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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/८५८/२०२० 
                                               दनांक - ०४/०९/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०९/०९/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०९/०९/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन 
प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
                                                           आपला व ासू,  

                                                
                                                   (चं कांत इंदलकर) 

                                                    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 – १८८ 
 
दनांक - ०९/०९/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०९/०९/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातह  कोवीड १९ या वषाणु मुळे णांची 
सं या दवस दवस वाढत अस याचे िनदशनास येत आहे. कोवीड १९ या आजारास 
जागितक आरो य संघटनेने महामार  घो षत केलेले आहे. मनपा तरावर कोवीड १९ 
या वषाणुचे िनयं ण व ितबंध करणेकामी कायवाह  चालु आहे. कोवीड १९ या 
संसंगज य रोगावर ितबंधा मक उपाययोजना करणेकामी  वै क य  वभागाकड ल 
अंदाजप कातील खालील लेखािशषावर तरतुद अपुर  असुन इतर लेखा िशषातुन तरतुद 
वग करावी लागणार आहे. तरतुद वग करणाबाबत मा.अित. आयु   (१) यांचे समवेत 
द.१९/०५/२०२० रोजी आढावा बैठक झालेली आहे. 

१. अ थायी आ थापना लेखािशष:- वै क य वभागांतगत कोवीड वषाणुवर िनयं ण व 
ितबंध करणेकामी व वध णालये व दवाखा यांक रता दरमहा एक ीत मानधनावर 

वै क य अिधकार  व पॅरामेड कल टाफ भर याची या चालु आहे. याक रता 
अ थायी आ थापना या लेखािशषावर जा त तरतुद आव यक आहे. 

२. ठेकेदार प दतीने वायसीएमएच व इतर णांलयांची साफसफाई:- वै क य 

वभागांतगत कोवीड बाधीत णांवर न वन भोसर  णालय येथे उपचार चाल ु

आहेत. तसेच मोशी व बालेवाड  येथे कोवीड केअर सटर, आकुड  को वड केअर सटर 
स थतीत कायरत आहेत. कोवीड  णसं या वाढत अस याने को वड केअर सटर 
व णालयांची सं या वाढवावी लागणार आहे. तसेच बी एल केअर को वड केअर 
सटरची उभारणी केली जात आहे. सदर ठकाणी साफसफाई करणे आव यक आहे.  
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३.जैव वै क य घनकचरा व हेवाट लावण:े- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने 
येथे कोवीड १९ वषाणुचे णांमुळे जैव वै क य घनकच-या म ये वाढ झालेली आहे. 
सदर घनकच-याची वर त व हेवाट लावणे आव यक आहे. 

४.वीज बले:- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने तसेच कोवीड केअर सटर 
येथील वीज बलातह  वाढ झालेली आहे. 

५.महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना:- वै क य वभागांतगत 
णालये/दवाखाने तसेच कोवीड केअर सटर मधील कोवीड १९ चे  संसग बाधीत 
ण, वलगीकरण व अलगीकरण क ाम ये ठेव यात येणा-या णांना जेवणाची 

सोय कर यात आलेली आहे. यासाठ  जा त खच अपे ीत आहे. 

६. वाहन इंधन कायालय:- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने तसेच कोवीड 
केअर सटर म ये णांना ने-आण करणेकर ता, तसेच राहते घर व मनपा णांलय 
अथवा कोवीड केअर सटर व इतर ठकाणी उपचारासाठ  ने-आण करणे आव यक 
आहे. याक रता मा. ज हािधकार  पुणे यांनी णवा हका उपल ध क न दले या 
आहेत. तसेच कोवीड वषाणुचा ाद ु भाव वाढ यास अजुन वाहनांची आव यकता 
भासणार आहे. याक रता जा त वाहन इंधन खच अपे ीत आहे. 

७. खाजगी वाहन भाडे:- मनपा े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरजु नागर क / 
व ा याना जेवणाची सोय व िशधा वाटप करणेकामी वाहन दु ती कायशाळा माफत 
वाहने भाडेत वावर घेणेत आलेली आहेत.  फ ड स हल स टम कर ता ५० वाहने  

र. .३३००/- या दराने घेणेत आली असुन याचा अंदाजे ६ म ह यांकर ता 
र. .२,९७,००,०००/- इतका खच अपे त आहे.  तसेच उपल ध क न दे यात 
आले या भाडेत वावर ल णवा हका इ. वाहनांचा खच वै क य वभागातील खाजगी 
वाहन भाडे या लेखािशषातुन करणेत येत आहे. सदर लेखािशषामधील तरतुद त वाढ 
करणे अपे ीत आहे. 

८. हे थ माट काड योजना:- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने  येथे हे थ 
माट काड योजना काया वत केलेली आहे. याक रताह  जा त खच अपे ीत आहे. 

