
1 
 

           
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/६५२/२०२१ 
  दनांक - १२/०३/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक १७/०३/२०२१ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 

दनांक १७/०३/२०२१ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, 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 – २१४ 
 

दनांक - १७/०३/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १७/०३/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१३ द.१०/०३/२०२१ चा  

    सभावृ ांत कायम करणे.  
---------- 

 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा 

प रसरातील अनािधकृत होड ज जा हरात फलक यांचे सव ण क न सदरचे 
फलक चरसह वखचाने काढणे व मनपा ह सा जमा करणेकामी एज सी 
नेमणेबाबत ई िन वदा सुचना .२/१/२०२०-२१ र. .३१,५०,०००/- िस द 
करणेत आली होती. यानुसार वषयांक त काम मे.अरबाज इं जिनअ रंग अँ ड 
िस हल क शन व इतर ७ िन वदाधारकयांचे ा  अिधक म ट केवार  दर 
८०% नुसार काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.१७/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय .२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-19/2020-2021 अ वये गहुंज े ह  
लगतचे ड .पी.र यापासून देहुरोड र यापयत लेखाफाम या ए स ेस 
हायवेलगत या 12.00 मी. चा र ता वकिसत करणेकामी  मे.एस.ट . इले क 
ा.िल. िन.र. .1,36,75,233/- (अ र  र. .एक कोट  छ ीस लाख पं याह र 

हजार दोनशे तेहतीस फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .99,82,920/-  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 ये 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  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.१७/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/35/2020-21 अ वये भाग .९ 
मासुळकर कॉलणी म ये ठक ठकाणी कलर पे ह ंग लॉक व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे. षीकेष ानदेव घोडेकर िन.र. .29,99,711/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार सातशे अकरा फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,46,911/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,46,911/- पे ा 25.50% कमी हणजेच र. .21,95,449/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .22,49,662/- 

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 .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/92/2020-21 अ वये भाग .९ 

मासुळकर प रसरातील मु य र यांचे व इतर अंतगत र यांच े अ यावत 
प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .43,66,497/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख सहास  हजार चारशे स या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,92,747/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .42,92,747/- पे ा 33.19% कमी हणजेच र. .28,67,984/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .29,67,387/- 

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 .५)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/28/2020-21 अ वये च-होली 

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3मधील मोशी गावठाण व िशवाजीवाड  

,ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगर , डुडुळगाव, शा ञीचौक प रसरात 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे 
िन.र. .44,99,782/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार सातशे 
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,782/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,782/- पे ा 32% कमी हणजेच र. .30,59,852/- 
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+ रॉय ट  चाजस र. .20,614/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .30,80,466/- 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)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/29/2020-21 अ वये इ ेञीय 

कायालया अंतगत भाग .5 मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस 

िन.र. .37,48,076/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार शहा र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,48,076/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,48,076/- पे ा 20.2% कमी हणजेच र. .29,90,965/- + रॉय ट  चाजस 
र. .20,216/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,11,181/- 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 .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 46/47/2020-21 अ वये सन २०२०-

२१ क रता भाग .१६ मधील कवळे  गावठाण व कवळे भागातील र याच े

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन 

िन.र. .41,45,320/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख पंचेचाळ स हजार तीनशे वीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,70,970/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,70,970/- पे ा 32.70% कमी हणजेच र. .27,39,763/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .28,17,191/- 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 .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे 
आरो य वभागाकड ल  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 व करकोळ व पाची दु ती करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स . 
३/२०१८-१९ िन वदा िस द करणेत आली होती. मे. ी.संत साई वयंरोजगार 
सेवा सं था यांचा सेवा शु क रकमेवर १००% दर वीकृत करणेत आला आहे. 
थायी सिमती ठराव .३६०२ द.०५/११/२०१८ नुसार सं थेनी कामाचा िसलबंद 

करारनामा सादर के यानुसार .ब ेआ/५/का व/०१/१९ दनांक ०२/०१/२०१९ 

द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० पयतचा कामाचा आदेश दे यात आलेला 
आहे. सदर कामाची मुदत द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात आ याने 
द.०१/१२/२०२० ते द.२८/०२/२०२१ पयत ३ म हने कालावधीसाठ या 
मुदतवाढ स व येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीने ठराव .७७७१ 
द.१६/१२/२०२० अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मुदतवाढ कालावधीचा 
करारनामा सीलबंद क न कामकाज आदेश .ब ेआ/५/का व/२३/२०२१ 
द.११/०१/२०२१ अ वये दे यात आलेला आहे. सदर कामाची मुदत 
द.२८/०२/२०२१ रोजी संपत असलेने व नवीन िन वदा या चालू असलेने 

द.०१/०३/२०२१ ते द.३०/०६/२०२१ पयत मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था 
यांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे ब े य कायालय आरो य वभागाकड ल 
सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यां क  प दतीने दैनं दन साफ सफाई  
देखभाल व करकोळ व पाचे दु ती करणे याकामास मे. ी.संत साई 
वयंरोजगार सेवा सं था यांना द.०१/०३/२०२१ ते ३०/०६/२०२१ पयत 

मुदतवाढ देणेसाठ  र. .९,९३,६२०/- (अ र  र. .नऊ लाख या नव हजार 
सहाशे वीस फ ) चे अपे त खचास व कमान वेतनदराचे वाढ नुसार खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) ह े य कायालयांतगत पंपर -१८ येथील स.न.२१०, िस.स.नं.४८०१,  ोमा 
ब ड ंग शेजार ल मनपा वाहनतळ जागा ह  अंध व अपंगासाठ  राखीव असलेले 

