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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८  

नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१४५४/२०२१ 
दनांक -  २०/०८/२०२१ 

 
ित, 

 
मा..................................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  

  
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 

सभा दनांक २५/०८/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२५/०८/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, थायी 
सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै२०२० व द.२८, जून २०२१ अ वय ेऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 

सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हावे, ह  वनंती 
 

 
आपला व ास,ू                                          

  
    

(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 – २३७ 

 
दनांक - २५/०८/२०२१                                              वेळ – द.ु ०२.३० वा. 

 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२५/०८/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी 
सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै

२०२० व द.२८ जून २०२१ अ वय ेऑनलाईन प दतीन े( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 

आलेली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
---------- 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३६ द.१८/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

 
वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/10/2020-21अ वये भाग .६ म ये 

पूव भागात ख डे व चरांची डांबर करणाचे सुधारणा करणेकामी मे.धने र 
क शन िन.र. .29,92,295/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख या नव हजार दोनशे 
पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,91,145/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,91,145/- पे ा 10.50% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2020-21चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 12.79% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .25,87,575/- + रॉय ट  चाजस र. .39,866/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,01,150/- = एकुण र. .27,28,591/- 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 नंुसार 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.२५/०८/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .२) वै क य वभाग को वड-१९ कामकाजाकर ता शासनाकड ल न दणीकृत सं थेमाफत 

मनु यबळ उपल ध क न घेणेबाबत मे. क इंड या ा िलयांना आदेश 

.मसाभा/ं५/का व/३६३/२०२१ द.०९/०४/२०२१ कायारंभ आदेश देणेत आला असून 

ठराव .९१९३  द.१५/०४/२०२१ अ वय ेमा. थायी सिमती सभेन ेमा यता दली आहे. 
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मे. क इंड या ा िलयांचा २ म ह याचा कालावधी माहे जुन द.०८/०६/२०२१ रोजी 
संपु ात आला आहे.  स थतीत को वड-१९ लसीकरण क ावर ल कामकाजाकर ता 
मनु यबळाची आव यकता आहे. यानुसार को वड -१९ चा ादुभाव रोखण े व सदरचे 

लसीकरणाचे काम तातड न े करण े आव यक असलेन ेमे. क इंड या ा िलयांना 
यापुव चे ठराव .९१९३  द.१५/०४/२०२१ अ वय े  मा. थायी सिमती सभेची मा यता, 
आदेशातील अट  शत  तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान 

वेतन दरास आधीन राहून २ म हल े कालावधी कर ता मुदतवाढ देण े आव यक आहे. 

यानुसार भारतीय साथरोग िनयंञण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा 
२००५, महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(६)(क) यास अिधन 

राहून कोरोना वषाणचूा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन 

प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना 
करणेसाठ  मे. क इंड या ा. िल.यांचेकडून ५० को वड लसीकरण क ाकर ता क  ५० 

टाफनस, २५ डेटाए  ऑपरेटर, २५ वॉडबॉय/ वाडआया अस े एकूण १०० कुशल/ 

अकुशल मनु यबळाची २ म हन े कालावधी कर ता करारनामा क न नेमणूक करणेकामी    
येणा-या एकूण र. .५०,८१,२००/- (अ र  र. .प नास लाख ए याऐंशी हजार दोनश ेफ ) 

चे खचास तसेच यापुव चे ठराव .९१९३  द.१५/०४/२०२१ अ वय े मा. थायी सिमती 
सभेची मा यता, यापुव चे आदेशातील अट  शत  तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी 
िन त केलेल े कमान वेतन दरास आधीन राहून २ म हन ेकालावधी कर ता मुदतवाढ 

देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२५/०८/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/1/2021-22अ वय े भाग .३० दापोड  

येथील छ पती िशवाजी महाराज पुतळा ते बोपोड  पूल र ता अ यावत प दतीने 
वकिसत करणेकामी म.ेआरई इ ा. ा.िल. िन.र. .8,23,84,102/- (अ र  र कम पये 
आठ कोट  तेवीस लाख चौ-याऐशंी हजार एकश े दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,14,57,102/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,14,57,102/- पे ा 30.11% कमी 
हणजेच र. .5,69,30,369/- + रॉय ट  चाजस र. .5,38,152/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .9,27,000/- = एकुण र. .5,83,95,521/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२५/०८/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .४)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.Ltdयांना 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 + 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..)etc..) ितनमह यासाठ  कामकाज आदेश दे यात 
आले होते. द. ३१.०५.२०२१ रोजी सदर मुदत पूम झाली आहे परंतु २०० बेडसाठ  
मे.मेड ोज हे थकेअर यांना १ मह याची मुदतवाढ दे यात आली आहे. मे.जेस 
आयड याज ा.ली. यांना सु दा ०१.०६.२०२१ ते १५.०८.२०२१ पयत मुदतवाढ देणेत 
आली आहे.  एकूण र. . ४,७२,००,०००/- एवढा खच येणार आहे. या साठ  यांना 
PMRDA ने दले या आ ण या पूव  दले या आदेशातील व करारना यातील सव 
अट  व शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२५/०८/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .५) “पवना धरणातून से. . २३ जलशु द करण क  िनगड  पयत पाणी आणण ेसाठ  
थेट पाईप लाईन टाकणे  या कामाचा आदेश ठेकेदार मे. एनसीसी-एसएमसी-इंद ू