९. शास कय  योजनांची अंमलबजावणी:- तसेच को वड वषाणुवर िनयं ण व ितबंध 
 करणेकामी शासनाकड ल योजनांची अंमलबजावणी करणेकामी खच अपे त आहे. 
याकर ता शास कय योजनांची अंमजबजावणी या लेखािशषावर तरतुद कमी पडत 

आहे. 
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            उपरो  .१ ते १० चे बाबींवर लेखा वभागाकड ल प रप क .लेखा/१/ 
का व/३४८/२० द.११/५/२०२० चे अनुषंगाने मा.अित.आयु  (१) यांचे दालनात 
द.१९/५/२०२० रोजी कामकाज आढावा बैठक होऊन खाली नमुद केले या 
लेखािशषावर तरतुद वाढ करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
    

अ.  लेखािशष मुळ तरतुद घट वाढ 

१ थायी आ थापना 58,00,00,000 25,20,00,000  
२ अ थायी आ थापना 7,50,00,000 - 5,30,00,000 

३ 
ठेकेदार प दतीने वायसीएमएच व 
इतर णांलयांची साफसफाई 6,50,00,000 - 4,50,00,000 

४ जैव वै क य घनकचरा व हेवाट लावण े 5,00,00,000 - 1,50,00,000 

५ वीज बले 1,25,00,000 - 1,00,00,000 

६. महा माफुले जीवनदायी आरो य योजना 30,62,500 - 20,00,000 

७. वाहन इंधन कायालय 6,32,500 - 35,00,000 

८. खाजगी वाहन भाडे 71,50,000 - 8,50,00,000 

९. हे थ माट काड योजना 2,00,00,000 - 1,35,00,000 

१०. शास कय  योजनांची अंमलबजावणी 1,00,00,000 - 2,50,00,000 

 एकुण  - 25,20,00,000 

             
           तर , उपरो  बाबींचा वचार करता वर ल अन.ु  १ ते १० या लेखािशषावर 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुिच ड मधील करण ७  तरतुद 
२(१) नुसार वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े      

                           ( द.०९/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े             

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ई े य कायालयाकड ल भाग .३, ४, ५ व  ७  

मधील सावजिनक शौचालय व मुतार  यांची दैनं दन साफसफाई करणेकामी मनपा 
े ातील वा मक /मेहतर समाजातील सफाई कमचार  कुटंूबीयां या शासन 

न दणीकृत सहकार  सं था यांचे अज मागवुन याम ये पा  ठरणा-या सं थांना थेट 
प दतीने काम देणेबाबत वतमानप ाम ये जा हर कटन िस द करणेत आले होते, 

यानुसार या कामाकर ता खालील माणे सं था पा  ठरत आहे. 

अ. . पा  सं थेचे नाव भाग . अंदाजप क य र कम 

1 मे. महषी बा मीक  बेरोजगार सेवा सं था. 3 61,20,500/- 

2 मे. महषी बा मीक  बेरोजगार सेवा सं था. 4 60,26,000/- 

3 मे. दन म हला आधार रोजगार सं था. 5 व 7 91,90,199/- 

                                
                        वर ल माणे अ. .१ ते ३ सं थांना यांचे नावासमोर ल भागा अंतगत 

सावजिनक शौचालय व मुतार  यांची दैनं दन  साफसफाई करणेकामी उपरो  नमुद 
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अंदाजप क य रकमेसह  थेट प दतीने सं थेची नेमणुक करण,े याकामी यां याशी 
आव यक अट  / शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान 
वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात 
वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास महारा  महापािलका 
अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

      ( द.०९/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना 
द.14/03/2020 व आप ी यव थापन कायदा 2005, कलम  41 व 50 नुसार व 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना 
वषाणुचा (Covid-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना व कोरोना या 
साथरोगाची आप कालीन प र थतीम ये शहरातील नागर कांना अित तातड ने 
वै कय उपचार कर यासाठ  Inspired o2 FLO-High Flow Nasal Oxygen Therapy 

Equipment थेट प दतीने मे. मथ मेड कल इंड या, ा.िल. या उ पाद त कंपनीचे 
अिधकृत व े ते मे. ग हाउस,पुण ेयांचे कडुन एकुण 130 नग ितनग र. .2,50,000/- 

अिधक 12 ट के जी.एस.ट . या माणे खरेद  करणेकामी येणारे र. पये 3,25,00,000/- 

(अ र  र. .तीन कोट  पंचवीस लाख फ ) अिधक 12 ट के जी.एस.ट .) चे खचास 
महानगरपािलका अिधिनयमअनुसुची करण 5(2)(2) नुसार मा. थायी सिमतीची 
काय र मा यता व मे. ग हाउस पुणे यांचेबरोबर काया र करारनामा क न घेणेस  

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
                         ( द.०९/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े  
           
वषय .४) ``कोरोना वषाणू COVID-19`` चा ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 

कामकाजासाठ  QUARANTINE (अलगीकरण) कामकाजासाठ  ज हा समादेशक 

होमगाड, पुणे ज हा यांचे कायालयामाफत पुर वणेत आलेले २२० होमगाडस ती दन 
ती होमगाड ६७०/- माणे दनांक २३/०३/२०२० ते २१/०४/२०२० तसेच २२० 

होमगाडस ती दन ती होमगाड ९८८.२५ माणे दनांक २३/०४/२०२० ते 
२२/०८/२०२० पयत होमगाडस मानधन (कत यभ ा) अदा करणेत आलेली 
र. .३,११,७५,५९५/- (अ र  र. .तीन कोट  अकरा लाख पं याह र हजार पाचशे 
पं या णव फ ) चे खचास काय र मा यता तसेच कोरोना वषाणू ती  संसगज य 
व पाचा आजार अस याने कोरोना ादुभाव आटो यात येईपयत QUARANTINE 

(अलगीकरण) कामकाजासाठ  होमगाड मनु यबळ कायम ठेवण े आव यक असलेने 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                      ( द.०९/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े            
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वषय .५)  कोरोना (COVID-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधता मक उपाय  योजना करणेकामी 
बालेवाड , मोशी व आकुड  भ व यात के या जाणा-या कोवीड केअर सटर तसेच  

