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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/९३६/२०२१ 
  दनांक - १४/०५/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक १९/०५/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १९/०५/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव 
महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

       आपला व ासू, 
 

                                                                                                     
(अ ण ह रभाऊ जागडे) 

.कायालय अिध क 

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 – २२३ 
 
 

दनांक - १९/०५/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १९/०५/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे ऑनलाईन प दतीने 
(VIDEO CONFERENCING) ारे सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

वषय .१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/22/2020-21 अ वये इ ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .4 मधील बोपखेल गावठाण प रसरातील मलिन:सारण 

निलकेचे सुधारणा करणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .37,12,770/- (अ र  
र. .सदतीस लाख बारा हजार सातशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,12,770/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,12,770/- पे ा 14.1% कमी 
हणजेच र. .31,89,269/- + रॉय ट  चाजस र. .15,153/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,04,422/- 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. 
        ( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२३ 

द.२६/०२/२०२१ अ वये म.न.पा. या भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची 
मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आ याने,  अ प मुदतीची ई िन वदा नोट स 
.२/२०१५-१६, भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 

साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या  
दुस-या वषाचे दरमहा र. .१,३४,७५०/- (अ र  र. .एक लाख चौतीस हजार 
सातशे प नास फ ) दरानुसार मे.सुिमत पो स अँ ड फटनेस इ वपम स, 

िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई 

देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ द.०१/०१/२०१९ ते 
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म.न.पा.चे सव जलतरण तलाव भाडे कराराने चाल व यास देणेकामीची ई-
िन वदा या होईपयत देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३) सह यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  .पीएमपीएमएल/मुले वअ/५६१९ 

दनांक २३/०३/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ ची अंदाजीत संचलनतूट 
र. .५१४.२८ कोट  गृह त ध न ४० ट के नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा 
संचलनतूट चा ह सा २०५.७१ कोट  इतक  होत आहे. माहे ए ल २०२१ क रता 
र. .१७,१४,००,०००/- संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये 

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

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

माहे ए ल २०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा कोट  फ ) सन 

२०२०-२१ या अंदा जत संचलनतूट च ेलेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे 

ए ल २०२१ म ये अदा करावयाच े अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची 
अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४) पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/9/2020-21 अ वये 
ी मोरया गोसावी भ ांसाठ  देऊळ मळा प रसराम ये व वध सोयी सु वधा 

करणेसाठ  थाप य वषयक काम करणेकामी मे.रमेश अ णासाहेब देशमुख 
िन.र. .60,32,040/- (अ र  र. .साठ लाख ब ीस हजार चाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,14,640/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .60,14,640/- पे ा 28.50% कमी हणजेच र. .43,00,468/- + रॉय ट  चाजस 
र. .67,146/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,400/- = एकुण र. .43,85,014/- 

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. 
( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 

वषय .५)  पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/1/2020-21 अ वये 
भाग .३० दापोड  संुदरबाग येथे अ ावत प दतीने र ता वकिसत करणेकामी 

मे.सनराज  क शन िन.र. .3,30,59,107/- (अ र  र. .तीन कोट  तीस लाख 
एकोणसाठ हजार एकशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
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वगळून र. .3,28,12,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,28,12,908/- पे ा 15.17% कमी हणजेच 
र. .2,78,35,190/- + रॉय ट  चाजस र. .61,718/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,46,200/- = एकुण र. .2,81,43,108/- 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.     
( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/5/2020-21 अ वये 
भाग .३० कासारवाड  शा ीनगर मधील वसावा हॉटेल पयतचा र ता 

अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.सनराज  क शन 
िन.र. .4,07,11,029/- (अ र  र. .चार कोट  सात लाख अकरा हजार एकोणतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,04,41,379/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,04,41,379/- पे ा 15.44% कमी हणजेच र. .3,41,97,230/- + रॉय ट  
चाजस र. .2,59,556/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,69,650/- = एकुण 
र. .3,47,26,436/- 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. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/6/2020-21 अ वये 
भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते मु लीम दफनभूमी 

स.नं.१५ पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.सनराज 
क शन िन.र. .4,08,08,984/- (अ र  र. .चार कोट  आठ लाख आठ हजार 
नऊशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,05,39,334/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,05,39,334/- पे ा 17.24% कमी हणजेच 
र. .3,35,50,353/- + रॉय ट  चाजस र. .2,36,216/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,69,650/- = एकुण र. .3,40,56,219/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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ि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. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८)  पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/10/2020-21अ वये 
भाग .६ म ये धावडे व ती व भगत व ती  येथे सी.ड .वक बांधणेकामी 

