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        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१७०/२०२१ 
दनांक - २२/०१/२०२१ 

 
 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक २७/०१/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 

दनांक २७/०१/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली 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 – २०५ 
 

दनांक - २७/०१/२०२१                                  वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २७/०१/२०२१ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
  मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०४) द.१९/०१/२०२१ द.ु२.३० वा. चा   
  सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन 

जा हर कर यात आले व संचार बंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० मधील 
एकुण ३२ वकास कामांची बले अदा करणे ल बंत होती. परंतु वर ल  

आप कालीन प र थतीमुळे संबंिधतास वकास कामांची बले अदा करता आलेली 
नाह त. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या झोिनप ु थाप य वभागातगत सन 

२०१९-२० मधील व या पुव या चालु असले या वकास कामांची बले  

संबंिधतास अदा करणे आव यक आहे. लेखा वभागाकडे उपल ध असले या 
मागील आिथक वषा या (सन २०१९-२०२०) िश लक र कमेमधुन अदा करणे 
आव यक आहे. सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत आलेली आहे. 

 

 अ. . वभागाचे नाव 
अदा केले या 
कामांची सं या 

अदा केलेली 
र कम . 

अदा करावया या 
कामांची सं या 

अदा करावयाची 
र कम . एकुण र. . 

१) झोिनप ु थाप य 
वभाग 

१०९ ६,८१,७२,३०५/- ३२ २,०९,६३,८४१/- ८,९१,३६,१४६/-

            
          वर ल याद त नमुद कर यात आलेली बलापैक  काह  बले माहे ए ल 
२०२० म ये अदा कर यात आलेली अस याने या बलानांकाय र मा यता व 
उव रत अदा करावया या बलानां  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०२ 
अ वये मा. थायी सिमती या मा यतेकामी सदरचे र. .८,९१,३६,१४६/- एक त 
र कमेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२) प.िच.मनपाचा मा. थायी सिमती सभे या ठराव .७३६८/२०२० द.२०/८/२०२० 
नुसार मा.आयु , सो. यांचेकड ल आदेश .वै /१०/का व/२४८ /२०२० 
द.२१/०८/२०२० अ वये पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांना 
र. .२५ कोट  पैक  र. .१० कोट  देणेबाबत वषय संमत झा यामुळे Covid 19 
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Jumbo Facilities Center उभारणे कामासाठ  र. .२५ कोट  पैक  र. .१०  कोट  
पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांचेकडे द.२४/८/२०२० रोजी 
र. .१० कोट  वग कर यात आलेली आहे.  पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरण यांचेकड ल प  .Covid-1907.20/ . .आर-१४२/ व -१/२००(A) 
द.१४/९/२०२० अ वये सदर कामासाठ  र. .१५ कोट  पैक  र. .१० कोट  
म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषातुन पुणे 
महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .३) मा.अ य  व यव थापक य PMPML संचालक यांच ेमागणीनुसार आँग ट २० 
पयत एकूण तूट र. .१८३.५८ कोट  पैक  ४०% माणे र. .७३.४३ कोट ची 
मागणी केली आहे. न वन बस खरेद साठ  सन २०२०-२१ म ये र. .९५.८३ 
कोट  एवढ  तरतूद उपल ध अस याने खास बाब हणून कोरोना या 
पा भूमीवर र. .४० कोट  (अ र  र. .चाळ स कोट  फ ) सन २०२०-२१ या 
अपे ीत संचलन तूट  पोट  अ ीम हणून अदा करावयाच ेअस यास शासन 
िनणयाम ये नमूद के या माणे पीएमपीएमएल ने यां या आिथक ताळेबंदाच े
लेखाप र ण मनपाचे मु य लेखाप र क यां या कडून संचलनतूट मा णत 
करणे आव यक आहे.  तथा प ए ल २०२० ते आँग ट २०२० या कालावधीतील 
अहवाल ा  झालेला नाह  तर  कोरोना या पा भूमीवर महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार सन२०२०-२१ मधील तूट  
मधून समायोजन करावया या अट वर संचलन तूट ची र. .४० कोट  (अ र  
र. .चाळ स कोट  फ ) अदा करावयाच े अस याने व सदरची बाब आिथक 
व पाची अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .४) वै क य वभागाकड ल कोरोना १९ साठ  आव यक तरतुद  कर ता मा.आयु  सो. 
यांच े मा यतेने मा. थायी सिमती या उमेद मा यतेवर र. .२५,२०,००,०००/- 
वग करण कर यात आले होते.व मा. थायी सिमती सभेपुढे वग करणाच े
र. .२५,२०,००,०००/- वग करण मा यतेसाठ  सादर केल े होते. मा. थायी 
सिमतीने सदरचे वषयप ाची चचा क न वषयप ात दु ती क न दोन 
वतं पणे वषय सादर करणेबाबत ता वत क न वषयप  वभागाकडे परत 
दले. मा. थायी सिमतीची मा यता नस यामुळे द.२/१२/२०२० रोजीच े
तावा वये पुन : मा.आयु  सो. यांचे मा यतेने वग करण केलेली र. . 

२५,२०,००,०००/- थायी आ थापना लेखािशषावर वग केलेली आहे. तथा प, 

वर ल आदेशामुळे वग करण झालेने खालील लेखािशषावर तरतुद पे ा जा त खच 

झालेला आहे याचे मा. थायी सिमती या मा यतेने वग करण करणे आव यक 

आहे.वग करणाचा तपशील खालील माणे:- 
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अ.  लेखािशष मुळ तरतुद घट वाढ 

१ थायी आ थापना 58,00,00,000 4,00,00,000  
२. खाजगी वाहन भाडे 71,50,000 - 4,00,00,000 

 एकुण  - 4,00,00,000 

 
यामुळे सदर लेखािशषावर वर ल त या माणे थायी आ थापने या मुळ 

तरतुद र. .५८,००,००,०००/- मधुन खाजगी वाहन इंधन या लेखािशषावर 
र. .४,००,००,०००/- “ थायी आ थापना” या लेखािशषातुन वग करणे आव यक 
आहे. यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड 

मधील करण ७ तरतुद २(१) नुसार थायी आ थापना लेखािशषातुन 

र. .४,००,००,०००/- खाजगी वाहन भाडे लेखािशषावर वग करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .५)भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम  63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना 
वषाणुचा (COVID 19)  ादुभाव ल ात घेता   पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर(CCC) खाजगी 
णालय सटर/ एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना खाजगी ठकाणी (CCC) 

चाल वणेस देणेकामी Expression of Interst (EOI)5/2020-21 िस द करणेत आले 
होते, यानुसार ए कॅटेगर  अंतगत कामाचा तपिशल खालील माणे. 

 

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

अंदा जत र. . 

  १. साई हॉ पीटल, आकुड , पुणे ३०० समीर लॉ स, रावेत १२१९/- ३,२९,१३,०००/- 
             
                   यानुसार उपरो  त यात नमूद सं थेस को वड१९ या संसगज य 

आजाराचा ादुभाव ल ात घेता को वड केअर सटर तातड ने सु  करणेस मंजूर 
दराने कामाचा आदेश देणेत आला असून, ित बेड/ ित दवस मंजुर दरानुसार 
तीन म हने कालावधी कर ता उपरो  नमुद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-
या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .६) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना 
वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  
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केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई 
िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- 

ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगान े िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना 
अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 
पुरवठादारांनी ित दन दुपारच/ेरा ीच े यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा 
पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरच े पा क अहवाल 
वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .74,11,410/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख अकरा हजार चारशे दहा फ ) चे खचास काय र मा यता 
व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस 
मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपाच ेआरो य मु यकायालयाकड ल “आरो य वभागाक रता व वध सा ह य 
खरेद ” या लेखािशषावर र. .३ कोट  तरतूद मधून मशानभूमी केअरटेकर या 
लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद वग करणे आव यक आहे.   सन 
२०२०-२१ च े मुळ अंदाजप कात मशान/ दफनभूमीवर िनयु  सुर ार क, 

काळजीवाहक व माळ  यांच ेदरमहा कमान वेतन दराने वेतन अदा करणेकामी 
र. .४,००,००,०००/- तरतूद कर यात आली होती.   माहे ऑ टोबर २०२० पयत 
र. .३,५७,००,०००/- खच झालेला आहे.  उवर त ४ म ह याच े बल 
अदायगीकामी अंदाजे र. .२,००,००,०००/- कमी पडत अस याने तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करणेस महारा  महापािलकाअिधिनयम 73(क) नुसार 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट र. .२,००,००,०००/-) 
( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 

वषय .८) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून को वड - १९ 
जैववै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प तीने व हेवाट 
लाव या या खचाबाबत मे.पा कोइन हायरमटल सो यूशनस ा.िल., यांनी 
दले या तावास अिधन राहून माहे जुन २०२० म ये २२,  माहे जुल ैम ये 
५०,  माहे ऑग ट २०२० म ये ६५, माहे स टबर २०२० म ये ७७,  व  माहे 
ऑ टोबर २०२० म ये ८१ ठकाणांहुन को वड-१९ जैव वै क य कचरा वाहतुक 
केलेला आहे. (या ठकाणां यित र   कचरा वाहतुक च े ठकाणांम ये वाढ होवू 
शकते)  या माणे ित  ठकाण ित महा र. .१५,०००/- हे फ स चाजस 
वाहतुक साठ  अस ेएकूण र. .४४,२५,०००/-  अिधक को ह ड- १९ कचरा िनमूलन 
साठ  .१००/- ित कलो माणे माहे जुन २०२० ते माहे ऑ टोबर २०२० या 
कालावधीम ये जमा केलेला को वड-१९ जैव वै क य कचरा एकूण १६०५५०.११० 
Kg  कर ता एकूण र. .१,६०,५५,०११/- असा एकूण  खच र. .२,०४,८०,०११/-  
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तसेच माहे नो हबर २०२० पासून ित  ठकाण ित महा र कम पये 
१५०००/- हे फ स चाजस वाहतुक साठ  व को ह ड-  १९ कचरा िनमूलन साठ  
.१००/- ित कलो माणे येणा-या य  खचास महानगरपािलका  

अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 
वषय .९)  ीमती नंदा सदािशव पवार, सफाई कामगार यांची भारतीय दंड सं हता कलम 

३०२, ३४ अ वये दाखल गु ातुन मा. Additional Sessions Judge, Pune 

यांचेकड ल Sessions Case No.26/2016 दनांक १८/०४/२०१९ च े
यायिनणया वये ीमती पवार यांची िनद ष मु ता केलेली अस याने 
ीमती.पवार यांना द.२०/११/२०१९ अ वये सेवािनलंबन र क न िनलबंन 

कालावधी वनावेतनी करणेचे आदेश पार त करणेत आलेला आहे. परंतू ीमती 
पवार यांचे व द कर यात आले या खातेिनहाय चौकशीत यांच े व द 
ठेवणेत आलेले दोषारोप िस द झालेल ेआहेत. ीमती पवार  यांनी मा. थायी 
सिमती सभेकडे उ माणे केले या शा ती कारवाई व द दाखल अ पल 
अजानुसार मा. थायी सिमतीने पार त केलेला ठराव  ७६२७ द.१४/१०/२०२० 
या अनुषंगाने खालील माणे अहवाल मा. थायी सिमती सभेपुढे सादर करणेत 

येत आहे.  ीमती.पवार नंदा सदािशव, ा आरो य वभागांतगत फ े ीय 
कायालय येथ ेसफाई कामगार या गट ड या पदावर कायरत असताना िचंचवड 
पोलीस टेशनकड ल द.०४/०१/२०१५ रोजीचे अहवालानुसार ीमती.पवार 
यांचेवर भारतीय दंड सं हता कलम ३०२, ३४ नुसार िचंचवड पोलीस टेशन येथ े 

र ज टर .३१८/२०१४ द.०४/०१/२०१५ अ वये गंभीर गु हा दाखल झा याने 
ीमती.पवार यांना    द.१७/०१/२०१५ च े आदेशा वये सेवािनलं बत क न, 

द.१५/०४/२०१५ या खातेिनहाय चौकशी सु  कर याचे आदेश पार त 
कर यात आलेले होते.  करणी ीमती.पवार नंदा सदािशव, सफाई कामगार 
यांनी िनयमबा , अशोभिनय ठरेल असे गैरवतन के याने महापािलकेची 
जनमानसातील ितमा मिलन झालेली आहे. करणी यांच े व द खातेिनहाय 
चौकशी होवुन चौकशीत यांच े व द ठेवणेत आलेले दोषारोप शाबीत झालेल े
आहे. करणी मा. Additional Sessions Judge, Pune यांनी दनांक १८/०४/२०१९ 
च े यायिनणया वये ीमती.पवार यांची दाखल गु ातुन िनद ष मु ता 
के याने, ीमती.पवार यांच े द.२०/११/२०१९ च ेआदेशा वये िनलंबन र  क न 
खातेिनहाय चौकशी मधील शाबीत दोषारोपा नुसार िनलंबन कालावधी 
वनावेतनी क न सेवेत पुनः था पत करणेत आलेले आहे. करणी अपचार  
ीमती.पवार यांनी नेमुन दले या कत यात िनतांत सचोट  व कत यपरायणता 

