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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/१०२१/२०२० 
                                               दनांक - ०९/१०/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १४/१०/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१४/१०/२०२० रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन 
प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
                                                           आपला व ासू,  

                                                  
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

                नगरसिचव 
                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १९३ 
 
दनांक - १४/१०/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१४/१०/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक ३०/०९/२०२० (दु.२.३०वा) व द.०७/१०/२०२० (दु.२.१५वा) रोजी  झाले या 
सभेचा (कायप का मांक १९१) सभावृ ांत कायम करण.े 

 ---------- 

वषय .१)  मनपाचे कै.आ णासाहेब मगर टेड यम व ऑटो ल टर को वड केअर सटरसाठ  04 

कारचे िलनन सा ह य खरेद साठ  अ पमुदतीची जा हर सुचना .26/2020-21 नुसार 
मे.िस  कॉ पअस, मे.महावीर कॉप रेशन, मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, मे.आ या 
ॉपट ज, मे.पी शेषा  & कंपनी, मे.िशवसमथ एंटर ायजेस व मे.ऑ ट न हे थ केअर 

यांचे ा  झालेले लघुतम दर र. .45,22,905/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख बावीस 
हजार नऊशे पाच फ ) वकृत करणेत आलेले असून र. .45,22,905/- (अ र  र. . 
पंचेचाळ स लाख बावीस हजार नऊशे पाच फ ) चे खचास काय र मा यता व 
मे.िस  कॉ पअस, मे.महावीर कॉप रेशन, मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, मे.आ या ॉपट ज, 

मे.पी.शेषा  & कंपनी,मे.िशवसमथ एंटर ायजेस व मे.ऑ ट न हे थ केअर यांचेबरोबर 
काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                          ( द.१४/१०/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)         
 
वषय .२) मौजे वडमुखवाड  येथील स ह नं.१२३/२/१/१/१ सु वधा भुखंड े फळ ४९५.४३ 

चौ.मी.सु वधा भुखंड ०५ वष कालावधीसाठ  सवात जा त मािसक भाडे देणारांस 
भाडेत वावर देणेकामी इ छुक सं था, य  यांचेकडून ई-िन वदा प दतीने ई- िन वदा 
नोट स .०१/२०२०-२१ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या सदर िन वदेतील 
सव च िन वदाधारकाचे दर दश वणारा तपशील खालील माणे. 
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अ. . मनपा मािसक भाडे दर              
 (शासन व मनपा करा यित र  ) 

थम सव च 
िन वदाधारकाचे नाव 

िन वदा धारकाचा 
देय दर  र कम . 

१ १०,७००/- साईयोग रे टॉरंट ११,०११/- 
                       वर ल माणे साईयोग रे टॉरंट या िन वदाधारकाची सव च दराची िन वदा वकृत 

क न िन वदा अट  शत  माणे पूतता कर त असलेने र कम भ न घेऊन सदर 
सु वधा भूखंडाचा ५ वष  कालावधीसाठ  ताबा देणेबाबत महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७९ ब नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना वभागाचे म हला व 

बालक याण योजने अंतगत पवनाथड  ज ेचे िनयोजन पी.ड लू.ड .मैदान, सांगवी येथे 
माच द.०४/०३/२०२० ते  द.०८/०३/२०२० या कालावधीत आयोजन करणेत आलेले 
होते.  या अनुषंगाने झाले या खचाची बीले इकड ल वभागास सादर केलेली आहेत. 
सदर पवनाथड  ज ा काय माकर ता  सन २०१९-२० या आिथक वषात “पवनाथड  
जञा” या उपलेखािशषावर ल र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ ) या 
उपल ध तरतुद स मा.आयु  सो. याचें द.१६/०१/२०२० रोजीचे मा य तावानुसार 
संबंिधत वभागास खच मया दत करणेस कळ वणेत आले होते. तसेच संबंिधत सव 
वभागांना याबाबत कामकाज आदेश देणेत आले होते. तथा प सन २०१९-२० या 
आिथक वषामधील पवनाथड  जञेकर ता झाले या खचाची बले संबंिधत वभागांनी 
वेळेत सादर न केलेने सदर ल आिथक वषातील तरतुद खच  न झालेने, अदा 
करावयाची बले सन २०२०-२१ या आिथक वषामधील पवनाथड  जञा या 
उपलेखािशषावर ल तरतुद मधून अदा करणे आव यक आहे.  तर  पवनाथड  जञेकर ता 
संबंिधत वभागांचा खचाचा तपशील खालील माण े/पुढ ल माणे आहे.   

