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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/५३९/२०२० 
                                               दनांक - २२/०५/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक २७/०५/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२७/०५/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, 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 – १७३ 
 

दनांक - २७/०५/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २७/०५/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक २०/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७२) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यान/ेआर णाने बािधत जागा 

महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१९।०८।२०१९ रोजी मा.खाजगी वाटाघाट  

सिमतीने मंजूर  दले या एकुण १७ वषयांकर ता मा. थायी सिमती सभेची मंजूर  
िमळणेकामी वषयप  मा. थायी सिमतीपुढे सादर कर यात आलेले होते. सदर 
वषयांस अ ापपयत मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेली नाह . सदर 
वषय प ात नमूद केले या अ. .१ ते १७ पैक  अ. .७ ते १२ हे वषय संबंिधत 
िमळकतधारकांने खाजगी वाटाघाट ने रोख मोबद याऐवजी ट.ड .आर. दारे 
मोबदला िमळणेची मागणी के याने सदर या अ. .७ ते १२ वषयी 
मा. ट.ड .आर.सिमतीने ट.ड .आर. देणेस मंजूर  दलेली आहे. यामुळे सदरचे 
अ. .७ ते १२ हे वषय वगळून मा. थायी सिमतीपुढे वषय प  मंजूर साठ  
सादर करणे आव यक आहे.  तसेच द.०४।०२।२०२० रोजी झाले या मा.खाजगी 
वाटाघाट  सिमतीन ेएकुण १२ वषयांकर ता मंजूर  दलेली आहे.  सदर करणी देखील 

येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेण ेआव यक आहे. 

अ) द.१९।०८।२०१९ या मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय 

अ.  वषय र ता/आर ण 
े  

(चौ.मी) 
मु याकंन र.  

१ 
मौजे वाकड येथील स.नं. २३९।३ पैक  मिधल २४.०० 
मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

२४.०० मी. र याने 
बािधत 

१६०.०० 
चौ.मी ६५,९२,०००/- 

२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८/२ब पै. मधील 
३०.००मी. एच.सी.एम.ट .आर. ने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

३०.०० मी. 
एच.सी.एम.ट .आर 

११०.०० 
चौ.मी ४२,५९,२००/- 
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३ 
मौजे सांगवी येथील स.नं. ८।१अ।१।१।१४अ मधील 
१८.०० मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने 
बािधत 

  १७५.५० 
चौ.मी ४३,१४,३१६/- 

४ 
मौजे िचखली येथील ग.न.ं १५९४ पै मधील मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

१४३.३७ 
चौ.मी २६,०९,३३४/- 

५ 
मौजे िचखली येथील ग.न.ं १५९४ पै मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

७२.५० 
चौ.मी १३,१९,५००/- 

६ 

मौजे मोशी येथील न वन गट न.ं ५०१ पै., (जुना गट 
नं. ५०१ प.ै) मिधल मंजूर वकास योजनेतील ६०मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

६०.०० मी. र याने 
बािधत 

२३७.५० 
चौ.मी ३८,८५,५००/- 

७ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४७ प,ै 
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

८ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४६ प,ै 
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.००चौ.
मी १,०४,५४,०८०/- 

९ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४८ पै.  
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

१० 
मौजे सांगवी येथील स.नं. ९ अ पै मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र वाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र ता २००.०० 
चौ.मी. ४९,१६,६००/- 

११ 

मौजे दापोड  येथील स.नं. २७ प.ै, िस.स.नं.१८५७ प.ै 
मिधल मंजूर वकास योजनेतील आर ण .०३।०१ 
उ ान या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

आर ण .०३।०१ 
उ ान 

१३४७.५८ 
चौ.मी. १,४८,४३,१४६/- 

    र. . ७,४१,०१,८३६/- 

ब) द.०४।०२।२०२० या मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे रहाटणी येिथल स.नं. ५९।१ब।२।२ मिधल १२.०० मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत ३१.४२ चौ.मी १२,१६,५८२/- 

२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं.३७।३।४, िस.स.न.ं १६१३ पैक  
मिधल १२.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत ११६.०२ चौ मी ४४,९२,२९४/- 
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३ 
मौजे वाकड येथील स.नं. १६०।६ मिधल आ. . ४।११ 
जकात नाका या तावाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ४।११ 
जकात नाका ३६७.०० चौ.मी. ६९,९४,२८६/- 

४ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ८३।२।१।१, िस.स.न.ं २४९१ 
पैक  मिधल आ. . ३५५ (C.P.G.) लहान मुलांचे खेळाचे 
मैदान या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३५५ 
(C.P.G.) लहान 
मुलांचे खेळाचे 