Institonal Quarantine केले या य  व ण आव यक सा ह य (कोरोना  क स) 
खरेद कामी ई िन वदा ं .07/2020-21 अ वये ा  लघु म मंजरु दरानुसार १)  
मे.आथ रॉन टे नॉलॉजी अँ ड एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे बाब ं .01 लहान कट साठ  
ित कट र. .130/-  व  २) मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, िचंचवड यांचे बाब ं  2 मोठे 
कटसाठ  ित कट र. .252/- दर ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दरानुसार लहान 
क स 5650 नग व  मोठे क स 5850 नग एकुण 11,500 कट खरेद कामी एकुण 
र. .22,08,700/-  (अ र  र. .बावीस लाख आठ हजार सातशे फ ) चे खचास व ा  
लघु म मंजुर दरानुसार एकवष कालावधी म ये आव यकतेनुसार/मागणीनुसार खरेद  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना वषाणूचा सव  फैलाव झाला अस याने 
तातड ने या आजारावर  ितबंध उपाययोजना करणेसाठ  बालनगर  व ऑटो ल टर 
येथील आयसीयू व O2 बेडकर ता आव यक सा ह य खऱेद  क न देणेकामी आरो य 
वभागाने द.01/08/2020 रोजी या प ा वये मागणी केली आहे. आरो य वभागा या 
मागणीनुसार अ प मुदतीची जा हर सुचना .01/2020-21 द.06/04/2020 मधील ा  
लघु म मंजुर दरप कधारक मे.फोिन स माय ोिस ट म, भोसर  यांचेकडून पोटबल 
ए स रे मिशन थेट प दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या र. .12,50,000/- 

(आ र  र. .बारा लाख प नास हजार फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .७) भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ व महापािलका अिधिनयम कलम 
६३(३) मधील तरतुद वचारात घेता कोरोना संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , 

ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने मनपाचे दवाखाने/ णालये, कोरोना 
केअर सटर, हे थ सटर कर ता आव यक लागणारे PPE Kit with N95 Mask खरेद  

करणेकामी अ पमुदतीची जाह र सुचना .१४/२०२०-२१ अ वये मे.ओमनी ह थ 

केअर, पंपर  यांचेकडुन ा  झालेला िन वदा लघु म दर र. .३२१/- + GST ती 
कट माणे पी.पी.ई. १०००० कट खरेद  करणेकामी एकूण र. .३२,१०,०००/- (अ र  
र. .ब ीस लाख दहा हजार फ ) + GST चे खचास भारतीय साथरोग अिधिनयम 
१८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) 
कलम ६७(३) (क) नुसार खरेद  करणसे काय र करारनामा क न मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .८) कोरोना या वषाणुचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ाद ु भाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ाम ये पसरत आहे. भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897 आप ी 
यव थापन कायदा 2005 कलम 41 व 50 व महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 

(6) व 67(3) (क) नुसार कोरोना (COVID 19) चा साथरोगा या ितबंधा मक उपाय 
योजनासाठ  बालनगर , ऑटो ल टर  येथे व ऑ सीजन सह मेड कल गॅस पाईप 
लाईन तातड ने बस वणेकामी अ प मुदत जाह र सुचना मांक 07/2020-21 

(Expression of Interest) नुसार िस द करणेत आली होती. मा. थायी सिमती सभा 
ठराव मांक-7148 द. 03/06/2020 नुसार नेमणेत आलेले हे थ केअर स लागार 

ी.मनोजकुमार पाट ल यांनी दले या पेिस फकेशन व अंदाजप क य दरानुसार वर ल 

पैक  ऑटो ल टर येथील 150 Oxygenated Beds + 50 ICU Beds या माण े200 बेडसाठ  

ता वत गॅस पाईपलाईनसाठ  र. .3,31,51,155/- एवढा अंदा जत खच ाहय ध न 

मनपाने EOI नुसार मे. ग हाऊस, पुणे यांचे र. .2,89,00,000/- + 18 ट के जीएसट  या 
माणे लघु म दर ा  झालेले आहेत. सदरचे दर हे 2.86 ट केने जा त आहेत. तसेच 

Liquid Oxygen gas  साठ  र. .24.5 per m3Rates+ जीएसट  या माणे लघु म दर सादर 

केलेले आहेत. यानुसार ी.मनोजकुमार पाट ल, मनपा हे थ केअर स लागार यांनी 
कळ वलेनुसार मे ग हाऊस, पुणे यांना एकुण र. .2,89,00,000/- + 18 ट के जीएसट  व 

Liquid Oxygen gas  साठ  र. .24.5  per m3 + जीएसट नुसार ा  दर हे स या या चाल ु

बाजारातील थतीनुसार दलेले आहेत. यानुसार दर वकृत क न कायारंभ आदेश देणेत 

आले आहेत. तर  ऑटो ल टर येथील 150 Oxygenated Beds + 50 ICU Beds या माण े

200 बेडसाठ  ता वत गॅस पाईपलाईनसाठ  लघु म दरानुसार ा  झालेला 
र. .2,89,00,000/- + 18 ट के जीएसट  व Liquid Oxygen gas  साठ  र. .24.5  per m3 + 
जीएसट नुसार येणारा य  खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य काय े ात तीन चाक  ( डझेलवर 
चालणारे) चार र ा टे पो वाहनचालकासह भा याने घेणेकामी िन वदा नोट स 
.1/2019-20 नुसार िस  करणेत येवून िन वदा दर माग व यात आले होते. या 

