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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/१०६०/२०२० 
                                               दनांक - १६/१०/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २१/१०/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२१/१०/२०२० 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 – १९४ 
 
दनांक - २१/१०/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२१/१०/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) द.०७/१०/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९२) सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) द.१४/१०/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९३) सभावृ ांत कायम करणे. 

 ---------- 

वषय .१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/45/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
साठ  ब ेिञय कायालया अंतगत तसेच अ ेिञय कायालयाकड ल भाग .१९ 
तसेच ग ेिञय कायालयाकड ल भाग .२१ इ. भागात टँकरने पाणीपुरवठा 
करणेकामी मे. डस वॉटर स लायस िन.र. .37,49,174/- (अ र  र. .सदोतीस लाख  

एकोणप स हजार एकशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,49,174/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,174/- पे ा 8% कमी हणजेच र. .34,49,240/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .34,49,240/- 

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 याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२१/१०/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)  औंध वाकड सांगवी र यावर ल मुळा नद वर अ त वातील ८मी. ं द या पुलाशेजार  
वाढ व २२ मी. ं द चा पुल बांधणेची कायवाह  पुणे महानगरपािलकेमाफत सु  आहे. 
सदर नवीन व तार त पुलाला पंपर  िचंचवड भागातील मु य र यास जोड यासाठ  
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१०३ मी. लांबीचा अ ोच र ता तयार करण,े अ त वातील क वहट व संर ण 
खा याचे जागेस संर ण िभंत बांधणे ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुणपणे 
अख यार त (Scope) कामे पुणे महानगरपािलकेमाफत केली जावीत व यासाठ  येणार 
खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देणेत येईल असे चचत ठरले आहे. 
याअनुषंगाने पुणे मनपा माफत पुवगणन प काम ये वर ल बाबी समा व  क न 

संपुण कामाचे र. .२९.१४ कोट चे पुवगणनप क तयार करणेत आलेले आहे. याम ये 
अ त वातील पुलाशेजार  नवीन पुल बांधणेकर ता १८.१८ कोट  इतका खच अपे त 
आहे व पुलाचे अ ोच या पुढे पंपर  िचंचवड भागातील मु य र या जोड यासाठ चे 
र याचे कामास १०.९६ कोट  इतका खच येत आहे. 
1. पुलाशेजार  नवीन पुल बांधणेसाठ चा खच १८.१८ कोट  यापैक  ५०% खच दो ह  

महानगरपािलकांनी दे याचे ठरले आहे. यानुसार ५०% र. .९.०९ कोट  व 

2. पंपर  िचंचवड बाजुचा अ ोच र ता क हट व क पाऊंड वॉलचा एकण खच 
१०.९६ कोट  येणार असुन तो संपुण खच असे एकुण २०.०५ कोट  पयाची 
मागणी पुण ेमनपाने केलेली आहे. 

पुणे व पंपर  िचंचवड ह वर ल मुळा व पवना नद वर ल पुल बांधतांना दो ह  
मनपांनी ५०-५० ट के खच वभागुन यावयाचा आहे. तसेच ह वर ल नद वर 
बांधवया या न वन पुलासाठ   एका पुलाचे काम पुणे मनपा व दुस-यापुलाचे काम 

पंपर  िचंचवड मनपाने करावयाचे असे ठरलेले आहे. तसेच यानुषंगाने क पटेव ती 
येथील मुळनद वर ल पुलाचे काम पुणे मनपा माफत करणेत येत असुन या ५०% 
खच पंपर  िचंचवड मनपाने पुणे मनपाकडे जमा केलेला आहे. तसेच दापोड  येथील 
हॅर स पुलाला समांतर पुल बांधणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाने िन वदा काढुन काम 
केले आहे. व याचा ५०% खच पुणे मनपाने पंपर  िचंचवड मनपाकडे जमा केलेला 
आहे. तसेच ह वर ल नद वर ल पुलाचे बांधकाम करताना मनपा े ातील पुलाचे 
अनुषंिगक करावयाचे अित र  बांधकामाचा पुण खच िन वदा काढणा-या अथवा 
पुलाचे बांधकाम करणा-या महानगरपािलकेस ावयाचा आहे. स थतीत सांगवी 
फा या जवळ ल अ त वातील ८.० मी. ं द या पुलाला समांतर वाढ व २२.०० मी. 
ं द चा पुल बांधणेसाठ  पुणे मनपाने याच धत वर र. .९.०९ +१०.९६=२०.०५ कोट ची 
मागणी केली असुन सदरची मागणी यो य असुन या माण े पुणे मनपास र. .९.०९ 
+ १०.९६=२०.०५ कोट  अदा करणेस हरकत वाटत नाह . तर  सदरची र. .९.०९ 
+१०.९६=२०.०५ कोट  र कम पुलाचे बांधकामापोट  पुणे मनपास अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२१/१०/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  सा ह य भांडरामाफत आ णासाहेब मगर 
टेड यम येथील PMRD को वड णालयास व ऑटो ल टर येथे मनपा या DCH 

