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                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/७५१/२०२० 
                                               दनांक - ०७/०८/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १२/०८/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१२/०८/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  . कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन 
प दतीने सहभागी 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 – १८४ 
 
दनांक - १२/०८/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१२/०८/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे आयो जत करणेत 
आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)  पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे अंतगत इ े ीय कायालया या 
काय े ातील भाग ३,४,५,व ७,मधील ५५ लॉक ४२४ िसटस सावजिनक शौचालय व   

मुता-याची यां क प दतीने व मनु यबळादारे दैन दन साफसफाई व देखभाल दु ती 
करणे कामाचा मा.आयु  सो यांचेकड ल दनांक २/१/२०१८ चा मा य ताव कर यात 
आला. (िन.नो. .४/२०१८-२०१९) अ वय े िन वदा र. .३५,८१,९५२/- एक वष 
कालावधीसाठ  िस द करणेत आलेला होती. मे.महाल मी वंयरोजगार सेवा सं था 
यांनी िन वदा र कमे या ३५% कमी दराने हणजेस र. .२३,२८,२६९/- दर ित िसटस 
ित माहे र. .४५८/- वकृत करणेत आलेला आहे. मे.महाल मी वंयरोजगार सेवा सह 

सं था मया. या सं थेस दे यात आले या कामाची मुदत द.११/१०/२०१८ ते 
१०/१०/२०१९ अखेर होती. सदर िन वदा दनांक १०/१०/२०१९ रोजी मुदत संपु ात येत 
अस याने िन वदा .२/२०१९-२०२० तयार कर यात आलेली होती. परंतु मा.आरो य 
वैदय कय आिधकार  यांचेकड ल प  .आमुका/२/का व/३५८/२०१९ दनांक 
३०/८/२०१९ अ वये  िन वदाम ये बदल करणे व ३ वषासाठ  िन वदा काढ यात यावी 
असे नमुद कर यात आलेले आहे. या अनुषंगाने वेळेत िन वदा तयार होणार नस याने 
व वधानसभा िनवडणुक आचारसंह ता लागु होणार अस याने उ  कामासाठ  ३ मह ने 
कालावधी अथवा न वन िन वदा या पुण होईपयत सदर कामास मुदत वाढ 
िमळणेकामी ताव सादर क न दनांक ९/९/२०१९ रोजी मा.आयु  सो यांनी दनांक 

९/१/२०२० पयत मंजुर  दे यात आलेली आहे. तसेच मे. महाल मी वयंरोजगार सेवा 
सह सं था मया. यांची दनांक १०/१/२०२० अखेर होणा-या खचावर मा यता संपु ात 
आलेली आहे. यामुळे ठेकेदार यांना द ११/१/२०२० ते १०/९/२०२० अखेर ९ मह ने 
कालावधी क रता अथवा न वन िन वदा या पुण होईपयत येणा-या अंदाजे 
र. .१५,७५,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख पं याह र हजार फ ) अथवा य     

होणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२)  कोरोना (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधता मक उपाय योजना करणेकामी 
बालेवाड , मोशी व आकुड  भ व यात के या जाणा-या कोवीड केअर सटर तसेच  Institonal 