िन वदा उघड याबाबत मा. े य अिधकार  यांनी दनांक 18/7/2019 रोजी मा यता 
द याने या उघडणेत  आ या याम ये मे.जयराम कं स शन यांनी अंदाजप क य 
र. .८,३६,१६०/-वर सुधार त ित दन टँ पो र. .611.71 हा लघु म दर 
द याने सदरचा दर मा य कर यात आलेला आहे. व यास मा. थायी सिमती ठराव  
ं .५११७ द.३१/७/२०१८ यानुसार मे.जयराम क शन यांचे कडून वह त 

नमु यातील द.19/8/2019 रोजी िसलबदं करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश  
ह ेका/आ-3/का व/521/2019 द.22/8/2019 अ वये (23/08/2019 ते दनांक 
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22/08/2020) देणेत आलेले आहे. स थतीत  को वड १९ चा संसगज य रोगाचा ाद ुभाव 
मोठया माणात वाढत आहे. यातच पावसाळा सु  असून ड य,ू मले रया , िचकन गु या  
व हवताप या आजारांचा ाद ुभाव वाढणेची श यता आहे. यामुळे भागातील नाग रकांचे 

आरो य हता या  दु ीने दैनं दन औ णीक  धुर करण करणे गरजेचे आहे. सदर कामाची 
न याने  िन वदा या पारपाडावयास काह  कालावधी  जाणार अस याने  स याचे  

िन वदेचे काम करणारे  मे.जयराम क शन यांना पुढ ल  िन वदा या पुण होई पयत 

अथवा ०६ म हने मुदत वाढ देणे बाबत तावीत करणेत येत असून संबंिधत ठेकेदार हे 

यांनी यापूव  दलेला दर ित टे पो ित दन र. .६११.७१ या दरानुसार काम कर यास 

तयार अस याचे यांनी द.२१/८/२०२० चे प ाअ वये  होकार  दलेला  आहे. यांनी तयार   

दश वले माण े यांना द.२३/८/२०२० पासून कामकर यास आदेश देणेत आलेला आहे. 

सदर कामासाठ  मुळ करारना यास अिधन राहून  पुढ ल सहा म हने कालावधी करता 
र. .३,८१,७०७/- (अ र  र.  तीन लाख ए याऐंशी हजार सातशे सात फ )  
(६११.७१ दर x २६ दवस x ४ टे पो  x  ६ म हने) अथवा य  येणा-या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) मनपा ह े ीय कायालयचे आचाय अ े सभागृह  इमारती मधील  कॉर डॉर अंतगत व 

बाहय प रसराची  दैनं दन साफसफाई व व छता अ याधुिनक  उपकरणे/ साधण,े रसायने 
मनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करणेकामी 
िन वदा नोट स .०२/२०१९-२० अ वये मे.िशवमु ा वंयरोजगार सेवा सह.सं था 
मया.यांनी िन वदा  र कमे या  र. .७७,५३,६५०/- -(१५.९५%) कमी दराने   हणजेच 
र. .६५,१६,९४२.४३ काम कर यास  मा यता दश वली आहे. अट –शत ची पुतता होत 
अस याने या अनुषांगाने मे.िशवमु ा वंयरोजगार सेवा सह.सं था मया. यांचे कडून  

िन वदा मंजूर  र. .६५,१६,९४२.४३ (अ र  र. .पास  लाख सोळा हजार नऊशे 
बेचाळ स पैसे चेाळ स फ ) पयत कामाचे आदेशा पासून दोन वषा कालावधी कर ता 
काम क न घेणेकामी तसेच कमान वेतनात होणा-या बदला नुसारवेतन अदा 
कर यास व पुढ ल िन वदा या पूण होईपयतचे  य  कामकाजा कर ता येणारे  

खचास  मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .११) पंपळे सौदागर येथील पवना नद वर पुल बांधणेकामी िन वदा र. .12,56,57,518/- 

(लमसम) ची िन वदा . थाप य मु यालय/75/01/2019-2020 नुसार द.18/01/2020 
रोजी दै.सकाळ व दै.भा कर या वतमानप ात जा हरात .210 अ वये िस द 
कर यात आली होती. सदर िन वदा भरणेची अंितम मुदत द.14/02/2020 पयत होती. 
सदर िन वदा द.24/02/2020 रोजी उघडणेत आली. सदर िन वदेम ये लमसम 

र. .9,74,75,042/- वर दर माग वणेत आले होते. याम ये खालील दोन ठेकेदारांनी िन वदा 
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सादर केली आहे. 

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

१ मे. ह  एम मातेरे इ ा (इं) ा.िल. 9,38,59,278/- L१ 

2 मे.ट  अँड ट  इ ा िल. 10,18,62,000/- L2 

 

याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे. ह  एम मातेरे इ ा (इं) ा.िल. यांचेकडून ा  
झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर/ऑफर हा र. .9,38,59,278/-  इतक  आहे. 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा (इं) ा.िल. यांना द.28/02/2020 रोजीचे प ा वये दर कमी 
करणेबाबत वचारणा करणेत आली असता द.28/02/2020 रोजीचे प ा वये आहे या 
दरावर कायम असलेबाबत कळ वले आहे. महारा  शासना या सन २०१९-२० या 
दरसचूी/SSR नुसार टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल फरक 
व रॉय ट  चाजससह सदर लमसम कामाची कंमत र. .12,47,09,552/- इतक  येत 
आहे. याम ये GST चा समावेश नाह . मे. ह .एम.मातेरे इ ा (इं) ा.िल. यांनी 
दलेला दर/ऑफर र. .12,31,79,512/- (अ र  र. .बारा कोट  एकतीस लाख 
एकोणऐंशी हजार पाचशे बारा फ ) हा असून तो िन वदा वकृत यो य  

