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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/३/का व/१२९१/२०२० 
दनांक- १८/१२/२०२० 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २३/१२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२३/१२/२०२० रोजी दु.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, 

 
(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 – २०० 
 
दनांक - २३/१२/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२३/१२/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) 
ारेआयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ)   मा. थायी सिमती सभा (कायप का .१९५) द.२८/१०/२०२० दु.२.३० वा,  

           द.०४/११/२०२०  दु .२.१५ वा, द.०६/११/२०२० दु .२.०० वा., द.११/११/२०२०  
           दु .२.२० वा., दनांक १८/११/२०२० दु .२.२० वा. द ०७/१२/२०२० द ु .२.१५ वा.  
           व द.०९/१२/२०२० दु .२.१५ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
    आ)   मा. थायी सिमती सभा (कायप का .१९६) द.०४/११/२०२० दु .२.३० वा.  

                 द.०६/११/२०२० दु .२.१५ वा. द.११/११/२०२० दु .२.२५ वा. द.१८/११/२०२०  
                 दु .२.२५ वा. द.०७/१२/२०२० द ु .२.२० वा, द.०९/१२/२०२० दु .२.२० वा.  
                 व द.१६/१२/२०२० दु .२.१५ वा चा सभावृ ांत कायम करणे. 
            इ)   मा. थायी सिमती सभा (कायप का .१९७) द.१८/११/२०२० दु .२.३० वा.  
                 द.०७/१२/२०२० द ु .२.२५ वा, द.०९/१२/२०२० दु .२.२५ वा. व द.१६/१२/२०२०   
                 दु .२.२० वा चा सभावृ ांत कायम करणे. 
            ई)   मा. थायी सिमती सभा (कायप का .१९८) द.०९/१२/२०२० दु .२.३० वा. व   
                 द.१६/१२/२०२० दु .२.२५ वा चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुण,े रा य शासन व पंपर  – िचंचवड 

महानगरपािलका  यांचे संयु  व माने अ णासाहेब मगर टेड यम नेह नगर येथे 
800 खाटांचे वशेष कोवीड हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून णसेवेसाठ  काया वत 
कर यात आलेले आहे. मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुण े यांचेकड ल 
द.20/8/2020 चे आदेशानुसार सदर हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा आवत  खच 
(ALL CONSUMTION PPE KIT, वीज व पाणी बील,  OXYGEN, औषधे, 

णांचे खानपान इ.खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत करावयाचा आहे. वर ल 
कोवीड हॉ पीटलसाठ  णाचे जेवण व ना याचे बील PMRDA  यांनी  JESS 
आय डया ा.िल. यांना अदा करणेबाबत कळ वले आहे. JESS आय डय़ा ा.िल.यांनी 
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सदर यव थेपोट  मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांची िनयु  केली असून 
णांचे जेवण व ना याचे बील मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांना अदा करणे 

बाबत कळ वले आहे. मे.ठ कर टार डम इ हे ट ा.िल. यांनी द.२९/८/२०२० ते 
द.३०/९/२०२० या कालावधीतील अ णासाहेब मगर टेड यम येिथल कोवीड 
हॉ पीटलम ये उपचार  घेतले या णांचे भोजन यव थेचे बील र. .२०,४६,४९२/- 
सादर केले आहे. मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांनी ण जेवणापोट  सादर 
केलेले बील र. .२०,४६,४९२/- पैक  मनपाने इतर पुरवठाधारकांशी ठर वले या 
दरानुसार सदर बील ित ण र. .१८०/- या माणे र. .१९,४९,०४०/- इतक  बील 
देय र कम होत असून सदर र कम अदा करणेस व येणारे खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ६७(३)(क) व अनुसुची ड करण मांक.५(२)(२) नुसार 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) प.िच.मनपाचा मा. थायी सिमती सभे या ठराव .७३६८/२०२० द.२०/८/२०२० 

नुसार मा.आयु , सो. यांचेकड ल आदेश .वै /१०/का व/२४८/२०२० 
द.२१/०८/२०२० अ वये पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांना र. .२५ 

कोट  पैक  र. .१० कोट  देणेबाबत वषय संमत झा यामुळे Covid 19 Jumbo 

Facilities Center उभारणे  कामासाठ  र. .२५ कोट  पैक  र. .१०  कोट  पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरण पुणे यांचेकडे द.२४/८/२०२० रोजी र. .१०कोट  वग 

कर यात आलेली आहे.  पुण ेमहानगर देश वकास ािधकरण यांचेकड ल प  .Covid-

1907.20/ . .आर-१४२/ व -१/२००(A) द.१४/९/२०२० अ वये सदर कामासाठ  र. .१५ 

कोट  पैक  र. .१० कोट  म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषातुन 

पुण े महानगर देश वकास ािधकरण पुण े यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३)  मा.अ य  व यव थापक य PMPML संचालक यांचे मागणीनुसार आँग ट २० पयत 

एकूण तूट र. .१८३.५८ कोट  पैक  ४०% माणे र. .७३.४३ कोट ची मागणी केली 
आहे. न वन बस खरेद साठ  सन २०२०-२१ म ये र. .९५.८३ कोट  एवढ  तरतूद 

उपल ध अस याने खास बाब हणून कोरोना या पा भूमीवर र. .४० कोट  (अ र  
र. .चाळ स कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अपे ीत संचलन तूट पोट  अ ीम हणून 
अदा करावयाचे अस यास शासन िनणयाम ये नमूद के या माण ेपीएमपीएमएल ने 
यां या आिथक ताळेबंदाचे लेखाप र ण मनपाच े मु य लेखाप र क यां या कडून 

संचलनतूट मा णत करणे आव यक आहे.  तथा प ए ल २०२० ते आँग ट २०२० या 
कालावधीतील अहवाल ा  झालेला नाह  तर  कोरोना या पा भूमीवर महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार सन २०२०-२१ मधील तूट मधून 
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समायोजन करावया या अट वर संचलन तूट ची र. .४० कोट  (अ र  र. .चाळ स कोट  

फ ) अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४)  भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ व महापािलका अिधिनयम कलम 
६३(३) मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , 

ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने मनपाचे दवाखाने/ णालये, कोरोना 
केअर सटर, ज बो को वड सटर व ऑटो ल टर को वड-१९ हॉ पटल कर ता 
आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र सुचना 
.१७/२०२०-२१ िस  कर यात आली होती. याम ये औषधांचे ८ बाबींक रता 