मे.एस.बी.काळे िन.र. .28,84,679/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख चौ-याऐंशी हजार 
सहाशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,35,629/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,35,629/- पे ा 18.91% कमी हणजेच 
र. .22,99,412/- + रॉय ट  चाजस र. .13,610/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,050/- = एकुण र. .23,62,072/- 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. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील सावजिनक 
शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या 
कामासाठ  २४ म हने कालावधीसाठ  मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया.यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. सदर सं थेसोबत 

द.१०/१२/२०१८ ते द.०९/१२/२०२० अखेर पयत करारनामा करणेत आलेला 
आहे. सदर सं थेची मुदत द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आलेली असुन 
मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया, यांना 
द.१०/१२/२०२० पासुन ३ म हने कंवा न वन िन वदा या पुण हो या 
अगोदर जे अगोदर असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 
सदर मुदतवाढ ची मुदत द.०९/०३/२०२१ रोजी संपु ात आलेली असुन 
अ ापपयत िन वदा येची कायवाह  ता वत आहे. यामुळे मे.महष  
वा मक  वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया. यांना आदेस .फ ेका/२/का व/ 
४८/२०२१, द.०४/०३/२०२१ अ वये न वन िन वदा या पुण होईपयत 
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मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. यानुसार ५१७ िस ससाठ  ती िस स 
र. .५३०.५५  माणे मािसक खच र. .२,७४,२९४/- इतका खच येत असुन 
कमान ६ म ह याकर ता र. .१६,४५,७६४- (अ र  र. . सोळा लाख पंचेचाळ स 
हजार सातशे चौस  फ ) इत या अपे त खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/12/2020-21 अ वये भाग .६ 
म ये महादेवनगर, सदगु नगर, लांडगेव ती व प रसरात  पे ह ंग लॉकची 
सुधारणा करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,95,008/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख पं या नव हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,56,108/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,56,108/- पे ा 32.99% कमी 
हणजेच र. .29,86,038/- + रॉय ट  चाजस र. .10,802/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .38,900/- = एकुण र. .30,35,740 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/11/2020-21 अ वये भाग .६ 
मधील च पाणी वसाहत, देवकर व ती व प रसरात  पे ह ंग लॉकची सुधारणा 
करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,97,854/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख स या नव हजार आठशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,58,954/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,58,954/- पे ा 32.99% 

कमी हणजेच र. .29,87,945/- + रॉय ट  चाजस र. .15,219/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .38,900/- = एकुण र. .30,42,064/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/6/2020-21अ वये भाग .६ 

मधील पुणे नािशक र या या प म भागात पावसाळ  गटरची सुधारणा 
करणेकामी मे. शुल ए टर ायझेस िन.र. .44,98,086/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख अ ठया नव हजार शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,37,986/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,37,986/- पे ा 31.99% 

कमी हणजेच र. .30,18,274/- + रॉय ट  चाजस र. .34,407/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .60,100/- = एकुण र. .31,12,781 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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. 

( द.१९/०५/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  िनगड  मशानभुमी, सांगवी मशानभुमी, 

भोसर  मशानभुमी, िलंकरोड (िचंचवड) मशानभुमी, नेह नगर मशानभुमी, 
मोरवाड  मशानभुमी, काळेवाड  (नद जवळ ल) मशानभुमी, पंपळेगुरव 

मशानभुमी, व पंपर नगर (काळेवाड  पुलाजवळ) मशानभुमी अशा एकूण ९ 

 मशानभुमीम ये कोरोना मृतदेहांचे पारंपा रक प दतीने अं यसं कार करणेस 

परवानगी देणेत आली आहे. वर ल मशानभुमीम ये नेमणुक करणेत आले या 
सं थामाफत िन वदा अट  शत नुसार ३ िश टम ये येक  १ काळजीवाहक 

िनयु  करणेत आले आहेत. तथा प कोरोना बािधत मृतांची सं या वचारात 
घेता १ काळजीवाहक मृतदेहांच े यव थापनासाठ  पुरेसा नस याने, याकामी 
उपरो  मशानभुमी कर ता िनयु  करणेत आले या सं थामाफत Daily wages 

त वावर १२ तासां या येक िशफटम ये २ असे एकूण ४ अित र  
काळजीवाहक िनयु  करणेस आदेश देणेत आले आहेत.  उ ोग, उजा व कामगार 
वभाग यांचेकड ल द.२४ फे ुवार  २०१५  रोजीचे अिधसुचने दारे रोजंदार ने काम 
कारणा-या कामगारांस कमान दर दे याची तरतुद असुन, ित कमचार  
र. .11,500/- मुळ  वेतन व यावर  वशेष भ ा र. .5,705   = 17,205/- इतका 
मािसक दर  िन त करणेत आलेला आहे. ८ तासांकर ता ित दन र. .662/- 