न ठेवता, शासक य कमचा-यास अशोभनीय ठरेल अस ेउदधृत गंभीर व पाच े
गैरवतन क न, महारा  नागर सेवा (वतणूक) िनयम, १९७९ मधील िनयम ३(१) 
मधील िनयम (एक)(दोन)(तीन) चा भंग के याच े प  होत आहे.  वा त वकत: 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ (४) अ वये कोण याह  
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नगरपािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यास महानगरपािलके यित र  अ य 
कोण याह  ािधका-याकडून खाल या पदावर आण यात आले असेल, काढून 
टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल तरच अशा 
जबरशा ती आदेशा व द एक म ह या या कालावधीत या ािधका-याने 
शा ती लादली असेल या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल 
अशी प  तरतूद आहे. तसेच महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम 
१९७९ मधील िनयम १६ (तीन) नुसार  या िनयमा या िनयम ८ खालील 
चौकशी या ओघात चौकशी ािधकरणाने काढलेला कोण याह  आदेशा व द 
अ पल दाखल करता येत नाह . करणी केलेले अ पल ११ म हने उिशराने केलेले 
असुन अशा कारच ेअ पल मा. थायी सिमतीने ा धरणे यो य होणार नाह .  
उदधृत करणी ीमती.पवार नंदा सदािशव, सफाई कामगार यांनी केलेले 
अशोभनीयकृ य, चौकशी अहवालातील शाबीत दोषारोप, तसेच ीमती.पवार यांना 
मा.Additional Sessions Judge, Pune  यांनी द.१८/०४/२०१९ रोजी गु ातुन 
िनद षमु ता जर  केल े असले तर  यांच े व द खातेिनहाय चौकशीम ये 
दोषारोप शाबीत झा याने यांच े िनलंबन समथनीय ठरत अस याने यांचा 
िनलंबन कालावधी वनावेतनी के याची शासनाची कायवाह  यो य व रा त 
आहे. वभागीय चौकशी िनयम पु तका १९९१ मधील िनयम ४.६ (२) नुसार 
अिन  ठरले या गु ासाठ  कमचार  दोषी ठरला नसेल तर िश तभंग वषयक 

  ािधका-याने समुिचत ठरेल अशी इतर कोणतीह  िश ा दे याचे ठरवावे. अशी 
तरतुद आहे. या तव शाबीत दोषारोप, शासन िनणयातील तरतुद  वचारात 
घेवुन, ीमती.पवार नंदा सदािशव, सफाई कामगार यांचे व द केलेली शा ती 
कारवाई अ यंत करकोळ सवसाधारण व पाची असुन यो य, कायदेशीर व 
रा त आहे. तर  करणाची व तु थती वचारात घेवून मा. थायी सिमतीने 
अ पल मा य करणे यो य होणार नस याने अपील अज फेटाळ यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १२० आजी नगरसद य + ५ वकृत सद य 
असे एकुण १२५ नगरसद य  व यांच ेकुटंुबीय  (पती / प ी  व २ अप य - २१ 
वषा पयत) यांचा द.१९/१२/२०२० पासुन १ वष कालावधीकर ता  वाष क  

र. .पाच लाख इत या र कमेचा ‘आरो य वमा योजना लागु करणेच’े कामकाज 
करणेकामी के.एम.द तुर रइ शुर स  ोकर ा. िल.यांचेकडुन करारनामा क न 
सदरच े कामकाज क न घेणेस  व याकामी येणारा खच र. .५४,१०,८२०/- + 
१८% GST  र. .११,८७,७४०/-असे एकुण  र. .६५,९८,५६०/-(अ र  र. .पास  
लाख अ या णव हजार पाचशे साठ फ )" ओर ए टल इ शुर स कंपनी 
िलिमटेड"  या वमा कंपनीस अदा करणेस तसेच याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/3/2019-20 अ वये भाग .८ 

येथील नािशक रोड लगत या माकट याड समोर ल ािधकरणा या मोकळया 
जागेपासून सी एन जी पंपापयत डा या बाजु या र या या कडेने व इतर 
ठकाणी फुटपाथ कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .1,74,17,633/- (अ र  र. .एक कोट  
चौ-याह र लाख सतरा हजार सहाशे तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,68,52,824/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,68,52,824/- पे ा 
25.74% कमी हणजेच र. .1,25,14,907/- + रॉय ट  चाजस र. .3,09,959/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,54,850/- = एकुण र. .1,30,79,716/- 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.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/11/2020-21 अ वये "ब" 
ेञीय कायालया अंतगत भाग .16 मधील कवळे, मामुड  व लगत या 

प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प तीने े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.पी.बी.खोसे इ ा चर ा.िल. िन.र. .41,53,395/- (अ र  र. . 
ए केचाळ स लाख ञेप न हजार तीनशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,53,395/- वर िन वदादर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,53,395/- पे ा 
31.1% कमी हणजेच र. .28,61,689/- + रॉय ट  चाजस र. .16,720/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,78,409/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/12/2020-21 अ वये "ब" 
ेञीय कायालयाअंतगत भाग .16 मधील रावेत व लगत या प रसराम ये 
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वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.पी.बी.खोसे इ ा चर ा.िल. िन.र. .41,50,768/- (अ र  र. . 
ए केचाळ स लाख प नास हजार सातशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  वमटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,50,768/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,50,768/- पे ा 31.1% कमी 
हणजेच र. .28,59,879/- + रॉय ट  चाजस र. .19,650/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,79,529/- पयत कामक 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 ाटकालावधीम 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.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/34/2020-21 अ वये 
अजंठानगर ते घरकुल प रसरातील जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.अशोक क शन िन.र. .37,25,414/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख पंचवीस हजार चारशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,25,414/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,25,414/- पे ा 32.1% कमी 
हणजेच र. .25,29,556/- + रॉय ट  चाजस र. .24,566/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,54,122/- 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 यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घटदरानुसार 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.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/01/2020-2021 अ वये पंपर  
िचंचवड मनपा प रसरातील बीआरट एस मागावर ा फक वाडन कर ता 
एफआरपी कॅनोपी बस वणेकामी मे.एन.ड .ए. ला टेक िन.र. .42,19,903/- 

(अ र  र. .बेचाळ स लाख एकोणीस हजार नऊशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,07,353/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,07,353/- पे ा 
1.50% जादा हणजेच र. .42,70,463/- + रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल 
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टे ट ंग चाजस र. .12,550/- = एकुण र. .42,97,147/- 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.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/12/01/2020-21 अ वये ड, 
ग व ब े ीय कायालयाच े काय े ातील नद पा ालगतचा अनािधकृत भराव 
काढून जिमनीची समतल पातळ  करणेकामी मे.द रायकॉन क श स 

िन.र. .11,22,29,970/- (अ र  र. .अकरा कोट  बावीस लाख एकोणतीस हजार 
नऊशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .11,22,29,970/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,22,29,970/- पे ा 30.12% कमी हणजेच 

र. .7,84,26,303/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .7,84,26,303 /- 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.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/24/2020-21 अ वये "ड" 
ेञीय कायालयाअंतगत नद  व ना यामधील ेनेज लाईव चबसची देखभाल व 

दु तीची कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .74,71,425/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख एकाह र हजार चारशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,71,425/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,71,425/- पे ा 
29.3% कमी हणजेच र. .52,82,297/- + रॉय ट  चाजस र. .34,863/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .53,17,160/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१८) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/1-2020-21 अ वये दापोड  
येथील मैलाशु द करण क ाची चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे. लोबल 
इ हायरोज यांचेकडुन िन वदा र.  १,७८,५४,४९४/- वर िन वदा दर ा  झाले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .१,७८,५४,४९४/-पे ा -
१७.१०% कमी या सुधा रत दराने हणजेच र.  १,४८,०१,३७६/- पयत काम क न 
घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा 
अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लागु 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 यांचेसोबत करारनामा क न कामाच े
आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .१९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/13/2020-21 अ वये भाग 

.17 मधील वा हेकरवाड  िचंचवडे नगर व इतर प रसरातील जलिन:सारण 
वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका 
टाकणेकामी मे.पी.बी.खोसे इ ा चर ा.िल. िन.र. .44,99,977/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,977/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,977/- पे ा 
31.1% कमी हणजेच र. .31,00,484/- + रॉय ट  चाजस र. .15,493/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,15,977/- 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.२७/०१/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२०) पाणीपुरवठा ॅ ह ट  वभागांतगत प रचालन करणे तसेच देखभाल व दु ती 
करणे अशा व पाची एकुण १७ कामांची िन वदा यापुव  िस  क न कामाचा 
आदेश द.०१/०२/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. कामाची मुदत १२ म हने 
हणजेच द.२९/०२/२०२० पयत होती. सदर या सव कामांना दोन ट याम ये 
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सुधार त शासक य मा यता घेणेत आली आहे. या अनुषंगाने थम मुदतवाढ 
द.३१/०७/२०२० पयत घेणेत आलेली असून दुसर मुदतवाढ द.३०/०९/२०२० 
पयत घेणेत आलेली आहे. तदनंतर सव १७ वकासकामांना काह  माणाम ये 
तरतूद िश लक राहत अस याने ितसर  मुदतवाढ एक म हना जा त हणजेच 
द.३१/१०/२०२० पयत मुदतवाढ घे यात आलेली आहे.वर ल सव जु या 
कामांची मुदतवाढ घेत असताना सोबत न वन प रचालन करणे व देखभाल 
आ ण दु ती करणे यांच ेएक त अंदाजप क तयार क न कामां या िन वदा 
िस  करणेची कायवाह  या वभागामाफत चालू होती. थम ई िन वदा सूचना 
मांक पाणीपुरवठा/मु यालय/१२/२१-२०१९-२०, द.३०/१२/२०१९ रोजी िस  

कर यात आलेली होती. तथा प, प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणे अशा 
वेग या िन वदा काढणेची मागणी आ याने सदर िन वदा र  कर यात आ या 
हो या.  तदनंतर पुन : प रचालन करणे व देखभाल आ ण दु तीकरणे अशा 
व पा या कामांच े वेगवेगळे अंदाज प क तयार क न कामां या िन वदा या 
वभागाकडून ई िन वदा सूचना मांक पाणीपुरवठा/मु यालय/३/५०/२०२०-२१, 
द.०९/०६/२०२० रोजी िस  कर यात आलेली होती. सदरची िन वदा ह  र  
कर यात आलेली होती. तदनंतर प रचालन करणे व देखभाल आ ण 
दु तीकरणे अशा एक त व पांची कामांची िन वदा काढणे ची मागणी 
आ याने सदर िन वदा पुन : र  कर यात आ या हो या. तदनंतर प रचालन 
करणे व देखभाल आ ण दु ती करणे अशा व पा या कामांच े एक त  

अंदाजप क तयार क न ितस-यांदा िन वदा िस  करणेत आली आहे. सदर 
िन वदा .पाणीपुरवठा/मु यालय/४/२२/२०२०-२१ अस े असून 
द.२१/०७/२०२० रोजी िन वदा िस  करणेत आली आहे. स थतीत 
प रचालन करणे व देखभाल आ ण दु ती करणे कामांची िन वदा या पुण 
होऊन वषयप  मा. थायी सिमती या मा यते तव काय म प केत आहे. 
स थतीत जु या कामांना मुदतवाढ द.३१/१०/२०२० पयत घे यात आलेली 
आहे. परंतू न वन कामांचा अ ाप आदेश ा  न झा याने वाढ व ३ म हना 
हणजेच द.३१/०१/२०२१ अखेरपयत मुदतवाढ अिनवाय आहे. तसेच वाढ व 

सुधार त खचास मा. थायी सिमतीची  मा यता यावी लागणार आहे. यासाठ  
तरतूद वग करण करावे लागणार आहे. वाढ व खच र. .३,९३,२४,०००/- साठ  
थायी सिमतीम ये मा यता यावी लागणार आहे. तर  या अनुषंगाने वाढ-घट 

त ा सोबत जोडला आहे.  जु या चालु कामांची मुळ मुदत द.२९/०२/२०२० 
पयत होती. स थतीत मुदतवाढ द.३१/१०/२०२० पयत मंजूर असून न याने 
३ म हने वाढ व मुदतवाढ हणजेच द.३१/०१/२०२१ पयत मुदतवाढ ता वत 
आहे. तसेच वाढ व खच र. .३,९३,२४,०००/- साठ  तावात नमूद वाढ-घट 
तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट 
र. .३,९३,२४,०००/-) 
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वषय .२१) सन २०१८–१९ क रता पांजरपोळ प र े ातील पा या या टा यांच े प रचालन 
करणे  व करकोळ दु तीची कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार 
“मे. ी.बापदेव महाराज वंयमरोजगार सेवा सं था सह.सं था मया.” यांना 
 दनांक ०१/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने 
हणजेच दनांक ३०/०६/२०२० पयत आहे. सदर कामात च पाणी वसाहत, 