अंदाजप क य र. .१,००,३७,९२०/- अिधक GST अशी होती. सदर औषधासाठ  एकूण 
५ िन वदाधारकांनी सहभाग घेतला असून पैक  ४ िन वदाधारक पा  झाले आहेत. 
पैक  ०१ िन वदाधारकास एकह  लघु म दर ा  झाला नाह . ा  ८ बाबीपैक  ६ 
बाबींचे दर अंदाजप क य दरापे ा कमी असुन,०१ बाबीचा दर हे १०% पयत जा त ा  
झाला आहे व ०१ बाबीकर ता िन वदा दर ा  झाला नाह . ा  ७ बाबीं क रताची 
अंदाजप क य र. .१,००,१३,९२०/- अशी असून ा  लघु म दरानुसार ह  

र. .१,०६,६२,४८०/-+ GST  या माणे खच अपे त आहे. याबाबत सोबत प  ‘अ’ 

जोडले आहे. तसेच स जकल सा ह यासाठ  एकूण २ िन वदाधारकांनी सहभाग घेतला 
असून दो ह  िन वदाधारक पा  झाले आहेत. एकूण ६ बाबी पैक  ४ बाबींचे दर १०% 
पयत जा त ा  झाले आहेत व २ बाबींचे दर १०% जा त असलेने र  कर यात 
आले आहेत.  ा  ४ बाबीं क रताची अंदाजप क य र कम २४,७४,०००/- अिधक 
GST अशी असून ा  लघु म दरानुसार ह  र. .२६,७९,२००/- + GST  या माणे खच 
अपे त आहे. याबाबत सोबत प  ‘ब’ जोडले आहे. यानुसार संबिधत उ पा दत 
कंपनी/ वतरक यांचेकडुन ा  लघु म दरानुसार औषधे/स जकल सा ह य खरेद कामी 
भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महापािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी येणा-या खचास 
काय र करारनामा क न काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील छो या पाळ व ाणी (कु ा, मांजर) इ. यांची 

एकुण सं या व यांचे आयु य ल ात घेता अचानक तसेच आजारांने उपचारा 
दर यान मृत ा यांचे व हेवाट  बाबत नेह नगर पंपर  या ठकाणी छोटे पाळ व 
ाणी दफन भुमी सन २००७ रोजी काया वत कर यात आली होती. दहन मिशन या 
ठकाणी द.१६/१२/२०१६ ते द.१६/०३/२०२० या कालावधीत एकुण १३०९ इत या पाळ व 
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ा यांचे दहन प दतीने व हेवाट लाव यात आलेली आहे. या कर ता सी.एन.जी. गॅस 

वापराचे मािसक देयके वभागामाफत मे.महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड यांना सरासर  

र. .१५,०००/- ते र. .२०,०००/- इतक  रकम अदा कर यात येत आहे. पावसा यां या 
मोसमात या पाळ व ा यांची मृतां या आक यांत वाढ होत असते. मािगल काह  

दवसांपासुन वयंघो षत ाणी ेमी ं दारा शहरातील भटक  मृत कु ी या ठकाणी आणुन 

दहन कर याची मागणी कर यात येऊन नाईलाजा तव यांचे ह  दहन केले जाते. व तुतः 
सदर सेवा ह  पाळ व ा यांकर ता हणजेच यांचे मालक आहेत यांचे कर ता िनःशु क 

असुन भटके मृत ाणी (मांजर, कु ा.) यांची म.न.पा. या आरो य वभागा दारे े य 

कायालय िनहाय व हेवाट लाव यात येते. उपरो  पण ेम.न.पा. दारा दहन मिशन देखभाल 

द ु ती व गॅस चे देयके तसेच मिशन  हाताळणारे म.न.पा.चे कमचार  यांचा खच पाहता 
आिथक भार जा तीचा होत अस याचे दसुन येते. तर  मालकांचे मृत पाळ व ाणी यांना 
ित जनावर शु क आकारणी संयु क रा हल. या तव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

ह तील पाळ व मृत कु ा व मांजर यांना खालील त यात नमुद केले माणे दर आकारणे 
ता वत आहे. 

 
अ.  जनावरांचा कार दहन शु कांची रकम 

१ कु ा २०००/- 
२ मांजर २०००/- 

        
      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर ल ाणी मालकांना दे खल 
र. .३०००/- इतक  दहन शु क आका न उ  सेवा दे यात येईल.तुलना मक या 
उ  त यांतील दरांचा वचार करता, मिशन देखभाल दु ती कायरत कमचार  वग, 

सी.एन.जी. गॅसचे दर ल ात घेता ता वत दर माफक आहे. तसेच उप व कारक 
वयंघो षत ाणी ेमी यांना िश त लावणे दे खल श य होईल. तसेच ता वत केलेले 

दर मा य झालेस म.न.पा. ह तील पाळ व ाणी मालकांना र हवासी दाख यांचे 
पुरावा ा  ध न मा य दरानुसार सेवा उपल ध क न दे यात येईल. सबब, ता वत 
केले नुसार छोटे पाळ व ाणी दहन मिशन (Pet incinerator) वापरा कर ता शु क 
आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे.  

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोठ   जनावरे (गाय वग, हैस वग.) 
उचलणे या कामकाजाकर ता ा  लघु म दर िन वदाधारक मे.जे.बी.एंटर ायझेस यांचे 
र. .१५,९५,६६५.०३ (अ र  र. .पंधरा लाख पं या नव हजार सहाशे पास  आ ण 
पैसे तीन फ ) १ वषा कर ताचा लघु मदर वकृ  क न सं थे समवेत करारनामा 
करणे व याकामी येणा-या १ वषाचा य  खचास वभागा या “िचखली येथील 
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क डवाडा चाल व याचा खच” या लेखािशषाव न खच कर यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .03/02/2020-2021 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील अ, ब, क, ड, ई, फ, ग व ह या े ीय कायालयाअंतगत 
अनिधकृत बांधकामावर व अित मणावर कारवाई करणेकामी व वध कारची 
यं सामु ी पुर वणेकामी (२०२०-२०२१) मे.समीर एंटर ायजेस िन.र. .2,48,87,923/- 

(अ र  र. .दोन कोट  अ ठेचाळ स लाख स याऐंशी हजार नऊशे तेवीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,48,87,923/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,87,923/- 

पे ा 24.24% कमी हणजेच र. .1,88,55,090/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,88,55,090/- 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.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) 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 पुण े 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 पुण े33 यांचेबरोबर करारनामा क नघेणेस व सदर खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.२३/१२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरज ूनाग रकांना 
/ व ाथ  यांना जेवणाची सोय करणेकामी आप ी यव थापनामाफत यांचे तरावर 
हूड असलेली टे पो/ क/ ी ह लर टे पो  वाहने भाडे त वावर घेणेत आलेली आहे व 
भ व यात सदरकामी येक े य कायालयाक रता येक  १ व २ जादा वाहने 
घेणेकामी मा.सहा यक आयु  आप ी यव थापन यांनी सूचना दले या आहेत. 
या माणे खालील नमूद केले या सं थेकडून/ य  कडून वाहने भाडे त वावर 

आप ी यव थापन वभागकडून घेणेत आली असून याचे बल या वभागाकडून उप 
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ादेिशक कायालयाकड ल शासक य मंजूर दराने अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े द.११/०३/२०१९ चा िनणय प रचलन प ती नुसार 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक 
द.११/०३/२०१९ नुसार मंजूर दर खालील माणे . 