सटर यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक वै कय 
ऑ सजन गॅस O2िसलडर १०० नग खरेद  करणेकामी मनपा अिधिनयम कलम ६३ 
(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम 
१८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत 
व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदतीची जा हर सुचना ं माक 
१९/२०२०-२१ (Expression of Interest) नुसार लघु म पुरवठाधारक म.संदेश इं ट यल 
गॅस, पंपर  यांचे ित नग र. .७,४६३.५ माणे एकुण र. .७,४६,३५०/- इतका खच 
अपे त आहे. ा  दर वकृत क न म.संदेश इं ट यल गॅस, पंपर  पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेले आहेत. यानुसार वै कय ऑ सजन गॅस O2 िसलडर १०० नग 
खरेद कामी ित नग र. .७,४६३.५ माणे एकुण र. .७,४६,३५०/- खचास व 
संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  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 षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव 
रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  िचंचवड मनपाचे णालये व 
को वड केअर सटरला कोरोना संसग बािधत णांना  णालयांना/को वड केअर 
सटरला ने-आण करणेसाठ  व णालय व को वड सटर यांचे वापराकर ता उप ादेिशक 
प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेमाफत मे.बालाजी गॅरेज या एज सीकडुन 

टे पो/इनो हा/सुमो त सम कारची  वाहने उपल ध क ने देणेत आलेली आहेत. 
ादेिशक प रवहन ािधकरण तथा ादेिशक प रवहन अिधकार , पुण े - प रचलन 

 प दतीनुसार ादेिशक  प रवहन ािधकरण, पुण े पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  

बैठक .४९ द.१७/०५/२०२० नुसार  भाडे दर 

अ.  
पुरवठादार / 
कालावधी वाहन कार वाहनांची 

सं या 
ितवाहन २४ 

तासाचे भाडे र. . 
३० दवसासाठ  

खच र. . 
३ मह यासाठ  
एकुण खच र. . 

१ 

 

मे.बालाजी गॅरेज 

 

टे पो २ ३२६० ९७,८०० ५,८६,८०० 

इनो हा/त सम ५ ४७१० १,४१,३०० २१,१९,५०० 

सुमो/त सम १ २९६० ८,८८०० २,६६,४०० 

    एकुण र. . २९,७२,७००/- 
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       उपरो  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  
िचंचवड मनापचे णालये व को वड केअर सटरला वापर करणेसाठ  उप ादेिशक 
प रवहन कायालयाकडुन मे.बालाजी गॅरेज या यव थापन एज सीकडुन उपरो  वाहने 

उपल ध क न देणेत आलेली आहेत.  तर  सदरकामी मे.बालाजी गॅरेज यांनी  पुरवठा 
करणेत आले या वाहनांना तीन मह ने कालावधीकर ता एकुण अंदाजे 
. .२९,७२,७००/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख बाह र हजार सातशे फ )  एवढा 

खच येणे आपे त आहे. तर  सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 14) ि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 .६)  ऑटो ल टर चे हॉल ए व हॉल बी कोरोना वषाणू आप कालीन उपाययोजना हणून 
अिध हत क न सदर ठकाणी को वड हॉ पटलची उभारणी केली आहे. या ठकाणी 
ऑ सजन व अितद ता वभाग तयार कर यात आलेले आहे. या हॉल ए व बी 
साठ  अ याव यक व ुत यव था कर यात आलेली आहे. तसेच, अितद ता 
वभागासाठ  वातानुकूलन यं णा उभार यात आलेली आहे.सदर ठकाणी ऑटो 
ल टर सं थेकडून कडून व ुत पुरवठा कर यात आलेला आहे. ऑटो क टर 

सं थेने सदर ठकाणचे जुलै २०२० व ऑग ट २०२० म ह याचे वीज देयक कर याची 
वनंती केली आहे यानुसार एकूण बलाची र. .२,९५,१८७/- (अ र  र. .दोन लाख 
पं या णव हजार एकशे स यांशी फ ) र. .२,५०,१५८/- व GST र. .४५,०२९/- 
एवढ  र कम व या पुढे सदर ठकणावर ल येणारे वीज देयके अदा करणेस व ुत 
मु य कायालयाकड ल ट लाईट बले या लेखाशीषाव न खच करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .७) मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध बॅला ट सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. 

