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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/१११७/२०२० 
                                               दनांक - २३/१०/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २८/१०/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२८/१०/२०२० 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 – १९५ 
 
दनांक - २८/१०/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२८/१०/२०२० 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. 

---------- 
द.२१/१०/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९४) सभावृ ांत कायम करणे. 

 ---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत व वध े ातील ना व यपूण क प करणेत 
येतात. सदर क पाची अमंलबजावणी करताना देशपातळ वर राब वणेत येत 
असले या नवन वन व वैिश यपूण अ याधुिनक बाबींचा समावेश करणेत येतो 
मनपामाफत राब वणेत येणा-या व वध क पासाठ  ना व यपूण व अ याधूिनक 
तं ानावर आधा रत बाबींचा िन वदा तावात समावेश करणेत येतो. तथा प 
याम ये तां क व आिथक ूट  राहू नये याकामी या या े ामधील अनुभवी त  

स लागारांची किमट  (Technical Advisory committee) गठ त करणेस याच माणे 
स लागार हणून र. .१०,०००/- ित अधा दवस िमट ंग साठ  व र. .२५,०००/- 
ित पुण दवस िमट ंगसाठ  व वाहन िनवाह भ यापोट  होणा-या य  खचाची 

अदायगी करणेस मा यता िमळाली आहे. पयावरण वभागामाफत Waste to Energy, 
C&D Waste, Recycle & Reuse of waste water क प राब वणेत येत आहेत. सदर 

ना व यपूण क प राब वणेत असताना याम ये तां क व आिथक ूट  राहू नये 
यासाठ  या या े ातील तां क व आिथक स लागारांचा वेळोवेळ  स ला घेणेत 
आला आहे. व यानुसार क पाम ये आव यक ते बदल करणेत आले आहेत. 
स थतीत मनपा या Waste to Energy, C&D Waste, व Recycle & Reuse of waste 

waterया क पासाठ  वेळोवेळ  बैठक साठ  उप थत रा हले या स लागारांस सदर या 
मा य तावानुसार फ  अदा करणे आव यक आहे.  सोबत उप थत रा हले या तां क 

स लागारांचा त ा जोडणेत आला आहे. 
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अ. . तां क स लागार सिमती (TAC) एकुण देय र.  

१ Prof R.S jangid,  structural Engineering , ९०,०००/- 
२ Prof v.jyothiprakash,   Hydraulics  & water resources expert, ९०,०००/- 
३ Prof s.k . Gupta,  Environment  expert ५५,०००/- 
४ Dr.Rakesh Kumar,      Director CSIR-NEERI, ८०,०००/- 
५ Shree. Ajay Saxsena,    Procurement expert, १,१५,०००/- 

६ Prof Munish K. Chandel, Ph.D Associate professor centre for Environmental 
Science and Engineering , ३५०००/- 

 एकुण  ४,६५,०००/- 
                                  
                         वर ल माणे एकुण र.  ४,६५,०००/- इतका खच अपे त असून सदर या 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२८/१०/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 

14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50) महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67 (3) (क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  व वध ठकाणी 
देखरेखीखाली असणा-या (Institutional Quarantine) व Covid Care Center येथील ण 
तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 
ना ा उपल ध क न देणेकामी र. .250/- ित दन ित य  (अ र  र. .दोनशे 
प नास फ ) या माणे द.11/05/2020 ते द.16/07/2020 अखेर मे.टॅब कचन यानंा 
अदा करा या लागणा-या र.  50,14,990/- (अ र  र. .प नास लाख चौदा हजार नऊशे 
न वद फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.टॅब कचन, बाणेर रोड, पुणे 45 

यांचेबरोबर काय र करारनामा क ण घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ादुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लागु 
क न अिधसुचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम 
२००५ लागु क न  रा ीय आप ी घो षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव 
रोख यासाठ  यु दपातळ वर कामकाज करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  िचंचवड मनापचे णालये व 
को वड केअर सटरला कोरोना संसग बािधत णांना  णालयांना/को वड केअर 
सटरला ने-आण करणेसाठ  उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकडुन 

णवाह का उपल ध क ने देणेत आले या आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण, तथा  
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ादेिशक प रवहन अिधकार  यांचेकड ल णवाह का यांचे भाडे दर  - प रचलन 

प दतीनुसार पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बठैक .४८, द.१४/०५/२०२० चे 

अ वये मंजूर दर खालील माण े- 

अ.  
पुरवठादार/ 
कालावधी वाहन कार 

२५ कमी 
अथवा २ 

तासासाठ  र. . 

दर ित 
क.मी. साठ  

र. . 

ित ा तास 
र. . 

द.०८/०७/२०२० ते 
द.३१/०७/२०२० या 

कालावधीत आलेला खच 
र. . 

१ 

 

मे. ा  टुस 
अँ ड ॅ ह स, 

यमुनानगर 

 

टे पो ॅ हलर/टाटा वंगर/टाटा 
४०७/ वराज मझदा-चॅसीज वर 
बांधणी केले या णवाह का 

९००     १३ १५० 

५६,७९,९४५ मा ती हॅन ५०० ११ १०० 

टाटा समो/मॅटेडॉर कंपनीने 
बांधणी केले या णवाह का ६०० १२ १२५ 

           उपरो  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  
िचंचवड मनपाचे णालये व को वड केअर सटरला कोरोना संसग बािधत णांना  

णालयांना/को वड केअर सटरला ने-आण करणेसाठ   उप ादेिशक प रवहन 

कायालयाकडुन मे. ा  टुस अँ ड  ॅ ह स या यव थापन एज सीकडुन वाहने 
उपल ध क न देणेत आलेली आहेत.  सदर णवाह का मालकांनी मे. ा  टुस अँ ड 
ॅ ह स यांचे नावे बील अदा करणेकामी सहमती दली आहे.   सदरकामी मे. ा  टुस 

अँ ड  ॅ ह स यांनी णवाह केची भाडेदराची र. .५६,७९,९४५/- (अ र  र. .छप न 
लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) द.०८/०७/२०२० ते 
द.३१/०७/२०२० या कालावधीतील बले  सादर केलेली आहेत. तर  सदर या खचास 
काय र मा यता व या माणे पुढ ल येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .४) पपंर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातह  कोवीड १९ या वषाणुमुळे 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 िनंयं ण व ितबंध करणेकामी तातड ची बाब हणुन कायवाह  वै क य 
वभागाकडुन माहे माच २०२० पासनु चालु करणेत आलेली आहे. कोवीड १९ चे 
णांना व वध णालये व कोवीड केअर सटर येथे उपचारासाठ  ता काळ पोहोचवणे 

आव यक होते व याकर ता णवाह कांची आव यकता होती यामुळे 
मा.उप ज हािधकार  तथा सम वयक अिधकार , वाहन अिध हन क  यांचेमाफत 
द.२१/५/२०२०, २९/५/२०२० व द.३०/५/२०२० अ वये २० णवाह का २४ तास 
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उपल ध क न दे यासाठ  व द.२/७/२०२० अ वये २० णवाह का अशा एकुण ४० 
णवाह का मा. ज हािधकार  कायालयाकडुन सुचना ा  झा या आहेत यानुसार 
णवाह का पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ा  झा या आहेत. सदर ा  झाले या 
णवाह कांचे वाहन भाडे अदा करणेकामी मा.सिचव ादेिशक प रवहन ािधकरण तथा 
ादेिशक प रवहन अिधकार  यांचेकडुन द. १४/५/२०२० अ वये िन त केले या दरप क व 