अ.  पुरवठादार / कालावधी वाहन कार वाहन 
सं या 

ित दन मंजूर 
दर + इंधन 

आतापयत 
झालेला खच 

१ मे.सातव कॉन ॅकटर ( द.२८/०३/२०२० ते 
द.१४/०५/२०२०) 

हूड असलेला 
टे पो   ०८ नग 

१८००/- + 
इंधन 

१०,२५,३५७/-

       उपरो  कोरोना वषाणू को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव 
रोख यासाठ  करावयाचा  उपाययोजना अंतगत  जेवण व कोरडा िशधा शहरातील गरजू 
लोकांना वाटप करणेकामी  हूड असलेली टे पो (१८००/-+ इंधन) भाडे त वावर 
पुर व यात आलेली असून सदरकामी  र. .१०,२५,३५७/- (अ र  र. .दहा लाख 
पंचवीस हजार तीनशे स ाव न फ ) (दैनं दन भाडे)  इतका खच आलेला असूनएकूण 
र. .१०,२५,३५७/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरज ूनाग रकांना 
/ व ाथ  यांना जेवणाची सोय करणेकामी आप ी यव थापनामाफत यांचे तरावर 
हूड असलेली टे पो/ क/ ी ह लर टे पो  वाहने भाडे त वावर घेणेत आलेली आहे व 
भ व यात सदर कामी येक े य कायालयाक रता येक  १ व २ जादा वाहने 
घेणेकामी मा.सहा यक आयु  आप ी यव थापन यांनी सूचना दले या आहेत. 
या माणे खालील नमूद केले या सं थेकडून/ य  कडून वाहने भाडे त वावर 

आप ी यव थापन वभागाकडून घेणेत आली असून याचे बल या वभागाकडून 
उप ादेिशक कायालयाकड ल शासक य मंजूर दराने अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े द.११/०३/२०१९ चा िनणय –प रचलन प तीनुसार 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक 
द.११/०३/२०१९ नुसार मंजूर दर खालील माणे . 

अ.  पुरवठादार / कालावधी वाहन कार वाहन सं या ित दन मंजूर 
दर + इंधन 

आतापयत 
झालेला खच 

१ ी. िस क  अकबर समद( द.३०/०३/२०२० 
ते १४/०५/२०२०) 

हूड असलेला 
टे पो   ०१नग १८००/- + इंधन १,१३,२२०/- 

उपरो  कोरोना वषाणू को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव रोख यासाठ  
करावयाचा  उपाय योजनाअंतगत  जेवण व कोरडा िशधा शहरातील गरजू लोकांना 
वाटप करनेकामी  हूड असलेली टे पो (१८००/-+ इंधन) भाडे त वावर पुर व यात 
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आलेली असून सदरकामी  र. .१,१३,२२०/- (अ र  र. .एक लाख तेरा हजार दोनशे 
वीस फ ) (दैनं दन भाडे)  इतका खच आलेला असून एकूण र. .१,१३,२२०/- चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरज ूनाग रकांना 
/ व ाथ  यांना जेवणाची सोय करणेकामी आप ी यव थापनामाफत यांचे तरावर 
हूड असलेली टे पो/ क/ ी ह लर टे पो  वाहने भाडे त वावर घेणेत आलेली आहे व 
भ व यात सदर कामी येक े य कायालयाक रता येक  १ व २ जादा वाहने 
घेणेकामी मा.सहा यक आयु  आप ी यव थापन यांनी सूचना दले या आहेत. 
या माणे खालील नमूद केले या सं थेकडून / य  कडून वाहने भाडे त वावर 

आप ी यव थापन वभागकडून घेणेत आली असून याचे बल या वभागाकडून उप 
ादेिशक कायालयाकड ल शासक य मंजूर दराने अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े द.११/०३/२०१९ चा िनणय –प रचलन प तीनुसार 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक 
द.११/०३/२०१९ नुसार मंजूर दर खालील माणे . 

अ.  पुरवठादार / कालावधी वाहन कार वाहन 
सं या 

ित दन मंजूर 
दर + इंधन 

आतापयत 
झालेला खच 

१ ी.शेख शर फ खु ु न( द.३०/०३/२०२० ते 
३०/०५/२०२० ) 

हूड असलेला 
टे पो   ०१ नग 

१८००/- + 
इंधन 

९५,७९५/- 

       उपरो  कोरोना वषाणू को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव 
रोख यासाठ  करावयाचा  उपाय योजनाअंतगत  जेवण व कोरडा िशधा शहरातील गरजू 
लोकांना वाटप करणेकामी  हूड असलेली टे पो (१८००/-+ इंधन) भाडे त वावर 
पुर व यात आलेली असून सदरकामी  र. .९५,७९५/- (अ र  र. .पं या नव हजार 
सातशे पं या नव फ ) (दैनं दन भाडे)  इतका खच आलेला असून एकूण 
र. .९५,७९५/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरज ूनाग रकांना 
/ व ाथ  यानंा जेवणाची सोय करणेकामी आप ी यव थापनामाफत यांचे तरावर 
हूड असलेली टे पो/ क/ ी ह लर टे पो  वाहने भाडेत वावर घेणेत आलेली आहे व 
भ व यात सदरकामी येक े य कायालयाक रता येक  १ व २ जादा वाहने 
घेणेकामी मा.सहा यक आयु  आप ी यव थापन यांनी सूचना दले या आहेत. 
या माणे खालील नमूद केले या सं थेकडून/ य  कडून वाहने भाडे त वावर 

आप ी यव थापन वभागकडून घेणेत आली असून याचे बल या वभागाकडून उप 
ादेिशक कायालयाकड ल शासक य मंजूर दराने अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
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ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े द.११/०३/२०१९ चा िनणय –प रचलन प तीनुसार 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक 
द.११/०३/२०१९ नुसार मंजूर दर खालील माणे. 

