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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/१०३०/२०२१ 
  दनांक - २८/०५/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक ०२/०६/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०२/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव 
महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू, 

                                            
(चं कांत इंदलकर) 

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 – २२५ 
दनांक - ०२/०६/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 

 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०२/०६/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे ऑनलाईन प दतीने 
(VIDEO CONFERENCING) सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२४ द.२७/०५/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/10/2020-21अ वये 

भाग .६ म ये धावडे व ती व भगत व ती  येथे सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.एस.बी.काळे िन.र. .28,84,679/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख चौ-याऐंशी हजार 
सहाशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .28,35,629/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,35,629/- पे ा 18.91% कमी हणजेच 
र. .22,99,412/- + रॉय ट  चाजस र. .13,610/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,050/- = एकुण र. .23,62,072/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील सावजिनक 
शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या 
कामासाठ  २४ म हने कालावधीसाठ  मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. सदर सं थेसोबत 

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

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व 
बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन 
साफसफाई करणे या कामासाठ  ई-िन वदा नोट स .०८/२०२०-२१ िस द 
क न िन वदा माग व यात आली होती. यासाठ  एकूण १४ ा  पैक  १३ 
िन वदाधारक पाञ ठरले होते.  या कामासाठ  मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट 
स ह सेस ा.िल. यांचे अंदाजप क य र. .२,०५,३३,२७९/- (अ र  र. .दोन 
कोट  पाच लाख तेहतीस हजार दोनशे एकोणऐंशी फ ) पे ा -२७.७२% कमी 
र. .१,४८,४१,४५०/- इतके लघु म दर ा  झालेले आहेत.  या कामी ा  
लघु म दर वकृत करणेस दनांक २८/०४/२०२१ चे तावा वये मा यता 
िमळाली आहे. सबब, मे. तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांच ेलघु म 

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

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

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

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

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

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

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

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

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/15/2020-2021 अ वये भाग . 
१२ पीनगर तळवडे येथे थाप य वषयक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.म हार राज क शन िन.र. .37,49,649/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
एकोणप नास हजार सहाशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,31,849/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,31,849/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .26,12,667/- + रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .17,800/- = एकुण र. .26,30,726/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

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

     ( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५)    कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता द.२८.०३.२०२१ रोजी झाले या 
िमट ंग म ये १०० बेड ऑ सीजन यु , १० आयसीयु, ९० एच डयु असे २०० 
वाढ व बेडसाठ  आदेश . मसाभां/४/का व/२८१/२०२१ द.०४.०४.२०२१ देणेत 

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

अ. . तपिशल 
दर ित दन 

ती बेड 

आयसीयु मता 
६० बेड 

एच डयु मता 
४० बेड 

ऑ सीजन बेड 
मता १०० बेड 

एकूण र. . 

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

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

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

     एकूण र. .  २,२८,५१,६२९ 

                  ९० एचड यु बेडस पैक  ५० बेड आयसीयु म ये परावत त कर यात आले 
आहेत. यामुळे एचड यु आ ण आयसीयु बेड मधील दरांचा फरक एकूण 
र. .११,११,२६४/-(अ र  र. .अकरा लाख अकरा हजार दोनशे चौस  फ ) च े

फरक अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
       ( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .६)   कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता मा.आयु , मा.अित.आयु  १, 
मा.महापौर, गटनेते, अिधकार , पदािधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ 
रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे  बैठक चा कै.अ णासाहेब मगर 

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

अ. . तपिशल 
दर ित दन 
 ती बेड 

ऑ सीजन मता  
 २०० बेड 

एकूण र. . 

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

   एकूण र. . १,७१,३४,६५६ 
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                   मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना दोन मह यासाठ  
कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर कामकाजाची मुदत 
द.२५.०४.२०२१ ते २४.०६.२०२१ पयत राहणार आहे. याकामी एकूण 
र. .१,७१,३४,६५६/- (अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख चौतीस हजार 
सहाशे छ प न फ ) एवढा खच येणार आहे. PMRDA मधील आदेशाम ये 
नमूद केले माणे ऑ सीजन बेड साठ  ६०%, आयसीयु साठ  ५०% आ ण 
एचड यु साठ  ५०% गँरटेड पेमट देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
       ( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .७)    महारा  शासनाने कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 

साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ हा द.१३ माच २०२० पासून लागू केलेला 
असून तशा अिधसूचना िनगिमत केली आहे. या कामकाजसंदभात वेळोवेळ  

शासन तरावर व महानगरपािलका तरावर बैठका घेऊन उपाययोजना 
कर यासाठ  यु द पातळ वर िनणय घे यात येत आहे. कोरोना वषाणूचा संसग 
वाढत असून को वड-१९ या ण सं येम ये झपा याने वाढ होत आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ात स थतीत ३६ को वड- १९ लसीकरण क े  
काया वत कर यात आलेली असून ये या २-३ दवसांम ये एकूण ४० लसीकरण क े 
काया वत कर यांत येणार अस याच े वै क य वभागाने कळ वल े आहे. 

