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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/७३३/२०२० 
                                               दनांक - ३१/०७/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०५/०८/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०५/०८/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  . 
कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 
आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हाव,े 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 – १८३ 
 
दनांक - ०५/०८/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०५/०८/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)  मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक पायरे म ए स 2 ट के आय एस 
आय माक खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .09/2020-21 अ वय े िस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक म.ेरमेश 
ऍ ो केम कॉप रेशन यांचे ती िलटर दर र. .2300/- नुसार 1325 िलटरसाठ  एकुण 
र. .30,47,500/- (अ र  र. .तीस लाख स ेचाळ स हजार पाचशे फ ) ा  झाले 
असुन ा  दर हे अंदाजप क य दर र. .30,47,500/- समान आहेत. सदरचे दर 

वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२)  मनपामाफत सु  कर यात आले या Covid Care Centre  वॉडात हाऊस कंपीगचे काम 
कर यासाठ  ६ म हने कालावधी कर ता करारनामा क न काम करणेकामी Expression 

of Interest कर ता M/s.Disha Agency यांनी फेर सादर केलेला दर With PPE Kit व 
आव यक  लागणारे मटे रअल, जंतुनाशके सह त र. .२४,०७७/- (कमी क न 
दलेनुसार) इतका दर सादर केलेला आहे.  ा  झाले या दरानुसार मनपामाफत 
हाळंुगे इंगळे येथे सु  कर यात आले या Covid Care Centre  वॉडात १ म हना 

कालावधी कर ता हाऊस कंपीगचे काम करणेकामी कमी क न दले या दरानुसार सव 
खचास हत ित कमचार  र. .२४,०७७/- माणे ४५ कमचा-यांकर ता येणा-या ित 
महा  र. .१०,८३,४६५/- (अ र  र. .दहा लाख याऐंशी हजार चाशे पास  फ ) चे  

खचास व १ म ह यात केलेले कामकाज अहवाल समाधानकारक आ यास पुढ ल 
कालावधीकर ता कमी क न दले या दरानुसार मनु यबळ उपल ध क न देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र 
सं थेस नॉन लोरोनेटेड बॅगांबाबत मासीक व वाष क मागणीनुसार खरेद  करणेत 
आलेली आहे. सदय थतीत यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं थेत 
बॅगांचा तुटवडा िनमाण झालेला आहे. न वन िन वदा तयार करणेचे काम चालू आहे. 
तसेच म.ेपा को ए हायरलमटल सोलुशन ा.िल. यांचा मनपा सभेसमोर पुढ ल १५ 
वषाक रता मुदतवाढ चा ताव लं बत आहे. या सव बाबींचा वचारात घेता 
यशवंतराव च हाण मतृी णालय पद यु र सं थेचे कामकाज सुरळ त हो याक रता 
पुढ ल १२ म ह याक रता त यात दश व या माणे खच झाला आहे. 
अ. . बॅग साईज 

दर र. . पॅकेट(१ 
पाक ट ५० बॅगा) एकूण बॅग पॅकेट एकूण र. . 

०१ १४ इंच बाय १५ इंच लाल व 
पवळया नॉन लोरानेटेड बॅग 

१११.५० ४००० नग ८० पॅकेट ८,९२०.०० 

०२ 
१९ इंच बाय २१ इंच लाल व पवळया 
नॉन लोरानेटेड बॅग 

२४५.५० ६००० नग १२० पॅकेट २९,४६०.०० 

०३ 
२७ इंच बाय ३० इंच लाल व 
पवळया नॉन लोरानेटेड बॅग 

८०३.०० २०००० नग ४०० पॅकेट ३,२१,२००.०० 

०४ बारकोड पांढरे/िनळे ०.९४ १२०० नग  १,१२८.०० 

र कम पय े ३,६०,७०८.०० 

जीएसट  १८ ट के ६४,९२७.०० 

अ र  र. .चार लाख पंचवीस हजार सहाशे प तीस फ                       एकूण र. . ४,२५,६३५.०० 

सबब, महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं थेस 
आव यक असणा-या नॉन लोरोनेटेड बॅग म.ेपा को ए हायरलमटल सोलुशन 
ा.िल.यांचेकडुन मागील मंजूर दराने खरेद  करणेत आ या व याकामी आले या एकुण 

