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                                               पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
                                               पपिंपरी - ४११ ०१८ नगरसचचव कार्ाािर्, 
                                               क्रमािंक - नस/३/कापव/६१९/२०२० 
                                               दिनािंक - २६/०६/२०२० 
 
 
प्रति, 
 
मा............................................, 
सिस्र्, स्थार्ी सलमिी, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पपिंपरी-४११ ०१८.  
  

  पवषर् - पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा.स्थार्ी सलमिीची साप्ताहिक 
                   सभा दिनािंक ०१/०७/२०२० रोजी आर्ोजजि केिे बाबि....  
 
महोिर्/महोिर्ा, 
 
        पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा.स्थार्ी सलमिीची साप्ताहिक सभा बुधवार, दिनािंक 
०१/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपालिकेच्र्ा प्रशासकीर् इमारिीमधीि महापौर मधुकरराव 
रामचिंद्र पवळे सभागहृाि आर्ोजजि करणेि आिी आहे. सोबि सभेची कार्ापत्रिका जोडिी आहे. 
सभेस आपण उपजस्थि रहावे, ही पवनिंिी. 

 
                                                           आपिा पवश्वास,ू  

                  

                                                   (उल्िास बबनराव जगताप) 
                                                   नगरसचिव 

                                                      पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
                                                        पपिंपरी - ४११ ०१८. 

 
प्रि- १)  सवा सिंबिंचधि शाखाप्रमुख व शाखाचधकारी 
      २)  कार्ाािर्ीन नोटीस बोडा 
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी-४११ ०१८. 
मा.स्थार्ी सलमिी 

कार्यपत्रिका क्रमाांक – १७८ 
 
हदनाांक - ०१/०७/२०२०                             वेळ – दपुारी ०२.३० वा. 
           
        पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा.स्थार्ी सलमिीची साप्ताहिक सभा बुधवार, दिनािंक 
०१/०७/२०२० रोजी दपुारी ०२.३० वा. महानगरपालिकेच्र्ा प्रशासकीर् इमारिीमधीि महापौर 
मधुकरराव रामचिंद्र पवळे सभागहृाि आर्ोजजि करणेि आिी आहे. सभेि खािीि कामकाज होईि. 
 

---------- 
  दिनािंक २४/०६/२०२० रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्ापत्रिका क्र.१७७) चा सभावतृिािंि कार्म करणे. 

  ---------- 

पवषर् क्र.१)  पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा र्शविंिराव चव्हाण स्मिृी रुग्णािर्ाच्र्ा प्रर्ोगशाळा 
पवभागाच्र्ा मागणीनुसार तर्ािंचे पवभागािीि TB Culture System – Model – MGIT 
960 र्ा उपकरणाचे CMC करणेकामी सिंबिंचधि उतपादिि किं पनी M/s. Becton 

Dickinson India Private Limited, Gurgaon र्ािंनी िर कमी करुन सािर केिेिे 
र.रु.३,१५,४४९/- (अक्षरी र.रु.िीन िाख पिंधरा हजार चारशे एकोणपन्नास फक्ि) चे 
िरपिक जस्वकृि करणेि आिे आहे. तर्ानुसार प्रर्ोगशाळा पवभागािीि TB Culture 

System – Model – MGIT960 चे CMC सिंबिंचधि उतपादिि किं पनी M/s.Becton 

Dickinson India Private Limited, Gurgaon र्ािंचेकडून  तनपविा न मागपविा, करारनामा 
करुन महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधतनर्म अनुसुची प्रकरण ५(२) (२) नुसार थॆट 
पध्ििीने करणसॆ व सिर CMC करणेकामी होणारा खचा एकूण र.रु.३,१५,४४९/- (अक्षरी 
र.रु.िीन िाख पिंधरा हजार चारशे एकोणपन्नास फक्ि) िा मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करण.ॆ 

पवषर् क्र.२)  कोपवड-१९ जैव वैद्र्कीर् कचरा गोळा करणे आणण तर्ाची शास्िोक्ि पद्धिीने 

पवल्हेवाट िावण्र्ाच्र्ा खचााबाबि मे.पास्को इनव्हार्रमेंटि सोल्रू्शन प्रा.लि., र्ािंनी 
दििेल्र्ा प्रस्िावास अचधन राहून माहे माचा २०२० मध्रे् १, माहे एपप्रि मध्रे् १० व 
माहे मे २०२० मध्रे् १६ दिकाणािंहुन कोपवड-१९ जैव वैद्र्कीर् कचरा वाहिुक केिेिा 
आहे.(र्ा दिकाणािंव्र्तिररक्ि  कचरा वाहिुकीचे दिकाणािंमध्रे् वाढ होवू शकिे)  
तर्ाप्रमाणे प्रति  दिकाण प्रति महा र.रु.१५,०००/- हे फफक्स चाजेस वाहिुकीसािी असे 
एकूण  र.रु.४,०५,०००/-अचधक कोव्हीड- १९ कचरा तनमूािन सािी र.रु.१००/- प्रति फकिो 
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प्रमाणे माहे माचा २०२० िे माहे मे २०२० र्ा कािावधीमध्रे् जमा केिेिा कोपवड-१९ 
जैव वैद्र्कीर् कचरा एकूण ६,७०४.४३५ Kg  करीिा एकूण र.रु.६,७०,४४४/-  असा एकूण 
खचा र.रु.१०,७५,४४४/-  (अक्षरी र.रू.िहा िाख पिंच्र्ाहतिर हजार चारशे चव्वेचाळीस 
फक्ि) िसेच माहे जुन २०२० पासून प्रति  दिकाण प्रति महा र.रु.१५०००/- हे फफक्स 
चाजेस वाहिुकीसािी व कोव्हीड - १९ कचरा तनमूािन सािी रु.१००/- प्रति फकिो 
प्रमाणे रे्णा-र्ा प्रतर्क्ष खचाास महानगरपालिका  अचधतनर्म किम ७३(क) नुसार 
मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे.  