(जे ह ) यांना द. ३०/०४/२००८ रोजी देणेत आला असून कामाची मूळ मदुत २४ 

म हने हणजेच द. २८/०४/२०१० पयत होती. सदर काम चालु असताना या 
दर यान द. ०९/०८/२०११ रोजी मुंबई – पुणे ुतगती मागावर बऊर टोलनाका येथे 
या क पा वरोधात झाले या र ता रोको आंदोलन संगी  झाले या पोिलस 
गोळ बारात ३ शेतक-यांचा मृ यु झाला आहे. याअनुषंगाने द. १०/०८/२०११ 
रोजी या प ा वये मा. ज हादंडािधकार , पुणे यांनी “ ज ाची कायदा व 
सु यव था प र थती अबािधत ठेव यासाठ  व र  पातळ वर सदर योजनेबाबत 
बैठक होईपयत पवनाधरणातून बंद पाईपलाईन ारे पाणीपुरवठा योजनेचे काम तूत 
थांब वणेत याव”ेअशी वनंती केली होती. याअनुषंगाने सदरचे काम द. 
१०/०८/२०११ पासून आजतागायत बंद आहे. आतापयत सदरचे काम १२.६२%एवढे 
पुण झाले असून मुदतवाढ द. ३१/१२/२०२१ पयत घेणेत आलेली आहे. काम चाल ु

असताना या काळात ठेकेदारान े१८०० िम.मी. यासाचे, १२ मी. लांबीचे, १० व १२ िम.मी 
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जाड चे एकूण लोखंड  पाईप २१६९ नग आ ण पाईप जोडणीसाठ  ५८.१७ मी. लांबीचे 

Special आणून ठेवलेल े आहेत. सदरचे लोखंड  पाईप एकूण २६.६० एकर एव या 
े ाम य े ठेवलेल े आहेत. या यित र  ४५ x १५ मीटर या बं द त गोडाऊन म य े

पाणीपुरवठा वषयक २४४ हॉ वस, ६ पं स तसेच १२ व ुत मोटस, व ुत संबंिधत ५० 

हॉ वस, ३२ ा सफामर व इतर व ुत जोडणी सा ह य ठेवलेल े आहे. सदर या 
सा ह याचे संर ण करणेसाठ  ठेकेदारान े कामा या आदेशापासून आजतागायत १५ 

सुर ार क आ ण १ सुपरवायझर अस े एकूण १६ कमचार  नेमलेल े आहेत. 

साईटवर ल  लोखंड  पाईप आ ण बं द त गोडाऊन मधील मेटे रयल इ. सव बाबी ८ 

ठकाणी ठेवणेत आलेल ेआहे. यापैक  चार जागा मनपा / शासना या र या या कडेला 
अस यामुळे जागे या भा याचा  उदभवला नाह . परंतु उव रत ४ जागा वडगाव मावळ 

तालु यात खाजगी जागा मालक यां या जागेत असून याचे े  २६.६० एकर एवढे आहे. 

ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू (जे ह ) यांचे द. २५/०३/२०१९ रोजीचे प  . 

PCMC/PAWANA/18-19/MARCH/04 ारे िन वदा समा ीची (Termination notice) 

सुचना दली आहे.  द. ०१/१०/२०२० या मंजूर तावामुसार जागेचे भाडे आ ण 

सुर ार कांची देयके पवना गोळ बार दुघटनेपासून हणजेच द. १०/०८/२०११ पासून द. 

२५/०४/२०१९ पयत येणार  र . ७.६५ कोट  याबाबत recommended अस ेनमूद करणेत 

आल ेअसून तपासणी क न पेमट दे यास िशफारस करणेत आली आहे. द. २६/०४/२०१९ 

पासून द. ३१/१०/२०२० पयतची र. . २.६४ कोट   चे देयक ठेकेदार म.ेएनसीसी-
एसएमसी-इंद ू (जे ह ) यांनी अंितम बल सादर केले या दनांकापासून पवना क पाचे 

काम  महारा  शासना या परवानगीनंतर पुन :चाल ु हो याचा दनांक यामधील अदा 
कराव ेलागणार आहे. ठेकेदारास एकूण र. . १०.२९ कोट  एवढ  र कम अदा करावयाची 
आहे. मनपा कड ल सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात इतर वशेष काम े पाणीपुरवठा 
लेखािशषाकाअंतगत पान मांक ४४२, अ. . २ वर सदर कामाचा समावेश करणेत 

आलेला असून यासाठ  तरतूद र. . १० लाख एवढ  आहे. तर  सदरची तरतूद अपुर  

पडणार अस यान े याम य े वाढ करावी लागणार आहे.  जागा मालकाचे भाडे आ ण 

सुर र कांचे ठेकेदाराचे देयक याचा अंदाजे सरासर  म हना र. .१५ लाख एवढा खच येत 

आहे. द. २६/०४/२०१९ पासून द. ३१/०३/२०२२ पयत एकूण ३६ म ह यांसाठ  र. . ५.४० 

कोट  एवढा खच येणार आहे व  द. १०/०८/२०११ पासून द. २५/०५/२०१९ पयत र. . 

