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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/९९७/२०२० 
                                               दनांक - ०१/१०/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०७/१०/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०७/१०/२०२० 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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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १९२ 
 
दनांक - ०७/१०/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०७/१०/२०२० 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. 

---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातह  कोवीड १९ या वषाणु मुळे णांची 
सं या दवस दवस वाढत अस याचे िनदशनास येत आहे. कोवीड १९ या आजारास 
जागितक आरो य संघटनेने महामार  घो षत केलेले आहे. मनपा तरावर कोवीड १९ 
या वषाणुचे िनयं ण व ितबंध करणेकामी कायवाह  चालु आहे. कोवीड १९ या 
संसंगज य रोगावर ितबंधा मक उपाययोजना करणेकामी  वै क य  वभागाकड ल 
अंदाजप कातील खालील लेखािशषावर तरतुद अपुर  असुन इतर लेखा िशषातुन तरतुद 
वग करावी लागणार आहे. तरतुद वग करणाबाबत मा.अित. आयु   (१) यांचे समवेत 
द.१९/०५/२०२० रोजी आढावा बैठक झालेली आहे. 

१. अ थायी आ थापना लेखािशष:- वै क य वभागांतगत कोवीड वषाणुवर िनयं ण व 
ितबंध करणेकामी व वध णालये व दवाखा यांक रता दरमहा एक ीत मानधनावर 

वै क य अिधकार  व पॅरामेड कल टाफ भर याची या चालु आहे. याक रता 
अ थायी आ थापना या लेखािशषावर जा त तरतुद आव यक आहे. 

२. ठेकेदार प दतीने वायसीएमएच व इतर णांलयाचंी साफसफाई:- वै क य 

वभागांतगत कोवीड बाधीत णांवर न वन भोसर  णालय येथे उपचार चाल ु

आहेत. तसेच मोशी व बालेवाड  येथे कोवीड केअर सटर, आकुड  को वड केअर सटर 
स थतीत कायरत आहेत. कोवीड  णसं या वाढत अस याने को वड केअर सटर 
व णालयाचंी सं या वाढवावी लागणार आहे. तसेच बी एल केअर को वड केअर 
सटरची उभारणी केली जात आहे. सदर ठकाणी साफसफाई करणे आव यक आहे.  
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३.जैव वै क य घनकचरा व हेवाट लावण:े- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने 
येथे कोवीड १९ वषाणुचे णांमुळे जैव वै क य घनकच-या म ये वाढ झालेली आहे. 
सदर घनकच-याची वर त व हेवाट लावणे आव यक आहे. 

४.वीज बले:- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने तसेच कोवीड केअर सटर 
येथील वीज बलातह  वाढ झालेली आहे. 

५.महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना:- वै क य वभागांतगत 
णालये/दवाखाने तसेच कोवीड केअर सटर मधील कोवीड १९ चे  संसग बाधीत 
ण, वलगीकरण व अलगीकरण क ाम ये ठेव यात येणा-या णांना जेवणाची 

सोय कर यात आलेली आहे. यासाठ  जा त खच अपे ीत आहे. 

६. वाहन इंधन कायालय:- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने तसेच कोवीड 
केअर सटर म ये णांना ने-आण करणेकर ता, तसेच राहते घर व मनपा णांलय 
अथवा कोवीड केअर सटर व इतर ठकाणी उपचारासाठ  ने-आण करणे आव यक 
आहे. याक रता मा. ज हािधकार  पुणे यांनी णवा हका उपल ध क न दले या 
आहेत. तसेच कोवीड वषाणुचा ादभुाव वाढ यास अजुन वाहनांची आव यकता 
भासणार आहे. याक रता जा त वाहन इंधन खच अपे ीत आहे. 

७. खाजगी वाहन भाडे:- मनपा े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरजु नागर क / 
व ा याना जेवणाची सोय व िशधा वाटप करणेकामी वाहन दु ती कायशाळा माफत 
वाहने भाडेत वावर घेणेत आलेली आहेत.  फ ड स हल स टम कर ता ५० वाहने  

र. .३३००/- या दराने घेणेत आली असुन याचा अंदाजे ६ म ह यांकर ता 
र. .२,९७,००,०००/- इतका खच अपे त आहे.  तसेच उपल ध क न दे यात 
आले या भाडेत वावर ल णवा हका इ. वाहनांचा खच वै क य वभागातील खाजगी 
वाहन भाडे या लेखािशषातुन करणेत येत आहे. सदर लेखािशषामधील तरतुद त वाढ 
करणे अपे ीत आहे. 

८. हे थ माट काड योजना:- वै क य वभागांतगत णालये/दवाखाने  येथे हे थ 
माट काड योजना काया वत केलेली आहे. याक रताह  जा त खच अपे ीत आहे. 

९. शास कय  योजनांची अंमलबजावणी:- तसेच को वड वषाणुवर िनयं ण व ितबंध 
 करणेकामी शासनाकड ल योजनांची अंमलबजावणी करणेकामी खच अपे त आहे. 
याकर ता शास कय योजनांची अंमजबजावणी या लेखािशषावर तरतुद कमी पडत 

आहे. 
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            उपरो  .१ ते १० चे बाबींवर लेखा वभागाकड ल प रप क .लेखा/१/ 
का व/३४८/२० द.११/५/२०२० चे अनुषंगाने मा.अित.आयु  (१) यांचे दालनात 
द.१९/५/२०२० रोजी कामकाज आढावा बैठक होऊन खाली नमुद केले या 
लेखािशषावर तरतुद वाढ करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 

   अ.  लेखािशष मुळ तरतुद घट वाढ 

१ थायी आ थापना 58,00,00,000 25,20,00,000  
२ अ थायी आ थापना 7,50,00,000 - 5,30,00,000 