पवषर् क्र.३) मनपाच्र्ा पाणीपुरविा पवभागाच्र्ा तन.क्र.४/०१/२०१९-२० सन २०१९-२० कररिा अ क्षेिीर् 
कार्ाािर् अिंिगाि पवपवध दिकाणच्र्ा उिंच पाण्र्ाच्र्ा टाक्र्ािंवरून वाल्व्ह  ऑपरेशन 
व्र्वस्थापन करणेकररिा मजूर कमाचारी व मनपा टँकर सािी ड्रार्व्हर पुरपवणे र्ा 
कामासािी तनपविा र.रू.६७,५३,६००/- (अक्षरी र.रू.सिसुष्ट्ि िाख िेपन्न हजार सहाशे 
फक्ि) मधून रॉर्ल्टी व मटेरीअि टेजस्टिंग चाजेस रक्कम वगळून तनपविा 
र.रु.६७,५३,६००/- वर तनपविा िर मागपवणेि आिे आहेि. तर्ानुसार सिर काम मे.श्री 
शुभम उद्र्ोग  र्ा िेकेिाराकडून र.रु.६७,५३,६००/- पेक्षा सुधाररि िर -१.८२% कमी 
िराची   म्हणजेच र.रू.६६,३०,६८४/- रॉर्ल्टीची र.रु.०/-, मटेरीअि टेजस्टिंग चाजेस 
र.रु.०/- = एकूण र.रु.६६,३०,६८४/-पर्ंि काम करुन घेणेस आणण तनर्मानुसार 

वेळोवेळी कामगार कल्र्ाण पवभाग र्ािंचेकडीि पररपिकानुसार प्रलसद्ध होणारे  फकमान 
वेिन िर  र्ािंचे नुसार वाढ /घट  अिा करणेस   व तनपविेिीि तनपविा अटीप्रमाणे 
तर्ावरीि वस्िू व सेवा कर अिा करणेस िसेच तनपविा अटीनुसार भाववाढ किम 
िागू असिेस भाववाढ किमानुसार तनधाारीि केिेल्र्ा बेसीक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट  िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे 

बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून तर्ािंच्र्ाबरोबर  करारनामा करुन घेणेस  

मान्र्िा  िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.४)  पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा आकाशचचन्ह व परवाना पवभागाकडुन मनपा 
जागेवर होडीग्ज जादहरािीचे हक्क िेणेबाबि ई-तनपविा सुचना क्र.१/१ िे १३८/२०१९-२० 

अन्वरे् तनपविा िर मागपवणेि आिेिे होिे. तर्ानुसार सिर कामाचे तनपविा तनहार् 
सोबिचे प्रपि A नुसार एकुण १३ तनपविाधारक र्ािंचे प्राप्ि अचधकतिम िरानुसार 
काम करुन घेणेस आणण तनर्मानुसार व तनपविेिीि अटी शिीस अचधन राहुन 
तर्ािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.५)   पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका हद्दीमध्रे् कोरोना बाचधि व सिंशतर्ि रुग्ण आढळुन 

रे्ि आहेि. कोरोना बाचधि व सिंशतर्ि रुग्णािंपासून रोगाचा प्रसार थािंबपवणे व तवरीि 
प्रतिबिंधातमक उपार्र्ोजना करणे आवश्र्क आहे. कोरोना १९ मुळे अतर्व्र्स्थेि 
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असल्र्ाची िक्षणे वेळीच समजण्र्ासािी मा.आरु्क्ि, मा.सहा.आरु्क्ि (जनिा सिंपका ) 
व मा.अति.आरोग्र् वैद्र्कीर् अचधकारी र्ािंचे एकिीि झािेल्र्ा चचेनुसार  

नागरीकािंमध्रे् जनजागिृी होणेकामी महानगरपािीकेच्र्ा सवा प्रभाग क्षेिामध्रे् प्रमुख 
दिकाणी फ्िेक्स िावणेि र्ावे असे तनजश्चि करणेि आिेिे आहे. मा.आरु्क्ि 
र्ािंचेकडीि दि.२८.०५.२०२० चे मान्र् प्रस्िावान्वरे् १ दिवसाची जादहर नोटीस प्रसीध्ि 
करणेि आिेिी होिी. सिर नोटीसीची मुिि दि.०२.०६.२०२० िपुारी ३ वाजेपर्िं 
िेवणेि आिेिी होिी. मिुिी निंिर एकूण चार तनपविाकािंरानी िरपिक सािर केिे 
होिे. िरपिक दि.०३.०६.२०२० रोजी उघडिे असिा तर्ामध्रे् मे.वाव्हळकर 
एन्टरप्राईजेस र्ािंचे िर िघुतिम र.रु.९.८० सवा खचाासहीि प्र.चौ.फूट र्ा प्रमाणे प्राप्ि 
झािेिे आहेि. तर्ािंचेकडून काम करुन घेणेस एकूण र.रु.७,८४,०००/- एवढा खचा रे्णार 
आहे. तर्ािंचे िर अिंिाजपिकीर् िरापेक्षा १८.२६% ने कमी प्राप्ि झािेिे आहेि.िघुतिम 