७.६५ कोट  असा एकूण १३.०५ कोट  एवढा खच होणार आहे. सदर खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे तसेच सदर कामास  वाढ व तरतूद यावी 
लागणार आहे. तर  याअनुषंगाने जागा मालकांचे भाडे व सुर ा र कांचे ठेकेदाराचे 

देयक यांना द. १०/०८/२०११ ते ३१/०३/२०२२ पयत येणा-या खचास र. . १३.०५ 
कोट  साठ चे खचास मा. थायी सिमतीची मा यता िमळावी तसेच होणा-या खचास 
तरतूद अपुर  पडत अस यान े तावात नमुद माणे वाढ/घट त ा र. . १२.९५ 
कोट  एवढा रकमेचा असून यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट र. . 

१२.९५ कोट ) 
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वषय .६) ह े य कायालयांतगत पंपर -१८ येथील स.न.२१०,िस.स.नं. ४८०१, ोमा ब ड ंग 

शेजार ल मनपा वाहनतळ जागा ह  अंध व अपंगासाठ  राखीव असलेल ेवाहनतळ 
ी राजीव दयानंद काटे रा. औ ंध पुण-े ०७ यांना  मािसक दर र. . ३०,०००/- 

या माण े ११ मह याकर ताचा एकर कमी दर  र.र ३,३०,०००/ भाडे व यावर 
१८%  जी.एस.ट  र.र ५९,४००/- व चार मा ह याचे अनामत र. .१,२०,०००/- 
इतक  अशी र.र.५,०९,४००/- एकर कमी भ न आगाऊ एक र कमी भ न 
घे यात येऊन र ज टड करारनामा क न ११ म ह याकर ता भा याने देणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 1/01/2021-22 अ वये भाग  १६ 
वा हेकरवाड  येथे ािधकरण कडून आले या जागेवर शाळा इमारत बांधणे. कामी 
मे. यशराज लोबल इ ाकॉन एलएलपी िन.र. . 118452883/- (अ र  र कम 
पये अकरा कोट  चौ-याऐंशी लाख बाव न हजार आठशे याऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 118114383/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
118114383/- पे ा 19.81%कमी हणजेच र. . 94715924 /- +रॉय ट  चाजस र. . 
1131790/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 338500/- = एकुण र. . 96186214 /- 

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 .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स 

.३/२०१७-१८ व ८/२०१७-१८ िस द क न म.न.पा.चे 

“अ”,“ब”,“क”,“ड”,“इ”,“फ” “ग” व  “ह” े य कायालया या काय े ातील 
र ते/गटस साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दराने कामगार उपल ध करणे 
याकामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा 
माग व यात आली होती. यानुसार ८ े य कायालयाकडे कमान वेतन दरानुसार 
६ सं थांमाफत १५२९ सफाई कामगार पुर व यात आलेले आहे. या ६ सं थापैक  १ 
ते ४ सं थांचे कामाची मुदत दनांक २५/०६/२०२१व ५ ते ६ सं थांची कामाची 
मुदत द.३०/०६/२०२१ रोजी संपु ात आ यान,े यांना अनु मे द. २५/०३/२०२१  व 
द.३०/०६/२०२१ अखेरपयत मुदतवाढ देणेत आली आहे. सदरची मुदतवाढ संपु ात 
येत असलेने व मनु यबळा दारे र ते/गटस साफ सफाई कामाची न वन िन वदा 
र  करणेत येवुन, फेरिन वदा कामकाज सु  असून, याकामकाजाकर ता अंदाजे 
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२म हने कालावधी लागणार असलेन,े सदर कामास कमान २ म हने 
कालावधीकर ता तथा िन वदा या पुण होवून य  कामकाज सु  होईल 
यापैक  जे थम होईल तोपयत मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. . 
7,10,44,170/- इतके अथवा य  होणा-या खचास मा यता िमळणे तसेच 
संबधीतांबरोबर २ म हने कालावधीचा कंवा टडर मंजूर झाले तर दो ह पैक  याची 
मुदत अगोदर संपेल या माणे करारनामा क न घेणे तसेच यांना कामाचे आदेश 
देणे कर ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा. मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)   पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालय,ेको वड  केअर सटर ई. ठकाणी 
कोरोना वषाणु बािधत णांवर उपचार करतानाआव यकअसणारेPPE Kit with 

N95 Mask खरेद करणेकामीई िन वदा सुचना सुचना .२७/२०२१-२२ िस द 
कर यात आली होती .कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना व 
(Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  आव यक असणारे PPE Kit 

with N95 Mask कर ताम.ेपारस डाईग ऍ ड ंट ग िम स        यांचे ा  लघु म 
दरानुसार र. .81,00,000/-+ GST ( िन वदा र.  ९७,००,०००/- पे ा १६.४९ %ने 
कमी आहे.) चे  खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७,सावजिनक 
आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२०व आप ी यव थापन कायदा 
२००५ कलम ४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व 
कलम ६७(३) (क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१०) भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३) (क) यास 
अिधन राहून कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 

आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक 

थतीचा सामना करणेकामी Antigen Test kits खरेद  करणेकामी िस द केले या 
ई-िन वदे या अनुषंगान े M/s.Sudharshan Pharma Industries Ltd.,  यांचेकडून 

ImmunoScience India Pvt. Ltd., Pune  कंपनीचे ImmunoQuick  Covid-19 Ag - 

Rapid Antigen Test  ८,००० कटस ् ( २,००,००० टे ट  25 Test   per Kit Rate per 

Test Rs.२५.१५ अिधक ५% GST र. . १.२६ माणे ित टे ट र. . २६.४१   या 
दराने खरेद  कर यास व ( िन वदा र. . ७९,९०,०००/-पे ा ३७.०४%  कमी 
दराने) येणा-या  र. . ५०,३०,०००/-  अिधक ५% GST चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 



