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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८  

नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१५४१/२०२१ 
दनांक -  ०९/०९/२०२१ 

 
ित, 

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

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

सभा दनांक १५/०९/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१५/०९/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, थायी 
सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

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

सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ास,ू                                          
  

    
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

मा. थायी सिमती  
कायप का मांक- २४० 

 
दनांक - १५/०९/२०२१                                              वेळ- द.ु ०२.३० वा. 

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

१५/०९/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी 
सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै

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

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

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३९ द.०८/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

वषय .१)  पंपर -िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां ीक  प दतीने कामाचे मे.आयन पं स 
ऍ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .४९८२ 
द.१२/०७/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.१८/०९/२०१९ या आदेशा वये 
कामाचे आदेश थम वषासाठ  देणेत आलेले होते व तीय वषासाठ  मा. थायी 
सिमती .७५२२ द.७/१०/२०२० नुसार द.२२/१२/२०२० रोजी कामाचे आदेश 
देणेत आलेल ेहोते. सदर कामाची मुदत द.१७/०९/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  
व शत (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम 
राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा 
आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर 
कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 
सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक 

वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम थम वष व 
तीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. तृतीय वषासाठ ( द.१७.०९.२०२२ 

पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७६६ अ. .‘२’ वर र. .७३,००,०००/- 
तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत (A) .३ नुसार मा. थायी 
सिमतीन ेठरावात नमूद केलेला तीय वषाची  कालावधीची मुदत द.१७/०९/२०२१ रोजी 
पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स ऍ ड एन हायरो सो युशन 

ा.िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण 

निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीन ेकरण े (स शन, जेट ंग 
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सह रसायकिलंग मिशन या सहा यान)े.या कामास द.१८/०९/२०२१ पासून 
द.१७/०९/२०२२ पयत तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक अदा 
करण े व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/-(अ र  र.  एक कोट  एकोणतीस 
लाख फ )  या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मनपा 
ह तील द यांग य ंकर ता व वध कार या क याणकार  योजना राब वणेत 
येतात. सन २०२१-२२ या आिथक वषासाठ  द यांग क याणकार  योजने या 
लेखािशषावर एकूण २२ उपयोजना असून सदर एक त उपलेखािशषासाठ  एकुण 
र. .३४,५८,००,०००/- (अ र  र. . चौतीस कोट  अ ठाव न लाख फ ) इतक  
तरतूद कर यात आली आहे. तथा प, यामधील खालील माणे नमुद करणेत 
आले या एकूण ५ उपलेखािशषावर तरतुद कमी पड याची अथवा अिधक िश लक 
राह याची श यता अस याने द यांग क याणकार  योजने अंतगत 
र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  फ ) इतक  तरतुद वाढ अथवा घट 
करणे आव यक आहे. सदर ल वाढ/घट ह  योजनमेधील खालील नमुद 
उपलेखािशषावर ल तरतुद मधून वाढ/घट करणेत येणार आहे. तर  सदर ल 

वाढ/घट ह  द यांग क याणकार  योजने अंतगत घटक योजनेवर ल 

(उपलेखािशषामधून) आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माणे. 

द यांग क याणकार  योजना 

उपलेखािशष 
अ. . 

घटक योजनेचे 
नाव/उपलेखािशषाचे नाव 

सन २०२१-२२ 
आिथक वषाम ये 
करणेत आलेली 

तरतुद 

आव यक तरतुद 
वाढ करावयाची 

र कम 

आव यक तरतुद 
घट करावयाची 

र कम 

सुधार त तरतुद 
सन २०२१-२२ 

१ 
अंध, िनःसमथ ( द यांग) 