तनपविाधारक मे.वाव्हळकर एन्टरप्राईजेस र्ािंना र.रु.७,८४,०००/- चे  िर जस्वकृि करणेि 
आिेिे आहेि. मे.वाव्हळकर एन्टरप्राइजेस र्ािंना र.रु.७,८४,०००/- (अक्षरी र.रू.साि िाख 
चौ-र्ाऐिंशी हजार फक्ि) पुरविा आिेश िेणेि आिेिे आहेि. सिर खचाास व सिंबिंधीिािंशी 
कार्ोतिर करारनामा करणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.६)   म.न.पा.च्र्ा विीने जिशुद्धीकरण कें द्र से.२३ अिंिगाि नागररकािंना पाणीपुरविा सुरलळि 
करणेसािीपाणी पुरविा पवभागाच्र्ा मागणीनुसार पवपवध पिंप हाऊसमध्रे् पिंपपिंग 
मलशनरी बसपवणे, तर्ासािी वीजपुरविा घेणे,पिंपप िंग मलशनरी वाढल्र्ास वाढीव वीजभार 
घेणे व पिंपपिंग मलशनरी कार्ााजन्वि करणे इ. स्वरूपाची कामे केिी जािाि. सध्र्ा 
म.न.पा.चे पाणी पुरविा पवभागाअिंिगाि रावेि स. निं ९६ रे्थे पिंप हाऊस कार्ारि असून ग्राहक 

क्रमािंक १७०१४९०६४७०० अन्वरे् थ्री फेज उच्चिाब वीज पुरविा चािु आहे. सिर दिकाणचा 
वीज वापर हा पाणी पुरविा करणेसािी होि असल्र्ामुळे, वीज पुरविा खिंडीि झािेमुळे 

नागररकािंना करण्र्ाि रे्णा-र्ा पाणी पविरण व्र्वस्थेमधे अडथळा रे्ि आहे. सिर दिकाणी 
अखिंडीिपणे पाणी पुरविा सरुु राहणेकरीिा पवषर्ािंफकि दिकाणी पर्ाार्ी उच्चिाब वीज 

पुरविा करुन लमळणे करीिा म.रा.पव.पव.किं . र्ािंचेकड े दि.२०/९/२०१९ चे अजाान्वरे् मागणी 
केिेिी होिी. तर्ानुसार म.रा.पव.पव.किं . र्ािंनी तर्ािंचेकडीि लसस्टीम जनरेटेड इस्टीमेट क्र. 

१२२४ दि.३/०३/२०२० अन्वरे् तर्ास मिंजूरी दििेिी आहे. सिर इस्टीमेटनुसार म.रा.पव.पव.किं . 
र्ािंस पवषर्ािंफकि कामाकरीिा पर्ावेक्षण शुल्क व जीएसटी इ. असे एकूण र.रू.५८,९३५/- अिा 
करून, सिरचे काम म.न.पा माफा ि पूणा करणेबाबि कळपविे आहे. िथापप सिरचे काम 

म.रा.पव.पव.किं . र्ािंच्र्ा पर्ावेक्षणाखािी करणेि रे्ि असल्र्ाने वरीि नमूि शुल्क 

म.रा.पव.पव.किं . र्ािंस अिा करणे आवश्र्क आहे. सिर कोटेशन शुल्क र.रु.५८,९३५/- (अक्षरी 
र.रू अठ्ठावन्न हजार नऊशे पस्िीस फक्ि) खचा रकमेस मा. स्थार्ी सलमिी सभेची मान्र्िा 
लमळणे आवश्र्क आहे. सबब रावेि स. निं. ९६ पिंप हाऊस (ग्रा. क्र. १७०१४९०६४७००) रे्थे 
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पर्ाार्ी उच्चिाब वीज पुरविा घेणेकामी पर्ावेक्षण शुल्क व जीएसटी इ. असे एकूण रक्कम 

रूपरे् ५८,९३५/- (अक्षरी र.रू अठ्ठावन्न हजार नऊशे पस्िीस फक्ि) म.रा.पव.पव.किं . र्ािंस अिा 
करणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.७)   आरोग्र् मुख्र् कार्ाािर्ाकडीि सहाय्र्क आरोग्र्ाचधकारी र्ािंचे वाहन क्र.MH-14 CL-

248  (टाटा सुमो) र्ा वाहनाचे टार्र खराब झािेने नवीन ट्रू्बिेस टार्सा खरेिी 
करणेकामी मे.सीएट लि., पुणे र्ािंचेकडून थेट पध्ििीने करारनामा न करिा खरेिी 
केिेिी आहेि. तर्ाकामी आिेल्र्ा प्रतर्क्ष खचा र.रु.२८,१२८/-(अक्षरी र.रु. अठ्ठावीस 
हजार एकशे अठ्ठावीस फक्ि) र्ास कार्ोतिर मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे.   