8 
 
वषय  ११) मनपाचे इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग .७ भोसर  म य े

करसंकलन इमारती शेजार ल मनपा या ता यातील जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल 

बांधणे. या कामास महापािलका सभा सिमती ठराव . ५५३. द. ४/६/२०२०. 
चे अ वये र. . ५,००,००,०००/- इतक   शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 

तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी क प  स लागार  नेमणुक करणे आव यक 

आहे. सदर कामाचे नकाश,े आराखडा तयार करण ेव गुणव ा तपासणी इ  िन वदा प ात 

(post Tender Activity) काम े करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 

वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची 
द.०७/०२/२०२० रोजी माग व यात आल े आहे. यानुसार म.े िनयोजन क ट टंट 

यांचेकडून १.४८ % इतका लघु म दर ा   झाला आहे.  सदर क पासाठ  मनपा या 
पॅनलवर क प स लागार मे. िनयोजन  क ट टंट , पुण ेयांची िनयु  करणेत आलेली 
आहे. क प स लागार  यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम ेकेलेली आहेत . व स या 
काह  काम े गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  सदर कामासाठ  मे. 
िनयोजन क ट टंट, पुण े यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव 

िन वदा पुव १.४८%िन वदा प ात (post Tender Activity)कामासाठ  क प 

स लागार  नेमणुक करणेस व क प खचा या १.४८ %फ  अदा क न म.े िनयोजन 

क ट टंट, पुण ेयांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय  १२) मा.आयु , मा.महापौर,मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण 
अिधकार  याचें समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता 
झाले या चच माणे ट या ट याने कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो 
को वड णालय ८००बेड साठ  दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश 
दे यात आले होते. द. २५.०५.२०२१ पासुन बेडसं या कमी करणते आली आहे. 
मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नोिसटक सटर यांना दे यात आले या ८०० बेड 
आदेशांपैक  ४०० बेड बंद करणेत आले होते आ ण २०० बेड साठ  ट या ट याने 
दले या आदेशांची मुदत अनु मे २८.०५.२०२१ आ ण ३१.०५.२०२१ रोजी पूण होत 
होती. आयसीयु आ ण ऑ सीजन बेडची आव यकता ल ात घेता द. ०१.०७.२०२१ 
ते १५.०८.२०२१ पयत १४० ऑ सीजन यु  बेड आ ण ६० आयसीयु बेड चालु 
ठेवणेकामी यांना एकूण र. . २,११,४९,९९०.४० चे आदेश देणेत आले 
आहेत. मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नोिसटक सटरयांना PMRDA कड ल मुळ 

आदेशाम य े नमुद केल े माण े तसेच पुण े महानगरपािलके कड ल आदेशातील व 

करारना यातील सव अट  व शत  बंधनकारक राहणार आहेत. वाढती णसं या 
वचारात घेता भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा 
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(COVID19) ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असेलेन े द. ०१.०७.२०२१ ते 

१५.०८.२०२१ (४६ दवस) २०० बेडसाठ  (ऑ सीजन यु १४० बेड आ ण आयसीय ु ६० 

बेड) ) साठ आदेश दे यात आलेल ेआहेत. एकूण र. . २,११,४९,९९०.४०चे खचास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात 
कोरोना णांची सं या पु हा वाढु लागली होती. जुल ै मह याम ये कोरोना 
ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे (PMRDA) 

यांचे कडुन EOI . ०४/२०२०-२१ सी द कर यात आला होता या म ये M/s. 

AAA Healthcare यांना कामाचे आदेश .EG/मकोहॉ/07.20/ .  ६१२/०४५४/ 
शाखा-१ द. २४.०९.२०२० अ वय ेअ णासाहेब मगर टे डयम येथील जंबो को वड 

णालयालाठ  Consultancy Services for Planning Construction, Operation and 

Maintenance of 800 Bedसाठ  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 माण े मा.आयु  

यांनी कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय ट या ट यान े२०० 

बेड (१०० बेड ऑ सीजन यु  + ५० एचड य ु + ५० आयसीय)ु साठ  दोन म हन े

कालावधीसाठ  चाल ुकरणेकामी आदेश देणेत आल ेहोते. 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 माण े सदर कामकाज कर यात येत आहे. तसेच 

मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना ा  झा या माण ेआप कालीन बाब हणून 

मा यता देणेत आलेली आहे. M/s. AAA Healthcareयांना द.२९.०३.२०२१ ते 

२८.०५.२०२१दोन मह यासाठ  कामकाज आदेश दे यात आलेल ेआहेत याकामी एकूण 

र. . २५,००,०००/-खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) 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 व पंपर  िचंचवड शहरामधील वाढ या 
को वड१९ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता व पंपर िचंचवड महानगरपािलकेकडे 
अितद ता वभाग (ICU) चाल वणेकर ता असले या मनु यबळाची कमतरता 
ल ात घेता, मनपाचे णालयातील ICUबेड खाजगी सं थेस चाल वणेस देणेकामी 
Expression of Interst (EOI) . 4/2020-21   िस द करणेत आलेले होते.    सदर 

(EOI) िन वदेकर ता मनपाचे हॉ पटल मधील बेड सं येनुसार दर माग वणेत आलेल े

होते. यानुसार म.े बी अलकेअर स वसेस ा.ली यांचे वायसीएम हॉ पटल मधील 15 

बेडसाठ  सादर केलेल ेदर र. .11,999/-कमी क न र. . 7500/- ितबेड/ ित दन  असा 
सुधा रत दर  दला आहे. याच दरान ेवायसीएम हॉ पटल मधील  ICU-1 व ICU-2 ( 
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15+15 बेड)एकूण ३० बेडचे काम  करणेस तयार  दश वली असुन, सदरचा दर वीकृत 

करणेकामी मा.आयु  यांनी द. ०१/०८/२०२० राजीचे तावा वय ेमा यता दलेली आहे. 