मैदान 

२७८.७९ चौ.मी. ४४,३२,४८२/- 

५ 
मौजे रावेत येथील स.नं. १२१।२ पैक  मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत ९३.७५ चौ.मी. २८,१४,३७५/- 

६ 
मौजे पंपळे गुरव येथील न वन स. न.ं ५१।१।१ मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता १०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

७ 
मौजे पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र तायने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता १००.०० चौ.मी. २४,५६,०००/- 

८ 
मौजे पपंळे गुरव येथील ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता ५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

९ 
मौजे पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता ५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

१० 
मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।१ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता १०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

११ 

मौजे पंपर  येथील स.नं. ३२२।५ पैक , िस.स.नं. ६७७६ 
पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता ८९.०० चौ.मी. १५,००,६२९/- 

१२ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ६३।३।३०, िस.स.नं. 
१२४२, स.न.ं ६३।३।४।४, िस.स.नं. १४७९ मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१५०.०० चौ.मी. ३६,८४,०००/- 

    र. . ३,५२,०४,२४८/- 

  एकुण अ +ब र. . १०,९३,०६,०८४/- 
 
तर  वर ल त यात नमुद केले या मु यांकन र कमेस व या अनुषंगाने   
लागणा-या मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

      ( द.२७/०५/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल व सव ाथिमक 
शाळेतील संगणक यं णा देखभाल दु तीकामी िन वदा नोट स . २७/२०२०-२१ 
अ वये िस द कर यात आले या कामाक रता मे.एस.बी. इले ॉिन स (पुणे) यांची 
िनयु  करणे व याकामी येणा-या र. .२४,१५,३५७/- (अ र  र. .चोवीस लाख, 
पंधरा हजार, ितनशे स ाव ण फ ) चे खचास अथवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

      ( द.२७/०५/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३)   कोरोना या वषाणूचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ादुभाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ाम ये पसरत आहे भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी 
य थापन कायदा २००५ व महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) नुसार 
कोरोना (COVID 19) चा साथरोगा या वै क य उपचारासाठ  भोसर  णालय येथे १० 
बेडचे, वायसीएम १ येथे १५ बेड चे आयसीयु युिनट तातड ने तयार करणे आव यक 
असून यासाठ  आव यक उपकरणे सा ह ये खरेद  करावयाची आहेत. आयसीयू तयार 

करणेकामी एकूण २५ बेडसाठ  र. . १,७५,१८,४००/- + जएसट  र. .१४,०२,३६२ अस ेएकूण 

र. .१,८९,२०,७६२/-  सव करांसह त एव या कंमतीचे अंदाजप क तायर करणेत आलेल े

होते.  या माण ेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३) (क) 

नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पाद त कंपनी/ याचे अिधकृत व े ते, अथवा 
अिधकृत पुरवठादार यांनी याचे दरप क व इतर आव यक कागदप  े दनांक २४.०३.२०२० 

रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत सादर करण े कामी जा हर सुचना मनपा या अिधकृत 

वेबसाइटवर एक दवसासाठ  सी द करणेत आलेली होती.  मे.कोठार  मेड कल यांचे दर 

एकूण १४ बाबींसाठ  र. . १,१७,९३,८७०/-, मे.महेश सज क स अँ ड फामा युट क स यांचे 

बाब १४ बाबींसाठ  र. . ८,८५,०४२/-, मे.मास कॉप रेशन यांचे एकूण ७ बाबींसाठ  

र. .२,७३,८००/-, मे. ाईम सज कल अँ ड फामा यांचे ४ बाबींसाठ  र. .४१,९७,५००/- या 
माणे लघु म दर ा  झालेल ेआहेत. या माणे  एकूण खच र. . १,७१,५०,२१२/- मे.महेश 