३ 

ठेकेदार प दतीने वायसीएमएच 
व इतर णांल यांची 
साफसफाई 

6,50,00,000 - 4,50,00,000 

४ 
जैव वै क य घनकचरा व हेवाट 
लावणे 5,00,00,000 - 1,50,00,000 

५ वीज बले 1,25,00,000 - 1,00,00,000 

६. महा मा फुले जीवनदायी 
आरो य योजना 30,62,500 - 20,00,000 

७. वाहन इंधन कायालय 6,32,500 - 35,00,000 

८. खाजगी वाहन भाडे 71,50,000 - 8,50,00,000 

९. हे थ माट काड योजना 2,00,00,000 - 1,35,00,000 

१०. शास कय  योजनांची 
अंमलबजावणी 1,00,00,000 - 2,50,00,000 

 एकुण  - 25,20,00,000 
             
           तर , उपरो  बाबींचा वचार करता वर ल अनु.  १ ते १० या लेखािशषावर 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुिच ड मधील करण ७  तरतुद 
२(१) नुसार वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

                           ( द.०७/१०/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)         
     
वषय .२)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार कोरोना 
वषाणुचा (Covid-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व 
कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी 
M/s.S.D.Biosensor Healthcare Pvt. Ltd., Haryana यांचेकडून शासन िनणया या 
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अनुषंगान े Standard Q Covid-19 Ag detection Kit – 4000 Kits, 25 Test per Kit 

(1,00,000 Tests) 12% GST सह हणजे ित टे ट र. .४५०/- माणे अिधक १२% 
GST  र. .५४/- असा १ टे टकर ता र. .५०४/- माणे थेट प दतीने 1,00,000 Tests 
खरेद  करणेकामी येणा-या एकुण  र. .५,०४,००,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  चार 
लाख फ ) चे खचास तातड क बाब असलेन ेM/s.SD Biosensosr Healthcare Pvt. 

Ltd., Haryana यांचेकडून महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची ड करण 

मांक ५(२)(२)  नुसार करारनामा न करता ५% अनामत र कम घेवून थेट प दतीने 
खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.०७/१०/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .10/01/2019-20 अ वये “जलशु करण 
क , से. .२३, येथील व वध युिन स ची चरल ऑड ट या अहवालानुसार  
देखभाल दु ती करण,े ट पा .१ या शु द पा या या टाक ला नवीन छताची 
उभारणी करणे व तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.मंगलदास इं ाटेक ा.िल.  
िन.र. .3,49,68,595/-  (अ र  र. .तीन कोट  एकोणप नास लाख अडूश  हजार 
पाचशे पं या णव  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,47,42,147/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,47,42,147/- पे ा 3.15% जा त  हणजेच 
र. .3,58,36,525/- + रॉय ट  चाजस र. .1,28,648/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .97,800/- = एकुण र. .3,60,62,973/- 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 ये कं ाट कालावधीम ये 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 करणे. 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील व न वन आय.सी.यु. 
वभागाकर ता व नवीन भोसर  णालयातील आय.सी.यु. कर ता आव यक असलेली 
१७ नग हट लेटर खरेद  करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक-५२०६, 

द.१४/०८/२०१९ अ वये मा यता दलेनुसार M/s.Yucca Diagnostics  यांचेशी 
करारनामा क न पुरवठा आदेश देणेत आला होता.  तथा प M/s.Yucca Diagnostics  

यांनी पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा केले या मिश स ई-िन वदेतील नमुद 

पेिश फकेशन माणे यो य नस याने व यांनी करारना यातील अट ंचा भंग के याने 
यांचा पुरवठा आदेश र  कर यात आलेला आहे.  यानुसार यांचेशी कर यात आलेला 
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द.०५/०९/२०१९ रोजीचा करारनामा र  करणेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता व 
व तू खरेद  सिमतीने दले या िनणयास अिधन राहुन ई-िन वदेतील L2 िन वदाधारक 
मे. ाईम स जकल अ ड फामा यांनी ित नग र. .१५,५०,०००/- माणे हट लेर 
पुरवठयाकामी सहमती दश व याने  यांना १७ नग हट लेटरचा पुरवठा आदेश देणेत 
आला होता.  सदर पुरवठा आदेशानुसार व ई-िन वदेतील वह त पेिश फकेशननुसार 
यांनी हट लेटर चा पुरवठा केलेला असून यांनी पुरवठा केलेले हट लेटर हे ई-

िन वदेतील पेिश फकेशननुसार अस याबाबतचा वाय.सी.एम. णालयाकड ल गठ त 

केले या त  सिमतीचे अहवालानुसार अिध ाता, PGI, YCMH  यांनी दनांक 

२४/०९/२०२० रोजी अहवाल सादर केलेला आहे व यानुसार मे. ाईम स जकल अ ड 

फामा यांचेकडून ा  झाले या ित नग  र. .१५,५०,०००/- या लघु म दरानुसार 
खरेद  करणेकामी येणा-या र. .२,६३,५०,०००/- चे खचास महानगरपािलका  अिधिनयम 
कलम ६७  (३) व ७३(क) नुसार काय र मा यता  देणेबाबत वचार करणे.. 

वषय .५)  शासन िनणय नगर   वकास  वभागाकड ल . वअम २०१५/ . .२३/न व ३४ दनांक 
१५ मे २०१५ नुसार संपुण रा याम ये िमशन मोड प दतीने अिभयान सु  कर यात 
आलेले आहे. या अिभयानाअंतगत सव शहरे हागणदार  मु  करणे व घनकचरा 
यव थापनांतगत व छ करणे या दोन मु य बाबींचा समावेश कर यात आलेला 
आहे.  व छ भारत अिभयान काय मा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व छ सव ण २०२१ ची अंमलबजावणी कर त आहे या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 