प  .४३९८/ ाप ा/ ापका/पुणे द.२३/७/२०२० नुसार वाहन भाडेदर िन ती इंधनसह त 

कर यात आलेली आहे. मा. उप ज हािधकार  तथा सम वय अिधकार , वाहन अिध हन 

क  यांचेमाफत कोवीड १९ चे कामकाजाक रता द.२१/५/२०२० ते द.०७ /०७/२०२० अखेर 

मे. ा  टुस ऍ ड ह स यांचेमाफत  ा  झालेले ४० णवाह कांचे भाडे इंधन सह त 

द.२३/७/२०२० चे दरप कानुसार  र. .४५,५७,६००/- + सदर णवाह कांना पुर व यात 

आलेले डझेल खच र. .२,३३,८००/- असे एकुण र. .४७,९१,४००/- या य  खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/02/2020-2021 अ वये शहर झोपडप ट  
पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील क पामधील (A8) इमारतीचे थाप य, व ुत, 

पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वषयक कामांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ेरणा 
एटस िन.र. .1,65,93,352/- (अ र  र. .एक कोट  पास  लाख या नव हजार 

तीनशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,65,68,102/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,65,68,102/- पे ा 32.01% कमी हणजेच 
र. .1,12,64,653/- + रॉय ट  चाजस र. .9,244/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .25,250/- = एकुण र. .1,12,99,147 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .६) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे, रा य शासन व पंपर  – िचंचवड 

महानगरपािलका  यांचे संयु  व माने अ णासाहेब मगर टेड यम नेह नगर येथे 800 

खाटांचे वशेष कोवीड हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून णसेवेसाठ  काया वत कर यात 
आलेले आहे. मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुण े यांचेकड ल द.20/8/2020 चे 
आदेशानुसार सदर हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा आवत  खच (ALL CONSUMTION 

PPE KIT, वीज व पाणी बील,  OXYGEN, औषधे, णांचे खानपान इ.खच पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलकेमाफत करावयाचा आहे. वर ल कोवीड हॉ पीटलसाठ  णाचे 
जेवण व ना याचे बील PMRDA  यांनी  JESS आय डया ा.िल. यांना अदा 
करणेबाबत कळ वले आहे. JESS आय डय़ा ा.िल.यांनी सदर यव थेपोट  मे. ठ कर 
टारडम इ हे ट ा.िल. यांची िनयु  केली असून णांचे जेवण व ना याचे बील 

मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांना अदा करणे बाबत कळ वले आहे. मे.ठ कर 
टार डम इ हे ट ा.िल. यांनी द.२९/८/२०२० ते द.३०/९/२०२० या कालावधीतील 

अ णासाहेब मगर टेड यम येिथल कोवीड हॉ पीटलम ये उपचार  घेतले या णांचे 
भोजन यव थेचे बील र. .२०,४६,४९२/- सादर केले आहे. मे.ठ कर टारडम इ हे ट 
ा.िल. यांनी ण जेवणापोट  सादर केलेले बील र. .२०,४६,४९२/- पैक  मनपाने 

इतर पुरवठाधारकांशी ठर वले या दरानुसार सदर बील ित ण र. .१८०/- या 
माणे र. .१९,४९,०४०/- इतक  बील देय र कम होत असून सदर र कम अदा 

करणेस व येणारे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६७(३)(क) व अनुसुची 
ड करण मांक.५(२)(२) नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) मु य लेखा प र ण 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 .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात पुणे मुंबई महामागाकडुन पंपर  गाव/ 
पंपर  कॅ पला जोडणारा इं दरा गांधी रे व े उ डाणपुल हा एकच पुल स थतीत 
अ त वात आहे. रहदार मुळे सदर या पुलावर एकेर  वाहतुक असुन हा पुल 
वाहतुक स अपुरा पडत आहे. सदर पुलाचे आयुमान ल ात घेता तेथे सदर पुल बांधणी 
करावी लागणार आहे. या पा भुमीवर पंपर  डेअर  फाम या मागावर न याने रे वे 
उ डाणपुल बांध याची आव यकता आहे. स थतीत पुण–ेमुंबई र यास 
जोड यासाठ  पंपर  डेअर  फाम या ठकाणी रे वे ॉिसंग माग उपल ध आहेत. 
तथा प, या ठकाणी होणार  वाहतुक ची क ड  वचारात घेऊन सदर ठकाणी रे वे 
उ डाणपूल बांधणे आव यक आहे. तसेच रे वे वभागामाफत ा  प  जा. .PA/ W/ 

DB/RUBD द.२०/०७/२०२० व जा. .PA/W/DBLX/CLOSURE OF LC  

 द.१०/१२/२०१९ या अनुषंगाने सदर रे वे ॉिसंग बंद करणेबाबत  रे वे वभागा 
माफत एन ओ सी माग व यात आलेली आहे. सदर रे वे ॉिसंगचे जागेवर रे वे 
उ डाणपूल बांधणे बाबत थािनक नगरसद य, थािनक आमदार, थािनक लोक 
ितिनधी वारंवार मागणी कर तआहेत. उपरो  बाबींचा वचार क न पंपर  डेअर  

फाम येथे पूलासाठ  आव यक असणा-या संर ण खा याकड ल जागेची मागणी 
संर ण खा याकडे कर यात आली होती. याकामी महापािलके माफत 
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र. .२८,६८,७७,५५०/- एवढ  र कम संर ण खा याकडे जमा कर यात आलेले 
असून संर ण खा या या कडून .LA/12/Def/Land/MFP द.१७/०८/२०२० अ वये 

८०८१ चौरस मीटर एवढ  जागा पूल बांध यासाठ  मनपास ह तांत रत कर यास 

मंजुर  दलेली आहे. तसेच संर ण खा याने पलू बांधणे कामी Working Permission 

दलेली आहे. याकामी ा  िन वदा कोटेशन पैक  लघु म दराचे क प यव थापन 
स लागार मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा. िल. नेमणुक िन वदा वकृत र कमे या 
२.४४% ( GST वगळून) इत या दराने क प यव थापन स लागार नेमणसे 
मा यता देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .९) पं.िचं.मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत मनपाकड ल व वध वभागाचे 
वापरात असलेली सव कारची वाहने दु ती करणेत येतात. सदरची वाहने 
वेगवेग या वभागाम ये यांचे कायालयीन कामासाठ  वापर कर त असतात याची 
वर त दु ती करणे आव यक असते. याकर ता सन २०२० ते २०२३ या तीन वष 

कालावधीम ये सदरची वाहने गटवार प तीने दु ती  करणेकामी एज सी िन त 
करणेकामी िन वदा सुचना .२/२०२०-२१  ई-टड रंग ारे िस  क न दर माग वणेत 
आले असून “ब व क गट” या दो ह  गटाकर ता मे.नेहा ऑटोमोट ह यांचे दर सवात  