वाहनतळ ी.राजीव दयानंद काटे रा. औंध पुणे ०७ यांना र. .३,३०,०००/ भाडे 

व यावर १८% जी.एस.ट  र. .५९,४००/- व चार म ह याचे अनामत 

र. .१,२०,०००/- इतक  अशी र.र.५,०९,४००/- (अ र  र. .पाच लाख नऊ 
हजार चारशे फ ) आगाऊ एक र कमी भ न घे यात येऊन र ज टड 
करारनामा क न ११ म ह याकर ता भा याने देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/18/2020-21 अ वये भाग .१४ 
मधील काळभोरनगर मोहननगर  प रसरातील डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.ANANYA BUILDCOM िन.र. .37,49,954/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख एकोनप नास हजार नऊशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,81,304/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,81,304/- पे ा 
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42.57%  कमी हणजेच र. .21,14,173/- + रॉय ट  चाजस र. .1,555/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .68,650/- = एकुण र. .21,84,378/- 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 .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/17/2020-21 अ वये भाग .१४ 
आकुड  द वाड  प रसरातील डांबर  र यांवर ल चरांची दु ती करणेकामी 
M/s.ANANYA BUILDCOM िन.र. .37,49,968/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोनप नास हजार नऊशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,81,318/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,81,318/- पे ा 42.57% कमी 
हणजेच र. .21,14,181/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .68,650/- = एकुण र. .21,84,527/- 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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/47/2020-21 अ वये 

. .२१ मधील न याने ता यात आलेले र ते एम.पी.एम. प दतीने वकसीत 

करणेकामी मे.परमानंद ए पलानी िन.र. .39,98,627/- (अ र  र. . 
एकोणचाळ स लाख अ ठया नव हजार सहाशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,56,827/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,56,827/- पे ा 
27.18% कमी हणजेच र. .28,81,361/- + रॉय ट  चाजस र. .1,26,923/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,800/- = एकुण र. .30,50,084/- 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 .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/53/2020-21 अ वये 

. .२३ संद पनगर, कैलासनगर, गु नानक नगर इ.प रसरात थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन  िन.र. .30,84,936/- (अ र  र. .तीस 
लाख चौ-याऐंशी हजार नऊशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .30,50,586/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,50,586/- पे ा 24% कमी 
हणजेच र. .23,18,445/- + रॉय ट  चाजस र. .34,487/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .23,87,282/- 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 .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/78/2020-21 अ वये 

. .२३ मधील व वध ठकाणी कलर पे ह गं लॉक बस वणे व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.अ व कार एंटर ायझेस िन.र. .28,82,790/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख याऐंशी हजार सातशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,48,440/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,48,440/- पे ा 
24% कमी हणजेच र. .21,64,814/- + रॉय ट  चाजस र. .28,833/- मटे रयल 
टे ट गं चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .22,27,997/- 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 .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/69/2020-21 अ वये 

. .२७ येथे व वध भागात पे ह ंग लॉक बस वणे, टॉम वॉटर लाईन टाकणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.अ व कार एंटर ायझेस 
िन.र. .28,65,252/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख पास  हजार दोनशे बाव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,31,552/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,31,552/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .20,67,033/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42,826/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण र. .21,43,559/- 
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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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/77/2020-21 अ वये 

. .२३ म ये पवारनगर, पडवळनगर, ाय हर कॉलनी, व नहता कॉलनी व इतर 
भागात न वन कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.अ व कार एंटर ायझेस िन.र. .28,82,490/- (अ र  र. . अ ठावीस 
लाख याऐंशी हजार चारशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .28,48,140/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,48,140/- पे ा 24% कमी 
हणजेच र. .21,64,586/- + रॉय ट  चाजस र. .29,116/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .22,28,052/- 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 .१७) मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध मेज रंग इ मे ट सा ह य 

खरेद बाबत ई िन वदा .26/2019-20 नुसार ा  लघु म िन वदाधारक 

मे.अ वाल एंटर ायजेस यांचे बाब .5,9,11 एकुण 03 बाबी सा ह याच ेलघु म 
दर एकुण र. .35,674/-  हे अंदाजप क र. .40,588/- पे ा 12.11% ने कमी 
अस याने  तसेच मे.िमना ी इंड ज यांचे बाब .3 एकुण 01 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर र. .10,588/- हे अंदाजप क र. .14,424/- पे ा 26.59% ने कमी 
आहेत.  या माणे बाब .3,5,9,11 एकुण 04 बाबी सा ह याचे लघु म दर  
र. .46,262/- हे अंदाजप क य दर र. .55,012/-  पे ा 15.90% ने कमी 
अस याने  सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म 
िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेची 
कायवाह  करणेत आली आहे. या माणे केले या कायवाह चा वषय महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 73 (ड) नुसार अवलोकन करणे.  
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वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये 

र पेढ  (Blood Bank) २४ तास कायरत आहे. सदर र पेढ माफत व वध िश बरे 
आयोजीत क न र  दा यांकडुन र  संकिलत क न मनपा या अिध याखालील 
तसेच िनयं णाखाली  सव णालयांकर ता व प रसरातील अ य णालयांना 
र  व यातील घटकांचा मागणीनुसार पुरवठा करणेत येतो मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश .वायसीएमएच/५/का व/८८२/२०१९ दनांक २७/११/२०१९. 
अ वये यशवंतराव च हाण मृित णालयातील र पेढ तील  र जल संकलन 
करणेस मे. रलाय स लाईफ साय सेस ा.िल यांना आदेश देणेत आलेले आहेत, 

१९ जुलै २०१९ रोजी यां याशी करारनामा करणेत आला आहे.  सदर 

करारना याची मुदत दनांक १५/१२/२०२० रोजी संपु ात आली असुन सदर कामा 
संदभात इतर कंप यांकडुन EOI घे याची या सु  आहे. सदर कया पुण होणेस 

काह  कालावधी लागणार असुन दर यान या काळात र जल संकलना संदभात 

य यय येऊ नये यासाठ  तसेच मनपाच ेआिथक नुकसान होऊ नये याकर ता सदर ल 

र जल संकलानाचे कामकाज करणे संदभात ४ कंप यांनी णालयाशी संपक साधुन 

यांच ेदर खालील माणे सादर केले आहेत. 