महानगरपािलकेमाफत व वध ठकाणी कोवीड णालये, दवाखाने, को वड केअर 

सटर या ठकाणी णांवर उपचार सु  आहे. याकामी डॅशबोड संगणक णाली 
वकसीत करणेत आलेली आहे. सदर डॅशबोड संगणक णालीम ये व वध ठकाणाहून 

मो या माणात डेटा ए  कर यात येत आहे. यामुळे ती वेळेवर होत नस याचे 
वेळोवेळ  िनदशनास आलेले आहे. यामुळे डेटा ए चा सम वय राखणेसाठ  व 

यावर उपाययोजना क न आव यकतेनुसार डेटा ए  कमचार  नेमणूक करणे या 
कामासाठ  आदेश . शा/१का व/१३८२/२०२०, द.१६/०७/२०२० अ वये ी.िनळखंठ 

पोमण, मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांची डेटा ए  सम वयक हणून 

नेमणूक केलेली आहे.   यानुसार महानगरपािलके या व वध ४० लसीकरण क ासाठ  

तसेच येक णालय येथ े को वड-१९ पोटल/ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
डॅशबोड/ आयसीएमआर पोटल इ. ठकाणी मा हती अ यावत करणेकामी आ ण 

शासनास दे यात येणारा अहवाल तयार करणेकामी ०८ णालयां या ठकाणी डेटा 
ए च े कामकाजाकर ता ३ म हने कालावधीसाठ  डेटा ए  ऑपरेटरची नेमणूक 

करणे आव यक आहे. सदर डेटा ए  कर यासाठ  यापूव च काह  कमचा-यांची 
ता पुर या व पात नेमणूक कर यात आलेली आहे. तथा प काह  कमचार  मधूनच 

सोडून जात अस यामुळे यां या जागी तसेच काह  अित र  कमचा-यांची तातड ने 

आव यकता अस याने असे कमचार  व वध वभागांनी यां याकडे असले या व वध 

ठेकेदारांमाफत तीन म ह यांसाठ  उपल ध क न ावेत, असे बैठक त ठरले. 

याअनुषंगाने पाणीपुरवठा वभागातील ठेकेदारामाफत ४१ कमचार  तीन 

म ह यांसाठ  उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. मनपा या कामगार क याण 
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वभागाकड ल प रप क मांक काक।३।५९।२०२१, दनांक १७।०२।२०२१ या 
अनुषंगाने कुशल कामगाराक रता ित म हना र. .१९,७०५।– (अ र  र. .एकोणीस 

हजार सातशे पाच फ ) इतके वेतन अदा करणे आव यक आहे. सदर दराने उपरो  

कामकाजाक रता ४१ डेटा एं  आँपरेटरसाठ  ३ म हने कालावधीसाठ  एकूण र कम 

पये २४,२३,७१५।– इतका खच अपे त आहे. सदर खच भांडार वभागाकड ल 

कोरोना िनधी या लेखािशषाखाली खच करणेकामी आदेश मांक  मा.तं. व.।५।का व। 
८८।२०२१, दनांक २४।०३।२०२१ अ वये कामकाज आदेश िनगत कर यात आलेले 

आहेत. डेटा ए  कमचार  नेमणूक करणे या कामासाठ  आदेश . शा/१का व/१३८२/ 

२०२०, द.१६/०७/२०२० अ वये ी.िनळखंठ पोमण, मा.मु य मा हती व तं ान 

अिधकार  यांची डेटा ए  सम वयक हणून नेमणूक केलेली आहे. यानुषंगाने सदर 

कमचा-यांच ेदरमहा वेतन अदा करावयाची कायवाह  मा हती व तं ान वभागाकडून 

कर यात येईल. तर  सदर कामी येणा-या य  खचा या रकमेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
       ( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 

 वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागा या अ थापनेवर आकृती 
बंधानुसार सहा यक सुर ा अिधकार  या अिभनामाची आधीचे ०१ पद व शासन 
िनणय मांक पीसीसी -३०१५/ . .५४५/न व -२२ दनांक ३०/०८/२०१९ 
अ वये या आकृतीबंधानुसार नवीन ०४ पदे मंजुर केली असून अशी एकूण ०५ 
पदे मंजुर आहेत सुर ा वभागाचे अ थापनेवर ल सहा यक सुर ा अिधकार  
यांना पदो न ी ारे सुर ा अिधकार  या पदावर पदो न ी देणेत आ याने आज 
अखेर सहा यक सुर ा अिधकार  ह  सव ०५ पदे स थतीत र  आहेत. 
तसेच सुर ा अिधकार  हे पद द.३०/०६/२०२१ रोजी र  होत आहे. 
वभागाकड ल वग ०२ या पदावर ल सुर ा अिधकार  व सहा यक सुर ा 
अिधकार  ह  सव पदे र  राहणार आहेत. महारा  माजी सैिनक महामंडळ 
(मे को) या सं थेकडून ता पुर या व पात कं ाट  प दतीने सहा यक सुर ा 
अिधकार  या पदावर ०२ माजी सैिनकांची सुबेदार मेजर (ऑनरर  ले टनंट/ 
कॅ टन) या पदावर ल सेवा िनवृ  अिधकार /कमचार  यांची िनयु  कर यास व 
होणा  या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/01/2020-2021 अ वये नािशक 

