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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/६७२/२०२१ 
  दनांक - २६/०३/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक ३१/०३/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३१/०३/२०२१ 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 – २१६ 
 

दनांक - ३१/०३/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३१/०३/२०२१ 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. 

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१५ द.२४/०३/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) मा. डा, कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२३ द.२६/०२/२०२१ 
अ वये म.न.पा. या भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची मुदत 
द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आ याने, अ प मुदतीची ई िन वदा नोट स 
.२/२०१५-१६, भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 

साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या  दुस-
या वषाच े दरमहा र. .१,३४,७५०/- दरानुसार मे.सुिमत पो स अँ ड फटनेस 

इ वपम स, िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ द.१/१/२०१९ ते 

म.न.पा.चे सव जलतरण तलाव भाडे कराराने चाल व यास देणेकामीची ई-िन वदा 
या होईपयत देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 
 

वषय .२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-19/2020-2021 अ वये गहुंज े ह  
लगतचे ड .पी.र यापासून देहुरोड र यापयत लेखाफाम या ए स ेस 
हायवेलगत या 12.00 मी. चा र ता वकिसत करणेकामी  मे.एस.ट .इले क 
ा.िल. िन.र. .1,36,75,233/- (अ र  र. .एक कोट  छ ीस लाख पं याह र हजार 

दोनशे तेहतीस फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .99,82,920/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/28/2020-21 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3मधील मोशी गावठाण व िशवाजीवाड , 

ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगर , डुडुळगाव, शा ञीचौक प रसरात मलिन:सारण 

वषयक कामे करणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे िन.र. .44,99,782/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख न या नव हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,782/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,782/- पे ा 
32% कमी हणजेच र. .30,59,852/- + रॉय ट  चाजस र. .20,614/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,80,466/- 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.े 
( द.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 

वषय .४) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३७ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे 
गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड 
िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा 
वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण 
सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने व ा या या गुणव ा वाढ क रता 
व ाथाना वापरासाठ  डायर  (दैनं दनी) द यास रोज कर यात येणारा अ यास, 
घर  दलेला अ यास तसेच मह वा या न द  याम ये कर यात येऊन रोज या 
डायर  (दैनं दन) पालकह  पाहतील व व ाथाची रोजची मा हती ा  होईल. 
याकामी व ाथाना वापरासाठ  डायर  (दैनं दनी) खरेद कामी होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .५) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३८ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये अनेक वषापासून फिनचर खराब 
झालेले आहेत. तर  ाथिमक शाळांम ये मुलां या व िश कां या दैनं दनी 
कामासाठ  लागणा-या फिनचरची पुढ ल माणे खरेद  कर यात यावी. लोखंड  
कपाट मोठे, लोखंड  कपाट लहान, ंथालय बुक केस, लोखंड  रॅक, र हा वींग 
चेअर, एफसी ९०९ संगणक, पी. ह .सी खुच , एस.टाईप खुच , लोखंड  लॉकस, 
लहान बच, मोठे बच, ह जटस ३ िसटर खुच , ड टबीन, मोठे टेबल, लहान 
टेबल खरेद  करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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( द.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/53/2020-21 अ वये 

. .२३ संद पनगर, कैलासनगर, गु नानकनगर इ.प रसरात थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन  िन.र. .30,84,936/- (अ र  र. .तीस 
लाख चौ-याऐंशी हजार नऊशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .30,50,586/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,50,586/- पे ा 24% कमी 
हणजेच र. .23,18,445/- + रॉय ट  चाजस र. .34,487/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .23,87,282/- 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.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/78/2020-21 अ वये 

. .२३ मधील व वध ठकाणी कलर पे ह गं लॉक बस वणे व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.अ व कार एंटर ायझेस िन.र. .28,82,790/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख याऐंशी हजार सातशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,48,440/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,48,440/- पे ा 
24% कमी हणजेच र. .21,64,814/- + रॉय ट  चाजस र. .28,833/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .22,27,997/- 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.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/69/2020-21 अ वये 

. .२७ येथे व वध भागात पे ह ंग लॉक बस वणे, टॉम वॉटर लाईन टाकणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.अ व कार एंटर ायझेस 
िन.र. .28,65,252/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख पास  हजार दोनशे बाव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,31,552/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,31,552/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .20,67,033/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42,826/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण र. .21,43,559/- 

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.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/77/2020-21 अ वये 

. .२३ म ये पवारनगर, पडवळनगर, ाय हर कॉलनी, व नहता कॉलनी व इतर 
भागात न वन कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.अ व कार एंटर ायझेस िन.र. .28,82,490/- (अ र  र. . अ ठावीस 
लाख याऐंशी हजार चारशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .28,48,140/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,48,140/- पे ा 24% कमी 
हणजेच र. .21,64,586/- + रॉय ट  चाजस र. .29,116/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .22,28,052/- 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.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . 33-1/2020-2021 अ वये . .८ से. .४ 
मोकळ  जागा .४ येथे वरंगुळा क  व उ ान उभारणेकामी मे.शादुल 
इं जिनअर ंग िन.र. .33,48,887/- (अ र  र. .तेहतीस लाख अ ठेचाळ स हजार 
आठशे स याऐंशी फ )  पे ा 17.96% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .27,47,427/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३१/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .११) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१९-२०  नुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत 
वकिसत करणेत आले या ३३ संगणक णालींची देखभाल दु तीकामी 
मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज आदेश .मात व/११/का व/१३२/ 
२०२० द.१२/०८/२०२०, कामकाज चालु करणे बाबतच ेप  .मात व/११/का व 
/५७/२०२० द.२४/०३/२०२० व  द.२२/०६/२०२० रोजीचा करारनामा यांस  
द.२५/०३/२०२१ पासुन पुढ ल सहा म हने कालावधी साठ  मुदतवाढ  देउन 
करारनामा अट  शथ  नुसार  आव यक वाढ व मु ांक व अनामत र कम घेउन 

मे.टेक नाईन स हसेस यांचे माफत संगणक णाली देखभाल दु तीच े

कामकाज क न  घेणेस व यासाठ  येणा-या र. .३०,४७,६६५/- (अ र  र. . 
तीस लाख स ेचाळ स हजार सहाशे पास  फ ) अिधक व तु व सेवा चे दरास 
व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) महानगरपािलके या व वध कोवीड केअर सटरला िन वदा सूचना मांक 