मुकबधीर/मितमंद व ा याना 
िश यवृ ी 

६०,००,०००/- १,८०,००,०००/- /- २,४०,००,०००/- 

६ 

मनपा ह तील कु पड त 
य ंना सहामाह /वा षक 

अथसहा य देणे 

७०,००,०००/- २०,००,०००/- /- ९०,००,०००/- 

४ 
िनःसमथ ( द यांग) य ंना 

यवसायासाठ  अथसहा य 
३०,००,०००/- /- १४,००,०००/- १६,००,०००/- 

११ इतर योजना/ काय म/उप म १,००,००,०००/- /- ६०,००,०००/- ४०,००,०००/- 

२२ 

द यांग भवन कामकाज कंपनीस 
कपे स (भांडवली खच) अनुदान 
देणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणे 

२,००,००,०००/- /- १,२६,००,०००/- ७४,००,०००/- 

एकूण तरतुद वग करणेची र कम २,००,००,०००/- २,००,००,०००/-  
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 उपरो  त यात नमूद केलेनुसार सन २०२१- २२ मधील योजना .१ म ये 
र. .१,८०,००,०००/- व योजना .६ म ये र. .२०,००,०००/- वाढ क न उपलेखािशष 
.४, ११, २२ म ये अनु म े  १४,००,०००/-, ६०,००,०००/- व १,२६,००,०००/- घट 

करणेत येत आहे. सदरचे वग करण हे वभागाअंतगत वग करण अस याने यास  
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये कोरोना वषाणूचा संसग व सार 
मो या माणावर वाढत आहे. या माणे णांची सं या देखील दवस दवस वाढत 
आहे.  स थ तीत महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत उपल ध असणारे 
मनु यबळ हे पुरेशा माणात उपल ध नस यान ेडॉ.ड .वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज 
येथे एम.बी.बी.एस. चे िश ण घेत असलेल े व ा याची कॉ टॅ ट ेिसंगचे 
कामकाजाकर ता आदेश .वै /३/का व/५५७/२०२० द.०३/०९/२०२० अ वये 
आदेशाचे दनांकापासून १ म हना कालावधी कर ता ३२ व ा याची नेमणुक करणेत 
आलेली होती. या कामकाजाकर ता उ  आदेशातील व ा याना हजर दवसा माणे 
दरमहा र. .१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार फ ) इतके मानधन अदा करणेत 
आलेल ेआहे. मानधनाकर ता य  झाले या खचास काय र  मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 

वषय .४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम१०५(१) अ वय ेलेखाप र ण वभागातील 
द.१२.०७.२०२१  ते  द.०८.०८.२०२१  अखेरसंपणा-या  आठव याचा मा. मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/१अ/का व/१०६/२०२१, द.०६/०९/२०२१ अ वय े पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .43-09/2020-2021 अ वय े . .८ मधील 

र याचे अबन डझाईन क न सुशोिभकरण करण.े [ व ुत वषयक काम े करण]े. 

कामी  मे.एस.ट . इले क स ा.िल. िन.र. .1,27,01,626/- (अ र  र. . एक कोट  

स ावीस लाख  एक हजार सहाश ेस वीस फ )  पे ा 27.27% कमी  या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दरान े र. .92,37,893/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .04/01/2021-22 अ वये भ  श  चौक ते 
मुकाई चौक कवळे BRS कॉ रडोरवीरल िशंदेव ती येथे उ डाण पुल बांधणीचे कामात 
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अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन िश ट करण े कामी मे. राहुल एज सी िन वदा 
र. .14,96,32,202/- (अ र  र. . चौदा कोट  शहा नव लाख  ब ीस हजार  दोनशे 
दोन फ ) पे ा र. .14,88,00,000/- कमी  लमसम(Lumsum) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .14,88,00,000 /-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच या कामासाठ  मनपातफ 
वजपयवे ण शु क व आऊटेज चाजस महापारेषण कंपनीस िनयमानुसार वतं  
अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने को वड १९ या संभावीत ितस-या 

