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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/८०४/२०२१ 
  दनांक - २३/०४/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक २८/०४/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २८/०४/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू, 

                                                 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त-    १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – २२० 
 
 

दनांक - २८/०४/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २८/०४/२०२१ 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात को वड-१९ ितबंधक काय कर यासाठ  

व वध घटकांशी सम वय साधून मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांनी वेळोवेळ  दले या आदेशांची भावी र या अंमलबजावणी कर यासाठ  
जा. .वै /०९/का व/१२३५/२०२१ दनांक ०४/०४/२०२१ रोजी या आदेशा वये 
कळ वणेत आलेले आहे यानुसार सव सम वय अिधकार  यां या सुचनेनुसार 
सुर ा वभागाने तातड ने ता पुर या व पात ज बो को वड केअर सटर व 
काय वत को वड केअर सटरवर सुर ा यव था केलेली आहे. ई िन वदा नोट स 

मांक २/४/२०२०-२०२१ अ वये सुर ा वभागाकडे ठेकेदार  पद तीने व स थतीत 

जॅ बो को वड सटर व को वड केअर सटर CCC वर मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ह  

सं था कायरत आहे. सदर सं थेकडून ठेकेदार  पद तीने ित कमचार  ती माह 

र. .२३,१३४/- माणे सदर सं थे दारे तातड ने ता पुर या व पात सम वय 

अिधकार  यां या सुचनेनुसार सुर ा वभागामाफत िनयु या करणेत आले या 
आहेत. अ णासाहेब मगर टे डअम येथील जंबो हॉ पटल येथ े दनांक ०२/०४/२०२१ 
रोजी पासून अित र  १२ रखवालदारांच े मदतनीस िनयु  कर यात आलेले आहे 

िनयु  करणेत आले या रखवालदारांच े मदतनीस यांना दनांक ०२/०४/२०२१ ते 

दनांक ३१/०५/२०२१ पयत एकूण र. .५,४५,९६२/- ऐवढा खच अपे त आहे व 

हाळंुगे हाडा CCC, िचखली घरकुल येथील “ड ” व “बी” इमारत, छ पती िशवाजी 
महाराज डा संकुल बालेवाड  CCC, जुने, नवीन भोसर  णालय व इं ायणी नगर 

CCC येथ ेअस ेएकूण ५० अित र  रखवालदारांच ेमदतनीस यांस र. .२१,२०,६१७/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख वीस हजार सहाशे सतरा फ ) ऐवढा खच अपे त 

आहे. सव को वड केअर सटर द.०६/०४/२०२१ ते द.३१/०५/२०२१ पयत कंवा को वड 

केअर सटरबाबत पुढ ल आदेश िनगत होईपयत सुर ा यव था कर याच ेकामकाजास 

व खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

     ( द.२८/०४/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .२) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३१ द.०८/०४/२०२१ अ वये 
म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  दर यान वापर या जाणा-या 
सॅिनटर  पॅड वापराचे माण अ य प आहे, यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  
तसेच वापर या जाणा-या सॅिनटर  पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण 
योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक 
शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व दवाखाने येथे सॅिनटर  नॅप कन ह डंग 
मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणे क रता सव म.न.पा. कायालये व 
दवाखा यांची अ यावत आकेड वार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय 
कायवाह  नागरव ती वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने 
कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या अंदाजप ाम ये नागरव ती 
वभागाकड ल उपल ध तरतूद मधून करणेस मा यता दे यात येत आहे. सॅिनटर  
नॅप कन ह डंग या वापरातून अ प दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न 
देता येईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक 
शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व दवाखाने या भागात सॅिनटर  पॅड वापराचे 
माण वाढ व यासाठ  मदत होईल व नॅप कन वघटनाचे िनयोजन सॅिनटर  