कमी ा  झालेले आहेत.  ब गटाकर ता मे.नेहा ऑटोमोट ह यांचे दर ८.५२% ने कमी 
व क गटासाठ  ९.५२% ने कमी अस याने यांना इकड ल द.८/१०/२०२० या 
प ा वये दर कमी करणेबाबत प  देणेत आले होते. यानुसार यांनी यांचेकड ल 
द.८/१०/२०२० या प ा वये “ब व क” गटाकर ता िन वदेम ये भरले या दरापे ा 
आणखीन ०.०१% दर कमी क न दलेले आहेत. “ब” गटाकर ता एकूण ८.५३% व 
“क” गटाकर ता ९.५३% दर कमी क न दले आहेत. उपरो  सव बाबी वचारात घेता“ब 

गट व क गटा” मधील लघु म िन वदा धारक मे.नेहा ऑटोमो ट ह यांचे दर िन वदा 
र कमेपे ा ८.५३% ने कमी “क” गटाकर ता ९.५३% दर कमी क न दले आहेत. ब 

गटाकर ता िन वदा र. .५६,२१,४००/- ती वष  या माणे तीन वष कालावधी कर ता 
र. .१,६८,६४,२००/- व “क गटा” कर ता िन वदा र. . ५१,०३,४४७/- ती वष  या माणे तीन 

वष कालावधीकर ता र. .१,५३,१०,३४१/-  इतक  िन त करणेत आली आहे.  सदर ा  

झाले या लघु म दराचे िन वदाधारक मे.नेहा ऑटोमो ट ह यांचे दर वकृत क न यांचे 

समवेत ब गट व क गटा कर ता सन २०२० ते २०२३ या तीन वष कालावधीकर ता 
करारनामा क न घेवून कामे क न घेणेस व याकामी तीन वष कालावधीकर ता “ब 

गटासाठ ” येणारे र. .१,६८,६४,२००/-  व “क गटासाठ ” र. .१,५३,१०,३४१/-  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१०) भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ादुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लागु 
क न अिधसुचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम 
२००५ लागु क न  रा ीय आप ी घो षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव 
रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  िचंचवड मनपाचे णालये व को वड 

केअर सटरला कोरोना संसग बािधत णांना  णालयांना/को वड केअर सटरला ने- आण 

करणेसाठ  उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकडुन एकुण ८० 

णवाह का, मा. आयु  सो. यांनी आदेश दले माण े १९ इनो हा वाहनांम ये पाट िशयन 

क न वाहन वापरणे संदभात सुचना केलेनुसार उपल ध क ने देणेत आले या आहेत. सदर 

णवाह कांना णवाह का यव थापन क ाकडुन इंधन पुरवठा करणेबाबत मा. आयु  

सो. यांनी द.०८/०७/२०२० चे प ा वये आदेश दलेले आहेत.  यानुसार इंधन पुरवठा 
करणेकामी मे.गावडे पे ोिलयम, यांना द.०९/०७/२०२०चे  प ा वये कळ वणेत आले होते. 

मे.गावडे पे ोिलयम, िचंचवड यांनी यांचेकड ल द.१०/०७/२०२० चे प ा वये इंधन पुरवठा 
करणेस सहमती असलेबाबत कळ वले आहेत.  यानुसार द.११/०७/२०२० पासुन मे.गावडे 

पे ोिलयम, िचंचवड यांचेकडून  णवाह कांना इंधन पुरवठा करणेत येत आहे. मे.गावडे 

पे ोिलयम, िचंचवड यांनी उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकडुन 

अिध ह त केले या एकुण ८० णवाह का, मा.आयु  सो. यांनी आदेश दले माणे १९ 

इनो हा वाहनांम ये पाट िशयन क न वाहन वापरणे संदभात सुचना केलेनुसार पुरवठा 
करणेत आले या इंधनाचे द.११/०७/२०२० ते द.२०/०९/२०२० या कालालधीतील एकुण बल 

र. .१४,७०,१९९/- ची बले इकड ल वभागास वेळोवेळ  सादर केलेली असुन मे.गावडे 

पे ोिलयम, िचंचवड यांना  बल सादर केले माणे वेळोवेळ  बल अदा करणेत आलेले 

आहे. मे. गावडे पे ोिलयम, िचंचवड यांनी पुरवठा करणेत आले या इंधनाचे द.११/०७/२०२० 

ते द.२०/०९/२०२० या कालालधीतील अदा करणेत आले या र. .१४,७०,१९९/- चे खचास 

काय र मा यता देणेस व पुढ ल येणा-या य  मािसक खचास मा यता देणेस तसेच 

सदरचा खच म यवत   भांडार  वभागाकड ल “कोरोना िनधी”  या लेखािशषावर खच  

टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड-१९) या संसगज य आजाराचा 
ाद ुभाव मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ादुभाव कमी करणेकर ता 

वै क य अिधकार  यां या े य कायालयिनहाय फ ड स हल स ्  टम तयार 
कर यात आले या असून या ट मकर ता लागणार  आव यक सुमो त सम काराची  
वाहने उप ादेिशक कायालया, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.)माफत वाहने मे. ेश 
एंटर ाजेस यां याकडून आव यकते माणे लागणार  वाहने फ ड स हल स 
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टमकर ता द.२२/०७/२०२० पासून ६ वाहने भाडेत वावर पुर व यात आलेली असुन 
यांचे बल या वभागाकडे उप ादेिशक कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.)कड ल 

मंजुर दरा माणे अदा करणेबाबत कळ वले आहे. व द.१६/०९/२०२० पासून 
मे.िशवसमथ ॅ ह स भोसर  यांचेकड ल १७ वाहने कमी क न सदरची वाहने मे. ेश 
एंटर ायझेस यांनी पुर वलेली आहे. ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े द.११/०३/२०१९ चा 
िनणय – प रचलन प दतीनुसार ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े पंपर  िचंचवड व 

बारामती  यांची संयु  बैठक द.११/०३/२०१९ नुसार दर खालील माणे – 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार 
ित दन मंजुर 
दर + इंधन 

१. मे. ेश एंटर ायजेस तवेरा/त सम 
२२००/- + 

इंधन 

२. मे. ेश एंटर ायजेस झायलो, ईट गा, इनो हा, कॉ पओ/त सम वाहने 
२६००/- + 

इंधन 

             पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना या संसंगज य वषाणूचा ाद ुभाव 
रोख यासाठ  पंपर  िचंचवड मनपा दवाखा याकर ता आ ण े य कायालयाकर ता/ 
आप ी यव थापन कायालयाक रता आव यक असलेली वाहने उप ादेिशक कायालय, 

पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) माफत पुर व यात आले या मे. ेश एंटर ायझेस 

यांचेकडून उप ादेिशक कायालया, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल शासक य मंजूर 
दराने द.२२/०७/२०२० ते द.१५/०९/२०२० पयत थेट प तीने भाडेत वावर 
पुर व यात  आले या ६ वाहनांना र. .७,८२,९०१/- इतका खच झालेला आहे. यानुसार 
द.२२/०७/२०२० ते द.१५/०९/२०२० र. .७,८२,९०१/-(अ र  र. .सात लाख यांशी 
हजार नऊशे एक फ ) या  खचास काय र मा यता व येथून पुढ ल येणा-या (२३ 
वाहनांसाठ ) य  मािसक खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल वाहन 
भा याने घेणे या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड-१९) या संसगज य आजाराचा 
ाद ुभाव मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ादुभाव कमी करणेकर ता 

वै क य अिधकार  यां या े य कायालयिनहाय फ ड स हल स ्  टम तयार 
कर यात कऱ यात आले या असून या ट मकर ता लागणार  आव यक सुमो त सम 
काराची  वाहने उप ादेिशक कायालया, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) माफत मे. ी. 

