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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८  

नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१५७८/२०२१. 
दनांक -  १७/०९/२०२१ 

 
ित, 

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

  
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 

सभा दनांक २२/०९/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२२/०९/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, थायी 
सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै२०२० व द.२८, जून २०२१ अ वय ेऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 

सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ास,ू 
 

 
 

(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- २४१ 

 
दनांक - २२/०९/२०२१                                              वेळ- द.ु ०२.३० वा. 

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

२२/०९/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी 
सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै

२०२० व द.२८ जून २०२१ अ वय ेऑनलाईन प दतीन े( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 

आलेली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
---------- 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४० द.०८/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०५ ाथिमक शाळा, मा यिमक 

वभागाचे १८ मा यिमक व ालय व मनपाचे २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथे 

मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करणेकामी १८६ कामगार, यांिञक  प दतीने 
शौचालय व मुता-या साफसफाई करण ेकामासाठ  ४६ कामगार व ेञीय कायालयानुसार 9 

सुपरवायजर पुर वण ेया कामासाठ  २ वष कालावधीक रता आरो य मु य कायालयामाफत 

िन वदा नोट स .०८/२०१८-१९ िस द क न मे. क इं डया ा.िल. यांचे लघु म दर(L-1) 

सादर केलेला िन वदा अंदाजपञक य रकमेपे ा ०.०८% ने जा त दर वीकृत क न 

कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे.  सदर िन वदेची मुदत द.३१/०७/२०२१ रोजी संपु ात 

आलेली असुन, न वन िन वदेची कायवार  सु  आहे. याकामकाजाकर ता अंदाजे 1.5 म हना 
कालावधी लागणार असलेन,े तोपयत मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .1,09,54,834/-

(अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख चोप न हजार आठश ेचौतीस) इतके अथवा य  होणा-
या खचास 1.5 म हना कालावधीकर ता तथा िन वदा या पुण होवून य  कामकाज 

सु  होईल यापैक  जे थम होईल तसेच महारा  शासनामाफत कमान वेतन काय ानुसार 

वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस व य  येणा-या खचास 

महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/04/2021-2022 अ वय े भाग .१ मधील 

रामदासनगर पाट लनगर धमराजनगर प रसरातील अंतगत भागात पे ह ंग लाँक बस वणे 
व दु ती करण े कामी मे.गु ा क शन िन.र. .29,98,670/- (अ र  र कम पये 
एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार सहाश ेस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,82,070/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 
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काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,82,070/- पे ा 36.50% कमी हणजेच 

र. .18,93,614/- +रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = 

एकुण र. .19,11,627/- 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 य ेकं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/01/2021-22 अ वय े . .२५ 

पुनावळे व भागतील इतर र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण ेकामी एच ड  

असोिशए स िन.र. .82,11,108/- (अ र  र कम पय े याऐंशी लाख अकरा हजार एकशे 
आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,36,758/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,36,758/- 

पे ा 41.9% कमी हणजेच र. .47,27,456/- +रॉय ट  चाजस र. .15,123/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .48,16,929/- (अ ठेचाळ स लाख सोळा हजार 
नऊशे एकोणतीस फ ) 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 य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े 

वषय .४) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव 

ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेन े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य े

कोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य धोका ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वये 
िस द करणेत आला होता. सदर ईओआय म य ेसीसीसी, आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन 

यु  बेड साठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा  माग वणेत आ या हो या. याम य े ा  

िन वदाकारांचे पटल (Empanelment)  तयार करणेत आल े होते. आयसीय ुसाठ  १०, १५ 

आ ण ५० बेडसाठ  दर माग वणेत आल े होते. या म ये मे.आयकॉन हॉ पटल यांचे १५ 

बेडसाठ  र. ४९७८/- ित बेड ती दन अस ेदर ा  झाल ेआहेत. या कामी Empanelment 
तयार करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२०७ द.०१.०९.२०२१ अ वय ेमा यता 
दलेली आहे. वर ल माण े थेरगाव णालयातील १५ बेडस चा पॅकेज या दरान े १४ 

आयसीय ुबेडसचे दोन पॅकेज कर ता EOI अट  शत  नुसार एकुण २८ आयसीय ुबेडसचे काम 

चाल ुकरणेकामी मे.आयकॉन हॉ पटल यांना आदेश देणेत आल ेआहेत.  सदर कामकाज 
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आदेशासाठ  EOI मधील अट  शत  लाग ु राहणार आहेत. आयसीय ु प ह या पॅकेजसाठ  

र. .६२,७२,२८०/- आ ण दुस-या पॅकेजसाठ  र. .६२,७२,२८०/- असा एकूण 

र. .१,२५,४४,५६०/- खच येणार आहे. सदर कामाचा कालावधी द.१०.०९.२०२१ 

ते ०९.१२.२०२१ पयत राहणार आहे. याकामाचा  येणा-या य  खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  भाग .2 िचखली मधील सुलभ शौचालय बांधणेत 

आलेल ेआहे. सदर इमारतीस वज पुरवठा करणेकामी म.रा. व. व.कं.स अज .32328667. 