धावडे व ती, गुळवे व ती, भगत व ती, हावेली हॉटेल प रसर, शा ीचौक हुता मा 
चौक आळंद  रोड, अ य नगर, आनंदनगर इ.प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 
यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या 
कामाचा समावेश आहे.  याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,००,००,०००/- 
एवढ  आहे.सदर कामास  र. .६०,७६,५०५/-या खचास मा. थायी सिमती ठराव 
.४९१२  द.२७/०६/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. सदर काम १००% 

पूण झालेल े आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० 
म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना 
वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown 

घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  
थांबलेली होती. स थतीत चालू असले या वर उ लेख केले या भागात 
पाणीपुरवठा कर यासाठ  काम चालू ठेवणेची आव यकता असून नवीन कामाची 
िन वदा या पूण होईपयत, सदर कामासाठ  वाढ व खच र. .२३,००,०००/- 
इतका येत आहे. मूळ खचा या मा यतेची र. .६०,७६,५०५/- गृह त ध न 
येणाऱा एक त  खच र. .८३,७६,५०५/- इतका होणार आहे. तसेच या 
कामासाठ  तावात नमुद माणे येणा-या वाढ व खचास व अंतगत वाढ घट 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट र. .२३,००,०००/-) 

 
वषय .२२) सन २०१८–१९ क रता अजमेरा प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन करणे  

व करकोळ दु तीची कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार मे.सिमप 
स ह सेस यांना  दनांक १८/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची 
मुदत १२ म हने हणजेच दनांक १७/०७/२०२० पयत आहे. सदर कामात 
मासुळकर कॉलनी, अजमेरा, हाडा मोरवाड , अमृते र कॉलनी, आयु  बंगला, 
लालटोपी नगर, कापसे चाळ, ढमाले चाळ  इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 
यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे 
याकामाचा समावेश आहे.  या कामास मुळ शास कय मा यता 
र. .१,००,००,०००/- एवढ  आहे. सदर कामास र. .३६,५०,९१९/-खचास मा. थायी 
सिमती ठराव .४९११  द.२७/०६/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. सदर 
काम १००% पूण झालेल ेआहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  
२०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान 
कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात 
Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा 
कायवाह  थांबलेली होती. स थतीत चालू असले या वर उ लेख केले या 
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भागात पाणीपुरवठा कर यासाठ  काम चालू ठेवणेची आव यकता असून नवीन 
कामाची िन वदा या पूण होईपयत, सदर कामासाठ  वाढ व खच 
र. .७,००,०००/- इतका येत आहे. मूळ खचा या मा यतेची र. .३६,५०,९१९/- 
गृह त ध न येणाऱा एक त   खच र. .४३,५०,९१९/. इतका होणार आहे. तसेच 
या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचास व अंतगत वाढ घट करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .७,००,०००/-).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वषय .२३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/8/2020-21 अ वये "ब" 

ेञीय कायालयाअंतगत भाग .22 मधील नढेनगर, कोकणेनगर, नंदाद प  

कॉलनी, काळेवाड  प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प तीने े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .29,06,804/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख सहा हजार आठशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,06,804/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,06,804/- पे ा 34.02% कमी 
हणजेच र. .19,17,909/- + रॉय ट  चाजस र. .12,097/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,30,006/- पयत कामक न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु वसेवा 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 

अ  
उपलेखािशष अथवा  

कामाचे नाव 

पान 
./अनु 
. 

सन २०२०-
२१ चा मूळ 
अंदाज र. .   

मुळ अंदाज 
प क य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०२०-२१ साठ  
एकूणआव यकतरतूद
र. . 

 
 
 
१ 

लेखािशष - : सन २०१८ – १९ 
क रता अजमेरा टाक  
प र े ातील पा य या 
टा यांचे प रचालन  करणे व 
करकोळ दु तीची कामे 
करणे.या कामास येणा-या 
वाढ व खचास व अंतगत  वाढ 
घट  कर या या तावास 
मा यता िमळणेबाबत...  

 
 
 
 
 

८५५/११ 

 
 
 
 
 

८,००,००० 

 
 
 
 
 

१,००,००,००० 

 
 
 
 
 

 ७,००,००० 

 
 
 
 
 
० 

 
 
 
 
 

१५,००,००० 

२ 

लेखािशष - क े ीय 
कायालय पाणीपुरवठा  वभाग 
महसुली खच  “ क भागातील 
पा या या टा यांवर 
पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व 
ऑपरेशन करणे कर ता मजूर 
पुर वणे “ 

 
 
 

८५७/३६ 

 
 
 

७७,००,००० 

 
 
 

२,२५,००,००० 

 
 
 
० 

 
 
 

७,००,००० 

 
 
 

७०,००,००० 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .10/1/2020-2021 अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर आव यकते नुसार  टँकरने पाणीपुरवठा 
करणेकामी (उदा.शेवाळेवाड , िनरगुड ) सन २०२०-२०२१ मे. डस वॉटर स लायस 
िन.र. .40,26,000/- (अ र  र. .चाळ स लाख  स वीस  हजार  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,26,000/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,26,000/- पे ा 15.3% जादा हणजेच र. .46,41,978/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,41,978/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय, आरो य वभागातंगत 

सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याच ेउ चदाब फवा-
याच े सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती 
करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .२/२०१८-२०१९ र. .७५,३५,५०८/- ची 
िस द करणेत आली होती, या माणे ित २०० िस स साफसफाई 

करणेकर ता १ टाटा ए.सी.ई. कंवा समक  चार चाक  वाहन व ित वाहनावर 
१ वाहन चालक व २ कामगार पुरवून साफसफाई करणेकर ता आदेश 
.ग ेका/आ/४/का व/ ७८/२०१९ दनांक २९/०१/२०१९ अ वये मे.शुभम 

उ ोग, पंपर  यांना दनांक ११/०१/१९ ते १०/०१/२०२१ अखेर आदेश दे यात 
आलेला आहे. ग े ीय कायालयाम ये एकुण ४८८ सावजिनक शौचालय व 
मुतार  िस स असून, याक रता ०३ चारचाक  वाहने पुर वणेत येतात. सदर 
िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ मधील कामाची मुदत दनांक १०/०१/२०२१ रोजी 
संपु ात येत आहे. सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची कायवाह  े ीय 
कायालय तरावर चालु करणेत आलेली असून, न वन िन वदा येस वलंब 
हो याची श यता अस याने, सदर िन वदेस दनांक ११/०१/२०२१ ते 
१०/०४/२०२१ अखेर (३ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत 
मे.शुभम उ ोग, पंपर  या सं थेस मुदतवाढ देणेस व याकर ता होणारा 
अंदाजीत खच र. .६,५०,०००/- (अ र  र. .सहा लाख प नास हजार फ ) 
यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/41/2020-21 अ वये सन 

2020-21 क रता "ग" ेञीय कायालयांतगत भाग .21 पंपर  म ये े नेज 
लाईन व चबसची देखभाल दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार  
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.के.के.एंटर ायजेस 
िन.र. .39,79,972/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे 
बाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .39,79,972/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,79,972/- पे ा 35.1% कमी हणजेच 
र. .25,83,002/- + रॉय ट  चाजस र. .22,249/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .26,05,251/- 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 .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/7/2020-21 अ वये "ब" ेञीय 

कायालयाअंतगत . .22 मधील पवनानगर, वजयनगर, कनारा कॉलनी, शांती 
कॉलनी, काळेवाड  प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प तीने े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .29,05,546/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख पाच हजार पाचशे शेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,05,546/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,05,546/- पे ा 
32.04% कमी हणजेच र. .19,74,609/- + रॉय ट  चाजस र. .12,167/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,86,776/- 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 .२८)भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून माग व यात आले या 

EOI  06/2020-21  मधील अट -शत स अिधन राहुन ऑटो ल टर येथ ेए स ेशन 
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ऑफ इं े टचे अनुषंगाने ऑटो ल टर येथ े ५० खाटांच ेआय.सी.यु. व १५० 
खाटांच े ऑ सीजन बेड काया वत करणेबाबत या ए स ेशन ऑफ 
इं े टमधील अट -शत  वचारात घेऊन करणांची छाननी करणेकामी गठ त 
कर यात आले या सिमतीची दनांक २१/०८/२०२० रोजी झालेली िमट ंग तसेच 
मा. थायी सिमती ठराव व  मे. पश हॉ पटल यांच े समवेत झाले या 
करारना यास अिधन राहून 50 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस 
र. .६,४५०/-  व 150 Oxygenated Beds कर ता ित बेड ित दवस  

र. .१,९५०/-  माणे दनांक २८/११/२०२० पासून पुढ ल तीन म हने 
कालावधीसाठ  हणजेच दनांक २७/०२/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यास व 
येणा-या अंदाजे र. .३,२०,९९,५८०/- चे खचास व सदर ठकाणी DCH सु  
झालेपासून दाखल झाले या णांना र. .१८०/- माणे ित ण जेवण 
दे यास व सदर ठकाणी हाऊस कंपींग काम करणेकामी र. .२४,०७७/- ित 
कमचार  (३० कमचार ) उपल ध करणेस तसेच सदर खच म यवत  भांडार 
वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९)मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  

मानधनावर नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर ल स या कायरत 
असले या १३८ उमेदवारांचा सेवा कालावधी  द.३१/१२/२०२०, द.०१/०१/२०२१, 
द.०२/०१/२०२१ व द.१४/०१/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत 

संपुण देशात/रा यात/ शहारात कोरोना-१९ या संसगज य वषाणुचा मो या 
माणात वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या 
वचारात घेता पुढ ल कालावधीसाठ  न याने मानधन भरती करणेकामी जा हरात 
कटन िस द क न अज माग वणेत आले असून पा  उमेदवारांची लेखीप र ा 
द.१९/१२/२०२० व द.२०/१२/२०२० रोजी घेणेत आले या आहेत. परंतु 

िनवड या राव वणेस काह  कालावधी लागणार अस याने ता पुर या व पात 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये स या माहे द.३१ डसबर-२०२० अखेर 
कायरत असले या मानधनावर ल व वध संवगातील १३८ उमेदवारांची सेवा 
वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश .वै /१७/का व/३०९/२०२० 
द.२८/१२/२०२० च े आदेशा माणे द.३१/०१/२०२१ पयत अिध हत  

करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३०) मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड १९ च ेकामकाज क रता 

न याने एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेला अस याने याक रता 
दर महा एक त मानधनावर ता पुर या व पात Walk in interview ारे िनवड 
केले या वै कय अिधकार , आयसीयु १२ व किन  िनवासी दंतरोग ४ 
उमेदवारांची िनवड करणेत आली आहे. िनवड झाले या १२ वै कय अिधकार  
आयसीयु व ४ किन  िनवासी दंररोग अस े एकूण १६ उमेदवारांना दले या 
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िनयु स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३१) मे. बी एल केअर स ह सेस या सं थेस को वड केअर सटर सु  करणेकामी 

बालनगर , भोसर  हे ठकाण सदर सं थेस दे यात आलेले आहे. ा  मंजूर 
दरानुसार तीन म हने कालावधी कर ता अंदाजप क य र. .३,०६,००,०००/-इतक  
येत आहे. यानुसार . आमुका/०३ /का व/२६४/२०२० द.०३/०९/२०२० 
अ वये सदर कामाचा आदेश देणेत आलेला होते. द.२२/१०/२०२० रोजी सदर 
कामाचा करारनामा करणेत आलेला आहे. सदर कामा या आदेशाची मुदत 
दनांक ०२.१२.२०२० पयत होती. परंतू स या कोरोना ण कमी माणात 
आढळुन येत अस याने मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना पुढ ल दोन 
मह यासाठ  मुदतवाढ देणकामीएकूण र. .१,८०,००,०००/- (अ र  र. .एक 
कोट  ऐंशी लाख फ ) अंदाजीत खच आहे.EOI ०३/२०२०-२१ मधील अट  
शत शी संल न राहून करारनामा क न घेऊन सदर खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .३२) पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका, फ े य कायालयाच ेकाय े ातील सावजिनक 

शौचालयाच े व मुता-यांची यां क  प दतीने (पा याच े उ चदाब फवा-यां या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैने दन साफ सफाई देखभाल दु ती करणे या 
कामासाठ  मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. 
द.१०/१२/२०२० पासुन ३ म हने कंवा न वन िन वदा या पुण 
हो याअगोदर असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ असुन याक रता एकुण खच 
र. .८,२२,८८२/- (अ र  र. .आठ लाख बावीस हजार आठशे याऐंशी फ ) व 

य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .३३)मा.उपमहापौर यांचे वापरातील म.न.पा वाहन मांक एम.एच.१४/ 