फाटा ते वाकड या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची 
दु ती अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.तरस गौरव दलीप िन.र. .99,89,895/- 

(अ र  र. .न या नव लाख एकोणन वद हजार आठशे पं या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,38,495/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .99,38,495/-  पे ा 31.13% कमी हणजेच र. .68,44,642/- + रॉय ट  



7 
 

चाजस र. .0/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .51,400/- = एकुण र. .68,96,042/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०)    मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/21/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील झोपडप ट  प रसरात 

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .44,99,961/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या नव हजार नऊशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,99,961/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,961/- पे ा 25.2% कमी 
हणजेच र. .33,65,971/- + रॉय ट  चाजस र. .11,205/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,77,176/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

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

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण 
निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई यां क  प दतीने करणेकामी मे.आयन 
पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७४ 
दनांक २८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.२७/०५/२०१९ या 
आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. तसेच दतीय वषाचा ठराव 
.७२९० दनांक १२.०८.२०२० नुसार सदर कामास आदेश देणेत आला आहे व 

कामाची मुदत दनांक २६/०५/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A)     

.३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. 
सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व 

करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार 
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एक वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम थम 
व दतीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. तृतीय वषासाठ  
(२६.०५.२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. 
सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७६६ अ. .७ वर 
र. .७३,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.  िन वदा अट  व शत  (A) 

.३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला २ रे वष कालावधीची मुदत 

दनांक २६/०५/२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स 

अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय 

कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  

प तीन ेकरणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने). या कामास 

दनांक २७/०५/२०२१ पासून २६/०५/२०२२ पयत तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस 

व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या कालावधीसाठ  

र. .१,२९,००,०००/-  (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१२)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .33-23/2020-21 अ वये ड े य 

कायालय शासक य इमारत व व वध शासक य इमारतीक रता अ नशमन 

यं णा बस वणेकामी  मे. टार इले क िन.र. .54,72,115/- (अ र  र. .चौप न 
लाख बहा र हजार एकशे पंधरा फ )  पे ा 11.13% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .48,63,069/-  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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.०२/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
   

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/7/2020-21अ वये भाग .६ 

मधील पूव व प म भागात र यांची खड करण व एम पी एम प दतीने 
सुधारणा करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .44,54,813/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख चोप न हजार आठशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,05,363/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,05,363/- पे ा 34.50% 

कमी हणजेच र. .28,85,513/- + रॉय ट  चाजस र. .22,274/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .49,450/- = एकुण र. .29,57,237/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
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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)    िनगड  से. .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणीपुरवठा केला जातो.जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे 

( वनाखंड) २४ तास चालू असून याकर ता येक  ८ तासां या ३ िश ट म ये 

कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत ट पा ३ व ४ क रता मनपाकड ल 

तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु द करण क  चालव यासाठ  

अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले जातात. 
स थतीम ये सदर कामासाठ  जलशु द करण क  येथील ट पा .२,३,४ व 

केिमकल हाऊस चाल वणे या न याने िस द केले या कामाची िन वदा या सु  

असून सदर िन वदेबाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात यािचका दाखल 

केली आहे यामुळे “ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वणे” या चालु कामास 

नवीन कामाचा आदेश होई पयत मुदतवाढ देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ रोजी 
मा. आयु  सो यांनी मा यता दली आहे. सबब “जलशु द करण क  से.२३ येथील 

“ट पा  .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वणे” हे काम चालू मे. ी. वनय इं जिनअर ंग 

स हसेस ा. िल या ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या चालु कामाक रता 
तूतास ०५/०४/२०२२ पयत या मुदतवाढ कालावधी  क रता सुधा रत अंदाजप क 

तयार करणेत आले आहे. सबब, “जलशु द करण क  से.२३ येथील “ट पा .३ व ४ 

खाजगीकरणाने चाल वणे” या कामाकर ता द. ०५/०४/२०२२ पयत या मुदतवाढ या 
कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो यांच े कड ल आदेश . काक/३/का व/१५४/ 

२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध 

वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना , महारा  शासना या उ ोग उजा व 

कामगार वभाग, , मं ालय, मंुबई यांचेकड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या 
अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  

होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न आ ण मा. आयु  सो यांचेकड ल आदेश . 

