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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/१०७२/२०२१ 
  दनांक - ०४/०६/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक ०९/०६/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०९/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू, 

                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त-    १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – २२६ 
 
दनांक - ०९/०६/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०९/०६/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.महापौर 
मधुकरराव 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. सभेत खालील कामकाज होईल. 
---------- 

 
वषय .१) पंपर  िचंचवड मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम 

मांक ९ अ वये मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुल,े गु छ, नारळ इ.सा ह य 
पुर वणे कामाबाबत मे. ेरणा यटस या ठेकेदारांची (िन वदा र. .२९,८६,०००/- 
(अ र  र. .एकोणतीस  लाख शहाऐंशी  हजार  फ )  पे ा -२२.००%  कमी  दराची 
िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२३,२९,०८०/- (अ र  
र. .तेवीस  लाख एकोणतीस  हजार ऐंशी  फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

     ( द.०९/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .२)  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात शहरातील न ांमधील जलपण  काढणेकामीचे 
कामकाजाकर ता र. .२ कोट  ५० लाख इतक  तरतूद कर यात आली होती. 
यानुसार स थतीत मे.साई े ट ा.िल. या सं थेचे सु  असले या कामकाजापोट  

अंदाजे र. .१ कोट  २० लाख इतक  र कम बील अदायगीपोट  देणे बाक  आहे. 
तसेच जलपण  काढणेचे कामकाज तातड क व पाचे अस याने न याने या कामाचे 
EOI िस द क न िन वदा माग व यात आले या आहेत. यानुसार सदर 
कामकर ता अंदाजे र. .४ कोट  इतक  खच अपे त आहे. यानुसार एकूण होणारा 
अंदाजे खच हा र. .५ कोट  २० इतका आहे. तर  सदरचे कामकाजा या बल 
अदायगीकामी अंदाजे र. .३ कोट  कमी पडत अस यान,े आरो य मु य 
कायालयाकड ल “यांिञक प दतीने साफसफाई” या लेखािशषावर ल र. .४ कोट  ४० 
लाख या तरतूद मधून “नद पाञातील जलपण  काढण”े या लेखािशषावर र. .३ कोट  
इतक  तरतूद वग करणेस महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेली जलपण  काढणेकामी “टन-क ” 

या त वावर शहरातील न ांचे ५ पॅकेजम ये वभागणी क न जलपण  काढ याचे 
कामकाज ता वत करणेत आलेले आहे. याम ये संपूण इं ायणी नद क रता १ 
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पॅकेज व पवना, मुळा नद क रता ४ पॅकेज अशा कारे एकूण ५ िन वदा कामकाज 
सोप व याचे िन त कर यात आलेले आहे. तसेच मा. थायी सिमतीकड ल ठराव 
.९१५१ द.०७/०४/२०२१ अ वये या ५ ह  EOI  म ये येक पँकेज कर ता २०० 

कामगार, २ जे.सी.बी. व ४ पॉकलँ ड यानुसार सदर कामा या ५ EOI िस द 
करणेकामी व य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीने मा यता दली आहे. 
यानुसार Expression of Interst  (EOI) Pakage No.1 ते 5 या वतमान पञांम ये तसेच 

मनपा या वेबसाईटवर िस द करणेत येवून, िन वदा माग वणेत आले या हो या. 
तसेच सदरचे कामकाज हे आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ४५ दवसांचे कालावधीकर ता 
काम सु  करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.१६/०४/२०२१ रोजीचे तावा वये मा यता 
दलेली आहे.  यानुसार Expression of  Interst (EOI) Pakage No.1 ते 5 चे कामकाज 

करणेकामी ा  लघु म दरानुसार खालील माणे आदेश देणेत आले आहेत.   
 

पँकेज मांक सं थेचे नाव कामाचे ठकाण 
वीकृत केलेले  

दर र. . 
पँकेज .१ मे.शुभम उ ोग पवना नद  - सांगवडे ते रावेत बंधारा  र. .८१,५८,२६०/-

पँकेज .२ मे.शुभम उ ोग पवना नद  - रावेत बंधारा ते मोरया गोसावी र. .७३,६६,०००/-

पँकेज .३ मे.वै णवी एंटर ायजेस मुळा नद  - वाकड ते दापोड  संगम र. .८५,९९,९९९/-

पँकेज .४ 
मे.बापदेव महाराज वयं
रोजगार सेवा सहकार  सं था पवना नद  - िचंचवडगाव ते टाटा ज र. .८१,००,४००/-

पँकेज .५ 
मे.सैिनक इंटैिलजे स ए ड 
िस युर ट  ा. िल. 