सी.एल.०७०७(टोयोटा कोरोला अ ट स) कर ता ज टोन कंपनीचे पाच नग 
टयुबलेस टायस मे. दशन टायस याचेकडून थेट प दतीने िन वदा न माग वता 
व करारनामा न करता खरेद  कर यास व याकामी येणा-या र.  २८,२५०/- 
(अ र  र. . अ ठा वस हजार दोनशे प नास फ ) मे. दशन टायस, िचंचवड 
यांना आगावू अदा करणे व होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३४) 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 दतीन ेव मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे या कामासाठ  मे. 
तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांची लघु म दर 
र. .९४,५०,०००/- (अंदाजप क य दरापे ा २३.२४%कमी)दर वकृत क न 
द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० या ०२ वष कालावधीसाठ  करारनामा 
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क न यांची ठेकेदार हणून नेमणूक आली होती.  सदर कामाची मुदत 
द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात आली आहे.  या कामाची न वन िन वदा कायवाह  
सु  अस याने, सदर कामास द.०१/१२/२०२० ते द.२८/०२/२०२१ 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. . १६,९१,२७४/- चे खचास अथवा य  होणा-या खचास तसेच शासन 
िनणयानुसार भ व यात कमान वेतन दरात वाढ झा यास, यानुसार बल अदा 
करणेस, महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/02/2020-2021 अ वये भाग 

.12 म ये पे हंग लाँक बस वणे व जुने पे हंग लाँक दु त करणेकामी 
मे. वण क शन िन.र. .29,98,647/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
अ ठया नव हजार सहाशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,82,047/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,82,047/- पे ा 39.99% कमी 
हणजेच र. .17,89,526/- + रॉय ट  चाजस र. .509/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,600/- = एकुण र. .18,06,635/- 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 .३६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/04 /2020-2021 अ वये भाग  

12 मधील ी हाँटेल ते च हाणव ती पयत या ना याची दु ती क न नाला 
ेिनंग करणेकामी मे. वण क शन िन.र. .29,99,091/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,80,091/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,80,091/- पे ा 
39.90% कमी हणजेच र. .17,91,035/- + रॉय ट  चाजस र. .4,512/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .19,000/- = एकुण र. .18,14,547/- 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 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/07/2020-2021 अ वये भाग 

.११ म ये सन 2020-21 कर ता व वध ठकाणी करकोळ देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.जी. क शन िन.र. .37,34,174/- (अ र  
र. .सदतीस लाख चौतीस हजार एकशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,12,524/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,12,524/- पे ा 
32.77% कमी हणजेच र. .24,95,930/- + रॉय ट  चाजस र. .2,933/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .21,650/- = एकुण र. .25,20,513/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३८)  वाय.सी.एम.एच. वभागा या मागणीनुसार वाहन उ पाद त कंपनी  मे.टाटा मोटास 

िल. या कपंनीकड ल टाटा वंगर ड टाईप या कारच े एकूण ०२ नग  

णवाह का वाहने खरेद  करणेकामी, GEM/ शासक य दराच े ोफामा इ वाईस 

.AN/2020-21/PI-154 Date 02/01/2021 नुसार र. .२१,९६,०००/-  ित नग या 
माणे एकूण ०२ नग णवाह का खरेद  करणेकामी र. .४३,९२,०००/-        

(अ र  र. . ेचाळ स लाख या णव हजार  फ ) च ेखचास तसेच  सदरची वाहन 
खरेद  ह  िन वदा न मािग वता करारनामा न करता थेट प तीने  मे. टाटा 
मोटास िल.  पुणे  यांचेकडून शासक य दराने (GEM PORTAL खरेद  दर) खरेद  

करणेस व सदरची र कम मे. टाटा मोटास यांना आगाऊ व पात अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३९) वाय.सी.एम.एच. वभागा या मागणीनुसार  वाहन उ पाद त कंपनी  मे. टाटा मोटास 

िल. या कपंनीकड ल टाटा टार  बस (24 + D) AC LP 410/36 BS-6–०१ 
नगवाहन खरेद  करणेकामी, GEM/ शासक य दराच े ोफामा इ वाईस 
.AN/2020-21/PI-162 Date 09/01/2021 नुसार र. .22,09,200/- ित नग 

( ा सपोट खचासह)  या माणे खरेद  करणेकामी र. .22,09,200/- (अ र  
र. .बावीस लाख नऊ हजार दोनशे  फ ) च ेखचासतसेच  सदरच ेवाहन खरेद  
ह  िन वदा न मािग वता करारनामा न करता थेट प तीनेमे. टाटा मोटास िल. 
पुणे  यांचेकडून शासक य दराने (GEM PORTAL खरेद  दर ) खरेद  करणेस व 

सदरची र कम मे. टाटा मोटास यांना आगाऊ व पात अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर 

(CCC) खाजगी णालय सटर/ एन.जी.ओ/खाजगी सं था यांना चाल वणेस 
देणेकामी तसेच खाजगी ठकाणी वर ल सं थांमाफत (CCC) चाल वणेस 
देणेबाबत. Expression Of Interest (EOI) .०३/२०२०-२१ आ ण ०५/२०२०-२१ 
अ वये सी द करणेत आलेले होते. ए/बी/सी कॅटेिगर  मधील बेडच ेसं येनुसार 
दर माग वणेत आलेले होते. या माणे ए कँटेिगर  म ये सव सं था / 
हॉ पीटल यांच े घेणेत आलेले असुन महानगरपािलका फ  यांना भाडे देणार 
होते. सव EOI ९० दवसांसाठ  सी द करणेत आलेले होते तसेच सवाना कामाच े
आदेश ९० दवसांसाठ  देणेत आलेले होते. परंतु ऑ टोबर मह या म ये कोरोना 

णांच े माण कमी होत गेले यामुळे मा.अित.आयु  .२ यांनी आदेश . 
आमुका/११/का व/२८०/ २०२० द.१५.१०.२०२० आ ण आमुका/३/का व 
/३०१/२०२० दनांक १५.१०.२०२० रोजी काह  को वड सटर बंद कर याचे आदेश 
दे यात आलेले आहेत या माणे को वड सटस बंद कर यात आलेले आहे.  या 
म ये पुढ ल सं था / हॉ पटल यांनी भाग घेतला होता. आ ण या माणे 
यांच ेकामाची थती आ ण स थती पुढ ल माणे आहे. 

 

अ. . सं थेचे नाव  आदेश र. . बल दलेली र. . बल दलेले 
दवस  

राह लेले दवस  

०१ मे.आयु ी म ट पेशालीट  
हॉ पटल 

१,३४,३७,०००/- ९४,११,८७२/- ६६ २४ 

०२ मे.साई हॉ पटल ३,२९,१३,०००/- १,३१,६५,२००/- ४४ ४६ 

०३ 
मे. पश म ट पशािलट  
हॉ पटल 

३,२९,१३,०००/-           -       - ९० 

०४ 
मे. पश म ट पशािलट  
हॉ पटल 

३,२९,१३,०००/-           -       - ९० 

०५ 
मे.ए सटे सेबल सॉ टवेअर 
टे नॉलॉजी १,३४,१०,०००/- ४४,४६,१६०/- ३० ६० 

०६ मे. बी एलकेअर स ह सेस १,३४,३७,०००/- ६२,१०,८८०/-       ५२ ३८ 

 
अित.आयु  २ यांच े सिमतीम ये दनांक ०७.०१.२०२० रोजी ए / बी / सी 
कॅटेगर  मधील सव को वड सटर चालकांच े उवर त दवसांच े पेमट कोण या 
प दतीने करायचे या बाबत झाले या िमट ंग म ये सं थांच े एकूण मंजूर 
कर यात आले या दरामधून जेवण खच र. .१८०/- आ ण मेड सीन चा खच 
र. .१००/- वजा क न आले या रकमेवर ६५%ने कँल युलेशन कर यात येऊन 
एकूण बेड सं ये माणे  पेमट देणे बाबत सूचना केले या आहेत या बाबतचा 
तपशील पुढ ल माणे आहे. 
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                                 A Categary  

अ. . सं थेचे नाव  
वकृत 

केलेला दर 
राह लेले 
दवस  

एकूण बेड 
सं या  

जेवणाचा खच+ 
औषधाचा खच  

देय दर  एकूण देय 
६५% माणे 

एकूण देय र कम 

०१ मे.आयु ी  म ट  पेशालीट  
हॉ पटल 

१४९३ २४ १०० २८० १२१३ ७८८ १८,९१,२००

०२ मे.साई हॉ पटल १२१९ ४६ ३०० २८० ९३९ ६१० ८४,१८,०००

०३ 
मे. पश म ट  पेशािलट  
हॉ पटल 

१२१९ ९० ३०० २८० ९३९ ६१० १,६४,७०,०००

०४ 
मे. पश म ट  पेशािलट  
हॉ पटल 

१२१९ ९० ३०० २८० ९३९ ६१० १,६४,७०,०००

०५ 
मे.ए सटे सेबल सॉ टवेअर 
टे नॉलॉजी १४९० ६० १०० २८० १२१० ७८७ ४७,२२,०००

०६ मे. बी एलकेअर स ह सेस १४९३ ५२ १०० २८० १२१३ ७८८ २९,९४,४००
            एकूण ५,०९,६५,६००

वर ल माणे एकूण सहा सं थांच ेउवर त दवसांच े बल आदा करणेकामी एकूण           
र. .५,०९,६५,६००/- एवढा खच येत आहे. 
B Categary  

अ. . सं थेचे नाव  
वकृत 

केलेला दर 
राह लेले 
दवस  

एकूण बेड 
सं या  

जेवणाचा खच 
+ औषधाचा 
खच  

देय दर  
एकूण देय 
६५% 
माणे 

एकूण देय र कम 

०१ बी एलकेअर स हसेस ५०० २९ ३०० २८० २२० १४३ १२,४४,१००
०२ बी एलकेअर स हसेस ५०० ३९ ३०० २८० २२० १४३ १६,७३,१००
०३ डॉ.िभसे म ट  पेशलीट हाँ पी. ५४३ ०० २०० २८० ०० ०० ००
०४ डॉ.िभसे म ट  पेशलीट हाँ प . ५०० २९ ३०० २८० २२० १४३ १२,४४,१००
०५ डॉ.िभसे म ट  पेशलीट हाँ पी. ५०० ३३ ३०० २८० २२० १४३ १४,१५,७००
०६ ड वाईन हॉ प टल ५४३ ४० २०० २८० २६३ १७१ १३,६८,०००
०७ ड वाईन हॉ प टल ५४३ ३७ २०० २८० २६३ १७१ १२,६५,४००
०८ आयकॉन हॉ प टल ५४३ १५ २०० २८० २६३ १७१ ५,१३,०००
०९ आयकॉन हॉ प टल ५४३ २२ २०० २८० २६३ १७१ ७,५२,४००
१० आयकॉन हॉ प टल ५४३ २५ २०० २८० २६३ १७१ ८,५५,०००
११ आयकॉन हॉ प टल ५४३ २० २०० २८० २६३ १७१ ६,८४,०००
१२ ट हे थ केअर ६९९ ५९ १०० २८० ४१९ २७२ १६,०४,८००
१३ ट हे थ केअर ६९९ २५ १०० २८० ४१९ २७२ ६,८०,०००
१४ ट हे थ केअर ५४३ १४ २०० २८० २६३ १७१ ४,७८,८००
१५ बी ह  जी इंड या ली. ५४३ १६ २०० २८० २६३ १७१ ५,४७,२००
१६ बी ह  जी इंड या ली. ५०० ५९ ३०० २८० २२० १४३ २५,३१,१००
              एकूण  १,६८,५६,७००

बी कॅटेिगर  मधील सं थांना / हॉ पटल एकूण र. . १,६८,५६,७००/-  एवढ  
र कम देय आहे. 
 C Categary साठ  एकच सं था आलेली होती याचा तपिशल पुढ ल माणे 
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अ. . सं थेचे नाव 
वकृत 

केलेला 
दर 

राह लेले 
दवस  

एकूण बेड 
सं या  

जेवणाचा खच 
+ औषधाचा 
खच   

देय 
दर 

एकूण देय 
६५% माणे 

एकूण देय 
र कम 

०१ मे. बी एलकेअर 
स हसेस 

  ११८१  
२२

 
१००

 
२८०

 
९०१

 
५८६

 
१२,८९,२००

          एकूण १२,८९,२००
  
               या माणे ए / बी/ सी कॅटेिगर  मधील सव सं थांच ेपेमट आदायगी कामी पुढ ल   
               माणे  
                               एकूण खच येणार आहे. 