नॅप कन ड पोजल मशीन माफत केले जाईल. या उप माचा सकारा मक 
वचार क न हा उप म राब वणे बाबत मा यता दे यास व सदर या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२८/०४/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३२ द.०८/०४/२०२१ अ वये 
पंपर  िचंचवड महापािलके या बालवाड  वगामधील बालकांना व छता कट 
पुर वले जाते. सदरचे येम ये संपुण शास कय कायवाह  व सा ह य वाटप 
ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेत आली असून याबाबत वै कय 
वभागाकडून या व छता कट मधील सा ह य ठर व यात आले होते व सदर 
कटची खरेद  भांडार वभागाकडून क न या कामी येणा-या खचाची तरतूद 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल तरतूद मधून करणेत आलेली आहे. 
तर  सदरची योजना सन २०२१-२२ या वषाक रता महापािलके या ाथिमक 
िश ण वभागाकड ल बालवा यांमधील िशशु व बालकांना व छता कट 
सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेस तसेच याबाबत वै कय 
वभागाकडून या व छता कटमधील १.मा क, २.साबण, ३.टुथ श, ४.कंगवा, 
५.सॅिनटायझर, ६.हॅ ड वॉश, ७.टुथ पे ट, ८.नॅपक न, ९.अँ ट से ट क िल वड, 
१०.नेल कटर, ११.मेड केअर शा पू. इ.सा ह य ठरवून सदरची खरेद  सन २०२१-
२०२२ या वषाक रता भांडार वभागाकडून मा य केले या दरानुसार मे.साई 
समथ एंटर ायजेस या अनुभवी सं थेमाफत माहे जुन २०२१ ते ए ल २०२२ या 
कालावधी म ये दर तीन म ह यांनी येक व ा याना व छता क ट 
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पुर वणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२८/०४/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .४) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३३ द.०८/०४/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
महापािलके या िश ण वभागाकड ल सव बालवा या, सव ाथिमक शाळा व 
सव मा यिमक शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) 
बस वणेबाबत योजना राब वणेक रता सव शाळांची अ यावत आकेड वार नुसार 
सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  नागरव ती वभागामाफत 
करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता दे यास 
याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ 
या अंदाजप ाम ये म हला व बालक याण योजने अंतगत नागरव ती 
वभागाकड ल उपल ध तरतूद मधून करणेस मा यता दे यास पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव बालवा या, सव ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये 
वॉटर फ टर व वॉटर कूलर (एक त युिनट) बस वणेकामी 
M/S.SAMRUDDHI ENTERPRISES या अनुभवी सं थेस थेट प तीने काम 
देणेस मा यता दे यास व सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२८/०४/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ांतगत कोवीड १९ वषाणुमुळे बाधीत 

णांची सं या फार मो या माणावर वाढत आहे. यामुळे कोवीड १९ चे 
लसीकरण, काँ ट ेिसंग, वँब टे टंग, रँपीड अँ ट जेन/ आरट  पीसीआर 
टे टंग, न याने सु  होणारे कोवीड केअर सटर, गृह वलगीकरण क ातील  

(Home Isolation) णांची माह ती घेणेकामी तसेच कोवीड १९ अनुषंगाने झोन 
िनहाय व तदअनुषंगीक कामकाज करणेकामी वशेष बाब हणून 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 
वेळोवेळ  िनगत केले या आदेशाची मुदत संपलेनंतर ०१ दवसांची सेवा पुणत: 
खंड त क न यांना पुढ ल दोन म हने कालावधीकर ता आव यकतेनुसार 
वेळोवेळ  मुदतवाढ देणेस, तसेच  यांना ावयाचे मानधनाच े य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा   महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) यास अिधन 
राहून कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ मनपा ह मधील 

नाग रकांची Covid-19 ची तपासणी करणेकामी महारा  शासन उदयोग, ऊजा व 

कामगार वभाग, शासन  िनणय मांक-भांखस-२०१४/ . ./८२/भाग-III/ 
उदयोग-४, दनांक ०१/१२/२०१६ अ वये  ३.३.२(ड)  नुसार M/s.Sudarshan 

Pharma  Industries Ltd., यांना दले या पुन ययी आदेशा वये  Immunoquick 
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Covid-19 Rapid Antigen Test Kit  २,००० कटस ्  (५०,००० टे ट) र. .४८/- 
अिधक १२%  GST माणे  येणा-या र. .२४,००,०००/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
फ ) अिधक १२%  GST चे खचास व सदरचा खच कोरोना िनधी या 
लेखािशषावर खच  टाक यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .७)  यशवंतराव च हाण मृती णालयास आव यक स ल हॅ युम (स शन) मशीन 