इं ायणी नद  - र हर रेिसडसी, मोशी ते      
च-होली र. .७३,९०,२६०/-

             
                  वर ल माणे सदर सं थांना यांचे नावा समोर ल ठकाणी तातड ने कामकाज 

सु  करणेस, मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार 
आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ४५ दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी, 
उपरो  नमुद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर 
काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४)  पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील पवना नद तील टाटा ीज ते बोपखेल या ेञात 

असलेली जलपण  काढणेकामी EOI िस द करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी 
द.०६/०५/२०२१ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. या कायालयामाफत 

EOI No.02 (टाटा ीज ते बोपखेल) हे वृ प ांम ये द.०७/०५/२०२१ रोजी व मनपा 
वेबसाईटवर द.०७/०५/२०२१ ते द.१०/०५/२०२१ रोजी दु.१.०० वाजेपयत िस द 
करणेत येवून,  िन वदामाग वणेत आले या हो या.  तसेच सदरचे कामकाज हे 

आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ३० दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी मा. 
अित र  आयु   (१)  यांनी द.१०/०५/२०२१ रोजीच े तावा वये मा यता दलेली आहे. 

यानुसार Expression of Interst (EOI No.02  (टाटा ीज त े बोपखेल) चे कामकाज 

करणेकामी ा  लघु म दरानुसार खालील माणे आदेश देणेत आले आहेत.  
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अ. . सं थेचे नाव कामाचे ठकाण वीकृत केलेले दर र. . 

   १ तावरे फँिसिलट  मँनेजमट स हसेस 
ा.िल. टाटा ीज ते बोपखेल र. . २५,२०,०००/- 

 
वर ल माणे सदर सं थे या नावासमोर ल ठकाणी तातड ने कामकाज सु  करणेस, 

मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार आदेशा या 
दनांकापासून पुढ ल ३० दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी,  उपरो   

नमूद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                           
वषय .५) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .20/19/2020-2021 अ वये मनपा या 

थेरगाव स.नं.९ पंप हाऊस येथील पं पंग मिशनर ये सुधारणा करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी म.े लोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .70,85,018/- (अ र  र. .स र  

लाख पं याऐंशी  हजार  अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .70,85,018/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .70,85,018/- पे ा 21% कमी हणजेच र. .55,97,164/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,97,164/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .६) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .20/20/2020-2021 अ वये मनपाच े रावेत 

स.नं.९६ येथे पयायी फ डरची यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी म,ेसुमी 
इले क स िन.र. .71,86,298/- (अ र  र. .एकाह र  लाख शहाऐशंी हजार दोनश े 

आ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,86,298/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .71,86,298/- पे ा 22.21% कमी हणजेच र. .55,90,221/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,90,221/- 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 यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भाग 
.१६ मधील वशेष योजना या लेखािशषाखालील भाग .१६ म ये रावेत भागातील 
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स.नं.१०५ ते १३२ पयतचा १८.०० मी. ड .पी. र ता व इतर र ते वकिसत करणे या 
कामाची मा.स मा. नगरसद य यांची मागणी व आव यकता ल ात घेता सदर 
कामास वाढ/घट दारे तरतुद उपल ध क न यावी लागणार आहे.  या कर ता 

तावात नमुद माणे कामा या तरतुद  म ये वाढ/घट क न िमळणे आव यक 
आहे. स मा.नगरसद य यांची मागणी ल ात घेता मनपाच े सन २०२१-२२ या मुळ 

अंजप कामधील तरतुद  म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२,३०,००,०००/-)  