माणे १२ तासांकर ता ित य / ित दन र. .993/- इतका होत असुन, ित 
माह र. .35,748/- इतका खच को वड मृतदेहांची व हेवाट लावणेकामी िनगत 

कर यात आलेला आदेश असेपयत अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 



8 
 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व 
बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन 
साफसफाई करणे या कामासाठ  ई-िन वदा नोट स .०८/२०२०-२१ िस द 
क न िन वदा माग व यात आली होती. यासाठ  एकूण १४ ा  पैक  १३ 
िन वदाधारक पाञ ठरले होते.  या कामासाठ  मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट 
स ह सेस ा.िल. यांचे अंदाजप क य र. .२,०५,३३,२७९/- (अ र  र. .दोन 
कोट  पाच लाख तेहतीस हजार दोनश एकोणऐंशी फ ) पे ा -२७.७२% कमी 
र. .१,४८,४१,४५०/- इतके लघु म दर ा  झालेले आहेत.  या कामी ा  
लघु म दर वकृत करणेस दनांक २८/०४/२०२१ चे तावा वये मा यता 
िमळाली आहे. सबब, मे. तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांच ेलघु म 

र. . १,४८,४१,४५०/-  दर वकृत करणेस, यांची मनपा. मु य इमारत व यामधील 

सव कायालये व बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व 

मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे तसेच याकामी आव यक सव साफसफाई 

सा ह य पुर वणे या कामासाठ  02 वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, 

याकामी यां याशी करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणेस, देयका या र कमेवर 

शासन िनयमानुसार लागू असलेला व तू व सेवाकर तसेच रा य शासन िनणयानुसार 

कमान वेतन दराम ये वाढ/घट के यास, यानुसार बल अदा करणेस तसेच य  

येणा-या वाढ व खचास महारा  महापािलका अिधिनयम 73(क) नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/10/2020-21 अ वये भाग .१७ 
मधील पावसाळ  पा या या निलकांची डागडूजी करणे व साफसफाई करणेकामी 
मे.एस.के.भोसले कॉ टर िन.र. .36,43,206/- (अ र  र. .छ ीस लाख 
ञेचाळ स हजार दोनशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .35,74,506/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,74,506/- पे ा 35.84% कमी हणजेच 
र. .22,93,403/- + रॉय ट  चाजस र. .8,050/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,700/- = एकुण र. .23,70,153/- 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 .१६) Covid-19 या आजाराचा ादुभव रोखणे व कोरोना आजारास अटका व करणेकामी 
नवीन भोसर  णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ  दैनं दन 

साफसफाई या कामकाजाकर ता लागणारे आव यक ते मनु यबळ २४ कमचार  
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व १ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी दले या आदेशाची मुदत 
द.१२/०३/२०२१ रोजी संपु ात आलेने स याचा को ह ड - २ ादुभाव व 
प र थतीचे गांभीय ल ात घेता पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  हणजेच 
द.१२/०६/२०२१ पयत मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे समवेत कर यात 
आले या करारना यास अिधन राहून कमान वेतन कायदयानुसार दैनं दन 
साफसफाई या कामकाजाकर ता लागणारे आव यक ते मनु यबळ २४ कमचार  
व १ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी र. .६,७२,८३९/-  ित महा माणे 
तीन म ह यांकर ता (सव खचासह त)  येणा-या र. .२०,१८,५१७/- (अ र  
र. .वीस लाख अठरा हजार पाचशे सतरा फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१७) भारत सरकार तसेच रा य शासानाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव 

रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ व आप ी 
यव थापन अिधिनयम २००५ चे अनुषंगाने   महारा  महापािलका अिधिनयम 
कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क)  नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादभुाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  
साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी तातड चे कामकाजा तव 
मनपा या जजामाता णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व 
बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता क न घेणेकामी मे.बी. ह .जी. 
इं डया िल. यांना दले या आदेशाची मुदत संपु ात आलेने आव यक लागणारे 
३८ कमचार , मिशनर , रसायने व इतर खचास हत स याचा कोरोना वषाणंूचा 
ादुभाव व प र थतीचे गांभीय ल ात घेता द.१३/०३/२०२१ पासून पुढ ल तीन 