द.08.07.2021 अ वय ेकळवणेत आलेल ेआहे. यानुसार म.रा. व. व.कं कडून लघु दाब 

वज पुरवठा करणेकामी न वन  वजमीटरसाठ  र कम .8,898/- इत या र कमेचे फम 

कोटेशन ा  झालेल े आहे. या माण े म.रा. व. व.कं.िल.कं.कडून ा  फम कोटेशनचा 
तपशील खालील माण.े                 

अ.

. 
वीजमीटरचे ठकाण ाहक मांक फम कोटेशन मांक 

व दनांक 

िन वळ देय 

1 सुलभ शौचालय,िचखली चौक, 

तलाठ  ऑफ स जवऴ,बस 

टड, पंपर -411062. 

170104931335 मांक :- 17960170 

दनांक :- 13/10/2021 

8898/- 

उपरो  नमुद ठकाणी वीजमीटर बस वण ेकामी फम कोटेशन नुसार र. .8898/- (अ र  

र. . आठ हजार आठश ेअ या णव फ ) अदा करण ेबाबत महारा  रा य व ुत वतरण 

कंपनीन ेकळ वल ेआहे.सदरची र कम महारा  रा य व ुत वतरण कंपनीस अदा करणे 
आव यक व म ा  आहे. तर , महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांस र. .8,898/- 

(अ र  आठ हजारआठश ेअ या णव पये फ ) अदा करणेस व सदरचा खच व ुत क 

कायालयाकड ल नवीन वीज िमटर या लेखािशषामधून करणेस तसेच सदर इमारतीचे 

दरमहा येणार वीज बल महारा  रा य व ुत वतरण कंपनीस अदा करण े आव यक 

अस यान े सदरचे बल क े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल वीज बल े या 
लेखािशषामधून अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आयकर, ट .ड .एस., यवसाय कर, व तू  व सेवा कर, 

व तू व सेवा कर (ट .ड .एस) यांचे ववरण प  दाखल करण ेव सदर करांसंबंधी व आिथक 

यवहार वषयक करस लागार हणून द.१/४/२०२१ ते द.३१/३/२०२२ या कालावधीसाठ  

नेमणूक करणेसाठ   कोटेशन माकं.१/२०२१-२२ मनपा वेबसाईटवर द.३०/७/२०२१ ते 

द.५/८/२०२१ या कालावधीत िस द केल े होते. यास अनुस न एकूण ५ सं थांनी 
कोटेशन सादर केल ेअसून कागदप ांची छाननी केली असता यातील ३ सनद  लेखापाल 

सं था पा  झा या असून यांनी सादर केले या दरप काचे अवलोकन केल ेअसता िचंगळे 
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ऍ ड असोिसएटस यांनी उपरो  नमुद कामांसाठ  वा षक र. .६,६०,०००/- (अ र  र. .सहा 
लाख साठ हजार फ ) इतका लघु म दर सादर केला आहे. सदर दर वकृ  करण े यांचेशी 
करारनामा क न यांची सन २०२१-२२ या आिथक वषासाठ  कर स लागार हणून 

नेमणूक करणेस तसेच सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७) कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादूभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  सं था मक वलगीकरण(Institutional Quarantine), Covid Care Centre 

आ ण मनपा दवाखान/े णालयांमधील को वड19 या साथरोगावर उपचार घेणा-या 
णांसाठ  कंवा पंपर  िचंचवड महानगपािलका े ात आव यकता भासेल तेथे तसेच 

आव यकतेनुसार सदर क ांवर िनयु  केले या कमचा-यांची भोजन व ना याची यव था 
करणेसाठ  ई िन वदा सूचना मांक.28/2021-22 अ वय े लघु म िन वदाकार मे.हॉटेल 

एंपायर गाडन, पंपर  यांचे लघु म दर पय े 174/- ित दन ित य  य  हे 

अंदाजप क य दर पये 230/- पे ा 24.34% कमी अस यामुळे सदरचे ा  दर मा.आयु  व 

मुलेप यांनी वकृत केलेल े आहेत. Covid Care Center व Institutional Quarantine 

Center येथे आदेशाचे तारखेपासून पये 174/- ित दन ित य  या माण ेसबंिधत 

पुरवठादार या दवशी ित दन दुपार या अथवा रा ी या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा 
करतील यानुसार को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन जेवण व ना याचे 

पुरव यासाठ  पुरवठादार यांना अदा करा या लागणा-या पये अंदाजे 2000 य ंकर ता 
एकूण र. .1,04,40,000/- (अ र  र. . एक कोट  चार लाख चाळ स हजार फ ) चे खचास 

मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल एंपायर गाडन, पंपर  यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८) 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  मनपामाफत थापन 

केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 

िनयु  केलेल ेकमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा 
सूचना मांक.10/2020-21 अ वय े ा  झालेला लघु म दर पये180/- ित दन ित 

य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेल ेआहेत. यानुषंगान े िनगत 

करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित 

य  व द.19/04/2021 पासून पये230/- ित दन ित य  या माण े 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 वषया या 
स व तर तपिशलाम य ेनमुद केले या कालावधीम य ेहोणा-या र. .३१,६४,११०/- (अ र  