वषय .८) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  

ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेने M/s.Chitra Sales And Services यांना 
दोन मह यासाठ  कामकाज आदेश देणे आव यक आहे. या कामी एकूण ८०० बेडसाठ  
एकूण र. .२०,०६,०००/- एवढा खच येणार आहे. कामाचा कालावधी   .०४.२०२१ ते   
.०६.२०२१ असा रहाणार आहे. या साठ   PMRDA ने दले या आदेशातील व 
करारना यातील सव अट  व शत  यांचेवर बंधनकारक राहणार आहेत. सदर जंबो 
को वड णालय तातड ने चालु करणे आव यक अस यामुळे  यांना काम चालु 
करणेसाठ  आदेशदे यात आलेले आहेत.   पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे 
(PMRDA) यांच े कडून EOI ०४/२०२०-२१ िस द करणेत आला होता. याम ये 
मे.िच ा से स अँ ड स ह सेस यांना कामाच े आदेश .EG/BCH/07.20/ .  
६११,६१२/१२८६/ शाखा-१ द.२१.०८.२०२० दे यात आलेले होते. कै.अ णासाहेब मगर 
टे डयम येथ ेमेड कल  सा ह य (Equipment) Supply, TestingAnd Commissioning साठ  

आदेश दे यात आले होते.  मा.आयु , मा.महापौर,मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर 
पदािधकार  आ ण अिधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली 
असता झाले या चच माणे कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड 

णालय स या दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दलेल ेआहेत. सदर 

सभेचा सभावृ ांत बन वणेत आलेला आहे. तसेच को वडसाठ  कायकारणी सिमती गठ त 
कर यात आलेली आहे या सिमती या दनांक २३.०३.२०२१ रोजी झाले या िमट ंग 
मधील िनणया माणे कै.अ णासाहेब मगर येथ ेजंबो को वड णालय चाल ुकरणेबाबत 
िनणय घेणेत आलेला आहे. तसेच मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना ा  
झा या माणे आप कालीन बाब हणून मा यता देणेत आलेली आहे. M/s.Chitra Sales 

And Services यांना दोन मह यासाठ  कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो 
को वड णालय येथ े ८०० बेडसाठ  एकूण र. .२०,०६,०००/- चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९)  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 

अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  

ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेने M/s.Jess Ideas Pvt.Ltd यांना 
अ णासाहेब मगर टेड यम येथे जंबो को वड णालय उभारणीसाठ  पायाभूत सु वधा 
(Oxygenated Beds with provision of contactless booths and Nurse station, and 
admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC + Admn Area + Pathlabs + 
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Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, (Oxygenated Beds with provision 
of contactless booths and Nurse station, and admission desk, Critical Care Beds (ICU 
+ HDC + Admn Area + Pathlabs + Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, 
Command Centre, Admn Area etc., Washrooms – Proper segregation shall be done 
for patient usage and staff usage, Mortuary, Disinfection area Bio-Medical waste, 
laundry, Space for AHU, space for LMO Plant and Manifold room, visitors parking, 
staff parking Ambylance parking, stores etc.) ितन मह यासाठ  कामकाज आदेश 
दे यात आलेले आहेत. याकामी एकूण र. .५,६६,४०,०००/- एवढा खच येणार आहे. 
यातील र. .३,७७,६०,०००/- चे खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९१४० 
द.३१.०३.२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे. उवर त र. .१,८८,८०,०००/- चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल 

िनधी या लेखािशषावर एकूण तरतूदर. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये 

संचलनतूट १६५.७१ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  

र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून 

माहे  मे २०२१ क रता  र. .१२,००,००,०००/- (अ र .र. .बारा कोट  फ ) सन २०२०-
२१ या अंदा जत संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे मे २०२१ 

म ये अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११)  मनपा या करआकारणी व करसंकलन वभागाने मागणी केलेनुसार मनपा ह तील 

िमळकत धारकांसाठ  िमळकत कर बीले व व झोिनपु वभागाने मागणी केलेनुसार 
सेवाआकार बीले नोट ससह डाटासह व कोर  बीले  छपाई क न पुरवठा करणेकामी ई-
िन वदा सुचना .56/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार मे. वशाल एंटर ायजेस, 

रहाटणी व  मे.िस द  कॉपीयर & टुडंट क झुमर टोर, पंपर  यांनी दर कमी क न 
फेरसादर केलेला दर अनु मे र. .1.62 ती नग सव करांसह व र. .1.42 ती नग सव 
करांसह वकृत कर यात आलेला असुन यानुसार एकूण र. .12,75,000 बीले छपाई 
करणेकामी एकूण र. .20,35,500/- (अ र  र. .वीस लाख प तीस हजार पाचशे फ ) 
इतका खच होणार असुन अंदाजप कय खच एकूण र. .20,27,250/- पे ा 0.40% ने 
अिधक असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने िमळकतकर बीले व सेवाआकार बीले छपाई क न खरेद  करणेकामी 
हॊणारा खच एकूण र. .20,35,500/- चे अवलोकन करणे. 