लाटे या (Third Wave) अनुषंगाने चाई ड हे पलाईन चालु कर यात आलेली आहे. 
सदर कामकाजासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मनपा व खाजगी 
व ालयातील काह  शाळांतील २ िश क व २ व ाथ  यांना ित दन हजर 
दवसा माणे र. .१५०/- दैिनक भ ा अदा करणेकामी मा यिमक िश ण 

वभागाकड ल व वध उप म या लेखािशषाव न अदा करणेकामी दरमहा 
र. .१३,८००/- (अ र  र. . तेरा हजार आठशे ) अथवा येणा-या य  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .८) मनपा या  यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत 

व बाहय प रसराची (र ते व पाक गसह गाडन) तसेच णालयातील ड ट व ेनेज 
लाईनची दैनं दन साफसफाई व व छता  हे काम करणेकामी मे.बी. ह .जी. 
इं डया.िल. यांना द.०१/०४/२०२१ पासून  द.३०/०९/२०२१ या सहा म ह याचे 
कालावधीकर ता अथवा ई-िन वदा कायवाह  पुण होईपयत  मुदतवाढ देणकेामी व 
कमान वेतन कायदयानुसार यांचे समवेत पुव  झाले या करारना यास अिधन 
राहून ित महा र. .४३,८७,१३१/- माणे सहा म ह याकर ता येणा-या 
र. .२,६३,२२,७८६/- (अ र  र. . दोन कोट  से  लाख बावीस हजार सातशे 
याऐंशी फ ) चे  खचास  काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या व पात मानधनावर 

नेमणुक केले या व वध पॅरामेड कल पदांवर द.३१/०८/२०२१ अखेर कायरत 
(कोटात गेलेले ३१ मानधन कमचार  वगळून) असले या १२९ उमेदवारांचा सेवा 
कालावधी द.३१/०८/२०२१ व द.०२/०८/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. 
स य थतीत संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा 
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ादुभाव अजूनह  पुणपणे आटो यात आलेला नसून को वड बाधीत णांची सं या 
वचारात घेता ता पुर या व पात यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
को वड-१९ चे कामकाज केले या व द.३१/०८/२०२१ अखेर कायरत असले या 
मानधनावर ल व वध संवगातील एकूण-१२९ उमेदवारांची सेवा  को वड-१९ चे 
कामकाजाकर ता एक म हनेकर ता अिध हत करणेस काय र मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय .१०) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०२१-२२ बाब .२ अ वये 

मौजे पंपळे सौदागर येिथल कोकणे चौक ते काटे पाट ल चौकापयत उ च 

मता  ुतगती मागाचे े ाम य े जॉिगंग ॅक, वृ ारोपन (िलिनअर अबन गाडन) 
उ ान वषयक कामाची देखभाल करणेकामी मे.अ जत वयंरोजगार सेवा सह 
सं था मया. (िन वदा र. .१,०५,०१,६८०/-) (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एक 
हजार सहाशे ऐंशी फ )  पे ा-३२.०७% या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने 
२४म हन े कालावधीसाठ  येणारा खच र. .७१,३३,७९१/- (अ र  र. .ए काह र 
लाख तेहतीस हजार सातशे ए यानव फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना 
वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेने M/s.Jess 