 अ. . सं थेचे नाव एकूण देय र. . 
१ मे.आयु ी म ट पेशालीट  हॉ पटल  (ए कॅटेगर ) १८,९१,२००
२ मे.साई हॉ पटल  (ए कॅटेगर ) ८४,१८,०००
३ मे. पश म ट पशािलट  हॉ पटल  (ए कॅटेगर ) १,६४,७०,०००
४ मे. पश म ट पशािलट  हॉ पटल (ए कॅटेगर ) १,६४,७०,०००
५ मे.ए सटे सेबल सॉ टवेअर टे नॉलॉजी (ए कॅटेगर ) ४७,२२,०००
६ मे. बी एलकेअर स ह सेस   (ए कॅटेगर ) २९,९४,४००
७ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (बी कॅटेगर ) १२,४४,१००
८ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (बी कॅटेगर ) १६,७३,१००
९ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) ००
१० डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) १२,४४,१००
११ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) १४,१५,७००
१२ ड वाईन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) १३,६८,०००
१३ ड वाईन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) १२,६५,४००
१४ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ५,१३,०००
१५ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ७,५२,४००
१६ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ८,५५,०००
१७ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ६,८४,०००
१८ ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) १६,०४,८००
१९ ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) ६,८०,०००
२० ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) ४,७८,८००
२२ बी ह  जी इंड या ली. (बी कॅटेगर ) ५,४७,२००
२३ बी ह  जी इंड या ली. (बी कॅटेगर ) २५,३१,१००
२४ मे. बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (सी कॅटेगर ) १२,८९,२००
                                           एकूण र. . ६,९१,११,५००

  
      या माणे मा.आयु  यांच ेसूचने माणे ए, बी, सी कॅटेगर  मधील सव 
सं था/हॉ पटल यांच े उवर त दवसांची आदायगी साठ  एकूण 
र. .६,९१,११,५००/- (अ र  र. .सहा कोट  ए या नव  लाख अकरा हजार 
पाचशे फ ) च ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .२४/०१-२०२०/२१ अ वये मे.क याणी 
एंटर ायजेस िन.र. .३७,४५,५६०/- (अ र  र. .सदतीस लाख पंचेचाळ स हजार 
पाचशे साठ पये फ ) पे ा ४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
आ ण ि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 .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यां क  प दतीने 

साफसफाईच े कामकाज कर याक रता िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये 
िन वदा ये ारे मे.ड .एम.एंटर ायझेस व मे.बी. ह .जी.इं डया िल. या २ 
सं थांना द.१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ या २ वष कालावधी क रता 
कामकाज सोप व यात आलेले होते. सदर कालावधी संपु ात आ यानंतर उ  
सं थांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .२३५७ द.२८/०२/२०१८, ठराव . 
२७२२ द.३०/०५/२०१८ व ठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ अ वये मुदतवाढ 
दे यात आलेली होती. सदरची मुदतवाढ द.३१/१२२०१८ अ वये संपु ात 
आ यामुळे ठराव .४०९८ द.२२/०१/२०१९ अ वये ४ म हने कालावधीक रता 
मुदतवाढ दे यात आलेली होती. तदनंतर िन वदा नोट स .८/२०१९-२० अ वये 
शहरातील र यांची यां क  प दतीने साफसफाई कर याच े कामकाजाक रता 
पॅकेज िनहाय दर माग व यात आलेले होते. तथा प सदर िन वदा येम ये 
तां क ुट  रा ह याचे िनदेशनास आ याने द.६/०७/२०२० रोजीच ेआदेशा वये 
सदर िन वदा र  कर यात आलेली होती. िन वदा नोट स .७-१ ते ८/२०२०-२१ 
अ वये शहरातील र ते व गटस साफसफाईचे कामकाजाक रता िन वदा 
माग व यात आले या असून सदर िन वदा येचे कामकाज सु  आहे. सदर 
िन वदेम ये शहरातील १८.०० मी. पे ा कमी ं द  असले या र यांची 
साफसफाई कर याच ेकामकाज ता वत आहे. तथा प, १८.०० मी. पे ा अिधक 

ं द  असले या र यांची साफसफाई यां क  प दतीने करावयाची असून 

याक रता िन वदा या राब व याच े ता वत आहे. मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .३१६४ द.११/०९/२०१८ अ वये शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या 
जागा यां क  प दतीने साफसफाईच े कामकाजा क रता आर एफ पी तयार 

कर याक रता मे.टंडन अबन सो युश स ा. िल. यांची िनयु  कर यास 

मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार शहरातील १८.०० मी व यापे ा 
मो या र यांची साफसफाई ह  यां क  प दतीने करणेकामी मे.टंडन अबन 

सो युश स ा. िल. यांचेमाफत तयार कर यात आलेला आरएफपी मसुदा 
द.७/०१/२०२१ रोजी सादर कर यात आलेला आहे. सदर आर एफ पी च े
अनुषंगाने द.१९/०१/२०२१ रोजी मा.आयु  सो. यांच ेसम  सादर करण झालेल े
असून याम ये दु ती कर या या सूचना स लागार सं थेस दे यात आले या 
हो या. यानुसार मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांच े माफत 
द.१९/०१/२०२१ रोजी सुधा रत आर एफ पी मसुदा सादर कर यात आलेला 
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आहे.  यानुसार शहरातील १८.०० मी. पे ा मो या र यांची चार भागांम ये 
वभागणी कर यात आलेली असून याम ये Southern side of head office च े२ 
पॅकेज  व Northern side of head office च े२ पॅकेजअशा रतीने ४ पॅकेज िन त 
कर यात आलेले आहे. पॅकेज .१ क रता २२१.६८ कमी, पॅकेज .२ क रता 
२३६.०२ कमी, पॅकेज .३ क रता २३९.८६ क.मी. आ ण पॅकेज .४ क रता 
२३०.६९ क.मी. इतक  र याची लांबी िन त कर यात आलेली आहे. यामुळे 

शहरातील एक त र यांची अंदा जत लांबी (Sweeping Length) ९२८.२५ गृह त 

धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, बीआरट  माग व १८.०० मी. 
पे ा र यांची लांबी गृह त धर यात आलेली आहे. यां क  प दतीने र ते 
साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या मनु यबळाबाबतची मा हती 
आर एफ पी  म ये समा व  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील 
माणे – 

 

Sr. 
No. Package Details 

Contractual Sweeper 
(Required with 

Mechanized 
Sweeping Machines) 

Driver (for Mechanical 
sweepers, transport 

vehicles & water 
tankers) 

Operator for 
Mechanical 
Sweepers 

Helper for 
transport vehicles 
and water tanker 

Total 

1. 

Package – 1 
(Southern side of 

head office Ward – 
ABDG) 

112 12 8 4 136 

2 

Package – 2 
(Southern side of 

head office Ward – 
BDGH) 

112 12 8 4 136 

3 

Package – 3 
(Northern side of 

head office Ward – 
CHE) 

112 12 8 4 136 

4 

Package – 4 
(Northern side of 

head office Ward – 
ACF) 

112 12 8 4 136 

Total 448 48 32 16 544 

 
तसेच यां क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आरएफपीम ये २४ 
वपींग मशीन ८ हूक लोडर व ४ पा याच े टँकसची आव यकता अस याच े

नमूद कर यात आलेले आहे. तथा प, वाहनां या सं येम ये आव यकतेनुसार 
बदल हो याची श यता आहे. सदर िन वदा कालावधीहा ७ वषाचा असून 

याक रता अंदाजे र. .४६३.९४ कोट ंचा खच अपे त आहे. तथा प, िन वदा 
या राब व याक रता खालील बाबींची पूतता क न कायवाह  होण ेआव यक 

आहे.   

१)    िन वदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका 
सभेची मंजूर  घे याच े ावधान आहे. यामुळे सदर िन वदा या 
राब व याक रता अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची 
अंदा जत र. .४६३.९४ कोट  अथवा होणा-या य  खचास शासक य मा यता 
घेणे आव यक आहे.  
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२)     मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आर 
एफ पी मसु ाम ये िन वदा येपूव  अथवा िन वदा ये दर यान काह  

बदल करणे आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहन सं या, अंदा जत/ य  

खच इ. सदर बदल कर याच ेअिधकार आयु ांना राहतील. 
३)     िन वदा येअंती िन त होणा-या दरास व सं वदेस मा. थायी सिमती 
सभेची मा यता घेणे आव यक राह ल. 
       सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यां क  प दतीने 
साफसफाई च ेकामकाजाक रता तयार कर यात आले या िन वदा/ आर एफ पी 
नुसार ७ वष कालावधीक रता िन वदा या राब वणेकामी व यापोट  होणा-या 

य  खचास मा यतेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/52  /2020-2021 अ वये भाग  
१२ मधील नाला दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.ड .असोिसए स 

िन.र. .41,42,241/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख बेचाळ स हजार दोनशे 

ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,23,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,23,241/- पे ा 39.77% कमी हणजेच 
र. .24,83,428/- + रॉय ट  चाजस र. .10,092/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .19,000/- = एकुण र. .25,12,520/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थािनक सं था कर वभागामाफत स ा 

अंदाजे ९६००० न तीच ेकरिनधारणा करणेच ेकाम सनद  लेखापालकडून मोठया 
माणात चालू आहे. या कामी व वध कागदप ां या ं ट वॉ टवेअर मधून 

काढा या लागतात या ट काढ यासाठ  मोठया माणात टोनरची आव यकता 
असते याचा पुरवठा म यवत  भांडार वभागाकडून होत नाह  पयायने वभागात 
असणा-या रका या टोनरच े रफ िलंग बाहे न क न यावे लागते. व याची बीले 
“इतर खच” या लेखािशषावरती खच  पडत होती. माहे. ए ल २०२० पासुन या 
टोनर रफ िलंगची बीले “इतर खच” या लेखािशषावरती असणा-या 
र. .१,००,०००/- इत या रकमेतून खच  टाकलेली आहेत. वभागा या कामाची 
या ी पाहता अजूनह  टोनर रफ िलंग क न यावे लागणार आहे. व स ा या 
लेखािशषावरती नमुद तरतुद िश लक नाह  पयायाने इतर लेखािशषाव न तरतुद 
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वग करावी लागणार आहे. हणून वभागाच े “अ थायी आ थापना” या 
लेखािशषावरती र. .७,००,०००/- इतक  तरतुद आहे. या र कमेतुन “इतर खच”  
या लेखािशषावरती र कम पये १,००,०००/- वग करण   करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.(लाढ/घट र. .१,००,०००/-) 

 
वषय .४५) मा.अिध ाता, वाय.सी.एम.एच. यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/१७/का व/५८४/ 

२०२०, द.३/८/२०२० अ वये वाय.सी.एम. णालयातील ३५ अिधकार  य  
या दवसापासुन CIRT म ये राह यास गेले या दनांकापासुन जेवण व 

िनवासाबाबतच े बल द.१८/४/२०२० ते द.४/७/२०२० या कालावधीच े िनवास 
व जेवणाक रता ५%जी .एस.ट .सह र. .१२,७३,०८३/-(अ र  र. .बारा लाख 
याह र हजार याऐंशी फ )मा.अित.आयु (१), यांचेकड ल आदेश 
.वै /७/का व/९०२/२०२०, द.३/९/२०२० अ वये CIRT भोसर , पुणे यांच े
द.१८/४/२०२० ते द.४/७/२०२० या कालावधीच े िनवास व जेवणाच े बल 
५%जी.एस.ट .सह एकूण बल र. .१२,७३,०८३/-(अ र  र. . बारा लाख याह र 
हजार याऐंशी) मधून आयकर १.५%र. . १८,१८७/-( अठरा हजार एकशे 
स याऐंशी ) व महारा  व तु व सेवा कर वभागा या अिधसुचना .५०/२०१८, 
द.१८/९/२०१८ नुसार २%व तु  व सेवाकर र. . २४,२५०/- ( अ र  र. . 
चोवीस हजार दोनशे प नास ) वजा क न उवर त र. . १२,३०,६४६/- (अ र  
र. . बारा लाख तीस हजार सहाशे शेहचाळ स फ ) मा. थायी सिमती या उमेद 
मा यतेवर बल नं. ३८० द. १०/९/२०२० अ वये अदा करणेत आलेले आहे. 
तसेच तसेच उवर त CIRT यांच े कडे पाठ व यात आले या ११ अिधकार  व 
कमचार  यांच े वर ल माणे िनवास व जेवणाच े र. . २,८७,१४३/-(अ र  
र. .दोन लाख स याऐंशी हजार एकशे ेचाळ स फ ) मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेऊन अदायगी करणे आव यक आहे. CIRT भोसर , पुणे यांना अदा 
केलेले र. .१२,७३,०८३/- तथा उवर त मनपा ११ अिधकार /कमचार  यांच े बल 
र. .२,८७,१४३/- अस े एक त बल र. .१५,६०,२२६/-(अ र  र. .पंधरा लाख 
साठ हजार दोनशे स वीस फ ) सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल 
को वड-१९ या लेखािशषकातून खच  टाकणेत येणा-या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 

णांचा वाढता याप वचारात घेता ता पुर या व पात सहा म हने 
कालावधीकर ता मानधनावर वेळोवेळ  वग-१, वग-२, वग-३ व वग-४ च े व वध 
कमचा-यांची िनयु  आव यकतेनुसार करणेत येते. यानुसार व वध 
पॅरामे डकल टाफ, टाफनस व वग-४ चे मदतनीस पदे वतमानप ात व मनपा 
वेबसाईटवर जा हरात कटन िस द क न मानधनावर भरणेत येतात. 
याअनुषंगान े यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या व पात 