शा/११/का व/४८५/२०२०, द.२६/१०/२०२० नुसार ठेकेदारामाफत को वड-19 

दर यान या कालावधीम ये नेमणूक करणेत आले या कमचा-यांना काम केले बाबत 

ावया या ो साहन भ याची र कम गृह त ध न मे. ी. वनय इं जिनअ रंग 

स हसेस ा.िल यांच े माफत सु  असले या कामास सुधा रत अंदाजप कानुसार  

येणा-या सुमारे र. .७१,३०,०००/- (सुधा रत र. .३,८०,२३,२३१/-  - र. .३,०८,९७५४६/- 

=र. .७१,२५,६८५/-) च ेवाढ व खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५) से. .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणीपुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे 
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( वनाखंड) २४ तास चालू असून  याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये  

कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत ट पा २ व केिमकल हाऊस क रता 
मनपाकड ल तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु द करण क  

चालव यासाठ  अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले 
जातात. स थतीम ये सदर कामासाठ जलशु द करण क  येथील ट पा .२,३,४ व 

केिमकल हाऊस चाल वणे या न याने िस द केले या कामाची िन वदा या सु  

असून सदर िन वदेबाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात यािचका दाखल 

केली आहे यामुळे “ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे (२०१५-

१६)” या चालु कामास नवीन कामाचा आदेश होई पयत मुदतवाढ देणे या तावास 

द. ०२/०४/२०१९ रोजी मा यता दली आहे. सबब "जलशु द करण क  से.२३ येथील" 

ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे” हे काम चालू मे. ी. वनय 

इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल.ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या कामाक रता 
तूतास ०५/०४/२०२२ पयत या मुदतवाढ कालावधी क रता सुधा रत अंदाजप क तयार 

करणेत आले आहे. सबब, “जलशु द करण क  से.२३ येथील “ट पा .२ व केिमकल 

हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे”या कामाकर ता द.०५/०४/२०२२ पयत या 
मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो यांचे कड ल आदेश . काक/३/ 

का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध 

वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना, महारा  शासना या उ ोग उजा, 
मं ालय, मुबंई यांचेकड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा 
कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ 

गृह त ध न आ ण मा. आयु  सो यांचेकड ल आदेश . शा/११/का व/४८५/२०२०, 

द.२६/१०/२०२० नुसार ठेकेदारामाफत को वड-19 दर यान या कालावधीम ये 

नेमणूक करणेत आले या कमचा-यांना काम केल े बाबत ावया या ो साहन 

भ याची र कम गृह त ध न मे. ी. वनय इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल. यांच ेमाफत 

सु  असले या कामास सुधा रत अंदाजप कानुसार येणा-या सुमारे र. .८६,४०,०००/-   

(सुधा रत र. .४,६५,०९,८१७ - र. .३,७८,७९,१८१/- = र. .८६,३०,६३६/- ) च े वाढ व 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य 
आजारामुळे गंभीर प र थती िनमाण झालेली अस यामुळे आप कालीन 
प र थतीत कोरोना या संसगज य रोगाचे उपचाराकामी व यानुसार वाढती 

णसं या वचारात घेता थेरगाव व आकुड  णालयाक रता आयसीयु बे स व 
इतर बे स सु  करणेकामी मे. कॉन फडंस पे ोिलयम इंड या िल. नागपुर यांनी 
दनांक 11 मे 2021 रोजी या मेल दारे कळ व या  ित नग माणे  
र. .18000/- + GST या माणे Medical oxygen jumbo cylinder 500 नग  
साठ  एकुण  र. .90,00,000/- + GST या माणे  थेट प दतीने  खरेद  करणे 
चे खचास व यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस तसेच यांना एकुण 
र. .90,00,000/-  या 25 ट के र. .22,50,000/- खरेद  पोट  आगाऊ 
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र कम अदा करणेस साथरोग अिधिनयम १८९७, शासन सावजिनक आरो य 
वभाग अिधसुचना दनांक १३ व  १४ माच २०२० ,आप ी यव थापन कायदा 
२००५ मधील कलम ४१ व ५०,  महानगरपािलका अिधिनयम ६३(६)  व ६७ 
(३)(क),  व अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७)     ी. करण देव  गायकवाड, जनता संपक अिधकार  यांचे अ पल अजावर वचार        
करणे. (मा. थायी सिमती ठराव .७८५६ द.१६/१२/२०२० नुसार) 

वषय .१८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/53/2020-21 अ वये भाग 

.30 मधील दापोड  प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान  िन.र. .31,17,027/- (अ र  र. .एकतीस लाख सतरा हजार 
स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .31,17,027/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,17,027/- पे ा 15.5% कमी हणजेच 
र. .26,33,888/-  + रॉय ट  चाजस र. .10,224/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .26,44,112 /- 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 .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/17/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
सहयोगनगर येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए 

पलानी िन.र. .44,99,139/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार 
एकशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,30,789/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,30,789/- पे ा 31.05% कमी हणजेच 
र. .30,55,029/- + रॉय ट  चाजस र. .44,545/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,350/- = एकुण र. .31,67,924/- 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 .२०)औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण 

देणेक रता मा.अित.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश मांक सं/०४/का व/३२/ 
२०२१, दनांक ०८/०१/२०२१ अ वये खालील कमचा-यांना द.११/१२/२०२० ते 
द.१०/०६/२०२१ या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात एक त र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) नेमणूक दे यात 

आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.१०/०६/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. 

खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक 

िमळणेकामी मे.उ च यायालय येथ ेम.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ 

दा यानुसार मे.उ च यायालयाच ेआदेशानुसार मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

प  ‘अ’ 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती.सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी.काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी.लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी.दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती.बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी.ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी.िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती.जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी.गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द 

दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या 
आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार 
द.१४/०६/२०२१ ते द.१३/१२/२०२१ पयत सहा म हने कालावधी कर ता 
हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे े ड ट रेट ंग क न घेणेकामी CARE Ratings 

Limited या सं थेचे अज केला असून याम ये नमुद के या माणे 

महानगरपािलकेचे पतमापन करणेकामी थम वषासाठ  Initial Fees 

र. .२,००,०००/- + जी.एस.ट .  ध न एकुण र. .२,३६,०००/- (अ र  र. .दोन 
लाख छ ीस हजार फ ) इतके दर दलेले  आहे. या स थेची नेमणुक करणे व 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) शासन िनणय मांक एनयुआर-२०१३/ . ं .३३८/न व-३३ मं ालय मुंबई, द १८  

फे ुवार  २०१४ नुसार सन २०१९-२० मधील दे यात आले या व वध कार या  
सवलती या दरातील पासेसपोट  शेवटची िश लक र. .३,२०,१०,४८०/-(अ र  
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र. .तीन कोट  वीस लाख दहा हजार चारशे ऐंशी फ ) पुणे प रवहन  महामंडळ 
िल. यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 
रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ‘क’ े य कायालयामाफत 
गवळ माथा येथील वािलट  सकल फोरम ऑफ इं डया, भोसर  येथे को वड–१९ 
लसीकरण व तपासणी क  द.२०/०४/२०२१ पासून सु  करणेत आलेले आहे. 

सदर इमारतीमधील व ुत यं णा, संबंधीत देखभाल दु ती, वीजबील, जिन संच 
डझेल याबाबतचे कामकाज करणेबाबत मा. े य अिधकार , ‘क’ े य 
कायालय यांनी या वभागास कळ वले आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर “द 
चेअरमन वािलट  सकल टेक ेिनंग, J/P-10 MIDC” यांचे नावे आहे. सदर 
इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड-१९ लसीकरण क  व 
तपासणी क ाकर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे ए ल २०२१ च े 

र. .२४,९३०/- (अ र  र. .चोवीस हजार नऊशे तीस फ ) इतके वीजबील 
मनपा माफत अदा करणे आव यक आहे. तसेच सदर इमारतीचा वीजपुरवठा 
खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 
रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले 
परदेशी नाग रक यांना १४ दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच 
को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने मोशी ािधकरण येथील 
मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द. २०/०३/२०२० पासून 
ता यात घेणेत आलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर मुलींचे वसितगृह, 

लॉट-१, से टर-४, मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने को वड केअर सटर कर ता केलेला आहे. सदर 
इमारतीचे माहे जानेवार  २०२१ ते ए ल २०२१ पयतचे र. .२४,८३०/- इतके 
वीजबील मनपा माफत अदा करणे आव यक आहे. तसेच वसितगृहाचा 
वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस 
अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 
रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले 
परदेशी नाग रक यांना १४ दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच 
को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने मोशी ािधकरण येथील 
मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० पासून ता यात 
घेणेत आलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर मुलांचे वसितगृह, लॉट-१, 
से टर-४, मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने को वड केअर सटर कर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे 



14 
 

जानेवार  २०२१ ते ए ल २०२१ पयतचे र. . ३०,४००/- इतके वीजबील मनपा 
माफत अदा करणे आव यक आहे. तसेच वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ 
नये याकर ता सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२६) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 40) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 

संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
असलेने अवलोकन करणे. 

  
वषय .२७) मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ 

(१ ते ३) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स 
अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 

िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत 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 .२९) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    
(1 ते 31) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कांमां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 7) ि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 .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ 
(1 ते 11) 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 .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका बीआरट एस वभागामाफत पंपर  येथील रे वे 

वर ल इं दरा गांधी उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट करणे व दु ती करणे काम 

चालु आहे. सदर पुलाची दुरा य था झालेली असलेमुळे चरल ऑड ट क न 
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दु ती करणेबाबत थािनक नगरसेवक व नाग रक यांनी वेळोवेळ  सदर 
कामाक रता पाठपुरावा केला आहे. सदर कामाची िन वदा वषयक कायवाह  पूण 

होऊन कामाच े आदेश ठेकेदार मे.हर युलेस चरल िस टम ा.िल. यांना देणेत 

आला  आहे. िन वदापूव कामे जस े चरल ऑड ट करणे, िन वदा वषयक कामी 
अंदाजप क, नकाशे व आराखडे तयार करणे, तां क मा यता घेणे व िन वदा पूव सभा 
व इतर िन वदा कायवाह  म ये मदत करणे इ. कामे केली आहेत. तसेच तां क या 
आराख या माणे काम क न घेणे, क पाच े दैनं दन कामावर देखरेख ठेवणे इ. 