र. .४,२५,६३५/- (अ र  र. .चार लाख पंचवीस हजार सहाशे प तील फ ) चे 
खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 
या लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद 
करणेत आली असून याम ये संचलनतूट १३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस 

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

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

लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे जुलै २०२० चे अदा करावयाचे 

अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय .५)  कोरोना वषाणू COVID-19 चा ादुभाव रोख यासाठ  जजामाता णालयात फ ड 
स हल स टम(FST) कर ता डझेल वाहन दान कर यात आले आहेत. सदर 

वाहनांचे डझेल बल ग े ीय कायालयाचे शासन वभागातील वाहन इंधन 

अिधकार  या लेखािशषावर ल तरतूद र. .1,50,000/- म ये “सावजिन वाचनालय व 

वृ प े बल” या लेखािशष वर ल र. .3,00,000/- पैक  र. .2,50,000/- वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-) 

वषय .६)  मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक यु  औषध 
खरेद करणे कामी ई.िन.सु. .08/2020-21 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक म.ेसुह रद केिमक स, 
अंधेर  यांचे ती िलटर दर र. .1,380/- नुसार 4575 िलटरसाठ  एकुण र. .63,13,500/- 

(अ र  र. . ेस  लाख तेरा हजार पाचशे फ ) ा  झाले असुन ा  दर हे 
अंदाजप क य दर र. .62,44,875/- पे ा 1.09% अिधक आहेत. सदरचे दर वकृत 
करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) को वड केअर सटरकर ता जैव वै क य घनकच-याची व हेवाट लावणेकामी नॉन 

लोरोनेटेड बॅग पवळा रंगाची तातड ने आव यकता अस याने म.ेपॉ को 
एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुणे यांचेकडुन द.28/02/2006 नुसार झाले या 15 

वषाचे करारना यानुसार नॉन लोरोनेटेड बॅगा यांचेकडुन घेणेत या यात यानुसार 
यांना द.29/02/2020 पासुन सहा मह ने कंवा न वन ई िन वदा या, अनुभवी 

सं थेची कायवाह  पुण होवुन न वन लांट हा मोशी येथे उभा न पुण मतेने चालु 
होईपयत मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. यानुसार को वड सटर व वायसीएम 

णालयास आव यक नॉन लोरोनेटेड पवळया बॅगा एकुण 44,200 नग एकुण 
र. .8,37,625/- (अ र  र. .आठ लाख सदोतीस हजार सहाशे पंचवीस फ ) चा 
पुरवठा आदेश दला असुन येणारे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८)  सन २०१८-१९ साठ  स.न.ं९६ रावेत गायरान, मामुड  उप वभागाअंतगत  पाणीपुरवठा 
होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल दु ती करण”े या कामाचा 
आदेश मे. ी.बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांना 
द.०१/०३/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 
द.२९/०२/२०२० पयत होती. सदर मुदती नंतर या प रचालन व देखभाल दु ती या 
कामां या िन वदा ई िन वदा सुचना .पाणीपुरवठा/मु यालय/१२/०२/२०१९-२०, 

द.३०/१२/२०१९ रोजी िस  करणेत आले या हो या. तथा प, प रचालन कामां या 
वेग या िन वदा काढणेची मागणी आ यान ेसदर िन वदा र  करणेत आ या आहेत. 
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यानंतर प रचालन कामासाठ  िन वदा दर आ याने थमत: यासाठ  येक 

जल ेञिनहाय दरपृथ:करण क न अंदाजपञक तयार करण,े देखभाल दु तीसाठ  वेगळे 

अंदाजपञक तयार करण,े सदर कामांना तांिञक मा यता घेणे व पुढ ल कायवाह  करणेचे 

चाल ू असतांना या दर यान कोरोना हायरस कोपामूळे पुढ ल िन वदा कायवाह  

थांब यामूळे सदर कामास यापुव  मा.आयु  यांचे द.२०/०४/२०२० चे मंजूर टपणी नुसार 

५ म हन े हणजेच ३१ जुल ै २०२० अखेर पयत मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. मनपा 
अंदाजपञक-३, सन २०२०-२१ म य े पान .८५०, अ. .८ वरती अंदाजपञक य 

र. .६०,००,०००/- एवढ  असून सन २०२०-२१ चा मूळ अंदाज र. .३४,००,०००/- एवढा आहे. 