शहराची कचरामु  शहर टार रट ंग जा हर करणे आव यक आहे. व छ सव ण 
२०२१ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरास पाच तारां कत नामांकन (5 टार रँक ग) कचरा 
मु  शहर (गारबेज  िसट ) कर ता क  शासनाने तयार केले या िनयमावली, 
मागदशक सुचना व कायप दतीनुसार उपाययोजना कर त आहे. पंपर  िचंचवड 
शहरातील घरोघर  कचरा संकलन करण,े घरोघर  कच-याचे वग करण करण,े कच-याची 
वाहतूक करणे व या करणे कर ता केलेली यव था, गटर, नाले व सावजिनक 
व छता, व छता ऍपचा वापर, ला टक बंद  कायवाह  तसेच ५०० ट पीड  चे 

मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ३० ट पीड  वम  कंपो ट लॉ ट, ५ ट पीड  ला ट क टू 
फयुअल ची यव था केलेली आहे.  याबाबत जनतेकडुन हरकती व सूचना १५ 
दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  हरकती व सूचनांची पडताळणी क न 
घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस याचा ताव शासनास सादर  करेल व  

मानांकनासाठ  शासनाने दले या वयंघोषणा करावयाची आहे. सबब, पंपर  िचंचवड 
शहर पाच तारां कत नामांकन (5 टार रँक ग) साठ  शासनाने नमुद केलेले सव 
िनयम पुण कर त आहे.  यामुळे पंपर  िचंचवड शहर व छ सव ण २०२१ अंतगत 
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पाच तारांक त नामांकन (5 टार रँक ग) कचरा मु  शहर हणुन मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६) महारा  मे ो रेल कॉप .िलिमटेड यांनी मनपा मालक या जागा मागणी केलेनुसार 
तुत क पाकर ता द,०८/०२/२०२० या मागणीप ा वये मे ो टेशन 

व ुतीकरणासाठ  रो ह  आ ण आर.एम.यु. संच मांडणी साठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका आवारातील व ुत ड .पी. बांधणी या बाजूची जागा सदर संच 
उभारणीसाठ   उपल ध क न देणेबाबत कळ वले आहे. महामे ो यांचे ितिनधी यांनी 

य  जागेवर सुच वले नुसार जागेचे मोजमाप व े फळ  ४.५० मी. x ४.०० मी.= 
१८ चौ.मी. इतके आहे. तसेच यापूव  मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश .भु ज/०२/का व/ 
३०२/२०१८ द.२६/१०/२०१८ अ वये स ह नं.१७७ मौजे पंपर  (व लभनगर) येथील पंपर  

िचंचवड मनपा वकास योजना आराख यानुसार आर ण .५३ मधील े  ८००० 

चौ.मी.पैक  २१७६.३० चौ.मी.जागा मा.उपसंचालक नगररचना यांचेकडून िन त कर यात 

येणा-या भाडे दरानुसार व मा.महापािलकासभेची मा यता िमळेल या उमेद मा यतेस 

अिधन राहून आगाऊ ताबा दे यात आलेला अस याने मा.महासभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. सदर दो ह  जागांचा तपशील खालील माणे. 

  
  
  
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 उपरो  त यात नमूद केले माणे ततु क पाकर ता पंपर  िचंचवड मनपा 
ह तील ावयाचे जागेचे एकूण े  २३,६१९ चौ.फुट इतके होत आहे. यानुसार सदर 

अ. . स.नं. / िस.स.नं. े  एकूण चौ.फुट ठकाण 

नगररचना 
वभागाकड ल ३० 
वष कालावधीचा 
भाडे दर .चौ.फुट 
(एकूण भाडे ) 

शेरा 

१ स.नं.१५४, िस.स.नं. 
५७६०  

१८ 
चौ.मी. १९४ चौ.फुट 

प.िच.मनपा 
आवार, 
पंपर  

र. .१८७७/-एकूण 
भाडे 
र. .३,६४,१३८/- 

 

२ स ह नं.१७७ 
२१७६.३० 
चौ.मी. २३४२५चौ.फुटमौजे पंपर  

(व लभनगर)

र. .१२६५/- एकूण 
भाडे 
र. .२,९६,३२,६२५/-

जागेचा 
आगाऊ 
ताबा 
देणेत 
आला 
आहे. 



8 
 

 

कामी मनपाचे नगररचना वभागाने ठर वलेले भाडे दरा माणे होणार  एकूण भाडे 
र. .२,९९,९६,७६३/- इतक  होत आहे. तुत क पाम ये ए झी युट ह डायरे टर , 

महा मे ो रेल काप रेशन िलिमटेड, पुण े मे ो रेल क प यांचे महामे ो/PMRP/ 

२०१७/३८४/ द.२८/०९/२०१७ चे प ात नमूद केले माणे पंपर  िचंचवड मनपाचा 
एकुण आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका असणार आहे. यापैक  जागांबाबतचा 
ह सा र कम पये १८२.६० कोट  इतका असणार आहे.उपरो  बाबींचा वचार करता 
पुणे मे ो रेल क पाकर ता महारा  मे ो रेल काप रेशन िलिमटेड यांना महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (क) अ वये सदर त याम ये नमुद 

केले माणे मनपा ह तील जागा ३० वष कालावधीसाठ  िनयमा माण े

महानगरपािलके या आिथक ह या पोट  देणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका  
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

वषय .७) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 
या लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद 
करणेत आली असून याम ये संचलनतूट १३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस 

र. .१४.५९ कोट  बसेस खरेद  र. .३५.८३ कोट  व ई बस सबिसड  ६० कोट  असा 
अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून र कम पये ९ कोट  

संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.२३ लाख असे र. .१०.२३ कोट  (अ र  
र. .दहा कोट  तेवीस लाख फ ) सन २०१९-२० या अंदा जत संचलन तूट चे 

लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे आँ ट बर २०२० चे अदा करावयाचे 

अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८) मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .६/०१-२०२०-२१) अ वये मे. लॅग & पो स 
िन.र. .३३,५३,७९०/- (अ र  र. .तेहतीस लाख ेप न हजार सातशे न वद फ ) 
पे ा २३.४०% 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 .९) मनपा या 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.ने सस टेकनो क सलटंट यांनी वनंती 
अजासोबत सादर केले या कागदप ांची छाननी करणेत आली.  मे. ने सस टेकनो 
क सलटंट यांना न यान े िनयु  करणेकामी यां या कामा या वगवार  माण े प - 
अ-स लागार ेणी -२ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य 
वषयक ५ ते २० कोट  मधील कामे)  या माणे प  अ तयार कर यात आले आहे. 
ट पा-२ मधील प  अ  मे. ने सस टेकनो क सलटंट यांना पॅनलवर घेण े साठ  
मा यता देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .१०) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील बाब .१ 
अ वये अ े य कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल 
करणे कामी मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनेजम ट स हसेस ा. िल.  िन वदा 
र. .६४,३७,३०४/- (अ र  र. .चौस  लाख सदोतीस हजार तीनशे चार फ ) पे ा        

-३३.०३% या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .४३,११,०६२/-(अ र  र. . ेचाळ स लाख अकरा हजार बास  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 .११) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील बाब .२ 

अ वये ब े य कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल 
करणेकामी मे.कोमल वयं.सेवा सह.सं था.  िन वदा र. .४१,७३,८६४/- (अ र  र. . 
ए केचाळ स लाख याह र हजार आठशे चौस  फ ) पे ा (-३३.०३%) कमी L1 या  
दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२७,९५,२३७/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख पं यानव हजार दोनशे सदोतीस 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 .१२) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील बाब .४ 
अ वये ड े ीय कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणे कामी 
मे.जी.बी.ए टर ायजेस िन वदा र. .५८,०४,९२८/- (अ र  र. .अठठाव न लाख चार 
हजार नऊशे अठठावीस फ ) पे ा(-३०.७२ %) याकमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ 
वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४०,२१,६५४/- (अ र  र. .चाळ स लाख एकवीस 
हजार सहाशे चोप न 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. 
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वषय .१३) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील बाब .५ 

अ वये ग े ीय कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणकेामी 
मे.मै ी वयं.सेवा सं था िन वदा र. .३१,९३,५८४/-(अ र  र. .एकतीस लाख यानव 
हजार पाचशे  चौ-याऐंशी फ ) पे ा (-२६.०० %) याकमी  दराची िन वदा मंजुर दराने 
२ वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२३,६३,२५२/- (अ र  र. . तेवीस लाख ेस  
हजार दोनशे बाव न 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 .१४) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील  बाब .६ 

अ वये ह े ीय कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणकेामी 
मे. ेरणा येटस िन वदा र. .३३,६६,७९२/- (अ र  र. .तेहतीस लाख सहास  हजार 
सातशे  यानव फ ) पे ा (-२५.२५ %) कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पय े२५,१६,६७७/- (अ र  र. . पंचवीस लाख 
सोळा हजार सहाशे स याह र 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 .१५) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील बाब .९ 

अ वये डांगे चौक ते साई चौक(जगताप डेअर ) या बी.आर.ट .र याचे  सुशोिभकरण 
देखभाल करणेकामी म.क याण वयं.सेवा सह.सं था िन वदा र. .२४,९५,१६०/- 
(अ र  र. .चोवीस लाख पं यानव  हजार एकशे साठ  फ ) पे ा (-२५.२५%) 

या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .१८,६५,१३२/- (अ र  र. .अठरा लाख पास  हजार एकशे ब ी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 .१६) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील  बाब .७ 

अ वये देहु आळंद  र ता म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणकेामी मे.तावरे 
कं शन कंपनी िन वदा र. .१,०९,८७,८००/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख 
स याऐंशी हजार आठशे  फ ) पे ा (-१३.०० %) कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ 
वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .९५,५९,३८६/- 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. 
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वषय .१७) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० मधील  बाब .८ 

अ वये पुणे मुंबई हमर ता िनगड  ते दापोड  र ता म य दुभाजक सुशोिभकरण 
देखभाल करणेकामी मे.गाडन गु ज फाम अँ ड नसर   िन वदा र. .१,४९,७१,८००/- 
(अ र  र. .एक कोट  एकोनप नास लाख ए काह र हजार आठशे  फ ) पे ा     
(-१७.०० %) कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र कम पये १,२४,२६,५९४/- 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 .१८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ४ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १४ मधील व वध  उदयाने 
देखभाल व संर ण  करण े कामाबाबत मे.अजीत वयं.सेवा.सह.सं था या ठेकेदारांची 
िन वदा र कम  ७०,२६,६००/- (अ र   र. .स र  लाख स वीस हजार सहाश फ )  
पे ा -२७.७७% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र कम पये ५०,७५,३१३/- (अ र  र. . प नास लाख पं याह र हजार तीनश तेरा 
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 .१९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ५ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १५ मधील व वध  उदयाने 
देखभाल व संर ण  करणे भाग- १  कामाबाबत मे. दवंगत महापौर मधुकर पवळे 
वयं.सेवा.सह.सं था या ठेकेदारांची िन वदा र. .७८,८७,०००/- (अ र   र. . 