िन वदाप यात कामे केलेली आहेत. तथा प सदरच े काम गतीपथावर असतांना  
देशपातळ वर “कोरोना“ (को वड-१९) महामार मुळे टाळेबंद  जाह र झालेने शासना या 
दशािनदशा माणे काम थिगत करणेत आले होते. या कालावधी म ये कामाची गती 
मंदा व याने व तसेच कामास वेळोवेळ  आले या अडचणीमुळे एकूण कामा या 
गतीवर प रणाम होऊन कामाचा आदेश दलेपासून १५ म ह यां या कालावधीम ये  

स थतीत एकूण िन वदा रकमे या फ  १५% काम पूण झाले आहे. मे.सी. ह .कांड 

कं स. यांनी "कोरोना" ( को वड-१९ ) महामार मुळे जाह र झाले या टाळेबंद  व तसेच 

कामास आले या व वध अडचणींमुळे क पाचा वाढलेला कालावधी व क पाक रता 
देय असलेले  िन वदाप यात िन त शु क या सव बाबींचा वचार करता यांनी सदर 

क पावर यापुढे काम करणेस असमथता दश वली आहे व "कोरोना" (को वड-१९) 

महामार मुळे जाह र झालेली टाळेबंद  ह      “दैवी कोप” (Force Majeure Event) 

असलेने िन वदा अट  व शथ  मधील कलम २.७ (Force Majeure) माणे करारनामा 
आहे या प र थतीत समा  क न सदर क पा या “ क प यव थापन 

स लागार”  या जबाबदार तून मु  करणे तसेच क पाची मह वपूण कागदप े, 
नकाशे व आराखडे इ. इकड ल कायालयात दाखल क न घेणेबाबत वनंती केली आहे. 

कामाच े क प यव थापन स लागार यांच े माफत वारंवार पाठपुरावा क न सु दा 
आव यक मनु यबळ उपल ध क न दे यात येत नाह . यामुळे कामा या गतीवर 

प रणाम होत आहे. यामुळे सदर कामासाठ  मे.सी. ह .कांड कं स. यांची सेवा 
करारना यातील अट  शत नुसार अंितम करणेच ेमत आहे. तर  सदरच ेपुल दु ती 
काम मह वपूण असलेने तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पाच े

दैनं दन कामावर देखरेख ठेवणे, मोजमापे तपासणे व देयके तयार करणे इ. क रता 
“ क प यव थापन स लागार”  यांची उवर त कामांकर ता नेमणूक करणे आव यक 

आहे. सदर क प बांधकाम े ातील त  य / फम मे.युिनसन ोजे ट मँनेजमट 

कं स. यांना सम  सदर क पाच े उव रत  कामाक रता “ क प यव थापन 

स लागार” हणून काम करणेबाबत वचारणा केली असता यांनी काम करणेची 
तयार  दश वली आहे. यानुषंगाने मे.सी. ह .कांड कं स. यांची  सदर कामाक रता  
क प यव थापन स लागार हणून केलेली िनयु  र  क न यांचे जागी 

मे.युिनसन ोजे ट मँनेजमट कं स. यांची  नवीन क प यव थापन स लागार पद  

नेमणूक करणे व सदर कामाक रता देय असले या एकूण फ  पैक  मे.सी. ह .कांड 

कं स. यांना करारना यातील Appendix-D नुसार िन वदा पूव कामाक रता फ  अदा 
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करणेत आलेली आहे. िन वदा प यात कामाक रता एकुण १.५०% फ  पैक  ०.१६% 

एवढ  र कम अदा केली असुन १.३४% फ  काम न झालेमुळे अदा करणे बाक  आहे. 

यानुसार उवर त िन वदा प ात कामासाठ  असले या १.३४% फ  म ये मे.युिनसन 

ोजे ट मँनेजमट कं स. यांची िन वदा प यात क प यव थापन  क प 

यव थापन स लागार नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना साथरोगाचा ादुभाव 

झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(३) नुसार साथरोग िनयं णात 

ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता सदर काम करणे अ यंत 
आव यक असुन या कामाचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना  िनधी 
(COVID-19)” या लेखािशषामधून करता येईल. भाग .२० संत तुकाराम नगर 
व वायसीएम हॉ पीटल येथे को वड-१९ अंतगत व वध काय मासाठ  मंडप 
यव था पुर वणे याकामी र. .२२,२१,६७२/- एव या रकमेची िन वदा न काढता 
करारनामा क न थेट प दतीने मे.लालद प क स शन यांना देणेबाबत 
मा.अित.आयु  यांचेकड ल मा य ताव द.१९/०४/२०२१ अ वये मा यता 
दलेली आहे. यामधील शेरांकना नुसार यापुव  अ भागाकड ल कोटेशन नोट स 
.HZone/Civil/3/2020-2021 या अ वये १०% कमी या दराने GST सोडून काम 

करणेस मा यता दलेली होती याच दराने मे.लालद प क स शन यांना उपरो  
काम आप कालीन प र थतीत व तातड ची बाब अस याने क न थेट प दतीने 
काम दे यास मा यता दलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता भाग .२० 
संत तुकारामनगर व वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथे को वड–१९ अंतगत व वध 
काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणे या कामांसाठ  मे.लालद प क स शन  