 
 वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/2/2020-21अ वये भाग .३० 

कासारवाड  मधील रे वेगेट ते वसावा हॉटेल पयतचा र ता अ यावत प द तीने 

वकिसत करणेकामी मे.सनराज क शन िन.र. .5,75,37,044/- (अ र  र. .पाच 
कोट  पंचाह र लाख सदतीस हजार चौ वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,72,88,494/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,72,88,494/- पे ा 18.5% कमी 
हणजेच र. .4,66,90,123/- + रॉय ट  चाजस र. .4,38,036/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,48,550/- = एकुण र. .4,73,76,709/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
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व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
             
वषय .१३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-06/2020-2021 अ वये पुणे-आळंद  

र यापासून च-होली-लोहगाव ह पयत या वकास आराख यातील र ता वकिसत 
करणे. व ुत वषयक काम करणेकामी (भाग 2 चेनेज 6/700 ते चेनेज 9/563 क.मी.) 
मे.राधा इले क स िन.र. .1,34,86,663/- (अ र  र. .एक कोट  चौ ीस लाख 
शहऐंशी हजार सहाशे ेस  फ )  पे ा 22.11% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,05,04,762/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

            
वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .२७ रहाटणी येथील छ पती िशवाजी 

महाराज चौक येथे िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे 
करणे या कामासाठ  मे.अथ केप आ कटे स अँ ड कं स टंट यांची िन वदापुव 
(०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४८% (post tender activity) असे 
एकुण लघु म दर १.९८% नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात आ कटे ट हणून 
नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  १.९८% (जीएसट   सोडून) अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ३२) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

                
वषय .१६) मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   (१ 

ते २) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स अिधन राहून 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.      

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत नािशक फाटा ते वाकड बीआरट एस र ता सन 

२०१५ म ये वकिसत क न वाहतुक साठ  खुला करणेत आलेला आहे. तसेच 

द.२८/११/२०१५ म ये बीआरट एस बस सेवा सु  करणेत आलेली आहे. सदर र ता 
हा राजीव गांधी हंजवड  आय.ट .पाकला जाणारा र ता अस याने सावजिनक वाहतुक 
यव थेला नागर कांचा मोठा ितसाद आहे. कासारवाड  व पर सरातील नागर कांची 
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भोसर  व हंजवड  या पर सरात जाणा-या वाशांची सं या मो या माणावर आहे. तथा प 

पीएमपीएमएल ची बस कासारवाड   गेटा खालील पर सराम ये काया वत नाह . तसेच 

कासारवाड  पर सरात बस थांबा नस याने नागर कांना CIRT बस थांबा कंवा क पत  

चौकातील बस थां यावर जाव ेलागते. यामुळे वाशांना नाहक ास सहन करावा लागत 

असुन १ ते १.५० क.मी.पायपीट करावी लागत आहे.  नािशक फाटा ते वाकड या बीआरट एस 

मागावर नािशक फाटा उ डाणपुलावर बस थांबा उभार यास कासारवाड  पर सरातील 

वाशांना सोईच े होणार आहे. सदर कामाकर ता सन २०२१-२२ य़ा अंदाजप कात क  

शासन पुर कृत योजना या लेखािशषा अंतगत र. .३,००,००,०००/- इतक  अंदाजप क य 

र कम व र. .१,५०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. सदरचे काम वाशां या 
सोई या ीने करणे आव यक आहे. तसेच थािनक नगरसद यांची सदर ठकाणी बस 

थांबा बांधणे बाबतची मागणी आहे. उपरो  कामाच े य  जागेवर सव ण करणे, 

अंदाजप क तयार करणे यास तां क मा यता घेणे, िन वदेची छाननी करणे, य  

कामावंर देखरेख करणे व यांचे मोजमाप घेऊन बले अदायगी करणे इ. कामे करणेकर ता 
क प स लागार यांची िनयु  करणे आव यक आहे. तर  मे. एशन इं ज. ा.िल. यांची 