१०/२०१९-२० चे मंजूर दरानुसार तातड ची बाब हणून थेट प दतीने ४ 

एम.बी.पी.एस.इंटरनेट िलझ लाईन ित कने शनसाठ  ित ितमाह  

र. .१७,७५०/- (अ र  र. .सतरा हजार सातशे प नास फ ) अिधक 
जी.एस.ट . या माणे य ात कने शन सं येनुसार येणा-या खचास िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने करणेस व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाअंतगत कर यात 
येणारे र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे, पुल, 

कायवॉक इमारती यांच े ताव तयार कर याकर ता इ छुक स लागारां या 
िनयु  कर ता िन.नो. .22/1/2017-18 अ वये Expression of Interest ची िन वदा 
िस द कर यात आली होती. यास अनुस न ट पा-1 म ये एकुण 25 इ छुक 

स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-2 म ये 

लानीटेक  क सलटंसी स लागार यांनी वनंती अजासोबत सादर केले या कागद 

प ांची छाननी केलेली आहे. लानीटेक क सलटंसी स लागार यांना न याने िनयु  

करणेकामी यां या कामां या वगवार  माणे 1 ते 4 ेणीम ये प  'अ' (र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ या वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे- रक्  कम .20 

कोट  पयत कामे – स लागार ेणी - २) व प  'ब' (पुल, काय वॉक व इमारती –  

र कम .20 कोट  पयत कामे - स लागार ेणी- २) या माणे प  अ व ब तयार 

करणेत आलेले आहे. ट पा-2 मधी  प  अ व ब माणे लानीटेक  क सलटंसी 
स लागार यांना पॅनेलवर घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) वै क य मु य कायालयाकड ल आदेश .वै /०१/का व/१५४१/ 
२०१५,  द.१३/१०/२०१५ अ वये व तसेच मा.आरो य वै क य अिधकार , 
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पं.िचं.म.न.पा. पंपर -१८ यांचेकड ल .वै /०१/का व/३०७/२०१९ 
द.२२/०२/२०१९ अ वये  डॉ.ड .वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज या धत वर तीन 
वषासाठ  एकूण र. .१,२५,०००/- अनामत र कम जमा क न घेऊन व ित 
व ाथ  ित दनी र. .१५०/- माणे शु क आका न यांना येथील 
व ा याना  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 
णालय येथील  पो ट मॉ ंटम सटर  वभागातील शव व छेदनाचे  कामकाजाचे 
िश ण घेणेबाबत  ३ वषाक रता र. .१,२५,०००/- अनामत र कम जमा क न 

घेऊन मा यता  दे यात आली आहे. महारा  शासन वै क य िश ण व औषधी ये 

वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . एचएसपी-२०१५/ . .196/िशकाना/िश ण-१, 
द.१२ डसबर २०१७ मधील अट  व शत नुसार शै णक योजनाक रता दे यात  

येणा-या ण खाटाक रता ित व ाथ  ित दनी आकारावयाच े सुधा रत शु क 

र. .१५०/- आहे.  डॉ.ड .वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज पुणे यांना यापुव  दले या 
परवानगी या पा भूमीवर मा. थायी सिमतीची मा यता घेऊन िस बायोसीस 

मे डकल कॉलेज फॉर वुमेन, आ ण  िस बायोसीस युिन हिसट  हॉ पटल अ ड  रसच 

सटर, लवळे,  पुणे यां या MBBS या व ा याना Medico-legal Autopsy चे 
िश ण/ सव ण यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील  पो ट मॉ ंटम 

सटरम ये  करणेस  मा यता िमळणेचे ताव मा.अिध ाता, पद यु र सं था व 

यशवंतराव च हाण मृित णालय यांनी सुिचत केले माणे सादर केलेला होता 
यास मा.आयु ांनी दनांक १६/०३/२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर 

िस बायोसीस मे डकल कॉलेज फॉर वुमेन, MBBS या व ा याना Medico-legal 

Autopsy च े िश ण  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/13/2020-21 अ वये भाग .५ 

मधील प रसरात इ याद  ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व पे हंग लॉकची 
सुधारणा करणेकामी मे.युनायटेड क शन िन.र. .29,99,921/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,971/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,971/- पे ा 
30.60% कमी हणजेच र. .20,59,772/- + रॉय ट  चाजस र. .32,707/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .21,24,429/- 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 .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/13/2020-21 अ वये भाग .५ 
मधील इ याद  ठकाणचे पे हंग लॉक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.का या 
असोिसएटस िन.र. .44,99,970/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव 
हजार नऊशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,50,670/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,50,670/- पे ा 43.57% कमी हणजेच 
र. .25,11,513/- + रॉय ट  चाजस र. .47,966/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,300/- = एकुण र. .26,08,779/- 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 .१७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/12/2020-21 अ वये भाग .५ 
मधील मनपा इमारतींची व आर णाची  करकोळ दु तीची व देखभालची काम े

करणेकामी मे.अन या ब डकॉन िन.र. .47,81,586/- (अ र  र. .स ेचाळ स 
लाख ऐ याऐंशी हजार पाचशे शेहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,43,037/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,43,037/- पे ा 36.97% कमी 
हणजेच र. .29,89,536/- + रॉय ट  चाजस र. .12,356/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .38,550/- = एकुण र. .30,40,442/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
वषय .१८) र ते सुर ा व शा ीय ीने अ यास क न उपाययोजना सुच वणेसाठ  द ली 

इं ट ेटेड म ट मोडल ा सपोट िस ट म (ड .आय.एम.ट .एस.) या सं थेने 
व वध िशफारसींचा अंतभाव क न र ता सुर ा संदभात मा.(िनवृ ) यायमूत  
ी.राधाकृ णन यां या अ य तेखाली उ च तर य सिमतीस अहवाल सादर केला 

होता. उ च तर य सिमतीने अहवालातील िशफारसी वीकार या असून याचे 
अंमलबजावणी भावीपणे हो यासाठ  नागर  थािनक वरा य सं थे या 
प रसरातील र यांबाबत उपाययोजना करणे आव यक आहे. या बाबत 
मा.उपसिचव महारा  शासन यांचे कड ल द.१९ नो हबर २०१८ चे प ा वये 
वषयाबाबत कळ वले आहे. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड मनपा काय े ातील 
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वकास आराख यातील वकिसत केले या १८.०० मी. व यावर ल ं द या 
र यावर ल अपघात वण े ाचे सुर ते या ीने काह  उपाययोजना करणे 
आव यक असून याक रता सदर र यांचे रोड से ट  ऑड ट करणे आव यक 
आहे. बीआरट एस वभागामाफत शहरात सुमारे १०० कलोमीटर र ते वकिसत 

करणेत आले आहेत. तर , या सव र यांच े से ट  ऑड ट करावया या ीने “रोड 

से ट  ऑड टर” ची नेमणूक करणे क रता ऑनलाईन कोटेशन प तीने नोट स 

. थाप य/बीआरट एस/९१/२०२०-२१ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स 

िस द क न दर माग वणेत आले होते. सदर कोटेशन नोट स या अनुषंगाने तीन 

सं थांनी आपले दर वभागाकडे सादर केले आहेत. यांचा तुलना मक त ा खालील 
माणे आहे. 