सज कल अं ड फामा युट क स यांचेकड ल बाब .०३ मधील Portable Biphasic 

Defibrillator याचे अंदाजप क य दर र. .१,५९,३००/- असून यांचे ा  दर या साठ  

र. .३,८०,८००/- आहेत सदर दर अंदाजप क य रकमेपे ा १३९ ट के जा त आलेले आहेत 

यामुळे सदर बाब खरेद  करण े र  आहे. सदर बाब वगळुन मे.महेश सज कल अँ ट 

फामा युट लस यांचे एकूण बाब . १४ साठ  र. .८,८५,०४२/- साठ  लघु म दर ा  

झालेले आहेत. यानुसार वर ल माण े एकूण र. .१,७१,५०,२१२/- चे खचास व संबंधीत 

पुरवठाधारकांशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४)  मे.कृ णा डाय नो टक ा.िल., िचंचवड यांनी टे ट ंग बस ताव सादर केला आहे. 
सदर बस संपूणत:वातानुकूलीत असुन सव सा ह यांनी सुस ज अशी राहणार आहे. 
बस सव भांगाम ये फरव यात आली तर जा तीत जा त नाग रकांची टे ट 
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कर यात येऊन या साथी या रोगाला आटो यात आण यास मदत होईल. सदर 
कामासाठ  १ वषासाठ  काह ह  कंमत आकार यात येणार नस याचे यांनी कळ वले 
आहे. तसेच यांनी तीन पॅकेजस सादर केलेले आहेत. याम ये पंपर  िचंचवड 
शहरातील नाग रकांकडून पुढ ल माणे दर आकारले जातील. 

Sr.No Package Description Rate Per 
Package 

1 Package 1 

a.         Digital X ray With Reporting 
b.         Blood Pressure 
c.        Oxygen saturation 
d.        Temperature. 
e.        CBC,CRP 

400.00 

2 Package 2 Screening Package 1 + Rapid Antibody based Covid 19 
test 1000.00 

3 Package 3 COVID -19 RT – PCR Swab Test 2500.00 
4 Sub Package 1 D-Dimer Blood Test 600.00 

            वर ल माणे दरप क ा  झालेले आहे. तावा माणे टे ट बस ह  १ वष 
कालावधीसाठ  मु त (Free of Cost) राहणार आहे. या कामासाठ  दे यात येणार  बस 
मे.कृ णा डाय नो ट स ा.ली., िचंचवड यांचे माफत पुर वली जाणार आहे. बसचा 
खच, डझेल, देखभाल दु ती या साठ  यांना कोण याह   कारचा खच आदा केला 
जाणार नाह .  सदर कामाची मुदत १ वष कालावधीसाठ  राहणार आहे.   सबब, वर ल 
माणे मे.कृ णा डाय नो ट स ा.ली., िचंचवड ांचेकडुन टे ट बस चा ताव 

सादर केला असून थम ट यात २५००० नागर कांची टे ट करणे तावीत आहे 
या कामी र. .१ कोट  अपे ीत आहे. सदर खचास महापािलका अिधिनयम कलम 
६७ (३) क नुसार काय र मा यता व संबंधीतांशी काय र करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)   मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा   
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो. मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावा नुसार उ ान देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे 
सोप वणे ऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत 
करणे या सुचना ा  झा या. याम य ेमोठ  उ ाने वगळुन उवर त ११५ उ ानांसाठ   

साधारण २३ िन वदा ता वत करणेत आ या आहेत. कोरोणा वषाणु या वाढ या 
ादुभावामुळे कमचार उप थीतीवर िनबध अस यामुळे कामास वलंब झाला आहे. 

सदर या िन वदा कायवाह  अंितम ट यात आहेत. तथापी प  “अ” म य े नमुद 
केले या १ ते ४५ उ ान कामाची मुदत साधारण मे २०२० म ये संपत आहे. देखभाल 
कामात खंड पडू न देता िन वदा नोट स मांक उ ान २/२०१९-२० व वृ  २/२०१९-२० 

अंितम होईपयत २ म हन ेमुदतवाढ देण ेआव यक असून या माण े प  अ नुसार १ ते 
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४५ उ ानां या देखभाल कामाची मुदतवाढ िन वदा कायवाह  पुण होईपयत कंवा 
य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक असलेने सदर िन वदे या 

मुळ अट  शत स व करारना यास अिधन राहून पुढ ल खचाचे मु ांक वका न 
मुदतवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो. मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दती नुसार िन वदा ारे 
सोप वणे ऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत 
करणे या सुचना ा  झा या याम ये मोठ  उ ाने वेगवेगळ  क न या माणे 
साधारण १४ िन वदा ता वत करणेत आले या आहेत. तथापी प  “ अ ”  म ये 
नमुद केले या उ ान कामाची मुदत साधारण म े२०२० म ये संपत आहे. देखभाल 
कामात खंड   पडू न देता िन वदा नोट स मांक उ ान १/२०१९-२० स थीतीत सदर या 
िन वदेतील ठेकेदार यायालयात गे यामुळे कोट केस चाल ु आहे. कोरोणा वषाणुंचा 
ादुभाव वाढु नये या खबरदार या कारणा तव कोटाची कायवाह  थिगत आहे. यामुळे 