या माण े यांना आ ा पयत पुढ ल माण ेकामकाज आदेश देणेत आल ेआहेत. 

अ. . कामकाज कालावधी कामकाज आदेश  आदेश र कम 

१ द.०९.०९.२०२०ते द. १०.११.२०२० आमुका/११/का व/१९७/२०२० २,०२,५०,०००/- 
२ द.१०.११.२०२०ते द. ०९.०२.२०२१ मसाभां/०४/का व/९९ए/२०२१ २,०२,५०,०००/- 
३ द.१०.०२.२०२१ते द. ३१.०५.२०२१ मसाभां/०४/का व/३९९/२०२१ २,५२,००,०००/- 
४ द.०१.०६.२०२१ते द. ३१.०७.२०२१ मसाभां/०४/का व/५८१/२०२१ १,४६,४००००/- 

या माण ेमे. बी एलकेअर स ह सेस यांना दनांक ०१.०८.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पासनु 

एकमह ना (३१ दवस) कालावधीसाठ  आयसीय ु४८ साठ  १५ बेड आ ण आयसीय ु७० 

साठ  १७ बेड एस ेएकूण ३२ बेडसाठ  मुदतवाढ दलेनंतरएकूण र. . ७४,४०,०००/-  पयत 

कामकाज आदेश देणेत आल े आहेत.एकूण र. . ७४,४०,०००/- चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .१५) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२०२१-२२ बाब .४ 

अ वये “ड” व “ह” े ीय काय े ाम ये वृ ारोपण करणे व याअनुषंिगक 
काम े करणे कर ता मजुर कमचार  पुर वण े कामी  मे. मै ी वयंरोजगार सेवा 
सह.सं था मया िन वदा र कम पये-९,५९,७८०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणसाठ हजार सातशे ऐशीं फ )  पे ा -०३.५८%या कमी  दराची िन वदा मंजुर 
दराने ४ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये-९,२५,४२०/-(अ र  र. . 
नऊ लाख पंचवीस हजार चारशे वीस फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२०२१-२२ बाब .१ 
अ वये “अ”व “फ” े ीय काय े ाम ये वृ ारोपण करणे व याअनुषंिगक 
काम े करणे कर ता मजुर कमचार  पुर वण े कामी  मे.अथव वयं.औ ा.सेवा 
सह.सं था मया. िन वदा र कम पय-े९,५९,७८०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणसाठ हजार सातशे ऐशीं फ )  पे ा -०३.५८%या कमी  दराची िन वदा मंजुर 
दराने ४ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये-९,२५,४२०/-(अ र  र. . 
नऊ लाख पंचवीस हजार चारशे वीस फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१७) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२०२१-२२ बाब .१ 

अ वये “ब”व “ग” े ीय काय े ाम ये वृ ारोपण करणे व याअनुषंिगक 
काम े करणे कर ता मजुर कमचार  पुर वण े कामी  मे.जी.बी.ए टर ायजेस िन वदा 
र कम पय-े९,५९,७८०/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणसाठ हजार सातशे ऐशीं 
फ )  पे ा -०३.५८%या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने ४ म हने 
कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये-९,२५,४२०/-(अ र  र. . नऊ लाख 
पंचवीस हजार चारशे वीस फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  यणेारे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२०२१-२२ बाब .३ 

अ वये “क” व “ई” े ीय काय े ाम ये वृ ारोपण करणे व याअनुषंिगक 
काम े करणे कर ता मजुर कमचार  पुर वण े कामी  मे. मै ी वयंरोजगार सेवा 
सह.सं था मया िन वदा र कम पय-े९,५९,७८०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणसाठ हजार सातशे ऐशीं फ )  पे ा -०३.५८%या कमी  दराची िन वदा 
मंजुर दराने ४ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये-९,२५,४२०/-
(अ र  र. . नऊ लाख पंचवीस हजार चारशे वीस फ ) माण े 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 .१९) पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांसाठ   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
काय े ात न दणी व मु ांक वभागास , यांचे अिभलेख न दणीचे कामकाजासाठ  
जागा िमळणे बाबत सह ज हा िनबंधक वग १ तथा मु ांक ज हािधकार ,पुणे 
शहर यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मालक या बांधीव जागा िमळणे 
कामी मागणी केली आहे. सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल शासनाचे ा  
होणारे  दरानुसार व  िनयमानुसार वाजवी भाडे आका न ५ वषासाठ  सह दु यम 
िनबंधक चे कायालयास भा याने देणे . 