सदरची अंदाजपञक य र कम तसेच सन २०२०-२१ चा मूळ अंदाज उपरो  वषयांक त 

कामासाठ  पुरेसा आहे. यामूळे सदर कामास वाढ / घट करावी लागणार नाह . परंतू सदर 

कामाची सुधार त शासक य मा यता र. .५९,९०,०००/- एवढ  येत अस याने सदर कामास 

वाढ व खच होणार आहे. सदरचा वाढ व खच र. .१५,४१,७८४/- (सुधार त शासक य 

मा यता र. .५९,९०,०००/-  वजा िन वदा रकमेवरती िन वदा दर वगळता र. .४४,४८,२१६/-) 

एवढा येणार आहे. या अनुषंगान ेर. .१५,४१,७८४/- (अ र  र. .पंधरा लाख ए केचाळ स 
हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .९)  मनपा या ह े य कायालयांतगत, भोसर  एम.आय.ड .सी.येथील लघुउ ोजक गाळे 
को वड-१९ या आप ी यव थापनाक रता (को वड केअर सटरक रता) वापरणेत 
येणार अस याने या ठकाणी वीजपुरवठा करणे आव यक आहे. याक रता इकड ल 
प  .ह ेका/ व/का व/१४७/२०२० द.२९.०६.२०२० अ वये म.रा. व. व.कं.िल.यांना 
कळ वले असता, यांचेकड ल कोटेशन .AEE/BSR/LS/PUBLICSERVICES/T/19-

20/09 द.23.07.2020 अ वये कोटेशन ा  झाले आहे. याम ये नवीन वीजमीटर या 
फम कोटेशनची र. .२५,९९३/- इतक  र कम कळ वली आहे. सदरची र कम अदा 
केलेनंतर वीज जोडणी व नवीन वीजमीटर म.रा. व. व.कं.िल.यांचे कडून उपल ध 
होणार आहे. तर  सदर र कम म.रा. व. व.कंपनीस अदा करणे आव यक आहे. तर , 

भोसर  एम.आय.ड .सी.येथील लघुउ ोजक गाळे को वड-१९ या आप ी यव थापना 
क रता (को वड केअर सटर क रता)  वीजपुरवठा करणेक रता म.रा. व. व.कं.िल.यांना 
र. .२५,९९३/- (अ र  र. .पंचवीस हजार नउशे या नव फ ) अदा करणसे 
मा यता देणबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये कोरोना वषाणूचे ादुभावामुळे 
कोवीड १९ या संसगज य आजारा या साथीमुळे उ वले या आप कालीन प र थ तीचे 
अनुषंगाने महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासह इतर सव 

णालये व दवाखा यांमधून डॉ.ड .वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज, हॉ पटल ड रसच 
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सटर, पंपर  येथे तावात नमुद माणे होणा-या णांचे अनुषंगाने करारनामा करणे 
व णांचे उपचारा तव महापािलकेने िन  त केलेनुसार पुढ ल ३ म ह यांचे 
कालावधीत ितपुत  क न ावया या रकमेकर ता र. .५ कोट  अथवा होणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)   माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जा हर 
कर यात आले व संचार बंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० मधील एकुण २७ 
वकास कामांची बले अदा करण े ल बंत होती. परंतु वर ल  आप कालीन 
प र थतीमुळे संबंिधतास वकास कामांची बले अदा करता आलेली नाह त. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या झोिनप ु थाप य वभागातगत सन २०१९-२० मधील व या 
पुव या चाल ुअसले या वकास कामांची बल े संबंिधतास अदा करण ेआव यक आहे. लेखा 
वभागाकडे उपल ध असले या मागील आिथक वषा या (सन २०१९-२०२०) िश लक 

र कमेमधुन तावाम ये नमुद केले माण ेअदा करण ेआव यक आहे.  

अ. . वभागाचे नाव 
अदा केले या 
कामांची सं या 

अदा केलेली 
र कम . 