अ. . रोड से ट  ऑड टरच ेनाव 

रोड से ट  ऑड ट 
करणेचा दर   
( ित कमी) 

चौकाचे ऑड ट 
करणेचा दर    
( ित चौक) 

शेरा 

१. मे.पे ह-टेक क स टं स र. .३१,१५०/- र. .१,९५,०००/- L3 

२. मे. येश स इं ज. ा.िल. र. .२९,०५०/- र. .१,६५,०००/- L2 

३. मे. लोबल ॅ फक सो युश स र. .२४,७५०/- र. .१,५५,०००/- L1 

              वर ल तुलना मक त यानुसार मे. लोबल ॅ फक सो युश स यांचा रोड 
से ट  ऑड ट करणेचा र. .२४,७५०/- ित कमी व चौकाचे ऑड ट करणेचा 
र. .१,५५,०००/- ित चौक इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. मे. लोबल 
ॅ फक सो युश स यांना यांनी सादर केलेला दर आणखी कती कमी करता 

येईल या बाबत वचारणा केली असता यांनी यांचेकड ल द.१५ माच’२१ 
रोजी या प ा ारे से ट  ऑड ट करणेचा र. .२४,०००/- ित कमी व चौकाचे 
ऑड ट करणेचा र. .१,५०,०००/- ित चौक इतका दर देऊ केला आहे. तर , 

थाप य बीआरट एस वभागाकड ल मु य र यांचे से ट  ऑड ट करणेसाठ  
मे. लोबल ॅ फक सो युश स यांचा रोड से ट  ऑड ट करणेक रता 
र. .२४,०००/- ित कमी व चौकाचे ऑड ट करणेक रता र. .१,५०,०००/- ित 
चौक या माणे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागातील व वध वकास कामांसाठ  

सोबत या प ाम ये नमुद केले या कामा समोर ल रका याम ये उ लेख 
केले या भाग .१६ मधील  खालील माणे  आहे. 
१) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये मुकाई चौक कृ णा हॉटेल ते ल ढा 

कम पयत ए स ेस हायवे लगतचा १२.०० मी ड .पी स हस र ता 
वकिसत करणे या कामासाठ  मे.पे हटेक कं स टंट यांना यांनी नमुद 
केले या लघु म दरा नुसार १.९८%   

२) भाग .१६  वकासनगर, मामुड  मधील ता यात आलेले र ते डांबर करण  व 
वकिसत करणे या कामासाठ  मे.ए स टेक कं स टंसी  यांना यांनी नमुद 
केले या लघु म दरा नुसार १.९८%    
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३) भाग . १६ म ये रावेत भागातील स.नं. ७८, ४४ ते ६५ मधून जाणा-या 
२४.०० मी ड . पी. र यावर िसड वक बांधणे व र ता वकिसत करणे  या 
कामासाठ  मे.कावेर  ोजे टर मॅनेजमट क स टंट  यांना यांनी नमुद 
केले या लघु म दरा नुसार १.९९% व  

४) सन २०२०-२१ क रता भाग . १६ मधील रावेत भागातील स.नं. १०५ ते 
१३२ पयतचा १८.०० मी. ड . पी. र ता व इतर र ते वकिसत करणे या 
कामासाठ  मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनअस ा.िल. यांना यांनी नमुद 
केले या लघु म दरा नुसार १.९९%  या स लागारांची क प यव थापन 

स लागार हणुन नेमणुक करणेस व यांनी नमुद केले या लघु म 
दरानुसार सव कामांची फ  (िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाचे 
कामासाठ  एक त) अदा करणेस व यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)   आळंद  नगरप रषद ह मधील पुणे-आळंद र ता व मोशी-आळंद  र ता खोदाई 
करणेकामी पाणीपुरवठा क प वभाग यांचेकड ल प  .पापु/का व/१५५/ 
२०२१ द.२६/०२/२०१ अ वये मा.मु यािधकार , आळंद  नगरप रषद यांचेकडे 
यांचे ह मधील र ता खोदाईस परवानगी िमळणेकामी वनंती केली आहे. 
यास अनुस न मा.मु यािधकार , आळंद  नगरप रषद यांनी यां याकड ल प  
द.१६/३/२०२१ चे प ा वये नगरप रषद ह मधील जलवा हनी टाकणेकामी 
र ता खोदाई मु य आकारणी शु क भरणा करणेबाबत कळ वले आहे ११०० मी. 
लांबीचा र ता खोदाई करणेकामी र ता खोदाई मु य आकारणी शु क 
र. .१७,३८,३३७/- (अ र  र. .सतरा लाख अडोतीस हजार तीनशे सदतीस 
फ ) भरणा करणेबाबत कळ वले आहे. सन २०२१-२०२२ मुळ व सन २०२०-
२०२१ या सुधा रत  अंदाजप कात पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी या 
लेखािशषातंगत पान .२०८ अ. .१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  
पा याचा अित र  तो  (Source) िन त करणे यातील पाणीसाठा आर त 
करणे व तदनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  र. .९९.५० कोट  इतक  
सुधा रत तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद  मधून र ता खोदाई मु य 
आकारणी शु क र. .१७,३८,३३७/- (अ र  र. .सतरा लाख अडतीस हजार 
तीनशे सदतीस फ ) खच  टाकणेत येईल. आळंद  नगरप रषद ह मधील पुणे 
आळंद  र ता व मोशी आळंद  र ता खोदाई करणेकामी र ता खोदाई मु य 
आकारणी शु क र. .१७,३८,३३७/- (अ र  र. .सतरा लाख अडतीस हजार 
तीनशे सदतीस फ ) मा.मु यािधकार  आळंद  नगरप रषद यांना अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.       