अ.  पुरवठादार / कालावधी वाहन कार वाहन 
सं या 

ित दन मंजूर 
दर + इंधन 

आतापयत 
झालेला खच 

१ ी. वामी ववेकानंद 
सोमनाथ( द.१५/०५/२०२०ते द.१८/०५/२०२०) हूड असलेला क ०१ नग 

४४००/- + 
इंधन 

२०,६७५/- 

       उपरो  कोरोना वषाणू को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव 
रोख यासाठ  करावयाचा  उपाय योजनाअंतगत  जेवण व कोरडा िशधा शहरातील गरजू 
लोकांना वाटप करणेकामी   क १६ टन (४४००/- + इंधन) भाडे त वावर पुर व यात 
आलेली असून सदर कामी  र. .२०,६७५/- (अ र  र. .वीस हजार सहाशे पं याह र 
फ ) (दैनं दन भाडे)  इतका खच आलेला असून एकूण र. .२०,६७५/- चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) 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) 

ादभुाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन 
केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 
य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 
ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना .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 द ुपारचे/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. .27,29,250/- (अ र  र. . 
स ावीस लाख एकोणतीस हजार दोनशे प नास फ ) चे खचास काय र मा यता व 
पुरवठादार मे.हॉटेल बड हॅली यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४) 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) 
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ाद ुभाव 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 .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 अदाकरा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन द ुपारचे/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. .8,47,260/- (अ र  
र. .आठ लाख स ेचाळ स हजार दोनशे साठ फ ) चे खचास काय र मा यता व 
पुरवठादार मे.हॉटेल िशवनेर  यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता  
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१५) 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) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन 
केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 
य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 
ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना .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 द ुपारचे/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. .1,27,530/- (अ र  
र. .एक लाख स ावीस हजार पाचशे तीस फ ) चे खचास काय र मा यता व 
पुरवठादार मे. बग  रे टॉरंट & बार यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६) 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) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन 
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केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 
य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 
ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना .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 द ुपारचे/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. .16,32,564/- (अ र  
र. .सोळा लाख ब ीस हजार पाचशे चौस  फ ) चे खचास काय र मा यता व 
पुरवठादार मे.जोशी बंधू केटरस यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) 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) 

ाद ुभाव 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 .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 द ुपारचे/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. .7,60,680/- (अ र  र. . 
सात लाख साठ हजार सहाशे ऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार 
म.हॉटेल ऐ या याचेंबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१८) 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) 

ाद ुभाव 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 ा 
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उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना .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 या पैक  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. .17,36,100/- (अ र  र. . 
सतरा लाख छ ीस हजार शंभर फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार 
मे.हॉटेल राजवधन यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१९) 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) 

ाद ुभाव 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 .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 द ुपारचे/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. .78,57,000/- (अ र  र. . 
आ याह र लाख स ाव न हजार फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार 
मे.अ नामृत फाउंडेशन यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/1/2020-21 अ वये जलशु करण 
क , से. .२३, िनगड  व शहरातील ठक ठकाण या पा या या टा यां या येथे 
काया वत असले या काडा  णालीची देखभाल दु ती करणेकामी मे.चेतस कं ोल 
िस ट स ा.िल. िन.र. .8,05,47,472/- (अ र  र. .आठ कोट पाच लाख स ेचाळ स 
हजार चारशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,05,47,472/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,05,47,472/- पे ा 11.5% कमी हणजेच 
र. .7,12,84,513/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
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र. .7,12,84,513/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम 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 .२१) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. . २४४ कोट  (अ.र. . दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद करणेत आली 
असून याम ये संचलनतूट १३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१४.५९ कोट  बसेस 

खरेद  र. .३५.८३ कोट  व ई बस सबिसड  ६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात 

आलेला आहे. सदर रकमेतून र कम पये ९ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  

र. .१.२३ लाख असे र. .१०.२३ कोट  (अ र  र. . दहा कोट  तेवीस लाख फ ) सन २०१९-२० 

या अंदा जत संचलन तूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे डसबर २०२० चे 

अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक व ालयातील  इय ा १० वी चे  

व ा यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व ालयातील इय ा १० वी चे 
व ा यासाठ  दैिनक भात यांचेकडुन इ.१० वी अ यास म अंक  खरेद  करणेकामी 
र. .१,४७,१८६/- (अ र  र. .एक लाख स ेचाळ स हजार एकशे शहेऐंशी फ ) कंवा 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ नुसार व महानगरपािलका, अिधिनयम 

कलम ६३(६) नुसार The Disaster management act 2005 अ वये  तातड ची खरेद कामी 
कोरोना (COVID 19) या साथी या रोगावर उपचारासाठ  तातड ने या आजारावर 
ितबंध उपाययोजना करणेसाठ  मनापचे  वायसीएम णालय, पद यु र 

सं थे या(कोवीड-19 समप त) णालयाक रता बेड साईड न वथ कटन 150 नग 
व कै.आ णासाहेब मगर येथील कोवीड केअर सटरसाठ  50 नग असे एकुण 200 नग    

बेड साईड न वथ कटन खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सुचना .29/2020-21 

अ वये मे.िनम ती इं जिनअ रंग काप . पंपर  यांचे ित नग र. .4270/- माणे एकुण 
200 नग बेड साईड न वथ कटन खरेद कामी एकुण र.  8,54,000/-  म ये खरेद  
करणेकामीचे खचास व करारनामा क न मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/12/2020-21 अ वये भाग ं .१५ मधील 

प रसरात करकोळ थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s.R.G. 
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MANGALWEDHEKAR िन.र. .37,49,195/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 

एकोणप नास हजार एकशे पं यानऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,29,095/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,095/- पे ा 34.77% कमी हणजेच र. .24,32,489/- + 
रॉय ट  चाजस र. .34,911/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,100/- = एकुण 
र. .24,87,500/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/7/2020-2021 अ वये अशु द 

जलउपसा क , रावेत येथील 3.3 के. ह . ह .सी.बीं. व ड .सी.पॅनेलसची सन २०२०-२१ 
कालावधीक रता दु ती वषयक कामे करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे रयल 
इ क स िन.र. .43,56,102/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख छप न हजार एकशे दोन 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,56,102/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,56,102/- पे ा 21.6% कमी  हणजेच र. .34,15,184/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .34,15,184/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/11/2020-2021 अ वये अशु द 