अदा करावया या 
कामांची सं या 

अदा करावयाची 
र कम . एकूण र कम . 

१) झोिनपु थाप य 
वभाग 

११३ ८,५९,३३,४००/- २७ १,८०,६२,६०७/- १०,३९,९६,००७/- 

वर ल याद त नमुद कर यात आलेली बलापैक  काह  बले माहे ए ल २०२० म ये 
अदा कर यात आलेली अस याने या बलानां काय र मा यता व उव रत अदा 
करावया या बलानंा  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये 
र. .१०,३९,९६,००७/- (अ र  र. .दहा कोट  एकोणचाळ स लाख शहा नव हजार 
सात फ ) एक त र कमेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२) स या यशवंतराव च हाण मृती णालय हे को वड १९ उपचाराकर ता सम पत 

कर यात आलेले आहे.  यामुळे सदर णालयात कोरोना बािधत णांवर उपचार 

कर यात येत आहेत.  तसेच णालयात कोरोना संशियत ण व बािधत णांची 
सं या दवसाग णक वाढत चाललेली आहे. यामुळे M/s.BVG India Ltd.  यांना 
दले या आदेशाची मुदत माहे जुलै २०२० रोजी संपु ात येणार अस याने व स याची 

Covid-19 ची प र थती ल ात घेता यांना माहे ऑग ट २०२० पासून कमान वेतन 
कायदयानुसार यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून ित महा 
र. .४२,४०,३८४/- माणे सहा म ह याकर ता येणा-या र. .२,५४,४२,३०४/- (अ र  
र. .दोन कोट  चोप न लाख बेचाळ स हजार तीनशे चार फ ) चे  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/4/2019-20 अ वये सन 2019-20 

क रता मोशी व च-होली प र ेञातील पा या या टाक चे प रचालन करणे व करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी म.ेजनसेवा वयं रोजगार सेवा सह सं था मया दत 
िन.र. .1,00,21,723/- (अ र  र. .एक कोट  एकवीस हजार सातशे तेवीस  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,00,20,188/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,00,20,188/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .73,14,737/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1535/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .73,16,272/- 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 .१४)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना 
वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी सदर साथी या 

णांवर वै क य उपचार कर यासाठ  Injection Remdesivir 100mg ची तातड ने 
आव यकता आहे. याक रता सदर इंजे शनची उ पा दत कंपनी M/S Mylan 

Laboratories Limited, Bangalore यांचेकडून शासन िनणया या अनुषंगाने RC दरानुसार 
र. .3029 + 12% GST हणजेच र. .3392.48/- ती हायल दरा माणे 8100 Vials 

आव यकतेनुसार खरेद कामी होणा-या एकुण र. .2,74,79,088/- (अ र  र. .दोन कोट  
चौ-याह र लाख एकोणऐंशी हजार अ याऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता 
यावी लागणार आहे.  तथा प तातड क बाब असलेने णालयाकडून भ व यात सदर 

इंजे शनची मागणी ा  झालेस आव यकतेनुसार व मंजूर दराने खरेद  करणेकामी 
येणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूिच ड करण 5(2)(2) 

नुसार करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१५)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना 
वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
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अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी सदर साथी या 
णांवर वै क य उपचार कर यासाठ  Injection Tocilizumab 400 mg ची तातड ने 

आव यकता आहे. याक रता सदर इंजे शनची उ पा दत कंपनी M/S Cipla Ltd, 

Mumbai या कंपनीचे अिधकृत व े ते M/S Laxmi Medicals, Ramwadi Pune-14 

यांचेकडून शासन िनणया या अनुषंगाने र. .30,870/- GST सह ती हायल या RC 

दरा माणे 1080 Vials आव यकतेनुसार खरेद कामी होणा-या एकुण र. .3,33,39,600/-

(अ र  र. .तीन कोट  तेहतीस लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे फ ) चे खचास 
काय र मा यता यावी लागणार आहे. तथा प तातड क बाब असलेने 

णालयाकडून भ व यात सदर इंजे शनची मागणी झालेस आव यकतेनुसार व मंजूर 
दराने खरेद  करणेकामी येणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
अनुसूिच ड करण 5(2)(2) नुसार करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम 63(6)व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना 
वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी सदर साथी या 