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/4/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  पर सरातील थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.झुंजार क शन िन.र. .29,99,156/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
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न या णव हजार एकशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,87,456/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,456/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .20,91,518/- + रॉय ट  चाजस र. .7,632/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .21,10,850/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

वषय .२२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/30/2020-21 अ वये इ            
ेञीय कायालया अंतगत भाग .7 मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक 

ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.आर.ट .दाते 
िन.र. .29,98,938/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या नव हजार नऊशे 
अडतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,98,938/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,98,938/- पे ा 25.02% कमी हणजेच 
र. .22,48,604/- + रॉय ट  चाजस र. .15,786/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .22,64,390/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

 
वषय .२३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/21/2020-21 अ वये भाग 

.23 थेरगाव मधील बापुजीबूवा नगर प रसर, थेरगाव गावठाण प रसर व इतर 

प रसरातील जलिन:सारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.केतन 
शांताराम वाघ िन.र. .50,18,989/- (अ र  र. .प नास लाख अठरा हजार नऊशे 

एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .50,18,989/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,18,989/- पे ा 21.22% कमी हणजेच 
र. .39,53,960/- + रॉय ट  चाजस र. .9,594/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .39,63,554/- 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 
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ि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 .२४) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (१ ते  १३) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  

माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट स 
अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२५)  मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (१ ते  १२) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  

माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या 
अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 9) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  

‘अ’ (1 ते 6) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 9) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 11) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/1/2020-20 अ वये मनपा ेञातील 

ड व ह ेञीय कायालय अंतगत असणा-या व वध र यांवर नामफलक व 
दशादशक फलक उभारणेकामी मे. ह .एस.जी.इ ा िन.र. .2,45,35,891/- 

(अ र  र. .दोन कोट  पंचेचाळ स लाख प तीस हजार आठशे ए या नव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,45,07,791/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,45,07,791/- पे ा 1.50% कमी हणजेच र. .2,41,40,174/- + रॉय ट  
चाजस र. .9,135/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .28,100/- = एकुण 
र. .2,41,77,409/- 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 याअट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३१)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०२०-२१ मधील बाब 

.२  अ वये से.नं.२३ ािधकरणातील भ  चौक ते अ पुघर चौक र ता 
म य  दुभाजक  व  र याचे दो ह  बाजुचे उ ान वषयक सुशोिभकरण देखभाल 
करणे कामाबाबत मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनजमट स हसेस ा.िल. िन वदा 
र. .१०,९७,०१६/- (अ र  र. .दहा लाख स यानव हजार सोळा फ ) (-३५.२०) 
ट के कमी या L1 या दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .७,१०,०६६/- (अ र  र. .सात लाख दहा हजार सहास  फ ) माणे 
वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न 

कामाचा आदेश िनगत करणेत आला आहे. तुत कामी येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३२) भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ादुभाव 

रोखणेसाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच 
२०२० पासुन लागु क न अिधसुचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी 
यव थापन अिधिनयम २००५ लागु क न  रा ीय आप ी घो षत क न “कोरोना” 
वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत आहे. 
पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात कोरोना या वषाणूचा सार पुन  वाढत 
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अस याने महारा  रा य शासनाने िनयमावली तयार केली असुन याची 
अंमलबजावणी  क न  हॉटेल, रे टॉरंट व उपहारगृहे तसेच शासक य व खाजगी 
ठकाणी मा क न वापरता संचार करणा-या य ंवर दंडा मक कारवाई कऱणे 

संदभात िनदश दलेले आहेत. यानुसार मा.आयु  सो  यांचेकड ल आदेश 

.वै /९/कावी/६०४/२०२१ द.१७/०२/२०२१ म ये मु ा .५ अ वये हॉटेल, 

रे टॉरंट व उपहारगृहे तसेच शासक य व खाजगी ठकाणी मा क न वापरता 
संचार करणा-या य ंवर दंडा मक कारवाई कऱणे संदभात िनदश कर यात 
आलेले आहे. यानुसार  दले या सुचने माणे पंपर  िचचवड महानगरपािलका 
ह मधील हॉटेल, रे टॉरंट व उपहारगृहे तसेच शासक य व खाजगी ठकाणी रा य 

शासनाने तयार केले या िनयमावलीची अंमलबजावणी  होत आहे कंवा नाह  
याकर ता पंपर   िचंचवड मनपा या येक भागात एक तपासणी पथक असे 
एकुण आठ भागांमधील  हॉटे स व रे टॉरंट बार तपासणी करणेकामी आठ 
पथक तयार करणेत आलेले आहे. यानुसार इकड ल वभागाकडुन 
द.२३/०२/२०२१ पासुन हॉटेल, रे टॉरंट व उपहारगृहे तसेच शासक य व खाजगी 
ठकाणी दंडा मक कारवाई पथकाकर ता ०४ इनो हा वाहने मे.सॅम इंटर ायजेस 
यांचेकडून उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकड ल मंजुर 
दरा माणे करारनामा न करता, िन वदा न माग वता, थेट प तीने उपल ध क न 
दलेली आहेत. तसेच सदरचा खच भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी  (COVID 

FUND) लेखािशषावर खच  टाकणेस मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, तथा  ादेिशक प रवहन अिधकार  यांचेकड ल 
णवाह का यांचे भाडेदर  - प रचलन प दतीनुसार पुणे, पंपर  िचंचवड व 

बारामती यांची संयु  बैठक .४८, द.१७/०५/२०२० चे अ वये मंजूर दर 
खालील माणे -       

        
       
अ.  

पुरवठादार/ कालावधी वाहन 
कार 

ित दन ती 
वाहन मंजूर 

दर  इंधनासह त 
र. . 

वाहन 
सं या  

अंदाजे 
कामाचे 
दवस  

अंदाजे खच 
र. . 

१ मे.सॅम इंटर ायझेस  इनो हा  ४,१००/-  ४ नग  ९० १४,७६,०००/- 

उपरो  पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील हॉटेल, रे टॉरंट व उपहारगृहे तसेच 
शासक य व खाजगी ठकाणी रा य शासनाने तयार केले या िनयमावलीची 
अंमलबजावणी होते कंवा नाह  याकर ता पंपर   िचंचवड मनपा या चार 
भागांसाठ  तपासणी पथकार ता ०४ इनो हा  वाहने ९० दवसाक रता 

( द.२३/०२/२०२१ ते द.२३/०५/२०२१) करारनामा न करता, िन वदा न 
माग वता, थेट प तीने मे.सॅम इंटर ायझेस या एज सीनकडुन उपल ध क न 
देणेत आलेली आहे. सदरकामी  मे.सॅम इंटर ायझेस यांनी वाहन उपल ध क न 
इनो हा भाडे दराचे र.र.१४,७६,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख शहा र हजार 
फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३३)   पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड-१९) या संसगज य आजाराचा 
ादुभाव मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ादुभाव कमी करणेकर ता 
े ीय कायालयिनहाय फ ड स हल स ्  ट मकर ता (FST) लागणार  आव यक 