.16/2020-21 अ वये सात िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म 
िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसए स यांचे बाब .1 व 2 एकुण 02 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .13,19,000/- हे अंदाजप क य  दर र. .13,93,500/- पे ा-5.35% 
ने कमी आहेत तसेच लघु म िन वदाधारक  मे.श  फ चस ा.िल. यांचे बाब .3 

एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .3,05,700/- हे अंदाजप क य दर 
र. .4,95,000/- पे ा -38.24% ने कमी आहेत. या माणे एकुण 1 ते 3 बाबी व वध 
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बलॅा ट सा ह याचे एकुण लघु म दर र. .16,24,700/- हे अंदाजप क य दर 
र. .18,88,500/- (अ र  र. .अठरा लाख अ याऐंशी हजार पाचशे फ ) पे ा -

13.97% ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर 

लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेची 
कायवाह  करणेत आलेली अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १ अ वये 

मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १० मधील व वध  उदयाने 
देखभाल व संर ण  करणे  (भाग-१)  कामाबाबत मे.अथव  वयं.सेवा सह.सं था मया. 
या ठेकेदारांची िन वदा र. .५५,९२,६००/- (अ र  र. .पं चाव न  लाख या णव 
हजार सहाश फ ) पे ा -१२.००% कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४९,२१,४८८/- 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. 

 
वषय .९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक २ अ वये 

मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १० मधील व वध  उदयाने 
देखभाल व संर ण  करणे (भाग-२)  कामाबाबत मे.रयत फॅिसिलट  मॅनजमट स हसेस 
ा.िलमी. या ठेकेदारांची िन वदा र. .७४,५६,८००/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 

छप न हजार आठश  फ ) पे ा -१६.००% कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .६२,६३,७१२/- 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. 

 
वषय .१०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ३ अ वये 

मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १० मधील व वध  उदयाने 
देखभाल व संर ण  करणे (भाग-३)  कामाबाबत मे.ओम साई एंटर ायजेस  या 
ठेकेदारांची  िन वदा र. .४३,०२,०००/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख दोन हजार  फ )  
पे ा -१२.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .३७,८५,७६०/-  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 .११) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१९-२० काम .११ अ वये मनपाचे ‘क’ 
े य कायालयाअंतगत भाग .२ व ८ मधील व वध उ ाने देखभाल व संर ण  

करणे कामाबाबत मे.मंगलमुत  वयं. सेवा. सह. सं था   या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .५५,९२,६००/-(अ र  र. .पंचाव न लाख या णव हजार सहाशे फ ) पे ा     
-१४.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .४८,०९,६३६/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट -शत स अिधन राहुन 
करारनामा क न कामक न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१९-२० काम .१२ अ वये मनपाचे ‘क’ 

े य कायालयाअंतगत यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ान देखभाल व संर ण  

करणे कामाबाबत मे.िशवमु ा वयं. सेवा. सह. सं था   या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .६५,९६,४००/-(अ र  र. .पास   लाख शहा णव हजार चारश फ ) पे ा-१६.००% 
कमी दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणाराखच र. .५५,४०,९७६/-
माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट -शत स अिधन राहुन करारनामा क न 

कामक न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १४ 

अ वये मनपाचे ‘ड’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक २५ व २६ मधील व वध 
उ ाने देखभाल व संर ण  करणे  कामाबाबत मे.क याण वयं.सेवा.सह.सं था या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .४०,१५,२००/-(अ र  र. .चाळ स  लाख पंधरा हजार दोनश 
फ ) पे ा -१९.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .३२,५२,३१२/- 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. 
 

वषय .१४) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १५ 
अ वये मनपाचे ‘ई’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक ५ व ७ मधील व वध 
उ ाने  देखभाल व संर ण  करणे  कामाबाबत मे.राम कृ णा हर  स हसेस या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .६७,९७,१६०/-(अ र  र. .सदुस   लाख स या णव  हजार 
एकश साठ फ ) पे ा -१०.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .६१,१७,४४४/- 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 .१५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १७ 
अ वये मनपाचे ‘फ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक ११ व १३ मधील व वध 
उ ाने देखभाल व संर ण  करणे  कामाबाबत मे.गु जी इ ा चर ा.िलमी या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .५५,९२,६००/-(अ र  र. .पं चाव न  लाख या णव हजार 
सहाश फ ) पे ा -१८.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  
येणारा खच र. .४५,८५,९३२/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख पं याऐंशी हजार नऊश 
ब ीस  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. 
 

वषय .१६) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१९-२० काम .१८ अ वये मनपाचे ‘फ’ 
े य कायालयाअंतगत भाग .१३ मधील व वध उ ाने देखभाल व संर ण  

करणे कामाबाबत मे.जनसेवा  वयं. सेवा. सह. सं था या ठेकेदारांची  िन वदा 
र. .४९,३२,९६०/-(अ र  र. .एकोणप नास लाख ब ीस हजार नऊश साठ फ )  
पे ा -१६.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .४१,४३,६८६/- 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. 

 

वषय .१७) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १९ 
अ वये मनपाचे ‘ग’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक २१ मधील व वध उ ाने 
देखभाल व संर ण  करण े कामाबाबत मे.यशक असोिसएटस या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .४७,०३,५२०/- (अ र  र. .स ेचाळ स  लाख तीन  हजार पाचश वीस फ )  पे ा 
-२०.०८% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .३७,५९,०५३/- 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. 