र. .एकतीस लाख चौस  हजार एकश े दहा फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. 
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सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचे बरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .९) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.१४/०३/२०२० आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०) महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(को वड १९) ादुभाव 

रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या 
को वड केअर सटर व कॉरंटाईन सटर येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व 

शासनान े िनयु  केलेल ेकमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी 
ई िन वदा सूचना मांक.१०/२०२०-२१ अ वय े ा  झालेला लघु म दर पये १८०/- ित 

दन ित य  यानुसार एकूण १५ पुरवठादार िन त करणेत आलेल ेआहेत. यानुषंगाने 
िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.१८/०४/२०२१ अखेर र. .१८०/- ित दन 

ित य  व द.१९/०४/२०२१ पासून पये २३०/- ित दन ित य  या माण े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 वषया या 
स व तर तपिशलाम य ेनमुद केले या कालावधीम य ेहोणा-या र. .३,१३,७२०/- (अ र  

र. .तीन लाख तेरा हजार सातश े वीस फ ) चे खचास काय र मा यता व वषया या 
स व तर तपिशलाम य ेनमुद केलेल ेपुरवठादार मे. हॉटेल राजवधन यांचे बरोबर काय र 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१०) 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 

िनयु  केलेल ेकमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा 
सूचना मांक.10/2020-21 अ वय े ा  झालेला लघु म दर पये180/- ित दन ित 

य  यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेल े आहेत. यानुषंगान े िनगत 

करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित 

य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ित दन ित य  या माण े 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 वषया या 
स व तर तपिशलाम य ेनमुद केले या कालावधीम य ेहोणा-या र. .18,36,780/- (अ र  

र. .अठरा लाख छ ीस हजार सातश ेऐंशी फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.जोशी 
बंधू केटरस यांचे बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .११) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४५ द.०९/०९/२०२१. अ वय े   आ मक 

श  वृ गत क न जनमाणसात नवचैत य जागृत करणारा जागर ी श चा सवािगण 

वकास, तणावमु  व सृजनशीलतेला वाव दे यासाठ  आप या माफत व आप या 
आख या रत यासा ुमन डे हलपमट आ ण रसच सटरन ेउप म हाती घे याची इ छा 
दश वली आहे. खालील वषयी आंतररा ीय याती या यु झक हलर, स सेस कोच, 

आय.ट .उ ो जका साधना योगल मीजी या िश ण देणार आहेत. या व रल सं थे या 
सं था पका आहेत. 

अ. . तपशील मानधन 

१. " जागर ी श चा" काय म 
१) व छता जागृती व आंत रक संतुलन (वेळ १तास ३० िमनीट) 
२) तणावमु                (वेळ ३० िमनीट) 
३) येय िन ती (वेळ ३० िमनीट) 
४) आ मिनभरता     (वेळ ३० िमनीट) 
५) संगीत साधना (वेळ १ तास) 
(अधा तासाचा ेक असेल) 

 
५,६६,०००/- 

 लागणारे अंदाजे खच – (मा यवरांचे मानधन, वास खच, साऊंड 
इं जिनअर साऊंड िस ट म, ३ यु जिशयन, आयोजक आ ण 
वयंमसेवक) 

खालील माण-े 

१) द यांग/शेतकर  कुटंुब तणावमु . 

२) कशोरवयीन मुली/म हलांना संगीतातून समूपदेशन. 

३) मुलींची तां क/ यावसाियक कौश यवृ . 

४) ामीण भागातील मुलींचे वसंर ण, आ मस मान व मनोबल वाढ वण.े 

यासाठ  जागर श चा हा काय म आयो जत करणेकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (१ ते ४६) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण ेतसेच भाववाढ 

कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े

कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 

आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणेत याव.े 
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वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह मधील नागर कांना पायाभूत सु वधा पुर वणेकामी 

महानगरपािलकेमाफत व वध वकास काम े चाल ू आहेत. सदर कामांतगत र ते, पूल, 

इमारती, पाणीपुरवठा क प, मलिनःसारण क प, करकोळ देखभाल दु ती इ. व वध 

कार या कामांचा समावेश आहे. सदर वकास कामांचा दजा व गुणव ा यो य 

मानांका माण े राखणेसाठ  महानगरपािलकेन े यापुव च सन २००५ म य े मे.एस.जी.एस. 