अ.  कंपनीचे नाव सादर केले या प ाचा दनांक सादर केलेले दर 

१ रलाय स लाईफ साय सेस ा. िल १५ डसबर २०२० २५००/- 
२ इ टास फामा यु टक स १५ डसबर २०२० २४००/- 
३ रलाय स लाईफ साय सेस ा. िल १५ डसबर २०२० २८००/- 
४ नॅशनल ला मा या ट नेशन सटर १७ डसबर २०२० २००/- 

                                   यानुसार मे. रलाय स लाईफ साय सेस ा.िल. यांचे दर सवािधक अस याने  

यांना कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. यशवंतराव च हाण मृित 
णालयातील र पेढ तील र जल संकलनाचे काम मे. रलाय स लाईफ 

साय सेस ा.िल. यांना र. .२८००/- ित िल. या माणे EOI चे काम अंितम 
होईपयत १९ जुलै २०१९ रोजी या करारना यातील अट  शत स आिधन राहुन 
संकलन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९)  मा.आयु   यांचे कड ल  आदेश . शा/१/का व/५८०/२०२० द.२२/४/२०२० 

अ वये े य  कायालयाअंतगत   कोरोनाचा ादुभाव  रोखणेसाठ   लॉकडाउनमुळे  

भा वत  झाले या नागर कांना अ नपुरवठा  करणेकामी  क यिनट   कचन  सु  
करणेत आले आहेत. आदेश मांक आ. य./१/का व/२५६/२०२० द.२४/४/२०२० 

अ वये अ नामृत फाँडेशन (इ कॉन) यांना  इ े य कायालयाकड ल  भाग . 

३,४,५, व ७  मधील २००० गरजू नाग रकांना  २ वेळच े जेवण  पुर वणेकामी  
परवानगी दे यात आलेली आहे. आदेश मांक आ. य./१/का व/२५६/२०२० 
द.२४/४/२०२० अ वये  उ    भाग  मधील ८००० गरजू नाग रकांना  द.५/५/२०२०  

पासुन  २ वेळ जेवण पुर वणेकामी अ नामृत फाँडेशन (इ कॉन) यांना वाढ व परवानगी 
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दे यात आलेली आहे. मा.अित र  आयु  २ यांचेकड ल आ. .आ. य/०१/का व/२५८/ 

२०२० द.२५/४/२०२०  च ेआदेशा वये  तुरडाळ १ कलो र. .८५/-, कांदा लसुन मसाला 
१ कलो र. .१९०/- व सन लोवर तेल  र. .११०/-  या माणे  मंजूर करणेत आलेले 

आहेत. अ नामृत फ डेशन  (इ कॉन) यांनी  यांना मंजूर कर यात आले या 
मतेनुसार  जेवण बनवून  वाटप करणेकामी  भागाकड ल  संबधीत अिधकार / 

कमचार  यांना पोहोच क न गरजू नाग रकांना जेवण पुर वले आहे.  तसेच जेवण 

बिनवणेकामी  अ न धा य वतरण अिधकार ,   पुणे  यांचेकडून  खरेद   कर यात 

आलेले  तांदूळ  व गहू या  कायालयामाफत  संबिधताना  पुर व यात आले होते. 

द.२७/४/२०२० ते १९/५/२०२० या कालावधीत इ े य कायालयाकड ल  भाग . 

३,४,५, व ७  मधील गरजू नाग रकांना  २ वेळचे  जेवण पुर वलेली याद  सादर केली 
आहे.  मा.आित र   आयु (२) यांचेकड ल आदेश मांक आ. य./१/का व/४५८/ २०२० 
द.२५/६/२०२० अ वये  द.१८/५/२०२० या कालावधीत पयत  संबिधत सं थेस  बील 

अदा करणेबाबत कळ वल ेआहे. या अनुषंगाने मे.अ नामृत फाँडेशन (इ कॉन) यांनी 
द.२७/४/२०२० ते १९/५/२०२० या कालावधीतील द.२०/५/२०२०  (इ े य 

कायालयाकडे ा  द.१४/१२/२०२०) बील सादर केले आहे याचा तपशील खालील 

माणे आहे. 

द. २७/४/२०२० ते द. ४/०५ २०२० पयत इ भाग 

दररोज सकाळ   २००० व सं याकाळ   २००० य  क रता ८ दवस 

१ दवसाक रता   ८  दवसाक रता 

सा ह य 
कलो/
िलटर 

दर र कम दवस 
वापरात आलेले 
सा ह य 

िमळालेले 
सा ह य 

खरेद  कलेले 
सा ह य 

दर र कम पये 

तुर डाळ १२० ८५ १०२०० ८ ९६० २७० ६९० ८५ ५८६५०/- 
तेल १४० ११० १५४०० ८ ११२० ३३० ७९० ११० ८६९००/- 
मसाला ६० १९० ११४०० ८ ४८० १५० ३३० १९० ६२७००/- 
गॅस ४ १२०० ४८०० ८ ३२ ० ३२ १२००३८४००/- 
                  २४६६५०/- 

द. ५/५/२०२० ते १८/०५ २०२० पयत इ भाग 

दररोज सकाळ   ३००० व सं याकाळ   ३००० य  क रता ८ दवस 

१ दवसाक रता   १४  दवसाक रता 

सा ह य कलो/िलटर दर र कम दवस 
वापरात आलेले 
सा ह य 

दर र कम पये 

तुर डाळ १८० ८५ १५३०० १४ २५२० ८५ २१४२००/- 
तेल २१० ११० २३१०० १४ २९४० ११० ३२३४००/- 
मसाला ९० १९० १७१०० १४ १२६० १९० २३९४००/- 
गॅस ६ १२०० ७२०० १४ ८४ १२०० १००८००/- 
एकुण ८७७८००/- 
द.२७/४/२०२० ते ४/०५ २०२० पयत इ भाग झालेला खच २४६६५०/- 
द.५/५/२०२० ते १८/०५ २०२० पयत इ भाग झालेला खच ८७७८००/- 
एकुण  ११,२४,४५०/- 
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मे.अ नामृत फाँडेशन (इ कॉन) एकुण र. .११,२४,४५०/- (अ र  र. .अकरा 
लाख चोवीस हजार चारशे प नास   फ ) अदा   करणेस मा यता घेणे आव यक 
असुन सदरचा  खच म यवत  भांडार वभागाकड ल  कोरोना िनधी या 
लेखािशषावर टाकणेस व महारा  महानगरपािलका अिधिनयमच ेकलम 73 (ड) 
नुसार अवलोकन करणे.  