मानधनावर काम करणा-यां टाफनस (जी.एन.एम),ए.एन.एम, लॅब टे निशयन, 
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ने  िच क सा सहा यक, ऑ डओ ॉजी ट, फामािस ट, सां यक , लड बॅक 
कौ सीलर, एम.एस.ड यु, डाटाएं  ऑपरेटर,ए स-रे टे निशयन,ई.सी.जी 
टे निशयन, डायलेिसस टे निशयन, पु षक  मदतनीस, ीक  मदतनीस व 
सफाई कामगार या पदांना तावात नमुद माणे दरमहा कमान वेतन 
दरानुसार वेतन/मानधन तसेच को वड-१९ च े कामकाजाकर ता को वड को वड 
कालावधीसाठ  को ़वड भ ा अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४७)ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०२०-२१  च े मूळ 

अंदाजप काम ये वाहन इंधन या लेखािशषावर र. .२८,०००/- इतक  तरतूद 
करणेत आली असून यामधुन र. . १०,०००/- इतका खच झालेला असून 
र. .१८,०००/- िश लक आहे. माहे माच २०२१ अखेर वाहन इंधनासाठ  र. . 
४०,०००/- इतका खच अपे ीत अस यामुळे सदरची तरतूद वाहन इंधनासाठ  
अपूर  पडणार आहे. अ थायी अ थापनाया लेखािशषावर सन २०२०-२१ च े मूळ 
अंदाजप काम ये र. .४५,०००/- तरतूद करणेत आलेली आहे. स टबर -२०२० 
अखेर ०  (शू य) खच झालेला आहे. यामधून र. .४५,०००/- वाहन इंधन या 
लेखािशषावर  वग करणा ारे उपल ध करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .४५,०००/-) 

 
वषय .४८) मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .१४/१६-२०२०/२१) अ वये मे.टे नोवा 

इ ा कचर ा.िल. िन.र. .४४५८०००/- (अ र  र कम चवेचाळ स लाख 
अठठाव न हजार फ ) पे ा २४.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
आ ण ि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 .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  

“अ” मधील 1 िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच े अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .५०) थाप य बीआरट एस वभागामाफत िनगड  टळक चौक ते दुगानगर चौकपयतचा 

र ता Urban Street Design नुसार वकसीत करणेच े िनयोजन आहे. यानुसार 
मनपाच े सन २०२०-२१ च े मुळ अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा 
िशषाअंतगत पान .५७ अ. .११० वर र. .३४,५८,०००/- इतक  तरतुद करणेत 
आलेली आहे. तसेच सन२०२१-२२ या अंदाजप कात न याने तरतुद करणेत 
आलेली आहे. सदर कामास मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .५५३ 
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द.०४/०६/२०२० अ वयेर. .२०,००,००,०००/- इतक  शास कय मा यता 
िमळालेली आहे.  सदर ठकाणी िनगड  टळक चौक ते दुगानगर चौकपयतचा 
र ता Urban Street Design नुसार वकसीत करणेकामी क प यव थापन 
स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द 
क न दर माग वणेत आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 
अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ म.े वकास इंड या क स ट ंग   २.०१% L4 

२ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. २.१०% L5 

३ म.ेयुिनसॉन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. २.००% L3 

४ म.ेइन हायरोसेफ क स टंट २.००% L3 

५ म.ेअ युअड इं ज.स हसेस २.००% L2 

६ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.९३% L1 

                       वर ल तुलना मक त यानुसार मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांचा 
१.९३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदर र याच े िनयोजन क न 
आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाच े बाबींच े दरपृ थकरण करणे व यानुसार 
पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदाप ात(Post 
Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत.मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक 
ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा कमी आहे. 
यामुळे मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांची क प यव थापन 

स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण 
२०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या १.९३% फ  

तावात नमुद माणे मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांना िन वदापुव 
(Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५१) थाप य बीआरट एस वभागामाफत िनगड  येथील टळक चौक ते बग इंड या 

चौक पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेच े िनयोजन 
आहे. यानुसार मनपाच ेसन २०२१-२२ च ेअंदाजप कात वशेष योजना या लेखा 
िशषाअंतगत समा व  करणेसाठ  मा.महापािलकासभे समोर सद य ताव 
ठेवणेत आला होता. सदर सद य तावास ठराव . ५८३ द.०८/१२/२०२० 
अ वये ाशासक य मा यता िमळालेली आहे. तसेच ठरावाची अमंलबजावणी 
करणेकामी मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तसेच सन२०२१-२२ या 
अंदाजप कात न याने तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर कामास मा.महापािलका 
सभा सिमती ठराव .५८३ द.०८/१२/२०२० अ वयेर. .२०,००,००,०००/- इतक  
शास कय मा यता िमळालेली आहे.  सदर ठकाणी िनगड  येथील टळक चौक 

ते बग इंड या चौक पयतचा र ता Urban Street Design नुसार वकसीत 
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करणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा 
वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. याचा 
तुलना मक त ा खालील माणे आहे. तुलना मक दर प क (Compretive 
Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे. वकास इंड या क स ट ंग   २.०३% L3 

२ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. २.४०% L5 

३ मे.युिनसॉन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. २.१०% L4 

४ मे.इन हायरोसेफ क स टंट २.००% L2 

५ मे.अ युअड इं ज.स हसेस २.००% L2 

६ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.९४% L1 

         वर ल तुलना मक त यानुसार मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांचा 
१.९४% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याच े िनयोजन क न 
आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाच े बाबींच े दरपृ थकरण करणे व यानुसार 
पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व 
िन वदाप ात(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. मे.मॅ स लोबल 
िस ह लटेक ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा 
कमी आहे. यामुळे मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांची क प 
यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण 
२०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या १.९४% फ  

तावात नमुद माणे मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांना िन वदापुव 
(Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender)अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .५२) थाप य बीआरट एस वभागामाफत मोशी येथील स.नं.४४४ (जुना-४४५) 

आर ण .१/२०४ येथ े बहुउ ेशीय टे डयम बांधणे बाबतमा.आमदार, भोसर  
वधानसभा यांनी इकड ल वभागाकडे मागणी केली आहे. यानुसार मनपाच ेसन 
२०२०-२१ च े मुळ अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत 
र. .५०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. मा. महापािलका सभा 
सिमती ठराव .५८३ द.०८/१२/२०२०  अ वयेवर ल कामास  
र. .३००,००,००,०००/- इतक  शास कय मा यता िमळालेली आहे.  सदर ठकाणी 
मोशी येथील स.नं.४४४ (जुना-४४५) आर ण .१/२०४ येथ े बहुउ ेशीय 
टे डयम बांधणेकामी वा तु वशारद (आ कटे ट) व क प यव थापन स लागार 

नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर 
माग वणेत आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे.   
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                                तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . वा तु वशारद (आ कटे ट)नाव 
ा  दर 

एकुण 
आ कटे ट पीएमसी 

१ म.ेइन ेन  २.००% २.००% ४.००% 

२ म.ेएनाच असोिसए स २.१०% २.०५% ४.१५% 

३ म.े पेस सो युशन २.३०% २.२०% ४.५०% 

         वर ल तुलना मक त यानुसार मे. इन ेन यांचा २.००% आ कटे ट व 
२.००% क प यव थापन स लागार  असा एकुण ४.००% इतका लघु म दर 
ा  झालेला आहे.सदर  कामास आ कटे टर स हसेस देणे व अिभयां क  

सु वधेम ये आराखडे तयार करणे, बाबींच े दरपृ थकरण करणे व यानुसार 
पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदाप ात 
(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. मे.इन ेन यांनी सादर केलेले 
दर हे युनतम असुन मनपाने ठरवुन दले या व शासनाने ठरवुन दले या दरा 
एवढाच आहे. यामुळे मे.इन ेन आ कटे टस यांची यांची क प स लागार 
हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ 

ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या २.००% आ कटे ट व २.००% 
क प यव थापन स लागार असा एकुण ४.००% फ  तावात नमुद माणे 

मे.इन ेन यांना आ कटे चर स हसेस व क प यव थापन स लागार हणुन 
िन वदापुव (Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेचा अदा 
करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .५३) थाप य बीआरट एस वभागामाफत मोशी येथील जय गणेश सा ा य ते पाईन 
िसट  मॉल व आजूबाजू या प रसरातील र ते Urban Street Design नुसार 
वकिसत करणेच े िनयोजन आहे. यानुसार मनपाच े सन २०२१-२२ च े
अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत समा व  करणेसाठ  
मा.महापािलकासभे समोर सद य ताव ठेवणेत आला होता. सदर सद य 

तावास ठराव .५८३ द.०८/१२/२०२० अ वये ाशासक य मा यता 
िमळालेली आहे. तसेच ठरावाची अमंलबजावणी करणेकामी मा.आयु  यांनी 
मा यता दलेली आहे. तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न याने तरतुद 
करणेत आलेली आहे. सदर कामास मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .५८३ 
द.०८/१२/२०२० अ वये र. .२५,००,००,०००/- इतक  शास कय मा यता 
िमळालेली आहे.  मोशी येथील जय गणेश सा ा य ते पाईन िसट  मॉल व 
आजूबाजू या प रसरातील र ते Urban Street Design नुसार वकसीत 
करणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा 
वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. याचा 
तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 
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                                 तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे.वे टमौ ट क स टंट १.९५% L3 

२ मे.ने सस टे नो क स टं स १.९१% L1 

३ मे. करण इं जिनअ रंग सो युश स १.९९% L4 

४ मे. वकास इं डया क स टंग २.०२% L6 

५ मे.युिनसन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. २.२०% L8 

६ मे. ीखंडे क स टं स ा.िल. २.१०% L7 

७ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.९३५% L2 

८ मे.ए हायरो सेफ क स टं स २.००% L5 

९ मे.ए युड इं जिनअ रंग स वसेस २.००% L5 

          वर ल तुलना मक त यानुसार मे.ने सस टे नो क स टं स यांचा १.९१% 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याच े िनयोजन क न आराखडे 
तयार करणे, सुशोिभकरणाच ेबाबींच ेदर पृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक 
प क करणे व िन वदा बन वणे इ. िन वदापूव (Pre Tender) व िन वदाप ात 
(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. मे.ने सस टे नो 
क स टं सयांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा कमी 
आहे. यामुळे मे.ने सस टे नो क स टं स यांची क प यव थापन स लागार 
हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण-२०१८/ . .५४/न व-

१६, द.१७ डसबर २०१८ अ वये िन वदा वकृत र कमे या १.९१%शु क 
मे.ने सस टे नो क स टं स यांना िन वदापुव (Pre Tender) व िन वदाप ात 
(Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .५४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/43/2020-21 अ वये 
भाग .२३ मधील गावठाण, बापुजीबुवानगर व इतर प रसरात र यांची 

दु ती  बी.एम. व बी.सी. प दतीने करणेकामी मे. ीगणेश क शन  
िन.र. .30,14,795/- (अ र  र. .तीस लाख चौदा हजार सातशे पं या नौ फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,40,445/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,40,445/- पे ा 31.8% कमी हणजेच र. .20,05,383/- + रॉय ट  
चाजस र. .2,968/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 
र. .20,82,701/- 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .५५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . CIVIL/HO/26/56/2020-21 अ वये 

भाग .२३ पडवळ नगर, जय म हार नगर, पवार नगर  व इतर प रसरातील 
र यांची दु ती  बी.एम.व बी.सी. प तीने करणेकामी (सन २०२० -२१ साठ ) 
मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र. .33,23,440/- (अ र  र कम पये 
तेहतीस लाख तेवीस हजार चारशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,49,090/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,49,090/- पे ा 31.05% कमी 
हणजेच र. .22,40,248/- + रॉय ट  चाजस र. .2,544/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .23,17,142/- 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 .५६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/58/2020-21 अ वये 

भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, नखातेनगर, ताप करनगर व गावठाण 
प रसरात र यांची दु ती बी.एम. व बी.सी. प दतीने करण.े (सन २०२०-२१ 
कर ता) कामी मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र. .33,18,988/- (अ र  
र कम पये तेहतीस लाख अठरा हजार नऊशे अ ठेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,52,588/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,52,588/- पे ा 
31.05% कमी हणजेच र. .22,42,659/- +रॉय ट  चाजस र. .2,120/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .23,11,179/- 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 .५७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/57/2020-21 अ वये 

. .२७ रहाटणी मधील नखातेनगर, साईसागर नगर, ीनगर व इतर प रसरात 
र यांची दु ती एम.पी.एम. प दतीने करणे (सन २०२०-२१ कर ता) कामी 
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मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र. .32,58,172/- (अ र  र. . ब ीस लाख 
अ ठाव न हजार एकशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .31,91,772/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,91,772/- पे ा 31.05% कमी हणजेच 
र. .22,00,727/- + रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .66,400/- = एकुण र. .22,69,247/- 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 .५८)मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार 