जलउपसा क , रावेत येथील 1600 के. ह .ए. मते या रोह  संचाची, वीज संच 
मांडणीची व ेकसची २०२०-२१ कालावधीक रता रवायं डंग, दु ती वषयक कामे 
करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे. रयल इ क स िन.र. .72,00,826/- 

(अ र  र. .बाहा र  लाख  आठशे सहवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .72,00,826/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .72,00,826/- पे ा 24.3% कमी हणजेच 
र. .54,51,025/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .54,51,025/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) मा.महापौर यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन .ओम.ओच.१४/जी.एच ६३०० (इनो हा 

टा) कर ता ज टोन कंपनीचे पाच नग युबलेस टायस म.दशन टायस 
यांचेकडून थेट प दतीने िन वदा न माग वता व करारनामा न करता खरेद  कर यास 
व याकामी येणा-या र. .३१,०००/- (अ र  र. .एकतीस हजार फ ) मे.दशन 
टायस, िचंचवड यांना आगावू अदा करणेस व होणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

  

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत पंपळे सौदागर येथे 
पवना नद वर पंपर  वाघेरे ते पंपळे सौदागर येथे जाणेस अ तवातील पुला या 
शेजार  नवीन समांतर पुल बांधणेचे काम हाती घेणेत आलेले आहेत. सदर कामास 

मा. थायी सिमती या ठराव .७४२५ द.०९/०९/२०२० अ वये मे. ह.एम.मातेरे इ ा 
(इं डया) ा.िल. यांचे कडुन काम क न घेणेस मा यता िमळालेली आहे. सदरचे काम हे 

नद वर ल अस यामुळे सदर कामास पुण ेपाटबंधारे मंडळ, पुण ेयांचे ना हरकत माणप  

द.११/११/२०२० रोजी या प ा वये िमळालेले आहे. सदर ना हरकत माणप ातील अट  

नुसार र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) इतक  अनामत र कम सुर ा ठेव 

हणुन कायकार  अिभयंता, खडक वासला पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांचेकडे जमा करणेबाबत 

कळ वले आहे. पुलाचे काम यश वी र या व यव थतीत र या  पुण केले नंतर नद  

पा ातील राडारोडा इ. व छ केलेनंतर सदरची अनामत र कम पाटबंधारे वभागाकडुन 

पंपर  िचंचवडमहानगरपािलकेला परत करणेत यईल. सदर अनामत र कम पुण ेपाटबंधारे 
वभागाकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम  63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा 
(COVID19)  ाद ुभाव ल ात घेता. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात 
असले या को वड केअर सटर (CCC) खाजगी णालय सटर/एन. जी. ओ./ खाजगी 
सं था यांना खाजगी ठकाणी (CCC) चाल वणेस देणेकामी Expression of Interst 

(EOI) 5/2020-21 िस द करणेत येवून,सी कॅटेगर  मधील बेडचे सं येनुसार िन वदा 
माग वणेत आले या हो या. यानुसार द.२४/०८/२०२० ते द.१५/१०/२०२० या 
कालावधी पयत कामाचा आदेश देणेस, मा. आयु  सो. यांनी द.१०/११/२०२० रोजीचे 
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तावा वये मा यता दली आहे. यानुसार ए कॅटेगर  अंतगत खालील माणे को वड 
केअर सटर सु  करणेस आदेश देणेत आले आहेत.  

अ. . सं थेचे नाव बेड सं या थळ 
मंजुर दर ित 
बेड/ ित दवस 

अंदा जत र. . 

  १. बी एलकेअर स हसेस १०० Sainath Social Foundation, Moshi १४९३/- ७९,१२,९००/- 

यानुसार उपरो  त यात नमूद सं थेस को वड १९ या संसगज य आजाराचा 
ाद ुभाव ल ात घेता को वड केअर सटर तातड ने सु  करणेस मंजूर दराने कामाचा 

आदेश देणेत आला असून, ित बेड/ ित दवस मंजुर दरानुसार उपरो  नमुद 
अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) मनपा या भाग .३१ नवी सांगवी पंपळे गुरव िमिलटर  ह  लगतचा र ता 
वकसीत करणे ट पा–१  तां क या आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या 
दैनं दन कामावर देखरेख करणे, िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करणे इ. 
िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन 
कामे व क पाची कामे होणेक रता सदर क पास िन वदापूव व िन वदा प ात 

कामांसाठ  क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. सदर कामासाठ  
मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचे दर लघु म असलेने यांची नेमणूक करणेत यावी 
असे मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या 
काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक 
मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. सबब, याकामी मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची 
नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा 
कमी दराने (१.५१%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाक रता एकूण १.५१% (०.४५% िन वदा पूव + १.०६ िन वदा प ात) यादराने फ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या भाग .३१ म ये सांगवी पोिलस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT 
प दतीने करणे तां क या आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन 
कामावर देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करण े इ. िन वदा 
प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व 
क पाची कामे होणेक रता सदर क पास िन वदापूव व िन वदा प ात कामांसाठ  
क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. सदर कामासाठ  मे.एन हायरोसेफ 

क स टंट यांचेदर लघु म असलेने यांची नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. 
यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 
गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा 
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दलेली आहे. सबब, याकामी मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न 
याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने 

(१.५१%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण 
१.५१% (०.४५% िन वदा पूव + १.०६ िन वदा प ात) या दराने फ  अदा करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या भाग .३१ मधील र याची UTWT  प दतीने कामे करणे तां क या 

आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा 
िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करण ेइ. िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे 
आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणके रता सदर 
क पास िन वदापूव व िन वदा प ात कामांसाठ  क प स लागार नेमणे अ यंत 

आव यक आहे. सदर कामासाठ  मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांचे दर लघु म 
असलेने यांची नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा 
कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी 

मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. सबब, 

याकामी मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  
मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.५१%) ा  झालेली आहे. तर  
ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.५१% (०.४५% िन वदापूव + १.०६ 

िन वदाप ात) यादराने फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) मनपा या “इ” वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग .७ भोसर  बापुजी 
बुआ चौक ते पी.एम.ट  चौक पयत र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे.   या 
कामास शासक य मा यता र. .५०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा 
सिमती ठराव .५७५ द.१३/१०/२०२० चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत 
शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपूण 

अस याने भाग . ७ भोसर  बापुजी बुआ चौक ते पी.एम.ट  चौक पयत र ता अ ावत 

प दतीने वकिसत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार 

क न िनधार त मानांकना माण े िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पुव 

(Per Tender) व  िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. 

याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता यां या 
मंजुर नुसार दर द.२६/१०/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार 

मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.९२% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे.तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन कामावर देखरेख 

करणे, िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करण े इ. िन वदा प ात कामे करणे हे 

चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणेक रता 
सदर क पास िन वदा प ात कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. 
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सदर कामासाठ  मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची िन वदा प ात कामाक रता नेमणूक 

करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व 

स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक 

मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर 

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

कामाक रता क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. सबब, याकामी 
मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. आयु  

सो। यांनी शासन िनणय मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या 
अंमलबजावणीबाबत काढले या द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा कमी 
दराने (१.९२%) ा  झालेला आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार  सदर कामाक रता एकूण 

१.९२ % (०.५०% िन वदापूव + १.४२ िन वदा प ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) मनपा या “इ” वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग .७ भोसर  

मशानभुमी ते अ नशामक क ा पयतचा र ता  अ ावत प दतीने वकिसत 

करणेकामी शासक य मा यता र. .६०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा 
सिमती ठराव .५७५ द.१३/१०/२०२० चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत 
शासक य मा यता देणेत आलेली आहे.सदरचे काम तां क या वैिश यपूण 

अस याने भाग . ७ भोसर  मशानभुमी ते अ नशामक क ा पयतचा र ता  अ ावत 

प दतीने वकिसत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार 

क न िनधार त मानांकना माण े िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पुव 

(Per Tender) व  िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. 

याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता यां या 
मंजुर नुसार दर द.२६/१०/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे. 

एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.९२% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तां क 
या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े 

िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करणे इ. िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होण े

आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणेक रता सदर क पास 

िन वदा प ात कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. सदर कामासाठ  

मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची िन वदा प ात कामाक रता नेमणूक करणेत यावी असे 

मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 

गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा 
दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर िनयो जत वेळेत 

अमलबजावणी होणेचे ीने मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची सदर कामाक रता क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. सबब, याकामी मे. एन हायरोसेफ 
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क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. आयु  सो। यांनी शासन 

िनणय मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या 
अंमलबजावणीबाबत काढले या द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा कमी 
दराने (१.९२%) ा  झालेला आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार  सदर कामाक रता एकूण 

१.९२ % (०.५०% िन वदापूव + १.४२ िन वदा प ात) यादराने फ  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) मनपा या “इ” वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ   भाग . ७ भोसर  

चांदणी चौक ते लांडेवाड  महारा  बॅके पयतचा र ता   अ ावत प दतीने वकिसत 
करणे.या कामास शासक य मा यता र. .६०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका 
सभा सिमती ठराव .५७५ द.१३/१०/२०२० चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत 
शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपूण 

अस याने साठ   भाग .७ भोसर  चांदणी चौक ते लांडेवाड  महारा  बॅके पयतचा र ता   
अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा 
एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. 

िन वदा पुव ( Per Tender ) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार 

आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता यां या 
मंजुर नुसार दर द.२६/१०/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार 
मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.९२ % इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 
तां क या आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन कामावर देखरेख 

करणे, िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करण े इ. िन वदा प ात कामे करण े हे 

चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणेक रता 
सदर क पास िन वदा प ात कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. 

सदर कामासाठ  मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांची िन वदा प ात कामाक रता नेमणूक 

करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व 

स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक 

मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर 

िनयो जत वेळेत अमलबजावणी होणेचे ीने मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक 

क न याकामी लागणार  फ  ह  मा.आयु  सो। यांनी शासन िनणय मांक संक ण 

२०१८/ . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या अंमलबजावणीबाबत काढले या 
द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.९२%) ा  झालेला 
आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार  सदर कामाक रता एकूण १.९२ % (०.५०% िन वदापूव + 

१.४२ िन वदा प ात) यादराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/01/2020-2021 अ वये वेणीनगर चौक 
तळवडे येथील पाईन र याने बािधत िमळकत धारकां या पुनवसनासाठ   ले-आऊट 
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मधील अंतगत र ते वकिसत करणे व सु वधा पुर वणकेामी (मोशी येथील से टर ११ 
मधील भूखंडा म ये पायाभूत सु वधा वकिसत करणे)  मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .8,37,38,891,/- (अ र  र. .आठ कोट  सदतीस लाख अडोतीस हजार आठशे 
ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,33,90,891/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,33,90,891/- पे ा 25.50% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. हणजेच र. .6,21,26,214/- + रॉय ट  चाजस र. .25,63,582/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,48,000/- = एकुण र. .6,50,37,796/- 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 .३७) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयात चाल व या जाणा-या सीपीएस 

कोससाठ  ने रोग (DOMS), वचारोग (DDV),  करण त  (DMRE), उरोरोग 
(TDD) ई.  वषय राब वणेकामी, कॉलेज ऑफ फ जिशयन ऍ ड सजन, मुंबई यांना   

येक वषयासाठ  र. .५१,०००/- या माणे ४ वषयांसाठ  र. .२,०४,०००/- (अ र  
र. . दोन लाख चार हजार फ ) इत या रकमेचा डमांड ाफट  ने अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) वाय.सी.एम. णालयातील निसग कमचार  व टाफनस यांना व वध कार या 
सुटटया व रजा  ा या लागतात.  यामुळे यांचे सदर सुटटयांचे व रजे या 
कालावधीत णसेवेत अडथळा िनमाण होऊ नये हणून रजा मुदती (leave vacancy) 

या त वावर टाफनस यांची यापुव  िनयु  करणेत येत होती. या त वावर काम 
कर त असले या खालील ५ टाफनस यांनी  मा.औ ोिगक यायालय, पुणे येथे त ार 
दाखल केलेली आहे. 

अ. . नांव पदनाम यू.एल.पी. . स थती 
१ ीम. भावती पं डत िनटुरे रजा राखीव टाफनस ३४४/२०१९, द.१२/१२/२०१९ १४/१०/२०२० 

२ ीम.शेगुरे सुिशला राम या रजा राखीव टाफनस ३४२/२०१९ द.१२/१२/२०१९ १४/१०/२०२० 

३ ीम.यादव व ा बाबुराव रजा राखीव टाफनस ३४५/२०१९ द.१२/१२/२०१९ १४/१०/२०२० 

४ ीम.िशंदे र वशा उ म रजा राखीव टाफनस ३४३/२०१९ द.१२/१२/२०१९ १४/१०/२०२० 

५ ीम.पाट ल ेरणा सुधीर रजा राखीव टाफनस ३४१/२०१९ द.१२/१२/२०१९ १४/१०/२०२० 
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            उपरो  ५ रजा राखीव टाफनस यांनी सात या वेतन आयोगानुसार वेतन िमळाव ेया 
बाबत द.०३/१०/२०२० रोजी वनंती अज सादर केला आहे. सदर करण याय व  
असलेने सातवा वेतन आयोगातील वेतन ेणीनुसार वेतन अदा करावे कंवा कसे? 