 

वषय .१८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक २१ 
अ वये मनपाचे ‘ह’ े य कायालयाअंतगत भाग .२० मधील व वध उ ाने 
देखभाल व संर ण  करण े कामाबाबत मे.स द छा क शंन या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .६७,३९,८००/-(अ र  र. .सद ुस   लाख एकोणचाळ स हजार आठश फ ) पे ा   
-१६.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .५६,६१,४३२/- 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 .१९) पंपर  िचंचवड मनपा शास कय इमारती या आवारात द.२७/१०/१९८८ रोजी या 
करारानुसार बँक ऑफ बडौदा प.सी.एम.सी. शाखा चालु कर यांत आली आहे. तसे 
द.०५/१२/२०१६ बँक ऑफ बडौदाचे एट एम सटर  सु  कर यांत आलेले द.२५/५/२०१८ चे 

प ानुसार वषयां कत मनपा शास कय इमारती या आवारातली कॅ ट न इमारती या तळ 

मज यालगत   बँक ऑफ बडौदाचे एट एम सटर  े फळ १०x १० चौ.फुट. े  हे भा याने 

दे यात आले या बँक ऑफ बडौदा एट म सटरची मुदत डसबर २०१६ म ये संपलेली आहे. 

तसेच  बँक ऑफ बडौदा प ह यामज याचे े फळ १४४६ चौ.फुट. े  भाडे मुदत ऑग ट 

२०२० संपलेली आहे, नगररचना वभागाकड ल द. ११/०८/२०२० या प ानुसार मु यांकन 

सन २०१९-२०२०व सन २०२०-२१  चे चिलत दरा माणे र. .६०/- ती चौ.फुट एकुण भाडे 

र.  ९२७६०/- ितमाहे  नुसार, इतर करा यित र  ा  झाले आहेत. बॅकेस भा याने देणेस 
मनपाचे अट / शत  नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                     इमारतीचे वणन- 

                                                     G+1 ( तळ मजला + पह या मजला ) 
                                                     तळ मजला े फळ –  सटर  े पळ १०x १० चौ.फुट. 
                                                     प हला मजला -  े पळ १४४६ चौ.फुट                                          

                                         सबब बँक ऑफ बडोदा यांचे कायालयास प.िच.म.न.पा. िनयम/अट   शत  
नुसार मनपा शास कय इमारती या आवारातील कॅ ट न इमारती या तळ 
मज यालगत मनपाची  इमारत जागा भा याने वापरासाठ  देणेस महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९(ब) नुसार मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२०) 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 षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव 
रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत आहे.  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके कर ता को वड १९ या आजाराने मृत पावलेले ण व इतर आजाराने मृत 

पावलेले ण यांची व हेवाट लावणेकामी मनपाकड ल शववाह का अ यंत कमी पडत 

अस याने पुण े महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड., वारगेट या सं थेकडुन  दोन 

शववाह नी  बसेसम ये वै क य वभागाने सुच वलेनुसार करकोळ बदल क न को वड १९ चे 

कामकाज करणे कर ता भाडेत वावर ता पुर या व पात उपल ध क न घेणेत   आले या 
आहेत. पुण े महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड यांनी यांचेकड ल  प  

.पीएमपीएमएल/ट एम/९७६, द.१३/०८/२०२० चे अ वये शववाह नीचे भाडे दर ित बस 

ित खेप र. .६००/- सव खचासह अदा करणेबाबत कळ वले आहे.  सदर शववाह नी चे बल 
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ित मह ना अदा करणेत येणार असुन, लॉगिशटवर या णालयामाफत शववाह का वापर 

होईल या णलयामाफत यो य या (खेपां या न द ) न द  घेऊन  मा णत केलेनंतरच 

बल अदायगी करणेत येणार आहे.  उपरो  माणे पीएमपीएमएल कडुन घेणेत येणा-या 
शववाह नी बसेसचे बल ित बस ित खेप र. .६००/- (सव खचासह) या माणे बल 

अदायगी करणे आव यक आहे.  को वड १९ कोरोना वषाणुचा वाढता ाद ुभाव वचारात घेता 
भ व यात अशा कार या शववाह नींची आव यकता भास यास याच दराने पुण ेमहानगर 

प रवहन महामंडळ िलिमटेड, या सं थेकडून  वाहने उपल ध क न घेणेत येतील. सदर 

उपल ध क न देणेत आले या शववाह नीचे भाडेदर ित बस ित खेप र. .६००/- (अ र  

र. .सहाशे फ ) सव खचासह या माणे येणा-या य  खचास पीएमपीएमएल या सं थेस 

अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मालक ची व वध वभागाकड ल जु या/िनकामी 
वाहनांची एक त र या  िललाव प दतीने व  करणेकर ता ३ वेळा केले या ई 

िन वदा कायवाह त अंितमत: दोन िन वदा ा  झालेने सदर िन वदा  
द.१२/०८/२०२० रोजी स म मा यतेने उघड यात आली असता याम ये 