अ ठयाह र  लाख स याऐंशी  हजार फ )  पे ा -२३.७७% कमी दराची िन वदा 
मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये ६०,१२,२६०/- (अ र  
र. . साठ लाख बारा हजार दोनश साठ 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 .२०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ६ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १५, १६ व १७ मधील व वध 
उदयाने देखभाल व संर ण  करणे  कामाबाबत मे.कोमल वयं.सेवा.सह.सं था या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .७३,९९,४४०/- (अ र   र. . याह र  लाख न या णव हजार 
चारश चाळ स फ )  पे ा -२१.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .५८,४५,५५८/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख 
पंचेचाळ स हजार पाचश अ ठाव न फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
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अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ७ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १५ मधील व वध उदयाने 
देखभाल व संर ण  करणे (भाग-२) कामाबाबत मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनजमट 
स हसेस ा.िलमी. या ठेकेदारांची िन वदा र कम  ६१,०८,८४०/- (अ र  र. . एकस  
 लाख आठ  हजार आठश  चाळ स फ )  पे ा -२१.०६% कमी दराची िन वदा मंजुर 
दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये ४८,२२,३१८/- (अ र  र. . 
अ ठेचाळ स लाख बावीस हजार तीनश अठरा 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 .२२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ८ 
अ वये मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १५ मधील व वध 
उदयाने देखभाल व संर ण  करणे (भाग-३) कामाबाबत मे.तावरे क शंन कंपनी 
या ठेकेदारांची िन वदा र कम  ७६,८६,२४०/- (अ र   र. . याह र लाख याऐंशी 
हजार दोनश  चाळ स फ )  पे ा  -२२.०५%कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये ५९,९१,४२४/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख 
ऐ या णव हजार चारश चौवीस 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 .२३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १० 
अ वये मनपाचे ‘अ’ व ‘ब’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १८ व १९ मधील 
व वध उदयाने देखभाल व संर ण  करण े कामाबाबत मे.िनसग लॅ ड केप ा.िल.  या 
ठेकेदारांची िन वदा र कम  ५३,६३,१६०/- (अ र   र. . ेप न  लाख ेस   हजार 
एकश साठ फ )  पे ा -२५.०७%कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये ४०,१८,६१६/- (अ र  र. . चाळ स लाख 
अठरा हजार सहाश सोळा 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 .२४) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १६ 
अ वये मनपाचे ‘फ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १ व ११ मधील व वध 
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उ ाने  देखभाल व संर ण  करणे  कामाबाबत मे. ीनलॅ ड या ठेकेदारांची  िन वदा 
र कम  ६०,२२,८००/- (अ र   र. .साठ  लाख बावीस  हजार आठश फ )  पे ा    
-२२.०७% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र कम पये ४६,९३,५६८/- (अ र  र. .शेचाळ स लाख या णव हजार पाचश 
अडुस  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 .२५) मनपा या मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०४/२०२०-२१  
नुसार लघु म िन वदा धारक मे. टेक नाईन स हसेस यांना आदेश दनांका पासुन 
एक वषाकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वेबसाईट हो ट ंग व देखभाल 
द ु ती करणेचे कामकाज अंदाजप क य दरांपे ा -५.४०% ने कमी दराचे 
र. .१५,८६,४७३/- (अ र  र. .पंधरा लाख शहाऐंशी हजार चारशे याह र फ ) 
अिधक व त ु व सेवा कर देणकेामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा व 
कामकाजाचे आदेश .मात व/११/का व/१६६/२०२० द.२४ स टबर २०२० अ वये 
िनगत कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मनपा 
हदद तील द यांग य ंकर ता व वध कार या क याणकार  योजना राब वणेत 
येतात. सन २०२०-२१ या आिथक वषासाठ  द यांग क याणकार  योजना या 
उपलेखािशषावर एकूण २१ उपयोजना असून सदर एक त उपलेखािशषासाठ  एकुण 
र. .२७,१६,००,०००/- (अ र  र. .स ावीस कोट  सोळा लाख फ ) इतक  तरतूद 
कर यात आली आहे. यापैक  “उपलेखािशष .१४ “पंड त द नदयाल उपा याय-
द यांग पे शन योजना” या उपलेखािशषावर र. .८,५०,००,०००/- (अ र  र. .आठ 
कोट  प नास लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत आली असून आज अखेर सदर 
उपलेखािशषावर र. .६,९०,९४,४४०/- (अ र  र. .सहा कोट  न वद लाख चौ-या नव 
हजार चारशे चाळ स फ ) इतका खच झाला आहे. स  थतीत को वड-१९ या 
आजारामुळे शासनाचे िनदशानुसार द यांग य ंना दला जाणारा सहामाह /वा षक 

पे शनचा लाभ हा ित माह दे यात येत आहे. यामुळे एकुण ३७२५ पाञ 

लाभा याना ित लाभाथ  ित माह र. .२०००/- माणे एकुण र. .७४,५०,०००/- 
(अ र  र. .चौ-याह र लाख प नास हजार फ ) इतके अथसहा य दे यात येत आहे. 
आज अखेर सदर योजनेवर र. .१,५९,०५,५६०/- इतक  तरतुद िश लक असुन माच 
२०२१ पयत पे शन योजनेसाठ  र. .५,९६,००,०००/- इतका खच होणार आहे. 
यापैक  िश लक तरतुद  यित र  र. .४,३७,००,०००/- इतक  खचासाठ  तरतूद 
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करणे आव यक आहे.  तथा प सन २०२०-२१ या आिथक वषात, लेखािशष द यांग 

क याणकार  योजना या मु य लेखािशषातगत उपलेखािशष .१४ “पडं त द नदयाल 

उपा याय- द यांग पे शन योजना” या उपलेखािशषावर र. .८,५०,००,०००/- (अ र  

र. .आठ कोट  प नास लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत आली आहे. आज अखेर सदर 

उपलेखािशषावर र. .१,५९,०५,५६०/-  (अ र  र. .एक कोट  ऐकोणसाठ लाख पाच हजार 

पाचशे साठ फ ) इतक  तरतूद िश लक असून इतर उपलेखािशषाव न र. .४,३७,००,०००/- 

(अ र  र. .चार कोट  सदोतीस लाख फ ) वग करणे आव यक आहे. सदर उपयोजनेतील 

पा  लाभा याना लाभ अदा करणेकामी वाढ व र कम वग करणे आव यक आहे. यानुसार 

द यांग क याणकार  योजना या मु य लेखािशषातगत सन २०२०-२०२१ या आिथक वषात 

उपलेखािशष . ०८- “मनपा ह तील अंध िन समथ ( द यांग) कणबधीर, मतीमंद य ंना 
PMPMLचे बस पासेस मोफत देण”ेया उपलेखािशषाव न र. .२,००,००,०००/-(अ र  र कम 