कोटाचा िनकाल लाग यास वलंब लाग ुशकतो. यामुळे सदर या िन वदा अंितम होईपयत 

प  “ अ ”  म ये नमुद केले या ६ उ ानांना ६ म हने मुदतवाढ देण ेआव यक असून 

या माणे प  अ नुसार १ ते ६ उ ानां या देखभाल कामाची मुदतवाढ िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत कंवा य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे 
आव यक असलेने सदर िन वदे या मुळ अट  शत स व करारना यास अिधन राहून 
पुढ ल खचाचे मु ांक वका न मुदतवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .20-19/2019-2020 अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील न याने वकिसत होणा-या र यावर 
दवाब ीची सोय व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.इले ो मॅकॅिन स  िन वदा 
र. .26,67,657/-(अ र  र. .स वीस लाख सदुस  हजार सहाशे स ाव ण फ ) पे ा -
27.99% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करण ेया अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे 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 दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .९) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) 

ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  लॉकडाऊनमुळे रा यात 
अडकलेल,े मदत छाव या व इतर ठकाणी आ य घेतलेले थलांतर त कामगारांसह 
बेघर य  व इतर यांना िनवारा क ाम ये गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न 
देणेकामी र. .225/- ित दन ित य (अ र  पये दोनशे पंचवीस फ ) या माणे 
द.14/04/2020 ते द.03/05/2020 अखेर झाले या र. .11,76,750/- चे खचास काय र 
मा यता व मे.साई सेवा एंटर ायजेस यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) कोरोना वषाणूचे संसगामुळे उ वत असले या आप कालीन प र थ तीचे अनुषंगाने 
महापािलका तरावर वै कय वभागामाफत उपाययोजना करणेत येत असून याकर ता 
स थ तीत कोरोना वषाणूमुळे होणा-या Covid19 या सांसिगक आजाराची साथ 
उ वलेली असून याकर तािनमाण झाले या आप कालीन प र थीतीत म.े बी अल 
केअर स ह सेस ा. िल. यांचेकड ल कराना यातील अ ट शत स अिधन राहुन सव 
डॉ टस व पॅरामे डकल कमचा-यासह इतर सव हणजेच ३० ( ोफेशन स) सह इतर 
२२८ वैदय कय अिधकार  व कमचार  यां या सेवा णालयातील सव बेडसह 
करारनामा अट मांक १३ म ये नमुद केले या कालावधीसाठ  सव कमचा-यासह 
अिध हत करणेस व यापोट  र. .५२,६२,५२०/- (अ र  र. .बाव न लाख बास  
हजार पाचशे वीस फ ) ित म हना या माणे येणा-या खचास मा यता िमळुन 
सदरची र कम म.े बी एल केअर स हसेस ा. िल. यांना अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भ  श  येथील पीएमपीएमएल यांचे बस डेपो 
म ये इले कल बसचे चाज ग कर ता मरा व व कंपनी कडून उ चदाब वीज पुरवठा 
जोडून घेणेचे काम करणेत येत आहे. सदर कामांतगत मरा व व कंपनी या बजली 
नगर येथील गीर राज हौ.सोसा. जवळ ल फोर पोल चर काढून नाग रकां या 
जी वतास धोका होऊ नये या कारणा तव या ठकाणी 2-IN , 4-OUT RMU 

बस वणेबाबत मा.नगरसद य ी.नामदेव ढाके यांचे दंनाक 26/8/2019 या प ा वये 
मागणी केलेनूसार व आव यकतेनुसार सदर कामाम ये (2-IN, 4-OUT) RMU या 
बाबीचा अंदाजप काम ये समावेश नस यान े सदर बाबीचा वाढ व खच होत आहे. 
तसेच संजय काळे ज ते मरा व व कंपनी कायालय काचघर चौक या ठकाणापयत 
जुनी टँ ड बाय केबलची चाचणी करणे तसेच मरा व व कंपनी यां या सूचनेनुसार 
या ठकाणी केबल खराब आहे. या ठकाणी जाँईट मारणे व खराब बदलणे इ याद  

कामाचा वाढ व खच होणार आहे. याअनुषंगाने वाढ व कामास हत अंितम बीलाचा वाढ 
घट (Excess Saving) मसुदा तयार केला असुन यानुसार एकूण र. .26,78,037/- 
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इतका वाढ व खच होणार आहे. सदरचे काम िन वदाधारक म.ेएम.बी.इले क ड 
कं. यांचेकडून क न घेणे आव यक आहे. सबब, सदर िन वदा मांक 5/1-2019-20 चे 