िशवसमथ ॅ ह स भोसर  यां याकडून आव यकते माणे लागणार  वाहने फ ड 
स हल स टमकर ता द.२०.०३.२०२० पासून ६४ वाहने भाडे त वावर पुर व यात 
आलेली असुन यांचे बल या वभागाकडे उप ादेिशक कायालय, पपंर  िचंचवड 
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(आर.ट .ओ.) कड ल मंजुर दरा माणे अदा करणेबाबत कळ वले आहे. व 
द.१६/०५/२०१९ पासून १७ वाहने कमी केली आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण, 

पुण े द.११/०३/२०१९ चा िनणय – प रचलन प दतीनुसार ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण े

पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  बैठक द.११/०३/२०१९ नुसार दर खालील माणे – 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार 
ित दन मंजुर 
दर + इंधन 

१. मे. ी िशवसमथ ॅ ह स, भोसर  तवेरा/त सम २२००/- + इंधन 

२. मे. ी िशवसमथ ॅ ह स, भोसर  
झायलो, ईट गा, इनो हा, 
कॉ पओ/त सम वाहन े

२६००/- + इंधन 

     पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना या संसंगज य वषाणूचा ादुभाव 
रोख यासाठ  पंपर  िचंचवड मनपा दवाखा याकर ता आ ण े य कायालयाकर ता/ 
आप ी यव थापन कायालयाक रता आव यक असलेली वाहने उप ादेिशक कायालय 
माफत ६४ वाहने पुर व यात आले या मे. िशव समथ ॅ ह स भोसर  यांचेकडून 
उप ादेिशक कायालया, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.)कड ल शासक य मंजूर दराने 
द.२०.०३.२०२०पासून  द.३१.०५.२०२० पयत थेट प तीने भाडेत वावर पुर व यात 
आले या वाहनांचा य  खच र. .४७,२८,९०८/- चे खचास मा. थायी सिमती ठराव 
.७२५२, द.२२/०७/२०२० अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. व 
द.३१/०५/२०२० पयत र.  ४७,९५,१६६/- इतका खच झालेला आहे. यानुसार या 
पूव ची िश लक र.  ६६,२५८/- व द.०१/०६/२०२० ते द.१५/०९/२०२०या कालावधी 
पयत या ६४ वाहनांची  र. .१,२३,६१,२६१/-  अशी एकुण र. .१,२४,२७,५१९/- (अ र  
र. .एक कोट  चोवीस लाख स ावीस हजार पाचशे एकोणवीस फ ) या  खचास 
काय र मा यता व येथून पुढ ल येणा-या (४७ वाहनांसाठ ) य  मािसक 
खचासतसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल वाहन भा याने घेणे या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) क  शासनाचे व छ भारत अिभयान (नागर ) अंतगत, थािनक महापािलकांनी 
राब वले या व वध योजना व क पांची पाहणी व अ यास दौरा करणेकामी, ड े ीय 
कायालयाचे भाग सिमती सद य व मनपाचे अिधकार  यांचे साठ  राज थान 
(उदयपुर/ जयपुर) येथे पाहणी करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .६३७९ 
दनांक ०८/०१/२०२० अ वये येक े य कायालयासाठ  र. .६,००,०००/- खचास 
मा यता देणेत आलेली आहे. तथापी उ  अ यास दौ-याठ  एकुण र. .३,६६,६६०/- 
इतका खच झाला असुन सबंधीत ॅ ह स ्  एज सीला र. .२,१३,८८५/- अदा केले 
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आहे. उवर त र. .१,५२,७७५/- अदा करणेस मा यता िमळाली असुन ड े य 
भाग सिमती वास खच या लेखािशषावर सन २०२०-२१ साठ  र. .१,००,०००/- 

इतक  तरतुद उपल ध होती. पैक  र. .१३,८८५/- खच झालेली असुन उवर त 
र. .८६,११५/- इतक  िश लक आहे. सदरचे िश लक तरतुद र कमेमधुन अ यास 
दौरा वास खच भाग वता येणार नाह  यामुळे अ यास दौ-याकर ता इतर 
लेखािशषातुन तरतुद वग करणे आव यक आहे. या कर ता ड े ीय कायालयाकड ल 
शासन वभागाची थायी अ थापना या लेखािशषावर आजअखेर र. .१,३८,६४,५२९/- 

इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधुन र. .६६,८८५/- इतक  तरतुद वग के यास 
सदर या अ यास दौ-याचा खच करण ेसोईचे होईल.  

 
अ. 
. 

लेखाशीष सन २०२० - 
२०२१ ची 
तरतुद 

आजअखेरची 
िश लक तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग सिमती 
वास खच 

१,००,०००/- ८६,११५/- ६६,८८५/-  १,५३,०००/- 

२ थायी 
अ थापना 

२,२५,००,०००/- १,३८,६४,५२९/-  ६६,८८५/-  

           
                  वर ल माणे तरतुद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१४) ी.संजय नारायण कुलकण , कायकार  अिभयंता यांचे अ पल अजावर वचार   
करणे.(मा. थायी सिमती ठराव .७६०४ द.०७/१०/२०२० नुसाऱ) 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल  वदयुत  वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 3) ि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 .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत व वध वकास कामे कर यात येत असुन या 
अंतगत कर यात येणा-या र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य 

वषयक कामे, पूल, काय वॉक व इमारती यांची कामे करणेसाठ  तसेच खास 

द ु तीसाठ  पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंतांकडे उपल ध असले 
तर  काह  वेळा अपु-या कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गुंतागुतीचे तां क , 

आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची 
पडताळणी, संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातुन करावया या क पांसाठ  
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कायदे वषयक, अथ वषयक अ वेषण अशा बाबींसाठ  त  स लागार कंवा संबिधत 
े ातील त  नेम याची आव यकता भासते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये सु दा 

त  स लागार यांचे पॅनेल तयार करणेकामी Expression of Interest ला मा.आयु  सो. 
यांची मा यता घे यात आलेली आहे. सदरचे पॅनेल िनयु  करणेकामी मनपा संकेत थळावर 

व वतमानप ात जा हरात िस द करणेत आली होती. सदर Expression of Interest या 
जा हरातीस अनुस न एकुण ४३ स लागारयांनी सहभाग घेतला आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेम ये स लागार यांचे पॅनेल तयार करणेकामी एकुण ४३ स लागार पैक  

ट पा-१ म ये एकुण २५ स लागार यांना मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द.०७/०२/२०१८ 

अ वये मनपा या त  स लागार पॅनेलवर नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदर प  अ व ब 

या छायां कत ती सोबत जोड या आहेत. ट पा-२ मधील खाली नमूद केलेले स लागार 

यांनी न वन िनयु  करणेकामी प ा वये वनंती केली आहे. ट पा-२ म ये न याने 

मे.भा यल मी इ ा चर अ ड रअँ ट  स लागार यांनी कागदप े सादर केलेली आहेत. 