म हने कालावधीसाठ  ( द.१२/०६/२०२१ पयत) मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे 
समवेत वेळोवेळ  कर यात आले या करारना यास अिधन राहून व अनामत 
र कम घेवून कमान वेतन कायदयानुसार ३६ कामगार व २ सुपरवायझर 
यांचेकर ता येणारा ित म हना खच र. .९,८२,५९७/- (सव खचासह त)  माणे 
तीन म हने कालावधीकर ता येणा-या र. .२९,४७,७९१/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख स ेचाळ स हजार सातशे ए या णव फ ) चे खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८)  कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता द.२८.०३.२०२१ रोजी झाले या 
िमट ंग म ये १०० बेड ऑ सीजन यु , १० आयसीयु, ९० एच डयु असे २०० 
वाढ व बेडसाठ  आदेश . मसाभां/४/का व/२८१/२०२१ द.०४.०४.२०२१ देणेत 

आले आहेत. सदर खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९२१९ 
द.१५.०४.२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. वाढती णसं या वचारात घेता 
सदर आदेशातील ९० एचड यु बेड पैक  ५० बेड आयसीयु बेड म ये परावत त 
करणेकामी सुधार त आदेश देणेत आले आहेत. 
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अ. . तपिशल 
दर ित दन 

ती बेड 

आयसीयु मता 
६० बेड 

एच डयु मता 
४० बेड 

ऑ सीजन बेड 
मता १०० बेड 

एकूण र. . 

१ ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८     ५७,५८,३६८ 
      
५७,५८,३६८ 

२ एच डयु बेड ३८४३.८४  ६३,०३,८९८       ६३,०३,८९८ 

३ आयसीयु बेड ४३८५.९२ १,०७,८९,३६३     १,०७,८९,३६३ 

     एकूण र. .  २,२८,५१,६२९ 

            ९० एचड यु बेडस पैक  ५० बेड आयसीयु म ये परावत त कर यात आले आहेत. 
यामुळे एचड यु आ ण आयसीयु बेड मधील दरांचा फरक एकूण 

र. .११,११,२६४/-(अ र  र. .अकरा लाख अकरा हजार दोनशे चौस  फ ) च े

फरक अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता मा.आयु , मा.अित.आयु  १, 
मा.महापौर, गटनेते, अिधकार , पदािधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ 
रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे  बैठक चा कै.अ णासाहेब मगर 

टेड यम येथील जंबो को वड णालयाम ये एकूण ६०० बेडसु  करणेकामी 
आदेश देणेत आलेले आहेत. PMRDA यांचेकड ल आदेशा माणे कामकाज 
करणेकामी कळ वणेत आलेले आहे. कोरोना बाधीतांची वाढती णसं या 
वचारात घेता उवर त २०० ऑ सीजनयु  बेड सु  करणे कामी पुढ ल माणे 
आदेश देणेत आले आहेत. 

अ. . तपिशल 
दर ित दन 

 ती बेड 

ऑ सीजन मता  
 २०० बेड 

एकूण र. . 

१  ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८ १,७१,३४,६५६ १,७१,३४,६५६ 

   एकूण र. . १,७१,३४,६५६ 

           मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना दोन मह यासाठ  कामकाज 
आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर कामकाजाची मुदत द.२५.०४.२०२१ ते 
२४.०६.२०२१ पयत राहणार आहे. याकामी एकूण र. .१,७१,३४,६५६/- (अ र  
र. .एक कोट  ए काह र लाख चौतीस हजार सहाशे छ प न फ ) एवढा खच 
येणार आहे. PMRDA मधील आदेशाम ये नमूद केले माणे ऑ सीजन बेड 
साठ  ६०%, आयसीयु साठ  ५०% आ ण एचड यु साठ  ५०% गँरटेड पेमट देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .39-01/2020-2021 अ वये  ग 
भागातील मशानभूमीम ये गॅस/ व ुत वा हनी बस वण े या कामाकर ता 

मे.क याणी ए टर ायजेस िन वदा र. .76,59,696/- (अ र  र. .शहा र लाख 
एकोणसाठ हजार सहाशे शहा णव फ ) पे ा -5.61% कमी या ठेकेदाराकडून 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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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 .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये उ वले या को ह ड - १९ या 
आप कालीन प र थतीम ये नाग रकांना वै क य सेवा व सु वधा देणेकामी 
मौजे भोसर  येथील स.नं.१ पैक  म ये मंजूर वकास आराख यातील आर ण 
.४३१ “दवाखाना व सूितगृह आ ण ंथालय” यासाठ  ४० गंुठे े ावर 