पुरवठा क न बस वणेकामी ई.िन.सु. .45/2020-21 नुसार ा  लघु म 

िन वदाकार मे.िनयो इं जिनअस, पुणे यांचे एकुण र. .18,85,128/- हे 

अंदाजप क य दर र. .19,52,192/- पे ा 3.43 ट केने कमी हणजेच 
र. .18,85,128/- (अ र  र. .अठरा लाख पं याऐंशी हजार एकशे अ ठावीस 
फ ). सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असुन मे.िनयो इं जिनअस, पुणे यांना 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसारात कोरोना–19 या संसगज य 

आजारामुळे गंिभर प र थती िनमाण झालेली अस यामुळे आप कालीन 
प र थत कोरोना या अटकावासाठ  व कोरोना साथीचा सामना कर यासाठ  
यानुसार वाढती णसं या वचारात घेता मनपाने तयार केलेले आ णासाहेब 

मगर टेड यम ज बो को वड सटर (DCH) णालय येथील णालयात न याने 
आयसीयु हट लेटर 50 बेडस कर ता मेड कल गॅस पाईप लाईन बस वणे 
आव यक असलेने, ज बो को वड सटर सु  करताना पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरण, पुणे माफत वह त कायप दती राबवुन कामकाज आदेश दले या 

M/s Jess Ideas Pvt. Ltd, Mumbai यांचेकडुन यांनी दले या द.13/04/2021 चे 
दरप कानुसार र. .78,94,908/- (अ र  र. .अ याह र लाख चौ-या नव हजार 
नऊशे आठ फ ) म ये थेट प दतीने बस वणेकामी येणारे खचास काय र 

मा यता व  M/s Jess Ideas Pvt. Ltd, Mumbai  यांचेबरोबर साथरोग अिधिनयम 

1897, शासन सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.13 व 14 माच 2020, 

आप ी य थापन कायदा 2005 मधील कलम 41 व 50, महानगरपािलका 
अिधिनयम 63(6) व 67 (3)(क), शासन खरेद  िनयमावली द.01/12/2016 मधील 
िनयम .3.2.6 मधील तरतुद  व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची 
करण 5(2)(2) नुसार काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/81/03/2019-20 अ वये 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गंगो ीनगर, वजयनगर, भालेकरनगर, 

साईनाथनगर, तुळजाभवानी नगर, सुवण पाक गु द नगर, पंचर नगर व इतर 

उव रत प रसरातील र ते अ यावत प दतीने वकसीत करणेकामी  
िन.र. .६,६३,४१,९४६/- लघु म ०१  ठेकेदार मे.वैदेह  क शन यांची िन वदा 
िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस 
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मा. थायी सिमती सभा ठराव .६९१५ द.२८-०२-२०२० अ वये मा यता दलेली 
आहे. तथा प, मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इमु य/२२०/२०२० 
द.१६-१२-२०२० अ वये मे.वैदेह  क शन यांना अनामत/अित र  अनामत 
पोट  सादर केले या बँक गॅरंटया बनावट सादर के यामुळे यांचा काळया याद त 
समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस ०३ वषासाठ  ितबंध करणेस 
आदेश िनगिमत करणेत आले असुन या कामाच ेलघु म ०२ चे ठेकेदार यांनी 
लघु म ०१ चे ठेकेदार यांचे दराम ये सदर काम करणेस तयार  दश वलेस 
यांची िन वद वकृत करणेस मा.आयु  सो यांनी द.१६/१२/२०२० रोजीचे 
तावा वये आदेिशत केलेले आहे. यामुळे मे.वैदेह  क शन यांची  िन वदा 

र  क न लघु म ०२ ठेकेदार मे.ए.जी.असोिशएटस यांनी लघु म ०१ ठेकेदार 
यांचे दराम ये काम करणेस संमती दली अस याने लघु म ०२ चे ठेकदार 
मे.ए.जी.असोिशए स यांची िन वदा मंजुर करणेस ता वत करणे येत आहे. 
िन.नो. .८१/०३/२०१९-२० अ वये मे.ए.जी.असोिशए स िन.र. .6,63,41,946/- 

(अ र  र. .सहा कोट  ेस  लाख एकेचाळ स हजार नऊशे शेहेचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,56,54,099/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम मे.ए.जी.असोिशए स 
यांचेकडुन र. .6,56,54,099/- पे ा 25.57% कमी हणजेच र. .4,88,66,346/- + 

रॉय ट  चाजस र. .5,46,047/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,41,800/- = एकुण 
र. .4,95,54,193/- 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 .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/81/01/2019-20 अ वये 