खचाचा तपशील 

अ. . वभागाचे नाव 
खचाचा तपशील 

  

पवनाथड  जञेकर ता 
कळ वणेत आलेली 
मया दत खच र कम 

झालेला एकुण 
खच 

यापुव  अदा 
केलेली बलाची 
र कम 

उवर त बल अदा 
करावयाची र कम 

१) थाप य वभाग, ह 
ेिञय कायालय 

मंडप यव था व टॉल 
उभारण े

 १८,००,०००/- ४२,९१,१८४/- २९,९९,९९९/- १२,९९,१८४/- 

२) व ुत वभाग, ह 
ेिञय कायालय 

व ुत यव था १७,००,०००/- ३८,८३,५६२/- िनरंक ३८,८३,५६२/- 

३) मा हती व जनता 
संपक वभाग  

सां कृितक काय म ४,५०,०००/- १३,६५,०००/- १०,९५,०००/- २,७०,०००/- 

४) सुर ा वभाग व 
अ नशामक वभाग  

सुर ा यव था, पा कग 
यव था, अ नशमन 

यव था 
१,००,०००/- १,९७,०००/- िनरंक १,९७,०००/- 

                                एकुण ४०,५०,०००/- ९७,३६,७४६/- ४०,९४,९९९/- ५२,४९,७४६/- 
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 तर  उपरो  त यात नमुद केले माणे पवनाथड  ज ा २०१९-२० कर ता झाले या 
संबंिधत वभागांचे एकुण बले व झाले या अिधकचे खचाबाबतची बले (उवर त बले) 
तसेच संबंिधत वभागांची उवर त बले सन २०२०-२१ या आिथक वषातील म हला व 
बालक याण योजनेअंतगत येणा-या पवनाथड  ज ा २०२०-२१ या उपलेखािशषावर ल 
उपल ध तरतुद मधून अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४) भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा 1897 व महापािलका अिधिनयम कलम 
63(3)मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , 

ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने मनपाचे वाय.सी.एम. णालयामधील 

र पेढ  कर ता आव यक लागणारे Single Donor Platelet Bag with ACD Solution 
Kit खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र सुचना .13/2020-21 अ वये मे. ी 
एटर ाईजेस,पुणे यांचेकडुन ा  झालेला िन वदा लघु म दर र. .7960/- + GST ती 
कट माणे Single Donor Platelet Bag with ACD Solution- 500 कट खरेद  
करणेकामी एकूण र. .39,80,000/- + GST चे खचास भारतीय साथरोग अिधिनयम 
1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महापािलका अिधिनयम कलम 63(6)कलम 
67(3)(क) नुसार खरेद  करणेकामी काय र करारनामा क न काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)   पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात काम करणेचे िनयोजन 
आहे. भाग .३१ येथे कोरोना (को वड-१९) वषाणुमुळे उ वले या रोगा या ितबंध 
व िनयं णासाठ  ितबंिधत े ात मंडप यव था करणेसाठ  कामातून कोरोना 
बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप यव था करणे व इतर अनुषंिगक आव यक 
कामे करण े आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना 
को हड–१९ चे ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग 

.३१ ह त पंपळे गुरवचा काह  भाग व नवी सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. 
सदर भागात शासनाकडून या भागात ण सापडत आहेत या भागाचे सीमा 
ितबंधीत करण,े पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकण,े ितबंधीत 
े  ले स लावण,े याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेचे बोड तयार करणे 

इ याद  कामे दररोज करावी लागत आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार 
यांची नेमणूक करणेकर ता मा.अित. आयु -२ यां या  द.२३/०६/२०२० या मंजुर 