सदर कामासाठ  महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक 

सं कण२०१८/ /५४/न व-१६ मं ालय, मंुबई द.०४/०६/२०१८ नुसार िन वदापुव कामासाठ  

०.५०% (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात कामासाठ  १.५०% (Post Tender 

Activity)  एकुण २.००% इत या दराने मनपा या सव करांसह क प यव थापन 

स लागार नेमणेस मा यता देणबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-19/2020-2021 अ वये  थेरगाव 
डांगे चौक येथे बांधणेत येणा-या अंडरपासमधील व ुत वषयक कामे करणे. (Electrical 

work) या कामाकर ता मे.सुमी इले कल स हसेस  िन वदा र. .33,33,596/-  (अ र  
र. .तेहतीस लाख तेहतीस हजार पाचशे शहा णव फ ) पे ा -31.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,96,848/- पयत काम क न घेणेस िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी ठेवणेस मा यता देणेबाबत  वचार 

करणे. 
 
वषय .१९) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता  को वड-१९ चे कामकाजाकर ता 

अ थायी व पातील  वै क य अिधकार  आय.सी.यु. व किन  िनवासी दंतरोग 

डॉ टरां या र  पदांकर ता द.१५/०३/२०२१ त े द.२२/०३/२०२१ अखेर Walk In 

Interview  कर ता उप थत उमेदवारांमधुन को वड-१९ चे कामकाजाकर ता  वै कय 
अिधकार  आय.सी.यु.१५ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार 
सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या वै कय अिधकार  आय.सी.यु.१५ उमेदवारांची 
दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  िनयु  करणे 
व यास काय र मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 
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वषय .२०) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता  को वड-१९ चे कामकाजाकर ता 

अ थायी व पातील  वै क य अिधकार  आय.सी.यु. व किन  िनवासी दंतरोग 

डॉ टरां या र  पदांकर ता द.३०/०३/२०२१ ते  द.०९/०४/२०२१ अखेर Walk In 

Interview  कर ता उप थत उमेदवारांमधुन को वड १९ चे कामकाजाकर ता  वै कय 
अिधकार  आय.सी.यु.२१ व किन  िनवासी दंतरोग -३ असे एकूण - २४ उमेदवारांची 
िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या 
वै कय अिधकार  आय.सी.यु.२१ व किन  िनवासी दंतरोग - ३ असे एकूण - २४ 
उमदेवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  

िनयु  करणेस व याकामी येणा-या य  मानधन खचास काय र मा यता 
देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .२१) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने 

एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेले अस याने  याकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात १२८  टाफनस पदे सहा म हने कालावधीकर ता 
भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  
उमेदवारांमधून  पा  उमेदवारांची गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली 
आहे. मुळ िनयु  व मुदतवाढ दले या तसेच द.२०/०५/२०२१ अखेर कायरत 
असले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.२४/०५/२०२१ रोजी संपु ांत येत 
अस याने व को वड-१९ या वषाणुचा पुन  मो या माणात ादुभाव वाढत अस याने 
यापुव  िनयु  दले या व स या कयरत असले या एकूण १३ टाफनस उमेदवारांची 
द.२५/०५/२०२१ त े द.२६/०५/२०२१ अखेर दोन दवस सेवा खं डत क न पुढे 
द.२७/०५/२०२१ ते  द.२६/०७/२०२१ अखेर (६० दवस)  दोन म हनेकर ता मुदतवाढ 
दले या िनयु स  काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .२२)मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 

नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर कायरत असले या ११६ उमेदवारांचा सेवा 
कालावधी द.३१/०१/२०२१ व द.१५/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत 
संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा पुन  वाढता 
ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या 
व पात यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ चे कामकाज केले या व 
द.३१/०१/२०२१ व द.१५/०२/२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध 
संवगातील ११६ उमेदवारांची सेवा वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश 
.वै /१७/का व/२८८/२०२१ द.२४/०२/२०२१ चे आदेशा माणे दोन म हने 