हॉ पटल वकिसत करणेत आले आहे. स थतीत सदर हॉ पटलाचा वापर 
को ह ड णांसाठ  होत असून पुण पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना सदर 
हॉ पटलचा उपयोग होत आहे. तथा प सदर हॉ पटलम ये ऑ सजन यव था 
उपल ध नाह . यामुळे भांडार वभागामाफत सदर ठकाणी  ऑ सजन लॅ ट 
बस वणेचा िनणय घेणेत आला असून तसेच ऑ सजन लॅ ट ए सपट यांचे 
मतानुसार सदर ठकाणी व मान णालया या पुवकड ल बाजूस असले या 
स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील जागा उपयु  असलेबाबत िनणय दला 
आहे. यामुळे उ  हॉ पटलसाठ  ऑ सजन लॅ ट बस वणेकामी मौजे भोसर  
येथील स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील जागा तातड ने ता यात घेणे 
आव यक आहे. मौजे भोसर  येथील णालया या पूवकड ल बाजूस असलेली 
स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं द चा 
२४ मी ं द र याला लागून असेले या मोक या िनवासी वभागातील ४६५ 
चौ.मी. े  महानगरपािलके या वकास योजनेत िनवासी वभागात समा व  
आहे. सदर मोक या िनवासी वभागातील ४६५ चौ.मी. े  ऑ सजन 
लॅ टसाठ  खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा 
मोबदला (३०% दलासा र कमेसह) मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, 

द.२०/११/२०१५ व मा.महापािलका सभा ठराव .९१५, द.२९/०८/२०१६ नुसार 
अदा करणेस सन २०२१-२२ च ेशी  शु द गणक दरसुिचनुसार र. .१३,३००/- 
ित चौ.मी. या दरा माणे मु यांकन र. .८०,३९,८५०/- खच अपे त आहे. 

मौजे भोसर  येथील स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) या जागे या मालक  
काबाबत ७/१२ प कावर समाईक े  हणून न द असून अनेक नावे आहेत. 

यामुळे य ात सदर जागे या मालक चा बोध होत नस यामुळे साथरोग 
अिधिनयम १८९७ व आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ नुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सदर जागा ता यात घेत आहे. सदर जागेबाबत 
मालक  ह क िस द झा यानंतरच संबिधत जागा मालकांना जागेचा मोबदला 
महानगरपिलका अदा करणार आहे. सदर तावास येणा-या खचास मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेऊन जागा ता यात घेणेबाबत कायवाह  करणे 

आव यक आहे.  तर  मौजे भोसर  येथील णालया या पूवकड ल बाजूस 
असलेली स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी 
ं द चा २४ मी ं द र याला लागून असेले या मोक या िनवासी वभागातील 
४६५ चौ.मी. े  महानगरपािलके या णालयास ऑ सजन लॅ टसाठ  ता यात 
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घे यास सन २०२१-२२ च ेशी  शु द गणक दरसुिच नुसार र. .१३,३००/- ित 
चौ.मी. या दरा माणे मु यांकन र. .८०,३९,८५०/- (अ र  र. .ऐंशी लाख 
एकोणचाळ स हजार आठशे प नास फ ) व या अनुषंगाने लागणा-या मु ांक 
शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) भाग .२५ म ये वाकड, पुनावळे व ताथवडे गावांचा समावेश होते. सदरचा 
भाग हा दाट लोकव तीचा भाग असून सदर भागात नाग रकांची सतत वदळ 

असते. अ नशामक वभाग यांनी अ याव यक सेवे या वभागाकर ता रावेत, 

कवळे, पुनावळे, ताथवडे या े ाम ये अ नशामन सेवा उपल ध क न देणे 
आव यक आहे. याकर ता मनपा या ता यात आले या स ह नं.१३/१/१ पैक  व 
स ह नं.१३/१/२ पैक  पुनावळे येथील सु वधा भूखंड े  ९८३.३० चौ.मी. + 
३०८ चौ.मी. असे एकूण १२९१.३० चौ.मी. I to R मोक या भुखंडावर श त 
अ नशामक क  बांधणे श य आहे. सदर कामासाठ  अ नशामक वभागाकडे 
सन २०२०-२१ कर ता अ नशामक क  बांधणी या लेखािशषकावर र. .२० कोट  
इतक  तरतुद उपल ध असून या अनुषंगाने वषयां कत काम करणे श य आहे. 
तर  पुनावळे, वाकड, ताथवडे प रसरातील वाढती लोकसं या वचारात घेता 
पुनावळे येथ ेअ नशामक क  बांधणे आव यक असून सदर कामाच ेआराखडे 
तयार करणे, यास बांधकाम परवानगी घेणे व अंदाजप क तयार क न िन वदा 
कायवाह  करणे, इ याद  कामे करणेसाठ  मे.Enviro B यांची स लागारपद  
नेमणूक करावी असे मत आहे व यासाठ  मे.स लागार यांचेकडून स लागार फ  
कर ता कोटेशन माग वले असता यांचेकडून िन वदा पुव कामासाठ  ०.५०% व 
िन वदा प ात कामासाठ  १.४८% अस ेदर ा  झाले आहे. तर  पुनावळे स ह 
नं.१३/१/१ पैक  व स ह नं.१३/१/२ पैक  येथील I to R च ेबद यात ता यात 
आले या भुखंडावर अ नशामक क  बांधणे या कामासाठ  मे.Enviro Safe यांची 
स लागार पद  नेमणूक करणे व यासाठ  वर ल माणे शु क अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना वषाणुचा वाढता ादुभाव 
रोखणेकामी नवीन थेरगाव, आकुड , जजामाता, भोसर  णालयाम ये नवीन 
आय.सी.यु. चालु करणेत येणार आहे. यासाठ  आव यक सा ह य ४२ नग O2 