तावानुसार व सुचनेनुसार  दरसूची द.०३/०७/२०२० ते द.१०/०७/२०२० दर यान 
र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार फ ) यावर कोटेशन 
माग व यात आले आहेत. यानुसार मे. साद बबन देवकर यांचेकडून १६.००%कमी 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .३१ ह त 
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पंपळे गुरवचा काह  भाग व नवी सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात 

शासनाकडून या भागात ण सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करण,े 

पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स लावण,े 

याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेचे बोड तयार करणे ह  प रणामकारक दैनं दन 

कामे होणे क रता सदर कामासाठ  ठेकेदारनेमणे अ यंत आव यक आहे. मे. साद बबन 

देवकरयांची ठेकेदार हणून कामाकर ता यांची नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे . यांनी 
यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत 

यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे सबब, 

याकामी मे. साद बबन देवकरयांची नेमणुक क न याकर ता (१६.००% कमी) एवढा दर 

ा  झालेला आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या र कमे 
पैक  १६.००% कमी या दराने र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/1/2019-20 अ वये भाग .२ म ये 
व वध थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अ णा क शन 

िन.र. .41,68,811/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख अडुस  हजार आठशे अकरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,56,011/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,56,011/- 

पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .25,77,142/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .12,800/- = एकुण र. .25,89,942/- 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 .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ- े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ड यू/ 
मले रया आजारांचा ादु ् भाव रोख यासाठ  डास िनयं ण उपाययोजना राब वणेत 
येतात. याम ये कटकनाशक औषधांची फवारणी करण,े औ णक धुर करण करणे 
याचा समावेश आहे. औ णक धुर कण कामासाठ  ३ पक अप हॅन/ र ा टे पो 
वाहने भा याने पुर वणेकामी या कायालयाकड ल िन वदा नोट स मांक ९/२०१८-१९ 
अ वये िन वदा िस  करणेत आ या हो या. यास अनुस न ा  िन वदांपैक  
मे.रामचं  ए टर ायजेस, कामगारनगर, पंपर -४११०१८ यांनी कामाचे अंदाजप क य 
र. .६,६४,६५०/- पे ा १६.१७% कमी (र. .५,५७,१००=६५) सादर केलेला दर 
(र. .५९५=१९ ितवाहन ित दन) सवात कमी अस याने आदेश मांक अ ेका/ 
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आ.-२/का व/६२९/२०१९ द.०२/०७/२०१९ अ वये यांची दनांक ३/७/२०१९ पासून 
एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली आहे. तसेच मा. थायी 
सिमती ठराव .७२१४ द.१०/७/२०२० अ वये दनांक ३/७/२०२० पासून ३ म हने 
कालाधीसाठ  मुदतवाढ देणेत आली आहे. तथापी सदर कामाची िन वदा कायवाह  पुण 
झाली नस याने कामाची िनकड वचारात घेता मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/45/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
साठ  ब ेिञय कायालया अंतगत तसेच अ ेिञय कायालयाकड ल भाग .१९ 
तसेच ग ेिञय कायालयाकड ल भाग .२१ इ. भागात टँकरने पाणीपुरवठा 
करणेकामी मे. डस वॉटर स लायस िन.र. .37,49,174/- (अ र  र. .स तीस लाख  

एकोणप स हजार एकशे चव-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,49,174/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,174/- पे ा 8% कमी हणजेच 
र. .34,49,240/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .34,49,240/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९) शासन आदेशानुसार संपुण रा यात को वड ादुभावावर िनयं ण अिधक भावीपणे 

कर यासाठ  सव लोकसं येला भेट  देऊन आरो य िश ण, मह वाचे आरो य संदेश, 

संशयीत को वड ण शोधणे तसेच मधुमेह, दय वकार, कडनी आजार, ल ठपणा 
यासार या मह वा या Co-morbid condition असणा-या य  शोधून काढण,े 