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत आठ भागांम ये को वड लसीकरण क  

चालू आहे. को वड लसीकरण क ावर लस घेणेकामी कमचार  व नागर कांची 
गद  होत असून तेथे िनयु  असणारे वै क य   कमचा-यांना वै क य सेवा दे यास 
अडचण िनमाण होत आहे. तर  आठ भागाम ये को वड लसीकरण क ावर ल 
गद  आटो यात ठेऊन वै क य सेवा दे यास अडचण िनमाण होणार नाह  
याकामी येक भागाम ये ५ रखवालदारांचे “मदतनीस” िनयु  करणेकामी 

मा.अित आयु (२) यांनी सुचना केले या आहेत. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत धानमं ी आवास योजना राब व यात येत असून सदर 
सोडतीमधील लाभाथ  यां या कागदप ांची पडताळणी करणेकामी झोपडप ट  

िनमुलन व पुनवसन वभाग येथे लाभाथ ना बोल वणेत येणार असून सदर 

कामकाजासाठ  येणा-या लाभाथ ची सं या जा त अस याकारणाने सदर ठकाणी 
४ सुर ा र क कमचा-यांची िनयु  करणेत येणार आहे. यानुसार सुर ा 
वभागाकडे स थतीत कायरत असणार  सं था मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस 
यांचे माफत ता पुर या व पात ठेकेदार  पद तीने दनांक ११/०३/२०२१ ते 
दनांक ११/०४/२०२१ या कालावधीकर ता एकूण ४४ रखवालदारांचे “मदतनीस” 

जनरल पाळ त ित माह ित कमचार  र. .२४,०५१/- माणे एकूण 

र. .१०,५८,२४४/- (अ र  र. .दहा लाख अ ठाव न हजार दोनशे च वेचाळ स 
फ ) ऐवढा खच अपे त आहे. यानुसार येणा-या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१) 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) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने िनयु  
केलेले कमचार  यानंा गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई 
िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- 

ित दन ित य  यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार परुवठादारांना 
अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 

पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा 
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पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल 

वचारात घेऊन वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये 

होणा-या र. .3,54,960/- (अ र  र. .तीन लाख चोप न हजार नऊशे साठ फ ) 
चे खचास मा यता व तावात नमुद केलेल े पुरवठादार मे.जोशी बंधू केटरस 

यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .२२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०४.०१.२०२१ ते  द.२१.०२.२०२१ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/१अ/का व/३७/२०२१, द.०९/०३/२०२१ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  

अ 1 ते 6 मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु 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 .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  

“अ” मधील 1 ते 13 िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 11) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु 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 .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य फ मु यालयाकड ल सोबत 

जोडले या प  अ (1 ते 26) 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 .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (१ ते ५) ि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. 
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वषय .२८) भारतीय साथरोग अिधनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपिलका अिधिनयम कलम ६३(३) व कलम ६७(३) नुसार कोरोना 
वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव व सार  रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  पं िच मनपा सारथी हे पलाईनचे धत वर २४ X ७  एकुण ३ िश ट 
म ये कोरोना को वड १९ ने बािधत घरगुती वलगीकरण केले या णांची 
मा हती संकिलत करणेकामी सारथी हे पलाईनचे अंतगत वा थ हे पलाईन 
कर ता खाजगी त वावर एकुण १० कॉल ऑपरेटर कमचार  उपल ध करणे कामी 
मे.टेक नाईन स हसेस यांना कामकाज आदेश .मातं व/२/का व/१२९/२०१९ 

द.०९/०९/२०१९  चे आदेशातील मा य दर ती कमचार  ती म हना 
र. .२३,६८४/- अिधक कर या माणे दहा कमचा-यांकर ता ित म हना 
र. .२,३६,८४०/- अिधक कर नुसार करारनामा न करता पु वचे करारना यास 
आिधन राहुन थमत:ितन म हने कालावधी कर ता तदनंतर कोरोना को वड १९ 
या साराचा आढावा घेउन पुढ ल ितन म हने कालवधीत वाढ करणेकामी 

एकुण र. .१४,२१,०४०/- अिधक कर या मंजुर दरांनुसार करणे बाबत 
कामकाजाचे आदेश . मात व/११/का व/७५/ २०२१  द.२३/०२/२०२१ अ वये 
िनगत कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये ,को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  १० बाबी कर ता मे.रोह त 
एंटर ाईजेस यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .८१,५१,७४५/- + GST चे खचास 
भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापना कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३) (क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

  
वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये ,को वड  केअर सटर 

कर ता आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची 
जाह र सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार 

करणेसाठ  आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक   ७ बाबी कर ता 
मे.आँ ट न हे थकेअर यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .९९,५९,९६३/-+ GST  चे 
खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२०व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ 
व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) 
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(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद करणेकामी अ पमुदतीची जाह र सुचना 
.२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाय 

योजना करणेसाठ  Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  आव यक 
असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक   २ बाबी कर ता मे.महेश सज कल 
अँ ड फामासु टक स  यांचे ा  लघु म दरानुसार र.  .१,४८,४६४/- + GST  चे 
खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७,सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२०व आप ी यव थापना कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३) (क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  ४ बाबी कर ता मे.िच ा 
से स अँ ड स ह सेस यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .५,४९,४७८/- + GST चे 
खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  ६ बाबीकर ता मे.गगन 

फामा. यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .२४,२८,१६५/- + GST चे खचास 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२०व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ 
व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) 
(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटरकर ता 
आव यक लागणारे औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  १ बाब कर ता मे.ए.एस 