Flow Meterwith Humidifier Bottle, ५ नग Washing Machine, ७ नग 
Refrigerator थेट प दतीने खरेद कामी येणा-या र. .४,७४,९९०/- (अ र  
र. .चार लाख चौ-याह र हजार नऊशे न वद फ ) रकमेस अनु मे मे. शा 
ए टर ायजेस, मे.अरथॉन टे नोलॉजीस, मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी यांचेकडून थेट 
प दतीने खरेद  करणेकामी या खचास तसेच यांचेसोबत साथरोग अिधिनयम 
१८९७, शासन सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.१३ व १४ माच २०२०, 

आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५०, महानगरपािलका 
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अिधिनयम ६३(६) व ६७(३)(क), शासन खरेद  िनयमावली द.१/१२/२०१६ 
मधील िनयम .३.२.६ मधील तरतूद नुसार काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४)   मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-02/2020-2021 अ वये  “ब” 
े ीय कायालय अंतगत को वड-19 चे अनुषंगाने को वड केअर सटरवर 

आक मत  जनरेटर, काश व सीसीट ह  यं णा व तातड ची व ुत वषयक 
कामे करणे. (2020-2021) या कामाकर ता मे. रयल इले क स िन वदा 
र. .35,42,468/- (अ र  र. .प तीस लाख बेचाळ स हजार चारशे अडूस  फ ) 
पे ा -15.30%  कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२५)   यशवंतराव च हाण मृती णालयात स ा ला मा दान करणा-या अंदाजे १५ 

ते २० य  रोज येत असतात. अ या कारे दर दवसाला २० य  X एक 

म हना ३० दवस = ६०० य  X  ो साहना मक र. .२,०००= एका 
म ह याची एकुण र. .१२,००,००० X १२ म हने = या माणे एकुण वा षक 
अंदाजे र. .१,४४,००,०००/- इतका खच येणार आहे. तथापी याकामी य  
येणा-या ला मा दान करणा-या य ं या सं येत भ व यात वाढ झालेस  
येणा-या य  ो साहना मक र कमे या खचाचे र कमेस वाढ हो याची 
श यता अस याने सदर र कमेस मा यता िमळणे आव यक आहे. सदर कामी 
होणारा खच “र दान िशबीर (अ पोपहार) ” या लेखािशषावर सन २०२१– २०२२ या 
आिथक वषाकर ता केले या र. .३,००,०००/- तरतुद  मधुन कर यात येईल. सदर 

ो साहना मक र कम अदा करणेकामी कमी पडणार  र. .१,४१,००,०००/- इतक  

अथवा य  होणा-या खचास िश लक असले या इतर तरतुद मधून वग कर याची 
द ता घेणेत येईल. सदर कामासाठ  खच  पडणार  तरतूद वग करणे आव यक 

अस याने थायी आ थापना या लेखािशषावर असणार  र. .६६,००,००,०००/- पैक  

र. .२,००,००,०००/- अथवा याकामी होणारा य  खच र दान िश बर या 
लेखािशषावर वग करणेस तसेच पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 

णालयाकडे ला मा मागणी करणा-या इतर महानगरपािलका हॉ पटल व सरकार  

णालयांमधील णांसाठ  व खाजगी णालयांमधील णांसाठ  अफेरेसीस 

ला मा बॅ जसाठ  र  व र घटक अफेरेसीस ला मा बॅ जसाठ  शु क न आकारता 
मोफत देणेस व तसेच जी य  ला मा दान करणार आहे अ या य ला 
र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) ो साहना मक र कम दान करणा-या 
य ा या बँक खा यावर ईसीएस, आयएफएससी ारे दनांक २४/४/२०२१ पासुन अदा 
करणेस मा यता  तसेच ला मा दान करणा-या य ं या सं येत भ व यात वाढ 