पये दोन कोट  फ ), उपलेखािशष .११ “इतर योजना/काय म” या उपलेखािशषावर 
र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) उपलेखािशष .१८ “मनपा ह तील 

द यांगांना मा. धानमं ी आवास योजना व इतर घरकुल योजनेअंतगत घर खरेद कामी 
र. .१,००,०००/- अथसहा य देणेबाबत” या उपलेखािशषाव न र. .३७,००,०००/- (अ र  

र कम पये सदोतीस लाख फ ) व उपलेखािशष .१९ “मनपा ह तील द यांगांचे 

स मीकरण/सामा जक समावेशन करणेकामी य  काम करणा-या मनु यबळाची मता 
बांधणी/ िश ण/कायशाळा/त  नेमणूक इ. आव यक कामकाज करणे” या 
उपलेखािशषाव न र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) असे एकुण 

र. .४,३७,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट  सदोतीस लाख फ  ) वग करणे यो य होईल. 

     लेखािशषाचे 
नाव 

अ. 

. 

उपलेखािशषाचे नाव व 
मांक 

सन २०२० -

२१  ची तरतूद 

आव यक 
 तरतूद वाढ 
करावयाची 
र कम 

आव यक 
तरतूद घट 
करावयाची 
र कम 

सुधार त तरतूद 

सन २०२० -२१ 

द यांग 
क याणकार  
योजना   

र कम रपये 
२७,१६,००,०००/- 

१.

उपलेखािशष  .०८ -  

“मनपा ह तील अंध,िनः 
समथ ( द यांग) 
कणबधीर, मतीमंद 
य ंना PMPMLचे बस 
पासेस मोफत देण”े 

६,००,००,०००/-  २,००,००,०००/- ४,००,००,०००/-

२.उपलेखािशष . ११ “इतर 
योजना/काय म” 

१,००,००,०००/-  १,००,००,०००/- ०/-
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३. 

उपलेखािशष .१८ “मनपा 
ह तील द यांगांना मा .
धानमं ी आवास योजना 

व इतर घरकुल 
योजनेअंतगत घर 
खरेद कामी 
र. .१,००,०००/-
अथसहा य देणेबाबत” 

१,००,००,०००/-   ३७,००,०००/- ६३,००,०००/-

४.

उपलेखािशष .१९ “मनपा 
ह तील द यांगांचे 
स मीकरण/सामा जक 
समावेशन करणेकामी 

य  काम करणा -या 
मनु यबळाची मता 
बांधणी/ िश ण 
/कायशाळा/त  नेमणूक 
इ .आव यक कामकाज 
करणे” 

२,००,००,०००/-  १,००,००,०००/- १,००,००,०००/-

५.

 

 

उपलेखािशष .१४ पं डत 
दनदयाल उपा याय-
द यांग पे शन योजना 

८,५०,००,०००/-४,३७,००,०००/-              ०/- १२,८७,००,०००/-

 उपरो  त यात नमूद केलेनुसार सन २०२०-२१ मधील उपलेखािशषाम ये वाढ / 

घट करणे आव यक असून सदरचे वग करण हे वभागाअंतगत वग करण अस याने 

यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) म.न.पा वृ संवघन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१९-२०  मधील मनपाचे 
वृ संवधन वभागासाठ  से.नं.२७ नसर साठ  माळ  व मजुर कमचार  पुर वणेकामी 
मे.अथव वयं. औदयो. सेवा सहकार  सं था मया. िन वदा र. .२५,६०,२०६/-       
(अ र  र. .पंचवीस लाख साठ हजार दोनशे सहा फ ) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाज कय दरापे ा ३.९९%ने कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून 
या माणे येणारा खच र. .२४,५८,०५४/- चे खचास मा यता िमळावी व यांचेशी 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२८) मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध लॅ प सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा 
.15/2020-21 अ वये सात िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म 

िन वदाका मे. ाईटशाईन असोिसए स यांचे बाब .1 ते 3 एकुण 03 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .15,24,000/- हे अंदाजप क य  दर र. .19,76,000/- पे ा      
-22.87%  ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर 
लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेची 
कायवाह  करणेत आलेली अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .२९) मनपाचे अ नशामक वभागास आव यक Automatic Portable Fire Extinguisher  1 kg 

पुरवठा क न बस वण,े चे सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा .14/2020-21 अ वये पाच 
िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार मे. जजाई एंटर ायजेस 
यांचे बाब .1 एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .14,85,900/- (अ र  
र. .चौदा लाख पं याऐंशी हजार नउशे फ ) हे अंदाजप क य  दर र. .14,89,710/- 

पे ा -0.26%  ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार 
सदर लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३०) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/1-2019-20 अ वये उजा 
बचती या अंतगत पं.िचं. मनपा या अ,ब,फ व ग भागातील मैलाशु दकरण क े व 
मैलापाणी पंप हाऊसचे इमारतीवर उजा िनिमतीकामी सोलर िस ट म बस वणे व 
अनुषंगीक कामे करणकेामी मे.इले ो मेकॅिन स यांचेकडुन िन वदा 
र. .६७,०४,८३४/- (अ र  र. .सदुस  लाख चार हजार आठशे चौतीस फ ) वर 
िन वदा दर ा  झाले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून 
र. .६७,०४,८३४/- पे ा  -१४.५०% कमी या सुधा रत दराने हणजेच 
र. .५७,३२,६३३/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस तसेच ि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 कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) 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 
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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. 