फामा. ा.िल. यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .३०७८०/-+GST चे खचास 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम 
४१व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३) (क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  १ बाबी कर ता मे.से स 

फामा. यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .५५,३०,२००/- + GST चे खचास 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३) (क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालय, को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  २ बाबी कर ता 
मे.ओमकार मेड कल अँ ड जनरल टोअस यांचे ा  लघु म दरानुसार 
र. .४,८५,०००/- + GSTचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, 

सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी 
यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार खरेद  करणेकामी 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटरकर ता 
आव यक लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  १ बाबी कर ता मे.फामड ल 
यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .३,७६,२५०/- + GST च े खचास भारतीय 
साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना 
दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ व ५० 
व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) 
नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालये ,को वड  केअर सटरकर ता 

आव यक लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र 
सुचना .२५/१/२०२०-२१ अ वये कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय उपचार करणेसाठ  
आव यक असणारे एँलोपँिथक औषधाचे ३८ बाबीपैक  ४ बाबी कर ता मे. ी. 
वनायक फामा. यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .५३,२८,३९५/- + GST च े

खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 

अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम 
४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३९)  पं.िचं.मनपा या इ े ीय कायालय व ुत वभाग काय े ातील खालील नमुद 

ठकाणी जलतरणतलाव टलाईट कर ता वजपुरवठा िमळ याकर ता 
म.रा. व. व.कं.िल यांस मागणी केले असता यांचेकडुन ा  फम कोटेशनचा 
तपशील खालील माणे- 

 
                 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ.  वीजमीटरचे ठकाण ाहक ं माक  
फम कोटेशन . 
दनांक 

िन वळ देय र.  

१ हॉटेल लयभार  ते ड .वाय पा टल 
रोड च-होली 170123974347 

29677939 
१५/२/२०२१ ७९७१/- 

२ 
ड .वाय पा टल कॉलेज रोड ते ाईड 
िसट  रोड 

170123974355 
29677747 
१२/२/२०२१ 

 
७१७४/- 

३ बुडव ती ते सरपंच व ती    च-होली 171520008895 
17007358 
२५/२/२०२१ ५६०२/- 

४ 
 

जलतरण तलाव जेनेिसस सोसायट  
जवळ वडमुखवाड  

171541637418 
17006947 
२५/२/२०२१ 

 
१५६०२/- 

   एकुण र.  ३६३४९ 

अ र  र.  छ ीस हजार तीनशे एकोणप नास फ . 
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उपरो  नमुद ठकाणी जलतरण तलाव, टलाईट कर ता वीज पुरव याचे 
वीजमीटर कर ता फम कोटेशन .१ ते ४ नुसार र. .36,349/- (अ र  
र. .छ ीस हजार तीनशे एकोणप नास फ ) अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
सदरची र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक व म ा  
आहे. सबब पं.िचं.म.न.पा या इ भाग व ुत वभाग काय े ातील हॉटेल 

लयभार  ते ड .वाय पा टल रोड च-होली व ड .वाय पा टल कॉलेज रोड ते ाईड 

िसट  रोड  व बुडव ती ते सरपंच व ती   च-होली व पर सरातील टलाईटकर ता 
वीजपुरव याचे वीजमीटरकर ता म.रा. व. व.कं ला र. .36,349/- अदा करणे 
आव यक अस याने, सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत 

व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. मा. महापािलका सभा ठराव 
मांक १०६२, दनांक २०/०१/२०११ अ वये द यांग वकासा या योजना .१३ 

अ वये सु  कर यास तसेच व ाथाबरोबरच शहरातील ४०% पे ा जा त 
द यांग व असले या पंपर  िचंचवड शहरातील सव ठकाण या द यांग, 
कणबधीर व १००% अंध नाग रकांना पी.एम.पी.एम.एल. चा मोफत पास सव 
ठकाणाचा दे यास मा यता देणेत आलेली आहे. सन २०२०-२१  या आिथक 
वषाम ये जाह र कटना ारे उपरो  वषयां कत अज माग वणेत आले होते. 
यानुसार मा. अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळ िल. यांचेकडून सन २०२०-२१ या आिथक वषाकर ता जावक .पी. 
एम.पी.एम.एल./पास व./५१३५, दनांक २५/०२/२०२१ प ा वये एकूण २४०४ 
पासेस वतर त कर यात आलेचे कळ वले आहे. यानुसार सदर पासेसची एकूण 
. .२,२०,७१,७०७/- (अ र  र. .दोन कोट  वीस लाख ए काह र हजार सातशे 

सात फ ) इतक  र कम िमळणेबाबत पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. 
यांनी वनंती केलेली असून सदरची र कम यांना अदा करणे आव यक 
आहे.  सबब, सदर सं थेस मागणीनुसार र. .२,२०,७१,७०७/- (अ र  र. .दोन 
कोट  वीस लाख ए काह र हजार सातशे सात फ ) या खचास व सदरचा 
खच  द यांग  क याणकार  योजने अंतगत  “महापािलका ह तील अंध, 
िनःसमथ(अपंग), कणबधीर, मितमंद  य ंना PMPML च े पासेस मोफत 
देणेबाबत”  या उपलेखािशषाव न खच  करणेस मा यता देणेकामी तसेच 
एच.आय. ह ./ए स बाधीत य ंना पी.एम.पी.एम.एल. चे मोफत बसपासचा 
खच इतर क याणकार  योजनेतून करणेत येवून इतर क याणकार  योजने 
अंतगत मनपा ह तील HIV/AIDS बाधीत य ंना PMPML चे मोफत 
बसपास देणे या उपलेखािशषावर ल तरतुद तून खच करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .४१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/19/2020-21 अ वये भाग 
.१८ मधील गांधी पेठ, िचंचवड व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक 

सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.पु पगणेश इ ा चर ा.िल. िन.र. .37,49,942/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .37,49,942/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,942/- पे ा 32.03% कमी 
हणजेच र. .25,48,836/- + रॉय ट  चाजस र. .31,941/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,80,777/- 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 .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाम ये वै क य े ातील पद यु र सं था सु  करण े ता वत केलेले 

आहे. यानुसार आतापयत ०९ वषयांस आरो य व कुटंुब क याण मं ालयाकडुन 
परवानगी ा  झालेली आहे. उवर त  ने रोग िच क सा, उरोरोगशा , सामा जक 
औषधवै कशा , वचारोगशा  या चार वषयांकर ता परवानगी िमळ यासाठ  
क  शासना या आरो य व कुटंुब क याण मं ालयाकडे रा ीय आयु व ान 
आयोग पद यु र पदवी अ यास माची परवानगी िमळणेकामी तपासणीशु क 
दनांक-१५ माच २०२१ ते ७ ए ल २०२१ या कालावधीत सदर ०४  वषयांचे 
अज पाठ वणे आव यक आहे. स थतीत पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण 
मृती णालयामधील मा.अिध ाता यांनी दले या सम  सूचनेनूसार ने रोग 

िच क सा, उरोरोगशा , सामा जक औषधवै कशा , वचारोगशा  या चार 

वषयांकर ता यांची परवानगी िमळणेकामी तपासणी शु क ती वषय 
र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) व यावर अिधक १८% 
जी.एस.ट   ३६,०००/-(अ र  र. .छ ीस हजार फ ) असे र. .२,३६,००० X ४ 

वषय=९,४४,०००/-(अ र  र. .नऊ लाख च वेचाळ स हजार फ ) रा ीय 

आयु व ान आयोग, नवी द ली(National Medical Commission) यांचेकडे 

र. .९,४४,०००/-(अ र  र. .नऊ लाख च वेचाळ स हजार फ ) हे Secretary, 

National Medical Commission यांचे नावे कॅनरा बँक, बँक अकाऊंट नं. 
९०६८२१६०००००२५, बँक ांच SECTOR-12A, DWARKA BRANCH NEW 

DELHI-110078, आय एफ सी कोड CNRB0019109,  एनईएफट  ारे पाठ वणे 
आव यक आहे. रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली यांना ने रोग िच क सा, 
उरोरोगशा , सामा जक औषध वै कशा , वचारोगशा  या चार वषयांकर ता 
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परवानगी िमळणेकामी तपासणी शु क र. .९,४४,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख 

च वेचाळ स हजार फ ) इतके आरट जीएस/एनईएफट /आयएमपीएस ारे आदेश . 

वायसीएमएच/ ५/का व/६९/२०२१, दनांक १०/०३/२०२१ अ वये अदा करणेत आलेले 

आहेत.तसेच सदरचा खच पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकड ल “पी.जी.आय. वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य 

िनयामक सं था व व ापीठ इ. च े शु क भरणे” या लेखािशषातील सुधार त 

अंदाजप क मधील सन २०२०-२१ या अिथक वषाकर ता केले या र. .१,००,००,०००/- 

मधुन खच  कर यात आलेला अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४३) फुगेवाड  हंदु मशान भुमी आ ण मु लम दफन भूमीकडे जा यासाठ  रे वे 
लाईन व ३० मी.HCMTR खालून भुयार  माग बांधणेचे िनयोजन आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ च े अंदाजप कात क  शासन 
पुर कृत योजना या लेखा िशषाअंतगत र. .२०,००,००,०००/- इतक  शासक य 
मा यता घेणेत आली आहे व र. .५,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली 
आहे. फुगेवाड  हंद ु मशान भुमी आ ण मु लम दफन भूमीकडे जा यासाठ  रे वे 

लाईन व ३०.मी. HCMTR खालून भुयार  माग बांधणेकामी क प यव थापन 

स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द 

क न दर माग वणेत आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 
                     तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 
 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज ा.िल. १.९८% L1 

२ मे.अ युअड इं ज.स हसेस २.००% L2 

३ मे.इन हायरोसेफ क स टंट २.०२% L3 

४ मे.पे हटेक क स टंट पुणे २.९७% L4 

५ मे.युिनसन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. २.९९% L5 

            
       वर ल तुलना मक त यानुसार मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज 

ा.िल. यांचा १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे 
िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींचे दरपृ थकरण करणे 
व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ.(Pretender) व 

िन वदाप ात(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन 
नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल 

तयार करणे. क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत 

मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/१६ अ वये 
ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे सदर कामासाठ  स लागारास क प 
यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत क न फ  अदा करणेत येईल. 
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अ. . क पा या/कामा या गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 
शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 
महारा  सुवण जयंती 

नगरो थान 
महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  
ा  कोटेशन नुसार 

देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर 
०.५०%+ .मा.-

०.२५%) 

०.५० 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४८ (ड पीआर०.३६% 
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एकुण ३.००% २.००% १.९८% 