इं डया िल. व R I T E S या आय.एस.ओ.९००१ माणप  ा  असले या य थ सं थेची 
नेमणूक केली आहे. सदर सं थेमाफत पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल कामांची 
पाईप व इतर सा ह याची गुणव ा तपासणी करणेत येते व यासाठ  संबंिधत 

ठेकेदारामाफत याची फ  अदा कर यात येते. स थतीत मा. शहर अिभयंता 
कायालयाकड ल तसेच बी.आर.ट .एस. वभागाकड ल कामांची S.G.S व I.R.S या य थ 

सं थांमाफत  चाल ुकामांची तपासणी कर यात येते व िन वदा रकमे या ०.४०% या दराने 
याची तपासणी फ  महानगरपािलकेमाफत अदा कर यात येते. स थतीत चाल ू व 

िनयो जत कामांची या ी ल ात घेता S.G.S. यित र  यांचे सारखेच काम करणार  

एखाद  सं था पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल वकास कामांची गुणव ा 
तपासणीकामी असण ेआव यक आहे. Quality Services & Solutions (QSS) या सं थेने 
याकामी पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागास यांचेकड ल अज द.२१/०६/२०१८ व 

द.१७/०२/२०२१ रोजी सादर केले आहेत. सदर सं था भारताम य े अ या कार या 
कामांक रता Third Party Inspection हणून कायरत आहेत. या सं थेची एकूण २९ 

कायालय े भारतात आहेत.स थतीत Quality Services & Solutions (QSS) ह  सं था 
MIDC, पुण,े नािशक, ठाणे, क याण, नागपूर, औरंगाबाद, सांगली-िमरज-कुपवाडा 
महानगरपािलका तसेच जल वरा य व पे ोिलयम एव ं ाकृितक गॅस विनयामक बोड इ. 

व वध ठकाणी व वध े ात  Third Party Inspection करत आहे व यांचेकडे याची 
मा यता देखील आहे. Quality Services & Solutions (QSS) या सं थेन ेअ ापपयत या 
ठकाणी ThirdParty Inspection चे कामकाज केल ेआहे. याचे व प पुढ ल माण ेआहे. 

1. सव कारचे पाईप 
a. MDPE, PVC, HDPE, 
b. GI, SS, ERW, NPII, NPIII 

2. सव कारचे पंप व पा याचे मीटर 

3. कं ोल पॅनलस ्

4. पावर ा सफोरमस 

5. मटेर यल खरेद  व याचे प र ण 

Quality Services & Solutions (QSS) यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  देखील 

गुणव ा व दजा तपासणीचे काम य थ सं था हणुन काम करायची तयार  दश वली आहे. 

तसेच QSS सं था महानगरपािलके या मा य QAP नुसार मटे रयल Testing व Activy 

इ.काम े िनयिमतपण े क न याचे येक आठव याला Review (आढावा) साठ  मा.सह 
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शहर अिभयंता यांचेकडे अहवाल सादर करणार आहेत.  सदर सं थेलादेखील S.G.S. या 
सं थेस देय असले या फ  नुसार हणजेच िन वदा र कम अथवा िन वदा दरासह येणार  

र कम यापैक  जी कमी असेल, या रकमे या ०.२०% अिधक टॅ स (शासक य 

िनयमा माण)े या दरान े फ  अदा करावी लागणार आहे. सदरची बील े ह  या कामा या 
तरतूद मधूनच करणेत येतील. उपरो नुसार Quality Services & Solutions (QSS) सं थेस 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वषयक कामांची 
गुणव ा तपासणी करणेकामी य थ सं था हणून (Third Party Inspection) नेमणूक 

करणे आव यक आहे. यासाठ  ायोिगक त वावर पाणीपुरवठा व जलिनःसारण 

वभागा या सन २०२१-२२ या बजेट मधील या कामांना क प यव थापन 

स लागारांची नेमणुक केलेली नाह त अशी काम ेया  सं थेस तपासणीसाठ  देण ेआव यक 

आहे. तर  Quality Services & Solutions (QSS) या खाजगी सं थेची  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागा या वकास कामांचा दजा व 

गुणव ा तपासणी साठ  य थ सं था हणून (Third Party Inspection) नेमणूक करणेस 

व यांना िन वदा र कम अथवा िन वदा दरासह येणार  र कम यापैक  जी कमी असेल, या 
रकमे या ०.२०% अिधक टॅ स (शासक य िनयमा माण)े या दरान े फ  अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/6/2021-22 अ वय े भाग ं .१५ 

भागातील अंतगत र यांचे डांबर करण करण.े कामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .81,99,863/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख न यानव हजार आठश े ैस  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,31,213/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,31,213/- पे ा 37.88% 

कमी हणजेच र. .50,51,110/- +रॉय ट  चाजस र. .8,794/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .68,650/- = एकुण र. .51,28,554/- (अ र  र. .एकाव ण लाख अ ठावीस हजार 
पाचशे चोप न फ ) 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 य े कं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/7/2021-22 अ वय े भाग .१४ म ये 

आकुड  व प रसरातील टॉम वॉटर, फुटपाथ वषयक काम े करणे कामी M/s.PRISM 

ENTERPRISES िन.र. .57,83,318/- (अ र  र कम पये स ाव न लाख याऐंशी हजार 

ितनश ेअठरा  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .57,63,218/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .57,63,218/- पे ा 36.56% कमी हणजेच र. .36,56,185/- +रॉय ट  चाजस 

र. .16,138/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,100/- = एकुण र. .36,92,423/- (अ र  
र. .छ ीस लाख या णव हजार चारशे तेवीस फ ) 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 य े कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े 

 
वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े य कायालयांतगत . .२३ थेरगाव येथील 

पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर येथील लोकव तीमधील बीफ मांस व ची दुकान े बंद 