M/S.SYNISE TECHNOLOGIES LIMITED यांचे आर.ट .ओ.ने वह त केले या 
वाहनां या िललावा या गोपिनय कंमतीनुसार य  िललावात ठरणा-या वाहनां या 
व या कंमतीवर ०.९९% इतका सवात कमी िललाव किमशन दर ा  झाला आहे. 
सदर दर वकृतीस व यानुसार दोन वष कालावधी कर ता करारनामा करणेस तसेच 
या दराने िललावदाराचे येणारे किमशन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .२२) पंपर  िचंचवड महागनरपािलके या वै क य वभागाकड ल तालेरा आ ण भोसर  
णालयास आव यक असले या डस इंफे टंट जनरेशन िस टम खरेद कामी िन वदा 

सूचना .१०/२०१५-१६ अ वये िन वदा सी द करणेत आली होती. याम ये मे.ओम 
ए टर ाईजेस यांचे लघु म दर मा.आयु  यांचे कडुन वकृत करणेत आले होते या 
नंतर मे.ओम ए टर ाइजेस यांचे बरोबर द.२८/०३/२०१६ रोजी करारनामा करणेत 
आलेला आहे. पुरवठा आदेश .मसाभां/४/का व/९०/२०१६ द.०१/०४/२०१६ रोजी 
र. .२१,३६,०००/- चे आदेश दे यात आलेले होते. करारनामा अट .१ माणे 
करारना याची मुदत १२ मह ने तके राह ल तसेच मुदत संपले नंतर देखभाल दु ती ३ वष 

इतक  राह ल. अट . १० माण े१० लाख ते २५ लाखा पयत उपकरणांची कंमत असले या 
िन वदेकर ता १ वष हमी कालावधी संपलेनंतर ३ वषा या ए.एम.सी कर ता ३% वाष क 

र कम अनु ेय राह ल असे नमुद आहे. अट .११ म ये उपकरणे/साह याचे 

ए.एम.सी.कालावधीम ये संबंधीत पुरवठा धारकाने दर ३ मह यातून एक वेळा या 
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साह य/ उपकरणाची तपासणी करणे बंधनकारक राह ल तसेच वतं  ह िशट म ये 

ए.एम.सी. बाबतचा संपूण स व तर तपिसल नमुद करण ेआव यक राह ल असे नमुद आहे. 

पुरवठा आदेशाची र. .२१,३६,०००/- होती या माणे तीन वष देखभाल दु तीसाठ  खच 

एकूण र. .१,९२,२४०/- एवढा खच येणार अस याने देखभाल द ु तीसाठ  येणा-या य  

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/1/2019-20 अ वये कासारवाड  भाजीमंडई 
वकिसत करणेकामी मे.वैदेह  क शन िन.र. .2,47,69,119/- (अ र  र. .दोन 
कोट  स ेचाळ स लाख एकोणस र हजार एकशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,46,58,669/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,46,58,669/- पे ा 23.57% 

कमी हणजेच र. .1,88,46,621/- + रॉय ट  चाजस र. .1,08,942/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .1,10,450/- = एकुण र. .1,90,66,013/- 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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/1/2019-20 अ वये भाग .८ येथील 
पाईन रोड येथील जय गणेश सा ा य चौक ते ाती चौका पयत या व इतर 
ठकाणी र यावर ल फुटपाथ कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणेकामी मे.मै ेय काप रेशन िन.र. .2,48,34,102/- (अ र  र. .दोन कोट  
अ ठेचाळ स लाख चौतीस हजार एकशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .2,40,25,058/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,40,25,058/- पे ा 24.24% कमी हणजेच 
र. .1,82,01,384/- + रॉय ट  चाजस र. .5,54,194/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,54,850/- = एकुण र. .1,90,10,428/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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 .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत व वध े ातील ना व यपूण क प करणेत 
येतात. सदर क पाची अमंलबजावणी करताना देशपातळ वर राब वणेत येत 
असले या नवन वन व वैिश यपूण अ याधुिनक बाबींचा समावेश करणेत येतो 
मनपामाफत राब वणेत येणा-या व वध क पासाठ  ना व यपूण व अ याधूिनक 
तं ानावर आधा रत बाबींचा िन वदा तावात समावेश करणेत येतो. तथा प 
याम ये तां क व आिथक ूट  राहू नये याकामी या या े ामधील अनुभवी त  

स लागारांची किमट  (Technical Advisory committee) गठ त करणेस याच माणे 
स लागार हणून र. .१०,०००/- ित अधा दवस िमट ंग साठ  व र. .२५,०००/- 
ित पुण दवस िमट ंगसाठ  व वाहन िनवाह भ यापोट  होणा-या य  खचाची 

अदायगी करणेस मा यता िमळाली आहे. पयावरण वभागामाफत Waste to Energy, 
C&D Waste, Recycle & Reuse of waste water क प राब वणेत येत आहेत. सदर 