                               मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे 

शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा कमी आहे. यामुळे म.ेनाईस इ ा चर 
क स टंग इं ज ा.िल.यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक 
करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये 
िन वदा वकृत र कमे या १.९८% फ  मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज 
ा.िल. यांना िन वदापुव (Pretender) व िन वदाप ात(Post Tender) अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४४) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३७ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे 
गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड 
िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा 
वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण 
सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने व ा या या गुणव ा वाढ क रता 
व ाथाना वापरासाठ  डायर  (दैनं दनी) द यास रोज कर यात येणारा अ यास, 
घर  दलेला अ यास तसेच मह वा या न द  याम ये कर यात येऊन रोज या 
डायर (दैनं दन)पालकह  पाहतील व व ाथाची रोजची मा हती ा  होईल. 
याकामी व ाथाना वापरासाठ  डायर (दैनं दनी) खरेद कामी होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४५) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३८ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये अनेक वषापासून फिनचर खराब 
झालेले आहेत. तर  ाथिमक शाळांम ये मुलां या व िश कां या दैनं दनी 
कामासाठ  लागणा-या फिनचरची पुढ ल माणे खरेद  कर यात यावी. लोखंड  
कपाट मोठे, लोखंड  कपाट लहान, ंथालय बुक केस, लोखंड  रॅक, र हा वीगा 
चेअर एफ सी ९०९ संगणक, पी. ह .सी खुच , एस.टाईप खुच ,लोखंड  लॉकस, 
लहान बच, मोठे बच, ह जटस ३ िसटर खुच , ड टबीन, मोठे टेबल, लहान 
टेबल खरेद  करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४६) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३९ द.०४/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , िश ण 
सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने ाथिमक शाळांम ये अनेक 
वषापासून फिनचर खराब झालेले आहेत. तर  मे. टार फाब र स माफत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये नवीन पडदे लाव याचा ताव 
आला असून ायोिगक त वावर महानगरपािलके या पंपळे सौदागर ाथिमक 
शाळा व काळेवाड  ाथिमक शाळा हया दोन शाळांम ये मे. टार फाब र स 
माफत पडदे बस वणेकामी र. .२,९५,०००/-(अ र  र. .दोन लाख पं या नव 
हजार फ ) खच अपे त असून सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४७) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१६ द.०२/०३/२०२१ अ वये मा.शहर 
सुधारणा सिमती ठराव .२२ द.०८/०६/२०२० अ वये मा.शहर सुधारणा 
सिमती यां या िशफारसी नुसार मा. थायी सिमती ठराव .७१६५ 
द.१७/०६/२०२० अ वये मा यता दे यात आली आहे. सदर ठराव मधील 
खालील माणे मजकुर दु ती करणेस मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणे 
आव यक आहे. “मागासवग य युवकांना / युवतींना व वध यवसाय िश ण 
योजना ह  मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) 
एन.सी.आय.ट .(इं डया) आकुड  पुणे-१९ यांचेमाफत सन ३१/०३/२०२१ अखेर 
पयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणी कामी या 
धोरणास व सदर िश ण देणेत येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे”. या मजकुरा ऐवजी 
“मागासवग य युवकांना/युवतींना व वध यवसाय िश ण योजना ह  
मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) एन.सी.आय.ट . 
(इं डया) आकुड  पुणे - १९ ह  सं था मा.महारा  शासन, ाम वकास वभाग, 
बांधकाम भवन इमारत, प हला मजला, २५  फोट, मंुबई – ०१ यांची १५ या 
व  आयोगांतगत तरतुद केले या िनधीतुन ामीण भागातील मुली व म हलांना 
कौश यवृ साठ  िश ण देणेकामी सन २०२०-२०२१ ते सन २०२४-२०२५ 
मा यता ा  सं था आहे. तर  मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन 
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टेकनॉलॉजी (इं डया) एन.सी.आय.ट . (इं डया) यांचेमाफत सन २०२१-२०२२ 
साठ  ा आिथक वषातील द.३१/०३/२०२२ अखेर पयत या कालावधीत 
राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणी कामी या धोरणास व सदर िश ण 
काय म राब व यात  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४८) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१७ द.०२/०३/२०२१ अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील घो षत अघो षत झोपडप ट  वािसयांना 
यांचे आरो य हे उ म राह याक रता तसेच यां या कुटंु बयांचे आरो यमान 

आरो य या उ म राहणे तसेच यांचे कोरोना ा संसगज य रोगापासुन 
बचाव करणे ह  महानगरपािलकेची पालक हणून ाथिमक जबाबदार  असलेने 
झोपडप ट  वािसयां या घराम ये यां या कुटंुबांक रता व छता कट पुर वणे 
गरजेचे आहे. येक झोपडप ट तील कुटंुबाना सदर व छता कट म ये ४ 
सॅिनटायझर हॅ ड  बाट या (संुगंिधत), १ लाईझॉल (फरशी पुसणेसाठ ) 
(सुगंिधत), २ हॅ डवॉश, २ नॅप कन, १०  कापड  मा क पुर व यात येतील 
यामुळे तेथील र हवाशांचा बचाव होईल. सदरचे काम करणेसाठ  महारा  रा य 

खाद  व ामो ोग मंडळ, मंुबई - ४०० ००१ या सं थेस थेट प तीने दे यात 
यावे. सदरची खरेद  महानगरपािलके या शहर सुधारणा वभागामाफतच 
कर यात यावी. तसेच शहर सुधारणा वभागांतगत येणा-या नागरव ती वकास 
योजना वभाग मागासवग य क याणकार  योजना या लेखािशषावर ल इतर 
योजना/ काय म अनु. .१२ पान .३०९ याव न खच कर यात यावा. तसेच 
सदर योजना पुण करणेकामी शहर सुधारणा वभागातील तसेच इतर 
वभागातील अखिचत र कम सदर या लेखािशषावर उपल ध कर यात यावी. 
सदरचे सा ह य िनधीनुसार ाथिमक शहरातील  झोपडप टया १) यशवंत नगर, 
२) राजीव गांधी नगर-नेह  नगर, ३) साईनाथ नगर- नेह  नगर, ४) आंबेडकर 
नगर- नेह  नगर,५)लालटोपी नगर-मोरवाड  या झोपडप टयांमधील सव 
कुटंुबांना सदर सा ह याचा लाभ िमळावा व यानुसार इतर शहरातील 
झोपडप यांना आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळ  िनधी 
उपल ध क न िमळणेसाठ  व ीय मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/03/2019-2020 अ वये केएसबी 

चौक ते देहु आळंद  र यापयत या र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण 
करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणकेामी िन.र. .2,07,55,954/- 

(अ र  र. .दोन कोट  सात लाख पंचाव न हजार नऊशे चोप न फ ) लघु म 
१ ठेकेदार मे.रािधका क शन यांची िन वदा, िन वदा अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .6912 द.28/02/2020 अ वये 