याच माणे बालकांचे लसीकरण व गरोदर मातांवर वेळ च उपचार याचा अंतभाव 
क न “माझे कुटंुब – माझी जबाबदार ” ह  मो हम द.१५/०९/२०२० ते १० ऑ ट बर 
२०२० – प हली फेर  व १२ ऑ ट बर २०२० ते २४ ऑ ट बर २०२०- दुसर  फेर  या 
कालावधीत राब वणेकर ता सुचना केले या आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका काय े ाम ये “माझे कुटंुब – माझी जबाबदार ” मो हम प हली फेर  
द.१५/०९/२०२० ते द.१०/१०/२०२० असे १५ दवस व दुसर  फेर  द.१४/१०/२०२० 
ते २४/१०/२०२० असे १० दवसाम ये राब व यात येत आहे. “माझे कुटंुब–माझी 
जबाबदार ” या मो हमे या अंमजबजावणी कर ता सहभागी आरो य/ पं.िचं.म.न.पा. 
कमचार  व सुपरवाईजर (पयवे क) ित दन भ ा र. .१५०/- माणे 
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र. .५८,४६,२५०/- (अ र  र. .अठठावन लाख शेहेचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) 
व पयवे क ित दन भ ा र. .१५०/- माणे ऱ. .३,८६,२५०/- (अ र  र. .तीन 
लाख शहाऐंशी हजार दोनशे प नास फ ) खच कर यास अथवा याकामी येणारा 

य  खच को वड १९ या लेखािशषकामधून कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१०) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२३०, दनांक १०/०७/२०२० नुसार कोरोना बािधत 

ण मरण पाव यास यावर Expression of Interestम ये िनदिशत केले माणे यो य 
तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  M/s.Jai Bhawani 

Enterprises  यांनी सादर केले या लघु म दर ित कमचार  ित महा माणे 
र. .२८,०२१/-  नुसार (कमी केले या दरानुसार) डेड बॉड  डसपोजल करणेकामी  २६ 
कमचार  (१६ कमचार  कै.अ णासाहेब मगर टे डयम व १० कमचार  ऑटो कल टर) 
उपल ध क न देणेकामी येणा-या र. .२८,०२१/-X२६=र. .७,२८,५४६/- माणे ३ 
म हनेकर ता M/s.Jai Bhawani Enterprises यांचे समवेत कर यात आले या 
करारना यातील अट -शत स अिधन राहून M/s.Medbros Healthcare Pvt. Ltd., यांचे 
समवेत न याने करारनामा क न व अनामत र कम घेवून कमचार उपल ध क न 
देणेकामी येणा-या र. .२१,८५,६३८/-(अ र  र. .एकवीस लाख पं याऐंशी हजार सहाशे 
अडोतीस फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल तावा सोबत या प  ‘अ’ (१ ते ४) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट /शत  माण े तसेच 
भाववाढ कलम लागु अस यास भाववाढ कलमानुसार वृ ारोपणासाठ  मजुर कमचार  
पुर वणे व याअनुषंिगक कामे करणे या  कामासाठ  ि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 राहुन संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केलेले अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

वषय .१२) थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक 
व इमारती यांचे कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of 

Interest  ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये प - 
अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे – २५ 
स लागार) व प - ब (पूल, काय वॉक व इमारती–२४ स लागार) यांना सहभागी 
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क न घेणेत आलेले आहे. ट पा- २ म ये मे. अथ केप आ कटे स ्अँ ड क स टं स यांनी 
वनंती अजासोबत सादर केले या कागदप ांची छाननी करणेत आली. मे.अथ केप 

आ कटे स ्अँ ड क स टं स यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामा या वगवार  

माणे  प - अ-स लागार ेणी-२ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य 

वषयक कामे – र कम ५ ते २० कोट  मधील कामे व प  ब स लागार ेणी-२ 

(पूल, काय वॉक व इमारती वषयक कामे- र कम ५ ते २० कोट  मधील कामे)  या माणे 
प  अ व प  ब तयार कर यात आले आहे. ट पा-२ मधील प  अ व प  ब मे. अथ केप 

आ कटे स ्अँ ड क स टं स यांना पॅनलवर घेणे साठ  मा यता देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .१३)भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी यव थापन कायदा २००५ महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम  63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  