सुमो त सम काराची  वाहने उप ादेिशक प रवहन कायालय पंपर  िचंचवड 
(आर.ट .ओ.) यांचेमाफत यांचेकड ल मंजूर दराने उपल ध क न, झाले या 
खचाचे बल अदायगी कामी मा.आयु  सो यांचेकड ल द.१९/०३/२०२० चे मंजूर 

तावा वये मा. थायी सिमती यांची काय र मा यता घेणेत आली आहे. 
याकामी द.३१/०१/२०२१ पयत र. .८०,६३,०२९/- इतका य  खच झालेला 
आहे. स थतीत चालू असले या वाहनांची सं या पाहता मा. थायी सिमतीने 
मंजूर दलेली खच मयादेनुसार हे कामकाज अंदाजे १५ माच २०२१  पयत संपेल 
परंतू  कोरोना या वषाणुचा वाढत असलेला सार वचारात घेता पुढ ल तीन 
म हनाकर ता फ ड स ल स टमकर ता वै कय वभागा या मागणी माणे 
वाहन पुर वणे आव यक असून यापोट  येणा-या खचास मा यता घेणे आव यक 
आहे. स थतीत पं.िचं. मनपा े ात कोरोना वषाणूचा सार वाढत अस याने 

स थतीत चालू असले या २४ वाहनांम ये वाहनांची वाढ हो याची श यता आहे. 

तसेच मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश .वै /९/का व/६२६/२०२१ द.२१/०२/२०२१ 
अ वये कोरोना वषाणूमुळे उ वले या संसगज य रोगा या ितबंध व िनयं ण बाबत 

सुधा रत आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. यानुसार स थतीत चालू असलेली 
वाहनांची सं या वचारात  घेता माहे मे अखेर अंदाजे र. .३५,००,०००/- ित म हना 
या माणे  द.१६/०३/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ या कालावधीची स या कायरत असले या 
२४ वाहनांसाठ  व पुढ ल णालयांची वाहन मागणी वचारात घेता अंदाजे 

र. .७३,८०,०००/- (अ र  र.  याह र लाख ऐंशी हजार फ )  चे  खचास मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुणे 

द.१७/०५/२०२० चा िनणय – प रचलन प दतीनुसार ादेिशक प रवहन ािधकरण, 

पुणे पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  बैठक द.१७/०५/२०२० नुसार दर खालील 
माणे – 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार 
ित दन मंजुर 
दर इंधनासह 

१. मे. ेश एंटर ायजेस 
झायलो, ईट गा, इनो हा, कॉ पओ/ त सम 

वाहने 
४१००/- 

सबब उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल मंजूर 
दराने व यांचेमाफत  पुर वले या मे. ेश एंटर ायझेस या एज सीकडून फ ड 
स हल स ्  टम क रता द.१६ माच २०२१ ते द.३१ मे २०२१ या कालावधीकर ता 
करारानामा न करता व थेट प तीने वाहन पुर वणेकामी व होणा-या संभा य 
खचास र. .७३,८०,०००/- (अ र  र. . याह र लाख ऐंशी हजार फ ) काय र 
मा यता व सदरचा खच भांडार वभागाकड ल “को वड िनधी” या लेखािशषामधून 

खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत थापन केले या को वड केअर सटरसाठ  

आव यक फिनचर सा ह य खरेद साठ  िस  केले या ई िन वदा मांक 

22/2020-21 नुसार ा  लघु म िन वदाकार  मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे 
र. .4,06,500/- मे.सुयोग फिनचर यांचे र. .3,20,000/- व मे. टार एंटर ायजेस 
यांचे र. .2,23,000/- असे एकूण र. .9,49,500/- हे अंदाजप कय दर 
र. .16,44,700/- पे ा 42.26% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत 
करणेत आलेले असून मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, मे.सुयोग फिनचर व मे. टार 
एंटर ायजेस यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर 
सा ह या या खरेद साठ  येणा-या र. .9,49,500/- या खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ाम ये कोरोना वषाणूचा वाढता ादुभाव 
ल ात घेता खाजगी को वड केअर सटर चालु कर याचा िनणय मा.आयु  यांचे 
दनांक १९.०३.२०२१ चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression 

Of Interest (EOI) .०३/२०२०-२१ िस द करणेत आला होता. सदर EOI बी 
वगवार साठ  िस द करणेत आला होता. याम ये संबंधीत सं था/ 

णालयांकडुन फ  कमचार  पुर वणेकामी कळ वले होते. या EOI  मधील अट  
शत  माणे The Minimum payment guaranteed shall be 80% occupancy 
irrespective of actual occupancy. For occupancy above 80% actual occupancy 
charges shall be payable. या माणे कामाकाजाचे आदेश दे यात आले होते. 
मे.आयकॉन हॉ पटल यांनी सदर EOI  म ये भाग घेतला होता. यांनी २०० बेडसाठ  

र. .५४३/- ित दन ती बेड या माणे दर सादर केला होता. यांच ेदरास मा.आयु  

यांचेकडुन २१.०९.२०२० यांचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. मे.आयकॉन 

हॉ पटल यांच े खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८८ द.२३.०९.२०२० 

अ वये मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे यांचे बरोबर करारनामा करणेत 

येऊन यांना आमुका/११/का व/२१०/२०२० द. ०७.०८.२०२० अ वये र. .९७,७४,०००/- 

च े २०० बेडकर ता र.र.५४३/- ित दन ित बेड या माणे घरकुल ईमारत ड -५ 
िचखली कामकाज आदेश दे यात आलेले होते. ऑ टोबर मह यात कोरोना ण 

बाधीतांची सं या कमी होत गेली होती हणुन सदर को वड सटर मा.अित. आयु  

.२ यांचेकड ल आदेश .आमुका/११/का व/२८०/२०२० द.१५.१०.२०२० अ वये बंद 

करणेत आलेले आहेत. मे.आयकॉन हॉ पटल यांना िचखली येथील घरकुल इमारत  

ड-५ येथे को वड केअर सटर चालु करणे बाबत द.२२.०३.२०२१ ते २१.०५.२०२१ पयत 

च े र. .६६,२४,६००/- च े खचास तसेच को वड केअर सटर मुदती पूव  बंद केल े तर 

मा.अित.आयु  २, मु य लेखा व व  अिधकार , मु य लेखापर क, कायदा 
स लागार, अित.आरो य वै क य अिधकार  यां या संिमतीने घेतले या िनणया माणे 