णांवर वै क य उपचार कर यासाठ  Tablet Favipiravir 200mg ची तातड ने 
आव यकता आहे. याक रता सदर Tablet ची उ पा दत कंपनीM/S Glenmark 

Pharmaceuticals Limited, Mumbai या कंपनीचे अिधकृत व े ते M/S Konark 

Remedies, Mumbai यांचेकडून शासन िनणया या अनुषंगाने र. .1999.20 GST सह 

ती Strip (34 Tablets) या RC दरा माणे 5400 Strip आव यकतेनुसार खरेद कामी 
होणा-या एकुण र. .1,07,95,680/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख पं या णव हजार 
सहाशे ऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता यावी लागणार आहे. तथा प तातड क 
बाब असलेन े णालयाकडून भ व यात सदर Tablet ची मागणी झालेस 
आव यकतेनुसार व मंजूर दराने खरेद  करणेकामी येणा-या खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूिच ड करण 5(2)(2) नुसार करारनामा न करता 
थेट प दतीने खरेद  करणे 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातून पवना, मूळा व इं ायणी या न ा वाहतात. 
पंपर  िचंचवड मनपा माफत नद  काठ वकास क पासाठ म.ेएच.सी.पी. डझाईन 
लॅिनंग मॅनेजमे ट ा.िल.अहमदाबाद यांची स लागार हणून नेमणूक करणेत आली 
असून यांचेमाफत क प अहवाल बनव याचे काम चालू केले असून याम ये 
इं ायणी नद चा पंपर  िचंचवड ह तील नद काठ वकास करणे या कामाचाह  
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समावेश आहे. सदर नद  सुधार क पा अंतगत जमीनीची मोजणी करणेकामी उप 

अिध क, भूमी अिभलेख, हवेली यांनी मौज ेमोशी, मौज ेचो वसावाड , मौज ेबो-हाडेवाड , 

मौज े तळवडे, मौज े डुडूळगाव व मौज े िचखली, ता. हवेली येथील इं ायणी नद  लगत 

स.न.ं/िस.स.न.ं या े ाची मोजणी कामी साधी मोजणी फ र. .३,७३,५००/-, तातड  

मोजणी फ र. .७,४७,०००/- अित तातड  मोजणी फ र. .२३,२२,०००/-, अित अित तातड  

मोजणी फ र. .३३,७५,०००/- होत असलेबाबत कळ वलेल े आहे.तसेच द.२३/०७/२०२० 

रोजी या प ा वये पयावरण वभागान े मोजणी फ  नगररचना वभागामाफत अदा 
कर याची कायवाह  करणेस वनंती केली आहे. तर  उप अिध क,भूमी अिभलेख,हवेली 
यांनी मौज ेमोशी, मौज ेचो वसावाड , मौज ेबो-हाडेवाड , मौज ेतळवडे, मौज े डुडूळगाव व 

मौज े िचखली, ता. हवेली येथील इं ायणी नद  लगत स.न.ं/िस.स.न.ं या े ाची 
मोजणीकामी साधी मोजणी फ  र. .३,७३,५००/ - (अ र  र. .तीन लाख याह र हजार 
पाचशे फ ) उप अिध क, भूमी अिभलेख, हवेली यांचे कायालयाकडे जमा करणेस येणा-
या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, नगररचना व वकास वभागामाफत मंजूर वकास 

योजनेतील आर ण व र या या जागा वकास ह क माणप / वकास ह क/चटई 

े  िनदशांक चे बद यात ता यात घे यात येतात.संबिधत भूसंपादन येत 
जमीनधारक सहकाय करत नस यास सदर जागा मा. ज हािधकार  यांचे मा यमातून 
नवीन भूसंपादन काय ा या तरतुद नुसार ता यात घे यात येतात.तसेच 
आर णाखालील शासक य जागा वह त नमू यातील ताव सादर क न 