झालेस येणा-या य  ो साहना मक र कमे या खचात वाढ हो याची श यता 
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आहे. अ या होणा-या य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/6/2020-21 अ वये िचखली 
आकुड  र या या पुवकड ल प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .37,31,750/- (अ र  र. .सदतीस 
लाख एकतीस हजार सातशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,31,750/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,31,750/- पे ा 28.84% कमी 
हणजेच र. .26,55,513/- + रॉय ट  चाजस र. .8,888/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,64,401/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका 
िनमाण झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य 
आजारामुळे पंपर  िचंचवड शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती 
िनमाण झालेली आहे. कोरोना वषाणंू या संसगाला ितबंध घाल यासाठ  
महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने व वध 
उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो 
ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या 

बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता InjTocilizumab 400 Mg  ची 
मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक या माणात पुरवठा होत 

नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे 
आव यक आहे. मा. ज हािधकार ,  पुणे यांचेकड ल आदेशा वये मंजुर सं येनुसार 
मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता सोबतचे प  ब नुसार अ. .१ ते २ 

पुरवठाधारकाकडुन एकुण 6 Vials थेट प दतीने  एकुण र. .2,03,739/- (अ र  
र. .दोन लाख तीन हजार सातशे एकोणचाळ स फ ) ची खरेद  कर यात 
आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, 

सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० 
व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच 
महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार सोबतचे प  ब नुसार 
अ. .१ ते २ पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी 
झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका 
िनमाण झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य 
आजारामुळे पंपर  िचंचवड शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती 
िनमाण झालेली आहे.कोरोना वषाणंू या संसगाला ितबंध घाल यासाठ  
महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने व वध 
उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो 
ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या 

बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता Injection Remdesivir 100mg ची 
मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक या माणात पुरवठा होत 

नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे 
आव यक आहे. मा. ज हािधकार ,  पुणे  यांचेकड ल आदेशा वये मंजुर 
सं येनुसार मनपाच ेकोवीड हाँ पीटल कर ता सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते 
१४ पुरवठाधारकाकडून एकुण 614 Vials थेट प दतीने  एकुण र. .10,59,551/- ची 
खरेद  कर यात आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण 
अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० 
व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच 
महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार सोबतचे प  अ नुसार 
अ. .१ ते १४ पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी 
झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)  मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ     
(1 ते 36) 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 .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य अ मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 1) 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 .३१)  मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .१/५/२०२०-२१ 
अ वये िचंचवड उप वभागातील हायमा  द यांची वा षक देखभाल दु ती 
करणे. (२०२०-२१) साठ  िन वदा र. .८,९२,१२१/- (अ र  र. .आठ लाख 

या णव हजार एकशे एकवीस फ ) पे ा -२६.२५ ट के कमी दराने 
मे.चाँदतारा इले कल इं जिनअर ंग या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
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करणे.  

वषय .३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/87/2020-21अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील मोरवाड   व इतर प रसरात 

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .44,99,937/- (अ र  

र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे सदोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,937/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,937/- पे ा 
10.7% कमी हणजेच र. .40,18,444/- + रॉय ट  चाजस र. .11,122/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .40,29,566/- 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 .३३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/41/2020-21 अ वये भाग 

.29 मधील भागात जलिन:सारण वषयक सुधारणा करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .37,60,483/- (अ र  र. .सदतीस लाख साठ 
हजार चारशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,60,483/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,60,483/- पे ा 10.7% कमी हणजेच 
र. .33,58,111 /-  + रॉय ट  चाजस र. .7,957/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .33,66,068/- 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 .३४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .19/2020-2021 अ वये 
अ णासाहेब मगर टे डयम येथील डेड केटेड को वड-19 हॉ पटल कर ता  व ुत 
पुरव याकर ता उ चदाब 22 KV  ए स ेस फडर ारे वीजपुरवठा करणे या 
कामाकर ता मे.एस.ट .इले क स िन वदा र. .1,19,59,789/- (अ र  र. .एक 
कोट  एकोणीस लाख एकोणसाठ हजार सातशे एकोणन वद फ ) पे ा -34.02% 
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कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/14/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
मधील जु या बस वले या पे ह ंग लाँकची दु ती करणे  कामी मे.िनरंजन 
जयिसंग मोरे िन.र. .37,48,499/- (अ र  र. .सदतीस लाख अ ठेचाळ स हजार 
चारशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,30,699/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,30,699/- पे ा 31.32% कमी हणजेच 
र. .25,62,244/- + रॉय ट  चाजस र. .389/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,800/- = एकुण र. .25,80,433/- 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 .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/18/2020-2021 अ वये भाग .१ 
मधील साने काँलनी ते वाघु साने चौक प रसरातील अंतगत भागात पे ह ंग 