पवषर् क्र.८)   पपिंपरी चचिंचवड महापालिकेच्र्ा सन २०२०-२१ चे अिंिाजपिकाि पीएमपीएमएि तनधी 
र्ा िेखालशषाावर र.रु.२४४ कोटी (अक्षरी र.रु.िोनशे चव्वेचाळीस कोटी फक्ि) िरिूि 
करणेि आिी असून र्ामध्रे् सिंचिनिूट १३३.५८ कोटी पवपवध प्रकारचे पासेस 
र.रु.१४.५९ कोटी बसेस खरेिी र.रु.३५.८३ कोटी व ई बस सबलसडी ६० कोटी असा 
अपेक्षीि खचा गहृीि धरण्र्ाि आिेिा आहे. सिर रकमेिून रक्कम रुपरे् ९ कोटी 
सिंचिनिूट व सवििीचे पासेसपोटी र.रु.६९ िाख असे र.रु.०९.६९ कोटी (अक्षरी 
र.रु.नऊ कोटी एकोणसतिर िाख फक्ि) सन २०१९-२० च्र्ा अिंिाजजि सिंचिन िूटीचे 
िेखापररक्षण होऊन िूट कार्म होईपर्िं माहे जून २०२० चे अिा करावर्ाचे 
असल्र्ाने व सिर बाब आचथाक स्वरुपाची असल्र्ाने मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे.  

पवषर् क्र.९)  मनपा रूग्णािर्ािीि कोरोना पवषाणू बाचधि रूग्णािंना आहार पुरपवणेकामी दििंनाक 
१३/२/२०२० रोजीच्र्ा प्रस्िावास मा.अति.आरु्क्ि सो. र्ािंनी  मे.क्वॉलिटी केटसा र्ािंना 
जननी लशशु सुरक्षा र्ोजनेअिंिगाि गरोिर मािाना िेण्र्ाि रे्णारा आहार तर्ाच िराने 
कोरोना रुग्णास िेणेबाबिच्र्ा प्रस्िावास मान्र्िा दििेिी आहे. तर्ा प्रमाणे 
मे.क्वािीटी केटरसा र्ािंना पुरविा आिेश क्र.मसाभािं/२/कापव/१/२०१८ दि.०३.०१.२०१८ 
अन्वरे् र.रु.१००/- प्रमाणे आिेश िेणेि आिेिे होिे. तर्ाचे त्रबि दिनािंक ०१.०३.२०२० 
१३.०४.२०२० पर्ंि र.रु.१,९२,०००/- चे खचाास मान्र्िा घेणे आवश्र्क आहे.परिंिू सिर 

िर रास्ि नसिेने िसेच आहारामध्रे् बिि करणेि आिेने मा.आरु्क्ि र्ािंचे दिनािंक 

३०.०३.२०२० चे प्रस्िावास र.रु.१५०/- एक दिवसाचा आहार र्ास मान्र्िा दििेिी आहे. र्ा 
िरा प्रमाणे तर्ािंना पुरविा आिेश क्र.मसाभािं/२/कापव/२४७/२०२० दि.३०.०३.२०२० रोजी 
र.रु.१५०/- प्रमाणे आिेश िेणेि आिेिे आहेि. र्ा प्रमाणे र.रु.८,३१,३१०/-  चे खचाास मान्र्िा 
घेणे आवश्र्क आहे. मा.अति.आरोग्र् वैद्र्कीर् अचधकारी र्ािंनी जेवणाचे पँकीिंग चािंगल्र्ा 
िजााचे िसेच १ अतिरीक्ि भाजी िेणेसिंबिंधी सूचना केिेल्र्ा होतर्ा तर्ा प्रमाणे मा.आरु्क्िसो 
र्ािंनी दिनािंक १४.०४.२०२० चे प्रस्िावास जेवणाचा िर र.रु.१५०/- ऐवजी र.रु.२५०/- िेणेस 

मान्र्िा दििेिी आहे. सबब, जेवणाचा िर र.रु.१०० प्रमाणे एकूण खचा र.रु.१,९२,०००/- 
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र.रु.१५०/- प्रमाणे एकूण र.रु.८,३१,३१०/- आणण र.रु.२५० प्रमाणे एकूण खचा र.रू.४०,००,००० 

अिंिाजे खचा असे एकूण  र.रु.५०,००,०००/- (अक्षरी र.रू.पन्नास िाख फक्ि) फकिं वा रे्णा-
र्ा प्रतर्क्ष खचाास कार्ोतिर मान्र्िा व सिंबिंधीिािंशी कार्ोतिर करारनामा करणेस मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.१०)  पपिंपरी चचिंचवड मनपाच्र्ा माध्र्लमक पवद्र्ािर्ािीि सन २०२०-२०२१ चा शैक्षणणक 