मा. ज हािधकार  यांचेकडून ता यात घे यात येतात.शासनाकड ल वशेष भूसंपादन 

अिधकार  कायालयाकड ल अपुरा कमचार  वग, शहर  वभागातील जमीनीं या 
ता या या कचकट बाबी व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील वेगान ेवाढणारे 
शहर करण या अनुषंगाने शहरातील र ते व आर णे यां या जागा ता यात घे याची 
आव यकता ल ात घेऊन शासना या भूसंपादन घटक .१ व २ कायालयाचे 
मा. ज हािधकार  कायालयाकड ल ताव जलदगतीने होणेकामी भूसंपादन े ातील 
अनुभव असलेला सम वयक भूसंपादन अिधकार  ी.शरद वनायक नाईक, िनवृ  
उप ज हािधकार  यांची िनवड करणेत येऊन मा. थायी सिमती ठराव .५००९, 

द.१२/०७/२०१९ रोजी या सभे या मा यतेने दरमहा र. .३५०००/ या एक त 
मानधनावर १ वष कालावधीसाठ  मंजूर  दान करणेत येऊन आदेश 
.नरवु/का व/आ-२/९८८, द.१७/०७/२०१९ अ वये नेमणूक करणेत आली आहे. 

सदर आदेशात  नमूद १ वषाचा कालावधी द.१६/०७/२०२० रोजी संपु ात आलेला 
आहे. सदर करार प दतीने िनयु चा कालावधी तीन वषापयत अनु ेय अस याने 
संबिधत सम वयक भूसंपादन अिधकार  या पदाची नेमणूक पढेु सु  ठेवणेकर ता 
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यांचे आदेशाचे नुतनीकरण होणे आव यक आहे. सदर सम वयक भूसंपादन 
अिधकार  या पदावर दरमहा र. .३५,०००/- एक त मानधनावर पुढ ल १ वष 
मुदतवाढ साठ  र. .४,२०,०००/- इतका खच येणार आहे. तर  पंपर  िचंचवड मनपा या 
नगररचना वभागात सम वयक भूसंपादन अिधकार  या पदावर िनवृ  उप ज हािधकार  

ी.शरद वनायक नाईक यांची मा.आयु  यांचेकड ल द.१७/०७/२०१९ रोजी या आदेश 

.नर व/का व/आ-२/९८८/२०२० अ वय े १ वषाचे कालावधीकर ता केले या िनयु चे 

नुतनीकरण करणेस व याकामी येणारा खच र. .४,२०,०००/- (अ र  र. .चार लाख वीस 
हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .02-01/2020-2021 अ वये क 
े ीय कायालयांतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  बालनगर  इमारतीम ये 

कोरोना (COVID-19) केअर सटर उभारणे या कामाकर ता व ुत वषयक कामे 
करणकेामी मे. पल मी इले क स िन वदा र. .99,97,620/- (अ र  
र. .न या णव लाख स या णव हजार सहाशे वीस फ ) पे ा -18.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०) पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात भाग .३० येथे 
कोरोना (को हड – १९) वषाणूमुळे उ वले या रोगा या ितबंध व िनयं णासाठ  
कोरोना बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप यव था करणे व इतर अनुषंिगक 
आव यक कामे करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये 
कोरोना को हड – १९ चे ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  िचंचवड 
मनपा या भाग .३० ह त कासारवाड , संत तुकारामनगर, नाणेकर चाळ, 

वैशालीनगर इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात शासनाकडून या भागात ण 
सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करण,े पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व 
बंदोब तासाठ  मंडप टाकण,े ितबंधीत े  ले स लावण,े याभागातील दुकानांना 
सम- वषम तारखेचे बोड तयार करणे इ याद  कामे दररोज करावी लागत आहेत. 
याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता मा.अित. 

आयु -२ यां या द. २३/०६/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार 
द.०३/०७/२०२० ते द.१०/०७/२०२० दर यान र. .२,९९,०००/- कोटेशन 
माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन यांचेकडून १०% कमी 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम े
केलेली आहेत व स या काह  काम े गतीपथावर आहेत.  यानंी मनपाला आ ापयत 
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वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे सबब, याकामी मे.लाल दप 
क शन यांची नेमणुक क न याकर ता ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाकर ता एकूण कामा या हणजे र. .२,९९,०००/-  पे ा १०% कमी या दरान े
हणजेच र. .२,६९,१००/- (अ र  र. .दोन लाख एकोणस र हजार शंभर फ ) 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा क न बील अदायगी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात भाग .२० येथे कोरोना 
(को हड-१९) वषाणूमुळे उ वले या रोगा या ितबंध व िनयं णासाठ  कोरोना 
बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप यव था करणे व इतर अनुषंिगक आव यक 
कामे करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना 
को हड – १९ चे ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या 
भाग .२० ह त कासारवाड , संत तुकारामनगर, नाणेकर चाळ, वैशालीनगर 

इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात शासनाकडून या भागात ण सापडत 
आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करण,े पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व 
बंदोब तासाठ  मंडप टाकण,े ितबंधीत े  ले स लावण,े याभागातील दुकानांना 
सम- वषम तारखेचे बोड तयार करणे इ याद  कामे दररोज करावी लागत आहेत. 
याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता मा.अित. 

आयु -२ यां या द.२३/०६/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार  
द.०३/०७/२०२० ते द.१०/०७/२०२० दर यान र. .२,९९,०००/- चे कोटेशन 
माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन यांचेकडून १०% कमी 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम े
केलेली आहेत व स या काह  काम े गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आ ापयत 
वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे सबब, याकामी मे.लाल दप 
क शन यांची नेमणुक क न याकर ता ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाकर ता एकूण कामा या हणजे र. .२,९९,०००/-  पे ा १०% कमी या दरान े
हणजेच र. .२,६९,१००/- (अ र  र. .दोन लाख एकोणस र हजार शंभर फ ) 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा क न बील अदायगी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात वाय.सी.एम.हॉ पटल 
येथे कोरोना (को हड-१९) वषाणूमुळे उ वले या रोगा या ितबंध व िनयं णासाठ   
कोरोना बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप यव था करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना 
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को हड – १९ चे ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या 
भाग .२० ह त संत तुकारामनगर कै.यशवंतराव च हाण णालयाचा भाग येत 

आहे. सदर भागात शासनाकडून ओ.पी.ड ., नातेवाईक, औषध वाटप यासाठ  मंडपाची 
आव यकता आहे. तसेच, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  मंडप टाकण,े तसेच णालयातील 
आतील भागात आव यकतेनुसार बं द त करणेसाठ  पडदे लावण ेइ याद  कामे करावी 
लागत आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता 
मा.अित.आयु  - २ यां या द.२३/०६/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार 
द.०३/०७/२०२० ते द.१०/०७/२०२० दर यान र. .२,९९,०००/- कोटेशन 
माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन यांचेकडून १०% कमी 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे 
केलेली आहेत व स या काह  काम े गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आ ापयत 
वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे सबब, याकामी मे.लाल दप 
क शन यांची नेमणुक क न याकर ता ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाकर ता एकूण कामा या हणजे र. .२,९९,०००/-  पे ा १०% कमी या दरान े
हणजेच र. .२,६९,१००/- (अ र  र. .दोन लाख एकोणस र हजार शंभर फ ) 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा क न बील अदायगी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३)  सन २०१९-२० मधील व यापूव या चालू असले या वकास कामाचंी बीले माहे माच 
२०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉक डाऊन जाह र कर यात 
आले व संचारबंद  लागू कर यात आली.  माहे माच २०२० म य े ग े ीय 
कायालयातील व ुत वभागाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील १४ वकास कामांची 
बले लं बत आहेत.  परंतू आप कालीन प र थतीमुळे सदरची बले अदा करता 
आलेली नाह त. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० 

मधील व यापुव या चाल ूअसले या वकास कामांची तावा सोबतची लं बत १४ बल े

संबिधतास अदा करण ेआव यक आहे.    

 अ.  े ीय कायालय कामांची सं या अदा करावयाची र.  