भाग .२९ पंपळे गुरव मधील उव रत र यांचे काँ ट करण करणेकामी  
िन.र. .६,६४,६९,०७७/- लघु म ०१  ठेकेदार मे.वैदेह  क शन यांची िन वदा 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .६९१४ द.२८-०२-२०२० अ वये मा यता दलेली 
आहे. तथा प, मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इमु य/२२०/२०२० 
द.१६-१२-२०२० अ वये मे.वैदेह  क शन यांना अनामत/अित र  अनामत 
पोट  सादर केले या बँक गॅरंटया बनावट सादर के यामुळे यांचा काळया याद त 
समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस ०३ वषासाठ  ितबंध करणेस 
आदेश िनगिमत करणेत आले असुन या कामाच ेलघु म ०२ चे ठेकेदार यांनी 
लघु म ०१ चे ठेकेदार यांचे दराम ये सदर काम करणेस तयार  दश वलेस 
यांची िन वद वकृत करणेस मा.आयु  सो यांनी द.१६/१२/२०२० रोजीचे 
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तावा वये आदेिशत केलेले आहे. यामुळे मे.वैदेह  क शन यांची  िन वदा 
र  क न लघु म ०२ ठेकेदार मे.ए.जी.असोिशएटस यांनी लघु म ०१ ठेकेदार 
यांचे दराम ये काम करणेस संमती दली अस याने लघु म ०२ चे ठेकदार 
मे.ए.जी.असोिशए स यांची िन वदा मंजुर करणेस ता वत करणे येत आहे. 
िन.नो. .८१/०१/२०१९-२० अ वये मे.ए.जी.असोिशए स िन.र. .6,64,69,077/- 

(अ र  र. .सहा कोट  चौस  लाख एकोणस र हजार स याह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,61,72,995/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम मे.ए.जी.असोिशए स यांचेकडुन 
र. .6,61,72,995/-   पे ा 25.57% कमी हणजेच र. .4,92,52,560/- + रॉय ट  
चाजस र. .75,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,20,893/- = एकुण 
र. .4,95,48,643/- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इमारती व इतर चरच ेसंर णा मक 
पर ण (Structural Audit) अिनवाय कारणेबाबत या अिधिनयमात केले या 
सूचनेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच े कलम २६५(अ) माणे 
अंबलबजावणी करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. 
थायी सिमती ठराव .४०८० द. १०/०९/२०१३ अ वये मा यता ा  चरल 

ऑ डटर पॅनेलम ये मे.के.बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांचा स लागार 
हणून समावेश आहे. तसेच यां यामाफत पुणे, पं.िचं.म.न.पा. आ ण  रा य व 

क  सरकार या व वध वभागातील इमारती व उंच पा या या टा यां या तसेच 
जलशु करण क पा या संर णा मक पर णाच े कामे केलेली आहेत. 

मे.के.बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांना संबंिधत काम करणेबाबत 
वचारणा केली असता सदर काम करणेस यांनी तयार  दश वली आहे. तर  “क” 

भाग अंतगत उंच पा या या टा यांचे संर णा मक पर ण (Structural Audit) 

करणे आव यक असून याकामी मे.के.बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांची या 
कामासाठ  नेमणूक क न यांना कामाचा आदेश देणे व सोबत जोडले या म.न.पा. 
या मा.आयु  मा य दरसूचीनुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना–19 या संसगज य 

आजारामुळे गंिभर प र थती िनमाण झालेली अस यामुळे आप कालीन 
प र थत कोरोना या अटकावासाठ  व कोरोना साथीचा सामना कर यासाठ  
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यानुसार वाढती णसं या वचारात घेता मनपाने तयार केलेले ऑटो ल टर 
को वड सटर (DCH) णालय येथील णालयात न याने आय.सी.यु. हट लेटर 
16 बेडस कर ता मेड कल गॅस पाईप लाईन बस वणे आव यक असलेने, ऑटो 
ल टर को वड सटर सु  करताना मनपाने यापुव  ऑटो ल टर णालयासाठ  

माग वणेत आले या अ प मुदतीची जाह र सुचना .07/2020-21 (Expression of 

Interest) मंजुर दरानुसार वह त कायप दती राबवुन कामकाज आदेश दले या 
मे. ग हाऊस, पुणे यांचेकडुन यांनी दले या द.13/04/2021 चे दरप कानुसार 
र. .11,76,978/- + GST म ये थेट प दतीने बस वणेकामी येणारे खचास काय र 
मा यता व  मे. ग हाऊस, पुणे यांचेबरोबर साथरोग अिधिनयम 1897, शासन, 

सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.13 व 14 माच 2020, आप ी 
य थापन कायदा 2005 मधील कलम 41 व 50, महानगरपािलका अिधिनयम 63 

(6) व 67(3)(क), शासन खरेद  िनयमावली द.01/12/2016 मधील िनयम .3.2.6 

मधील तरतुद  व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण 5(2)(2) 

नुसार काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/12/2020-2021 अ वये च-होली 
येथील मैलाशु द  करण क ाची देखभाल व दु ती करणेकामी L1 मे.पुजा 
क शन कंपनी यांनी देऊ केलेला िन वदा दर 19.03% कमी दराचे 
परफॉम स िस यु रट  र. .24,09,800/- मुदतीत जमा न के याने िन वदेतील L2  

मे.जे.ड .खा देशी यांना  वचारणा करणेस मा.अित.आयु  सो. यांनी मा यता 
दलेली आहे. यानुसार मे.जे.ड .खा देशी यांनी यांचे  द.26/02/2021 रोजी या 
प ा वये सुधा रत दर 19.04% कमी देणेत आलेला असुन PSD मनपा पावती 
.बी-१३  द.8/4/21 रोजी मनपा फंडात जमा केलेली आहे मे.जी.ड .खा  देशी 

िन.र. .1,71,38,935/- (अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख अडोतीस हजार 
नऊशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,71,38,935/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,71,38,935/- पे ा 19.04% कमी हणजेच 
र. .1,38,75,682/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .1,38,75,682/- 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 .१४) कोरोना बािधत मृत य ं या पािथवावर महानगरपािलके या व ुत/गॅस 
दा हनीम ये अं य वधी कर यात येत आहेत. तथा प, कोरोना बािधतां या वाढ या 
मृ यू सं येमुळे आरो य वभागाकड ल आदेश .आमुका/२/का व/८६/२०२१ 
द.१५/०४/२०२१ अ वये िनगड , सांगवी, भोसर , िलंकरोड, िचंचवड व नेह नगर 
येथील पारंपा रक मशानभूमींम ये कोरोना बािधत मृतदेहांवर अं यसं कार 
कर यास परवानगी दे यात आलेली आहे. कोरोना बािधत य या 
अं यसं कारासाठ  आव यक असलेले लाकूड/ सरणाची उपल धता कर याक रता 
वर ल मशानभूमींक रता काळजीवाहक हणून िनयु  कर यात आले या 
सं थांमाफतच लाकूड / सरणाची उपल धता कर यात येऊन यापोट  होणारा खच हा 
यांच ेमािसक बलाम ये अदा करणे आव यक आहे. तथा प, एका मृतदेहाच े अंितम 

सं कारासाठ  साधरणपणे ९ ते १० मण लाकूड तसेच १५० गोव-यांची आव यकता 
असते. लाकडाचा दर हा र. .४५०/- ित मण इतका असून एका गोवर ची कंमत र. . 

८ ते १०/- इतक  आहे. हणजेच १० मण लाकडाक रता र. .४५००/- व १५०             

गोव-यांक रता अंदाजे र. .१५००/- असे एकूण र. .६०००/- इतक  र कम मृतदेहाच े

अं यसं कारासाठ  आव यकता असते. स थतीत वर ल मशानभूमींम ये कायरत 

असले या काळजीवाहक सं थांचा तपिशल खालील माणे आहे. 
 

अ. . मशानभूमीचे नाव काळजीवाहक सं था संपक मांक 

१) िनगड  मशानभूमी मे.शुभम उ ोग ९०११०९३६९२ 

२) सांगवी मशानभूमी मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सह.सं था ९६२३५७८१५७ 

३) भोसर  मशानभूमी मे.शुभम उ ोग ९०११०९३६९२ 

४) िलंकरोड, िचंचवड मशानभूमी मे.जयभवानी एंटर ायझेस ७७२००४७५९१ 
५) नेह नगर मशानभूमी मे.जयभवानी एंटर ायझेस ७७२००४७५९१ 