करण े बाबत याभागातील नागर कां या मनपाकडे वांरवार त ार  ा  होत अस याने 
सदर दुकान े पंपर  येथील इं दरागांधी उ डाण पुला खालील बीफ माकट म य े र  

असले या गा यांम य े थलांतर त करणकेामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग 
े य कायालयांतगत . . २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर 

येथील लोकव तीमधील बीफ मांस व ची दुकाने बंद करणे बाब याभागातील 
नागर कां या मनपाकडे वांरवार त ार  ा  होत हो या. या अनुषंगाने 
द.२४/८/२०२१ रोजी मा. अित. आयु  १ याचे दालानाम ये सदर ठकाणीची बीफ 
मांस व ची दुकाने थलांतर त करणे बाबत बैठक आयो जत करणेत आली होती. 
सदर बैठक  म ये सदर भागाम ये धािमक तेढ वाढून कायदेशीर अडचनी िनमाण 
होऊ नये हणून या भागातील थािनक लोक ितिनधी आ ण पोलीस अिधकार  
यां या म य थतीने संबंिधत दुकानादार आ ण थािनक नागर क यां या सुं र या 
बैठक आयो जत क न सामोपचाराने सदर बीफ मांस व ची दुकाने थलांतर त 
करणे बाबत सूचना द या हो या. यानुसार द.०१/०९/२०२१ रोजी ग े य 
कायालयात सदर बैठक आयो जत करणेत आली होती सदर बैठक  म ये . .२३ 
थेरगाव येथील पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर येथील बीफ मांस व ची दुकाने 
पंपर  येथील इं दरागांधी उ डाण पुला खालील असले या बीफ माकट मधील र  
असले या गा यांम ये इतर गाळेधारकांना या दराने भाडे वसुल केले जाते या 
दराने भाडे आका न थलांतर त करणे बाबत सवानुमते एकमत झाले अस याने 
सदर बीफ मांस व  करणा-यांना खालील त यात नमुद केले या गा यांम ये 
थलांतर त करणेत येणार आहे. 
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अ. . गाळा 
. 

े फळ 
चौ.फुट 

थलांतर त गाळे धारकाच नाव  मािसक भाडे 
र. . 

शेरा 

१ १० १४५ अ दुल नबी सॉले महमद चौधर ७००/-   
२ ४५ १४५ वा हद म जद कुरेशी ७००/-   
३ ४६ १४५ अ दुल हमीद कुरेशी ७००/-   
४ ४७ १४५ फ युम उ मान कुरेशी ७००/-   
५ ४९ १४५ जमील अजीज कुरेशी ७००/-   
६ ५० १४५ युसुफ अहमद कुरेशी ७००/-   
वर ल त यातील थेरगाव येथील पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर येथील 
लोकव तीमधील बीफ मांस  व  करणा-या दुकानदारांना पंपर  येथील इं दरा 
गांधी उ डाण पुला खालील बीफ माकट म ये र  असले या गा याम ये र. . 
७००/- इतके मनपा व शासन करा यितर  मािसक भाडे आका न महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९(अ) नुसार तातड ची गरज ल ात घेता 
गा यांचा ताबा देणकेामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१७) भारतीयसाथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा२००५, महानगरपािलका 

अिधिनयम कलम63(6) वकलम67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19) ादुभाव 

ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेन े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य े

कोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य धोका ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वये 
िस द करणेत आला होता. सदर ईओआय म य ेसीसीसी, आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन 

यु  बेड साठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा माग वणेत आ या हो या. याम य े ा  

िन वदाकारांचे पटल (Empanelment) तयार करणेत आल ेहोते. सीसीसी साठ  ५०, १००, 

२०० आ ण ३०० बेडसाठ  दर माग वणेत आल ेहोते. या म य ेमे.आयकॉन हॉ पटल यांचे 

२०० बेडसाठ  र. .३९४/- ित बेड ती दन अस ेलघु म दर ा  झाल ेआहेत. या कामी 
Empanelment तयार करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२०७ द.०१.०९.२०२१ 

अ वय ेमा यता दलेली आहे. वर ल माण ेएक को वड केअर सटर चाल ुकरणेकामी आदेश 

देणेत आल ेआहेत.  सदर कामकाज आदेशासाठ  EOI मधील अट  शत  लाग ुराहणार आहेत. 

सदर आदेश द.१५.०९.२०२१ ते द.१३.१२.२०२१ पयत राहणार आहेत.  िचखलीघरकुल, 

इमारत .बी-१० साठ  एकूण र. .७०,९२,०००/-(अ र  र. .स र लाख या णव हजार 

फ ) इतका खच येणार आहे व य  येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
     
वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/15/2021-22 अ वय े भाग .20 एम 

आय ड  सी तील जनरल लॉक मधील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.सुजाता 
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क शन िन.र. .44,98,527/- (अ र  र. .चौ वेचाळ स लाख अ या णव हजार 

पाचश ेस ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,24,777/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .44,24,777/- पे ा 42.3% कमी हणजेच र. .25,53,096/- + रॉय ट  चाजस 