वषााि इर्तिा ५ वी िे इर्तिा १० वी च्र्ा मरािी, इिंग्रजी, ऊिुा माध्र्मासािी एकुण 
४१०६८ क्रलमक पुस्िके थेट पध्ििीने खरेिीकामी महाराष्ट्र राज्र् पाठ्र्पुस्िक 
तनलमािी  व अभ्र्ासक्रम सिंशोधन मिंडळ, बािभारिी, पुणे र्ािंना आगाऊ 
र.रू.२१,९९,१५३/- (अक्षरी र.रू.एकवीस िाख नव्र्ाण्णव हजार एकशे िेपन्न फक्ि) 
खचाास फकिं वा    रे्णा-र्ा प्रतर्क्ष खचाास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.११)  मा.लशक्षण सलमिी सभा िराव क्र.६३ दि.२२/०६/२०२० अन्वरे् मा.तनमािा गार्कवाड, 
मा.शलशकािंि किम र्ािंनी प्रस्िापवि केिे नुसार सध्र्ा भारिासह सिंपूणा जगभराि 
सवाि कोरोना रोगाचा प्रािभुााव जास्ि प्रमाणाि झािा आहे. तर्ामुळे भारिाि सिंपूणा 
िॉकडाऊन करण्र्ाि आिेिे आहे. शाळा, महापवद्र्ािरे् ही बिंि करण्र्ाि आिेिी 
आहेि. शाळा सुरु करण्र्ाबाबि अद्र्ापही कोणिाही तनणार् घेण्र्ाि आिेिा नाही. 
शैक्षणणक वषा १५ जून २०२० रोजी सुरु झािे असल्र्ाने पवद्र्ाथांना ऑनिाईन 
लशक्षण िेण्र्ाि रे्ि आहे. मे.पप्रझम सोल्रु्शन, प्राचधकरण तनगडी र्ा सिंस्थेमाफा ि 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका प्राथलमक पवभागािीि शाळेिीि इ.५ वी िे इ.८ वी 
पवद्र्ाथांसािी अभ्र्ासासािी ‘आर्डडर्ि स्टडी’ मोबाईि अँप िर्ार करण्र्ाि आिेिे 
असून तर्ाबाबि तर्ािंनी प्रस्िाव सािर केिा आहे. तर्ामध्रे् अभ्र्ासाचे ििंि 
पाठ्र्पुस्िकािीि स्वाध्र्ार् र्ािंची र्ोग्र् उतिरे पवज्ञान व गणणि पवषर्ािीि प्रतरे्क 
पािाचा सिंपूणा सिंिभा व उपरु्क्ि मादहिी िेणारा जव्हडडओ सरावासािी भरपूर 
प्रश्नपत्रिका ही सवा मादहिी दििी आहे. िैनदिन अभ्र्ास करण्र्ासािी हे मोबाईि अँप 
मागािशाक आहे. सिर मोबाईि अँपचे वापषाक शुल्क प्रति पवद्र्ाथी र.रु.३००/- (वस्िू 
आणण सेवा कर सदहि) कळपविा आहे. पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका प्राथलमक 
पवभागािीि शाळेिीि इ.५ वी िे इ.८ वी पवद्र्ाथांना कोपवड-१९ राष्ट्रीर् आपतिीच्र्ा 
काळाि मे.पप्रझम सोल्रु्शन माफा ि शैक्षणणक मोबाईि अँप खरेिी करण्र्ास व 
तर्ाकामी  रे्णा-र्ा खचाास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.१२)  मा.लशक्षण सलमिी सभा िराव क्र.६६ दि.२२/०६/२०२० अन्वरे् मा.शलशकािंि किम, 
मा.तनणािा गार्कवाड र्ािंनी प्रस्िापवि केिे नुसार पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा 
प्राथलमक लशक्षण पवभागामाफा ि शाळेिीि इ.बािवाडी िे इ.८ वी मधीि पवद्र्ाथांना 
मागीि १४ वषाापासून  अन्नामिृ फाउिं डशेन (इस्कॉन) माफा ि सकस पोषण आहार 
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र्शस्वीररतर्ा पुरपविा जािो. सिर पुरविाधारकाकडून शुध्ि व तनजिुंक पद्धिीने 
बनवून पवद्र्ाथांना वाटिाही जािो. तर्ाच अनुषिंगाने मे.अन्नामिृ फाउिं डशेन (इस्कॉन) 
र्ािंच्र्ामाफा ि पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका प्राथलमक पवभागािीि शाळेि इ. 
बािवाडी िे इ.८ वी च्र्ा पवद्र्ाथांना सन २०२०-२१ कररिा अन्नामिृ फाउिं डशेन 
(इस्कॉन) मध्र्ान्ह भोजनामध्रे् प्रतरे्की २ केळी वाटण्र्ासािी प्रस्िाव प्राप्ि झािा 
असून प्रतरे्की पवद्र्ाथी २ केळी सािी र.रु.६/- खचा कळपविा आहे. िरी पपिंपरी 
चचिंचवड महानगरपालिका प्राथलमक पवभागािीि शाळेि इ. बािवाडी िे इ.८ वी च्र्ा 
पवद्र्ाथांना सन २०२०-२१ कररिा अन्नामिृ फाउिं डशेन (इस्कॉन) मध्र्ान्ह 
भोजनामध्रे् प्रतरे्की २ केळी वाटप करण्र्ास व तर्ासािी रे्णारा  खचा पवद्र्ाथी 
आरोग्र् र्ा िेखालशषाावरीि उपिब्ध िरिूि र.रु.२ कोटी मधून करणेस मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.१३)  महाराष्ट्र महापालिका अचधतनर्म मधीि किम१०५(१) अन्वरे् िेखा पररक्षण पवभागाकडीि 

माहे माचा, एपप्रि, मे २०२० अखेर सिंपणारा मालसक गोषवारा मा.मुख्र् िेखा परीक्षक र्ािंनी 
क्र.मुिेप/६/कापव/५०/२०२०, दि. २३/०६/२०२० अन्वरे् पािपविेल्र्ा अहवािाचे अविोकन 

करणे.  