Ideas Pvt.Ltd यांना अ णासाहेब मगर टेड यम येथे जंबो को वड णालय 

उभारणीसाठ  पायाभूत सु वधा (Oxygenated Beds with provision of contactless 
booths and Nurse station, and admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC + 
Admn Area + Pathlabs + Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, 
(Oxygenated Beds with provision of contactless booths and Nurse station, and 
admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC + Admn Area + Pathlabs + 
Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, Command Centre, Admn Area 
etc., Washrooms – Proper segregation shall be done for patient usage and staff 
usage, Mortuary, Disinfection area Bio-Medical waste, laundry, Space for AHU, 
space for LMO Plant and Manifold room, visitors parking, staff parking 
Ambylance parking, stores etc..) ितनमह यासाठ  कामकाज आदेश दे यात आले 
होते. द.३१.०५.२०२१ रोजी सदर मुदत पूण झाली आहे परंतु २०० बेडसाठ  
मे.मेड ोज हे थकेअर यांना १ मह याची मुदतवाढ दे यात आली आहे. मे.जेस 
आयड याज ा.ली. यांना सु दा द.०१.०६.२०२१ ते १५.०८.२०२१ पयत मुदतवाढ 
देणेत आली होती.  द.१३.०८.२०२१ रोजी कायकारणी सिमती या िमट ंग म ये 
झाले या िनणया माण े द.१६.०८.२०२१ ते १५.०९.२०२१ पयत एकूण 
र. .१,८८,८०,०००/- एवढा खच येणार आहे. या साठ  यांना PMRDA ने दले या 
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आ ण या पूव  दले या आदेशातील व करारना यातील सव अट  व शत  
बंधनकारक राहणार आहेत. तर  येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .१२) पं.िचं.म.न.पा या अ े ीय कायालयांतगत भाग .१५ म य ेन वन नाटयगृहाचे 

कामकाज सु  आहे. सदर नाटयगृहातील आव यक साउंडिस ट म, उदवाहकयं णा, 
टेज लाई टंग, फायर फाई टंग व फायर अलाम िस ट म, वातानुकुिलत यं णा व 

प रसरातील टलाईट कर ता सु  करणेकामी आव यक उ चदाब वीजपुरवठा 
िमळ याकर ता म.रा. व. व.कं.िल मागणी  केले असता यांचेकडुन खालील माणे 
फम कोटेशन ा  झाले आहे.तपशील खालील माण,े 

             
   

             
     

 

उपरो  नमुद ठकाणी आव यक साउंडिस ट म, उदवाहकयं णा, टेज लाई टंग, फायर 

फाई टंग व फायर अलाम िस ट म, वातानुकुिलत यं णा व प रसरातील टलाईट 

उ चदाब वीज पुरव याचे वीजमीटर कर ता ा  फम कोटेशनुसार सुर ा ठेव व इतर 

बाबीसाठ  र. .१६,३१,९५६/- (अ र  र. . सोळा लाख एक ीस हजार नऊश ेछ पन फ ) 

अदा करणेबाबत कळ वल े आहे. सदरचा खच हा अ े ीय महसुली अंदाजप कातील 

“म.रा. व. व.कं/महापारेषण/ य थ सं थाकर ता सुपर ह जन चाजस व वदयुत िनर ण 

फ  अदा करण"े लेखािशषकातुन करण ेश य आहे. सदरची र कम म.रा. व. व. कंपनीस 

अदा करण े आव यक व म ा  आहे. सबब पं.िचं.म.न.पा या अ े ीय 
कायालयांतगत भाग .१५ म य े नाटयगृहातील आव यक उ चदाब 
वीजपुरव याचे वीजमीटरकर ता म.रा. व. व.कंला सुर ा ठेव व इतर बाबीसाठ  
र. . १६,३१,९५६/- अदा करणे आव यक अस यान,े सदर या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 वषय .१३) महारा  शासनाचा Unified Development Control and Promotion Regulations 
(UDCPR-2020) द.०२/१२/२०२० रोजी िस द झाला आहे. व याची 
अंमलबजावणी द.०३/१२/२०२० पासून सु  झालेली आहे.  मुंबई वगळता सव 
महारा ासाठ  UDCPRलागू आहे. व या माणे बांधकाम परवानगी देणेचे काम 
महानगरपािलके या बांधकाम परवानगी वभागामाफत सु  आहे. सदर UDCPR 
म य ेड पी मधील र ते जर जागेचा मालक  वतः तयार  क न देणार असेल तर या 
बद यात जागा मालकाला FSI या व पात Transferable Development Rights 

अ.  वीजमीटरचे ठकाण ाहक ं माक. फम कोटेशन . िन वळ देय र.  