ना व यपूण क प राब वणेत असताना याम ये तां क व आिथक ूट  राहू नये 
यासाठ  या या े ातील तां क व आिथक स लागारांचा वेळोवेळ  स ला घेणेत 
आला आहे. व यानुसार क पाम ये आव यक ते बदल करणेत आले आहेत. 
स थतीत मनपा या Waste to Energy, C&D Waste, व Recycle & Reuse of waste 

waterया क पासाठ  वेळोवेळ  बैठक साठ  उप थत रा हले या स लागारांस सदर या 
मा य तावानुसार फ  अदा करणे आव यक आहे.  सोबत उप थत रा हले या तां क 

स लागारांचा त ा जोडणेत आला आहे. 

अ. . तां क स लागार सिमती (TAC) एकुण देय र.  

१ Prof R.S jangid,  structural Engineering , ९०,०००/- 
२ Prof v.jyothiprakash,   Hydraulics  & water resources expert, ९०,०००/- 
३ Prof s.k . Gupta,  Environment  expert ५५,०००/- 
४ Dr.Rakesh Kumar,      Director CSIR-NEERI, ८०,०००/- 
५ Shree. Ajay Saxsena,    Procurement expert, १,१५,०००/- 

६ Prof Munish K. Chandel, Ph.D Associate professor centre for Environmental 
Science and Engineering , ३५०००/- 

 एकुण  ४,६५,०००/- 

                                 वर ल माणे एकुण र.  ४,६५,०००/- इतका खच अपे त असून सदर या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाअंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर थाप य वषयक कांमे, पुल, कायवॉक इमारती 
यांचे ताव तयार कर याकर ता इ छुक स लागारां या िनयु  कर ता िन.नो. . 
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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 ॲ युट इ ा चर ा .िल. स लागार यांनी वनंती अजासोबत 

सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. ॲ युट इ ा चर ा.िल. स लागार 

यांना न याने िनयु  करणेकामी या या कामां या वगवार  माण े1  ते 4  ेणी म ये प  

‘अ’ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ या वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे –  र कम . 

50 कोट  व रल कामे – स लागार ेणी – 4) व प  ‘ब’ (पलु, कायवॉक व इमारती – 

र कम .50 कोट  व रल कामे –  स लागार ेणी –  4) या माण े प  अ व ब तयार करणेत 

आलेले आहे. ट पा - 2 मधील प  अ व ब माणे ॲ युट इ ा चर ा.िल. स लागार 

यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे अंतगत इ े ीय कायालया या 
काय े ातील भाग ३, ४, ५ व ७ मधील औ णक धुर करण कर यासाठ  बॅन फॉग 
मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा 
टे पो वाहनचालकसह भा याने घेणे या कामाची िन.नो. .१/१-२०१९-२०२० अ वये 
िन वदा र. .८,१३,८००/- पे ा ित दन ित र ा र. .645/- कमी दराने ा  
झालेली आहे. एक वषाकालावधीसाठ  िस द करणेत आलेली आहे मे. ी संत 
गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांनी दे यात आलेली मुदत द.18/9/2019 ते 
17/9/2020 अखेर होती सदर िन वदा दनांक 17/9/2020 रोजी संपु ात येत अस याने 
िन वदा .3/2020-2021 तयार कर यात आलेली आहे. या अनुषंगाने वेळेत िन वदा 
तयार होणार नस याने व कोरोना ादभाव रोख यासाठ  कमचार  यांची नेमणुक 
कर यात आलेली असुन यामुळे उ  कामासाठ  ३ मह ने कालावधी अथवा न वन 
िन वदा या पुण होईपयत सदर कामास मुदत वाढ िमळणेकामी ताव सादर 
क न मा.सहा आयु  तथा े य अिधकार  यांनी दनांक    /   /२०२० रोजी मंजुर  
दे यात आलेली आहे. तसेच मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांची 
दनांक 17/9/2020 अखेर होणा-या खचावर मा यता संपु ात आलेली आहे. यामुळे 

ठेकेदार यांना द.18/9/2020 ते 17/12/2020 पयत मुदतवाढ 3 मह ने कालावधी अथवा 
न वन िन वदा या पुण होईपयत र. .67,000/- (अ र  र. .सदोस  हजार फ ) 
अथवा य  होणा-या खचास काया र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८)मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ      
(01 ते 08) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .२९) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३२ सांगवी मधील PWD मैदानालगत असले या 
आर णात बँडिमंटन हॉल, टेिनस कोट इ. अ त वात  आहे. सदर ठकाणी अ याधुिनक 

प दतीने िसंथे टक टेिनस कोट वकिसत करणे क रता तसेच इतर थाप य वषयक 

कामांचे िनयोजन क न संपूण प रसर वकिसत करणेक रता मा.नगरसद य व डा 
वभाग यांची मागणी आहे. सबब सदर कामास स लागार हणून शिश भू अँ ड 

असोिसए स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन 

करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा 
बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 

वभागामाफत वा तु वशारद /स लागार यांची दर सुची द.२९/०५/२०१९ रोजी माग व यात 

आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माणे मे.शिश भू अँ ड असोिसए स यांनी 
२.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध 

क पासाठ  स लागार हणुन मे.शिश भू अँ ड असोिसए स  यांची िनयु  केलेली आहे. 