अ. . जागेचा तपशील मागणी केलेले े  

 १ सुखवानी टल  इमारत , 

पंपर गांव २७ गा यापक  
२००० चौ.फुट 

 २ 
औध रावेत बीआरट  रोड,”ड” भाग 
समोर ल इमारत 

१८०६ चौ. फुट 

 ३ 
भोसर  भाजी मंडई  वा ण य 
इमारत प हला / दुसरा मजला २००० चौ.फुट 

 ४ भोसर  पाईनरोड लब हाऊस २००० चौ.फुट 
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सबब सह दु यम िनबंधक वग-२ कायालया कर ता वर ल नमुद  मनपा या 
इमारती मिधल जागा देणे कामी मा यतेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम ७९ “ ब ” नुसार  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)  पंपर  िचंचवड मनपा या ग भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे  काम ठेकेदार मे. वशाल 

िस ह ल कॉ टर हे कर त आहे. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  नुसार 

(A)मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वषाचा आहे. तसेच 
कामाचा आदेश २ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, 
Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 
मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले आहे.सदरची िन वदा 
मा. थायी सिमती ठराव .२८७१, द.१८/०७/२०१८ अ वय े मंजुर केलेली असुन 

ठरावानुसार सदर कामाचे िन वदा र. .९८,९३,१००/-  साठ  २.००%कमी या दराने 
हणजेच र.  ९६,९५,२३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष 

कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. पुढ ल येक वषासाठ  

मुदतवाढ देणेत यावी या माण े िन वदा अट  शत म य े नमुद केलेल े आहे. यानंतर 

ठेकेदार मे. वशाल िस ह ल कॉ टर यांनी काम समाधानकारक र या पूण केल े

अस यान े मा. थायी सिमतीन े सदर कामास पुढ ल ५ वषापैक  दुस-या वषाकर ता 
ठराव .५०६४ द.१७/०७/२०१९ अ वय े मुदतवाढ स मा यता दलेली आहे. सदर 

िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार मा. थायी सिमती या ठराव .७१६० 

द.१७/०६/२०२० नुसार तृतीय वषाकर ता  १०% Schedule B या दरात वाढ क न सदर 

कामास द. ३०/०७/२०२१ पयत मुदतवाढ देलेली आहे.  सदर िन वदा कामाची 
मुदत  द.३०/०७/२०२१ रोजी संपु ात येत अस यान े नाग रकां या सोयीसाठ  व 

संबंिधत ठेकेदाराची कामाची गती व Performance वचारात घेता वर ल सदर कामास 

िन वदा करारना यातील अट  व शत  नुसार चौथे वष द.३१/०७/२०२१ ते ३०/०७/२०२२ 

पयत मुदतवाढ देण ेअ याव यक आहे. सदर कामा या िन वदा अट  व शत  (A)अट 

.४ नुसार सदर कामास दोन वषाचा कालावधी पूण झा यानंतर तृतीय वषापासुन 

तीवष  िन वदा दरात १०% वाढ क न देणेची तरतुद आहे. दर यान या 
कालावधीमधील डझेल व लेबरचे दर वाढल ेअस यान ेिन वदा  अट  व शत  (A) मधील 

अट .४ नुसार ठेकेदार म.े वशाल िस ह ल कॉ टर यांना चतुथ वषाक रता  १ वष 

हणजेच ( द.३०/०७/२०२२)अखेर  या कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा १० % जा त 

एकूण वकृत िन वदा दरापे ा २०% जा त दरवाढ सह १ वष कालावधी क रता 
द.३१/०७/२०२१ ते ३०/०७/२०२२ पयत मुदतवाढ देऊन काम करणेस व 
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यासाठ  येणा-या र. .१,१६,३४,२८६/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड मनपा या ड भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प दतीन े साफसफाई करणे व चोक अप काढणेचे काम ठेकेदार मे. सुरज कॉ टर 

कर त आहेत. सदर कामा या िन वदा अट  शत मधील अट .४ (A)नुसार िन वदेचा 
कालावधी हा ५ वषाचा आहे. तसेच कामाचा आदेश १ वषासाठ  दयावयाचा आहे. 

यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. 
थायी सिमती या मा यतेन े मुदतवाढ देणेत येईल अस े नमुद करणेत आल े आहे. 

स थतीत उपरो  कामाची िन वदेतील कामाचे ५ वष कालावधीची मुदत 

द.०४/०७/२०२१ रोजी संपत आहे. सदरचे काम अ याव यक सेवेचे व नाग रकां या 
आरो याशी संबंिधत अस यान े अखंड त सु  ठेवणे आव यक आहे. यामुळे पुढ ल 

कालावधीकर ता सदर या कामाची न यान े िन वदा काढणेत आली असुन द. 

०९/०७/२०२१रोजी िन वदा िस द कर यात आलेली आहे. न वन कामाची िन वदा 
वकृत होऊन कामाचा आदेश देण ेकर ता आणखी कालावधी लागणार आहे. यामुळे 

स या सु  असले या िन वदा  कामांतगत ेनेज लाईनची साफसफाई करण ेव चोकअप 

काढणेचे काम  नाग रकां या सोयीसाठ  अ याआव यक आहे सदर बाबत संबंिधत 

ठेकेदारान े द. २५/०६/२०२१ चे प ां वाय ेकामास मुदतवाढ दे याची  मागणी केलेली 
आहे. वषयां कत कामास पाच या वषाकर ता िन वदा दरात Schedule B या दरापे ा 
३०% दरवाढ सह मुदतवाढ देणेत आलेली होती. यामुळे स थतीतील 