१ 
Akurdi Auditorium & Art 
Gallery Near Morya 
Petrol Pump Pune- 

१७१४९०५२६२० १,७५,७८,५२३/- १६,३१,९५६.००/-

   
अ र  र. . सोळा लाख एक ीस 
हजार नऊशे छ पन पय े फ . 
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(TDR) देणेबाबत सुचना आहेत. व तशा सुचना UDCPRमधील पान .२१५, 

अ. .११.२.५ वर नमुद आहेत. UDCPR मधील र ते बांध या या िनयमा माण ेड  पी 
र ते वकिसत कर यासाठ  Expression of Interest (EOI) वृ प ाम य े व 

महानगरपािलके या संकेत थळावर िस द करण ेआव यक आहे. सदर या Expression 

of Interest (EOI) चा मसुदा जोडला आहे.  अवलोकनानंतर सदर मसुदा वृ प ाम य े

तसेच मनपा या संकेत थळावर िस द करणेत येईल. तर , सदरचा मसुदाचे 
अवलोकन करणबेाबत वचार करणे. 

वषय .१४)    मनपा या भाग .५ मधील आर ण .४०२ येथे डा वहार बाधंण ेकामाचे 
नकाश,े क प आराखडा तयार करणे बांधकाम परवानगी घेण,े चरल डझाईन 
तयार करणे इ  िन वदा पुव (Pre Tender Activity)  व िन वदा प ात (post 

TenderActivity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत 
वा तु वशारद यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची 
द.२५/०३/२०२१ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे.सिचन शाह 
आ कटे ट अँ ड क लटंटयांचेकडून १.९८% इतका लघु म दर ा   झाला आहे. 
सदर क पासाठ  मनपा या पॅनलवर वा तु वशारद  मे.सिचन शाह आ कटे ट 
अँ ड क लटंट, पुणे यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. वा तु वशारद  यांनी 
यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत. स या काह  कामे गती पथावर 
आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  मे.सिचन शाह आ कटे ट अँ ड 

क लटंट, पुण े यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेचा ताव िन वदा पुव 

०.५०% ( Pre Tender Activity)  व  िन वदा प ात १.४८%  (post Tender Activity) 
कामासाठ  वा तु वशारद  नेमणुक करणेस व क प खचा या एकुण १.९८% फ  अदा 
क न मे.सिचन शाह आ कटे ट अँ ड क लटंट, पुण े यांची वा तु वशारद  हणुन 

नेमणुक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१५) सन २०१९-२०साठ  “अ े य कायालयातगत व वध ठकाणी उंच पा या या 

टा याव न हॉ ह ऑपरेशन यव थापन करणेक रता मजुर कमचार  व मनपा 
टकरसाठ  ाय हर पुर वणे” या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम उ ोग.” 

यांना  द.१६/०७/२०२०रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत २१ म हने 
हणजेच द.१५/०४/२०२२पयत आहे. सदर कामातखंडोबामाळ, आकुड , द वाड , 

ािधकरण िनगड , आनंदनगर, शाहुनगर, संभाजीनगर, िचंचवड टेशन  इ. 
प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह 
ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश आहे.  याकामास मुळ 
शास कय मा यता र. .७४,८०,०००/-एवढ  आहे. सदर कामास र. .६७,५३,६००/- 

या खचास मा. थायी सिमती ठराव .७२०१  द.१०/०७/२०२० मा यता घे यात 
आलेली आहे. सदर काम ८०% पूण झालेले आहे. सदर कामासाठ  दोन वेळा 
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दरवाढ झाली असुन अट  शत नुसार दरातील फरकाची र कम देय म ा  आहे. 
तसेच महानगरपािलकेचे कमचार  सेवािनवृ  झाले असुन या ठकाणी बदली 
कमचार  न िमळा यान े ठेकेदाराकड ल कमचार  वाढवुन काम कर यात येत आहे. 
स थतीत अशा कार या कामाची िन वदा कायवाह  चालु असुन सदर िन वदा 