र. .12,47,09,552/- शी (Acceptance Limit) तुलना करता 1.00% कमी आहे. सदर 

कामाकर ता ठेकेदार यांनी सादर केलेला दर/ऑफर र. .12,31,79,512 /- (लमसम दर 
+ शे यूल बी + रॉय ट + मटे रयल टे ट ंग चाजससह) तसेच य  येणा-या GST 

खचा पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/08/2019-20 अ वये क भागातील 
भोसर  प रसरात पा याची उंच टाक  बांधणकेामी (२०१९-१९) मे.िशवर  क शन 
& अथ मू हस  िन.र. .1,66,29,134/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख एकोणतीस 
हजार एकशे चौतीस फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,66,25,714/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,66,25,714/- पे ा 6.5% जादा  हणजेच र. .1,77,06,385/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .3,420/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .1,77,09,805/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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 .१३) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .10/03/2019-20 अ वये भोसर  येथे 
उपल ध होणा-या जागेत पा याची उंच टाक  बांधणकेामी (सन२०१९-२०) मे.िशवर  
क शन & अथ मू हस  िन.र. .1,49,59,324/-  (अ र  र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख एकोणसाठ हजार तीनशे चोवीस फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,55,904/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,55,904/- पे ा 8.2% जा त  

हणजेच र. .1,61,82,288/- + रॉय ट  चाजस र. .3,420/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .1,61,85,708/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ऑटो ल टर सटर मधील २ मोकळया हॉल म ये 
“कोरोना” (COVID-19) केअर सटर उभारणे व अनुषंिगक कामे करण ेया कामासाठ  
क प यव थापन स लागार नेमणूक करण ेया कामासाठ  मे. िनयोजन क स टंटस 

यांची लघु म दर 1.48 % नुसार िन वदा प ात क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  1.48% (जीएसट   सोडून) अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये  
को वड-१९ या संसगज य वषाणुचा मो या माणात वाढता ादुभाव रोख याकर ता 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यु दपातळ वर य  करणेत येत आहेत. 
स यािस थीत महानगरपािलके या काय े ातील व काय े ा बाहेर ल  को वड बाधीत 
वाढती णांची सं या वचारात घेता महानगरपािलकेकडे उपल ध असणारे मनु यबळ 
अपुरे पडत अस याने ११ बी.ए.एम.एम व १७ बी.एच.एम.एस वै कां या िनयु स 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१६) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, 

एम.एस.ड य,ु डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे 
टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु षक  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा 
म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  

कटन .१५२/२०१९ िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन 
गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या तसेच को वड कामकाजासाठ  न याने 
मंजुर  केले या वाढ व २४ लॅब टे निशयन,४७ पु ष क  मदतनीस व ४३ ीक  
मदतनीस उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली आहे. परंतु िनयु  आदेशातील व हत 
मुदतीत जू न झालेले व जू होऊन म येच सेवा सोडून गेले या उमेदवारां या र  
जागी माहे मे व जुन २०२० म ये Walk In Interview  दारे िनवड झाले या 
फामािस ट-२, लॅब टे निशयन-३, पु षक  मदतनीस-३५ व ीक  मदतनीस-२४ 
असे एकूण ६४ उमेदवारांची िनवड याद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे.  
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र 
सं थेस व म यवत  सा ह य भांडर, वै क य वभाग यांनी कोरोना णां या 
उपचाराकर ता आव यक Central O2 Flow Meter with Humidifier Bottle मनपा 
अिधिनयम कलम 63 (6) व 67 (3) (क), आप ी यव थापन कायदा 2005 व भारतीय 
साथरोग अिधिनयम 1897 नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी 
/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदत जाह र सुचना 
मांक-09/2020-21 नुसार लघु म पुरवठाधारक मे. शा एंटर ायजेस, पंपर  यांचे ती 

नग र. .1,685/- माणे 450 नग खरेद कामी र. .7,58,250/- इतका खच अपे त 
आहे. सदरचे ा  दर हे अंदाजप क य एकुण र. .8,46,000/- पे ा 10.37 ट केने कमी 
आहेत. ा  दर वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसार एकुण र. .7,58,000/- 
(अ र  र. .सात लाख अ ठाव न हजार फ ) चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी 
काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  सा ह य भांडर, वै क य वभाग यांनी 
दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक Stretcher 

Trolley मनपा अिधिनयम कलम 63 (6) व 67 (3) (क), आप ी यव थापन कायदा 
2005 व भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897 नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत 
उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प 
मुदत जाह र सुचना मांक-08/2020-21 नुसार लघु म पुरवठाधारक मे.ऑथ रन 
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टे नोलॉजी अँड एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे ती नग र. .11,350/- माणे 90 नग 
खरेद कामी र. .10,21,500/- इतका खच अपे त आहे. सदरचे ा  दर हे 
अंदाजप क य एकुण र. .11,89,440/- पे ा 14.12 ट केने कमी आहेत. ा  दर 
वकृत क न मे.ऑथ रन टे नोलॉजी अँड एंटर ायजेस, िचंचवड पुरवठा आदेश िनगत 