ाद ुभाव ल ात घेता. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या 
को वड केअर सटर(CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना 
खाजगी ठकाणी (CCC) चाल वणेस देणेकामी Expression of Interst (EOI)3/2020-21 

िस द करणेत येवून, सीकॅटेगर  मधील बेडचे सं येनुसार िन वदा माग वणेत आले या 
हो या. यानुसारतीन म हने कालावधी कर ता कामाचा आदेश देणेस, मा.आयु  सो. 
यांनी द.३१/०८/२०२० रोजीचे तावा वये मा यता दली आहे. यानुसार सीकॅटेगर  

अंतगत खालील माणे को वड केअर सटर सु  करणेस आदेश देणेत आले आहेत. 

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

अंदा जत र. . 

  १. बी एलकेअर स हसेस ४०० बालनगर , भोसर  ८५०/- ३,०६,००,०००/- 

यानुसार उपरो  त यात नमूद सं थेस को वड १९ 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.  

वषय .१४)  औंध वाकड सांगवी र यावर ल मुळा नद वर अ त वातील ८मी. ं द या पुलाशेजार  
वाढ व २२ मी. ं द चा पुल बांधणेची कायवाह  पुणे महानगरपािलकेमाफत सु  आहे. 
सदर नवीन व तार त पुलाला पंपर  िचंचवड भागातील मु य र यास जोड यासाठ  
१०३मी. लांबीचा अ ोच र ता तयार करण,े अ त वातील क वहट व संर ण खा याचे 
जागेस संर ण िभंत बांधणे ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुणपणे 
अख यार त (Scope) कामे पुणे महानगरपािलकेमाफत केली जावीत व यासाठ  येणार 
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खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देणेत येईल असे चचत ठरले आहे. 
याअनुषंगाने पुणे मनपा माफत पुवगणन प काम ये वर ल बाबी समा व  क न 

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

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

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

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

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

वषय .१५) थाप य बीआरट एस वभागामाफत व वध वकास कामे करणेत येत आहेत. 
याअंतगत खालील वकास कामांचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात समावेश केला 

आहे. सदरची कामे करणेबाबत मा.नगरसद यांची इकड ल वभागाकडे मागणी केली 
आहे. याबाबत मा.आयु  यांचेकडे द.२१/०९/२०२० रोजी बैठक झाली असुन 
याम ये खालील कामे करणेस सहमती दली आहे. यानुसार खालील र यांची कामे 
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अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करावयाची अस याने यासाठ  मनपा या 
स लागार पॅनेलवर असलेले क प यव थापन स लागार मे.मॅ स लोबल िस हल 
टे ट ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणे आव यक 
आहे. 

अ. . कामाचे नाव क प स लागाराचे नाव फ  

१ 
काळेवाड  फाटा ते एम.एम. शाळे पयत या 
बीआरट  मागावर ल फुटपाथ व सायकल ॅक 
अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे. 

मे.मॅ स लोबल िस हल टे ट ा.िल. १.९५%

२ 

के.एस.बी. चौक ते पाईन रोड पयत या 
बीआरट  मागावर ल फुटपाथ व सायकल ॅक 
अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे. 

मे.मॅ स लोबल िस हल टे ट ा.िल. १.९५%

३ 

सांगवी कवळे बीआरट एस र ता आ ण भ  
श  ते कवळे ४५.०० मी. बीआरट एस र ता 
यांना जोडणा-या म के व ती येथील २४.००मी. 
ड .पी. र याचे पदपथ वकसीत करणे. 

मे.मॅ स लोबल िस हल टे ट ा.िल. १.९५%

     
      तर  मे.मॅ स लोबल िस हल टे ट ा.िल. यांचेकडून सदर कामाचे 
िन वदापुव ०.४५%(Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% (post tender 

activity) कामासाठ  १.९५% इत या दराने सव करासह क प यव थापन 
स लागार नेमणेस 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/१०२१/२०२० 

दनांक – ०९/१०/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .उ ान/४/का व/३८२/२०२० द.०८/१०/२०२० वषय .११ चे लगत) 
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( . था/श.अं./तां/४/२०७/२०२० द.०८/१०/२०२० वषय .१२ चे लगत) 
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