या पुण हो यास वलंब होत असुन स थतीत चालु असले या वर उ लेख 
केले या भागात पाणीपरुवठा कर यासाठ  काम चालु ठेवणेची आव यकता असुन 
सदर कामासाठ  वाढ व खच र. .२८,४५,५०१/- इतका येत आहे.  मुळ खचा या 
मा यतेची र. .६७,५३,६००/- गृ हत ध न एक त सुधा रत खच 
र. .९५,९९,१०१/- इतका होणार आहे. सबब या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचास 
व अंतगत वाढ/घट क न सुधा रत खचाचे  तावास खालील माण ेमा यता घेण े
आव यक आहे.                                     

अ. . उपलेखािशष पान .  अनु 
. 

सन २०२१-२२ चा 
मुळ अंदाज र. . 

मुळ अंदाजप क य 
र.र. 

सुधा रत 
अंदाजप क य र.र. 

वाढ करावयाची 
तरतुद र. . 

घट करावयाची 
तरतुद र. . 

सन २०२१-२२ 
साठ  एकुण 

आव यक तरतुद 
र. . 

१. 

अ े य 
कायालयातगत व वध 
ठकाणी उंच 
पा या या टा याव न 

हॉ ह 
ऑपरेशन   यव थापन 
करणेक रता मजुर 
कमचार  व मनपा 
टकरसाठ  ाय हर 
पुर वणे 

७२०/२९ ४०,००,०००/- ७४,८०,०००/- ९९,००,०००/- २८,५०,०००/- -- ६८,५०,०००/- 

२. 

अ े य 
कायालयातगत व वध 
ठकाणी उंच 
पा या या टा याव न 
तसेच आनंदनगर, 
संभाजीनगर प रसरात 
पाणीपुरवठा यव था- 
पन करणेक रता मजुर 

कमचार  
तसेच  टकरवर 
वाहनचालक  पुर वणे 

७२२/५८ ३१,००,०००/- १,२०,००,०००/ --- ---- २८,५०,०००/- २,५०,०००/- 

सदर कामासाठ  येणारा वाढ व खच र. .२८,४५,५०१/-व अंतगत वाढ घट कर या या व 

सुधा रत शास कय मा यता व सुधा रत खचा या र कमे या तावास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/21/2021-22 अ वये भाग .७ 

येथील  व वध मनपा इमारतींची थाप य वषयक दु ती करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. कामी मे.सुजाता क शन िन.र. .37,47,406/-(अ र  र कम पये सदोतीस 
लाख स ेचाळ स हजार चारशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,35,706/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर  
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,35,706/- पे ा 38.50% कमी हणजेच 
र. .22,97,459 /- +रॉय ट  चाजस र. .13,119/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .23,22,278 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम 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 .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/01/2021-22 अ वये भाग .५ 

मधील इ याद  ठकाणी  हॉटिम स प दतीने डांबर  र यांची दु ती करणे. कामी 
मे.सुजाता क शन िन.र. .29,99,650/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख 
न या णव हजार सहाशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,26,550/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,26,550/- पे ा 38.10% कमी हणजेच 
र. .18,11,534 /- +रॉय ट  चाजस र. .12,542/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,100/- = एकुण र. .18,97,176 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम 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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/02/2021-22 अ वये भाग .५ 

म ये इ याद ठकाणी सेवा वा ह या टाकललेे चर व ख डे  खड मु म व 

बीबीएम  प दतीन े र यांची दु ती करणे. कामी मे.सुजाता क शन 

िन.र. .29,99,982/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,26,882/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,26,882/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .17,56,422/- +रॉय ट  चाजस 
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र. .12,542/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .18,42,064 /- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/3/2021-22 अ वये भाग .१० 

मधील मनपा व दवाखाना इमारतीची देखभाल व दु तीची कामे करणे कामी 
M/s.SHIVKUMAR CONSTRUCTION िन.र. .3749357/- (अ र  र कम पये 
सदोितस लाख एकोणप नास हजार ितनशे स ाव न  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3731557/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3731557/- पे ा 32.32% कमी 
हणजेच र. . 2525518 /- +रॉय ट  चाजस र. .7286/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17800/- = एकुण र. .2550604 /- 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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/03/2021-22अ वये भाग .५ 