लघु म िन वदा धारक मे. टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार 
महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre चे कामास एक म हना 
कालावधी कर ता  काया वत ठेवणेच ेकामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  
येणारा खच र. .४,१५,८००/- अिधक कर या माणे एक म हना कालावधीकर ता 
मुदतवाढ दे यास व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

 
वषय .५९) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे, रा य शासन व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका यांचे संयु  व माने अ णासाहेब मगर टेड यम नेह नगर 
येथे 800 खाटांचे वशेष कोवीड हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून णसेवेसाठ  
काया वत कर यात आलेले आहे. मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुणे 
यांचकेड ल द. 20/8/2020 चे आदेशानुसार सदर हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा 
आवत  खच (ALL CONSUMTION PPE KIT, वीज व पाणी बील, OXYGEN, 
औषधे, णांचे खानपान इ. खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
करावयाचा आहे. वर ल कोवीड हॉ पीटलसाठ  णाचे जेवण व ना याचे बील 
PMRDA यांनी JESSआय डया ा. िल. यांना अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
JESS आय डय़ा ा. िल. यांनी सदर यव थेपोट  मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा. 
िल. यांची िनयु  केली असून णांचे जेवण व ना याचे बील मे.ठ कर 
टारडम इ हे ट ा. िल. यांना अदा करणे बाबत कळ वले आहे. मे. ठ कर 
टार डम इ हे ट ा. िल. यांनी द.01/11/ 2020 ते द. 30/11/2020 या 

कालावधीतील अ णासाहेब मगर टेड यम येिथल कोवीड हॉ पीटलम ये उपचार  
घेतले या णांचे  भोजन यव थेचे बील र. .7,46,286/- सादर केले आहे. मे. 
ठ कर टारडम इ हे ट ा. िल. यांनी ण जेवणापोट  सादर केलेले बील 
र. .7,46,286/- पैक  मनपाने इतर पुरवठाधारकांशी ठर वले या दरानुसार सदर 



35 
 

बील ित ण र. .180/- या माणे र. .7,46,280/- इतक  बील देय र कम 
होत असून सदर र कम अदा करणेस व येणारे खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 67(3) (क) व अनुसुची ड करण मांक5(2)(2) नुसार काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
 वषय .६०)मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .२९/०१-२०२०/२१) अ वये 

मे. ीनिलंक ई ा िन.र. .१५८५०२५५/- (अ र  र कम एक कोट  अठठाव न 
लाख प नास दोनशे पंचाव न पये फ ) पे ा २२.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
काम क न घेणेस आ ण ि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 .६१) महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचेकड ल प  .मआ व व/पीबी/ 

पीजी/पी-६/६५०/२०२०, दनांक-२७/११/२०२० रोजीचे प  ा  झाले असून 
पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात नवीन पद यु र पदवी 
अ यास म सु  करणेक रता शै णक वष २०२०-२१ कर ता ताव सादर 
कर यात आला होता. या अनुषंगाने खालील को कात नमूद कर यात आले या 
०४ पद यु र पदवी अ यास मासाठ  शासनास िशफारस कर यात आलेली आहे. 

अ. . वषय 
व ाथ  
वेश मता 

१. MD Respiratory Medicine, ( सननरोग िचक साशा ) ०६ 

२. MD Community Medicine, (क युिनट  मे डसीन) ०६ 

३. MD Dermatology, Venereology and Leprosy, ( वचारोग िचक साशा ) ०६ 

४. MS Ophthalmology, (ने  िचक साशा ) ०६ 

             
            सदर तावाचे शै णक वष २०२१-२२ कर ता पुन जवीकरण (Restore) क न 

घेणे आव यक आहे. शै णक वष २०२१-२२ कर ता तावाचे पुन जवीकरण 
क न घे यासाठ  व ापीठ शै णक अिधसूचना .४२/२०१७, मधील तरतुद  
नुसार ित वष ित वषय र. .१,००,०००x४= ४,००,०००/- (अ र  र. .चार 
लाख मा ) इतके पुन जवन शु क व ापीठास सादर करणे आव यक आहे. 
पुन जवन शु क र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख मा ) मा. कुलसिचव 
यांचे नावे नािशक येथे देय असलेला रा ीयकृत बकेचा 
धनाकष/एनईएफट /आरट जीएस/ऑनलाईन पेमट के याची पावतीसादर 
के यावर ताव पुन जवीत(Restoration) क न दे याची कायवाह  केली जाणार 
आहे. महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचेकड ल प  
.मआ व व/पीबी/पीजी/पी-६/६५०/२०२०, दनांक-२७/११/२०२० रोजीचे ा  

प ा नुसार उपरो कामी ०४ वषयांचे (MD Respiratory Medicine, MD 
Community Medicine, MD Dermatology, Venereology and Leprosy, MS 
Ophthalmology )सन २०२१-२०२२ कर ता पुन जवीकरण(Restore) क न 
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घे यासाठ  नवीन ०४ पद यु र पदवी अ यास म सु  करणेसाठ  ित वषय          
र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) x ४ ( वषय) = ४,००,०००/- 
(अ र  र. . चार लाख फ ) महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना 
देय असले या रा ीयकृत बकेचा धनाकष/एनईएफट /आरट जीएस/ऑनलाईन 
पेमट ारे अदा करणेस व सदरचा खच यशवंतराव च हाण मतृी 

णालयाकड ल“पी.जी.आय. वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य 
िनयामक सं था व व ापीठ इ. चे शु क भरण”े या लेखािशषातील 
र. .१,५०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

  
वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/04/2020-2021 अ वये टे को 

र यावर ल थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .1,24,36,862/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख छ ीस 
हजार आठशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,23,95,012/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,23,95,012/- पे ा 37.08% कमी हणजेच 
र. .77,98,942/- + रॉय ट  चाजस र. .18,163/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .41,850/- = एकुण र. .78,58,955/- 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 .६३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/07/2020-2021 अ वये भाग 

.12 मधील उवर त ठकाणी टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .37,49,341/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार 
तीनशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,32,741/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,32,741/- पे ा 38.99% कमी हणजेच 
र. .22,77,345/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .16,600/- = एकुण र. . 22,95,358/- 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 .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/46/2020-2021 अ वये भाग 

.१२, सहयोगनगर येिथल अंतगत जु या र यांचे खड मु मीकरण व 
डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .29,99,395/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार तीनशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,31,045/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,31,045/- पे ा 
39.00% कमी हणजेच र. .17,87,937/- + रॉय ट  चाजस र. .33,356/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .18,89,643/- 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 .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/06/2020-2021 अ वये भाग 

.११ मधील डांबर  र यांची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .29,97,898/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार 
आठशे अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,23,798/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,23,798/- पे ा 32.70% कमी हणजेच 
र. .19,67,716/- + रॉय ट  चाजस र. .26,510/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,100/- = एकुण र. .20,68,326/- 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 .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/ 48 /2020-2021 अ वये भाग 

. १२ सहयोगनगर तळवडे येथे सेवा वाह यांकर ता खोदलेले चर बीबीएम 
करणेकामी मे.पी बी बह रट िन.र. .29,99,963/- (अ र  र. .एकोणतीस हजार 
न या नव हजार नऊशे ेस   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,31,613/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून    र. .29,31,613/- पे ा 40.41% कमी 
हणजेच र. .17,46,948/- + रॉय ट  चाजस र. .43,109/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .18,58,407/- 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 .६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/ 49 /2020-2021 अ वये भाग 

. १२ पीनगर येथे सेवा वाह यांकर ता खोदलेले चर बीबीएम करणेकामी मे. 
पी बी बह रट िन.र. .29,99,987/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव 
हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,31,637/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,31,637/- पे ा 39.10% कमी हणजेच 
र. .17,85,367/- + रॉय ट  चाजस र. .54,133/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,350/- = एकुण र. .19,07,850/- 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 .६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/61/04/2019-20 अ वये 

भाग .२१ पंपर  म ये व वध ना यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.राज 
अथ मु हस ड ा सपोट िन.र. .74,96,616/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
शहा नव हजार सहाशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .73,55,042/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून    र. .73,55,042/- पे ा 25.98% कमी 
हणजेच र. .54,44,202/- +रॉय ट  चाजस र. .29,124/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,12,450/- = एकुण र. .55,85,776/- 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 .६९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23/35/2020-21अ वये सन 2020-
21क रता भाग .१६ म ये वकासनगर भागातील डांबर  र याची दु ती 
हॉटिम स प दतीने करणेकामी मे.एम.पी.धोञे कं शन िन.र. .40,91,562/- 
(अ र  र. .चाळ स लाख ए या नव हजार पाचशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,17,512/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,17,512/- पे ा 
35.05% कमी हणजेच र. .26,09,374/- +रॉय ट  चाजस र. .55,630/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .27,39,354 /- 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 .७०) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० येथील महेशनगर चौक ते 

व लभनगर बस टँड पयतचा र ता वशेष प दतीने वकिसत करणेसाठ  
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार 
हणून मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क स टंट यांची िनयु  करणे आव यकआहे. 
तावात नमूद माणे मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क स टंट यांनी १.७१% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. वषया कंत नमुद कामांसाठ  मे. कावेर  
ोजे ट मॅनेजमट क स टंट यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा 
ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.२१% 

(post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
क प खचा या १.७१ % फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७१) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० मधील महा मा फुलेनगर व 

लांडेवाड  झोपडप ट  समोरचा नाला वकसीत करणे. (सन २०२०-२१) साठ  मा. 
नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार 
हणून मे. एश स ्  इं जिनअस ा. िल. यांची िनयु  करणे आव यक आहे.  
यानुसार पॅ तावात नमूद माणे मे. एश स ्  इं जिनअस ा. िल. यांनी १.९९% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. वषया कंत नमुद कामांसाठ  मे. एश स ्  
इं जिनअस ा. िल. यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव 
िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४९% (post 
tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
क प खचा या १.९९% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७२)मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश मांक शा/१/का व/१२२६/२०२० द. २५/६/२०२० 

अ वये फ े ीय कायालयांतगत  िचखली येथील घरकुल इमारतीम ये न याने covid 

care center(ccc) व अलगीकरण (Instutional Quarantine) थापन करणेबाबत 

मा यता दलेली आहे. सदर covid care center(ccc) च े ठकाणी येणा-या णां या 
न द  ठेवणे (Data Entry) लागणारे आव यक सा ह य, पीपीई कट, कॉट, गा ा व 

तदअनुषंगीक सा ह य व इतर आव यक बाबींची पुतता क न िनयोजन करणे बाबत 

कळ वलेले आहे.  तसेच सदर ठकाणी फेज-1 म ये D-5,D-6,D-7,D-8,  या माणे 

चार इमारती आ ण फेज 2 म ये B-9,B-10,B-11 ,B-12,B-13, या माणे पाच  

इमारती म ये ccc  सु  करावयाचे आहे. सदर येक  ईमारतीम ये  सात मजले 

असुन येक मज यावर सहा लॅट आहेत. येक लॅट म ये चार णाची यव था 
करावयाची असून या क रता CSR फंडातून तसेच मनपा या भांडार वभागाकडून 

उपल ध होणारे सा ह य वाहनातून उत न घेणे, येक मज यावर ल येक 

मम ये बेडचे पाट घेवून जाणे, बेड यव थत लावणे, गा ा, उशा, साईड टेबल या 
या मज यावर ल मम ये यव थत लावणे या क रता मा. अितर  आयु -२ याच े

सम  सुचनेनूसार तातड ने मजूर उपल ध क न घे यात आले आहेत. सदर 
कामकाजासाठ  मजुरांना मेहनताना  (मजुर ) दे यासाठ  मा. अित.आयु  यांच े
मा यतेने ी.उ हास बबनराव जगताप, सहा यक आयु   यांच े नावे 
र. .२,५०,०००/-  आगाउ  र कम  घेणेतआलेली होती. सदर खच रकमेची याद , व 
बले सोबत जोडली असून, बलावर यो य ते दाखले देणेत आले आहेत.   (covid-

19) या संसगज य आजाराचा ादुभाव रोख यासाठ  िचखली येथील घरकुल 

इमारतीम य े न याने covid care center(ccc) व अलगीकरण  (Instutional 

Quarantine)च े ठकाणी  सा ह य पुरवठा क न देणेकामी मजुर उपल ध क न 

देणेसाठ  एकुण  र. .८६,३००/-  एवढा खच झाला असून उवर त र. .१,६३,७००/- 

पावती . c/१०८७ अ वये द. १५/१/२०२१ रोजी मनपा कोषागरात जमा करणेत 

आलेले आहे.  यानुसार आगाऊ घेतले या र. .२,५०,०००/- (अ र  र कम पये दोन 

लाख प नास हजार फ ) च ेसमायोजन करणे आव यक आहे.  सदर र.  २,५०,०००/- 

 च े खचाचे अवलोकन होउन  झाले या खचास काय र मा यता देणेस व सदरचा  

खच करोना िनधी” या उपलेखािशषावर ल उपल ध तरतुद  मधुन करणेस मा यता 
देणेबाबत िलचार करणे. 