सदर स लागार यां या कागदप ांची छाननी करणेत आली असुन यांची प -ब इमारती 
स लागार ेणी-३ (र कम २० ते ५० कोट  मधील कामे)  याम ये वगवार  करणेत आलेली 
असुन सदर प  ब चा त ा सोबत जोडला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यात  

स लागार पॅनेलवर ट पा-२ मधील न वन न दणी मे.भा यल मी इ ा चर अ ड 

रअँ ट  स लागार यांना प  ब माणे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१७) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ नुसार व महानगरपािलका, अिधिनयम 
कलम ६३(६) नुसार The Disaster management act 2005 अ वये  तातड ची खरेद कामी 
कोरोना (COVID 19) या साथी या रोगावर उपचारासाठ  तातड ने या आजारावर 
ितबंध उपाययोजना करणेसाठ  वायसीएम णालय पद यु र सं थे या (कोवीड-19) 

सटर क रता  बेल मॅड वट लेटर क रता ड पोजेबल Flow Sensor (ycmh pgi- 300, 
autocluster-100 Dch A.M.Stadium-100)  असे एकुण 500 नग Flow 

Sensor खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना ं  22 /2020-21 अ वये दर प क 
माग वणेत आले होते यानुसार मे.एमआयएस हे थ केअर  पुणे  यांचे ित नग 
र. .1900/- माण े लघु म दर ा  झालेले आहेत. एकुण र. .9,50,000/-  (अ र  
र. .नउ लाख प नास हजार फ ) म ये खरेद  करणेस चे खचास व करारनामा क न 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालयाने कोरोना बािधत णां या 

मृतदेहाचे अं य वधीसाठ  बॉड  बॅग सा ह य मनपा अिधिनयम कलम 63 (6) व 67 

(3)(क), आप ी यव थापन कायदा 2005 व भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897 नुसार 
ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा 
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अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदत जाह र सुचना मांक-23/2020-21 नुसार लघु म 
पुरवठाधारक मे. ी.बालाजी लास हाऊस, पुणे यांचे ती नग र. .414/- माणे 1000 

नग खरेद कामी र. .4,14,000/- इतका खच अपे त आहे. सदरचे ा  दर हे 
अंदाजप क य एकुण र. .6,00,000/- पे ा 31 ट केने कमी आहेत. ा  दर वकृत 
करणेत आलेले असुन मे बालाजी लास हाऊस, पुणे यांना कामाचे आदेश देणेत 
आलेले आहेत. यानुसार एकुण र. .4,14,000/- (अ र  र. .चार लाख चौदा हजार 
फ ) चे खचास तसेच कोरोना कालावधीत याच दराने बॉड  बॅग खरेद  करणेकामी व 
संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) प.िच.मनपाचा मा. थायी सिमती सभे या ठराव .७३६८/२०२० द.२०/८/२०२० 

नुसार मा.आयु , सो. यांचेकड ल आदेश .वै /१०/का व/२४८/२०२० 
द.२१/०८/२०२० अ वये पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांना र. .२५ 

कोट  पैक  र. .१० कोट  देणेबाबत वषय संमत झा यामुळे Covid 19 Jumbo 

Facilities Center उभारणे  कामासाठ  र. .२५ कोट  पैक  र. .१०  कोट  पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरण पुणे यांचेकडे द.२४/८/२०२० रोजी र. .१०कोट  वग 

कर यात आलेली आहे.  पुण ेमहानगर देश वकास ािधकरण यांचेकड ल प  .Covid-

1907.20/ . .आर-१४२/ व -१/२००(A) द.१४/९/२०२० अ वये सदर कामासाठ  र. .१५ 

कोट  पैक  र. .१० कोट  म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषातुन 

पुण े महानगर देश वकास ािधकरण पुण े यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२०) मा.अ य  व यव थापक य PMPML संचालक यांचे मागणीनुसार आँग ट २० पयत 

एकूण तूट र. .१८३.५८ कोट  पैक  ४०% माणे र. .७३.४३ कोट ची मागणी केली 
आहे. न वन बस खरेद साठ  सन २०२०-२१ म ये र. .९५.८३ कोट  एवढ  तरतूद 

उपल ध अस याने खास बाब हणून कोरोना या पा भूमीवर र. .४० कोट  (अ र  
र. .चाळ स कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अपे ीत संचलन तूट पोट  अ ीम हणून 
अदा करावयाचे अस यास शासन िनणयाम ये नमूद के या माण ेपीएमपीएमएल ने 
यां या आिथक ताळेबंदाचे लेखाप र ण मनपाच े मु य लेखाप र क यां या कडून 

संचलनतूट मा णत करणे आव यक आहे.  तथा प ए ल २०२० ते आँग ट २०२० या 
कालावधीतील अहवाल ा  झालेला नाह  तर  कोरोना या पा भूमीवर महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार सन २०२०-२१ मधील तूट मधून 

समायोजन करावया या अट वर संचलन तूट ची र. .४० कोट  (अ र  र. .चाळ स कोट  फ ) 

अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .२१) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते17) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय अ याव यक सेवेम ये अडथळा िनमाण 

होऊ नये हणून तसेच कोवीड १९ संसगा या आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर 
स थतीत कायरत असले या मानधनावर ल त  वै कय अिधकार , वै कय 
अिधकार  व इतर पॅरामे डकल कमचा-यांना स या द या जात असले या मानधनावर 
यांची सेवा संपु ात आलेनंतर ०१ दवसांची सेवा पुणत: खंड त क न द.३१ डसबर 

२०२० पयत मुदतवाढ देणेस व यांना ावया या मानधनाचे य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा 
(COVID 19)  ाद ुभाव ल ात घेता  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात 
असले या को वड केअर सटर(CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी 
सं था यांना चाल वणेस देणेकामी तसेच खाजगी ठकाणी वर ल सं थामाफत (CCC) 

चाल वणेस देणेकामी Expression of Interst (EOI) 3/2020-21 िस द करणेत आले 
होते, यानुसार सी कॅटेगर  अंतगत मे. बी अलकेअर स वसेस ा.ली. यांना को वड 
केअर सटर(CCC)  चाल वणेस देणेत आले आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माणे. 

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

अंदा जत र. . 

1 मे. बी अलकेअर स वसेस ा.ली. 100 
राघव मंगल कायालय, 

दघी 1181/- 1,06,29,000/- 

                              उपरो  माणे मे. बी अलकेअर स वसेस ा.ली. यांना को वड 19 या संसगज य 
आजाराचा ादुभाव ल ात घेता को वड केअर सटर तातड ने सु  करणेस मंजुर दराने 
कामाचा आदेश देणेत आला असुन, ित बेड/ ित दवस मंजुर दरानुसार तीन म हने 
कालावधी कर ता उपरो  नमुद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच 
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२४) 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 
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Interest  ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकुण 
२५  इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-२ म ये मे.वे ट 
माऊंट कं स टंट ा. िल. यांनी सादर  केले या कागदप ांची छाननी  केलेली आहे. 
मे.वे ट माऊंट कं स टंट ा. िल. यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामा या 
वगवार  माण े १ ते ४ ेणीम ये प -अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व 
इतर थाप य वषयक कामे – स लागार ेणी-२) व प -ब (पूल, काय वॉक व 
इमारती–स लागार ेणी-२) या माण े प  अ व ब तयार कर यात आले आहे. 
ट पा-२ मधील प  अ व प  ब मे.वे ट माऊंट कं स टंट ा. िल. यांना पॅनलवर 
घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .09/2020-2021 अ वये भोसर  येथील 
व ुत दा हनी ठेका प दतीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु तीक रता 
देणेकामी मे.िश पा इले क स ए ड कंपनी िन वदा र. .49,94,080/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख चौ-या णव हजार ऐंशी फ ) पे ा -7.81% कमी या ठेकेदाराकडून 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) 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 .२७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/19/2020-21 अ वये से. .२३ ते 
भाटनगर पयत सन २०२०-२१ साठ  गु व वा हनीचे देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.कािलदास संभाजी बांगर िन.र. .31,26,250/- (अ र  र. .एकतीस लाख स वीस 