करणेत आलेले आहेत. यानुसार एकुण र. .10,21,500/- (अ र  र. .दहा लाख 
एकवीस हजार पाचशे फ ) चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .2/2020-21 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ीय कायायलयातील म.न.पा. 
मालक या इमारती मधील  कायालये दवाखाने मनपा शाळा उ ाने व इतर ठकाणी 
असणा-या जिमनीवर ल व छतावर ल प या या पा या या टा यांची शा ो  
प दतीने साफसफाई व व छता करण े कामा या २ वष कालावधीसाठ  मे. सांझ 
लन  स वसेस ा.ली. यांचा अंदाजप क य र. .1,87,01,240/- रकमे पे ा 27.00% 

कमी  हणजेच र. .1,36,51,905/- (अ र  र. .एक कोट  छ ीस लाख ए काव न 
हजार नऊशे पाच फ ) या दराने नेमणुक करण,े याकामी यां याशी आव यक अट / 
शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान वेतन दराने देय 
वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास 
यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार कोरोना वषाणुचा 
(Covid-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व 
कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी 
M/s.Mylab Discovery Solutions Private Limited यांचेकडून Rapid Antigen Test kits 
for Novel Corona Virus (SARS-Cov-2/Covid-19) Kit – 4000 Kits, 25 Test per Kit 
(1,00,000 Tests) 12% GST सह हणजे ित टे ट र. .४१०/- माणे अिधक १२% 
GST  र. .४९.२० असा १ टे टकर ता र. .४५९.२० माण े 1,00,000 Tests खरेद  
करणेकामी येणा-या एकुण  र. .४,५९,२०,०००/-(अ र  र. .चार कोट  एकोणसाठ 
लाख वास हजार फ ) चे खचास काय र मा यता व काय र करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  सहा 
म हनेकर ता  मानधनावर नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर ल स या 
कायरत असले या ६२ उमेदवारांची सेवा   माहे ऑग ट २०२० म ये संपु ात येत आहे. 
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स य थतीत संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा 
मो या माणात वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या 
वचारात घेता  पुढ ल कालावधीसाठ  न यान े जा हरात कटन िस द क न भरती 

या राब वणे श य नस याने स य थतीत कायरत असले या ६२ उमेदवारांची 
णालयास  को वड -१९ चे कामकाजाकर ता  को वड कालावधीसाठ  आव यकता 

अस याने व वध  पॅरामेड कल पदावर ल ६२ उमेदवारांची सेवा तीन म हने कर ता 
अिध हत  करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२२) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात  टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, 

एम.एस.ड य,ु डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे 
टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु षक  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा 
म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  

कटन .१५२/२०१९ िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन 
गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या तसेच को वड कामकाजासाठ  न याने 
मंजुर  केले या वाढ व २४ लॅब टे निशयन, ४७ पु ष क  मदतनीस व ४३ ीक  
मदतनीस उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली आहे. परंतु िनयु  आदेशातील व हत 
मुदतीत जू न झालेले व जू होऊन म येच सेवा सोडून गेले या उमेदवारां या र  
जागी माहे जुन व जुलै २०२० म ये Walk In Interview  दारे िनवड झाले या 
 फामािस ट-१, लॅब टे निशयन-६, पु षक  मदतनीस-१४ व ीक  मदतनीस-२० 
असे एकूण-४१ उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉक डाऊन जाह र 
कर यात आला व संचार बंद  लागू कर यात आली. यामुळे  सदरची बले माच २०२० 
अखेर अदा करणे श य झाले नाह . क शासना या अमृत योजने अंतगत सन २०२०-
२१ म ये सदरची बले अदा करणे आव यक आहे.  सदर बलांचा तपिशल पुढ ल 
माणे. 

अ. . लेखािशष पान . व 
अनु . कामाचे नाव 

सन 2019-
20 केलेली 
सुधार त 
तरतुद 

द.31/03/2020 
पयत झालेली खच 

द.31/03/2020 
अखेर अदा न 
करता आले या 
देयकांची र कम 

1 बगी या / 
ीन पेसेस 649/13(3) 

क  शासना या अमृत योजने अंतगत 
भाग .3 च-होली आ. .2/94 

(तसेच फ भागातील सी ड  सी लॉट 
.1 व 2 येथे उ ान वकसीत करण.े 

55,00,000                         -   

     

   55,00,000 
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      तर  वर ल त यात नमूद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या 
मागील वषा या क शासना या अमृत योजने अंतगत िश लक र कमेमधून अदा 
करणेसाठ , महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२४) फ े ीय व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० या वषात  महसुली  कामांची िन वदा 
मागवून व वध व ुत वषयक करकोळ द ु तीची कामे करणे चालू आहे. तथा प 
को वड-१९ या लॉकडाऊन प र थतीमुळे सन २०१९-२० अंदाजप कातील  काह  
कामांची धावती व अंितम बलाची कायवाह  करणे श य न झा याने लं बत आहेत. 
सदर बले अदा करणे आव यक आहेत. सदर फ े ीय कायालय व ुत 
वभागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील महसुली करकोळ दु तीची  बले 
अखिचत र कमेतून अदा करणेकामी त ा  खालील माणे- 

अ. . लेखािशष पान . 
/अनु. . 

उप लेखािशष/कामाचे  नाव सन २०१९-२० 
तरतूद 

अदा 
करावयाची 

र. . 

१ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/२  फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .३ िचखली 
मधील आव यक ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील 
नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल 
दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणे. 
सन २०१६-१७. 

४३३०००  ७५०००  

२  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/३  फ े ीय कायालया अंतगत िचखली तळवडे उप 
वभागातील शाळा, मनपा इमारतीम ये व ुत वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. सन २०१७- १८ 

१८७०००  १२०००  

३  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/४  

  

फ े ीय कायालय काय े ातील  मधील शासक य 
इमारत, दवाखाने इ. ठकाण या वातानुकूलन यं णेचे 
वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणे.सन २०१७ - १८ 

२९००००  २९००००  

४  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/५  

  

फ े ीय कायालय काय े ातील U.P.S.  इन हाईटची 
वा षक देखभाल दु ती करणे व नुतनीकरणाची कामे 
करणे.सन २०१८ - १९ 

७५०००  ७५०००  

५  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/६  फ े ीय कायालय काय े ातील शासक य इमारत, 
दवाखाने इ. ठकाण या जिन  संचाचे (जनरेटरचे) 
वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणे.सन २०१८ - १९ 

२७००००  २७००००  

६  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/७  फ े ीय कायालय काय े ातील शासक य 
इमारत,दवाखाने इ. ठकाण या EPABX  यं णेचे  
वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणे. सन २०१८- १९ 

१३६५००  १३६५००  

७  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२०/८  फ े ीय कायालय काय े ातील  मधील शासक य 
इमारत, दवाखाने इ. ठकाण या वातानुकूलन यं णेचे 
वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणे.सन २०१८ - १९ 

२५९०००  २५९०००  
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८  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२१/१३  फ े ीय कायालय अतगत िचखली तळवडे उप 
वभाग भाग  १ मधील ट लाईट पोल वर ल 
खराब नादु त ज शंन बॉ स बदलणे.सन  २०१८-१९ 

१६२५००  १६२५००  

९  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२२/२१  फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभागा 
मधील दवाब ी यव थे मधील खांबाची रंगरंगोट  
(पेट ंग) करणे.सन  २०१८ - १९ 

५४००००  ५४००००  

१०  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२२/२४  फ े य कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग 
अचानक उ वणार  व ुत वषयक कामे करणे. सन  

२०१८ - १९ 

१३००००  १३००००  

११   करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२४/४७  फ े ीय कायालय अतगत भाग  १३ मधील 
दवाब ी यव थे या फडर पलर ची दु ती व 
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९ - २०२०) 

३०००००  ३०००००  

१२ 
  

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२४/५३  फ े ीय कायालय अंतगत भाग  ११  मधील 
दवाब ी यव थे कर ता या खराब भुमीगत केबल 
बदलणे व केबलची देखभाल देखभाल दु ती व इतर 
आव यक व ुत वषयक कामे करणे.(सन २०१९-
२०२०) 

२०००००  २००००० 

१३   करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२४/५५  फ े ीय कायालय अंतगत भाग .१३  मधील दवा 
ब ी यव थे कर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे 
व केबलची देखभाल देखभाल दु ती व इतर 
आव यक व ुत वषयक कामे करणे.(सन २०१९-
२०२०) 

२०००००  २०००००  

१४  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२४/५६  फ े ीय कायालय अंतगत भाग १ मधील दवाब ी 
यव थे मधील खांबाची व फडर पलरची रंगरंगोट  
(पेट ंग) करणे.(सन  २०१९ - २०२०) 

१६००००  १६००००  

१५  करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२५/५८  फ े य कायालय अंतगत भाग १२ म ये अचानक 
उ वणार  व ुत वषयक कामे करण.े (सन  २०१९ - 
२०२०) 

१६००००  १६००००  

१६   करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२५/६४  फ े ीय कायालया अंतगत भाग १ मधील  शाळा, 
मनपा इमारतीम ये व ुत वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणे.(सन  २०१९ - २०२०) 

२०००००  २०००००  

१७   करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८२५/६६  फ े ीय कायालया अंतगत भाग १२ मधील  शाळा, 
मनपा इमारतीम ये व ुत वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणे.(सन  २०१९ - २०२०) 

२०००००  २०००००  

एकूण ३९,०६,००० ३३,७०,००० 

                तर  वर ल त यात नमूद केलेनुसार अदा करावया या बलांना अखिचत र कमेतून 
अदा करणेबाबत  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२५) इ े ीय व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० या वषात महसुली व भांडवली कामांची 
िन वदा मागवून व वध व ुत वषयक वकास कामे करणे चाल ू आहे. तथा प 
को वड-१९ या लॉकडाऊन प र थतीमुळे सन २०१९-२० अंदाजप कातील  काह  
कामांची धावती व अंितम बलाची कायवाह  करणे श य न झा याने सन २०१९-२० 
चे अंदाजप कातील सदर अखिचत बलाची  उपल ध तरतूद  खाली दश वले या 
लेखािशष, अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार आहे. याबाबतचा त ा खालील 
माणे- 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नांव 
लेखािशष  
नांव 

अंदाजप क 
पानांक व 
अ. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

३१-०३-२०२० 
पय त झालेले 
खच 

अखिचत 
बलाची र कम 

१ 
न वन भाग .३ चह ली म ये अंतगत 
र यावर दवाब ीची आव यकतेनुसार कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे. 

सावजिनक 
सुर तता ४८९/६ ४००,००० ० ३९९,९५९ 

२ 

इ े ीय कायालया या काय े ातील व वध 
इमारती, शाळा, कायालये येथे आव यकतेनुसार 
व ुतीकरणाची कामे करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे. 