यांना िन वदा र. .२२,२१,६७२/- रकमेस १०% कमी दराने GST सोडून िन वदा न 
काढता करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व नेमणूक क न कायारंभ 
आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना साथरोगाचा ादुभाव 
झालेने महापािलका अिधिनयम कलम ६३(३) नुसार साखरोग िनयं णता 
ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेक रता सदर काम करणे 
अ यंत आव यक असून याकामाचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना  
िनधी (COVID-19)” या लेखािशषामधून करता येईल.  ह े ीय कायालया या 
काय े ात को वड–१९ अंतगत व वध काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणे या 
कामांसाठ   र. .२२,२१,६७२/- एव या रकमेची िन वदा न काढता करारनामा क न 

थेट प दतीने मे.लालद प क स शन यांना देणेबाबत मा.अित. आयु  यांचेकड ल 

मा य ताव द.१९/०४/२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे. यामधील शेरांकना 
नुसार यापुव  ह भागाकड ल कोटेशन नोट स .HZone/Civil/3/2020-2021 या 
अ वये १०% कमी या दराने GST सोडून काम करणेस मा यता दलेली होती 
याच दराने मे.लालद प क स शन यांना उपरो  काम आप कालीन 
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प र थतीत व तातड ची बाब अस याने थेट प दतीने काम दे यास मा यता 
दलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता ह े ीय कायालया या काय े ात 

को वड–१९ अंतगत व वध काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणे या कामांसाठ  

मे.लालद प क स शन  यांना िन वदा र. .२२,२१,६७२/- रकमेस १०%  कमी दराने 

GST सोडून िन वदा न काढता करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व नेमणूक 

क न कायारंभ आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/FZ/41/03/2020-21 अ वये फ 

े ीय कायालय अंतगत वाड .११ मधील वामी ववेकानंद मैदानावर वाढ व 
काश यव था करणेकामी  मे.के.के. इं जिनअर ंग स ह सेस िन.र. .50,14,016/- 

(अ र  र. .प नास लाख चौदा हजार सोळा फ )  पे ा 25.1% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .37,55,498/-  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. 

वषय .३६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .37-05/2020-2021 अ वये क े ीय 
कायालयअंतगत नेह नगर मशानभूमी येथे व ुत दा हनी बस वणेकामी  
मे. ह जन एंटर ायजेस िन.र. .1,33,92,841/- (अ र  र. .एक कोट  ते ीस लाख 
या  ाव हजार आठशे ए केचाळ स फ )  पे ा 9.3% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .1,21,47,307/-  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. 

 
वषय .३७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/FZ/41/01/2020-21 अ वये 

भाग .११ मधील वामी ववेकानंद हॉल ते थर या स चौका कडे जाणा-या 
र याचे UTWT प तीने काँ ट करण करणे या कामात अडथळा येणारे व ुत 

खांब, फडर पलर व भूिमगत केबल हलवीणेकामी  मे.के.के.इं जिनअर ंग 

स ह सेस िन.र. .74,12,427/- (अ र  र. .चौ-या र लाख बारा हजार चारशे 
स ावीस फ )  पे ा 25.1% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .55,51,908/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
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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 सेवाकर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-12/2020-2021 अ वये फ े ीय 

कायालय अंतगत भाग .13 मधील अमरधाम मशानभूमी म ये 

पयावरणा या ीने नुतनीकरणाची कामे करणेकामी (सन 2020-2021) मे.िश पा 
इले क स ड कंपनी िन.र. .62,69,448/- (अ र  र. .बास  लाख 
एकोणस र हजार चारशे अ ठेचाळ स फ )  पे ा 7.2% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .58,18,048/-  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. 

 
वषय .३९) पंपर  िचंचवड मनपाचे यशंवतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं था येथे 

िल वड मे डकल ऑ सजन लांटची उभारणी क न णालया या मागणीनुसार 
पुरवठा करणेकामी आदेश .वैदय/११/का व/९५२/२००७ द.०८/११/२००७ 
अ वये मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांना कळ व यात आले होते. यानुसार 
मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी िल वड मे डकल ऑ सजन लांटची उभारणी 
क न द.०९/०१/२००९ पासुन िल वड मे डकल ऑ सजन १० KL लांट 
उपभारणी क न  गॅस पुरवठा सु  केलेला आहे. तसेच द.२६/०८/२०२० चे 
आदेशा वये न याने २० KL लांट मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी न याने सु  

केलेला आहे. स याची को वड-१९ ची प र थती वचारातघेता िल वड 
ऑ सजन चा खप मोठया माणात वाढलेला आहे. मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  
यांचे बील थक याने व े ड ट िलिमट संप याने द.२५/०४/२१ रोजी िलंडे 
लांट(गॅस उ पादक) मधुन वायसीएम णालय व जंबो हॉ पीटल येथे होणारा 
ऑ सीजन पुरवठा खंड त करणेत येईल, असे फोन ारे व ई-मेल ारे कळ वलेले 
होते. स याची कोवीड-१९ ची आपतकालीन प र थित पाहता/ऑ सीजनची ती  
कमतरता पाहता ता पुर या व पात वशेष तातड ची बाब हणुन मे.गॅब 
एंटर ायजेस यांना र. .३० लाख फ  आगाऊ र कम बन याजी देणेत आलेली 
अस याने काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील Appointment of Principal Consultant for 

Managing the City Transformation Office (Execution Phase) aimed at  driving 
Key City चे कामकाजासाठ  िस द केले या िन वदा .०८/२०२०-२१ चे 
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कामकाजाकर ता स लागार हणून मे.Palladium Consulting India Pvt. Ltd. 