             
सबब, वर ल सव मशानभूमींम ये कोरोना बािधत णां या मृतदेहांवर 
अं यसं कार करणेक रता लाकूड/ सरण उपल ध कर याचा खच ित मृतदेह 
र. .६,०००/- या माणे िन त क न वर ल सं थांना यांच ेमािसक बलाम ये 
अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाचे कोवीड १९ या 
कामाकाजातील सेवेम ये अडथळा िनमाण होऊ नये हणून तसेच कोवीड १९ 

संसगामुळे वाढत असले या आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर तातड ची बाब 
हणून यशवंतराव च हाण मृती णालयातील COVID -19 Triage Area 

मधील कामकाजाक रता १० रसे शिन  व १० कौ सलर संवगातील कमचा-यांची 
आव यकता आहे. यशवंतराव च हाण मृती णालयातील COVID -19 Triage 

Area मधील कामकाजाक रता मे. बी एलकेअर स हसेस ा.िल. यांचेमाफत उ  
नमुद केले माणे कमचार  ता काळ उपल ध क न देणेस तसेच सदर    
कमचा-यांना येक  र. .२३,३००/- माणे  दोन म हने कालावधी क रता 
येणारा एकूण खच र. .९,३२,०००/-  (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार फ ) 
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अथवा येणा-या य  खचास काय र मा यते या आधीन राहून व करारनामा 
क न आदेशातील अट  व शत  माणे मे. बी अल केअर स हसेस ा. िल. 
यांना कामकाज देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन 
प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा 
सामना करणेकामी तातड चे कामकाजा तव  सदय थतीत संपुण पंपर  िचंचवड 
शहराम ये कोरोना वषाणूंचा ादुभाव पु हा एकदा मोठया माणात वाढलेने 
पॉझीट ह णांची झपाटयाने वाढ होत असून को वड-१९ णांच े माण देखील 
वाढलेले आहे.  मृतदेह रॅ पंग ट मकर ता कै.अ णासाहेब मगर टे डयम ज बो 

णालय येथे व  ऑटो ल टर येथे M/s.Medbros Healthcare Pvt. Ltd., यांचे 
समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून कोरोनामुळे मयत  णांचे मृतदेह 

णवा हका/शववा हकेतून उतर वणे, अं यसं कारासाठ  नंबर लावणे, वदयुत 
दा हनी म ये चढ वणे व मशानभूमी/दफनभूमी म ये िनयमानुसार 
अं यसं कार करणेबाबतचे सव कारचे कामासाठ  मशानभूमी/ दफनभूमी 
म ये ता काळ २८ कमचार  उपल ध  क न देणेकामी व याकामी 
र. .२८,०२१/- ित महा ित कमचार  माणे  र. .७,८४,५८८/- माणे दोन 
म ह यांकर ता येणा-या  र. .१५,६९,१७६/-(अ र  र. .पंधरा लाख एकोणस र 
हजार एकशे शहा र फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका 

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

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

नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषध े खरेद  करणे 
आव यक आहे. यानुसार मे.कंुदन मेड को,  िचंचवड यांचेकडुन 120 Vials  थेट 

प दतीने र. .1650/-  + 12% GST = 1848/- (सव करासह त) या दराने एकुण 

र. .2,21,760/- इतका खच येणार आहे. सदर खचास भारतीय साथरोग िनयं ण 

अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० 
व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच 
महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मे.कंुदन फामा. 
िचंचवड यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी येणा-या खचास 
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काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका 

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

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

नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे 
आव यक आहे. यानुसार Mumbai Corporation of Greater Mumbai  Bid 

No.7100207702 नुसार र. .1568/- (सव करासह त) या दराने उ पाद त कंपनी 
मे.Mylan Pharmaceuticals Pvt Ltd यांना DMC/CPD/OD/16, द.07/04/2021 रोजी 
मंुबई महानगरपािलकेने पुरवठा आदेश दला आहे. यानुसार मनपाचे व वध 

णालये, ऑटो ल टर को वड हॉ पटल, ज बो के वड हाँ पीटल  कर ता 
Inj.Remdesivir 100mg  खरेद कामी थेट प दतीने  करणेकर ता 1000 Vials साठ   

पुरवठा आदेश .CSD/245/2021, दनांक 12/04/2021 रोजी तातड ने  र. .1568/- 

या दराने  दे यात आलेला आहे. याकर ता एकुण र. .15,68,000/- (अ र  र. . 