Quarantine केले या य  व ण आव यक सा ह य (कोरोना   क स) खरेद कामी ई 
िन वदा ं .07/2020-21 अ वये  1)  मे.आथ रॉन टे नॉलॉजी अँ ड एंटर ायजेस, 
िचंचवडयांचे बाब ं  01 साठ  ित कट र. .130/-  या माणे 2500 कट  खरेद कामी  
एकुण र. .3,25,000/- इतके  दर ा  झालेले आहेत सदरचे दर हे अंदाजप कय 
र. .4,49,000/- पे ा 27.61 ट केने कमी आहे. 2. मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, िचंचवड याचे 
बाब ं . 2 साठ  ित कट र. .252/-  या माणे 2500 कट खरेद कामी  एकुण 
र. .6,30,000/- इतके   दर ा  झालेले आहेत सदरचे दर हे अंदाजप कय 
र. .10,36,000/- पे ा  39.18 ट केने कमी आहे.   तसेच बाब 01 लहान कट व 02 मोठे 
कट असे  एकुण- 5000 कटस साठ   एकुण र. .9,55,000/- (अ र  र.  नऊ लाख 
पंचाव न हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/11/2019-20 अ वये मोशी बो-हाडेवाड  
प र ेञीतील पा याचे टा याचे प रचलन करणे व करकोळ दु तीचे कामे करणेकामी 
मे.जनसेवा वयं रोजगार सेवा सह सं था मया दत िन.र. .74,97,913/- (अ र  र. .  
चौ-याह र लाख स या नव हजार नऊशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .74,90,681/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,90,681/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .54,68,197/- + 
रॉय ट  चाजस र. .7,232/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .54,75,429/- 

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

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

वषय .४)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक मनपास व 
को वड केअर स टरसाठ  तातड न े आव यक 01) सॅिनटायझर 50 िमली 83702 नग 

र. .24.99 ती नग माणे र. .20,91,713/- 02) सॅिनटायझर ( ेसह बॉटल)100 िमली 
12994 नग र. .49.72 ती नग माणे र. .6,46,061/- 03) सॅिनटायझर 05 िलटरचे कॅन 
5447 कॅन र. .1303.68 माणे र. .71,01,145/- 04) फेस िश ड 3471 नग र. .47.20 
माणे र. .1,63,831/- 05) इंन ारेड थमािमटर 244 नग र. .2200/- र. .5,36,800/- 
माणे असे 01 ते 05 बाबीसाठ  एकुण र. .1,05,39,550/- मे. ह दु तान एं ट बायोट स 
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िल. पंपर -18 भारत सरकारचा उप म यांचेकडुन थेट प दतीने खरेद  करणेकामी येणारे 
र. .1,05,39,550/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एकोणचाळ स हजार पाचश पं नास 
फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 67(3) (क) व अनुसुची ड करण 

मांक.5(2)(2) नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) कोरोना वषाणू या (COVID 19) ितबंधासाठ  Covid Care Centre साठ  दर करार प तीने 
मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत यांचेकडून उशा 10000 नग ित नग पये 
299.72 उशांचे क हर 10000 नग ित नग पये 60.90 व ट कश नॅप कन पये 45.41 

या माणे दर करारानुसार थेट प तीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
र. .49,68,500/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अडूस  हजार पाचशे फ ) चे खचास 
काय र मा यता व मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत यांचेबरोबर करारनामा 
न करता खरेद  करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ऑटो ल टर सटर मधील २ मोकळया   हॉल म ये 
“कोरोना” (COVID-19) केअर सटर उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे. सदर ल काम ऑटो 
ल टर येथे िनयो जत असून सदरचा भाग शहरा या म यवत  भागात येत असून सदर  

प र थतीत कोवीड-१९ यांचे वाढते माण बघता मनपा या दवाख यात खाटांची सं या 
अपुर  पडत आहे या अनुषागांने सदरचे काम करणे अ यंत आव यक आहे. सदर क प 

वैिश यपूण असले कारणाने नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क 

तयार करणे, िन वदा िस  करणे तसेच िन वदा पुव व िन वदा प ात ह  सव कामे करणेसाठ  

वा तु वशारद यांची नेमणूक करणे अ याव यक आहे. सदर बाबत संदभ .१ अ वये मनपा या 
अिधकृत वेबसाईटवर /स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  द.२३/०७/२०२० रोजी 
कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती. सीलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची 
अंितम मुदत द.३०/०७/२०२० रोजी पयत एकूण: ०३ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. सादर 

कोटेशन द.३०/०७/२०२० दुपार   ३.०० वाजता उघड यात आले असून याचा तुलना मक त ा 
सोबत सादर कर यात आला आहे. सादर त यानुसार मे िनयोजन क स टंटस यांनी लघु म दर 