इमारत 
शाळा,शॉ पंग 
सटर 

४९०/१ ४१४,००० १०८३०१ १९०,७८२ 

३ 

इ े ीय कायालयाअंतगत शाळा, कायालये, 

इमारतीमधील बोअरवेल,पाणीपंपाचे नुतनीकरण 
करणे व आव यकतेनुसार पंप बस वणे.2018-19 

लोकारो य ४९०/१ २११,००० ० २११,००० 

४ 

इ भागाअंतगत दघी उप वभागातील व वध 
इमारत, शाळा, कायालये येथील व ुत यव थेची 
देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे. (सन २०१७-१८) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१२/६ ५०,००० ९९९९९ ८,८२२ 

५ 

न वन . .५ सड वक कॉलनी मधील 
र यावर ल दवाब ी यव थेची वाष क प तीने 
देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१३/१८ ४८२,७०० २९९६६७ ४८२,६५० 

६ 

दघी-बोपखेल उप वभागाअंतगत र यावर ल 
दवाब ी यव थेसाठ या फडर पलर, 

ज शनबॉ सची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन 
२०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१३/२० ३८२,५०० ३९९९९२ २९९,००० 

७ 

भोसर  उप वभागाअंतगत र यावर ल दवाब ी 
यव थेसाठ या फडर पलर, ज शनबॉ सची 
वाष क प तीने देखभाल दु ती करणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१३/२१ १५०,००० ३९९९९९ १५०,००० 
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८ 

इ े ीय कायालयाअंतगत व वध इमारती, 
कायालये येथील वातानुकुलन यं णेची वाष क 
प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१३/२४ ७९८,००० ० २९४,६४७ 

९ 

कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 
वातानुकुलन यं णेची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन 
२०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१३/२५ ८००,००० ० ५३९,६७४ 

१० 

इ भागाअंतगत मोशी उप वभागातील व वध 
काय माकर ता आव यकतेनुसार ता पुर या 
व पात वनी व काश यव था करणे. (सन 

२०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१३/२७ ८३५,००० ० १५०,००० 

११ 

इ भागाअंतगत दघी उप वभागातील व वध 
इमारत, शाळा, कायालये येथील व ुत यव थेची 
देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१४/३० ६९६,५०० ० ४५७,२९९ 

१२ 

इ भागाअंतगत भोसर  उप वभागातील व वध 
इमारत, शाळा, कायालये येथील व ुत यव थेची 
देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१४/३१ ७८८,००० २३२९७७ ५५०,००० 

१३ 

इ े ीय कायालयाअंतगत भोसर  हॉ पीटल व 
कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 
रोह संचाची वाष क प तीने देखभाल दु ती 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१४/३२ ३००,००० ० ३००,००० 

१४ 

इ े ीय कायालयाअंतगत व वध कायालयात 
बस वणेत आले या बोअरवेल व पंपाची वाष क 
प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१४/३३ ५००,००० १००७८४ ५००,००० 

१५ 

इ े ीय कायालयाअंतगत च-होली 
उप वभागातील हायमा ट द यांची वाष क 
प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१४/३४ ८७०,००० ६९९९९९ ७३,८८८ 

१६ 

इ े ीय कायालयाअंतगत भोसर  
उप वभागातील हायमा ट द यांची वाष क 

प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. (सन २०१८-१९) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१४/३६ ४५०,५०० ८०३९८ ८६,२५६ 

१७ 

न वन . .५ प रसरातील र यावर ल दवाब ी 
यव थेची वाष क प तीने देखभाल दु ती 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०१९-
२०) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१५/४५ ३००,००० ० १८४,२८३ 
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१८ 

न वन . .७ मधील र यावर ल दवाब ी 
यव थेची वाष क प तीने देखभाल दु ती 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०१९-
२०) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१५/४६ ३००,००० ० १८०,८२२ 

१९ 

इ भागाअंतगत दघी व ुत उप वभागातील 
व वध इमारत, शाळा, कायालये येथील व ुत 
यव थेची देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. (सन २०१९-२०) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१५/५१ १००,००० ० ९९,६०४ 

२० 

इ े ीय कायालयाअंतगत दघी उप वभागातील 
हायमा ट द यांची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन 
२०१९-२०) 

करकोळ  

दु ती व 
देखभाल   

महसुली 

८१५/५७ १००,००० ० ९९,७४६ 

 एकुण   ८,९२८,२०० २,८२२,११६ ५,२५८,४३२ 

                       उपरो  माणे वभागाअंतगत लेखािशषािनहाय अदा करावयाची कामांची  अखिचत 
बीले महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये अखिचत र कमेतून 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                                                             

                                                      (चं कांत इंदलकर) 
 नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८. 

       
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८५८/२०२० 

दनांक – ०४/०९/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .वाय.सी.एम.एच./७/का व/५८८/२०२० द.२९/०७/२०२० वषय .१५ चे लगत) 
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( .वाय.सी.एम.एच./७/का व/६९२/२०२० द.०४/०८/२०२० वषय .१६ चे लगत) 
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( .वाय.सी.एम.एच./७/का व/१३०८/२०२० द.१७/०८/२०२० वषय .२१ चे लगत) 
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( .वाय.सी.एम.एच./७/का व/१३०७/२०२० द.१७/०८/२०२० वषय .२२ चे लगत) 

 
 