मुळ िन वदा र. .1,34,56,523/- असुन सदर कामांतगत आ ापयत र. .1,07,14,892/- 

इतका खच झालेला आहे. सदर काम पुण वाअंती जीएसट  सह होणारा एकुण खच 

र. .1,48,87,301/- इतका होणार आहे. यानुसार र. .26,78,037/- (अ र  र. .स वीस 
लाख अ याह र हजार सदोतीस फ ) इत या वाढ व खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१२) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897 आप ी यव थापन कायदा 2005,  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67 (3) (क) नुसार कोरोना 
वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  
आव यक सा ह य थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणा-या पये 5,22,578/-  (अ र  

पये पाच लाख बावीस हजार पाचशे अ याह र फ ) चे खचास महापािलका 
अिधिनयम अनुसुची करण 5 (2) (2) नुसार काय र मा यता व मे.आ या ॉपट ज 
नवी मुबई 05 यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयातील ए स-रे वभागाकर ता आव यक 

लागणा-या ए स-रे फ म व ए स-रे केमीकल तातड ने खरेद कामी M/s.Austin 

Health Care यांचेकड ल जादा झालेला खच र. .१,४०,७५५/-    व  M/s.Shree 

Construction  यांचेकड ल जादा झालेला खच र. .४३,२६०/- माणे झाले या जादा 
खचास मनपा लेखाप र णा या ीने काय र मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) शासन िनणय . आयो-२०१५/ . .११०/गृिनधो-२ (सेल), द.०९/१२/२०१५ अ वये 
क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत “सवासाठ  घरे - २०२२” ह  योजना 
राब व याचे आदेश महारा  शासनाने दले आहेत. मा.आयु  सो. यांचे द.०६/११/२०१७ 

रोजीचे मंजूर तावानुसार म.ेM.M. Project Consultants Pvt. Ltd. यांना झोपडप ट  

पुनवसन व आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांधणे या कामाचा अनुभव अस यामुळे 

यांची महानगरपािलके या पॅनेलवर पंत धान आवास योजनेक रता आ कटे ट स लागार 

व क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता दलेली आहे. मा.आयु  

सो. यांचे समवेत द.११/०३/२०२० रोजी झाले या बैठक म य े पंत धान आवास योजना 
घटक .१ अंतगत गांधीनगर झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणेकामी म.े M.M. Project 

Consultants Pvt. Ltd. यांचे समवेत करारनामा करणे या सूचना दले या आहेत. मे.M.M. 

Project Consultants Pvt. Ltd. यांची पंत धान आवास योजना घटक .१ अंतगत 

गांधीनगर, पंपर  झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणेकामी द.०४/०६/२०१८ चे शासन 

िनणयानुसार आ कटे ट स लागार सेवेसाठ  DPRCost या ०.६६% व क प यव थापन 
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स लागार या सेवेसाठ  य  क प खचा या १.३४% फ  अशी एकुण २.००% फ  देवून 
यांची नेमणूक करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) मनपा या ‘इ’ े ीय कायालय अंतगत भाग .७ (जुना . .३५), भोसर  स.न.ं१ 
म ये उभारणेत येत असले या आंतररा ीय कु ती िश ण क  इमारतीसाठ  
मे.िनयोजन क स टंट यांची िनयु  थाप य वभागामाफत करणेत आली आहे. 
सदर इमारतीची उभारणी िन. .45/01-2015/16 या थाप य व व ुतचे एक ीत 
कामातुन करणेत आली. पंरतु कामा या िन वदा मयादेत काम करताना सदरचे ट पा 
१ चे कामाम ये थाप य तसेच व ुत वषयक संपुण कामा या अंदाजप कांचा 
समावेश करणेत आला न हता, यामुळे उवर त कामासाठ  थाप य व व ुत 
वभागाकडुन वतं  िन वदा काढुन ट पा २ ची कामे करणेचे िनयोजन करणेत आल.े 
स  प र थतीत व ुत वभागाकड ल ट पा २ चे कामासाठ  िन वदा िस  करणेत 
येऊन व मा. थायी सिमतीची मा यता घऊेन कामाचा आदेश िनगत करणेत आला 
आहे. सदर कामाची िन वदा र. .4,03,90,238/- इतक  असुन सदर कामाम ये अंतगत 
वीजसंच मांडणीचे कामासह, सी.सी.ट . ह .यं णा, फायर फाइट ंग व फायर अलाम, 