याबाबत द.०३/०९/२०२० रोजीचे प ा वये कामगार क याण  अिधकार  यांचेकडून  

अिभ ाय माग वणेत  आला होता. यास अनुस न कामगार क याण अिधकार  यांनी 
.काक/०३/का व/२४१/२०२०, द.०७/१०/२०२० चे प ा वये “सहावा वेतन 

आयोगातील वेतन ेणी माणे वेतनाची र कम देणेकामी या प दतीने कायवाह  
केली होती या माणे करणी पुढ ल कायवाह  करावी” असा अिभ ाय दला आहे. 
रजा राखीव टाफनस यांना सात या वेतन अयोगा माण े ३५४००-११२४००  या 
वेतन ेणी माणे येणारे र. .५०,७५४/- एवढे वेतन औ ोिगक यायालय, पुणे यांचे 
पुढ ल आदेश होईपयत अदा करणे आव यक आहे. तसेच र. .५०,७५४/- हे 
ितमाह/ ित य  वेतन आहे. वाय.सी.एम.एच.म ये स ा पाच रजा राखीव 
टाफनस कायरत असून यां या वेतनाचा दरमाह  र. .२,५३,७७०/-(अ र  र. दोन 

लाख ेप न हजार सातशे स र फ ) या होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील जेएनएनयुआरएम, अमृत व व छ भारत 
अिभयान अंतगत Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे 
कामाकजासाठ  िस द केले या िन वदा .१६/२०१९-२० चे कामकाजाक रता 
स लागार हणून मे. केपीएमजी ऍडवायजर  स ह सेस िलिमटेड यांची एक वषाक रता 
नेमणूक करणेस व यासाठ  लघु म दर र. .१,१९,१३,६००/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणीस लाख तेरा हजार सहाशे फ ) अिधक कर या माणे येणा-या य  खचास 
व मे.केपीएमजी ऍडवायजर  स ह सेस िलिमटेड यांचेशी कामकाजाचा एक वष 
कालावधीसाठ  करारनामा क न कामकाज करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) पंपर  िचंचवड शहरामधून पयटन अथवा कामािनिम  परदेशी जाऊन आलेले नागर क 

व पंपर  िचंचवड शहराम ये कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक 
यांना १४ दवस देखरेखीखाली (Home Quarantine) करणेकामी सूचना दले या आहेत 
यानुसार ज बो को वड सटर नेह नगर, टो ल टर को वड सटर, घरकुल को वड 

सटर, राघव मंगल कायालय, बी.एस.एन.एल. ेिनंग सटर, मोशी से टर ४ व तीगृह, 
बालेवाड  को वड सटर, हाळंुगे को वड सटर, साईनाथ को वड सटर, भोसर  नवीन 

णालय,बालनगर  को वड सटर असे एकूण ११ को वड केअर सटर (CCC) काया वत 
असून सदर ल को वड केअर सटर वर ल रखवालदारांचे मदतनीस यांची मुदत दनांक 
३१/१०/२०२० रोजी संपु ात आलेली असून सदर को वड केअर सटरवर ल सुर ा 
यव था अ याव यक असलेने  सुर ा वभागाकडे स थतीम ये कायरत असणारे 
मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचे माफतएकूण ११को वड केअर सटर (CCC) वर 
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५७ रखवालदारांचे मदतनीस िनयु  आहेत. मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांना 
दनांक ०१/११/२०२० ते दनांक ३१/१२/२०२० पयत कामकाज आदेश दे यास व ती 
कमचार  ती महा २३७८४/- माणे एकूण र. .२७,११,३७६/- ऐवढा येणा-या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४१) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ अ वये तळवडे 

गायराण येथील जॉगींग ॅक/ मोक या जागेम ये सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.स द छा कं शन  िन वदा र. .५०,७५,६१७/- (अ र  र. .पनानस लाख 
पं याह र हजार सहाशे सतरा फ ) रॉय ट  वगळुन र. .४९,०६,००९/- (अ र  
र. .एकोनप नास लाख सहा हजार नऊ फ ) वर िन वदा दर माग वणेत आले होते 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडुन र. .४९,०६,००९/- पे ा -१५.३०% या 

कमी हणजेच र. .४१,५५,३९०/- + रॉय ट  चाजस र. .१,६९,६०८/- असे एकुण 
र. .४३,२४,९९८/- पयत काम क न घेणेस व िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन 
राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या वै क य वभागाकड ल कोरोना १९ साठ  आव यक तरतुद  कर ता मा. 

आयु  सो. यांचे मा यतेपे मा. थायी सिमती या उमेद मा यतेवर 
र. .२५,२०,००,०००/- वग करण कर यात आले होते व मा. थायी सिमती सभेपुढे 
वग करणाचे र. .२५,२०,००,०००/- वग करण मा यतेसाठ  सादर केले होते. मा. थायी 
सिमतीने सदरचे वषयप ाची चचा क न वषयप ात दु ती क न दोन वतं पण े

वषय सादर करणेबाबत ता वत क न वषयप  वभागाकडे परत दले. मा. थायी 
सिमतीची मा यता नस यामुळे द.२/१२/२०२० रोजीचे तावा वये पुन : 
मा.आयु  सो. यांचे मा यतेने वग करण केलेली र. .२५,२०,००,०००/- थायी 
आ थापना लेखािशषावर वग केलेली आहे. तथा प, वर ल आदेशामुळे वग करण झालेने 
खालील लेखािशषावर तरतुद पे ा जा त खच झालेला आहे वग करणाचा तपशील 
खालील माणे:- 
अ.  लेखािशष मुळ तरतुद घट वाढ 

१ थायी आ थापना 58,00,00,000   
                       108200000   

२. वाहन इंधन कायालय 6,32,500 - 7,00,000 

३. शास कय  योजनांची अंमलबजावणी 1,00,00,000 - 3,00,00,000 

४. अ थायी आ थापना 7,50,00,000 - 7,00,00,000 

५. वीजबील 1,25,00,000   75,00,000 

 एकुण   10,82,00,000 10,82,00,000 
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                      यामुळे सदर लेखािशषावर वर ल त या माणे “ थायी आ थापने या” मुळ तरतुद 