1.98% (जीएसट   सोडून) सादर के याचे दसून येते. सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ऑटो ल टर सटर मधील २ मोकळयाहॉल म ये “कोरोना” (COVID-19) केअर सटर उभारणे 

व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िनयोजन क स टंटस यांची लघु म दर 1.98% नुसार 

िन वदापूव व िन वदाप ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  

1.98% (जीएसट   सोडून) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  मनपाचे फ े ीय कायालयांतगत उभारणेत येणा-या कोवीड-19 से टर कर ता व वध 
व ुत सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा .11/2020-21 अ वये सात िन वदा ा  झा या 
आहेत. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.आ ा ॉपट ज यांचे बाब .1 सा ह याचे ा  
लघु म दर र. .5,20,800/- हे अंदाजप क य दर र. .7,03,584/- या दरपे ा -25.97% 
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कमी आहेत. ा  लघु म िन वदाकार मे.आया इं जिनअ रंग यांच ेबाब .2 सा ह याचे ा  
लघु म दर एकुण र. .5,20,800/- हे अंदाजप क य दर र. .5,37,264/- दरापे ा-3.06%  

कमी आहेत व या माणे सदर एकुण बाब .1 व 2 एकुण 02 बाबी सा ह याचे लघु म 
एकुण दर र. .10,41,600/- (अ र  र. .दहा लाख ए केचाळ स हजार सहाशे फ ) हे 
अंदाजप क य दर र. .12,40,848/- पे ा -16.05% कमी अस याने सदर दर वकृत 
कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांना तातड ने पुरवठा आदेश 
िनगत क न यांचेबरोबर करारनामा करणेची कायवाह  करणेत आलेली अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .८) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम  ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  

ाद ुभाव ल ात घेता व पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे अितद ता वभाग (ICU) 

चाल व याकर ता असले या मनु यबळाची कमतरता ल ात घेता मनपा. णालयातील 
अितद ता वभाग (ICU)  खाजगी सं थांना चाल वणेकर ता देणेकामी Expression of 

Interst (EOI) .४/२०२०-२१  अ वये िस द करणेत येवुन इ छुक सं थाकडुन दर 
माग वणेत आले होते. याम ये मे. बी अलकेअर  स वसेस ा.ली. यांचा वायसीएम 
हॉ पटल मधील ICU-1 व ICU-2 (१५+१५) ३० बेड कर ता र. .७५००/- ित बेड/ ित 
दन असा दर ा  झालेला आहे. तातड ची बाब ल ात घेता यांना ा  मंजुर दराने 
कामाचा आदेश देणेत आला असुन, मंजुर दरानुसार तीन म हने अथवा कोरोना वषाणूचा 
ाद ुभाव वचारात घेता आव यकतेनुसार अिधक कालावधीकर ता येणा-या 

र. .२,०२,५०,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  दोन लाख प नास हजार फ ) अथवा य  
होणा-या खचास व यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९)  क े ीय व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० या वषात भांडवली व महसुली  कामांची 
िन वदा मागवून व वध व ुत वषयक वकास कामे करणे चालू आहे. तथा प को वड-१९ 
या लॉकडाऊन प र थतीमुळे सन २०१९-२० अंदाजप कातील  काह  कामांची धावती व 

अंितम बलाची कायवाह  करणे श य न झा याने सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील 
सदर अखिचत बलाची  उपल ध तरतूद  खाली दश वले या लेखािशष, अंदाजप क य 
पानांक व अ. . नुसार आहे.  मु य लेखा व व  अिधकार  यांचे T-3 वर ल टपणी नुसार क 