यांची १२ म हने   (१ वष) कालावधीकर ता नेमणूक करणेस व यासाठ  लघु म 

र. .२,८९,९९,९९२/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणन वद लाख न या नव हजार 
नऊशे या नव फ ) करां यितर  अंदाजप क य दरापे ा १.७७% ने 

कमीया माणे येणा-या य  खचास व मे.Palladium Consulting India Pvt. 

Ltd. यांचेशी कामकाजाचा १२ म हने (१ वष) कालावधीसाठ  करारनामा क न 

कामकाज करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/3/2020-21अ वये भाग .३ 

मोशी  म ये थाप य वषयक  दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.अ य 
एंटर ायजेस िन.र. .29,98,657/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव 
हजार सहाशे स ाव ण फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,86,957/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,86,957/- पे ा 34.10% कमी हणजेच 
र. .19,68,405/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .19,89,716/- 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 व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  

अ (1 ते 3) 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 .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/66/2020-21 अ वये भाग .१६ 

मधील वा हेकरवाड  भागातील मंगली गाडन, िचंतामणी मु य र याला न याने 
दुभाजक व फुटपाथ करणेकामी मे. भालेराव कं शन िन.र. .66,16,554/- 

(अ र  र. .सहास  लाख सोळा हजार पाचशे चौ प न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,98,904/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,98,904/- पे ा 
21.85% कमी हणजेच र. .51,57,043/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .17,650/- = एकुण र. .51,74,693/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
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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 .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/64/2020-21 अ वये भाग .१६ 

मधील रावेत भागातील िशंदेव ती चौक ते पा याची टाक , सेले ट अल समोर ल 
र ता व एस.बी.पाट ल शाळे समोर ल र याला फुटपाथ करणेकामी मे.के.पी 
कं शन िन.र. .91,29,761/- (अ र  र. .ए या नव लाख एकोण ीस हजार 
सातशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .91,12,111/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .91,12,111/- पे ा 34.99% कमी हणजेच 
र. .59,23,783/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- 

= एकुण र. .59,41,433/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४५) 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 Inj Tocilizumab 80Mg  ची 
मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक या माणात पुरवठा होत 

नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे 
आव यक आहे. मा. ज हािधकार , पुणे  यांनी सदर इंजे शन पुरव या कर ता 
वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न 
दले होते. या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता मे.एम.एम.फामा. िचंचवड 

या पुरवठाधारकाकडुन एकुण 10 Vials थेट प दतीने एकुण र. .68,068/- (अ र  
र. . आडुस  हजार आडुस  फ ) ची खरेद  कर यात आलेली आहे. सदरचे 
खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग 
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अिधसुचना द.१३/०३/२०२० व द.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.एम.एम.फामा. िचंचवड या पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने 
करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४६) महानगरपािलके या सव णालयामधील (८ णालय) ीरोग वभागासाठ  

Cervical Screening a Government Health चालु करणेकर ता वै कय वभाग 

यांनी दले या मागणीनुसार आव यक सा ह य/उपकरण Cervicoscope १० नग 

पुरवठा करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना मांक ४९/२०२०-२१ अ वये लघु म 

िन वदाकार म.टेकिलड इ ा ोजे ट ा.िल., पुणे यां याकडुन ती नग 

र. .८,५०,०००/- + GST  माणे १० नग खरेद कामी र. .८५,००,०००/- + GST  

इतका खच अपे त आहे. सदरचे ा  दर हे अंदाजप क य एकुण 
र. .११,५०,०००/- + GST  पे ा २६.०९% ट केने कमी अस याने ा  दर 
वकृत कर यात आले आहे. यानुसार म.टेकिलड इ ा ोजे ट ा. िल.,पुणे 

यां याकडुन आव यक सा ह य/उपकरण Cervicoscope १० नग खरेद कामी 
होणा-या एकुण र. .८५,००,०००/- + GST चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                         
                                                  (चं कांत इंदलकर) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१०३०/२०२१ 
दनांक -  २८/०५/२०२१ 

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

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/ह-मु य/६७०/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/२०३/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२२३/२०२१ द.२०/०५/२०२१ वषय .२८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/६६९/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/३२९/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .३० चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/४४७/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
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( . वमुका/८/का व/२८८/२०२१ द.१८/०५/२०२१ वषय .४२ चे लगत) 

 
 