अिध हत  करणेस काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 
 
वषय .२३)मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 

नेमणुक केले या RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल स या कायरत असले या १७ 
उमेदवारांचा मुदतवाढ सेवा कालावधी  द.०१/०६/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. 
स य थतीत पुन  संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना-१९ या संसगज य वषाणुचा 
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वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची  सं या वचारात घेता यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाम ये स या द.२५ मे २०२१ अखेर कायरत असले या 
मानधनावर ल RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल १७ उमेदवारांची सेवा पुढ ल तीन 
म हनेकर ता अिध हत/मुदतवाढ देणेस काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .२४)मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 

नेमणुक केले या RTPCR  लॅब टे निशयन पदावर ल स या कायरत असले या १७ 
उमेदवारांचा मुदतवाढ सेवा कालावधी  द.२८/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. 
स य थतीत पुन  संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना - १९ या संसगज य 
वषाणुचा ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची  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.  यानुसार  न याने िनवड  केले या १४ 
लॅब टे निशयन उमेदवारांना िनयु  आदेश न देता यापुव  यशवंतराव च हाण मृती 

णालयाम ये स या द.२२ फे ुवार  २०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल 
RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल १७ उमेदवारांची सेवा तीन म हनेकर ता 
अिध हत/मुदतवाढ देणेस काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .२५) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड - १९ चे कामकाजाकर ता 

न याने एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेले अस याने  याकर ता दरमहा 
एक त मानधनावर ता पुर या व पात १२८  टाफनस पदे सहा म हने 

कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न 
ा  उमेदवारांमधून  पा  उमेदवारांची गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत 

आलेली आहे.  िनयु  दले या व  द.१६/०३/२०२१ अखेर कायरत असले या 
उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.१६/०३/२०२१ रोजी संपु ांत येत अस याने व को वड 
- १९ या वषाणुचा पुन  ादुभाव वाढत अस याने यापुव  िनयु  दले या व स या 
कायरत असले या एकूण ४९ टाफनस उमेदवारांची द.१७/०३/२०२१ त े 

द.२४/०३/२०२१ अखेर ८ दवस सेवा खं डत क न पुढे द.२५/०३/२०२१ ते  
द.२४/०५/२०२१ अखेर  दोन म हनेकर ता मुदतवाढ दले या िनयु स  काय र 
मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .२६) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने 

एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेले अस याने  याकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात ५६ वै कय अिधकार  आय.सी.यु व १० किन  
िनवासी दंतरोग पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा 
वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारांमधून उमेदवारांची गुणाणु मे व 
आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनयु  दले या व माहे फे ुवार  - २०२१ 
अखेर कायरत असले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.०८/०३/२०२१ रोजी 
संपु ात येत अस याने व को वड-१९ या वषाणुचा पुन  ादुभाव वाढत अस याने 
यापुव  िनयु  दले या व स या कयरत असले या २१ वै कय अिधकार  आय.सी.यु-
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२१ व किन  िनवासी दंतरोग - ७ असे एकूण २८ उमेदवारांची द.०९/०३/२०२१ रोजी 
एक दवस सेवा खं डत क न पुढे द.१०/०३/२०२१ ते  द.०९/०५/२०२१ अखेर  दोन 

म हने कर ता मुदतवाढ दले या िनयु स काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 
  
वषय .२७) मनपाचे यशवंतराव च हाण मतृी णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात व वध पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात 
व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ेमधून व 
आव यकतेनुसार घे यात आले याwalk In Interviewमधुन िनवड झाले या 
 उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र 
मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

  
वषय .२८) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, 

किन  िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु  व बी.ट .ओ 
डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.१५/०२/२०२१ त े द.२२/०३/२०२१ अखेर Walk In 

Interview  कर ता उप थत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी - १ व किन  िनवासी - ३ 
असे एकूण - ४ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतचे 
प  अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी - १ व किन  िनवासी - ३ उमेदवारांची 

दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  िनयु स 
काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 

 
वषय .२९) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी,  

किन  िनवासी,  वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु.  व बी.ट .ओ. 
डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.२७/०२/२०२१ व  द.२५/०३/२०२१  रोजी Walk In 

Interview  कर ता उप थत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी - १ व किन  िनवासी - १ 
असे एकूण - ०२ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतचे 
प  अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी - १ व किन  िनवासी - १ उमेदवारांची 

दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून िनयु स 
काय र मा यता  देणेबाबत  वचार करणे. 