१ व ुत वभाग,  ग े ीय कायालय १४ ४१,७४,८९७/- 

तर  उपरो  माण े तावात नमूद केलेनुसार माहे माच २०२० म य ेअदा न केलेली 
बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय अ याव यक सेवेम य ेअडथळा िनमाण 
होऊ नये हणून तसेच कोवीड १९ संसगा या आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर 
स थतीत कायरत असले या मानधनावर ल त  वै कय अिधकार , वै कय 
अिधकार  व इतर पॅरामे डकल कमचा-यांना स या द या जात असले या मानधनावर 
यांची द.२८/०७/२०२० रोजी ०१ दवसांची सेवा पुणत: खंड त क न 
द.२९/०७/२०२० पासुन ते द.२८/१०/२०२० अखेर ०३ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेस व यांना ावयाचे मानधनाचे य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/०९/२०१९-२० अ वये सन २०१९-२० 

कर ता भाग .३० अंतगत कासारवाड  पा या या टाक वर ल पाणीपुरवठा े ात 
तसेच फुगेवाड  या प रसरात प रचालन करणे व देखभाल दु तीची काम ेकरणेकामी 
मे.भारतीय म हला वंय रोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत, िन.र. .३१,२६,१९०/- 
(अ र  र. .एकतीस लाख स वीस हजार एकशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३१,२५,५६०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३१,२५,५६०/- पे ा २९.०९% 
कमी हणजेच र. .२२,१६,३३५/- + रॉय ट  चाजस र. .६३०/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .०/- = एकूण र. .२२,१६,९६५/- 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 .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.वाय.सी.एम. णालय येथे कोरोना वषाणू 
(को ह ड-१९) णांसाठ  राखीव आहे व शहरात कोरोना बाधीत णांची सं या 
दवस- दवस वाढत आहे. तसेच द.२५/०७/२०२० ते द.२७/०७/२०२० या 
कालावधीत णाचे नातेवाईकांनी डॉ टर, टाफनस, व इतर कमचार  यांना   
िशवीगाळ व दमदाट  क ण तणावाचे वातावरण िनमाण के याने वै क य कमचा-यांचे 
मनोबल कमी होत असुन वै क य सेवा दे यास अडचणी िनमाण होत आहे. दनांक 
२५/०७/२०२० ते द.२७/०७/२०२० या दोन दवसांम ये घडले या कारामुळे  
कै.वाय.सी.एम. णालय येथील वै क य कमचा-यांनी दनांक २७/०७/२०२० रोजी 
आंदोलन केले होते. स थतीम ये पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणूची 
प र थती पाहता पुढ ल दोन म ह यासांठ  कोरोना वषाणूने बािधत पेशंटची वाढ 
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हो याची श यता नाकारता येत नाह . यामुळे पुढ ल दोन म ह यांसाठ  वै क य 
कमचा-यां या सुर ेकामी दनांक २७/०७/२०२० रोजी मा.आयु  सो. व अित 
आयु  (२) व (३) यां या दर यान झाले या चचनुसार कै.वाय.सी.एम. णालय येथे 
तातड ची बाब हणून तापुर या व पात बाऊ सर घेणेकामी आदेिशत केलेले आहे. 
यानुसार मा.अित.आयु  (२) यांना PROTECTION POWER BOUNCERS या 

सं थेने दनांक २८/०७/२०२० अ वये ित बाऊसर ित माह र. .२५,०००/- 
मानधनाचे कोटेशन सादर केलेले आहे. यानुसार मा.अित.आयु  (२)  यांनी सुर ा 
अिधकार  यांना सदर सं थेकडून एका पाळ त १ म हला बाऊसर व ३ पु ष बाऊसर 
असे ित ह  पाळ त एकूण बारा बाऊ सर पुढ ल दोन म ह यांसाठ  घेणेकामी आदेिशत 
केले आहे. सदरची बाब तातड ची असून ायोिगक त वावर िन वदा णाली न 
राबवता मा.आयु  सो. यांची शासक य मा यता घेऊन व मा. थायी सिमतीची 
येणा-या य  खचास मा यता घेणे आव यक आहे. सदर सं थेने सादर केले या 
कोटेशननुसार ित बाऊसर ित माह र. .२५,०००/- एक त मानधनानुसार ४ 
म हला बाऊसर व ८ पु ष बाऊसर यांचा दोन म ह यासाठ  र. .६,००,०००/- (अ र  
र. .सहा लाख फ ) व यावर येणारा जी.एस.ट .चा खच अदा करणेस 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/७३३/२०२० 

दनांक – ३१/०७/२०२० 
 
 
                         
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