पंधरा लाख अडोस  हजार फ )  इतका खच येणार 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.Mylan Pharmaceuticals Pvt Ltd यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता 
खरेद कामी येणा-या खचास काय र मा यता मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका 

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

बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता Injection Remdesivir 100mg ची 
मो या माणात मागणी होत आहे या कर ता मे.फामड ल यांना ज हा 

णालय सातारा (महारा  शासन)  यांचेकडुन  पुरवठा आदेश . ज सा 
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/औ.खरेद /CovidMedi/5642/21 दनांक 12/04/2021 अ वये 1300 हाय स चा 
पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानरपािलकेस  

Inj.Remdesivir 100 Mg ची तातड ने आव यकता अस याने पं.िच.मनपाचे 
िन वदाधारक असलेले मे.फामड ल यांचेकडुन थेट प दतीने खरेद कामी यांना 
ज  हा णालय सातारा यांनी दलेला पुरवठा आदेशा वये  दर र. .1350 + 

GST=1512/- इतका असुन या दराने 1500 Vials थेट प दतीने खरेद कामी एकुण 
र. .20,25,000 + GST = 22,68,000/- (अ र  र. .बावीस लाख अडुस  हजार 
फ )  इतका खच येणार आहे. सदर खचास भारतीय साथरोग िनयं ण 
अिधिनयम १८९७ सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० 
व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५० 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच 

महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मे.फामड ल यांचेकडुन 
थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी येणा-या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०)  म.न.पा. या वतीने जलशु करण क  से.२३ अंतगत नाग रकांना सुरिळत 
पाणीपुरवठा करणेसाठ   पाणी पुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध पंप 

हाऊसम ये पं पंग मिशनर  बस वणे, यासाठ  वीजपुरवठा घेणे, पं पंग मिशनर  

वाढ यास वाढ व वीजभार घेणे व पं पंग मिशनर  काया वत करणे इ. व पाची 
कामे केली जातात.  पंपर  िचंचवड शहरातील ४०% भागात २४X७ पाणीपुरवठा 
योजनेचा क प राब वणेत येत आहे. सदर क पांतगत शहरातील व वध 

पा या या टा यांवर पाणी वतरण यव थे अंतगत वॉ हचालन करणेसाठ  

इले कल वॉ ह अ चुएटर बस वणेत आलेले आहेत. याकर ता तसेच सदर 

ESR साठ  बस वणेत आले या लो मीटर कर ता ी फेज लघुदाब वीजपुरवठा 
उपल ध क न देणेची मागणी मा.कायकार  अिभयंता(२४X७ पापु) यांचेमाफत 
.पापु/२४X७(४०%)/ब२/५३/२०२० द.२७/८/२०२० अ वये करणेत आलेली 

आहे. याअनुषंगाने म.रा. व. व.कं.स ऑनलाईन अजा ारे न वन वीजपुरवठा 
िमळणेबाबत मागणी केलेली आहे. यानंतर म.रा. व. व.कं.AE/NSK/T/Fresh 

/IND/20-21/96, DT.5/1/2021 अ वये शहरातील दघी ESR-१ या ठकाणी 
असले या पा या या टाक साठ  वीजपुरवठा मंजूर केला असून याबाबतच े

अंदाजप क दले आहे. सदर अंदाजप कानुसार म.रा. व. व. कंपनीकडे सदर कामाचे 
अनामत र कम, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  इ. अस ेएकूण र. .३२४५/- 

अदा करणेबाबत कळ वले आहे. तथा प सदरच े काम म.रा. व. व. कंपनी या 
पयवे णाखाली करणेत येत अस याने वर ल नमूद शु क म.रा. व. व. कं.स अदा करणे 

आव यक आहे. सबब उपरो  नमुद चाचणी शु क  र. .३२४५/-  (अ र  र.  तीन 

हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) म.रा. व. व.कं.स तातड ने अदा करणेस काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२१) म.न.पा. या वतीने जलशु करण क  से.२३ अंतगत नाग रकांना सुरिळत 

पाणीपुरवठा करणेसाठ  पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध पंप 

हाऊसम ये पं पंग मिशनर  बस वणे, यासाठ  वीजपुरवठा घेणे, पं पंग मिशनर  

वाढ यास वाढ व वीजभार घेणे व पं पंग मिशनर  काया वत करणे इ. व पाची 
कामे केली जातात. पंपर  िचंचवड शहरातील ४०% भागात २४X७ पाणीपुरवठा 
योजनेचा क प राब वणेत येत आहे. सदर क पांतगत शहरातील व वध पा या या 
टा यांवर पाणी वतरण यव थे अंतगत वॉ हचालन करणेसाठ  इले कल वॉ ह 