उवर त दवसांच े बल ८०% ऐवजी ६५% देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ाम ये कोरोना वषाणूचा वाढता ादुभाव 
ल ात घेता खाजगी को वड केअर सटर चालु कर याचा िनणय मा.आयु  यांचे 
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दनांक १९.०३.२०२१ चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression 

Of Interest (EOI) .०३/२०२०-२१ िस द करणेत आला होता. सदर EOI बी 
वगवार  साठ  िस द करणेत आला होता याम ये संबंधीत सं था/ 

णालयांकडुन फ  कमचार  पुर वणेकामी कळ वले होते. या EOI मधील अट  
शत  माणे The Minimum payment guaranteed shall be 80% occupancy 
irrespective of actual occupancy. For occupancy above 80% actual occupancy 
charges shall be payable. या माणे कामाकाजाचे आदेश दे यात आले होते. 
मे.आयकॉन हॉ पटल यांनी सदर EOI  म ये भाग घेतला होता. यांनी २०० बेडसाठ  

र. .५४३/- ित दन ती बेड या माणे दर सादर केला होता. यांच ेदरास मा.आयु  

यांचेकडुन २१.०९.२०२० यांचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. मे.आयकॉन 

हॉ पटल यांच े खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८८ द.२३.०९.२०२० 

अ वये मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे यांचे बरोबर करारनामा करणेत 

येऊन यांना आमुका/११/का व/२१०/२०२० द.०७.०८.२०२० अ वये र. .९७,७४,०००/- 

च े २०० बेडकर ता र.र.५४३/- ित दन ित बेड या माणे घरकुल ईमारत ड -६ 

िचखली कामकाज आदेश दे यात आलेले होते. ऑ टोबर मह यात कोरोना ण 

बाधीतांची सं या कमी होत गेली होती हणुन सदर को वड सटर मा.अित. आयु  

.२ यांचेकड ल आदेश .आमुका/११/का व/२८०/२०२० द. १५.१०.२०२० अ वये बंद 

करणेत आलेले आहेत. मे.आयकॉन हॉ पटल यांना िचखली येथील घरकुल इमारत    

ड-६ येथ ेको वड केअर सटर चालु करणे बाबत द.२२.०३.२०२१ ते २१.०५.२०२१ पयत 

च े र. .६६,२४,६००/- च े खचास तसेच को वड केअर सटर मुदती पूव  बंद केल े तर 

मा.अित.आयु  २, मु य लेखा व व  अिधकार , मु य लेखापर क, कायदा 
स लागार, अित.आरो य वै क य अिधकार  यां या सिमतीने घेतले या िनणया माणे 

उवर त दवसांच े बल ८०% ऐवजी ६५% देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/83/2020-21 अ वये  भाग .९ 
मासुळकर कॉलनी  पर सरातील व वध कारची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  (सन २०२०-२१)  मे.ए.आर.संगतानी िन.र. .29,99,783/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या नव हजार सातशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,483/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,483/- पे ा 
36.02% कमी हणजेच र. .18,73,004/- + रॉय ट  चाजस र. .7,915/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .19,53,219/- 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 .३८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  ‘अ’ (१ ते ७) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू 
अस यास 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 रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा  क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/5/2020-21 अ वये भाग 

.३  च-होली म ये थाप य वषयक  दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे.ओंकार द ा य बुड िन.र. .29,99,986/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,88,286/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,88,286/- पे ा 40.40% कमी 
हणजेच र. .17,81,018/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .18,02,329/- 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 .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/7/2020-21 अ वये भाग .४ 

मधील दघी येथे डांबर  र ते करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी मे.धने र 
क शन िन.र. .39,37,215/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख सदोतीस हजार 
दोनशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .38,61,065/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .38,61,065/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .27,03,132/- + रॉय ट  चाजस र. .16,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .76,150/- = एकुण र. .27,96,165/- 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 .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/9/2020-21 अ वये भाग .७ 

म ये अंतगत कॉलनी र ते व मु य  डांबर  र यांची दु तीची काम ेकरणेकामी 
मे.धने र क शन िन.र. .44,82,856/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
याऐंशी हजार आठशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,09,756/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,09,756/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .30,87,270/- + रॉय ट  चाजस र. .12,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,100/- = एकुण र. .31,72,808/- 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 .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/10/2020-21 अ वये भाग .७ 

मधील  व वध र यांची हॉटिम स प दतीने  दु ती करणेकामी मे.धने र 
क शन िन.र. .44,83,227/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख याऐंशी हजार 
दोनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,10,127/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,10,127/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 
र. .30,87,530/- + रॉय ट  चाजस र. .12,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,100/- = एकुण र. .31,73,068/- 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 .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/12/2020-21 अ वये भाग .४ 

दघी मधील व वध ठकाणी हॉटिम स प दतीने  डांबर  र यांची दु ती 
करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .47,78,780/- (अ र  र. .स ेचाळ स 
लाख अ याह र हजार सातशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .47,02,630/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,02,630/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .32,92,311/- + रॉय ट  चाजस र. .19,661/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .76,150/- = एकुण र. .33,88,122/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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ि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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/115/2020-21अ वये भाग .32 

मधील ीनगर १,२,३ सहया  कॉलनी िशवराम, िशवद नगर इ. व इतर 
प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. साद बबन देवकर िन.र. .29,99,918/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या नव हजार नऊशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,27,618/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,618/- पे ा 31.75% कमी हणजेच 

र. .19,98,099/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .72,300/- = एकुण र. .20,76,900/- 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 .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/106/2020-21 अ वये भाग .32 

मधील व वध प रसरात आव यकतेनुसार देखभाल दु ती व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.एस.एस.क शन िन.र. .29,99,925/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न या नव हजार नऊशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,27,625/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,625/- पे ा 31.50% कमी 
हणजेच र. .20,05,423/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .20,84,224/- 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 .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/108/2020-21 अ वये भाग .३२ 
मधील मनपा इमारतींची आव यकतेनुसार देखभालीची व अनुषंिगक थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एस.क शन िन.र. .29,99,859/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,559/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,559/- पे ा 
31.50% कमी हणजेच र. .20,05,378/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .20,84,179/- 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 .४७) मनपा या यशवंतराव च हाण मुती णालयास व मनपा इतर दवाखाने, 

णालय आ ण को वड णालय यांनी दले या मागणीनुसार आव यक २७ 
नग रे जरेटर पुरवठा करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना मांक ३८/२०२०-२१ 
अ वये लघु म िन वदाकार मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी, भोसर  यांनी सादर केलेला 
दर र. .३२,४६०/- ती नग वकृत कर यात आलेला असुन यां या समवेत 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने आव यक 
२७ नग रे जरेटर खरेद  करणेकामी होणारा खच एकुण र. .८,७६,४२०/- 
(अ र  र. .आठ लाख शहा र हजार चारशे वीस फ ) चे अवलोकन करण.े 