पवषर् क्र.१४) महाराष्ट्र महापालिका अचधतनर्म मधीि किम १०५ (१) अन्वरे् िेखा पररक्षण 
पवभागािीि दि.०१.०६.२०२०  िे  दि.१४.०६.२०२० अखेर सिंपणा-र्ा आिवड्र्ाचा मा.मुख्र् 
िेखा पररक्षक र्ािंनी क्र. मुिेप/६/कापव/४९/२०२०, दि.२३/०६/२०२० अन्वरे् पािपविेिा 
साप्िादहक िेखा िपासणी कामाचा अहवाि अविोकन करणे 

पवषर् क्र.१५)  पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका शहराि कोपवड 19 र्ा सिंसगाजन्र् आजारामुळे आरोग्र् 
पवषर्क आपतकािीन पररजस्थिी तनमााण झािेिी आहे. सिर आजाराचा प्रािुाभाव 
रोखण्र्ासािी किं टेन्मेट झोन (प्रतिबिंचधि क्षेि) िसेच झोपडपट्टी भागामध्रे् आरोग्र्ाच्र्ा 
सोईच्र्ा  दृष्ट्टीने िािडीने पोटेबि टॉर्िेट उपिब्ध करुन िेणे आवश्र्क असल्र्ाने, थेट 
पध्ििीने मे. लसक्रु्अर आर्टी फॅलसलिटी मॅनेजमेंट प्रा.िी. र्ािंचेकडुन प्रति रु्तनट 

र.रु.१२७५/- एक दिवसा करीिा र्ा िराने एकूण २० नग पुरपवणेस आिेश िेणेि आिे 

आहेि. िसेच सिर सिंसगाजन्र् आजाराचा प्रािभुााव फकिी कािावधीकरीिा असेि हे 

सािंगिा रे्णे शक्र् नसिेने, र्ा पुढे कोपवड पररजस्थिीमध्रे् आवश्र्किेनुसार मागणी 
प्रमाणे पुरविा करणेकामी प्रतर्क्ष होणा-र्ा खचाास िसेच मे. लसक्रु्अर आर्टी 
फॅलसलिटी मॅनेजमेंट प्रा.िी. र्ािंचे बरोबर र्ा कामाचा अटीशिीसह करारनामा करुन 
घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.१६)  पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेचे अ-क्षेिीर् कार्ाािर्, आरोग्र् पवभागामाफा ि डेंग्रू्/ 
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मिेररर्ा आजारािंचा प्रािु ु्भााव रोखण्र्ासािी डास तनर्िंिण उपार्र्ोजना राबपवणेि 
रे्िाि. र्ामध्रे् फकटकनाशक औषधािंची फवारणी करणे, औजष्ट्णक धुरीकरण करणे 
र्ाचा समावेश आहे. औजष्ट्णक धुरीकण कामासािी ३ पपक अप व्हॅन/ररक्षा टेम्पो वाहने 
भाड्र्ाने पुरपवणेकामी र्ा कार्ाािर्ाकडीि तनपविा नोटीस क्रमािंक ९/२०१८-१९ अन्वरे् 
तनपविा प्रलसद्ध करणेि आल्र्ा होतर्ा. तर्ास अनुसरुन प्राप्ि तनपविािंपैकी मे. रामचिंद्र 
एन्टरप्रार्जेस, कामगारनगर, पपिंपरी-४११०१८ र्ािंनी कामाचे अिंिाजपिकीर् 
र.रु.६,६४,६५०/- पेक्षा १६.१७% कमी (र.रु.५,५७,१००=६५) सािर केिेिा िर 
(र.रु.५९५=१९ प्रति वाहन प्रति दिन) सवााि कमी असल्र्ाने आिेश क्रमािंक 
अक्षेका/आ.-२/कापव/६२९/२०१९ दि.०२/०७/२०१९ अन्वरे् तर्ािंची दि.०३/०७/२०१९ पासून 
एक वषा कािावधीसािी िेकेिार म्हणून नेमणूक करणेि आिी आहे. सिर कामाची 
मिुि दिनािंक ०२/०७/२०२० रोजी सिंपि आहे. सिरची तनपविा कार्ावाही प्रस्िापवि 
आहे. िथापी तर्ासािी काही कािावधी िागणार असल्र्ाने कामाची तनकड पवचाराि 
घेिा सिरचे कामास मुििवाढ िेणे आवश्र्क असल्र्ाने मे.रामचिंद्र एन्टरप्रार्जेस र्ािंना 
मान्र् तनपविा िराने म्हणजेच र.रु.५९५=१९ प्रतिवा हन प्रतिदिन र्ाप्रमाणे ३ वाहने 
दिनािंक ३/७/२०२० पासून तिन मदहने अथवा नपवन तनपविा कार्ावाही पुणा होवून 
कामाचे आिेश िेईपर्िंचे कािावधीसािी मुििवाढ िेणे व र्ाकामी रे्णा-र्ा अिंिाजे 
र.रु.१,३९,२७५/- (अक्षरी र.रू.एक िाख एकोणचाळीस हजार िोनशे पिंच्र्ाहतिर फक्ि) 
अथवा प्रतर्क्ष खचाास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.१७)  मनपाच्र्ा पाणीपुरविा पवभागाकडीि प्रस्िावा सोबिच्र्ा प्रपि अ (१ िे १) मधीि 
तनपविा कामािंचे अविोकन होवुन तनर्मानुसार व तनपविा अटी शिी प्रमाणे िसेच 
भाववाढ किमानुसार भाववाढ िेर् असल्र्ास मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक 
िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/ 
वसुि करणे बिंधनकारक रादहि र्ा अटीस अचधन राहून िेकेिाराबरोबर कामाचा 
करारनामा करुन कामाचे आिेश तनगाि केिे असल्र्ाने तर्ाचे अविोकन करणे. 