अ चुएटर बस वणेत आलेले आहेत. याकर ता तसेच सदर ESR साठ  बस वणेत 

आले या लो मीटरकर ता कर ता ी फेज लघुदाब वीजपुरवठा उपल ध क न देणेची 
मागणी मा.कायकार  अिभयंता (२४X७ पापु) यांचेमाफत .पापु/२४X७(४०%)/ 
ब२/५३/२०२० द.२७/८/२०२० अ वये करणेत आलेली आहे. याअनुषंगाने 
म.रा. व. व.कं.स ऑनलाईन अजा ारे न वन वीजपुरवठा िमळणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. यानंतर म.रा. व. व.कं.AE/BG/T/LS/Ind./Fresh/20-21/124, DT.6/1/2021 

अ वये शहरातील से.१२ भोसर  या ठकाणी असले या पा या या टाक साठ  
वीजपुरवठा मंजूर केला असून याबाबतच े अंदाजप क दले आहे. सदर 

अंदाजप कानुसार म.रा. व. व.कंपनीकडे सदर कामाच ेअनामत र कम, ोसेिसंग फ , 

पयवे ण शु क व जीएसट  इ. असे एकूण र. .३२४५/- अदा करणेबाबत कळ वल े

आहे. तथा प सदरच े काम म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली करणेत येत 

अस याने वर ल नमूद शु क म.रा. व. व.कं.स अदा करणे आव यक आहे. सबब 
उपरो  नमुद चाचणी शु क  र. .३२४५/-  (अ र  र.  तीन हजार दोनशे पंचेचाळ स 

फ ) म.रा. व. व.कं.स तातड ने अदा करणे आव यक असून सदर खचास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/11/2020-21 अ वये भाग .३ 
मोशी -  च-होली म ये अंतगत कॉलनी र ते व मु य  डांबर  र यांची दु तीची 
कामे करणेकामी मे.परमानंद ए पलाणी िन.र. .44,85,626/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख पं याऐंशी हजार सहाशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,12,526/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,12,526/- पे ा 
31.05% कमी हणजेच र. .30,42,437/- + रॉय ट  चाजस र. .12,438/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .31,27,975/- 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  
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            बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/8/2020-21 अ वये भाग .३ 

मोशी-च-होली येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती 
करणेकामी मे.परमानंद ए पलाणी िन.र. .44,54,931/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख चोप न हजार नऊशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,81,831/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,81,831/- पे ा 
31.05% कमी हणजेच र. .30,21,272/- + रॉय ट  चाजस र. .12,297/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .31,06,669/- 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 .२४)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .39-03/2020-2021 अ वये  

भाग .24 मधील कॉ ं ट र यावर व ुत वषयक कामे करणे या 
कामाकर ता मे.कमल इले क ए टर ायजेस िन वदा र. .44,64,284/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख चौस  हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा -23.89% कमी 
या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .34.03/2020-2021 अ वये 

काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  या बी.आर.ट  र यावर ल (Corridor Nos 4) बस 
थानकांसाठ  वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे  व मु य चौकातील यं णेचे 

िस ोनाय जंग करणे या कामाकर ता मे. यू लऑिन स ॅ फक सो युश स ा. 
िल. िन वदा र. .30,35,580/- (अ र  र. .तीस लाख प तीस हजार पाचशे ऐंशी 
फ ) पे ा -14.98% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२६)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .39-02/2020-2021 अ वये  

भाग .23 मधील कॉ ं ट र यावर व ुत वषयक कामे करणे या 
कामाकर ता मे.कमल इले क ए टर ायजेस िन वदा र. .44,64,284/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख चौस  हजार दोनशे चौ-यांऐंशी फ ) पे ा -23.89% कमी 
या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७)  मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ५) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

      
  

                                              
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८,   
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/८०४/२०२१ 
दनांक -  २३/०४/२०२१ 

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

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पापु/का व/२९५/२०२० द.२७/११/२०२० वषय .११ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/४९८/२०२१ द.२०/४/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
  

 