 
वषय .४८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील(1 ते 3) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक ९ 

अ वये मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुले, गु छ, नारळ इ.सा ह य 
पुर वणे कामाबाबत मे. ेरणा यटस या ठेकेदारांची (िन वदा र. .२९,८६,०००/- 
(अ र  र. .एकोणतीस  लाख शहाऐंशी  हजार  फ )  पे ा -२२.००%  कमी  दराची 
िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२३,२९,०८०/- 
(अ र  र. .तेवीस  लाख एकोणतीस  हजार ऐंशी  फ ) माणे वकृत क न 
िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस 
व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात 
कोरोना णांची सं या पु हा वाढु लागली आहे. स या महानगरपािलके माफत 
अँटो ल टर येथे ५० बेड आयसीयु चालु कर यात आलेल े आहे. या कामी 
द.०३.०९.२०२० रोजी आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच वायसीएमएच येथील 
१५ बेडचे दोन आयसीयु ऑग ट -२०२० पासुन चालु कर यात आलेले आहेत. 
जुल ैमह याम ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर देश वकास 

ािधकरण, पुणे(PMRDA) यांचे कडुन EOI  .०३/२०२०-२१ सी द कर यात 

आला होता या म ये मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर कामाचे आदेश 

.EG/BCH/07.20/ . ६१२/१३००/शाखा-१ द.२४.०८.२०२० दे यात आलेले 

होते. मा.आयु , मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण 

अिधकार  यांच ेसमवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या 
चच माणे अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या २०० बेड 

साठ  दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दे यात आलेले आहेत. 

मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांच ेकडुन पुढ ल माणे दर आकार यात 

आलेले होते.  
 

१.     ऑ सीजन यु  बेड र. . १४०४.४८ ित बेड ित दन. 

२.     एच डयु बेड र. .३८४३.८४ ित बेड ित दन. 

३.     आयसीयु बेड र. .४३८५.९२ ित बेड ित दन. 

अ. . तपिशल 
दर ित दन 

ती बेड 

आयसीयु मता 
५० बेड 

एच डयु मता 
५० बेड 

ऑ सीजन बेड 
मता १०० बेड 

एकूण र. . 

१ ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८   १२६४०३२०    ८४,२६,८८०.०० 

२ एच डयु बेड ३८४३.८४  ११५३१५२०  १,१५,३१,५२०.०० 

३ आयसीयु बेड ४३८५.९२ १३१५७७६०   १,३१,५७,७६०.०० 

     एकूण र. . ३,३३,१६,१६०.०० 

                 
            मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांचेकडुन मनु यबळ उपल ध क न 

घेतले जाणार आहे. णांना जेवण महानगरपािलके माफत पुर व यात येणार 

आहे. या साठ  यांना PMRDA ने दले या आदेशातील व करारना यातील सव 
अट  व शत  बंधनकारक राहणार आहेत. सदर जंबो को वड णालय तातड ने 
चालु करणे आव यक अस यामुळे  यांना काम चालु करणेसाठ  आदेश दे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१)  प.ंिचं.मनपाचे ८ णालय झोन े ाकर ता आव यक असणा-या लस टोचकांची 
२९ दवसांकर ता ता पुर या व पात संबंिधत णालयानी यां या तरावर 

लसटोचक यांची शै णक अहता व अनुभव पडताळणी क न  मा.वै क य 
संचालक (वै क य वभाग) यांचे मा यतेने संबंिधत ये / भार  वै क य 
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अिधकार  यांचेमाफत नेमणुक करणेत येवुन नेम यात आले या लसटोचक यांचा 
दैनंद न अहवाल मु य कायालयाकडे सादर करणेकामी तसेच यांचे णालयीन 

तरावर लसटोचक यांची उप थती/हजेर  वचारात घेवुन मानधन अदायगीची 
कायवाह  करणे आव यक आहे. तथा प, मा.आयु , कुटंुब क याण व संचालक, 

रा ीय आरो य अिभयान मंुबई-१ यांचेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
काय े ाम ये रा ीय शहर  आरो य अिभयान  काय म राब वणेकामी कृती आराखडा 
रा य शासना दारे मंजूर करणेत आला आहे व यानुसार लसीकरण करणेकर ता रा य 

शासनामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस सन २०२०-२१ चे पी.आय.पी. 
लेखािशषानुसार अनुदान उपल ध क न देणेत आले होते. याम ये  FMR  Code 

2.3.1.9 “शहर  व  ामीण भागात करार त वावर लसीकरण स ” या लेखािशषातगत 

ित लसीकरण सेवा स  र. .४५०/- माणे र. .१६,०००/- अनुदान मंजुर कर यात 

आले होते. सदरच ेअनुदान िमशन इं धनु य या मोह मेकर ता  नेमले या लसटोचक 

यांच े मानधन अदायगीकामी संपु ात आले आहे. स थतीत, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका काय े ात ६० वषावर ल अंदाजे य  सं या २,५०,००० व ४५ ते 

५९ वषावर ल अंदाजे ८५,००० य  ं सं या अस े एकुण अंदाजे ३,३५,००० य  
सं येस कोवीड १९ च े लसीकरण करणे आव यक आहे. याकर ता मनपा फंडातून 

“एनयुएचएम” या लेखािशषातुन खालील माणे खच अपे ीत आहे. सबब, 

पं.िचं.मनपाचे ८ णालय झोन े ाकर ता आव यक असणा-या लसटोचकांची २९ 

दवसांकर ता ता पुर या व पात णालयीन तरावर मा.वै क य संचालक 

(वै क य वभाग) यां या मा यतेने संबंिधत ये  / भार  वै क य अिधकार  

यांचेमाफत नेमणुक नंतर कोवीड १९ लसीकरण स ा कर ता ८ णालय झोन 

े ाकर ता ६४ लस टोचक यांचा २९ दवसांचा र. .४५०/- या माणे अंदाजे खच 

र. .८,३५,२००/- अपे त आहे. सदरचा खच पं.िचं.मनपाचे  “एन.यु.एच.एम”  या 
लेखािशषकामधून करावा लागणार आहे. तर , पं.िच.ंमनपाच े ८ णालय झोन 