हजार  दोनशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .31,26,250/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .31,26,250/- पे ा 30.43% कमी हणजेच र. .21,74,932/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,708/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,76,640/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२८) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .11/4-1/2019-20 अ वये Providing, 
Lowering, Laying & Commissioning of Pure water transmission main, construction 
of RCC ESRs 8 Nos, RCC GSR 1 Nos and Pumping station 1 Nos (Package-1) 
Dudulgaon, Chowisawadi, Wadmukhwadi and Charoli area of Pimpri-Chinchwad 
city कामी मे.गुड वल क शन  िन.र. .48,34,71,371/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स कोट  

चौतीस लाख एकाह र हजार तीनशे एकाह र फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .48,21,15,030/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,21,15,030/- पे ा 3.72% जादा  हणजेच 

र. .50,00,49,709/- + रॉय ट  चाजस र. .7,21,641/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .6,34,700/- = एकुण र. .50,14,06,050/- 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 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 .२९) मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात.सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो. मा.आयु सो यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे 
सोप वणे ऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत 
करणे या सुचना ा  झा या याम ये मोठ  उ ाने वगळुन उवर त ११५ उ ानांसाठ   

साधारण २३ िन वदा व र ते सुशोिभकरण देखभालीसाठ  ९ िन वदा ता वत करणेत 
आ या हो या. कोरोना वषाणु या वाढ या ादुभावामुळे कमचार  उप थतीवर िनबध 

अस यामुळे वलंब झाला आहे. सदर या िन वदा कायवाह  पुण झालेली आहे.काह  

िन वदांची कायवाह  चालु आहे. तथापी प रिश त नमुद केले या उ ान कामाची मुदत 
साधारण जुलै २०२० म ये संपलेली आहे. देखभाल कामात खंड   पडून देत नाह . 
सोबतचे प  अ मधील १ ते ६५ उ ाने/र ते देखभाल कालावधी जुल ै२०२० पयत मूदत 

असून उपरो  िन वदा नोट स मांक उ ान २/२०१९-२० व वृ  २/२०१९-२० अंितम होईपयत 

आ ट बर २०२० अखेर व काह  िन वदा र  झालेने न वन िन वदा तावीत करणेत आ या 
आहेत यामधील उ ानांसाठ  डसबर २०२० अखेर मुदतवाढ देणे आव यक आहे. प  अ 
नुसार ६५ उ ानां या/र ते देखभाल कामाची मुदतवाढ िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत येणारे खचास मा यता घेणे आव यक असलेने सदर उ ाना या/र ते 
कामा या मुळ िन वदे या अट /शत स व करारना यास अिधन राहुन पुढ ल खचाचे 
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मु ांक वका न मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) महानगरपािलके या आठ अ नशमन क ाकर ता िन वदा सूचना मांक १०/२०१९-२० 
चे मंजूर दरानुसार तातड ची बाब हणून थेट प दतीने ४ एम.बी.पी.एस. इंटरनेट 
िलझ लाईन साठ  वा षक र. .५,६७,९९९/- (अ र  र. .पाच लाख सदोस  हजार 
नउशे न या णव फ ) अिधक जी.एस.ट . या माणे येणा-या खचास िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने करणेस व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .11/4-4/2019-20 अ वये Providing, 
Lowering, Laying & Commissioning of Pure water transmission main, construction 
of RCC ESRs 8 Nos and Pumping stations over sump 2 Nos (Package-4) Kiwale, 
Sector 96, Punavale and Tathawade area of Pimpri - Chinchwad city कामी 
मे.एस.एस.साठे  िन.र. .51,78,24,636/- (अ र  र. .एकाव न कोट  अ याहातर लाख 
चोवीस हजार सहाशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .51,63,13,465/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .51,63,13,465/- पे ा 3.35% जादा हणजेच 
र. .53,36,09,966/- + रॉय ट  चाजस र. .8,14,371/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .6,96,800/- = एकुण र. .53,51,21,137/- 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 .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/01/2020-21 अ वये स.नं.९ नायडु 

पा या या टाक वर ल व यावर ल बायपास या जल े ाम ये दैनं दन प रचालन करणे व 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सा वञी म हला वयंरोजगार 

सेवा सहकार  सं था मया. िन.र. .84,77,790/- (अ र  र. .चौ-याऐशंी लाख स याह र 

हजार सातशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .84,77,790/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .84,77,790/- पे ा 9.25% कमी हणजेच र. .76,93,594/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण 

र. .76,94,813/- 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 
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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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/02/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता पंपळे िनलख गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील 

वतरण यव थेचे प रचलन करणे व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे. साद बबन देवकर िन.र. .80,54,673/- (अ र  र. .ऐशंी लाख चौप न 

हजार सहाशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .80,54,673/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .80,54,673/- पे ा 9.25% कमी हणजेच र. .73,09,615/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण 

र. .73,10,834/- 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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.          

वषय .३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/03/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता वाकड, भगवान नगर टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे 

प रचालन करणे व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर 

क शन िन.र. .92,06,599/- (अ र  र. . या णव लाख सहा हजार पाचशे 

न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .92,06,599/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .92,06,599/- पे ा 9.5% कमी हणजेच र. .83,31,972/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .83,33,191/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/04/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता पंपळे सौदागर व वदै ु व ती जल े ातील वतरण यव थेचे प रचालन करणे व 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द ु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 

िन.र. .84,71,499/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख एकाह र हजार चारशे न या णव फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .84,71,499/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .84,71,499/- 
पे ा 9.5% कमी हणजेच र. .76,66,706/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .76,67,925/- 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 करण.े 

वषय .३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/05/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता पंपळे गुरव टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचालन 

करणे व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. दलीप व ठल 

नाणेकर िन.र. .84,71,553/- (अ र  र. .चौ-याऐशंी लाख एकाह र हजार पाचशे ेप न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .84,71,553/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .84,71,553/- 
पे ा 9.35% कमी  हणजेच र. .76,79,462/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .76,80,681/- 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) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/06/2020-21 अ वये ीनगर टाक  व 

यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करणे व पाणीपुरवठा वषयक  

देखभाल-दु ती करणेकामी मे.सागर क सन िन.र. .84,84,747/- (अ र  र. . 
चौ-याऐशंी लाख चौ-याऐशंी हजार सातशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .84,84,747/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .84,84,747/- पे ा 9.5% कमी हणजेच 
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र. .76,78,696/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 
एकुण र. .76,79,915/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/07/2020-21 अ वये थेरगाव टाक  
जल े ांमधील पाणीपुरवठा वषयक प रचालन करणे व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
द ु ती करणेकामी मे.जनसेवा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया 
िन.र. .80,54,676/- (अ र  र. .ऐशंी लाख चौप न  हजार सहाशे शहाह र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,54,676/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .80,54,676/- पे ा 9.09% कमी हणजेच र. .73,22,505/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .73,23,724/- 
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 बिेसक 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 .३९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . 4/08/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
द नगर जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करण ेव पाणीपुरवठा वषयक  देखभाल-