    
वषय .३०) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता  को वड-१९ चे कामकाजाकर ता 

अ थायी व पातील   टाफनस र  पदांकर ता द.०१/०३/२०२१ ते  
द.१५/०४/२०२१ अखेर Walk In Interview  कर ता उप थत उमेदवारांमधुन को वड - 
१९ चे कामकाजाकर ता एकूण - २३ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. 
यानुसार सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या एकूण - २३ टाफनस उमेदवारांची 

दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाच ेतारखेपासून  िनयु  करणेस 
व याकामी येणा-या य  मानधन खचास काय र मा यता  देणेबाबत  वचार 
करणे. 

 
वषय .३१) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 

नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर कायरत असले या ११६ उमेदवारांचा सेवा 
कालावधी द.३०/०४/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण 
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देशात/रा यात/शहारात कोरोना-१९ या संसगज य वषाणुचा पुन:  वाढता ादुभाव व 
यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या व पात 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ चे कामकाज केले या व 
द.०१/०३/२०२१ ते  द.३०/०४/२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध 
संवगातील १०० उमेदवारांची सेवा एक दवस पुणत: खंड त क न द.०२/०५/२०२१ ते 
द.३०/०६/२०२१ दोन मह याकर ता मुदतवाढ स काय र मा यता  देणेबाबत  वचार 
करणे. 

 
 
वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मे. बी अल केअर स हसेस ा.िल. यांचेम ये 

द.०९-०६-२०२० व द.१५-१०-२०२० तसेच द.१८/०५/२०२१ रोजी कर यात आले या 
करारना यातील अट  व शत  तसेच  वै कय वभागाकड ल  को वड - १९ चे 
आ कालीन कामकाजासाठ  उपल ध क न देणेबाबत यापूव च े चिलत दर ित 
बेड/ दन  र. .५,८४७/- नुसार यांचेकड ल उपल ध ३० ोफशन स व २२८ वै कय 
अिधकार , कमचार  यांचे दनांक २८/०५/२०२१ त े द.२६/०६/२०२१ या अिध हण 
कालावधीतील वेतनाकर ता र. .४७,३६,०७०/- इत या अथवा य  येणा-या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.         

                                     
वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस मा.महापािलका सभा ऑनलाईन प दतीने घेणेकामी 

आठ े य कायालयात Video Conferencing Camera with connectors एकुण आठ  
सेट खरेद कामी अ प मुदत कोटेशन नोट स .०५/२०२१-२२ अ वये लघु म 

दरप धारक मे.मानवस एंटर ायजेस, का ज पुणे यांचे दर एकुण र. .९,९५,९२०/- हे 
अंदाजप क य दराचे ०.३७ ट केने कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत 
कर यात आलेले असुन मे.मानवस एंटर ायजेस, पुणे यांना पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या र. .९,९५,९२०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख पं या नव हजार नऊशे वीस फ ) या खचाचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा 

सोबत या प  अ (१ ते ४३) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सी द केले या EOI माणे  मे. बी एल केअर 

स ह सेस यांना को वड केअर सटर सु  करणेकामी बालनगर , भोसर  कामकाज आदेश 
दे यात आले होते. कोरोना ण कमी झाले नंतरह  सदर को वड सटर चालु ठेवणेत 
आले होते. सदर सं थेस ०३/०२/२०२१ ते ०२/०५/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यात 
आलेली आहे. स या कोरोना ण पु हा वाढु लाग याने मे. बी एलकेअर स ह सेस 
यांना पुढ ल तीन म ह यासाठ  ५०० बेड या मते माणे मुदतवाढ देणेत आलेली 
आहे. द.०३/०५/२०२१ ते ०२/०७/२०२१ पयत मुदतवाढ देणेस द.०४/०५/२०२१ 
रोजी मा यता देणेत आलेली आहे. परंतु कोरोना ण सं या कमी होऊ लाग याने 
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द.०१/०६/२०२१ पासुन बेडसं या ५०० ऐवजी ३०० करणेकामी सुचना दे यात आ या 
आहेत. मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना द.०३/०५/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ साठ  
५०० बेडसाठ  आ ण ०१/०६/२०२१ ते ०२/०७/२०२१  पयत ३०० बेडसाठ  एकूण 
र. .२,०४,८५,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  चार लाख पं याऐंशी हजार फ ) चे 
कामकाज आदेश देणेत आले आहे. EOI ०३/२०२०-२१ मधील अट  शत शी संल न 
राहून यांना कामकाज आदेश दे यात आलेले अस याने सदर खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