े ाम ये काया वत कर यात आले या लसीकरण क ाम ये मा.वै क य संचालक 

(वै क य वभाग) यां या मा यतेने णालयीन तरावर संबंिधत ये  / भार  

वै क य अिधकार  यांचेमाफत नेम यात येणा-या लसटोचक यांचा मानधन खच 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) आरो य वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .२/२०१८-१९  अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 
प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दन 
साफसफाई करणे या कामासाठ  द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० या ०२ 
वष कालावधीसाठ  करारनामा क न मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा. 
िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक आली होती.  सदर कामाची मुदत 
द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात आली होती.  या कामाची न वन िन वदा 
कायवाह  सु  अस याने, या कामास द.०१/१२/२०२० ते द.२८/०२/२०२१ या 
०३ म हने कालावधीचा करारनामा क न मुदतवाढ दे यात आली होती.  सदरची 
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मुदत द.२८/०२/२०२१ रोजी संपु ात आली असून, या कामाची न वन िन वदा 
कायवाह  सु  अस याने सदर कामास माहे माच ते मे २०२१ या ०३ म हने 
कालावधीसाठ  अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम 
पुण होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१७,१५,६०१/- चे खचास अथवा य  होणा-या खचास तसेच शासन 
िनणयानुसार भ व यात कमान वेतन दरात वाढ झा यास, यानुसार बल अदा 
करणेस, सदर कामाचा करारनामा करणेस महारा  महापािलका अिधिनयम ७३ 
(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५३) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० येथील संत तुकारामनगर येथील 

मु य र ते वशेष प तीने वकिसत करणे साठ  मा.नगरसद य यांची मागणी 
आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे. करण इं जिनअर ंग 
सो युश स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. यानुसार तावात नमूद 
माणे मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.५८% इतका लघु म दर ा  

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

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

व िन वदा प चात १.०८% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार 

हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.५८% फ  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५४) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० येथील आंबेडकर डा संकुल येथील 
मैदान वकसीत करणेसाठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर 
कामास क प स लागार हणून मे.िनयोजन क स टं स यांची िनयु  करणे 
आव यक आहे.  यानुसार तावात नमूद माणे मे. िनयोजन क स टं स यांनी 
१.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामांसाठ  मे.िनयोजन 

क स टं स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४८% (post tender activity) 

कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९८%फ  

अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५५) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   
(1 ते 13) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .५६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .33-03/2020-2021 अ वये मंुबई पुणे 

र यावर ल सबवे अंडरपास ज व र यावर ल व ुत सा ह याची चालन व 

देखभाल व दु ती करणे व त ुषांिगक कामे करणेकामी (सन 2020-2023) 

मे.टे नो हा इ स ट चस िन.र. .66,95,978/- (अ र  र. .सहास  लाख 
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पं या नव हजार नऊशे आ याह र फ )  पे ा 18.27% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .54,72,623/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात 
कोरोना णांची सं या पु हा वाढु लागली आहे. स या महानगरपािलके माफत 
अँटो ल टर येथे ५० बेड आयसीयु चालु कर यात आलेल े आहे. या कामी 
द.०३.०९.२०२० रोजी आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच वायसीएमएच येथील 
१५ बेडचे दोन आयसीयु ऑग ट २०२० पासुन चालु कर यात आलेले आहेत. 
जुल ैमह याम ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर ेदश वकास 

ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांचे कडुन EOI .०३/२०२०-२१ सी द कर यात 

आला होता या म ये मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर कामाचे आदेश 

.EG/BCH/07.20/ . ६१२/१३००/शाखा-१ द.२४.०८.२०२० दे यात आलेले 

होते. अ णासाहेब मगर टे डयम येथे पायभूत सु वधा (Infrastructure) 

उभारणेकामी PMRDA कडुन EOI ०२/-२०२०-२१ सी द करणेत आला होता.  
या म ये मे.जेस आयड या ा.ली. (M/s. Jess Ideas Pvt.Ltd) यांना EG/MCH/07.20/ 

. .1196/शाखा-1 कामकाज करणेकामी आदेश देणेत आले होते. मा.आयु , 

मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच ेसमवेत 

दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे मा.आयु  

यांनी अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या २०० बेड साठ  

दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दलेले आहेत. सदर सभेचा 
सभावृ ांत बन वणेत आलेला आहे.  M/s. Jess Ideas Pvt.Ltd यांच ेकडुन पुढ ल माणे 

दर आकार यात आलेले होते. र. .२३९५.८३ ती दन ती बेड (कर वेगळा) या माणे 

यांना र. .३४.४ कोट  च ेआदेश दे यात आले होते. वर ल माणे या पूव  कामकाज 

आदेश दे यात आले होते. मा.आयु  यांनी दनांक २२.०३.२०२१ रोजी झाले या िमट ंग 

म ये १०० बेड ऑ सीजन यु , ५० आयसीय,ु ५० एच डयु या माणे करणेत यावेत 

अशा सुचना दले या आहेत. PMRDA ने पूव  आदेशम ये नमूद केले माणेच 

कामकाज करणेकामी कळ वणेत आलेले आहे. पुणे महानगरपािलका यांचेकड ल 

आदेश .एचओ/११४३३ द.२०.०३.२०२१ रोजी र. .१,६०,००,०००/- अिधक १८% कर 
हणजेच र. .१,८८,८०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  अ याऐंशी लाख ऐंशी हजार 

फ ) सव करांसह त आ णासाहेब मगर टे डयम क रता .M/s.Jess Ideas 

Pvt.Ltd यांना १०० बेड ऑ सजन यु , २० आयसीयु, ५० एचड यु कर ता २ 
म ह यांसाठ  करारनामा क न अनामत र कम घेवून तां क तपासणी क न 
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येणा-या एकूण खच र. .३,७७,६०,०००/- (अ र  र. .चीन कोट  स याह र 
लाख साठ हजार फ ) मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५८) मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    
(1 ते 26) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन 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/६७२/२०२१ 
दनांक -  २६/०३/२०२१ 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/श.अ./तां/का/ व/४/१६२/२०२१ द.१८/३/२०२१ वषय .८ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/९७३/२०२१ द.१८/३/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/९७४/२०२१ द.१८/३/२०२१ वषय .२० चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/१९०/२०२१ द.१९/३/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/१४७/२०२१ द.१६/३/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/२१५/२०२१ द.२२/३/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/२१४/२०२१ द.२२/३/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/६३/२०२१ द.२३/३/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/९२/२०२१ द.२३/३/२०२१ वषय .४८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/५२९/२०२१ द.२५/३/२०२१ वषय .५५ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/५३२/२०२१ द.२५/३/२०२१ वषय .५८ चे लगत) 
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