वषय .३२) पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार अनिधकृत 
बांधकाम कारवाई तसेच व वध क पांचे उदघाटन/ भूिमपूजन, व वध बोधनपव 
काय म, स कार समारंभ, महापौर चषक व वध डा पधा, व वध वषय सिमती 
िनवडणूक, महापौर, उप महापौर िनवडणूक, भाग अ य  िनवडणूक, करसंकलन 
वभागाकड ल कारवाई, पवनाथड , वरसागर संगीत महो सव, व वध सां कृितक 
काय म इ. काय मांचे हड ओ शुट ंग व याअनुषंगाने इतर कामकाजासाठ  िन वदा 
नोट स िस द क न मे. दशन ड जटल हड ओ ाफ , कृ णानगर, िचंचवड,पुण–े 19 

कमीत कमी दर ा  झालेने यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत. 
मंजूर िन वदा दरानुसार यांकडून कामकाज क न घे यात येत असून याकामी िन वदा 
र कम पूण वषासाठ  र. .20,83,080/- इतक  असून र. .20,83,800/- ची बले यांना 
अदा कर यात आलेली आहेत. क  शासन व रा य शासनाने कोरोना हायरसचा 
ादुभाव होवू नये तसेच अ याव यक बाब हणून आव यक या सव उपाय योजना 

अवलंब या संदभात सुचनां या अनुषंगाने कोरोना हायरसचा सार रोख यासाठ  
आव यक या सव उपाय योजना तातड ने अंमलात आणणे आव यक असलेने माहे 
माच 2020 पासून संपूण देशाम ये लॉकडाऊन जा हर कर यात आले होते. 
याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड महापािलके या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत 

बांधकाम अित मण िनयं ण व िनमुलन वभागामाफत कोरोना वषाणूचा  संसगव 
ादुभाव रोख यासाठ  अित मण वभाग व संबंिधत पोिलस टेशनकड ल अिधकार  

यांचे पथक िनमाण क न िसट  लॉक डाऊन कर याचे कामकाज द.20/03/2020 पासून 
सु  कर यात आले. याकामी ८ हड ओ ाफर ता काळ पुर वणेबाबत संबंिधत 
वभागाने प  .बीपी/05/का व/42/2020, द.19/03/2020 अ वये कळ व यात आले 
होते. याअनुषंगाने मंजूर िन वदाधारक मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , कृ णानगर, 
िचंचवड, पुण–े19 यांचेकडून ८ हड ओ ाफर व फोटो ाफर माहे माच 2020 ते स टबर 
2020 या कालावधीत पुरवून कामकाज पूण क न घे यात आले आहे. कामकाज पूण 
क न मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , कृ णानगर, िचंचवड,पुण–े19 यांनी 
र. .29,45,530/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पंचेचाळ स हजार पाचशे तीस फ )ची 
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बले िमळणेकामी सादर केले आहेत. सदरचे काम िन वदा रकमेपे ा अिधक झाले 
असलेने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल  वदयुत  वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 30) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .३४) पंपर  िचंचवड शहराक रता पवना क पासुन ट पा .४ साठ  ४८.५७६ दलघमी 
पाणी पुन:आर त करणेस शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) 
द.२४/१०/२०१८ व शु प क शासन िनणय . ब.िसं.आ./२०१८/(३९१/१८)/िसं. 
य.(धो) द.१३/११/२०१८ अ वये मंजूर  ा  झालेली आहे. याअनुषंगाने पंपर  
िचंचवड मनपास प  मु.अ.(जसं)/(४४/२०१८) शा-८/१११ द.०७/०१/२०१९ व प  

पुपा व/ शा-१/ ब.िसं./ पं.िचं.मनपा/इरादाप /३४७/सन २०१९ अ वये ापन व 

इरादा प  दे यात आले आहे. सदर ापनातील सव अट ंची पूतता करण ेआव यक 
आहे तसेच उपरो  आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  र. .५०४०.१९ ल  पैक  
(शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाचे ापन नुसार महानगरपािलकेस 
िसंचन पुन थापना खच एक र कमी भरणे बंधनकारक करणे ऐवजी सन २०१८-१९ 
पासून पुढ ल ५ वषात ट याट याने घेणेत यावा असे नमुद आहे) सन २०१८-१९ 
साठ या िसंचन पुन थापना खचापोट  .१०,०८,०३,०००/- तसेच दोन म ह याची 
पाणीप ट  अनामत र. .५३,५७,९९९/- चे धनाकष पाटबंधारे वभागाकडे जमा 
कर यात आला आहे व सन २०१९-२० चा िसंचन पुन थापना खचाचा दसुरा ह ा 
र. .१०,०८,०३,०००/- भरणा  कर यात आला आहे. पाटबंधारे वभागाने २ म ह याची 
सुधा रत पाणीप ट  अनामत र. .३,४५,३९,६५१/- येत असुन यापूव  जमा 
र. .२,५४,३७,६९६/- व सन २०१८-१९ म ये भरलेली अनामत र. .५३,५७,९९९/- इतक  

र कम वजा जाता उव रत र. .३७,४३,९५६/- चा भरणा करणेस व तदनंतर करारनामा मंजूर 
करणेत येणार असले बाबत कळ वले आहे. सदर कामाक रता सन २०२०-२१ या मूळ 

अंदाजप कात पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी या लेखािशष अंतगत पान .२३८ वर 

अ. .१ “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित र  (Source) ोत िन त 

करणे यातील पाणी साठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे करणे” याकामाअंतगत 

र. .५० कोट  इतक  तरतूद कर यात आली आहे. तर , वर ल नमूद माणे पवना धरणातून 

ट पा .४ साठ  ४८.५७६ दलघमी पाणी आर णापोट  पाटबंधारे वभागाने उव रत अनामत 

र. .३७,४३,९५६/- चा धनादेश कायकार  अिभयंता, पुण ेपाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना देणेस 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे.                          