द ु ती करणेकामी मे. दलीप व ठल नाणेकर िन.र. .68,23,100/- (अ र  र. .अडुस  

लाख तेवीस हजार  शंभर  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .68,23,100/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .68,23,100/- पे ा 9.35% कमी हणजेच र. .61,85,140/- + रॉय ट  

चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .61,86,359/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/09/2020-21 अ वये ल मणनगर, 
गणेशनगर  टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करणे व 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द ु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 

िन.र. .73,72,439/- (अ र  र. . याह र लाख बहा र  हजार चारशे एकोणचाळ स फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,72,439/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,72,439/- 
पे ा 9.4% कमी हणजेच र. .66,79,429/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .66,80,648/- 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 करण.े  

वषय .४१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/10/2020-21 अ वये सन २०२० - २१ 
क रता जुनी सांगवी, नवी सांगवी जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामे 

करणे कामी मे.सा वञी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. िन.र. .96,78,406/- 

(अ र  र. .शहा णव  लाख अ याह र हजार चारशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .96,78,406/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .96,78,406/- पे ा 9.3% कमी हणजेच 

र. .87,78,314/- + रॉय ट  चाजस र. .376/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .87,78,690/- 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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/11/2020-21 अ वये सन २०२० - २१ 
क रता दापोड  जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल द ु तीची कामे करणेकामी मे. दलीप 

व ठल नाणेकर िन.र. .81,62,145/- (अ र  र. .ए याऐशंी लाख बास  हजार एकशे 

पंचेचाळ स  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,62,145/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .81,62,145/- पे ा 9.35% कमी  हणजेच र. .73,98,984/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .74,00,203/- 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 .४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/12/2020-21 अ वये सन २०२०-
२१ साठ  बजलीनगर व मेलोक पाक पा या या टा यांवर ल जल ेञाम ये दैनं दन 
प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणेकामी मे.राजल मी वयं. सेवा सहकार  
सं था मया िन.र. .98,33,434/- (अ र  र. .अ या णव लाख तेहतीस  हजार 
चारशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .98,33,434/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,33,434/- पे ा 9.5% कमी हणजेच 
र. .88,99,257/- + रॉय ट  चाजस र. .2,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .89,01,695/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/13/2020-21 अ वये सन २०२०-

२१ साठ  पंपर  पा या या टा यांवर ल जल ेञातील वतरण यव थेचे प रचालन 
करणे व पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
िन.र. .1,27,90,887/- (अ र  र. .एक कोट  स ावीस  लाख न वद  हजार आठशे 
स याऐशंी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,27,90,887/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,27,90,887/- पे ा 9.2% कमी हणजेच 
र. .1,16,14,125/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .1,16,15,344/- 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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अटस अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/14/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
साठ  ए ो प रसरातील जल ेञाचे दैनं दन प रचालन करणे व पाणीपुरवठा वषयक 

देखभाल दु तीची कामे करणे कामी मे.अथव वयंरोजगार औ ोगीक सेवा सहकार  सं था 
मया िन.र. .67,47,683/- (अ र  र. .सदसु  लाख सतेचाळ स हजार सहाशे  याऐशंी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,47,683/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,47,683/- 
पे ा 9.4% कमी हणजेच र. .61,13,400/- + रॉय ट  चाजस र. .2,438/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .61,15,838/- 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 करण.े 

वषय .४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/15/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
साठ  से. . २९ रावेत येिथल जल ेञाचे दैनं दन प रचालन करणे व पाणीपुरवठा वषयक 

देखभाल द ु तीची कामे करणेमी मे.समीप स वसेस िन.र. .77,00,897/- (अ र  

र. .स याह र लाख आठशे स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .77,00,897/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .77,00,897/- पे ा 9.63% कमी हणजेच र. .69,59,300/- 
+ रॉय ट  चाजस र. .2,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .69,61,738/- 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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/16/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
साठ  काळाखडक, ताथवडे, पुनावळे येथील जल ेञाचे दैनं दन प रचालन करणे व 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.माऊली बेरोजगार सेवा सं था 
िन.र. .91,05,738/- (अ र  र. .ए या णव लाख पाच हजार सातशे अडतीस फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .91,05,738/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .91,05,738/- 
पे ा 9.07% कमी हणजेच र. .82,79,847/- + रॉय ट  चाजस र. .2,438/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .82,82,285/- 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 .४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/17/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
साठ  कवळे, मामुड  व रावेत  स नं ९६ येथील जल ेञाम ये पाणापुरवठा होणा-या वतरण 

यव थेचे परचालन करणे व देखभाल दु ती करणेकामी मे. ी.बापदेव महाराज वयं. 

सेवा सहकार  सं था मया. िन.र. .98,97,497/- (अ र  र. .अ या णव लाख स या णव 

हजार चारशे स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .98,97,497/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .98,97,497/- पे ा 9%  कमी हणजेच र. .90,06,722/- + रॉय ट  

चाजस र. .2,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .90,09,160/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करणे.    

वषय .४९) पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर शहरातील व वध मलिन:सारण क ा दारे 
या केली जाते. सदर मलिन:सारण क ामधून बाहेर पडणा-या यायु  

पा यावर पुढ ल या क न शहरातील औ ोिगक तसेच िनवासी भागात पाणी 
पुरवठा कर याकर ता [Recycling & Reuse] स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत 
आराखडा तयार कर यात आला आहे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी 
सिमती माफत मा.महापािलका सभा ठराव .३३८, वषय मांक १० द.२०/१२/२०१८ 
नुसार उ  पुनवापर व पुनच करणा या व तृत धोरणास तसेच सदर या क पाची 
अंमलबजावणी PPP कंवा HAM Mode l नुसार करणेचे तावास मंजुर  ा  झाली 
आहे. सदर यायु  पाणी पुरव याक रता स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत 
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आराखडा [Master Plan] तयार कर यात आला आहे. सदर Master Plan म ये शहरा या 
भौगोिलक रचनेनुसार चार भाग कर यात आले आहेत. 

1. भाग ं . १ : पंपळे सौदागर, वाकड, हंजवड  MIDC िचंचवड 

2. भाग ं . २ : िचखली MIDC 

3. भाग ं . ३ : िनगड  ािधकरण व तळेगाव MIDC 

4. भाग ं . ४ : चाकण MIDC 

सदर आराख यानुसार संपूण शहरासाठ  ित दन १२० दशल  िलटर एव या 
यायु  पा याचा पुनवापरकेला जाऊ शकतो. सदर Master Plan पैक  प ह या 

ट याम ये माट िसट  अंतगत  Area Based Development (ABD) मधील पंपळे 
सौदागर,तसेच वाकड, हंजवड  MIDC Area याक रता कासारवाड  मलिनःसारण या 
क ातून ित दन ७५ दशल  िलटर सांडपा ण या क न पाणीपुरवठा करणे 

ता वत आहे. तथा प, शहरासाठ  व तृत आराख यामधून मनपा ह बाहेर ल 
हंजवड  भागासाठ  MIDC कडून अ ाप MOU झाले नस याने स थतीत प ह या 
ट यामधून वगळ याचे तसेच शहरातील पा याची टंचाई असणा-या भागाचा समावेश 
क न ाधा य म बदलकर याचे ता वत कर यात येत आहे, यानुसार शहरातील 
वेगाने वाढणा-या िचखली व च-होली भागाचा दुस-या ट यातील भागाचा समावेश 