र. .51,306/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .26,78,152/- (अ र  
र. .स वीस लाख अ याह र हजार एकशे बाव ण फ  ) 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 य े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 करण.े 
 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/14/2021-22 अ वय े भाग .20 एम 

आय ड  सी तील जनरल लॉक मधील अंतगत र यांचे डांबर करण करणे  कामी मे.सुजाता 
क शन िन.र. .44,99,774/- (अ र  र. .चौ वेचाळ स लाख न या णव हजार सातशे 
चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,26,024/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .44,26,024/- पे ा 42.2% कमी हणजेच र. .25,58,242/- + रॉय ट  चाजस 

र. .51,306/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .26,83,298/- (अ र  
र. .स वीस लाख याऐंशी हजार दोनशे अ या णव फ ) 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 य े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 करण.े          
      
वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/20/2021-22अ वय े भाग .७  म य े

आव यक ठकाणी थाप य वषयक  दु ती  व देखभालची काम ेकरणेकामी मे.सुजाता 
क शन िन.र. .37,47,544/- (अ र  र कम पये सदोतीस लाख स ेचाळ स हजार 

पाचश े चौ वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .37,35,844/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,35,844/- पे ा 41.01% कमी हणजेच र. .22,03,774/- +रॉय ट  

चाजस र. .13,119/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .22,28,593/- 

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, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े 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 करण.े 

 
वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .71/1/2020-21 अ वय े भाग .१० मिधल 

महा मा योितराव फुल े पुत या शेजार  ान योती सा व ीबाई फुल े यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारण े व मारकाचे सुशोिभकरण करण ेकर ता थाप य वषयक काम ेकरण.े 

कामी M/s.HIGHWAY CONSTRUCTION िन.र. .10,99,14,536/- (अ र  र. .दहा कोट  

न या नव लाख चौदा हजार पाचश ेछ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .10,98,76,886/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,98,76,886/- पे ा 12.25% कमी हणजेच 

र. .9,64,16,967/- +रॉय ट  चाजस र. .1,84,162/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .37,650/- = एकुण र. .9,66,38,779/- (अ र  र. .नऊ कोट  सहास  लाख 
अडोतीस हजार सातशे एकोणऐंशी फ ) 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 य े 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 .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .71/2/2020-21 अ वय े भाग .१० मिधल 

महा मा योितराव फुल े पुत या शेजार  ान योती सा व ीबाई फुल े यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारण े व युरल बस वण.े कामी M/s.KALASANSKAR ART STUDIO 

िन.र. .5,58,82,265/- (अ र  र. .पाच कोट  अ ठाव न लाख याऐंशी हजार दोनश े

पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,58,82,265/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .5,58,82,265/- पे ा 12.68% कमी हणजेच र. .4,87,96,394/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .4,87,96,394/- (अ र  र. .चार 
कोट  स याऐंशी लाख शहा णव हजार तीनशे चौ-या णव फ ) 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 य ेकं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
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वषय .२३) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 9) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ , 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ‘क’ े य कायालयामाफत गवळ माथा येथील वािलट  

सकल फोरम ऑफ इं डया, भोसर  येथे को वड– १९ लसीकरण व तपासणी क  

द.२०/०४/२०२१ पासून सु  करणेत आलेल े आहे. सदर इमारतीमधील व ुत यं णा, 
संबंधीत देखभाल दु ती, वीजबील, जिन संच डझेल याबाबतचे कामकाज करणेबाबत 

मा. े य अिधकार , ‘क’ े य कायालय यांनी या वभागास कळ वल े आहे. सदरचे 

इमारतीचा वीजमीटर “द चेअरमन वािलट  सकल टेक े िनंग, J/P-10 MIDC” यांचे नावे 
आहे. सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन ेको वड - १९ लसीकरण क  

व तपासणी क ाकर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे जुल ॆ२०२१ ते ऑग ट २०२१ चे 

र. .५३,४६०/- (अ र  र. . ेप न हजार चारश ेसाठ फ ) इतके वीजबील मनपा माफत 

अदा करण ेआव यक आहे. तसेच सदर इमारतीचा वीजपुरवठा खंड त होऊ नये याकर ता 
सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणे म ा  व आव यक आहे. सदर 

वीजबील भरणेकर ता मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२५) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा 
(COVID19) ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेन े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ाम य ेकोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य धोका ल ात घेऊन 

EOI/०८/२०२१-२२ अ वय े िस द करणेत आला होता. सदर ईओआय म य े सीसीसी, 
आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन यु  बेड साठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा माग वणेत 

आ या हो या. याम य े ा  िन वदाकारांचे पटल (Empanelment)  तयार करणेत आले 
होते. आयसीय ु साठ  १०, १५ आ ण ५० बेडसाठ  दर माग वणेत आल े होते. या म य े

मे.आयकॉन हॉ पटल यांचे १५ बेडसाठ  र. .४९७८/- ित बेड ती दन अस ेदर ा  झाले 
आहेत. या कामी Empanelment तयार करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव 