P.A. िस ट म, वातानुकुलन यं णा, अंतगत व इमारती या आवारातील काश यव था, 
सोलर यं णा, उ चदाब व लघुदाब यं णा उभारणी, रोह संच, जिन संच इ. काम े

करणेत येणार आहेत. यामुळे िन वदा प ात कामासाठ  स लागाराची िनयु  होणे 
आव यक आहे. सदर या कामाचा मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात थाप य 
वशेष योजना (एच.ओ./सी.ई.) या लेखािशषावर पृ  .३५५, अ. .१२ येथे समा व  
असुन यासाठ  कामा या नावापुढे नमुद केले माण ेमहापािलका सभा ठराव .४१८   
द.२०-०६-२०१९ नुसार शासक य मा यता व तरतुद उपल ध करणेत आली आहे. 
सदर ठरावाचे अंमलबजावणीस मा.आयु  यांनी द.१५-०७-२०१९ नुसार मा यता दली 
आहे. सदर काम “ थाप य वशेष योजना (एच.ओ./सी.ई.)” या लेखािशषामधील 
असलेने संबधीत कामा या तरतुद  मधून स लागार फ  अदा करणेत येईल. व ुत 
वभागाकडुन मा. थायी सिमती सभेची ठराव .४३२१ द.०५/०२/२०१९ व मा.आयु  
यांचे मा यतेने तयार करणेत आले या स लागारा या नािमकासुचीम ये म.े डझाइन 
एस क स टंट, पुणे यां या नावाचा समावेश आहे. नािमकासुचीम ये नमुद अ या 
कार या Type B category कामासाठ  िन वदापुव (Pre tender activity) कामासाठ  

१.००% व िन वदा प चात (post tender activity) कामासाठ  ०.४०% असा एकुण 
१.४०% इत या दरास मा यता देणेत आली आहे. सदर कामास स लागार 
नेमणुक साठ  कोटेशन िस  करणेत आले असता िन वदा प ात कामकाजासाठ  
मे. डझाइन एस क स टंट, पुणे यांनी सवात कमी हणजे ०.४०% असा दर सादर 
केला आहे. सबब, सदर वषयांक त कामाकर ता म.े डझाइन एस क स टंट, पुणे यांची 
क प स लागार हणुन नेमणुक होणेस व सदर िन वदा प चात (post tender 
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activity) कामासाठ  ०.४०% या दराने याच कामा या तरतुद मधुन स लागार फ  अदा 
करणेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळणे आव यक आहे. तर , सदर 

कामासाठ  म.े डझाइन एस क स टंटस, पुणे यांची स लागार हणुन नेमणुक होणेस, 

व सदर वषयांक त कामांकर ता िन वदा प चात (post tender activity) कामासाठ  
०.४०% या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६)  मनपाचे भोसर  येथील धोकादायक असलेली छ पती िशवाजी महाराज मा यिमक 
व ालय इमारत पाडणेकामी M/S. SAMEER ENTERPRISES यांचेकडून र कम 
.5,37,288/-अिधक 18% GST ची र कम .96,712/- अशी एकूण र कम 
.6,34,000/- (अ र  र. .सहा लाख चौतीस हजार फ ) एवढ  र कम मनपा 

कोषागारात भ न घेऊन छ पती िशवाजी महाराज मा यिमक व ालय या 
इमारतीमधून ा  होणारे राडा-रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, खड या, ॉ ट, 

वीटा, फरशी, लोखंड  ील, लोखंड  रेलींग, प ,े लाकूड, व ुत वायर ंग, व ुत बटणे व 
इतर न काढता येणारे सा ह य, इमारत पाडणा-या ठेकेदार M/S.SAMEER 

ENTERPRISES यांना िन वदे या व हत अट नुसार इमारत पाडून, या इमारतीमधील 
सा ह य देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                                                
   (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५३९/२०२० 

दनांक – २२/०५/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 



12 
 

( .उ ान/०२/का व/१६१/२०२० द.१८/०५/२०२० वषय मांक ०५ चे लगत) 
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( .उ ान/०२/का व/१६२/२०२० द.१८/०५/२०२०  वषय मांक ०६ चे लगत) 
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( . वमुका/८/का व/१५६/२०२० द.१३/०५/२०२०  वषय मांक ०८ चे लगत) 
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( .वै /३/का व/२८४/२०२० द.१९/०५/२०२० वषय .१० चे लगत) 
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