े य कायालय व ुत वभागाचे सन २०११९-२० या भांडवली व महसूली करकोळ देखभाल 

दु ती सुधार त अंदाजप कातील तरतूद र. .१,९०,७१,०००/- झालेला खच  र. .१,०६,३६,५८६/- 

व िश लक र. .८४,३४,४१४/- इतक  आहे. ३१ माच २०२० अखेर अदा न करता आलेली एकूण 

र. .४८,५९,७७२/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख एकोणसाठ हजार सातशे बाह र फ ) 
रकमेची बीले या िश लक रकमेतून सन २०२०-२१ या ारंभीक िशलकेत वाढ क न अदा करता 
येतील. उपरो  माणे वभागाअंतगत अखिचत बला या  तरतुद वग करणास महारा  
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महापािलका अिधिनयम १०२ अ वये तावात नमूद माणे तरतुद वग करणाचा अ य 

कामांवर अथवा यांच कामावर काह  प रणाम होणार नाह . सबब तावात नमूद माणे 

अखिचत बला या लेखािशषातगत तरतूद वग करणास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)  खाजगी व शास कय सं थेतील व ा याना वै कय, दंत, आयुवद, युनानी, होिमओपँथी 
पदवी अ यास म, भौितकोपचार, यवसायोपचार या सारख े िनमवैदय कय पदवी 
अ यास म व प रचया वषयक पदवी/पद वका माणप  अ यास माचे सरावाकर ता 
करारनामा क न शासन िनणय मांक एचएसपी-१६०१/ . .३८२/०१,  िश ण-२ मं ालय 
३२ द ८ जानेवार  २००१ नुसार अनामत र कम घेणेस व  महारा  शासन यांचेकड ल 
वै कय िश ण व औषधी ये वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक एचएसपी-
2015/ . .196/िशकाना/िश ण-1 यांचेकड ल दनांक १२ डसबर २०१७ नुसार ित 
व ाथ , ित दन ती खाट र कम पये १५०/- या माणे फ आका न तसेच सदर 

शु काम ये ितवष  १०% वाढ करणेस यामुळे दरवष  कराराचे नुतनीकरण १०% वाढ व 
दरासह करणे बंधनकारक राह ल या अ टवर महा व ालयामधील/सं थेमधील व ा याना 
वाय.सी.एम.सह इतर मनपाचे णालये सरावाकर ता सल न करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ चे आकुड  येथील मा. यायालयामधील 
मा. यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार    यांचे सन-२०१९-२०२० चे वेतन  व 
भ े  र. .८५,४०,११२/- (अ र  र. .पं याऐंशी लाख चाळ स हजार एकशे बारा फ ) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून ितपुत दारे अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१२)  मा. थायी सिमती मंजूर ठराव .6493 द.22/01/2020 नुसार खालील माणे वषय मंजूर 
करणेत आला होता :-  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/51/2019-20 अ वये 

भाग .१४ म ये थाप य वषयक देखभाल दु तीची व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
M/S.S.S.Enterprises िन.र. .40,95,443/- (अ र  र. .चाळ स लाख पं या नव हजार चारशे 

ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,61,622/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,61,622/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .18,95,734/- + रॉय ट  चाजस र. .16,754/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .20,200/- = एकुण र. .19,32,688/- 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 
देणेत येत आहे.  वर ल ठरावाम ये रकमेम ये खालील माणे दु ती करणे आव यक असलेने 
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खालील माणे दु ती ठराव करणेकामी ता वत करणेत येत आहे. आव यक दु त ठराव:- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/51/2019-20 अ वये भाग .१४ म ये 

थाप य वषयक देखभाल दु तीची व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
M/S.S.S.Enterprisesिन.र. .40,95,443/- (अ र  र. .चाळ स लाख पं या नव हजार चारशे 

ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,15,882/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,15,582/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .25,70,374/- + रॉय ट  चाजस र. .61,161/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .26,50,235/- 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 अशी दु ती करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .20-01/2019-2020 अ वये इ े ीय 
कायालयांतगत भोसर  येथील नवीन व ुतदा हनी ( मांक-2) बस वणे व अनुषांिगक कामे 
करणे मे.क याणी ए टर ायजेस िन वदा र. .94,77,000/- (अ र  र. .चौ-या णव लाख 
स याह र हजार फ ) पे ा -12.16% 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. 

                                                       
                                      (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७५१/२०२० 
दनांक – ०७/०८/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


