोवेळ  पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले आहेत.   िनवीदेची मा य र कम 
पये एक कोट  मधुन िन वदाधारकांनी पुरवठा केले या औषधे / सा ह यांचे माहे जुलै 

२०२० पयतच े बलांची अदायगी  करणेत आली असुन,याकामी र. .९९,४३,५०९/- खच  
पडले आहेत,माहे ऑग ट २०२० ते नो हेबर २०२०आखेर पयतिनवीद धारकांना िनगत 
केले या पुरवठा आदेशांनुसार मे.कोठार  मेड कल यांना अंदाजे र. .१,२३,६९,८४०/-मे. बी 
अलकेअर सव सेस ा.िल.यांना र. .७४,७५,११४/- व मे.ओमनी हे थकेअर यांना 
र. .१,१०,००,०००/- ऐकुण र. .३,०८,४४,९५४/- या रकमे या बलांचीअदायगी होणे बाक  
आहे,िनवीदा .१/२०१९-२० वायसीएम औषध भांडार,या िनवीदेची मुदत ३१/०३/२०२२ 
पयत असलेने या िनवीदे अ वये मा य खचाम ये अंदाजे र. .३,५०,००,०००/- (अ र  
र कम तीन कोट  प नास लाख फ ) इतक  वाढ अपे ीत असलेने सदर  वाढ व खचास 
मा. थायी सिमती मा यता घेणे आव यक आहे. कोरोना या संसगज य रोगामुळे, अचानक 
उ वले या प र थीतीत कोवीड-१९ आजार त णांवर उपचार करणेसाठ  तातड ने 
औषधे खरेद  करावी लाग याने,भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७,सावजिनक आरो य 
वभाग,अिधसुचना द.१३/०३/२०२०, आप ी यव थापन कायदा कलम ४१ व 
५०,महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६),कलम ६७(३)(क) नुसार व रल माणे 
वाढ व खचास 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/१३२४/२०२० 

दनांक – २४/१२/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ग ेका/िन/३/का व/२७७/२०२० द.२१/१२/२०२० वषय .२८ चे लगत) 

 