पवषर् क्र.१८) पपिंपरी चचिंचवड शहरामध्रे् सावाजतनक दिकाणी थुिंकणा-र्ा व्र्क्िीिंवर घनकचरा 
व्र्वस्थापन तनर्म, २०१६ अन्वरे् र.रु.१५०/- इिक्र्ा रकमेचा ििंड आकारणेकामी 
आिेश क्र.आमुका/४/कापव/१५९/२०२० दि.११/०३/२०२० अन्वरे् मान्र्िा िेण्र्ाि आिेिी 
आहे. तर्ानुसार महापालिकेच्र्ा आरोग्र् पवभागामाफा ि सावाजतनक दिकाणी थुिंकणा-र्ा 
नागररकािंपवरुध्ि ििंडातमक कारवाई करण्र्ाि रे्ि आहे. मा. पवभागीर् आरु्क्ि, पुणे र्ािंनी 
दि.२२/०६/२०२० रोजीचे अधाशासकीर् पिाद्वारे मा.आरु्क्ि, पपिंपरी चचिंचवड 

महानगरपालिका र्ािंना सावाजतनक दिकाणी वारिािंना मास्क पररधान न करणा-र्ा 
व्र्क्िीिंपवरुध्ि र.रु.५००/ १००० इिक्र्ा रकमेचा ििंड आकारण्र्ाचे िसेच सावाजतनक दिकाणी 



9 

 

 

पान, ििंबाखू, गुटखा खाऊन फकिं वा तर्ालशवार्ही थुिंकल्र्ास र.रु.५०० / १००० इिक्र्ा रकमेचा 
ििंड आकारण्र्ाबाबि र्ोग्र् व पवदहि आिेश पाररि करण्र्ाचे सूचचि केिेिे आहे. 
सद्र्जस्थिीि मनपामाफा ि मास्क पररधान न करणा-र्ा व्र्क्िीिं पवरुध्ि र.रु.५००/- इिक्र्ा 
रकमेचा ििंड आकारण्र्ाि रे्ि असून पपिंपरी चचिंचवड शहराच्र्ा कार्ाक्षेिामध्रे् सावाजतनक 

दिकाणी थुिंकल्र्ास आिेश क्र.आमुका/४/कापव/१५९/२०२० दि.११/०३/२०२० अन्वरे् र.रु.१५०/- 

इिकी रक्कम ििंड म्हणून आकारण्र्ाि रे्ि आहे. तर्ामुळे मा.पवभागीर् आरु्क्ि र्ािंनी 
केिेल्र्ा सूचनेनुसार सावाजतनक दिकाणी थुिंकण्र्ापोटी आकारण्र्ाि रे्णारी ििंडाची रक्कम 

र.रु.५००/- अथवा र.रु.१०००/- पर्ंि वाढपवणे आवश्र्क आहे. शहरामध्रे् सावाजतनक 

दिकाणी वावरिािंना मास्क पररधान न करणा-र्ा व्र्क्िीिंपवरुध्ि र.रु.५००/- इिक्र्ा रकमेचा 
ििंड आकारण्र्ाि रे्ि असून  शहरामध्रे् वाढिा कोपवड – १९ पवषाणूचा प्रािभुााव िक्षाि घेिा 
नागररकािंमध्रे् सावाजतनक दिकाणी थुिंकण्र्ास प्रतिबिंध करणेकामी सावाजतनक पररसरामध्रे् 

थुिंकणा-र्ा व्र्क्िीिंपवरुध्ि र.रु.५००/- इिक्र्ा रकमेचा ििंड आकारणे आवश्र्क आहे. सबब 

पपिंपरी चचिंचवड शहराच्र्ा कार्ाक्षेिामध्रे् सावाजतनक दिकाणी पान, ििंबाखू, गुटखा खाऊन 

फकिं वा तर्ालशवार्ही थुिंकल्र्ास अशा व्र्क्िीिंपवरुध्ि र.रु.५००/- इिक्र्ा रकमेचा ििंड 

आकारणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे.  

पवषर् क्र.१९)  पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिके िफे चचिंचवड रे्थे िािेरा रुग्णािर्ाची जुनी  इमारि 
पाडुन नपवन इमारिीचे पवस्िाररकरण करणेचे बािंधकाम चािु आहे. सिर दिकाणी 
िािेरा रुग्णािर्ाचे इमारिीस र्ापुवी आपणािफे उच्च िाब पवज पुरविा करणेि 
आिा असून मनपा एच.टी. ग्राहक क्र.१७०१४९००४३७१ असुन र्ा पुवी एकुण पवद्रु्ि 
भार १४९५ KW /६०० KVA मिंजूर आहे. परिंिु नपवन इमारिीच्र्ा बािंधकाम/ आराखड्र्ा 
नुसार १२०० KVA चे आवश्र्क्िा आहे. तर्ाप्रमाणे म.रा.पव.पव.किं . लि.किं . कडून प्राप्ि 
फमा कोटेशनचा िपशीि खािीि प्रमाणे. 