वषय .७३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२०२०-२१ काम मांक ५ 
अ वये मनपाचे साईकृ ण उ ान  देखभाल करणे  कामाबाबत मे.अथव 
वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सह.सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा 

र. .३४,४१,६००/- (अ र   र. . चौतीस  लाख ए केचाळ स  हजार सहाश  फ ) 
पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र कम पये २३,०५,८७२/- (अ र  र. . तेवीस लाख पाच हजार आठश 
बहा र फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 
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करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .७४) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२०२०-२१ काम मांक ७ 

अ वये मनपाचे पेठ .३ मोकळ  जागा .२ उ ान इं ायणीनगर भोसर  उ ान 
देखभाल करणे  कामाबाबत मे. वामी ववेकानंद म हला वयं.सेवा सह.सं था 
मया. या ठेकेदारांची िन वदा र कम  २२,९४,४००/- (अ र   र. .बावीस  लाख 
चौ-या णव  हजार चारश  फ )  पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये १५,३७,२४८/-  (अ र  र. . 
पंधरा लाख सदतीस हजार दोनश  अठठेचाळ 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 .७५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक १ 

अ वये मनपाचे क े ीय कायालयांतगत भाग .९ मधील व वध उ ाने 
देखभाल करणे  कामाबाबत मे. दा अ ो स हसेस  या ठेकेदारांची िन वदा 
र कम  ३४,९८,९६०/- (अ र   र. .चौतीस  लाख अठठया णव  हजार नऊश साठ  

फ )  पे ा -३०.१५%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  
येणारा खच र कम पये २४,४४,०२३/- (अ र  र. .चौवीस लाख च वेचाळ स 
 हजार तेवीस  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 .७६) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . २/२०२०-२१ मधील बाब 
.१ अ वये १) भ  श  उ ान ते बजलीनगर रे वे उडडाण पुलापयत 

( पाईन र ता)  कामी २) संभाजी तलाव ते गणेश तलाव म य दुभाजक सुशो.र ता 
उ ान वषयक कामाच ेसुशो. देखभाल कामाबाबत मे. तावरे कं शन कंपनी िन वदा 
र कम पये ३८,४३,१२०/- (अ र  र. .अडोतीस लाख ेचाळ स हजार एकशे वीस 

फ )  पे ा -३४.०२% या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  

येणारा खच र कम पये २५,३५,६९१/- (अ र  र. . पंचवीस लाख प तीस हजार 

 सहाशे ए यानव 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 .७७)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .०९ द.१५/०१/२०२१ अ वये 
पंपर  िचंचवड शहरात मो या सं येने बचतगट कायरत आहेत. या 
बचतगटांसाठ  नागरव ती वकास योजना वभागामाफत काह  क याणकार  
योजना राब व यात येतात. परंतु या बचतगटांनी उ ोग यवसाय कर यासाठ  
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बँकांकडून कज यावे व यायोगे बचतगटातील म हला आ मिनभर हा यात 
यासाठ  यांना ो साहन देणे आव यक आहे. तर  या हेतूने पंपर  िचंचवड 
शहरातील म हला बचतगटांनी रा ीयकृत/ सहकार  बँकांकडून र. .२,००,०००/- 
पयत कज घेत यास यांना या र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) 
कज रकमे या मयादेत या मंजूर कज र कमेवर २५% ो साहना मक 
अथसहा य बचतगटांना दे यास व सदरची तरतूद म हला बालक याण 
योजनेअंतगत असणा-या दड वष कायरत म हलांचे बचतगटांना अथसहा य व 
दहा वष पूण झाले या म हला बचतगटांना अथसहा य या लेखािशषातून 
कर यास व याबाबत या अट  व शत  वभागामाफत कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७८)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.१५/०१/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
दरवष  जागितक म हला दन साजरा कर यात येतो. याच माणे यावष  देखील 
८ माच २०२१ या जागितक म हला दनाचे आयोजन कर यास व याकामी 
येणा-या र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७९) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .११ द.१५/०१/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला बचतगटांनी 
उ पा दत केले या व तंुना बाजारपेठ उपल ध हावी, या हेतुने दरवष  पवनाथड  
ज ेचे आयोजन कर यात येते. तर  सन २०२०-२१ या आिथक वषासाठ  
पी.ड यु.ड . ाऊंड, सांगवी येथ ेफे ुवार  म ह यातील शेवट या आठव याम ये 
आयोजन कर यास तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .८०) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१२ द.१५/०१/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
म हला व बाल क याण योजने अंतगत व वध कार या क याणकार  योजना 
राब व या जातात. मुला/मुलीं या ल नाकर ता सामा जक सं थांनी पुढाकार 
घेऊन सामुदाियक ववाह सोह याच े आयोजन के यास अशा सं थांना 
ो साहना मक अथसहा य देणे. तसेच या ववाह सोह यात सहभागी होणा-या 

जोड यांना अथसहा य देणे ह योजना सोबतच े प  “अ” नुसार राब वणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८१) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१३ द.१५/०१/२०२१ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
म हला व बालक याण योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील 
घो षत अघो षत झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव म हलांना यांचे 
कुटंुबा या नावे असलेला फोटोपास अथवा वतःचे आधारकाड यापैक  कोणताह  
एक पुरावा ा  मानून या आधारे रोज वापरासाठ  शासन दर करातील अनु 
.९ क माणे दोन चादर व अनु . ८ ब माणे २ बॅरेक कंबल व अनु. . ५ 

अ माणे २ दर  पंजा व अनु . ३ अ माणे २ बेडिशट संच, २ पलो कवर  
हा येक म हलेस वर ल माणे १ संच (२ चादर , २ कंबल, २ पलो कवर, व 
२ दर  पंजा व २ दर  बेडिशट) उपल ध क न देणेकामी महारा  हातमाग 
सहकार  महासंघ मया दत, पंतनगर गाडन हू को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल. 
शशांक २२५/५९५ पंतनगर, घाटकोपर (पूव) मंुबई – ४०० ०७५ यांचेकडून 
शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस  व याकामी सव 
खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकड ल २०२०-२१ या अंदाजप कातील 
पान .४४१ मधील इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखाशीष अनु. .३९ 
इतर योजना/ काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद मधून करणेस तसेच 
याकामी लाभाथा या सं येत वाढ झा यास ३१/०३/२०२१ अखेर पयत या 

कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी आव यकतेनुसार इतर लेखािशषावर ल 
अखिचत/िश लक र कमेमधून र कम नागरव ती व वकास योजना 
वभागातील इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखािशष पान .४४३ अनु 
.११ इतर योजना/ काय म या लेखाशीषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग करणेस 

अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. सदर कामास महानगरपािलका कलम .६६ अ वये 
मा यता देणेत येत आहे. उपरो  सं थेबरोबर करारनामा करणेस व येणा या 

य  खचास तसेच उ  ठरावाम ये नमूद के या माणे शासन मा य दर 
करारानुसार अनु. . ९ क माणे २ चादर व अनु .८ ब माणे २  बॅरेक 
कंबल व अनु. . ५ अ माणे २ दर  पंजा, अनु. .३ अ माणे २ बेडिशट संच, 
२ पलो क हर व याम ये जादाचे २ बेडशीट ६ पलो क हर अिधक क न 
सदरचा संच हा येक म हलेस वर ल माणे १ संच (२ चादर,२ बॅरेक कंबल, 
४ बेडिशट, ८ पलो क हर, २ दर  पंजा) ह  दु ती क न सा ह य वाटप 
कर यासाठ  लागणार  तरतूद सन २०२०-२१ या म हला व बालक याण 
वभागा या सुधा रत अंदाजप काम ये पान . ४४१ म हला व बालक याण 
योजना अंतगत अनु. .३९ इतर / योजना काय म या उपलेखािशषावर ल व 
तसेच महानगरपािलके या इतर क याणकार  योजनेतील पान . ४४३ अनु. . 
११ मधील उपलेखाशीष इतर / योजना काय म हया वर उपल ध र कम व 
अखिचत र कम या वभागाची अथवा इतर वभागामाफत उपल ध खिचत 
र कम उपल ध क न दे यात यावी. तसेच याकामी ४० कोट  र कम मा. 
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थायी सिमती माफत उपल ध क न िमळावी व सदरचे सा ह य सव शहरातील 
घो षत व अघो षत झोपडप ट मधील सव म हलांना सदर सा ह याचा लाभ 
िमळावा तसेच आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळ  िनधी 
उपल ध क न िमळावा तसेच सदरची खरेद  महारा  हातमाग सहकार  महासंघ 
मया दत,पंतनगर गाडन हू को- ऑप हौिसंग सोसायट  िल.शशांक २२५/५९५ 
पंतनगर, घाटकोपर (पूव) मंुबई – ४०० ०७५  अथवा महारा  रा य यं माग 
महामंडळ मया दत (महारा  शासनाचा अंगीकृत यवसाय) ने ळ (प म) नवी 
मंुबई- ४०० ७०६ यां यामाफत करणेस 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/१७०/२०२१ 
दनांक –    २२/०१/२०२१ 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ब ेका/पापु/२/का व/९७१/२०२० द.०७/१२/२०२० वषय .२० चे लगत) 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 
 
 



49 
 

 

 



50 
 

 



51 
 



52 
 

  
 

( .वायसीएमएच/७/का व/३१/२०२१ द.१३/०१/२०२१ वषय .२९ चे लगत)
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( .वायसीएमएच/७/का व/३२/२०२१ द.१३/०१/२०२१ वषय .३० चे लगत)
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(िवषय .८१ शी सलं ) 
प  – “अ” 

योजनेचे नाव - सामुदाियक िववाह सोह ात सहभागी होणा-या वधु व वरांसाठी  र. .१५,०००/-  
              व सामुदाियक िववाह सोहळा आयोिजत करणा-या सं थेस  ो ाहन पर र. .१५,०००/-  
              अथसहा  देणे. 
अटी/शत  -   

१) सदर योजना िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतफ राबिवणेत येणार अस ाने दांप ांपैकी  ) वर व वधु पैकी (
एक जण िपंपरी िचंचवड ह ीतील रिहवासी असणे आव क आहे . 

२) दांप  स ान असावे वराचे वय २१ व वधुचे वय १८ वषापे ा कमी नसावे. ाबाबत पुरावा उदा. शाळा 
सोड ाचा दाखला, वयाचा दाखला इ ादी सादर करावे. 

३) वधु व वर यांचे थम िववाहासाठीच अनुदान देय राहील. 
४) वधु व वराचे आधारकाड आव क राहील. पैकी एकाचे आधारकाड िप.िच.मनपा ह ीतील आव क रािहल 
५) सामुिहक िववाह सोह ा म े भाग घेणा-या दांप ांना दे ात येणा-या अनुदान र. .१५,०००/- ही र म 

वधुचे वडील, आई िकंवा पालकां ा नावे धनादेश/ECS ारे िववाहाचे िदवशी अदा करणेत येईल.  
६) सामुिहक िववाह सोहळा आयोिजत करणा-या यंसेवी सं थांना ित पा  जोडपे र.र.१५,०००/- 

ो ाहना क अनुदान दे ात येईल. 
७) सामुदाियक िववाह सोह ात सहभाग घेणा-या जोड ांची सं ा िकमान १० असणे आव क आहे. 
८) सामुदाियक िववाह सोहळा आयोिजत करणा-या सं थेने िवहीत नमु ातील अज िववाह संप  हो ा ा १५ 

िदवस अगोदर नागरी सुिवधा क ाम े जमा करणे  आव क राहील. 
९) सामुिहक सोहळा आयोिजत करणा-या ंयसेवी सं थेने िववाह झालेनंतर ०३ मिह ाचे आत िववाह नोंदणी 

माणप  सादर केले नंतर सदर सं थेचे अनुदान ECS ारे अदा करणेत येईल. 
१०)  सदर योजना िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतफ राबिवणेत येणार अस ाने सं था िपंपरी िचंचवड 

महानगरपािलका ह ीतील असणे आव क राहील. 
११)  सदरची सं था िह शासन नोंदणीकृत असणे बंधनकारक राहील. तसेच सं थेची नोंदणी, िकमान ०५ वषापुव  

झालेली असावी. सं थेने मागील ०३ वषाचा लेखाप र ण अहवाल जोडणे आव क राहील.   
१२)  यंसेवी सं था ही द सोसायटी रिज ेशन अॅ  नुसार सहकारी त ावर व सावजिनक िव   

अिधिनयम १८५० अंतगत नोंदणीकृत असले बाबत पुरावा सादर करणे आव क आहे.    

            
            सही/- 

                          ( लोखंडे चंदा राजू )  
 सभापती  

मिहला व बालक ाण सिमती 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८. 
 