 
वषय .३६) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .04/03/2020-2021 अ वये पं.िचं.मनपा चे 

मैलाशु द करण क  (रावेत, आकुड , िचखली) व पं पंग टेशनसाठ  ए स ेस फडर ारे 
अखंड त वजपुरवठा करणे व अनुषांिगक काम े करणेकामी (ट पा-४) मे.वैभवी 
इले कल काप रेशन िन.र. .12,89,15,397/- (अ र  र. .बारा कोट  एकोणन वद 
लाख पंधरा हजार तीनशे स या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .12,89,15,397/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,89,15,397/- पे ा 24.47% कमी हणजेच 
र. .9,73,69,799/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .9,73,69,799/- 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 .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर वकासा या अनुषंगाने व वध क प कर याचे 

िनयो जत आहेत. सदर क प उभार यासाठ  मोठया माणावर िनधी उपल ध करावा 
लागणार आहे. यासाठ  महापािलका रोखे/कजरोखे या बाबींचा वचार कर त आहे. 
महापािलकांना वकास कामांसाठ  रोखे/कजरोखे उभार यासाठ  येणा-या तां क 
अडचणीं या अनुषंगाने क  शासनाने तां क स लागार हणून काह  मचट बँकर कंवा 
फंड अ रेॅ जर यांची िनयु  केली आहे. याम ये एसबीआय कॅ पटल माकट िलिमटेड 
यांचा मचट बँकर हणून समावेश आहे. मचट बँकर महापािलकांना भांडवली 
बाजारातून रोखे जमा कर यासाठ  व यासंबंिधत सव कामांम य ेसहा य करतात. 
तसेच ते महापािलकांना व त, िनबंधक, कायदेशीर स ला इ याद ं या िनयु साठ  
सहा य करतात. याअनुषंगाने खु या बाजारातून कजरोखे उभार यासाठ  एसबीआय 
कॅ पटल माकट िलिमटेड यांचेकडून महापािलकेस प  ा  झाले आहे. यानुसार 
एसबीआय कॅ पटलने उभार यात येणा-या एकूण कज रो यां या 0.10% दराने फ  
िमळणेचे नमूद केल ेआहे. जे यश वी िनधी उभारणीनंतर एसबीआय या भांडवलाला 
दले जाईल. यापूव  एसबीआय कॅ पटलने 4 महापािलकांना कजरोखे उभार यासाठ चे 
कामकाज केलेले आहे. यातून यांना सुमारे र. .1095 कोट  रोखे उभार याचा अनुभव 
आहे. या यित र , एसबीआय कॅ पटलला बंध प  जार  कर यासाठ  नगरपािलकांना 
तां क सहा य हणून काय कर यास क  शासनाने पॅनलम ये िनयु  दलेली आहे. 
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तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर वकासा या अनुषंगाने व वध 
क पांसाठ  आव यक कजरोखे उभार यासाठ  एसबीआय कॅ पटल माकट िलिमटेड 

यांची मचट बँकर हणून नेमणूक करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

                         
 

                                                
                                                 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१०७२/२०२१ 
दनांक -  ०४/०६/२०२१ 

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

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/५५७/२०२१ द.२८/०५/२०२१ वषय .१५ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/२०७/२०२१ द.०१/०६/२०२१ वषय .१६ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५९६/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४८४/२०२१ द.१५/०४/२०२१ वषय .२० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५९७/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२८७/२०२१ द.१५/०३/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/६०१/२०२१ द.२७/०५/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१८८/२०२१ द.१५/०३/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४७३/२०२१ द.०८/०४/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२८५/२०२१ द.१०/०३/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४६१/२०२१ द.०७/०४/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४३९/२०२१ द.३१/०३/२०२१ वषय .२८ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४६०/२०२१ द.०७/०४/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५८०/२०२१ द.१७/०५/२०२१ वषय .३० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/६००/२०२१ द.२५/०५/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/५५८/२०२१ द.०१/०६/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 
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