ाधा याने प ह या ट यात करणे या तावास मा यता घेणे आव यक आहे. 
याम ये िचखली मैलाशु द करण क  ट पा १ ( मता १६ एम.एल.ड ) हे ३० वषापे ा 
जुने झाले असून जु या तं ानावर आधा रत आहे. सदर STP ची दु ती करणेसाठ  
मोठा खच लागणार आहे. िचखली येथील सदर मलशु करण क ाचे आयु यमान 
संपु ात येत अस याने सदर मलशु करण क ाची पुनबाधणी करणे आव यक आहे. 
याक रता सदर ठकाणी स या या १६ MLD मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक 
तं ानावर ल व भ व यातील वाढणा-या सांडपा याचा वचार क न २० MLD 

मतेचा MBR तं ानावर STP करणेचे ता वत कर यात येत आहे. नूतनीकरण 

ता वत असले या क पातून पुनवापरयो य पा याची िनिमती कर यात येईल. 
यामुळे खचात बचत होणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुनवापर व 

पुनच करणा या क पाची िन वदा काढणेकामी व वध तां क मते,कल समज या 
हेतूने व वध संभा वत इ छुक िन वदाधारकांची अनौपचा रक बैठक [Pre Tender 

Conference] दनांक ११/०६/२०२० रोजी Online आयो जत करणात आली होती. सदर 
बैठक म ये इ छुक िन वदाधारक यांनी क प HAM प तीम ये कमीत - कमी ६०% 
क प कमतीची र कम उभी क  शकतात तसेच व वध व ीय सं था व व ीय 

पुरवठा करणा  या धनको यांनी क प उभारणी या काळात कजावर ल लागणारे याज 
IDC (Interest During Construction) हे क प कमतीम ये गृह त धरावा अशी 
मागणी केली. याबाबत क पा या Technical Appraisal Committee (TAC) कडे 
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मागणी वचाराथ ठेवली असता TAC सिमतीने या बाबींस मा यता दली आहे. तसेच, 

क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 
१७७, ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१अ नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) 

कंवा HAM [Hybrid Annuity Model] पुनवापर व पुनच करण या क  व यं णा 
उभारणी व  कलम १०९ नुसार व वध वतीय पुरवठादारा ारे िनधीउभारणेसाठ  मा. 
आयु  यांना कलम ७२ (ब) अ वये ािधकृत करणेस मा यता देणेचेह  ता वत 
आहे. क पाचा ाधा य म बदलून शहरा या वाढ चा वेग व पा याचा तुटवडा 
असले या भागांचा समावेश पह या ट यात क न खालील भागाचा समावेश करणेस 
मा यता आव यक आहे. 
1. वाकड, पंपळ सौदागर, पंपळेगुरव, कासारवाड , िचंचवड, िचखली च-होली व 
MIDC े ात कासारवाड  येथून ७५, िचखली मधून २० व च होली येथून ५ असे 
एकुण ित दन सुमारे १०० दशल  िलटर इतके पाणी पुनच करण दारे उपल ध 
करणे व यापैक  सुमारे ८ एम.एल.ड . पाणी प या या गुणव ेचे शु द करणेसाठ  
RO णालीचा वापर करणे. 
2. यायु  पा या या पुनवापराक रता आव यक या ठकाणी 
आराख यानुसार सुमारे ३०६ कमी ाथिमक जाळे तयार करणे.   

3. वाकड, पंपळे सौदागर, कासारवाड  एम.आय.ड .सी. िचखली व च-होली अशा 
पाच ठकाणी १ ते ५ दशल  िलटर मतेचे जलकंुभाची िनिमती 
4. या ता वत योजने अंतगत येणारा खच तसेच क पा या बांधकाम 

कालावधीतील याज इ याद ंचा समावेश करता क पाचा मुळ खच र. .५३२/- कोट  
व जीएसट , रॉय ट  Contingencies Charges, Interest During Construction व Work 

Establishment Charges इ याद  सह एक त क पाचा अंदा जत खच र. .६५४/- 
कोट  इतका येत आहे. यास शासक य मा यता आव यक आहे. 
5. सदर योजना HAM प तीनेच राब व याचे ता वत असून याम ये एकूण 
खचापैक  मनपा माफत जा तीत जा त ४०% भांडवली खच कं ाटदारास क प 
उभारणी या कालावधीत ट याने वतर त कर यात येईल व उव रत ह सा क प 
काया वत झा यापासून ७ वषात ैमािसक प तीने वतर त कर यात येईल. सदर 
क पा या १५ वषा या प रचालनाची तसेच देखभाल व द ु तीची जबाबदार  सबंिधत 

ठेकेदाराची असणार आहे. 
       सबब, पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर या क न याचे 
पुनच करण तसेच पनु:वापर [Recycling & Reuse] करणे या क पा या सुधा रत 
र. .६५४/- कोट या अंदाजप क य र कमेस कंवा क पा या कंमतीम ये बदल 
झालेस होणारे य  खचास शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच यापूव  
मा.महापािलका सभेने ठराव मांक ७१, दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी मा यता दले या 
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वषयाम ये वर ल नमूद केले माणे शहराची होणार  वाढ व काह  भागात असणार  
पाणी टंचाई यांचा वचार क न क पाचा ाधा य म बदलणेस तसेच 
आव यकते माण े क पाची या ी िन त करणेस तसेच सदरचा क प कलम १०९ 
नुसार खाजगी सहभागातून व वध व ीय पुरव या दारे िनधी उभारणे या 
(PPP/HAM) धोरणास महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम कलम १७७, 
६६अ, कलम ६६ चे पोटकलम ४१ अ याच माणे या क पासाठ  कलम ७२(ब) 
अ वये सव मा.आयु  यांना अंमलबजावणी ािधकार  हणून सव व ीय अिधकार 
देवून िन वदा मा यतेकामी स म ािधकार  यांचेकडे सादर करणेचे सव अिधकार 
देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
  

वषय .५०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/1/2019-20 अ वये भाग .१३ 
यमुनानगर येथील सदगु  द  उ ानाम ये जुने वॉचमँन वाटर पाडून या जागेवर ल 
नवीन वॉचमँन वॉटर व वरंगुळा क  उभारणेकामी मे.एस.बी.काळे 

िन.र. .83,05,806/- (अ र  र. . याऐंशी लाख पाच हजार आठशे सहा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,15,162/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,15,162/- 

पे ा 19.15% कमी हणजेच र. .65,61,108/-+रॉय ट  चाजस र. .14,944/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,75,700/- = एकुण र. .67,51,752/- 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. 

                                               
                                                                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१११७/२०२० 

दनांक – २३/१०/२०२० 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत.                       
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( .अ ेका/लेखा/का व/१४५/२०२० द.१३/१०/२०२० वषय .१५ चे लगत) 
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( . था/श.अ./तां/४/२०८/२०२० द.१३/१०/२०२० वषय .१६ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१५३/२०२० द.२०/१०/२०२० वषय .२१ चे लगत) 
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( . था/श.अ/तां/१/२३९/२०२० द.२१/१०/२०२० वषय .२४ चे लगत) 
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( .उ ान/०२/का व/२९०/२०२० द.२३/१०/२०२० वषय .२९ चे लगत) 
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