र. .५८,००,००,०००/- मधुन वाहन इंधन (कायालय) या लेखािशषावर 
र. .७,००,०००/-, शासक य योजनांची अंमलबजावणी या लेखािशषावर 
र. .३,००,००,०००/-, आ थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .७,००,००,०००/-व 
वीजबील या लेखािशषावर र. .७५,००,०००/- “ थायी आ थापना” या लेखािशषातुन 
वग करणे आव यक आहे.  यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ 
अनुसुची ड मधील करण ७ तरतुद २(१) नुसार थायी आ थापना लेखािशषातुन 
वाहन इंधन (कायालय) या लेखािशषावर र. .७,००,०००/-, शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी या लेखािशषावर र. .३,००,००,०००/- व आ थायी आ थापना या 
लेखािशषावर र. .७,००,००,०००/- व वीजबील या लेखािशषावर र. .७५,००,०००/- वग 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/8/2020-2021 अ वये अशु द जलउपसा 
क , रावेत येथील ट पा .1 व 2 योजनेअंतगत पंपींग २०२०-२१ कालावधीक रता 
मिशनर ची  दु ती वषयक कामे करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल 
इ क स िन.र. .33,57,880/- (अ र  र. .तेहतीस लाख स ाव न ्  आठशे एशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,57,880/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .33,57,880/- पे ा 14.4% कमी हणजेच र. .28,74,345/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,74,345/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .४४) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/3/2020-2021 अ वये मनपा या पंपळे 

गुरव व दापोड  येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसच ेदु ती वषयक कामे 
करणेकामी (२०२१-२२) मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन.र. .30,00,000/- (अ र  
र. .तीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .30,00,000/- पे ा 6% कमी  हणजेच र. .28,20,000/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,20,000/- 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 .४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/5/2020-2021 अ वये मनपा या सांगवी 

पी युड , सांगवी गावठाण व सांगवी स.नं.८४ येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप 
हाऊसचे दु ती वषयक कामे करणे (२०२१-२२) कामी मे लोमॅक इं जिनअ रंग 
कॉप रेशन िन.र. .29,00,000/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29.00.000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,00,000/- पे ा 6.9% कमी 
हणजेच र. .26,99,900/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .26,99,900/- 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 .४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/4/2020-2021 अ वये मनपा या रावेत 

स.नं.९६ व पुनावळे येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे दु ती वषयक 
कामे करणेकामी (२०२१-२२) मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन.र. .32,00,000/- 

(अ र  र कम पये ब ीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .32,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,00,000/- पे ा 8.5% कमी  हणजेच र. .29,28,000/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,28,000/- 

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. 
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वषय .४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/2/2020-2021 अ वये मनपा या 
काळाखडक वाकड, काळाखडक बु टर व रहाटणी स.नं.२० येथील शु द पाणीपुरवठा 
करणा-या पंप हाऊसचे द ु ती वषयक कामे करणकेामी (२०२१-२२) मे. लोमॅक 

इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन.र. .32,00,000/- (अ र  र. .ब ीस लाख फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32.00.000/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,00,000/- 

पे ा 8.5% कमी  हणजेच र. .29,28,000/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,28,000/- 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 .४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/6/2020-2021 अ वये मनपा या 

थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर येथील पंप हाऊसचे 

द ु ती वषयक कामे करणकेामी (२०२१-२२) मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन 

िन.र. .29,00,000/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,00,000/- पे ा 7.5% कमी हणजेच 

र. .26,82,500/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,82,500/- 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 .४९) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/12/2020-2021 अ वये मनपा या से.१० 

व गवळ माथा  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउसचे दु ती वषयक कामे 
करणेकामी (२०२१-२२)  मे.ए सेल इ क स िन.र. .44,00,000/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,00,000/- पे ा 9.99% कमी हणजेच र. .39,60,440/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,60,440/- पयत काम 
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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 .५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/13/2020-2021 अ वये मनपा या 

कृ णानगर, से.२२, जाधववाड  येथील शु द पाणी पुरवठा करणा-या पंपहाउसचे द ु ती 
वषयक कामे करणकेामी (२०२१-२२) मे.ए सेल इ क स िन.र. .44,00,000/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,00,000/- पे ा 9.99% कमी हणजेच र. .39,60,440/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,60,440/- 

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 .५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/14/2020-2021 अ वये मनपा या 

लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउसचे 
द ु ती वषयक कामे करणकेामी (२०२१-२२) मे,ए सेल इ क स 
िन.र. .44,00,000/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,00,000/- पे ा 9.99% कमी 
हणजेच र. .39,60,440/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .39,60,440/- 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 .५२) थाप य मु यालय माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे ( प  अ) तसेच 
पूल, काय वॉक, इमारती ( प  ब) यांचे ताव तयार कर याक रता इ छुक 
स लागारां या िनयु क रता िन. नो. . २२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest 

ची िन वदा िस  कर यात आली होती. यास अनुस न ट पा-१ म ये प -अ 
(र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे-२५ स लागार) 

व प -ब (पूल, काय वॉक व इमारती-२४ स लागार) यांना सहभागी क न आलेले 
आहे. ट पा-२ म ये अ युिलड क स ट सी स हसेस एल एल पी यांनी वनंती 
अजासोबत सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. अ युिलड क स ट सी 
स हसेस एल एल पी यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामा या वगवार  
माणे प -अ-स लागार ेणी-२ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर 
थाप य वषयक कामे र कम ५ ते २० कोट  मधील कामे) व प -ब स लागार 
ेणी-२ (पूल, काय वॉक व इमारती वषयक कामे र कम ५ ते २० कोट  मधील 

कामे) या माणे प  अ व प  ब तयार कर यात आले आहे. ट पा-२ मधील प  
अ व प  ब अ युिलड क स ट सी स हसेस एल एल पी यांना पॅनलवर घेणे साठ  
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/01/2020-2021 अ वये पंत धान आवास 
योजनेअंतगत ठक ठकाणी STP बांधणे व देखभाल दु ती करणेकामी M/s.WTE 

INFRA PROJECTS PVT LTD  एकुण र. .16,28,53,119/- (अ र  र. .सोळा कोट  
अ ठावीस लाख ेप न हजार एकशे एकोणीस फ ) + य  येणारा GST या 
Lumsum व लघु म दराने ा  झालेली असून सदर दराने काम क न घेणेस आ ण 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस 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/१२९१/२०२० 

दनांक – १८/१२/२०२० 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .मभां/०८/का व/१३५४२०२० द.२६/०९/२०२० वषय .४ चे लगत) 
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( . था/श.अ./तां/४/३२२/२०२० द.१८/१२/२०२० वषय .५२ चे लगत) 
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