मे.शिश भू अँ ड असोिसए स यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण 

केलेली आहे व स या देखील चालू आहेत. मे शिश भू अँ ड असोिसए स यांना मनपा या 
ं . सीए/ का व/१५८/२०१९ व द.१२/०२/२०१९ अ वये केले या Empanelment म ये मे.शिश 

भू अँ ड असोिसए स यांचा समावेश आहे. तसेच मा.आयु  यांनी सदर नेमणूक बाबत 

द.२१/०६/२०१९ या तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे.  उपरो  बाबीचा वचार करता 
मे.शिश भू अँ ड असोिसए सयाचंी स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% (post tender activity) 

कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या 
२.००% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात वर ल माणे काम करणेचे 
िनयोजन आहे. सदर कामातून कोरोना बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप 
यव था करणे व इतर अनुषंिगक आव यक कामे करण े आव यक आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना को हड–१९ चे ण सं या झपा याने 
वाढत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग . ३२ ह त नवी सांगवीचा काह  भाग 
व जुनी सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात शासनाकडून या भागात 

ण सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करण,े पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व 
बंदोब तासाठ  मंडप टाकण,े ितबंधीत े  ले स लावण,े याभागातील दुकानांना 
सम- वषम तारखेचे बोड तयार करणे इ याद  कामे दररोज करावी लागत आहेत. 
याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता मा.अित. 

आयु -२ यां या द.०४/०९/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार दरसूची 
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द.०७/०९/२०२० ते द.१४/०९/२०२० दर यान र. .२,९९,०००/- यावर कोटेशन 

माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन यांचेकडून १.५९% कमी 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .३२ ह त नवी 
सांगवीचा काह  भाग व जुनी सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात शासनाकडून 

या भागात ण सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करणे, पोलीसांना पहारा 
देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स लावण,े याभागातील 

द ुकानांना सम- वषम तारखेचे बोड तयार करणे ह  प रणामकारक दैनं दन कामे होणे क रता 
सदर कामासाठ  ठेकेदारनेमणे अ यंत आव यक आहे. मे.लाल दप क शन यांची 
ठेकेदार हणून कामाकर ता यांची नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे . यांनी यापुव  

देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी 
मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. सबब, याकामी 
मे.लाल दप क शन यांची नेमणुक क न याकर ता (१.५९% कमी) एवढा दर ा  

झालेला आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या र कमे पैक  

१.५९% कमी या दराने र कम अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (०१ ते ०८) 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 .३२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (०१ ते ०२) 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 .३३) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर टेड यम येथील  PMRD Covid 

Hospital यांनी दले या मागणीनुसार न याने वै कय ऑ सजन O2 व गॅसचा 
पुरवठा करणेकामी कोटेशन/ िन वदा/ जा हर सुचना ारे वतरक नेमणुक होईपयत 
मा. आयु  सो. आ ण मा. अित.आयु  २ यानां ा  असले या The epidemic 

diseases act 1897 अ वये व The Disaster management act 2005 अ वये तातड ने 
पुरवठा करणेकामी मनपा या यशंवतराव च हाण मृती णालयातील अनुभवी 
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पुरवठा धारकास म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांना पुरवठा करणेकामी िनदश दे यात 
आले होते. कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक वै कय ऑ सजन व गॅसचा 
O2 पुरवठा मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा 
२००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ पुरवठा करणेसाठ  
संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े त,े अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी 
अ प मुदतीची जा हर सुचना ं माक १८/२०२०-२१ (Expression of Interest) तील 
ा  लघु म दर र. .२४.५०(+जीएसट ) Per m3 rates या दरां माणे बल अदायगीस 

मा यता दली आहे. पुरवठाधारक म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी दनांक 

०१/०९/२०२० पासुन दनांक १३/०९/२०२० पयत पुरवठा केले या वै कय 

ऑ सजन O2 व गॅस ५८,८९० कलो (४५,३४५.३ युब मीटर) चे एकुण 
र. .१२,४४,२७५/- इतका खच अपे त आहे. याबाबत नोडल अिधकार , Dedicated 

Covid Hospital, Annasaheb Magar Stedium, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर   

४११०१८ यांनी अहवाल सादर केला आहे. यानुसार वै कय ऑ सजन व गॅसचा 
O2 पुरवठा करणेकामी र. .२४.५०(+जीएसट ) Per m3 rates या दराने १३ दवसांसाठ  
र. .१२,४४,२७५/- (अ र  र. .बारा लाख च वेचाळ स हजार दोनशे पं याह र फ ) 
पयत या खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) प.िचं.मनपा मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  