मा. थायी सिमती सभेने मा यता दली आहे. तथा प, मा.आयु सो यांचेकड ल 
आदेश . था/िन/इमु य/218/२०२० द.16/12/2020 अ वये मे.रािधका 
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क शन  काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस ३ 
वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले आहे तसेच लघु म २ 
ठेकेदार लघु म १ यांचे दरात काम करणेची संमती अस यास यांची िन वदा 
वीकृत करणेस मा.आयु सो यांचेकड ल द.16/12/2020 चे तावा वये 

आदेिशत केले आहेत. यामुळे मे.रािधका क शन यांची िन वदा र  क न 
लघु म २ ठेकेदार मे.साई भा क शन यांनी लघु म १  ठेकेदार यांचे दरात 
काम करणेस संमती दली अस याने लघु म २ ठेकेदार मे.साई भा क शन 

यांची िन वदा मंजूर करणेस ता वत करणेत येत आहे. िन. .63/03/2019-

2020 अ वये केएसबी चौक ते देहु आळंद  र यापयत या र याचे पॅचवक 
प दतीने डांबर करण करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 
िन.र. .2,07,55,954/- (अ र  र. .दोन कोट  सात लाख पंचाव न हजार नऊशे 
चोप न फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,06,83,765/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

मे.साई भा क शन यांचेकडून र. .2,06,83,765/- पे ा 32.52% कमी हणजेच 
र. .1,39,57,405/- + रॉय ट  चाजस र. .14,540/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .57,650/- = एकुण र. .1,40,29,595/- 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 झाललेी 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 .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/02/2019-2020 अ वये नािशक 

फाटा ते वाकड या 45.00 मी बीआरट एस र याचे डांबर करण  करणेकामी 
िन.र. .2,07,38,094/-(अ र  र. .दोन कोट  सात लाख अडतीस हजार      
चौ-या नव फ ) लघु म १ ठेकेदार मे.रािधका क शन यांची िन वदा, िन वदा 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .6911 

द.28/02/2020 अ वये मा. थायी सिमती सभेने मा यता दली आहे. तथा प, 

मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इ मु य/218/२०२० द.16/12/2020 

अ वये मे.रािधका क शन  काळया याद त समा व  क न सव िन वदा 
येत भाग घेणेस ३ वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले 

आहे तसेच लघु म २ ठेकेदार लघु म १ यांचे दरात काम करणेची संमती 
अस यास यांची िन वदा वीकृत करणेस मा.आयु सो यांचेकड ल 
द.16/12/2020 चे तावा वये आदेिशत केल े आहेत. यामुळे मे.रािधका 
क शन  यांची िन वदा र  क न लघु म २ ठेकेदार मे.साई भा क शन 

यांनी लघु म १  ठेकेदार यांचे दरात काम करणेस संमती दली अस याने 
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लघु म २ ठेकेदार मे.साई भा क शन यांची िन वदा मंजूर करणेस ता वत 
करणेत येत आहे. िन. .63/02/2019-2020 अ वये नािशक फाटा ते वाकड या 
45.00 मी बीआरट एस र याचे डांबर करण  करणेकामी िन.र. .2,07,38,094/- 

(अ र  र. .दोन कोट  सात लाख अडतीस हजार चौ-या नव फ )  मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,06,88,331/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर  काम मे.साई भा क शन यांचेकडून 

र. .2,06,88,331/- पे ा 32.52% कमी हणजेच र. .1,39,60,486/- + रॉय ट  
चाजस र. .18,063/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,700/- = एकुण 
र. .1,40,10,249/- 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 .५१) 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.०१/०२/२०२१ पासून  द.३१/०३/२०२१ या 
दोन म ह याचा कालावधीकर ता अथवा ई-िन वदा कायवाह  पुण होईपयत  

मुदतवाढ देणेकामी व कमान वेतन कायदयानुसार यांचे समवेत पुव  झाले या 
करारना यास अिधन राहून ित महा र. .४३,८७,१३१/- माणे दोन 
म ह याकर ता येणा-या र. .८७,७४,२६२/- (अ र  र. .स याऐंशी लाख     
चौ-याह र हजार दोनशे बास  फ ) च े खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 
वषय .५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत  ६ 

म हने कालावधी कर ता, ता पुर या व पात “समुह संघटक” अिभनामा या 
एकूण २० पदांसाठ  एक त  मानधनावर  नेमणूक करणेकामी जा हराती ारे अज 
मागवून लेखी पर ेसाठ  बोल व यात आले होते. यापैक   सदर पर ेसाठ  ३३० 
उमेदवार पा  ठरले असून, य ात १९७ उमेदवार प र ेसाठ  हजर होते. सदर 
१९७ उमेदवारांना लेखी पर ेतील गुण तसेच शै णक अहता व अनुभव या 
आधारे ा  झाले या गुणांचे आधारे गुणव ा याद  तयार करणेत आली आहे. 
 याकामी गठ त केले या िनवड सिमतीने, शासन वभागाने कळ वले या 
आर णानुसार एकूण २० “ समुह संघटक ” उमेदवारांची िनवड व १३ उमेदवारांची 
ित ा याद  तयार करणेस  िशफारस केलेली आहे. समुह संघटक पदावर िनयु  
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करणेसाठ  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांची अथवा आव यकता 
भास यास ित ा याद तील उमेदवारांची र. .१९,४९५/-  अिधक वाहतुक भ ा 
र. .१,३००/- असे एकूण र. .२०,७९५/- मािसक एकवट मानधनावर यांचे 
समवेत करारनामा क न यांना िनयु प  देणे व याकामी येणा-या य  
खचास 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/६५२/२०२१ 
दनांक -  १२/०३/२०२१ 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 



26 
 

( . वमुका/६/का व/३२२/२०२१ द.०९/०३/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( . वमुका/०४/का व/३५१/२०२१ द.०९/०३/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .फ केा/िन-४/का व/१७६/२०२१ द.०५/०३/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/२९०/२०२१ द.०५/०३/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/६८/२०२१ द.०८/०३/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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( .ना वयो/१/का व/२४३/२०२१ द.१२/३/२०२१ वषय .५२ चे लगत) 
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