.१०२०७ द.०१.०९.२०२१ अ वय ेमा यता दलेली आहे. वर ल माण ेह.भ.प.कै. भाकर 

म हारराव कुटे मेमो रयल हॉ पटल आकुड  णालयातील १५ बेडसचा पॅकेज या दराने 
१४ आयसीय ुबेडसचे एक पॅकेज कर ता EOI अट  शत  नुसार एकुण १४ आयसीय ुबेडसचे 

काम चाल ुकरणे कामी डॉ.जे.के. हेनचस यांना आदेश देणेत आल ेआहेत.  सदर कामकाज 

आदेशासाठ  EOI मधील अट  शत  लागु राहणार आहेत. आयसीयु पॅकेजसाठ  एकूण 

र. .६२,७२,२८०/- (अ र  र. .बास  लाख बाह र हजार दोनश ेऐंशी फ ) इतका खच 
येणार आहे. सदर कामाचाकालावधी द.१६.०९.२०२१ ते द.१४.१२.२०२१ पयत राहणार 
आहे. या कामाचा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२६) मनपाचे इ े ीय कायालयाकड ल आदेश . शा/१/का व/१९२/२०२१ द.१५/३/२०२१ 
अ वय ेकोरोना वषाणुमुळे उ दवले या संसगज य रोगा या ितबंध व िनयं णाबाबत 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य े  नाग रकांक रता  कोरोना लसीकरण मो हम 

सु  कर यात आली आहे. आदेश  . शा/१/का व/२०९/२०२१ द.२१/३/२०२१ अ वय े‘इ’ 
े य काय े ात २ ऍटो र ा  माफत (पी.ए.िस टम ारे) जाह र आवाहन व जनजागृती 

करणेची यव था करणेकामी कळ वल े आहे. या अनुषंगान े उ  कामासाठ  
.इ ेका/०६/का व/१५३/२०२१. द.१५/४/२०२१ अ वय े  कोटेशन दर माग वणेत आले 

होते.  ा  झाले या कोटेशन  मधील आले या दरापैक   मे. अंगद र ा रेटंल  स ह स यांचे 

तुलना मक या कमी/वाजवी  दर  अस यान े वकृत क न  आदेश 

.इ ेका/६/का व/२२०/२०२१. द.३/५/२०२१  चे आदेशा वय े   मे.अंगद र ा रेटंल 

स ह स यांना इ े य काय े ाम य े दोन र ा ित दवस दर र. .१०००/- 

माण े कामकाज आदेश दे यात आल े आहे.  यानुसार यांनी आदेशाम ये नमुद 

केले माण े कामकाज  केल े असुन  माहे मे २०२१ व जुन २०२१ चे बील र. .१,१६,०००/- 

(जीएसट सह)  तसेच माहे जुल ै२०२१ व ऑग ट २०२१ चे बील र. .१,२४,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख चोवीस हजार  फ ) (जीएसट एसह)  अदा करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .२७) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.१४/०३/२०२० आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०) महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(को वड १९) ादुभाव 

रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन केले या 
को वड केअर सटर व कॉरंटाईन सटर येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व 

शासनान े िनयु  केलेल ेकमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी 
ई िन वदा सूचना मांक.१०/२०२०-२१ अ वय े ा  झालेला लघु म दर पये १८०/- ित 

दन ित य  यानुसार एकूण १५ पुरवठादार िन त करणेत आलेल ेआहेत. यानुषंगाने 
िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.१८/०४/२०२१ अखेर र. .१८०/- ित दन 

ित य  व द.१९/०४/२०२१ पासून पये २३०/- ित दन ित य  या माण े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 वषया या 
स व तर तपिशलाम य ेनमुद केले या कालावधीम य ेहोणा-या र. .३,४०,१७०/- (अ र  

र. .तीन लाख चाळ स हजार एकश ेस र फ ) चे खचास काय र मा यता व वषया या 
स व तर तपिशलाम य ेनमुद केलेल ेपुरवठादार मे.ओम साई पराठा हाउस यांचे बरोबर 

काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिन:सारण मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 

प  अ (१ ते ४) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, 

कामाचे आदेश िनगत केल ेआहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ 

ड नुसार तुत वषयास अवलोकन करण.े  
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वषय .२९) मनपाचे ह े य कायालयाअंतगत दापोड  येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे 

नवीन वीजमीटर घेवुन  वीजपुरवठा करणे आव यक आहे. याक रता इकड ल प  

.ह ेका/कासा/ व/का व/०८/२०२१. द.०८.०८.२०२१ अ वय े म.रा. व. व.कं.िल.यांना 
कळ वल े असता, यांचेकड ल कोटेशन .AE/DAPODI/T/10 द.२६.०८.२०२१ अ वय े

कोटेशन ा  झाल ेआहे. यानुसार एकूण र. .२१,४७३/- र कम भरणेबाबत कळ वल ेआहे. 