नुसार लघु म िन वदाधारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार 
महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre चे कामास तीन म हने कालावधी 
कर ता  काया वत ठेवणेचे कामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच 
र. .१२,४७,४००/- (अ र  र. .बारा लाख स ेचाळ स हजार चारशे फ ) अिधक कर 
या माणे तीन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व या अनुशंगाने येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५) मा. थायी सिमती सभा ठराव .७२६६ द.२२/०७/२०२० अ वये COVID-19 

आप  कालीन उपाययोजना COVID-19 Call Centre व COVID-19  Data Entry चे 

कामकाजासाठ  खाजगी त वावर ल नागर  सु वधा क चालकांचे सहा य घेऊन 

यांचेकड ल एकूण ४० Data entry operator यांना र. .१९,५००/- + १,५०० (internet 

+ laptop charges) असे एकूण र. .२१,०००/- मानधन ती Data entry operator यांना 
ितमहा माणे पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  यांची आदेश .नासुक/२/का व/ 

१२०/२०२० द.२४/०७/२०२० अ वये थेट प तीने िनयु  करणेत आलेली आहे. 
वाढ या कामकाजाचे व प पाहता सदर क चालकांना Covid-19 Data Entry चे 
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कामकाज करणेकामी यापुव च िन त केले माणे एकूण ४० Data entry operator 

यांना र. .१९,५००/-+१,५०० (internet + laptop charges) असे एकूण र. .२१,०००/- 
(अ र  र. . एकवीस हजार फ ) एक त मानधन ती Data Entry Operator यांना 
ितमहा या दराने पुन : पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  तातपुर या व पात 

मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) पंपर  िचंचवड मनपा े ातील पथ व े यांचे स ह ण माहे नोहबर- डसबर २०२०  
करणेसाठ  खालील माणे ताव सादर कर यात येत आहे. 

 
१)     सदरचा स ह हा पुणत: खाजगी सं थे दारा कर यात येईल. 

२)    स ह णचा कालावधी हा १ म ह याचा (३० दवसाचा) असेल. 

३)    स ह णासाठ  लागणारे मनु यबळ सदर सं थेने पुरवावे लागेल. 

४)    सव णाची वेळ स. ८.०० ते दु . ३.०० व दुपार  ३.०० ते. रा. १०.०० अशा दोन   
पा याम ये असेल. 

 
५)    येक वॉड या  िनवडणुक भाग िनहाय स ह ण कर याचे िनयोजन असेल. 

६)    शासना या मा यता ा  सॉ टवेअरम ये (mobile App) व महापािलकेने तयार  
केले या नमु याम ये सदर स ह ण करावायाचे आहे. 

 
७)   सदर सं थेने स ह ण करताना पथ व े याचा  यवसायासह फोटो व मा हती 

जागेवर जाऊन भरणे अपे त आहे. 
 
८)    सदर सं थेने  संबंिधतांना हॉकस माणाप , ओळखप  देणे हे खचात समा व  

असेल. 
 
९)    महापािलका फॉमचे नमुने व सॉ टवेअर उपल ध क न देईल. 

१०)  मनु यबळ, स ह ण,  डाटा जमा करण,े अपलोड करण,े ओळखप  देण,े हॉकसचे 
माणप  देणे यातील दु या करणे ह  सं थेची जबाबदार  असेल. सदर 

बाबतीत खाजगी सं थाकडून Expression of Interest  वृ प ात जा हरात देऊन 
माग व यात येणार असून खालील दर हे मह म दर आहेत. जी सं था वाजवी 
सवात कमी दरात काम कर यास उ छूक असेल यांना सदर काम दे यात 

येईल. सदर स ह णाचे खालील दले या दरानुसार कामकाज करावयाचे आहे. 
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अ.  . कामकाजाचे व प ित हॉकस दर र. . 

१ ओळखप  २०.०० 

२ हॉकस माणप  ( लॅमीनेशनसह) २५.०० 

३ मनु यबळ ( मोबाईल ड हाईससह)  
(per hawkers) 

७५.०० 

 एकुण र. . १२०.०० 

तर  वर ल अट  शत  नसुार सदरचे स ह ण ३० दवस  कालावधीकर ता खाजगी 
एज सीची नेमणुक करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

                                               
                                               (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८. 

       
 
       
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१०६०/२०२० 

दनांक – १६/१०/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ह ेका/लेखा/का व/८०/२०२० द.०१/१०/२०२० वषय .५ चे लगत) 
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( . था/श.अ/तां/का व/४/२३३/२०२० द.१४/१०/२०२० वषय .२६ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/१६२/२०२० द.१४/१०/२०२० वषय .२८ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/५७६/२०२० द.२३/०९/२०२० वषय .३१ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/६०५/२०२० द.०७/१०/२०२० वषय .३२ चे लगत) 

 