िन वदा  ठेकेदार यांना न वन कामाची िन वदा या पूण होऊन कामाचा आदेश 

होईपयत पाच या वषा या िन वदा वकृत दरान े हणजेच ३० %दरवाढ सह १ वष 

कालावधीकर ता मुदतवाढ देण े आव यक आहे. तर  पंपर  िचंचवड मनपा या ड 

भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने  साफसफाई करण े व 

चोक अप काढण े या कामास ठेकेदार मे. सुरज कॉ टर यांना सहा या वषातील ३ 

म हन े ( द.०५/०७/२०२१ ते  ०४/१०/२०२१) पयत  िन वदा अट  शत नुसार िन वदा 
दरात न यान ेवाढ न करतापाच या वषा या दरान े हणजेच िन वदा दरात ३० % जा त 

दरवाढ सह सहा या वषातील ३ म हन े द. ०४/१०/२०२१ पयत मुदतवाढ देऊन काम 

करणेस व यासाठ  येणारा र. . ३२,७७,२६०/- चे  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 88/1/2020-21अ वये भाग . 
30फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळा व तार करण करणे. कामी 
मे.एस.ट .इले क ा.िल. िन.र. . 3,15,37,040/- (अ र  र कम पय े तीन 
कोट  पंधरा लाख सदोतीस हजार चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. . 3,09,58,490/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े
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आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 3,09,58,490/- 

पे ा 18.81%कमी हणजेच र. . 2,51,35,198 /- +रॉय ट  चाजस र. . 
1,59,330/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 5,78,550/- = एकुण र. . 2,58,73,078 /- 

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 .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 3/3/2021-22 अ वये भाग .२० 

मधील महा मा फुलेनगर व लांडेवाड  झोपडप ट  समोरचा नाला वकिसत 
करणे. (सन २०२०-२१) कामी मे.राहुल क शन िन.र. . 1,88,49,159/- 

(अ र  र कम पये एक कोट  अ ठयाऐंशी लाख एकोणप नास हजार एकशे 
प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 
1,85,32,409/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 1,85,32,409/- पे ा 40.50% कमी हणजेच र. . 
1,10,26,783 /- +रॉय ट  चाजस र. . 96,666/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 
3,16,750/- = एकुण र. . 1,14,40,199 /- 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

       

वषय .२४)   नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . १/२०२१-२२अ वयमेनपाचेसंत 
ाने र उ ान, ािधकरण  िनगड , देखभाल करण ेकामाबाबत मे.तावरे कं शन 

कंपनी  या ठेकेदारांची (िन वदा र कम  ६८,८३,२००/- (अ र   र. . अडुस   लाख 
याऐंशी हजार दोनश   फ )  पे ा -३५.०१ %  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने 
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दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पय े४४,७३,३९२/-  (अ र  र. . 
चवेचाळ स लाख याह र  हजार तीनश 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 .२६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 82/01/2020-2021 अ वये भाग .10 

मधील शाहू महाराज यां या पुत यामागे शाहू सृ ीचे उव रत कामे करणे. 
 कामी मे.देव क शन िन.र. . 72870523/- (अ र  र कम पये सात कोट  
अ ठावीस लाख स र हजार पाचशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट गं चाजस वगळून र. . 72805272/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 72805272/- पे ा 

24.77%कमी हणजेच र. . 54771406 /- +रॉय ट  चाजस र. . 739307/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 65250/- = एकुण र. . 55575963 /- 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) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम१०५(१) अ वये लेखा प र ण 

वभागाकड ल माहे ए ल, मे, जुन २०२१ अखेर सपंणारा मािसक गोषवारा 
मा.मु य लेखा पर क यांनी . मुलेप/१अ/का व/९७/२०२१, द. १८/०८/२०२१ 
अ वय ेपाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .२८) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नसुार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून को वड - १९ जैव 
वै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प तीने व हेवाट लाव या या 
खचाबाबत मे.पा को इन हायरमटल सो यूशनस ्  ा.िल., यांनी दले या तावास 

अिधन राहुन ित कलो र. . ८७/- वाहतूक व िनमूलन खचास हत को ह ड-
  १९ कचरा िनमूलन साठ  माहे डसबर २०२० ते माहे जुलै २०२१  या 
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कालावधीम ये जमा केलेला को वड - १९ जैव वै क य कचरा एकूण 
२,६३,२८५.९४Kg  कर ता येणा-या  र. . २,२९,०५,८७६/- (अ र  र. . दोन कोट  
एकोणतीस लाख पाच हजार आठश े याह र फ )  चे खचास 
महानगरपािलका  अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२९)  वैदयक य वभागाकड ल िन वदा .EOI/८/2021-22  पी.सी.एम.सी. े ातील 
को वड -19 णांसाठ  को वड केअर सटर ,ऑ सजनयु  , व आय.सी.यु बे स 
कर ता मनु यबळ पुर वणेकामी खालील माण ेEmpanelment  क न सदर 
िन वदेस ा  लघु म दरान ेकाम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे 

 
 

को ह ड 
केअर 

सटर(CCC) 

िन वदेतील 
लघु म दर 

१ ला लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

२ रा लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

३ रा लघु म 
दरिन वदा धारक 

४ था लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

५ वा लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

50 Beds 641 
आयकॉन 
हॉ पटल 

डॉ.जे.के. 
हेनचस 

लोटस 
म ट पेशिल ट 

हॉ पटल 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल. 