सदर ल र कम म.रा. व. व.कंपनीस अदा केलेनंतर वीज जोडणी व नवीन वीजमीटर 

म.रा. व. व.कं.िल. यांचे कडुन उपल ध होणार आहे. तर  सदर र कम म.रा. व. व. कंपनीस 

अदा करण ेआव यक आहे.सदर र कम अदायगीचा खच महसुली अंदाजप काक- २ मधील 

व ुत मु य कायालयाकड ल पांक १५०-१५१ वर ल नवीन वीजमीटर या लेखािशषावर ल 

उपल ध तरतुद र. .२२,००,०००/- मधुन खच  टाकणेत येईल. तर  मनपाचे ह े य 

कायालयाअंतगत दापोड  येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे नवीन वीजमीटर 

घेवुन  वीजपुरवठा करणेकामी म.रा. व. व.कंपनीस र. .२१,४७३/-(अ र  र. .एकवीस 

हजार चारश े याह र फ ) अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३०) मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक.१३/२०१७-१८  नुसार 

लघु म िन वदा धारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार 

महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre चे कामास द.०४/०९/२०२१ पासून पुढे 

तीन म हन े कालावधी कर ता  काया वत ठेवणेचे कामकाजास मुदतवाढ दे यास व 

यासाठ  येणारा खच र. .१२,४७,४००/-(अ र  र. .बारा लाख स ेचाळ स हजार चारश े

फ ) अिधक कर या माण े तीन म हन े कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व या 
अनुशंगान ेयेणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३१) मनपाचे भाग. .१६ खंडोबामाळ ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे 

काँ ट करण करणेकामी ठेकेदार मे.बी.के.खोस ेयांना कामाचे आदेश देणेत आलेल ेआहेत. 

सदर कामासाठ  या आधी मे.सी. ह .कांड या सं थेची क प स लागार हणून नेमणूक 

करणेत आली होती. तथा प द.२९/०६/२०२१रोजी या मा.अित आयु  यांचे मा य 

तावानुसार मे.सी. ह .कांड या क प यव थापन स लागार सं थेची सदर कामासाठ  

नेमणूक र  करणेत आलेली आहे. सदर क प वैिश यपूण असल े कारणान े नकाश े

बन वण,े लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, िन वदा प ात  सेवा पुर वण े ह  सव काम े

करणेसाठ  क प यव थापन स लागार यांची नेमणूक करण ेआव यक आहे. सदर बाबत 

मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर क प यव थापन  स लागार यां याकडून दरप क 

माग व यासाठ  द.२४/०६/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती. 
सीलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.३०/०६/२०२१ पयत एकूण: 

०४ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. सदर कोटेशन द.०१/०७/२०२१ रोजी ३.०० वाजता 
उघड यात आल े असून मे. ा  इ ा कं स टंट यांचा लघु म दर १.२५% 
(जीएसट   वगळून) ा  झाला आहे. तर  मे. ा  इ ा कं स टंट यांचा लघु म दर ा  

झा यामुळे यांची सदर कामा या िन वदाप ात क प यव थापन स लागार (PMC) 
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हणून नेमणूक करणेस तसेच भाग. .१६ खंडोबामाळ ते हाळसाकांत चौक पयत 

पालखी मागाचे काँ ट करण करण.े (पालखी माग) या कामाचे िन वदा प ात उवर त 

कामाकर ता क प यव थापन स लागार हणून मे. ा  इ ा कं स टंट यांची 
लघु म दर १.२५% नुसार नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  १.२५% 

(जीएसट   वगळून) अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३२) Affiliation Fee Notification No.42/2017 (Amended) नूसार न वन पद यु र पदवी 

अ यास म(सु मजीवशा ) सु  करणेकामी र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा 
लाख) इतके (“कुलसिचव, मआ व व नािशक”) यांचे नावे नािशक येथे देय 
असलेलDेemand Draft/NEFT/RTGS/E-Payment Gateway, णाली ारे दनांक-३१ 
ऑ टोबर, २०२१ पयत कायालयीन वेळेत व ापीठात य  सादर करणे आव यक 
आहे. यामुळे सदरचा होणारा खच र. . १०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख) 
महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना(HDFC BANK, AC 
NO.00641450000649, IFSC CODE – HDFC0000064, MICR CODE- 422240002, 
BRANCH-Thatte Nagar, Gangapur Road, Nashik)  एन. ई. एफ. ट /ई. सी.एस ारे 
अदा करणेकामी सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील पद यु र सं था, यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाकड ल वै क य पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 

णालय पं. िचं. मनपा, कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ इ. 
चे शु क भरण,े या लेखािशषातील र. .१,१०,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  दहा 
लाख फ ) मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
 
 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१५७८/२०२१ 
दनांक- १७/०९/२०२१ 

 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पाप/ु८/का व/३३९/२०२१ द.१३/०९/२०२१ वषय .१२ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/३३९/२०२१ द.१३/०९/२०२१ वषय .१२ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/३३९/२०२१ द.१३/०९/२०२१ वषय .१२ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/३३९/२०२१ द.१३/०९/२०२१ वषय .१२ चे लगत) 

 
 
 
 



22 
 

( . था/िन/अ-मु य/का व/२२१/२०२१ द.१५/०९/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/२२१/२०२१ द.१५/०९/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 

 
 
 
 



24 
 

( .जिन/२/का व/८०४/२०२१ द.१४/०९/२०२१ वषय .२८ चे लगत) 

 
 