लाँक बस वणे व दु ती करणे कामी मे.एच.एम.क शन 
िन.र. .49,74,091/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख चौ-याह र हजार 
ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .49,57,491/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,57,491/- पे ा 30.55% कमी हणजेच 
र. .34,42,977/- + रॉय ट  चाजस र. .3,460/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .16,600/- = एकुण र. .34,63,037/- 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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/18/2020-21 अ वये भाग 

.१८ मधील िचंचवडगाव, तानाजीनगर, केशवनगर  व इतर प रसरातील 
जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण 



18 
 

निलका टाकणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस िन.र. .37,49,951/- (अ र  
र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,951/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,951/- पे ा 
28.82%  कमी हणजेच र. .26,69,215/- + रॉय ट  चाजस र. .31,941/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,01,156/- 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 .३८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/95/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील मोहननगर व इतर प रसरात  

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस िन.र. .44,96,063/- (अ र  
र. .चौ वेचाळ स लाख शहा नव हजार ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,96,063/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,96,063/- पे ा 11.01% कमी 
हणजेच र. .40,01,046/- + रॉय ट  चाजस र. .10,659/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .40,11,705/- 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 .३९)   पं.िचं.मनपा े ात माहे फे ुवार २०२१ पासून पुनश: कोरोना या  वषाणूचा सार 
वाढत अस याने माच म ये एफएसट  टमम ये कायरत असले या २४ 
वाहनां या नुसार संभा य पुढ ल तीन म ह याकर ता अपे त खचास मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेणेत आलेली आहे.तथा प ए ल म ह यात कोरोना  या 
वषाणुचा ादुभाव आणखी मोठया माणात वाढू लाग याने एफएसट  टमची 
सं या वाढव यात आली. या टमकर ता वै कय वभागा या मागणीनुसार 
आव यक वाहने पुर वणेत आली आहेत. स य थतीत ७६ वाहने चालू आहेत. 
तसेच सदर वाहनां या संखेम ये वाढ हो याची श यता आहे. यानुसार 
स थतीत चालू असलेली वाहनांची सं या वचारात  घेता माहे ए ल ची 
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उव रत र. .८,०६,८३५/- तसेच माहे मे क रता र. .९६,५९,६००/- व माहे जून 
क रता अंदाजे र. .६१,५०,०००/- या माणे द.०१/०५/२०२१ ते द.३०/०६/२०२१ 
या कालावधीची स या कायरत असले या ७६ वाहनांसाठ  व पुढ ल णालयांची 
वाहन मागणी वचारात घेता अंदाजे र. .१,६६,१६,४३५/- (अ र  र.  एक कोट  
सहास  लाख सोळा हजार चारशे प तीस फ ) चे  खचास मा. थायी सिमती 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुणे 

द.१७/०५/२०२० चा िनणय – प रचलन प दतीनुसार ादेिशक प रवहन ािधकरण, 

पुणे पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  बैठक द. १७/०५/२०२० नुसार दर 

खालील माणे – 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार 
आरटओ कड ल 

मंजुर दर ित दन इंधनासह 

१. मे. ेश एंटर ायजेस 
झायलो, ईट गा, इनो हा, 
कॉ पओ/त सम वाहने 

४१००/- 

सबब उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल मंजूर 
दराने व यांचेमाफत  पुर वले या मे. ेश एंटर ायझेस यां एज सीकडून फ ड 
स हल स ्  टम क रता द.१ मे २०२१ ते द.३१ जून २०२१ या कालावधीकर ता 
करारानामा न करता व थेट प तीने वाहन पुर वणेकामी व होणा-या संभा य 
खचास र. .१,६६,१६,४३५/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख सोळा हजार 
चारशे पसतीस फ ) व पुढ ल येणा-या य  खचास काय र मा यता व 
सदरचा खच भांडार वभागाकड ल “को वड िनधी” या लेखािशषामधून खच  
टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                                   
(अ ण ह रभाऊ जागडे) 

.कायालय अिध क 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/९३६/२०२१ 
दनांक -  १४/०५/२०२१ 

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

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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वषय .२७ चे लगत 
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वषय .२८ चे लगत 
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वषय .२९ चे लगत 

 



24 
 

 



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

 

 



28 
 

वषय .३० चे लगत 

 
 