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ JNNURM अंतगत पवना धारणतून से, .२३ 
जलशु करण क ापयत थेट पाईप लाईनने पाणी आणणे या क पाचे काम हाती 
घेतले आहे. या कामास मनपा ह बाहेर पवना धरण थानी, थािनक शेतक-यांनी 
तसेच भारतीय कसान संघ व इतर यांनी मो या माणात वरोध केला आहे. 
मा.उ च यायालयाने द.१९/१०/२०१० रोजी सदर जन हत यािचका फेटाळली होती. 
मा.उ च यायालयाने दले या िनदशानुसार, भारतीय कसान संघ  व इतर यांनी 
मा.मु य अिभयंता तथा मा. ाथिमक ववाद िनवारण अिधकार  यांनी 
द.२७/०१/२०१० रोजी दले या िनणया या वरोधात, महारा  जलसंप ी िनयमन 
ािधकरण (MWRRA) यांचेकडे अपील केले होते.सदर अ पलाची सुनावणी होऊन 

MWRRA ने द.१६/०५/२०१२ रोजी आदेश दलेले आहेत.  यानुसार काह  िनदश 
देऊन पवना धरणातून थेट पाईपलाईन क प राब वणेस मा यता देऊन, भारतीय 
कसान संघ व इतर यांचे अपील फेटाळले आहे. सदर िनदशाम ये पवना नद वर 
प.िच.मनपाने वतः या खचान ेदोन को हापूर प तीचे बंधारे (K.T.Weir) बांधणे या 
कामाचा समावेश आहे. यानुसार उप कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे 
वभाग,पुण ेयांनी अनामत ठेव रकमेवर पवना नद वर मौजे िशवण े व मौजे गहुंजे 
ता.मावळ, ज.पुण ेयेथील ता वत को.प.बंधा-या बाबत मनपाकडून उपल ध होणा-
या अनामत ठेव रकमेतून नवीन बंधारे महारा  जलसंप ी िनयामक ािधकरनाण े
दले या िनणया माण े बांधण े ता वत असलेबाबत कळ वले आहे. यानुसार 
आ ापयत खडकवासला पाटबंधारे वभागास आतापयत को हापूर प ती या बंधारे 
सव णा या कामासाठ  व स व तर अंदाजप क तयार करणेसाठ  र. .७,००,०००/- व 
भूशा य काय (Core Logging) कामासाठ  र.र.७,७०,०००/- असे एकूण 
र. .१४,७०,०००/- अदा करणेत आले आहे. मा.आयु  यांनी अनामत ठेव प तीने 
(Deposit Contribution Work) पवना नद वर मौजे िशवणे व गहुंजे, ता.मावळ, ज.पुण े
येथील त वत को हापूर प तीचा बंधारा बांधणे या कामाची िन वदा काढून, कामाचे 
आदेश देऊन काम चाल ू करणेबाबत कायकार  अिभयंता खडकवासला पाटबंधारे 
वभाग, पुण े – ११ यांना कळ वलेले आहे.  द.२२/०९/२०२० या प ा वये उप 
कायकार  अिभयंता खडकवासला पाठबंधारे वभाग, पुण-े ११ यांनी मौजे िशवण े व 
गहुंजे ता. मावळ, ज.पुण े येथील को हापुर बंधा-यांचे काम स ला मसलत त वावर 
म यवत  संक पिच  संघटना, नािशक यांचेकडून क न घेणेबाबत व या सोबत 
स ला मसलत व संक पनाची फ  र. .३६,०४,९००/- (अ र  र. .छ ीस लाख चार 
हजार नऊशे फ ) अदा करणेबाबत मनपास कळ वले आहे. अिध क अिभयंता 
(धरण) संक प िच  मंडळ, म यवत  संक प िच  संघटना, नािशक यांचेमाफत सदर 
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बंधा-यां या बांधकामासाठ  स ला मसलत व संक पन करणेचे काम करणेत येणार 
आहे. सन २०२०-२१ या अंदाजप ाकात पाणीपुरवठा ट पा -१ जे.एन.एन.यु.आर.एम. 
या लेखािशषाअंतगत (पान .६४४ अ. .५ वर) पवना नद वर मौजे िशवण ेव गंहुजे 
येथे को हापुर बंधारा बांधणेकामी र. .२०,००,००,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आलेली 
आहे.तर  अनामत ठेव रकमेवर पवना नद वर मौजे िशवण े व मौजे गहुंजे 
ता.मावळ, ज.पुण े येथील ता वत को हापूर प ती या बंधारा बांधणेच ेकाम चाल ू
करणेबाबत चाल ूकरणे या कामासाठ  उप कायकार  अिभयंता खडकवासला पाठबंधारे 
वभाग,पुण-े११ यांना स लामसलत व संक पनाची फ  र. .३६,०४,९००/-(अ र  र. . 
छ ीस लाख चार हजार नऊशे फ )अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल संगणक यं णा देखभाल 
द ु तीकर ता ई-िन वदा सुचना मांक ०३/२०२०-२१ अ वये महाटडर येअंतगत 
िस द क न सव करासह िन वदा दर माग व यात आले या आहेत. यामधे एकुण 

तीन िन वदाकारांनी िन वदा दर सादर केलेले आहेत. यापैक  मे.पोल टार कं लट ंग 
ा.िल. यांचे दर एकुण र. .१,१८,३८,२५०/- असे सवात लघु म ा  झालेले आहेत. 
ा  दर कमी क न देणेकामी कळ व यात आले असता यांनी र. .१०,०००/- कमी 

क न दलेले आहेत. यानुसार एकुण र. .१,१८,२८,२५०/- हे अंदाजप क य र कमेचे 
तुलनेत ०.८१ ट केने कमी आहेत.  सबब सन २०२०-२१ या १ वष कालावधीकर ता 
महापािलके या सव वभागाकड ल संगणक यं णा देखभाल व दु तीकामी येणा-या एकुण 

र. .१,१८,२८,२५०/- + GST सह चे खचास व लघु म िन वदाकार मे.पोल टार कं लट ंग 

ा.िल. पुण ेयांचे बरोबर कामाचा करारनामा करणेकामी 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/९९७/२०२० 

दनांक – ०१/१०/२०२० 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/श.अ./तां/का व/२००/२०२० द.२८/०९/२०२० वषय .९ चे लगत) 
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( . ेका/िन-७/का व/६१/२०२० द.२८/०९/२०२० वषय .३३ चे लगत) 
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