अ.क्र. पवज मीटरचे दिकाण ग्राहक क्रमािंक फमा कोटेशन क्र.व दि. तनव्वळ िेर् र.रू 

१  िािेरा रुग्णािर्,चचिंचवड १७०१४९००४३७१ २४१७४२६६ दि.२१.१२.२०१९ ३०१७४१० 

 िरी, िािेरा रुग्णािर्ाचे नपवन इमारिीस  वाढीव पवद्रु्ि भाराचे र.रू.३०,१७,४१०/-   
(अक्षरी र.रू.िीस िाख सिरा हजार चारशे िहा फक्ि) अिा म.रा.पव.पव.किं .स अिा 
करावे िागणार असुन सिरचा खचा हा पवद्रु्ि मुख्र्कार्ाािर् पवभागाचे  स्रीट िाईट 
त्रबि र्ा िेखालशषाावर करण्र्ाि  आहे. िरी सिर कामाचे व खचााचे अविोकन करणे. 

पवषर् क्र.२०) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.89/1/2019-20 अन्वरे् प्रभाग क्र.९ रे्थीि 
नेि रुग्णािर् इमारि व इिर इमारिीिंसािी फनीचर व्र्वस्था करणे व अनुषािंचगक 
कामे करणेकामी मे.अक्षर् मिंजुभाऊ रोड े तन.र.रू.55,34,923/- (अक्षरी र.रु.पिंचावन्न 
िाख चौिीस हजार नऊशे िेवीस फक्ि) मधुन रॉर्ल्टी व मटेरीर्ि टेस्टीिंग चाजेस 
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वगळून र.रु.55,28,923/- वर तनपविा िर मागपवणेि आिे आहेि. तर्ानुसार सिर काम 
उपरोक्ि िेकेिाराकडून र.रु.55,28,923/- पेक्षा 29.05% कमी म्हणजेच र.रु.39,22,771/- 

+ रॉर्ल्टी चाजेस र.रु.0/- मटेररर्ि टेस्टीिंग चाजेस र.रु.6,000/- = एकुण 
र.रु.39,28,771/- पर्ंि काम करुन घेणेस आणण तनर्मानुसार व तनपविेिीि तनपविा 
अटीप्रमाणे तर्ावरीि वस्िु व सेवा कर अिा करणेस िसेच तनपविा अटीिंनुसार भाववाढ 
किम िागू असिेस, भाववाढ किमानुसार मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक 
िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसिु 
करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून तर्ािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेस 

मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

पवषर् क्र.२१) माहे माचा २०२० मध्रे् जगभराि कोरोना पवषाणूचा प्रसार झाल्र्ाने िॉकडाऊन जाहीर 
करण्र्ाि आिे व सिंचारबिंिी िागू करण्र्ाि आिी. सन २०१९-२० मध्रे् एकूण १०५ 
कामािंची त्रबिे अिा करणे प्रििंत्रबि होिी. परिंिु वरीि आपतकािीन पररस्थीमुळे सिरची 
त्रबिे अिा करिा आिेिी नाही. पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा पवद्रु्ि 
पवभागािंिगाि सन २०१९-२० मधीि व तर्ापूवीच्र्ा चािू असिेल्र्ा पवकास कामािंची 
त्रबिे सिंबिंचधिािंस अिा करणे आवश्र्क आहे. सोबि कामतनहार् र्ािी जोडणेि आिी 
आहे.  

 अ.क्र. पवभागाचे नाव कामािंची सिंख्र्ा अिा करावर्ाची र.रु. 

१ पवद्र्िु मखु्र्ािर् १ ५,६३,९७६/- 

२ अ मखु्र्ािर्(पव) ५ २१,३६,६४३/- 

३ ब मखु्र्ािर्(पव) ९ ५२,३१,२३३/- 

४ क मखु्र्ािर्(पव) १६ १,५९,७०,३९४/- 

५ ड मखु्र्ािर्(पव) १० ८१,२६,०७९/- 

६ ई मखु्र्ािर्(पव) १५ २,२९,९३,०१७/- 

७ फ मखु्र्ािर्(पव) २१ २,१९,८०,९०६/- 

८ ग मखु्र्ािर्(पव) ११ ४४,७७,८७१/- 

९ ह मखु्र्ािर्(पव) १२ ५५,५४,३८२/- 

१० िरुसिंचार २ ९,३७,११५/- 

११ मुिंबई पुणे रस्िा ३ ८,७६,९७१/- 

                             एकूण १०५ ८,८८,४८,५८७/- 

   िरी वरीि िक्तर्ाि नमूि केिेनुसार अिा करावर्ाच्र्ा त्रबिािंना महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अचधतनर्म किम १०२ अन्वरे् मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे.    

                                   

                                     (उल्िास बबनराव जगताप) 
 नगरसचिव 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
 पपिंपरी - ४११ ०१८. 
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      पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पपिंपरी - ४११ ०१८, नगरसचचव कार्ाािर्, 
क्रमािंक - नस/३/कापव/६१९/२०२० 

दिनािंक – २६/०६/२०२० 

 दटप - प्रस्िुि कार्ापत्रिकेवरीि पवषर्ािंची पवषर्पिे (डॉकेटस) नगरसचचव कार्ाािर्ाि वाचणेसािी       

      िेवणेि आिेिी आहेि. 
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(क्र.आप/७/कावव/१४८/२०२० हद.११/०३/२०२० ववषर् क्र.४ िे लगत) 
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(क्र.पाप/ुकावव/०६/२८८/२०२० हद.२३/०६/२०२० ववषर् क्र.१७ िे लगत) 

 