साईमेड युअर 
स ह. ा.िल. 

100 Beds 459 
आयकॉन 
हॉ पटल 

डॉ.जे.के. 
हेनचस 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल. 

लोटस म ट  
पेशिल ट 
हॉ पटल 

साई मेड युअर 
स ह. ा.िल. 

200 Beds 394 
आयकॉन 
हॉ पटल 

डॉ.जे.के. 
हेनचस 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल. 

लोटस 
म ट पेशिल ट 

हॉ पटल 

मे डलीना 
हे थकेअर 

ा.िल 

300 Beds 344 
आयकॉन 
हॉ पटल 

डॉ.जे.के. 
हेनचस 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल. 

मे डलीना 
हे थकेअर ा.िल 

लोटस म ट  
पेशिल ट 
हॉ पटल 

       
       

ऑ स  जन 
बेड(O2) 

िन वदेतील 
लघु म दर 

१ ला लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

२ रा लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

३ रा लघु म 
दरिन वदा धारक   

100 Beds 980 
डॉ.जे.के. 
हेनचस 

मे डलीना 
हे थकेअर 

ा.िल 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल.   
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150 Beds 950 
डॉ.जे.के. 
हेनचस 

मे डलीना 
हे थकेअर 

ा.िल 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल.   

200 Beds 990 
डॉ.जे.के. 
हेनचस 

मे डलीना 
हे थकेअर 

ा.िल 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल.   

       

आय.सी.यु. 
बेड (ICU) 

िन वदेतील 
लघु म दर 

१ ला लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

२ रा लघु म 
दर िन वदा 

धारक 

३ रा लघु म 
दरिन वदा धारक   

10 Beds 6200 
डॉ.जे.के. 
हेनचस 

आयकॉन 
हॉ पटल 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल.   

15 Beds 4978 
आयकॉन 
हॉ पटल 

डॉ.जे.के. 
हेनचस 

बी अलकेअर 
स ह. ा.िल.   

50 Beds 3749 
आयकॉन 
हॉ पटल 

डॉ.जे.के. 
हेनचस 

मे डलीना 
हे थकेअर ा.िल   

१) कामाचे नाव :-पी.सी.एम.सी. े ातील को वड -१9 णांसाठ  को वड केअर  

           सटर, ऑ सजनयु , व आय.सी.यु बे स कर ता मनु यबळ पुर वण े  

२) िन वदा र.                                        :- िन वदा र. .19,79,75,925 /-(अंदाजे) 
३) बयाणा र.                                        :- ५०,०००/-  

४)िन वदा फॉमर.                                :- २,०००/- 
५) कामाची मुदत                                    :- ६ म हन े

६) िन. िस द  दै. नांव े                            :-  दै.लोकमत,दै.केसर ,दै.सामना 
७) िन वदा व  द.                               :-  मुळ द. २६/०६/२०2१ते 
द.0६/०७/२०21 
८) ा  झाले या िन वदा                       :- ७      

९) िन वदा उघड याचा दनांक                :- 0२/०८/२०21 

          उपरो  वषयां कत कामाची िन वदेचे पाक ट  .२ द.२/०८/२०२१रोजीउघडल े
असता याम य े को वड केअर सटर (CCC),ऑ सजनयु  (O2) बे स, व 
आय.सी.यु (ICU) बे स  कर ता मनु यबळ पुर व यासाठ  

बाबत  खालील माण े ित बेड ित दन लघु म दरा या िन वदा ा  झाल ेआहेत . 

अ.  बेडसं या लघु मदर 
ितबेड ित दन 

लघु मिन वदाधारकाचेनाव 
एकुण पा  
िन वदा 

 CCC Beds    
1 50 Beds 641 मे आयकॉन हॉ पटल 7 
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2 100 Beds 459 मे आयकॉन हॉ पटल 7 

3 200 Beds 394 मे आयकॉन हॉ पटल 7 

4 300 Beds 344 मे आयकॉन हॉ पटल 7 

 O2 Beds    
1 100 Beds 980 मे जे.के. हेनचस 3 

2 150 Beds 950 मेजे.के. हेनचस 3 

3 200 Beds 990 मेजे.के. हेनचस 3 

 ICU    
1 10 Beds 6200 मे जे.के. हेनचस 6 

2 15 Beds 4978 मे आयकॉन हॉ पटल 6 

3 50 Beds 3749 मे आयकॉन हॉ पटल 6 

          उपरो  माण े EOI/८/2021-22  चे ा  लघु म दरान े िन वदा कारांचे 

Empanelment करणेस मा यता िमळाले नंतर  येक बेडचे कारानुसार येणा-या 
खचास वतं पण ेकाय र मा यते घेणेबाबतचे वषय मा. थायी सिमती सभेपुढे 
ठेव यात येतील.स या EOI/८/2021-22 कर ता कामाचे ा  लघु म दराने 
उपरो  त यात नमूद केले माणे िन वदा कारांचे Empanelment करणेस 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/१४५४/२०२१ 

दनांक -  २०/०८/२०२१ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

( .जशुके/पापु/१६८/२०२१ द.०६/०८/२०२१ वषय .५ चे लगत) 
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( .आमुका/९/का व/१५६/२०२१ द.१३/०८/२०२१ वषय .८ चे लगत) 
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( .मुलेप/१अ/का व/९७/२०२१ द.१८/०८/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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