मधील इ याद  ठकाणचे पे हंग लॉक बस वणे व दु ती  करणे. कामी मे.िशवानी 
िशवनाथ भेगडे िन.र. .29,99,990/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार 
नऊशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,68,040/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,68,040/- पे ा 32.05% कमी हणजेच र. .20,16,783 /- 

+रॉय ट  चाजस र. .20,314/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण 
र. .20,69,047 /- 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 .२१)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसग झाले या 
णावंर मनपाचे वाय.सी.एम. णालय,ेजं बो को वड सटर हॉ पटल या ठकाणी 

कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांवर वैदय कय उपचार 
करणेकर ता  InjTociliZumab 80mg   ची मागणी होत आहे. तथापी आव यक या 
माणात पुरवठा होत नस याने मा. ज हािधकार  , पुणे यांचेकडुन मंजुर झाले या 

सं येनुसार मे.कंुदन एजं सी, िचंचवड   यांचेकडुन 5 Vials थेट प दतीने र. .6,482.60 
( Tax Free) या दराने एकुण र. .32,413/- इतका खच झालेला आहे. सदर खचास 
भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ ,सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना द.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 मे.कंुदन एजं सी, िचंचवड यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता 
खरेद कामी येणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) अ य  व यव थापक यसंचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/ 

१७९९ द.३०/०८/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ ची अंदाजीत संचलनतूट 
र. .५१४.२८कोट  गृह त ध न ४० ट के नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा 
संचलनतूट चा ह सा २०५.७१ कोट  इतक  होत आहे.  माहे स टबर २०२१ क रता 
र. .१७,१४,००,०००/-संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली आहे. पंपर  िचंचवड 

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

१६५.७१ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा 
अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून माहे स टबर २०२१ क रता 
र. .१२,००,००,०००/-(अ र .र. .बारा कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अंदा जत 

संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे स टबर २०२१ म य ेअदा 
करावयाचे अस यान ेव सदरची बाब आिथक व पाची अस यान ेमा यता  देणे बाबत 
वचार करणे. 

   
वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२०/०२/२०२०-२१ सन २०२०-२१ क रता 

ह भागातील संत तुकाराम नगर व कासारवाड  टाक  प रसरातीलवा ह ऑपरेशन 
करणेक रता  मजुर पुर वणे. या कामासाठ  (िन वदा र. .५४,३२,७००/- +सेवा 
शु क ५% र. .२७१६३५/- = र. .५७,०४,३३५/- (अ र  र. .स ाव न लाख चार 
हजार तीनशे प तीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम 
वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,७१,६३५/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद केले माणे वभागाने 
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िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच र. .२,१७,३०८/-पे ा 
कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.नॅशनल ुप या ठेकेदाराकडून सेवा 
शु क र. .२,१७,३०८/-दराची हणजेच र. .५४,३२,७००/- +रॉय ट ची र. .०/- 
+मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .२,१७,३०८/- = एकूण 
र. .५६,५०,००८/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार 
क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार 
वाढ /घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १३) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देयअस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या 

कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे 
वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे तावास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वये मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१५४१/२०२१ 
दनांक- ०९/०९/२०२१ 

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

आलेली आहेत. 
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 ( .वायसीएमएच/७/का व/११२६/२०२१ द.०३/०९/२०२१ वषय .९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/११२६/२०२१ द.०३/०९/२०२१ वषय .९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/११२६/२०२१ द.०३/०९/२०२१ वषय .९ चे लगत) 
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( .का व/६/का व/२२३/२०२१ द.०८/०९/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .नस/१/का व/१०७३/२०२१ द.०८/०९/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 

 
 


